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સોળમો �નુાહ ગા�ુ ં

સોળમો �ુ નાહ �ને �નુાહ� કબીરા ગણવામા ં

આવેલ છે તે ‘‘ગીત ગાવા’’ નો �નુાહ છે. એ �ગે 

હઝરત ઇમામ જઅફર સા�દક અલય�હસસલામના 

હવાલાથી � �રવાયત ન�ધી છે , તેમા ંપણ આ 

સપરટતા મૌ�ૂદ છે. મોહમમદ ઇબને �ોુસલમ કહ� છે 

ક� હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલય�હસસલામે 

ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘અલ ગેનાે ામમમા  વ અદલલાહો 

અલયહ��ા◌રે’’  

(ફરોગે કાફ�, ગાવા ાવશેના પકર્) 
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‘‘ગીત ગાવા એવો �ુ નાહ છે � �નુાહ 

માટ� �દુાએ જહ � મનો અઝાબ રાખેલ છે. ’’ અને 

બી� હદ�સોથી �ણવા મળે છે ક� �નુાહ માટ� 

�દુાવદં� આલમે અઝાબની વાત કર� હોય તે બધા 

�નુાહ �નુાહ� કબીરા છે. 

 

* * * * * 
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ગાયન �ુ ંછે? સૈયદ �રુ�ઝુા 

તેમની �કતાબ ‘‘વસીલા’’ મા ં

ફરમાવે છે 

ગા�ુ ંહરામ છે. ગાયન સાભંળ�ુ ંપણ હરામ છે 

અને તે દારા માલ ખાવો પણ હરામ છે. અલબ� 

બધા સારા અવાજ ગાયન હોતા નથી. પરં� ુ

ગાયન એક ખાસ પકારના �દાજમા ંકાઢવામા ં

આવતા અવાજને કહ�વામા ંઆવે છે. � ખ�ચીને 

િવશેષ પકાર� � ૂટં�ને ગળામાથંી કાઢવામા ંઆવે છે. 

� પકારના અવાજનો લહવો લહબ અને 
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ભોગિવલાસની મહ�ફ�લોમા ંઉપયોગી ગાય છે. 

એવો અવાજ સામાનય ર�તે સગંીતના સાધનોના 

ઉપયોગ સાથે કાઢવામા ંઆવે છે. 

ક�ટલાક શીઆ �જુત�હદો શબદકોષના 

િનરણાતંોની �મ કહ� છે ક� ‘‘અવાજને ગળામા ં

�મુાવીને કાઢવાને ગાયન કહ�વામા ંઆવે છે.’’ 

(શા�ીય  ગંી્ અને ક�સલીક 

કવવાલીેમા ંએ ર�્ે જ ્� ુ ંહોય છે.) 

‘‘સેહાહ’’ નામની ડ�કનર�મા ંલખ�ુ ંછે ક� 

ગાયન એવા પકારના અવાજને કહ�વાય છે ક� , � 

સાભંળવાથી માણસ અસાધારણ પમાણમા ં

ગમગીન ક� આનદં�ત થઈ �ય. લગભગ આવો જ 
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અથર બી� ડ�કનર�ઠમા ંપણ આપવામા ંઆવેલ 

છે. આમ ગાયન , એક એવો અવાજ છે , � 

માણસને આનદંમા ંક�ફ અથવા તો ગમની 

હાલતમા ં�કૂ� છે. 

‘‘ઝખીર�લુ એબાદ નામની �કતાબમા ં

લખ�ુ ંછે ક� : ગાયન લહવો લહબ માટ� કાઢવામા ં

આવેલા એવા (�રુ�લા-મ�રૂ) અવાજને કહ�વામા ં

આવે છે �નાથી માણસની કામવાસના ઉ��ેત 

થાય. ભલે પછ� તે શા�ીય સગંીતને �મ 

અવાજને ગળામા ં� ૂટં�ને કાઢવામા ંઆવે ક� અનય 

કોઈ ર�તે કાઢવામા ંઆવે તેન ેગાયન જ કહ�વામા ં

આવે છે. �ૂંકમા ં�ને સામાનય લોકોની ભાષામા ં
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ગાયન જ કહ�વામા ંઆવે તે હરામ છે. જો અશઆર 

(શેર - શાયર�ની પોં�તઠ) �ુરઆન અથવા નવહા 

પણ ગાયનના તાલમા ં(ગાયનની �મ) પડવા મા ં

આવે તો તે �ુ નાહ છે. એટ�ુ ંજ નહ� તે વધાર� 

મોટો �ુ નાહ છે કારણ ક� ગાયનની તઝરમા ં

પડવાથી �ુરઆન અને નવહાની બે�ુરમતી થાય 

છે. તેથી તે �નુાહનો અઝાબ બમણો થાય છે. 

* * * * * 
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ગાયન િવષે થોડ� િવગત ગાયન 

- �નુાહ� કબીરા 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલય�હસસલામે ફરમાવ�ુ ંછે ક� ગાયન એ 

બાબતોમાથંી છે ક� �ના િવશે �દુાવદં� તઆલાએ 

અઝાબનો વાયદો �� છે. તેના અ�સુધંાનમા ં

આપે �ુરઆનની આ આયતની િતલાવત ફરમાવી 

હતી. 

વમેન�ા  ે મયં યશ ્ર� લે હો�લુ હદ� ે 

લેયોાીલલ અન  બીલીલલાહ� બે ગયર� ઇલમ્વ 
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વ ય્્ખેાહા હોાોવા. ઉલાએક લુુમ અાા�મુ 

મોહ�ન. 

(�.ૂ �કુમાન : ૩૧, આ. ૬)  

‘‘અને તે લોકોમાથંી કોઈ કોઈ એવા પણ 

હોય છે ક� , � બે�ુદ� વાતો ખર�દ� છે ક� (તે વડ� 

લોકોને) સમજયા વગર અલલાહની રાહથી 

ભરમાવે, અને પછ� તે (આયત) ની હાસંી ઉડાડ� , 

હ�ણપત ભર�લી િશકા તેઠ માટ� જ છે.’’ 

આ આયતે શર�ફા અને હ ઝરત ઇમામ 

મોહમમદ બા�કર અલય�હસસલામની હદ�સથી 

�ણવા મળે છે ક� ગા� ુપણ ‘‘લેહવલ હદ� ’’ 

એટલે ક� બે�ુદા કામો પૈક� એક છે. બે�ુદા કામ 
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એટલે કોઈ પણ અયોગય વાત અથવા શાયર� 

િવગેર� હોઈ શક� છે �નો કોઈ ફાયદો હોતો નથી 

અને � ઇનસાનને તમામ ફાયદાઠથી વ�ંચત કર� 

દ� છે. 

બી� શબદોમા ંકહ�એ તો કલામે હક અને 

�ુરઆને મ�દના �ુકમોથી રોકનાર� દર�ક વસ� ુ

“લેહવલ હદ� ” છે. �મુરાહ કરનાર� દર�ક 

વસ� ુ‘‘લેહવલ હદ� ’’ છે. �ુરાચાર, અયયાશી અને 

ખોટા કામો તરફ પેરનાર દર�ક બાબત “લેહવલ 

હદ� ” છે. ભલે પછ� તે ગાયન સાભંળ �ુ ંહોય ક� 

પછ� પોતે ગાયન ગા�ુ ંહોય તે બધી બે�ુદા 



59 
 

બાબતો છે અને ઉપર � આયત પસ�તુ કરવામા ં

આવી છે, તે પછ�ની આયતમા ંઇરશાદ છે. 

‘‘અને જયાર� અલલાહની આયતો પડ�ને 

સભંળાવવામા ંઆવે છે તયાર� તે અ�ભમાન દારા 

મો�ું ફ�રવી લે છે , �ણે તે (આયતો) તેણ ેસાભંળ� 

જ નથી, �ણે ક� તેના બનેં કાનોમા ંબહ�રાપ�ુ ંહોય 

તેમ માટ� (હ� ર�લૂ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ) � ુ ંતેન ે�ુ:ખ દાયક અઝાબની �શુ 

ખબર સભંળાવી દ�.’’ 

* * * * * 
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‘‘કવલઝ �ર’’ ની તફસીર 

ગાયન ગાવા અને સગંીત વગાડવા િવશે 

�ુરઆને મ�દમા ં ‘‘લેહવલ હદ� ’’ ઉપરાતં એક 

શખસ “કવોા �ર” પણ વાપરવામા ંઆવયો છે. 

અ� ૂબસીર� હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલય�હસસલામને આ આયતે શર�ફાની તફસીર 

�છુ� હતી. વજ્ને� ૂ કવલા �ર (� ૂ રએ હજ : 

રર, આ. ૩૦)  અને નકામી વાતોથી બચતા રહો. 

(�ૂઠા બોલ બોલતા અટકો) 

�ના જવાબમા ંઇમામ અલય�હસસલામે 

ફરમાવ�ુ ં ‘‘અલ ગેનાે ’’ એટલે ક� ગાયન લગવ 
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(બે�ુદા - નકામી) વાતોમા ંછે. ઇમામ મોહમમદ 

તક� અલય�હસસલામ સમક આ આયત પડવામા ં

આવી. 

વલલાીન લા યશહઅૂન ાઝર (�.ૂ �કાન રપ, 

આ. ૭ર) 

અને �ે ખોસ�  ાકી (કદ� પ્) આપ્ા ન્ી. 

પછ� ઉપરની આફતની તફસીર 

�છૂવામા ંઆવી તયાર� ઇમામ મોહમમદ તક� 

અલય�હસસલામે જવાબ આવયો ‘‘અલ ગેનાે ’’ 

એટલી ક� અહ� ‘‘ઝર’’ અથવા ફર�બનો અથર ગાયન 

છે. 
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(શેખ � ૂીની �ક્ાબ અમાલી અને 

�ક્ાબે કાફ�) 

એક હદ�સમા ંછે ક� હમમાદ �બન ઉસમાને 

આ જ આયતે શર�ફા િવશે �છૂ�ુ ંતો ઇમામ 

મોહમમદ તક� અલય�હસસલામે ફરમાવ�ુ ં ‘‘એમા ં

એવા માણસની બે�ુદા વાતો પણ શાિમલ છે , � 

ગાયન ગાતો હોય’’ 

* * * * * 
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ગાયન ગા�ુ ં‘‘લગવ’’ છે. 

આ જ આયતે શર�ફામા ંપછ�નો �ુકડો છે. 

વએા મર� �બલ લગવે મર� ક�રામા (�.ૂ 

�રકાન રપ, આ. ૭ર) 

‘‘અને જયાર� કોઈ નકામી વસ� ુપાસેથી 

પસાર થાય છે , તયાર� ��ુગગની છટાથી પસાર 

થાય છે. પોતાનો દામન બચાવી લે છે અને 

પોતાની શરાફતને �રુકીત રાખે છે.’’ 

તેવી જ ર�તે બી� એક આયતમા ંછે : 

વલલાીન ુુમ અનીલ લગવે મોઅર��ન (�.ૂ 

�અુમે�નૂ ર૩, આ. ૩) 
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‘‘અને � લોકો (મોઅિમનો) લગવ 

(બે�ુદ�) વાતોથી �ખૂ ફ�રવી લે છે.’’ 

ઉપરની બનેં આયતો િવશે હઝરત ઇમામ 

જઅફર� સા�દક અલય�હસસલામ અને હ ઝરત 

ઇમામ અલી રઝા અલય�હસસલામને �છૂવામા ં

આવ�ુ ંક� ‘‘આ બનેં આયતોમા ંમોઅિમનોની 

િવશીરઠતા ર�ૂ કરવામા ંઆવી છે તેમા ં ‘લગવ’ નો 

અથર �ુ ંછે’’ તયાર� એ બનેં મા�મુોએ પોત પોતાના 

જમાનામા ંએમ  જ ફરમાવ�ુ ંહ� ુ ંક� લગવ 

વાસતવમા ંગાયન અને સગંીત વગાડ�ુ ંછે. અને 

�દુાના બદંાઠ તેમા ંફસાવાથી બચતા રહ� છે. 
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(�ક્ાબે કાફ� અને �ક્ાબે ે�નેુ 

અખબાર� રાા અલય�હસ લામ) 

 

* * * * * 
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પરસપર િનફાક (�નુાફ�કત) અને 

ગાયન 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલય�હસસલામે 

ફરમાવ�ુ ં: જમીનને પાણી પીવડાવવાથી � ર�તે 

લીલોતર� ઉગીને િવકાસ પામે છે તેવી જ ર�તે 

ગીત સગંીત અને બે�ુદા (નકામી) વાતોને 

ધયાન�વૂરક સાભંળવાથી �દલમા ંિનફાક પૈદા થાય 

છે. 

(�ક્ાબે કાફ�) 

�કતાબે કાફ�મા ંછઠા ઇમામ 

અલય�હસસલામની આ �રવાયત પણ મૌ�ૂદ છે ક� 
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ગા�ુ,ં વગાડ�ુ ં(ગીત સગંીત) િનફાક �વા પકીનો 

માળો છે. 
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ગાયનના કાયર્મ 

� જગયાએ ગીત સગંીતનો કાયર્ મ 

યો�તો હોય તયા ં�દુાવદં� તઆલાનો ગઝબ 

ના�ઝલ થાય છે. 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલય�હસસલામે ફરમાવ�ુ ં: � ઘરના રહ�શો 

પરથી �દુાએ પોતાની રહ�મત ઉઠાવી લીધી હોય 

તેવા ઘરમા ંદાખલ ન થાવ. 

(�ક્ાબે કાફ�) 

એ જ ઇમામ અલય�હસસલામ ફરમાવે છે 

: � ઘરોમા ંગીત - સગંીત વાગ� ુ ંહોય તેવા ઘર 
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ઠ�ચ�તી આવનાર� �સુીબતોથી �રુ�કત રહ�તા 

નથી, એવી જગયાએ �ુઆઠ ક�લૂ થતી નથી 

અને એવી જગયાઠમા ં ફ�રશતાઠ પણ આવતા 

નથી. 

(�ક્ાબે કાફ� અને �સુ્દરરુલ વ ાએલ 

પકર્ ન ં૭૮) 

અગાઉ વણરન થએલી હદ�સો દારા એ 

વાત સા�બત થઈ �કૂ� છે ક� જયાર� �દુાનો ગઝબ 

ના�ઝલ થાય છે તયાર� બધાને પોતાની લપેટમા ં

લઈ લે છે. તેથી એવો બચાવ �રુતો નથી ક� , અમે 

એવી જગયાએ જઈએ છ�એ જયા ંગીત સગંીતનો 

પોરામ તો હોય છે પણ અમે તેમા ં�દલ લગાડતા 
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નથી. કોઈ કાયરમા ં�દલ ન લગાડ�ુ ંક� તે કાયરથી 

નારાજ રહ��ુ ં�રુ� ુ ંનથી , પણ નારાજગી અમલી 

ર�તે હોવી જોઈએ અને તે ગીત સગંીતના 

પોરામને થતો રોકવો જોઈએ. 

* * * * * 
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ગાયન અને આિથ�ક બેહાલી 

હઝરત અલી અલય�હસસલામથી 

�રવાયત છે ક� અને ગીત સગંીત િનફાક ઉતપ �ી 

કર� છે અને આિથ�ક બેહાલી (તગંદસતી - �ખૂમરા) 

�ુ ંકારણ બને છે. 

(�સુ્દરરુલ વ ાઈલ પકર્ - ૭૮) 

* * * * * 
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ગાયનનો અઝાબ 

હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમથી �રવાયત છે : ગીત ગાનાર 

માણસ (ગાયક) જયાર� પોતાની કબમાથંી િનકળ�ને 

મેદાને હશમા ંઆવશે અને તયાર� રધળો બહ�રો 

અને �ુગંો હશે. 

(�મેઉલ અખબાર)  

�રવાયતમા ંએ પણ ઉલલેખ છે ક� 

�ુિનયામા ંગીત ગાનારાઠને ઉપરની 

િનશાનીઠથી ઠળખવામા ંઆવશે. 
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ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમનો આ પણ ઇરશાદ છે : � માણસ ગીત 

સગંીતને ધયાનથી સાભંળશે તેના કાનમા ં

પીગળાવે�ુ ંસી�ુ ંર�ડવામા ંઆવશે. 

(ા્�ર્ - �સુ્દરરુલ વ ાઈલ, પકર્ 

- ૮૦) 

 

* * * * * 
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રહ�મતે �દુાથી વ�ંચત 

�ુતબે રાવનદ�એ પયગમબર સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમથી આ �રવાયત ન�ધી 

છે ક� ગીત ગાનાર લોકો એવા લોકો (ના સ�હુ) મા ં

ગણાય છે , �ઠની ઉપર �દુા કયામતના �દવસે 

રહ�મતની નજર નહ� કર�. 

* * * * * 
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ગાયક સાથે મોહબબત 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલય�હસસલામે ફરમાવ�ુ ં: � માણસ કોઈ 

બોલનાર (વકતા) નો એહતેરામ કરશે તે �ણે ક� 

તેનો બદંો થઈ જશે. જો વ કતા તેના વ કતવય 

મારફતે અલલાહ તરફ લઈ જતો હોય તો તેનો 

એહતરામ કરનાર અલલાહની ઇબાદત કર� રહયો 

છે પણ જો તે શયતાનની તરફ લઈ જતો હોય તો 

તે શયતાનની ઇબાદત કર� બેસ ેછે. 

(��એ કાફ�, ગાયન�ુ ંપકર્) 
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છઠા ઇમામ અલય�હસસલામનો આ પણ 

ઇરશાદ છે ક� ‘‘જયાર� માણસ ગાયનનો અવાજ 

�લુદં કર� છે તયાર� બે શયતાન તેના બનેં ખભા 

પર સવાર થઈ �ય છે અને જયા ં�ધુી તે�ુ ંગીત 

ગાવા�ુ ંચા� ુરહ� છે તયા ં�ધુી તેમના પગની એડ� 

તેની (ગાયકની) છાતી ઉપર મારતા રહ� છે.’’ 

આમ � ગીત ગાનારને શયતાન લાત 

મારતા હોય તે મોહબબત કરવાને લાયક �ાથંી 

રહ� ? 

* * * * * 
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બેહ�શતમા ંમ�રુ અવાજ 
હઝરત ઇમામ અલી રઝા 

અલય�હસસલામનો ઇરશાદ છે : � માણસ ગાયન 

(ગીત સગંીત) થી બચતો રહ�શે તો �દુા તેન ે

જ�સતમા ંએક � �કમાથંી એવો �રુ�લો અવાજ 

સભંળાવશે, �વો �રુ�લો અવાજ કદ� કોઈએ 

સાભંળયો નહ� હોય. અને � માણસ ગીત સગંીતથી 

બચશે નહ� તે એ અવાજ સાભંળવાથી વ�ંચત 

રહ�શે. 

(�ક્ાબે કાફ�) 

* * * * * 
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જ� તમા ં�રુ�લા ગીતો 

હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમની આ હદ�સ તફસીર� 

મજમઉલ બયાનમા ંમૌ�ૂદ છે ક� � માણસ વધાર� 

પમાણમા ં(સતત) ગાયન સાભંળતો હોય તો તે 

કયામતમા ં�હાનીઠની અવાજ સાભંળ� નહ� શક�. 

આપને �છૂવામા ંઆવ�ુ ં: યા ર��ૂલુલાહ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ આ �હાની 

કયા લોકો છે ? ફરમાવ�ુ ં: જ �મતમા ં�ુદંર 

અવાજથી ગાનારા લોકો. 
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હઝરત અલી અલય�હસસલામ�ુ ંકથન 

‘‘નહ�ુલ બલાગાહ ’’ મા ંમૌ�ૂદ છે. હ ઝરત દાઉદ 

અલય�હસસલામ જ �હતમા ં�ુદંર સવર વાળા 

લોકોના સરદાર હશે. 

જ�સતમા ંલોકો હ ઝરત દા ઉદ 

અલય�હસસલામ પાસેથી એવા ગીતો સાભંળશે ક� 

�ુિનયામા ંએવા ગીતો કદ� કોઈએ સાભંળયા નહ� 

હોય. અલબ� આ ગીતો એવા જ લોકો સાભંળ� 

શકશે �ણે �ુિનયામા ંગીતો સાભંળવાથી પરહ�ઝ 

કર�લ હશે. 

* * * * * 
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સખત ચેતવણી 

પયગમબર� અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ ફરમાવે છે : માર� ઉમમતમા ં

એવા બનાવો બનશે �ના કારણે જમીન ધસી 

પડશે અને આસમાનમાથંી પથથરો વરસશે. 

લોકોએ �છૂ�ુ ં: એ�ુ ંકયાર� બનશે ? 

ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘જયાર� ગીત સગંીત (ના 

સાધનોનો ઉપયોગ) સામાનય થઈ જશે , ગીત 

ગાનાર� છોકર�ઠની સખંયા વધી જશે અને ક�ફ� 

્વયોનો ઉપયોગ ચાર� બા�ુ ફ�લાઈ જશે. ’’ �દુાની 
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કસમ, માર� ઉમમતના ઘણા લોકો એવા હશે � 

રાતો મસતી અને ભોગ િવલાસમા ંિવતાવશે અને 

વાસતવમા ંતેમની સવાર વાદંરાઠ અને �વુવરોની 

�મ થશે. તે�ુ ંકારણ એ હશે ક� તેઠ હરામને 

હલાલ સમજતા હશે. તેઠ ગાનાર� છોકર�ઠમા ં

મગન રહ�તા હશે , નશીલી વસ�ઠુનો ઉપયોગ 

કરતા હશે , વયાજનો માલ ખાતા હશે અને ર�શમી 

કપડા ંપહ�રતા હશે. 

* * * * * 
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ગાયન અને ઝીના 

ગાયન ઝીના માટ� કારણ�પ બને છે. 

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમનો ઇરશાદ છે ‘‘ગાયન ઝીનાની સીડ� 

છે.’’ 

ગાયનના કારણે માણસની કામવાસના 

ઉ��ેત થાય છે અને તેના પ�રણામો ખરાબ આવે 

છે. ગાયન ગાવાથી જ કામવાસના ઉ��ેત થાય 

છે એટ�ુ ંજ નહ� પણ ગાયન (ગીત - સગંીત) 

સાભંળવાથી પણ એ  જ હાલત થાય છે. માણસ 
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�દુાથી ગા�ફલ થઈ �ય છે અને દર�ક પકારની 

બદકાર� કરવા માટ� તૈયાર થઈ �ય છે. 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલય�હસસલામનો ઇરશાદ છે ‘‘લહવો લઅબ”ના 

એ તમામ કાય� �નુાહ� કબીરા છે � �દુાની 

યાદથી ગા�ફલ કર� દ�તા હોય. �મક� ગા�ું , 

વગાડ�ુ,ં અને સગંીતના સાધનોનો ઉપયોગ 

કરવો.’’ 

� હા , સગંીતથી ફ કત શમ� હયા અને 

સવમાનનો �ત આવી જતો નથી પણ મહોબબત , 

ઇનસાનીયત અને રહ�મ �વી લાગણીઠનો પણ 
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નાશ થઈ �ય છે. �ંુકમા ંસગંીત સમાજને 

જહ�છમનો ન�નુો બનાવી દ� છે. 

* * * * * 
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ગાયનની મનાઈ 

ગાયન, હરામ હોવા િવશે શીઆ 

�જુતહ�દો એકમત છે , એટ�ુ ંજ નહ� , એમ પણ 

કહ� શકાય ક� ગાયનની મનાઈ િવશે બ�ુમતી 

મૌ�ૂદ છે. �સુતનદ નામની �કતાબના સપંાદક 

લખે છે ક� ‘‘ગાવા વગાડવા (ગીત સગંીત) હરામ 

હો�ુ ંજ� �રયાતે દ�નમાથંી છે. એટલે ક� જો કોઈ 

�સુલમાન એમ કહ� ક� ગા�ુ ંવગાડ�ુ ંહરામ નથી 

તો તેમ કહ�નાર વયો�ત �સુલમાન રહ�શે નહ�. ’’ 

ઇ�હ નામની �કતાબના સપંાદક લખે છે ક� : 
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ગાવા વગાડવા િવશેની � �રવાયતો વા�રદ થઈ 

તે �તુવાિતર * છે. 

* ‘‘�તુવાિતર’’ એટલે � �રવાયતના રાવીઠની 

પરંપરા �ાયં �ટુતી ન હોય , બધાય રાવીઠ 

ભરોસાપાત હોય , �રવાયતનો સાર એક સરખો 

સમાન હોય. 

અલબ� ગાયનનો અથર અને તેની 
વયાખયા િવશે થોડો ઘણો િવવાદ (અથર ભેદ) 
મૌ�ૂદ છે. મોટા ભાગના �જુત�હદો કહ� છે ક� 
‘‘એવો દર�ક અવાજ �નાથી કામવાસના ���ત 
થાય અને ભોગ િવલાસની ઇચછા થઈ આવે તે 
ગાયન અને વાદ હરામ છે.’’ 

* * * * * 
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ગાયનના �દાજથી �ુરઆને 

મ�દ 
અગાઉ ઉલલેખ થઈ � ૂ કયો છે તે �જુબ 

ગાયનની તઝરમા ં�ુરઆન મ�દ , નવહા, મરસીયા 
પડવા અથવા તો અઝાન આપવી પણ હરામ છે. 

આ બાબતમા ંનઝમ (પઢ સાયર�) ન� (ગધ - 
લેખ)નો કોઈ ફ�ર નથી પરં� ુપિવત કલામોને તઝર 
(ગીતના રાગ)મા ંપડવાના બમણા �નુાહો છે. એક 
તો ગાયનનો અવાજ કાઢવાનો �ુ નાહ અને બી� 
એહતેરામને પાત વસ�ઠુની બે�ુરમતી કરવાનો 
�નુાહ. 

* * * * * 
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મ�રુ અવાજથી �ુરઆન પડ�ુ ં

અલબ� બધા �ુદંર અવાજો ગાયન 

નથી. મ�રુ અવાજથી અવાજને ગળામા ં� ૂટંયા 

વગર િતલાવતે �ુરઆન કરવામા ંઆવે ક� નવહા - 

મરસીયા પડવામા ંઆવે તો તે ખરાબ નહ� પણ 

સાર� વાત છે. 

હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ ફરમાવે છે : ‘‘�ુરઆનની 

િતલાવત અરબ લોકોના લહ��મા ં�ુદંર અવા� 

પડો. તમાર� ફાિસક અને �નુા હ� કબીરા કરનાર 

લોકો �વા �દાઝ (કાય�)થી પરહ�ઝ કરવો 
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જોઈએ. બેશક , �ુિનયામા ંએવા લોકો આવશે , � 

�ુરઆનને ગાનારા , (દદર  ભયાર સવરથી) ગાઈને 

રડાવનાર રાહ�બો (ચારણો �વા)ના રાગમા ં

પડનારા હશે. એવા લોકો પાસે જ�ુ ંઅને તેવા 

લોકોને તમાર� પાસે બોલાવવા �એઝ નથી. એવા 

લોકોના �દલ �ધા હશે અને � લોકો એવા લોકોના 

પભાવમા ંઆવી જશે તેના �દલ પણ �ધા અને 

વાકંા થઈ જશે.’’ 

(વ ાએ�શુશીયા, �ક્ાબ  લા્) 

* * * * * 
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�રુ�લો અવાજ અને ગાયન 

ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ કયામત નઝદ�ક હોવાની િનશાનીઠનો 

ઉલલેખ કરતા ફ રમાવે છે : �ુિનયામા ંએવા લોકો 

પણ આવશે � �ુનયવી હ�� ુ�રૂા કરવા (સવાથર) 

માટ� �ુરઆનને �હફઝ (મોઢ� યાદ) કરશે અને 

ગાયનના રાગમા ં�ુરઆનની િતલાવત કરશે. 

અલબ�ા, અગાઉ ઉલલેખ કયાર �જુબ 

એવી હદ�સ પણ મળે છે ક� , �ુરઆનની િતલાવત 

સારા અવાજ થી કરવી �સુતહબ છે. પરં� ુએ 

વાતનો ખયાલ રાખવો જોઈએ ક� સારા અવાજની 
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િતલાવત કરતા ગાયનનો રાગ (તઝર) ન આવી 

�ય. 

 

* * * * * 
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સ�રમો �નુાહ �ૂઠ (અસતય) 

સ�રમો �ુનાહ � �નુાહ� કબીરા હોવાની 

સપરટતા મૌ�ૂદ છે તે છે �ુ� ંબોલ�ુ.ં શેખ અનસાર� 

(અ.ર.) તેમની �કતાબ મકાસીબે મોહરરમહ મા ં

ફરમાવે છે : બેશક �ુ� ંબોલ�ુ ંએ અકલી ર�તે 

હરામ છે. એટ�ુ ંજ નહ� પણ તમામ આસમાની 

મઝહબો ખાસ કર�ને ઇસલામની ્�રટએ �બલ�ુલ 

હરામ છે. �ુરઆન મ�દથી �ુઠ હરામ હોવા�ુ ં

સા�બત છે તે ઉપરાતં હદ�સો , �જુત�હદોની 

સહમતી અને અદલલએ અરબઅ * (ચાર તકર) 

દારા પણ �ૂઠ હરામ હોવા�ુ ંસા�બ છે. ફઝલ ઇબને 
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શાઝાને હઝરત ઇમામ અલી રઝા અલય�હસસલામ 

પાસેથી �નુાહ� કબીરાની યાદ� ન�ધી છે, તેમા ંઅને 

તેવી જ ર�તે એઅમશે હ ઝરત ઇમામ જઅફર� 

સા�દક અલય�હસસલામથી � �રવાયત ન�ધી છે તે 

બનેંમા ં�ૂઠને સપરટ શબદોમા ં�નુાહ� કબીરા 

દશારવેલ છે. 

* ઇસલામી ર�તે કોઈ પણ વાત સા�બત 

કરવા માટ� અદલલાએ અરબઅ એટલે ક� ચાર ર�ત 

જ�ર� છે. 

(૧) રુરઆને મ�દ્ી �રુાવો 

 (ર) અઇમમા અલસહ��સુ લામની હદ� ો્ી 

�રુાવો. 
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 (૩) કોઈ વા્ પર ્મામ �જુ્�હદોનો 

એકમ્ હોવો. 

 (૪) અકલી દલીલ 

 

* * * * * 
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�ૂઠ મોટા �નુાહો પૈક� એક 

�ણી લો , �ુ ંતમને �નુાહ� કબીરા પૈક� 

સૌથી મોટા �નુાહો કયા છે તે જણા�ુ ં�.ં કોઈને 

�દુા સાથે શર�ક ન કરવો , વાલેદ�ન દારા આક 

થઈ જ�ુ ંઅને �ુ� ંબોલ�ુ.ં 

(વ ાએ�શુશીઆ) 

હઝરત ઇમામ હસન અસકર� 

અલય�હસસલામથી �રવાયત છે ક� તમામ �રુાઈ 

એક ઠરડામા ં(તા� માર�ને) બધં છે અને તેની 

ચાવી �ૂઠ છે. 
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(�સુ્દર�ક� ુવ ાઈલ, �ક્ાબે હજ, 

પકર્ - ૧ર) 

 

* * * * * 
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ફ�રશતા લાનત કર� છે. 

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ:ં ‘‘મોઅિમન કોઈ 

કારણ વગર (િનથરક) �ૂઠ બોલે છે તયાર� તેની 

ઉપર ૭૦ ,૦૦૦ (િસ�ેર હ�ર) ફ�રશતા લાનત 

મોકલે છે. તેના �દલમાથંી એવી ખરાબ �ુગ�ધ 

િનકળે છે � અશર (સૌથી �ચા આસમાન) �ધુી 

પહ�ચે છે. અને એક �ુઠના સૌથી હલકા બદલામા ં

�દુા તેના માટ� ૭૦ િસ�રે વખત ઝીના 

(વય�ભચાર) કરવા �ટલા �નુાહ લખી નાખે છે. 
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અને તે પણ એવા ઝીના � પૈક� સૌથી હલકા 

ઝીના (નઉઝો �બલલાહ) માતાની સાથે કયાર હોય.’’ 

બેશક �ૂઠ �ટલો મોટો બીજો કોઈ �ુ નાહ 

નથી, અને તે પણ સપરટ છે ક� �ૂઠ એ�ુ ંહોય છે � 

ક�ટલાય લોકોના �વ અને અનેક લોકોની 

ઇઝઝતનો નાશ કર� છે. માનવતાના િસધધાતંોની 

પાયમાલી અને માલ�ુ ં� ુ કસાન એ �ૂઠથી થ� ુ ં

ઠછામા ંઠ� ં�ુ કસાન છે. ક�ટલાક �ુઠાણાઠ 

�દુા, ર�લૂ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ અને અઇમમએ મા�મુીન 

અલયહ��સુસલામ િવશે બાધંવામા ંઆવે છે. એવા 

�ુઠાણાઠ બદતર�ન (સૌથી ખરાબ) �ુ નાહ 
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હોવામા ંકોઈ શકંાને સથાન નથી. ક�ટલી �ુઠી 

સાકીના કારણે િનદ�ષ લોકો ફાસંીના માચડ� લટક� 

�ય છે. અને ક�ટલાય �ુ�ંુબો વેર - િવખેર થઈ 

�ય છે. તેથી જ એક �રવાયતમા ંછે ક� : �ૂઠ એ 

શરાબ કરતા પણ વધાર� ખરાબ છે. 

* * * * * 
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�ૂઠની ટ�કામા ંઆયત 

�રૂએ નહલમા ંઇરશાદ છે : માત એ  જ 

લોકો �ુ� બોહતાન �કૂ� છે , �ઠ �દુાની આયતો 

ઉપર ઈમાન નથી રાખતા. 

(૧૬ : ૧૦પ) 

�રૂએ �મરમા ંઇરશાદ છે : બેશક , �દુા 

�ુઠા અને �બૂ જ ના�ુ્ ા માણસની �હદાયત કરતો 

નથી. 

(�.ૂ �મર, ૩૯ આ. ૩) 
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િનસશંય અલલાહ તે શખસને સનમાગર 

નથી દ�ખાડતો ક� � �ુઠો હોય અને મહા ��તધન 

પણ. 

આ જ ર�તે �ુરઆનની બી� ક�ટલીક 

આયતોમા ં�ુઠો માણસ અલલાહની લાનતને પાત 

હોવાનો અને અલલાહ તેની ઉપર ગઝબનાક થશે 

તેવો ઉલલેખ છે. �મક� : 

પછ� આપણે �ુઠાઠ પર �દુાની લાનત 

માટ� બદ�ુઆ કર�એ.  

(�રૂએ આલે ઇમરાન ૩, આ. ૬૧) 

અને તેઠ �ુઠા હોય તો તેમની લાનત 

થાય. (�.ૂ �રૂ - ર૪ આ. ૭) �ુઠના �નુાહની 
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મઝમમત અને તેના �ુ કસાન િવશે ઘણી આયતો 

અને �રવાયતો મૌ�ૂદ છે. મ�ુરમ કા� �રૂ� (અ. 

ર.)એ સ�ંકવતમા ંઅને સહ�લાઈથી યાદ રહ� તે માટ� 

એ આયતોને ચાલીસ િવષયોમા ંવહ�ચી નાખેલ છે , 

� અતે પસ�તુ કર�એ છ�એ.  

(૧) રૂઠ અુરાચાર છે 
�રૂએ બકરહમા ંઇરશાદ છે : ‘‘ફલા રફ  

વલા ફો�કુ વલા �દાલ �ફલ હજ� ’” હજજની 

��ુ�તમા ંન સભંોગ કર� , ન બદકાર� કર� ન અરસ 

પરસ (�દરો �દર) લડાઈ ઝઘડો કર�. 

(�રૂએ બકરહ, ર, આ. ૧૯૭) 
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આ આયએ શર�ફમા ં�ફસકનો અથર �ૂઠ છે. 

અને � ૂ રએ હો�રાતમા ં�ુઠાને ફાિસક કહ�લ છે. 

ઇરશાદ છે 

‘‘અને તમાર� પાસે કોઈ (�ુરાચાર�) �ુઠો 

માણસ અ�કુ ખબર લઈને આવે તો તેની �બુ જ 

તહક�ક (ઝીણવટ ભર� તપાસ કર�ને ખાતી) કર� 

લો’’ (�રૂએ હો�રાત, ૪૯, આ. ૬) આ આયતમા ં

ફાિસકને �ુઠો ગણવામા ંઆવયો છે. 

(ર) કવલા ઝરનો અ સ્ 
�તૂ પરસતીની સાથે સાથે �ુઠથી 

બચવાનો �ુકમ પણ આપવામા ંઆવયો છે. ઇરશાદ 

છે : તમે ન�સ વસ�ઠુ �મક� , �તૂોની ગદંક�થી 
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બચો અને બે�ુદા વાતો (લગવ) થી પણ બચો. 

(�ુઠા બોલ બોલતા અટકો) 

(�રૂએ હજ રર, આ. ૩૦) 

આ આયતમા ંકવલઝ �ર અથવા બે�ુદ� વાતો 

(લગવ) નો અથર �ૂઠ છે. 

(૩) રુઠો મા્  મોઅમીન 

ન્ી.   
આગળ � આયતે શર�ફા (�રૂએ નહલ 

૧૬ આયત. ૧૦પ)નો ઉલલેખ થયો તેમા ંસા�બત 

થઈ ગ�ુ ંછે ક� �ૂઠ બોલનાર મોઅિમન હોતો નથી. 
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અને મોઅિમન હોય છે તે કદ� �ુ� ંબોલતો નથી. 

એ આયતનો તર�ુમો આ પમાણે છે. 

‘‘�ૂઠ અને બોહતાન ઉપર એવા લોકો 

અમલ કર� છે ક� �ઠ �દુાની આયતો પર ઈમાન 

રાખતા નથી. ’’ આનાથી સપરટ થાય છે ક� �દુાની 

આયતો પર ઈમાન ન રાખનાર માણસ મોઅિમન 

હોતો નથી. 

(૪) રૂઠ ઇસમ અને ામબ 

છે. 
�રવાયતોમા ં�ૂઠને ઇસમ અથવા ઝમબ 

(�નુોહ) પણ કહ�વામા ંઆવેલ છે , �મ ક� હઝરત 
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ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલય�હસસલામ ફરમાવે 

છે : ‘‘�ૂઠ સ�ંણૂર ઇસમ અને ઝમબ છે.’’ 

(પ) રુઠો મા્  મલઉન 

છે. 
�ુઠો માણસ �દુા ની લાનતને પાત બને 

છે અને તેની ઉપર �દુાનો ગઝબ અને આ્ોશ 

નાઝીલ થાય છે. �મક� ઇરશાદ છે : ‘‘જો તે �ૂઠ 

બોલી રહયો હોય તો તેની ઉપર અલલાહની લાનત 

થાય.’’ 

(�રૂએ �રૂ ર૪ આ. ૭) 

(૬) રુઠાનો શયામ ચહ�રો 
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પયગમબર� ઇસલામ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં: �ુઠથી બચતા રહો 

કારણ ક� �ૂઠથી �ખૂ શયામ થઈ �ય છે. 

(�સુ્દર�રુલ વ ાએલ) 

હબી�સુસીયર નામની �કતાબમા ંનીચેનો 

બનાવ ન�ધવામા ંઆવેલ છે. 

�લુતાન�ુસૈન મીરઝા �રુાસાન અને 

ઝાબલીસતાનનો બાદશાહ હતો. તેણે 

આઝરબાઈ�નના બાદશાહ �લુતાન યા�બૂ 

િમરઝાની પાસે પોતાના એલચીને ઘણી �કતાબો 

અને બી� ભેટ સોગાદો લઈને રવાના કય�. એ 

�કતાબોની સાથે તેણે �ુલલીયાતે �મી નામની 
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�કતાબ લઈ જવાનો પણ �ુકમ કય�. તે �કતાબ તે 

જમાનામા ં�બૂ જ લોકિપય હતી.  

અમીર�ુસૈન અબીવરવી નામના 

એલચીએ ઉતાવળમા ં�ુલલીયાતે જમીનના બદલે 

ફ�હુોતા મકક� નામની �કતાબ પોતાની સાથે 

લીધી. ઈરાનના બાદશહો તેમની સાથે �બૂ  જ 

પેમાળ ભય� વયવહાર કય� અને �છૂ�ું , આટલી 

લાબંી �સુાફર�મા ંઆપ �બૂ જ કંટાળ� ગયા હશો. 

એલચીએ કહ�ું, �લુતાને આપના માટ� ‘�ુલલીયાતે 

�મી’ પણ મોકલી છે. રસતામા ંજયાર� અમે પડાવ 

નાખતા તયાર� તે�ુ ંવાચંન કર�ને �દલ બહ�લાવતો 

હતો. �લુતાન યા�ુબ �ુલલીયાતના �સુતાક હતા. 
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તેમણે ભેટ સોગાદો પૈક� �ુલલીયાત મગંાવી , પણ 

તેમા ં�ુલલીયાત મૌ�ૂદ ન હતી. આ જોઈને એલચી 

શરમાઈને ભ�ઠપ અ�ભુવવા લાગયા. બાદશાહ� 

કહ�ુ ં: તમને આ�ુ ંબોલતા શરમ ન આવી ? 

એલચી કહ� છે ક� �ુ ંએટલો બધો શરમ�દો 

થયો ક� દરબારમાથંી બાદશાહના પતનો જવાબ 

લીધા વગર અને રસતામા ંપડાવ કયાર વગર સીધે 

સીધો �રુાસાન પાછો પહ�ચી ગયો. મને થ� ુ ંહ� ુ ં

ક� કાશ , �ુ ંમર� ગયો હોત , પણ આ�ુ ં�ૂઠ ન 

બોલયો હોત તો ક�� ુ ંસા� ંથાત. 
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(૭) રૂઠનો �ુનાહ શરાબ્ી વ� ુ

છે. 
હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલય�હસસલામનો ઇરશાદ છે : બેશક , �દુાએ 

તમામ �રુાઈઠના કોઈને કોઈ તાળા બનાવયા છે 

અને એ તમામ તાળાઠની ચાવી શરાબ છે. જયાર� 

ક� �ૂઠ શરાબથી બદતર (વ� ુખરાબ) છે. 

(ઉ�લેુ કાફ�, �ક્ા�લુ ઈમાન વલ રુફ,, 

રૂઠ�ુ ંપકર્) 

અલબ� શરાબથી અકકલ અને હોશ 

ખતમ થઈ �ય છે. �ૂઠથી માત અકકલનો નાશ 
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થતો નથી પણ માણસ એટલો બધો બેહયા અને 

બેગૈરત બની �ય છે ક� તે શયતાનીયતથી ભર�લા 

બધા કાય� કરવા માટ� તૈયાર થઈ �ય છે. 

શરાબીની અકકલ નશાની હાલતમા ંકામ 

કરતી નથી તેથી તે ચાલાક� અને �ચુચાઈ કર� 

શકતો નથી. પણ �ુઠો માણ સ પોતાના �ુઠાણાથી 

સમાજને શરાબી કરતા ક�ટલાય ગ�ુ ંવધાર� 

�કુસાન પહ�ચાડ� છે. 

(૮) રુઠા�ુ ંઅુગુગભ�ુ ુ�ખૂ 
�રવાયતોમા ંછે ક� કયામતના �દવસે �ુઠા 

માણસ�ુ ં�ખૂ સખત �ુગ�ધ માર� ુ ંહશે. 
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(૯) ફ�રશ્ા અૂર રહ� છે. 
�ૂઠા માણસના �ખૂમાથંી આવતી �ુગ�ધ 

એટલી બધી તીવ અને ભયાનક હશે ક� ફ�રશતાઠ 

તેની પાસે પણ નહ� �ય અને તેનાથી �ૂર 

ભાગશે. આ વાત માત કયામત (આખેરત) �રુતી 

મયાર�દત નથી પણ �ુિનયામા ં ફ�રશતાઠને �ુઠા 

માણસના �ખૂમાથંી �ુગ�ધ આવે છે. હદ�સે નબવી 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ છે. 

‘‘જયાર� �દુાનો કોઈ બદંો �ુ� બોલે છે 

તયાર� તેના �ખૂમાથંી એવી �ુગ�ધ આવે છે ક� , 

ફ�રશતા તેનાથી �ૂર હટ� �ય છે.’’ 

(�સુ્દરરુલ વ ાઈલ) 
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�ુફ માટ� કારણ �પ �ૂઠ 

(૧૦) �દુાવદં� આલમ �ુઠા પર લાનત 

મોકલે છે આ વાત આયતે �બુાહ�લા અને આયતે 

લેઆન (�રૂએ �રૂ - ર૪ આ. ૭) થી સા�બત થાય 

છે, �નો ઉલલેખ અગાઉ થઈ ગયો છે. 

(૧૧) �રવાયતોમા ંછે ક� �ુઠાના �ખૂમાથંી 

િનકળતી �ુગ�ધ અશર �ધુી પહ�ચી �ય છે. 

(૧ર) �રવાયતોમા ંએમ પણ છે ક� અશરન ે

ઉપાડનારા �દુાના �કુરરબ ફ�રશતા �ુઠા પર 

લાનત કર� છે. 



114 
 

(૧૩) �ુઠ ઈમાનને ખરાબ કર� નાખે છે. 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલય�હસસલામ 

ફરમાવે છે : ‘‘�ુઠ ઈમાનને બગાડના� ંહોય છે’’ 

(�ક્ાબે કાફ�) 

(૧૪) �ૂઠ માણસને ઈમાનના સવાદ 

ચાખવાથી વ�ંચત કર� નાખે છે ઇમામ અલી 

અલય�હસસલામ ફરમાવે છે : ‘‘બદંો જયા ં�ધુી �ુ� ં

બોલવા�ુ ંછોડ� ન દ� તયા ં�ધુી ઈમાનનો સવાદ 

ચાખી શ કતો નથી. ભલે પછ� તે �ૂઠ મ�કમા ં

બોલા�ુ ંહોય ક� ગભંીરતાથી’’ 

(�ક્ાબે કાફ�) 
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(૧પ) �રવાયતોથી �ણવા મળે છે ક� �ૂઠ 

�દલોમા ં�ુશમની અને વેર (ઉતપ �ક કરવા) માટ� 

કારણ�પ બને છે. 

(૧૬) �ૂઠના કારણે �ૂઠ બોલનાર�ુ ં

ચા�ર�ય બી� લોકોની સરખામણીએ વધાર� ખરાબ 

હોય છે. હદ�સે નબવી સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ છે ‘‘�ુઠા બોલો માણસ ચા�ર�ય 

અને સદવતરનની ્�રટએ સૌથી હલકો છે.’’ 

(�સુ્દરરુલ વ ાઈલ) 

(૧૭) �રવાયતમા ંછે ક� �ૂઠ એ એવા બધં 

(તા� લગાવેલા) ઘરની ચાવી છે �મા ંતમામ 

�રુાઈઠ રાખવામા ંઆવી છે. 
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(૧૮) �ૂઠ �ુરાચાર છે. પયગમબર� ઇસલામ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમથી 

�રવાયત છે ક� �ૂઠથી બચો , કારણ ક� �ૂઠ એ 

�ુરાચારનો એક પકાર છે. અને આ બનેં બાબતો 

આચરનાર (�ૂઠ અને �ુરાચાર) જહ�ુ મી છે. 

(�સુ્દરરુલ વ ાઈલ) 

(૧૯) �રવાયતોમા ંછે ક� એક �ૂઠના 

બદલામા ં૭૦ ,૦૦૦ (સી�ેર હ�ર) ફ �રશતા �ુઠા 

માણસ પર લાનત કર� છે. 

(ર૦) �ુઠ �નુા�ફકની િનશાની છે. હ ઝરત 

ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમની હદ�સ �સુતદર�ુલ વસાઈલમા ંમૌ�ૂદ 
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છે ક� : �નુા�ફકની તણ િનશાની છે. (૧) �ુ� ંબોલ�ુ ં

(ર) ખયાનત કરવી (૩) વાયદા�ુ ંપાલન ન કર�ુ.ં 

(ર૧) શરઈ ્�રટએ �ુઠા માણસની સલાહ 

પસદં કરવા યોગય નથી. પયગમબર� અકરમ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ ફરમાવે છે 

: ‘‘�ુઠા માણસની સલાહ�ુ ંકંઈ મહતવ નથી.’’ 

(�સુ્દરરુલ વ ાઈલ) 

(રર) �ૂઠ, એ સૌથી ખરાબ �હાની બીમાર� 

છે. અમી�લ મોઅમેનીન હ ઝરત અલી 

અલય�હસસલામનો ઇરશાદ છે ક� �ૂઠની બીમાર� 

સૌથી ખરાબ માનિસક બીમાર� છે. 
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(ર૩) �ૂઠ શયતાનના હાથની શોભા છે. 

હદ�સે નબવી સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ છે : ‘‘ઇબલીસ �રુમો પણ લગાવે છે , 

રગળ�મા ંછલલા (વીટ�) પણ પહ�ર� છે , અને 

છ�કણીના (તમા�ુનો) ઉપયોગ પણ કર� છે. 

ઇબલીસનો �રુમો , �ઘ�ુ ંઅને �સુતી કરવી છે. 

તેનો છલલો (વીટ�) �ૂઠ છે અને તેની છ�કણી 

અ�ભમાન અને ઘમડં છે.’’ 

(ર૪) ઇનસાન � વસ�નુી કમાણી કર� છે , 

તેમા ં�ુઠ બદતર�ન વસ� ુછે. પયગમબર� અકરમ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમનો ઇરશાદ 

છે : ઇનસાનની બદતર�ન કમાણી �ૂઠ�ુ ંવયાજ છે. 
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(વસાએ�શુશીઆ) � હા , �નુાહની ્�રટએ માણસ 

�ુ� બોલીને વ� ુ�નુાહની કમાણી કર� છે. 

(રપ) એક માણસ નબી સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમની �ખદમતમા ંહાજર થયો. 

તેણે �છૂ�ુ ંએવો કયો અમલ છે �ના કારણે સૌથી 

વ� ુલોકો જહ �મમમા ંજશે ? હઝરત સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં: એ �ૂઠ (નો 

�નુાહ) છે. 

જયાર� બદંો �ૂઠ બોલે છે તયાર� બધા 

�નુાહોથી િનભરય બની �ય છે. �ૂઠા�ુ ંવધી પડ� 

છે તયાર� �ુફ કર� બેસે છે , અને જયાર� �ુફ કર� બેસે 

છે તયાર� તે જહ�ે મને પાત બની �ય છે.  
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�ૂઠ િવસ� �િત અને �લૂો કરાવે છે. 

(ર૬) હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલય�હસસલામ ફરમાવે છે : બેશક , બ�ુ જ ખો�ુ 

બોલનારને અલલાહ � સ� આપે છે તેમાથંી એક 

િનસયાન (િવસ� �િત અને �લૂ) નો રાગ છે. 

� માણસ �ૂઠ બોલીને �લૂી �ય છે ક� 

પોતે અ�કુ વાત કહ� હતી તે�ુ ં�ુઠા�ુ ંપકડાઈ 

જ� ુ ંહોય છે અને તે અપમાિનત થતો હોય છે. 

પરં� ુપોતાની ભ�ઠપ �પાવવા માટ� તે �ૂઠ પર 

બી�ુ ં�ૂઠ બોલતો હોય છે, તેમજ બી�ુ �ૂઠ બોલીને 

પહ�લા �ૂઠને �પાવવા પયાસ કરતો હોય છે. અને 
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તે બી�ુ �ૂઠ બોલીને �લૂી જતા તેને ફર� 

અપમાનીત થવાનો વારો આવે છે. 

(ર૭) �ૂઠ એ િનફાક (�નુાફ� કત), દંભ 

અને દ�ખાવના દરવા�ઠ પૈક�નો એક દરવાજો 

છે. 
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�ૂઠાઠ પર સખત અઝાબ 

(ર૮) �ૂ� બોલનારા ઉપર ખાસ પકારનો 

અઝાબ ના �ઝલ થાય છે. આકાએ રાવનદ�ની 

�કતાબ દઅવાતમા ંઆ િવષય પરની એક લાબંી 

હદ�સે નબવી સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ મૌ�ૂદ છે. �મા ંર હઝરત સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે શબે મેઅરાજના રખે 

દ�ખયા અહ�વાલ�ુ ંવણરન નુ� છે. 

આપ ફરમાવે છે ક� મ� એક માણસને 

જોયો � સીધો �તુો હતો અને બીજો એક માણસ 

તેના માથા પર ઉભો હતો. ઉભેલા માણસના 
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હાથમા ંએક અણીદાર લોઢાનો ડડંો હતો �નાથી તે 

�તેુલા માણસને સતત ઝખમી �ાર કરતો હતો. 

�તેૂલા માણસ�ુ ંશર�ર માથાથી ગરદન �ધુી �ુકડ� 

�ુકડા થઈ જ�ુ ંહ� ુ.ં તેના માથા ઉપર ઉભેલો 

માણસ તેના ડડંાને બી� વાર ઉગામતો હતો 

એટલીવારમા ંતે માણસ�ુ ંશર�ર સર�ુ ંથઈ જ� ુ ં

હ� ુ.ં એને સતત એ ર�તે અઝાબ આપવામા ં

આવતો હતો. 

ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ ફરમાવે છે ક� મ� �છૂ�ુ ં: ‘‘આને કયા 

કારણસર અઝાબ આપવામા ંઆવે છે ?’’ 
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જવાબ મળયો ક� આ માણસ સવાર� જયાર� 

તેના ઘર�થી બહાર િનકળતો હતો તયાર� એ�ુ ં�ૂઠ 

બોલતો હતો �ના કારણે �ુિનયાના લોકોને 

�કૂસાન થ� ુહ� ુ.ં તેથી આ માણસને (તેના મયાર 

પછ�થી) કયામત �ધુી આવો જ અઝાબ થતો 

રહ�શે.’’ 

(ર૯) �ુઠો માણસ નમાઝે શબ પડવાથી 

વ�ંચત રહ� છે અને સવભાિવક ર�તે નમાઝે શબની 

બરકતથી પણ વ�ંચત રહ� છે. નમાઝે શબની એક 

બરકત રોઝીમા ંથતી બર કત પણ છે. શર�ફ� , 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલય�હસસલામની 

�રવાયત ન�ધે છે ક� 
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બેશક, �ુઠા બોલો માણસને નમાઝે 

શબની તૌફ�ક મળતી નથી અને નમાઝે શબની 

તૌફ�ક નહ� મળવાના કારણે તેને રોઝીમા ંબર કત 

થતી નથી. 

(બેહા�લ અનવાર) 

(૩૦) �ૂઠના કારણે �હદાયતથી િવ�ખૂ 

રહ�વાય છે , અને �ૂઠ �મુરાહ��ુ ંકારણ પણ બને 

છે. 

�ુરઆનની આયત છે ક� : બેશક , �દુા 

�ુઠા અને ના�ુ્ ા માણસોની �હદાયત નથી કરતો. 

‘‘િનસશંય અલલાહ તે શખસને સનમાગર નથી 

દ�ખાડતો ક� � �ૂઠો હોય (ને) મહા ��તધન પણ’’ 
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(�રૂએ �મર ૩૯, આ. ૩) 

(૩૧) �ૂઠથી માનવતા ચાલી �ય છે. 

હઝરત ઇસા ઇબને મર�યમ અલય�હસસલામનો 

ઇરશાદ છે : � માણસ બ�ુ જ �ૂ� બોલે છે, 

તેનામા ંમાનવતા હોતી નથી.   

  (�ક્ાબે કાફ�) 

આવા માણસને કોઈ પતયે હમદદમ નથી 

હોતી ક� કોઈ તેન ેચાહવા ��ુ ંલાગ� ુ ંનથી. 

(૩ર) �ૂઠ સૌથી વ� ુરાકસી અને ગદં� 

ટ�વ છે. 

(૩૩) આગળ સા�બત થઈ � ૂ ક�ુ ંછે તેમ 

�ૂઠ એક �નુાહ� કબીરા છે. 
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(૩૪) �ૂઠથી ઈમાન �ૂર રહ� છે . આ િવશે 

પયગમબર� અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ ફરમાવે છે : �ટ�ુ ં�ૂઠ વધ�ુ ં�ય 

તેટ�ુ ંઈમાન ઘટ� ુ ં�ય છે. 

(�સુ્દરરુલ વ ાઈલ) 

(૩પ) સૌથી મોટો �નેુહગાર �ુઠો માણસ 

છે. હદ�સે નબવી સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમમા ંછે ક� (એક) સૌથી મોટો �ુનાહ �બૂ જ 

વાતો કરનાર (વાતોડ�યા) અને �બૂ  જ �ૂ� 

બોલનાર માણસનો �નુાહ છે. 

(૩૬) �ુઠો માણસ તેના �ૂઠને લીધે 

પતનને માગ� ધક�લાઈ �ય છે. પયગમબર� �દુા 
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સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ ફરમાવે છે 

‘‘�ૂઠથી બચો , ભલે તમને �ૂઠમા ંન�ત (�ોુ�ત) 

દ�ખાઈ રહ� હોય , પરં� ુવાસતવમા ંતેમા ંપતન 

છે.’’ 

(�સુ્દરરુલ વ ાઈલ) 

(૩૭) �ુઠો માણસ દોસત ક� ભાઈ 

બનાવવાને લાયક નથી હોતો. હ ઝરત અમી�લ 

મોઅમેનીન અલય�હસસલામ ફરમાવે છે : દર�ક 

�સુલમાનનો એ ફરજ છે ક� તે બ�ુ જ �ૂઠા માણસ 

સાથે િમતતા અને સમાનતાનો સબંધં ન બાધેં. 

એટલા માટ� ક� �ૂઠા માણસ સાથે દોસતી રાખનારને 

પણ �ૂઠો સમજવામા ંઆવે છે. એટલે �ધુી ક� જો 
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તે સાચી વાત કહ�તો હોય તો પણ તેની વાતને 

સાચી માનવામા ંનથી આવતી. 

(૩૮) બેશક , �દુા ઇસરાફ (�ુવયરય) 

કરનાર અને (હડહડ� ુ)ં �ૂ� ંબોલનારને �હદાયતનો 

માગર દ�ખાડતો નથી. 

(૩૯) �ુઠો માણસ ફ કત દ�ખાવમા ંજ 

ઇનસાન હોય છે પણ આલમે બરઝખમા ંતે�ુ ં

માનવ સવ�પ રહ�� ુ ંનથી. હ ઝરત ર�લેૂ �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે હ ઝરત 

ફાતેમા સલા�લુલાહ� અલયહાને હદ�સે મેઅરાજ 

િવષે મા�હતગાર કરતા ફરમાવ�ુ ંહ� ુ ં: શબે 

મેઅરાજ મ� એક એવી �ીને જોઈ ��ુ ંમો�ુ ં�વુવર 
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(� ૂડં) ને મળ�ુ ંઆવ�ુ ંહ� ુ ંઅને તે�ુ ંબાક��ુ ં

શર�ર ગધેડા ��ુ ંહ� ુ.ં તે�ુ ંકારણ એ હ� ુ ંક� તે 

ફ�તના (ટંટા - ફસાદ) કયાર કરતી હતી અને �ુ� 

બોલતી હતી. 

(�ક્ાબે ે�નેુ અખબાર� ર�ાા) 

* * * * * 

  



131 
 

�ૂઠના િવિવધ દરજ� 
શહ�દ� સાની (અ.ર.)ની �મ �જુત�હદોનો 

બીજો એક સ�હુ , �ૂઠને સ�ંણૂર ર�તે �નુાહ� કબીરા 

ગણે છે, ભલે પછ� તે ગમે તે પકાર�ુ ંહોય. પરં� ુ

�રવાયતોથી �ણવા મળે છે , ક� �ૂઠના િવિવધ 

પકાર છે. � પૈક�ના ક�ટલાક બેશક �નુાહ� કબીરા 

છે. ક�ટલાક �ૂઠ સૌ થી મોટા �નુાહ� કબીરા છે. 

અલબ� ક�ટલાક �ૂઠ એવા હોય છે ક� �ના �નુાહ� 

કબીરા હોવામા ંહક છે. હવે અમે અતે �ૂઠના 

િવિવધ પકારના એક એક કર�ને પસ�તુ કર�એ 

છ�એ. 

* * * * * 
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અલલાહ, ર�લૂ સલલલલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસલલમ અને 

ઇમામ અલ�યહસસલામની 

િવ�ધધમા ં�ૂઠ 

સૌથી ખરાબ �ૂઠ અલલાહ , ર�લૂ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ અને 

ઇમામ અલય�હસસલામની િવ�ધધ�ુ ં�ૂઠ છે.  �રૂએ 

નહલમા ંઇરશાદ છે : 
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‘‘અને તમાર� �ભે � કોઈ સાચી વાતો 

આવી �ય છે (તે સાચી માની લઈ) એમ ન 

કહ�વા માડંો ક� આ હલાલ છે , અને આ હરામ છે, ક� 

�થી અલલાહ ઉપર બોહતાન �કૂો (�ુઠી આળ 

�કુો) બેશક, � લોકો અલલાહ પર બોહતાન �કૂ� છે 

તેઠ (હરગીઝ) સફળ થશે નહ�. (આ) થોડા 

વખતનો (�ુિનયામા)ં અફાયદો છે , પરં� ુછેવટ� 

(આખેરતમા)ં તેના માટ� દદરનાક અઝાબ છે.’’ 

(�રૂએ નહલ : ૧૬, આ. ૧૧૬ અને 

૧૧૭) 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલય�હસસલામ ફરમાવે છે : �દુા અને તેના 
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ર�લૂ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમના 

નામથી �ૂઠ બોલ�ુ ં�નુાહ� કબીરા પૈક� એક છે.

             (�ક્ાબે કાફ�) 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલય�હસસલામે અ� ૂનોઅમાનને ફરમાવ�ુ ંહ� ુ ં: 

અમારા નામે એક પણ �ૂઠ ન ઉચચારો કારણ ક� 

આ પકાર�ુ ં�ૂઠ તમને ઇસલામ �વા ખાસ 

(મહતવના) દ�નની બહાર કર� દ�શે (�કતાબે કાફ�) 

એટલે ક� ઇમામોના નાતે એક પણ �ૂઠી વાત કરવાથી 

�દલમાથંી ઈમાન�ુ ં �રૂ ચાલ�ુ ં �ય છે. આ �ૂઠની 

ગભંીરતા એટલી બધી હોય છે ક� તે� ુ ં �ૂઠ રોઝાની 
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હાલતમા ં બોલવામા ં આવે તો રોઝો બાિતલ થઈ 

�ય છે. 

* * * * * 
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�ૂઠ ગમે તે�ુ ંહોય 
�ૂઠ ગમે તે�ુ ંહોય અને ગમે તે સવ�પમા ં

હોય તે હરામ છે. �મ �ભથી �ૂઠ બોલ�ુ ંહરામ 

છે, તેવી જ ર�તે કલમથી �ૂઠ લખ�ુ ંપણ હરામ 

છે. એટ�ુ ંજ નહ� રગળ� ક� માથા િવગેર�ના 

ઇશારાથી �ુઠી વાતનો ઇશારો કરવો પણ હરામ છે. 

દાખલા તર�ક� કોઈ માણસે નમાઝ ન પડ� હોય 

અને તેન ે�છૂવામા ંઆવે ક� તમે નમાઝ પડ� છે ? 

અને તેના જવાબમા ંતે મા�ુ ંહલાવી દ� �નાથી તે 

હા પાડ� છે તે�ુ ંજણાય છે તો તે ર�તે હા નો ઇશારો 

કરવો પણ �ૂઠ અને હરામ છે. તેવી જ ર�તે જો એ 
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વાતની �ણ થઈ �ય ક� કોઈ માણસ �ૂઠ બોલી 

રહયો છે તો તેની વાતને વ� ુફ�લાવવી અને તેની 

વાત�ુ ંસમથરન કર�ુ ંપણ હરામ છે. 

* * * * * 
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�ુરઆનની આયતો અને હદ�સોનો 

મનઘડત અથર કરવો 
�દુા અને ર�લૂ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમની િવ�ધધમા ં�ૂઠ બોલવાનો 

અથર એ છે , ક� માણસ એ હઝરાત પૈક� કોઈ સાથે 

�ુઠી વાતનો સબંધં જોડ�. �મક� પયગમબર 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે કોઈ વાત 

ન ફરમાવી હોય, છતા ંપણ �ણી � ૂ�ને એમ કહ� 

ક� પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમે એ વાત ફરમાવી છે અથવા તો અરબી�ુ ં

કોઈ વાકય �ુરઆનની આયત ન હોવા�ુ ં�ણવા 
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છતા એમ કહ� એ �ુરઆનની આયત છે. તેવી જ 

ર�તે �ુરઆનની આયત અથવા હદ�સોના ખરા 

અને વાસતિવક અથરની િવ�ધધ પોતાના મતલબ 

�જુબનો (મનઘડત) અથર કરવો પણ હરામ છે. 

અથવા તો ખોટો તર�ુમો (અ�વુાદ) કરવો પણ 

હરામ છે. 

* * * * * 
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દર�ક સતરના લોકો�ુ ંકામ નથી. 

મીમબર ઉપરથી અથવા અનય કોઈ સથળે 

�ુરઆનની આયતની તફસીર કરવી ક� હદ�સો અને 

�રવાયતોનો અ�વુાદ અને િવવરણ કર�ુ ંએ 

દર�ક�ુ ંકામ નથી. આ એક ખતરનાક અને જોખમી 

બાબત છે. �મા ં�બૂ જ અહ�િતયાત (સાવધાની) 

રાખવી જ�ર� રહ� છે. જો તફસીર કતારએ અરબી 

ભાષાના વયાકરણ િવગેર�ના કાયદાઠનો સ�ંણૂર 

અભયાસ કય� ન હોય અને તે �ુરઆનની આયતો 

અને �રવાયતોનો �હ�ર� અથર સમ� શ કતો ન 

હોય તો તેવો માણસ �દુા અને ર�લૂ સલલલલાહો 
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અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ માટ� �ૂઠી વાત 

કરવાથી બચી શ કતો નથી. તેથી તકર�ર 

કરનારાઠ (મજ�લસ પડનારા ઝા�કર સાહ�બો) એ 

�બૂ જ એહતીયાત સાવધાની (સાવચેતી) રાખવી 

જોઈએ અને �ુરઆનની આયતના ફકત એ જ અથર 

કરવા જો ઈએ � સપરટ અને �હ�ર હોય. એવા 

લોકોએ �ુરઆન મ�દની �તુશાબેહ (ગા�ંભયર 

ધરાવનાર�) આયતોનો તર�ુમો અને િવવરણ 

કરવાથી બચ�ુ ંજોઈએ. 

* * * * * 
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�દુા િવ�ધધના �ૂઠ�ુ ંએક સથાન 

�દુા િવ�ધધ �ૂઠ બોલવા�ુ ંએક ઉદાહરણ 

એ છે ક� માણસ પોતાની ખોટ� વાતોને સાચી �હ�ર 

કરવા માટ� એમ કહ� ક� �દુા ગવાહ છે ક� �ુ ંસા�ુ ં

કહ� રહયો �.ં 

અથવા તો એમ કહ� ક� �દુા �ણે છે ક� �ુ ં

સા�ુ ંકહ� રહયો �.ં 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલય�હસસલામે ઇરશાદ ફરમાવ�ુ ં: � માણસ એમ 

કહ� ક� �દુા �ણે છે , વાસતવમા ં�દુા તેનાથી ઉલ�ંુ 

(ખોટ� વાત છે તેમ) �ણતો હોય તો �દુાની 
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અઝમત અને તેનો જલાલ જોઈને અશ� ઇલાહ� 

કાપંી ઉઠ� છે. 

(કાફ�) 

બી� એક હદ�સમા ંહ ઝરત ઇમામ 

જઅફર� સા�દક અલય�હસસલામે ફરમાવ�ુ ં: જયાર� 

કોઈ બદંો કહ� ક� , �દુા �ણે છે , ખર�ખર તે �ૂઠ 

બોલી રહયો હોય તો �દુાએ તઆલા તેને કહ� છે : 

�ની ઉપર � ુ ં�ૂઠ બાધંી શક� તે�ુ ંતને મારા 

િસવાય બી�ુ ંકોઈ ન મળ�ુ ં? 

ક�ટ�લક �રવાયતોમા ંછે , ક� બદંો જયાર� 

ખોટ� વાત માટ� �દુાને ગવાહ બનાવે છે , તયાર� 

�દુાવદં� આલમ તેન ેફરમાવે છે : તને મારાથી 
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વ� ુકમજોર બીજો કોઈ ન મળયો � આ �ુઠાણા 

માટ� તારો ગવાહ બની શક� ? 

* * * * * 
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પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ અને ઇમામની 

િવ�ધધમા ં�ૂઠ 

કોઈ હદ�સ પોતા ની મેળે ઘડ�ને તેન ે

પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમના નામ સાથે જોડ� દ�વી એ તેઠ માટ� 

�ુઠી વાત કહ�વા બરોબર છે. એવી જ ર�તે કોઈ 

હદ�સ બનાવટ� હોવા � ુ�ણતા હોવા છતાં , �ણી 

��ુને તેન ેસાચી હદ�સ ગણવી એ પણ �ૂઠ 

બાધં�ુ ંછે. અલબ� તે હદ�સ સહ�હ હોવા િવશે 
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(સતયતાની) સા�બતી મૌ�ૂદ હોય તો તેવી હદ�સને 

માઅ�મુ અલયહ��સુસલામના નામે બયાન કર� 

શકાય છે. 

* * * * * 
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�રવાયતોને સનદ (સદંભર) સાથે 

ન�ધવી 

અલબત �કતાબોમા ંએવી ક�ટલીય હદ�સો 

મળ� આવે છે � સહ�હ ક� ખોટ� હોવા�ુ ં�ણી 

શકા� ુ ંનથી. એવી હદ�સો બયાન કરવી હોય તો � 

�કતાબમા ંતેનો ઉલલેખ હોય તે �કતાબ અથવા 

રાવીના હવાલા સાથે બયાન કરવામા ંકોઈ વાધંો 

નથી. અલબ� કોઈ પણ હદ�સને બયાન કરતા 

પહ�લા ંતેમા ંકોઈ બાબત જ�ર�યાતે દ�નની 

િવ�ધધની ન હોવા િવશેની ખાતી કર� લેવી 

જોઈએ. જો હદ�સમા ંકોઈ વાત જ�ર�યાતે દ�નની 
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િવ�ધધની જોવા મળતી હોય તો તેવી હદ�સ ખોટ�  

ક� બનાવટ� હોવામા ંશકંાને કોઈ સથાન નથી. તેવી 

જ ર�તે હદ�સોમા ંઇમામ અથવા મા અ�મુ 

અલયહ��સુસલામની બેઅદબી (અપમાન) થાય 

તેવી કોઈ વાત ન હોવી જોઈએ. તેમજ એવી વાત 

પણ ન હોવી જોઈએ ક� � ોસવકારવાનો અકલે 

સલીમ (સામાનય ��ુધધ) ઇનકાર કર�. એહિતયાતનો 

તકાઝો એ છે ક� (સાવચેતી �પ) ફ કત મોઅતબર 

�કતાબોમાથંી હદ�સોને ન�ધવામા ંઆવે. હ ઝરત 

ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલય�હસસલામ ફરમાવે 

છે ક� અને કોઈ મોઅતબર (ભરોસાપાત) માણસ 

િસવાય બી� કોઈ પાસેથી હદ�સ ન નોધો , 
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નહ�તર તમે �બૂ જ મો�ુ �ુઠા�ુ ંકહ� બેસશો. 

(ખશ�લ �હુજજહ) અને �ૂઠ �દુા અને મખ�કૂ� 

�દુા સામે અપમાિનત થવા�ુ ંકારણ બને છે. 

હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન 

અલય�હસસલામે હાર�સે હમદાનીને એક પત લખયો 

�મા ંઆ પમાણે નસીહત  ફરમાવી હતી, બધી 

સાભંળેલી વાતો લોકોને કહા ન કરો. �ૂઠ બોલવા 

સબંધેં આટલી જ વાત �રુતી છે. 

(નહરુલ બલાગાહ) 

એવી જ ર�તે હદ�સોને �ળૂ સવ�પે ર�ુ 

કરવી જોઈએ. પોતાના તરફથી એક પણ અકર 

વધારવો ક� ઘટાડવો ન જોઈએ. તેવી જ ર�તે કોઈ 
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શબદ બદલવો પણ ન જોઈએ. નહ�તર આ એ 

બધા સજંોગોમા ંમા અ�મુીન અલયહ��સુસલામ પર 

બોહતાન થઈ �ય છે. 

હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ ફરમાવે છે : જો કોઈ માણસ 

મ� ન કહ� હોય તેવી વાત મારા નામે ર�ુ કર� 

(મારા નામે બયાન કર�) તો તે જહ� મમા ંજશે. 

આકાએ �રૂ� દા�સસલામ નામની 

�કતાબમા ંલખે છે ક� એક આ�લમે બા - અમલ 

�કતાબે મકાએમના સપંાદક આકાએ મોહમમદ 

અલી પાસે ક�રમાનશાહ પહ�ચયો અને કહ�ુ ં: મ� 

એક સવવન જો�ુ ંછે , �મા ંમ� જો�ુ ંક� �ુ ંહ ઝરત 
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ઇમામ �ુસૈન અલય�હસસલામ�ુ ંગોશત કાપી રહયો 

�.ં આ સવવનની તાબીર (અથરઘટન) �ુ ંછે ? 

આકાએ મોહમમદ અલી થોડ� વાર �ધુી મા� ુ

�ુકાવીને �ચ�તા મગન બેસી રહયા અને પછ� 

ફરમાવ�ુ ં: શાયદ આપ મજ�લસ પડો છો (ઝાક�ર� 

કરો છો) અને તેમા ંમસાએબ (ગમ�ુ ંબયાન) પડો 

છો ? તે માણસે કહ�ુ ં: � હા , તેઠએ જવાબ 

આવયો : મજ�લસો પડવા�ુ ંબધં કર� દો અથવા 

તો મજ�લસો�ુ ંબયાન મોઅતબર �કતાબોમાથંી જ 

પડવા�ુ ંરાખો. 

‘શેફાઉસ સો�ુર’ નામની �કતાબમા ંલખ�ુ ં

છે ક� આય�લુલાહ અલહાજ મોહમમદ ઇબાહ�મ 



152 
 

કલબાસીની �ખદમતમા ંએક આ�લમે દ�ન મજ�લસ 

પડ� રહયા હતા. તેઠ કહ� રહયા હતા ક� ‘‘હઝરત 

ઇમામ �ુસૈન અલય�હસસલામે ફરમાવ�ુ ં: યા 

ઝયનબ, યા ઝયનબ ’’ આ સાભંળ� આય�લુલાહ 

કલબાસીએ �ચા અવા� ફરમાવ�ુ ં: ‘‘�દુા તા� ં

મો�ુ ંતોડ� નાખે  ઇમામ અલય�હસસલામે ‘‘યા 

ઝયનબ’’ બે વખત નહ� પણ એક જ વખત 

ફરમાવ�ુ ંહ�’ુ’  

* * * * * 
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�રવાયતોના િવષય�ુ ંવણરન 

અલબ� હદ�સ અથવા આયત�ુ ં

અથરઘટન પોતાના શબદોમા ંસાચી ર�તે બયાન 

કર�ુ ં�એઝ છે. પરં� ુતેની શતર એ છે ક� , હદ�સ 

ર�ૂ કરનાર માણસ અરબી ભાષા સાર� ર�તે 

�ણતા હોય, એટ�ુ ંજ નહ� અરબીમા ંર�ૂ થએલ 

હદ�સ ક� આયતનો અથર સમજવાની તેની આવડત 

પણ સાર� એવી હોવી જોઈએ. સારાશં ક� તે 

હદ�સનો �હ�ર� અથર પોતાના શબદોમા ંબયાન 

કર�ુ ં�એઝ છે. 
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એવી જ ર�તે મા અ�મુીન 

અલયહ��સુસલામની શાનમા ંિવ�ધધમા ંકોઈ વાત 

જતી ન હોય તો ગધને પધમા ંઅથવા પધને 

ગધમા ં(લેખને કાવયમા ંઅથવા તેનાથી ઉલ�ંુ) ર�ુ 

કર� શકાય છે. તેમજ �તૂકાળના બનાવોને 

વતરમાનકાળમા ંબયાન કર� શકાય છે. દાખલા 

તર�ક� એમ કહ��ુ ંહોય ક� એક માણસ ઇમામ 

અલય�હસસલામની �ખદમતમા ંહાજર થયો અને 

ઇમામ અલય�હસસલામે તેન ેફરમાવ�ુ ં: તો 

વતરમાન કાળમા ંએમ કહ� શકાય ક� એક માણસ 

ઇમામ અલય�હસસલામની �ખદમતમા ંહાજર થાય 

છે અને ઇમામ અલય�હસસલામ તેન ેફરમાવે છે. 
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અલબ� શોતાઠ એ વાત સમજતા હોવા જોઈએ 

ક� આ વાત�ુ ંબયાન થાય છે તે વતરમાન કાળમા ં

થઈ રહ�ુ ંછે. તેવી જ ર�તે જો હદ�સમા ંહોય ક� 

‘‘ઇમામ અલય�હસસલામે મનાઈ ફરમાવી ’’ તો 

પોતાના શબદોમા ંએમ કહ��ુ ં�એઝ છે ક� ‘‘ઇમામ 

અલય�હસસલામે ફરમાવ�ુ ંએ�ુ ં(કાયર) ન કરો.’’ 

* * * * * 
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�ુઠી કસમ અને ગવાહ�થી બચો 

�ૂઠનો એક પકાર �ૂઠી કસમ ખાવી છે. 

�મા ં�ૂઠી ગવાહ� આપવાનો અથવા તો શરઈ 

અદાલતની સામે ગવાહ� �પાવવાનો સમાવેશ 

થાય છે. આ �ૂઠ પણ એ�ુ ંછે , �ના �નુાહ� કબીરા 

હોવામા ંકોઈ શકંા નથી. આ બધા�ુ ંિવગતવાર 

વણરન ઇનશાઅલલાહ હવે પછ� કરવામા ંઆવશે. 

* * * * * 
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�ૂઠની હાનીકારક અસર 
બેશક એવા �ૂઠ ક� �ના પ�રણામે 

હાિનકારક અને બી�ને � ૂ કસાનકારક હોય તેનો 

સમાવેશ �નુાહ� કબીરામા ંથાય છે. જો �ૂઠથી મો�ંુ 

�કુસાન થ�ુ ંહોય તો તેના પમાણમા ં�નુાહ પણ 

વધાર� થાય છે. દાખલા તર�ક� �ૂઠથી કોઈને 

માલ�ુ ં� ુકસાન પહ�ચે તેમ હોય તો તેનો  �નુો 

એવા �ૂઠથી ઠછા પમાણમા ંથશે , �નાથી �ન�ુ ં

�કુસાન પહ�ચ� ુ ંહોય. 

* * * * * 
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મશકર�મા ં�ૂઠ 

�ૂઠનો એક પકાર મ�ક - મશકર�મા ં

બોલવામા ંઆવ�ુ ં�ૂઠ છે. �મક� કોઈ ભલા ભોળા 

માણસને એમ કહ�વામા ંઆવે ક� ‘‘ફલાણી �ી તાર� 

સાથે શાદ� કરવા માગે છે. ’’ અથવા તો ‘‘આ� 

રાતે ફલાણા માણસે તને તેના ઘર� જમવાની 

દાવત આપી છે. ’’ જયાર� હક�કતમા ંએવી કોઈ જ 

વાત ન હોય તો �રવાયતોમા ંઆ પકારના �ૂઠ 

પણ હરામ હોવા�ુ ંસા�બત છે. અલબ� ક�ટલાક 

આ�લમો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� હક� કતની િવ�ધધની કોઈ 

વાત એવી ર�તે કહ�વામા ંઆવે ક� તે મ�ક હોવા�ુ ં
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સમ�ય તો (તે� ુ ં�ૂઠ) હરામ નથી. �મક� કોઈ 

�ંુવારા ��ુષને એમ કહ�વામા ંઆવે ક� ‘‘જો તાર� 

પતની જઈ રહ� છે. ’’ તો એ હરામમા ંગણાશે નહ�. 

કારણ ક� સાભંળનાર તે વાતથી છેતરાશે નહ�. 

પરં� ુજો તેવી વાત કહ�વાથી તે વાત સાભંળનાર 

છેતરાઈ જવાની શકયતા હોય તો તે�ુ ં�ૂઠ બોલ�ુ ં

હરામ ગણે છે. ભલે પછ� તેનાથી તે �ૂઠ મ�ક 

હોવા�ુ ંસાફ �હ�ર થ� ુ ંહોય ક� �હ�ર ન થ� ુ ંહોય , 

અને આ જ અહ�િતયાત (સાવધાની) કરવાનો માગર 

છે. અને �રવાયતોમા ંપણ સપરટ ર�તે મ�કમા ં

પણ �ૂઠ બોલવાની મનાઈ ફરમાવવામા ંઆવી છે. 

* * * * * 
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�ુઠથી સ�ંણૂર ર�તે બચ�ુ ં

હઝરત ઇમામ ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલય�હસસલામ ફરમાવે છે : �ૂઠથી બચો , ભલે 

પછ� તે ના�ુ ંહોય ક� મો�ંુ. ગભંીરતાથી બોલવામા ં

આવે ક� મશકર�મા ંબોલા�ુ ંહોય. 

(કાફ�) 

હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન 

અલય�હસસલામ ફરમાવે છે : ‘‘બદંો જયા ં�ધુી �ૂઠ 

(બોલવા) થી પરહ�ઝ ન કર� તયા ં�ધુી તે ઈમાનનો 

સવાદ ચાખી શકતો નથી. ભલે તે �ૂઠ ગભંીરતાથી 

(બોલા�ુ)ં હોય ક� મ�કમા’ં’ 
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(કાફ�) 

હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન 

અલય�હસસલામની બી� �રવાયત છે : ‘‘�ૂઠ 

ગભંીરતાથી બોલાય ક� મ�કમાં, તેમા ંકોઈ ભલાઈ 

નથી. તમારા નાના બાળકો સાથે પણ એવો 

વાયદો ન કરવો જોઈએ � �રૂો કરવાનો તમારો 

ઇરાદો ન હોય. બેશક �ૂઠ માણસને િનભરયતા�વૂરક 

મોટા મોટા �નુાહો કરવા પેર� છે. અને મોટા મોટા 

�નુાહો કરવાથી માણસ જહ�ે મમા ં�ય છે. 

હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમે હ ઝરત અ�ઝૂરને વસીયત 

કરતા ફરમાવ�ુ ં: ‘‘અય અ�ઝૂર , � માણસ 
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પોતાની શમરગાહ (શર�રના �વુત ભાગો) અને 

�ભને કા�મૂા ંરાખશે તે જ�ગતમા ંદાખલ થશે. � 

કોઈ માણસ , કોઈ જગયાએ લોકોને હસાવવા માટ� 

એક �ૂઠી વાત કહ�શે તો તે �ૂઠી વાત તેન ે

જહ�ામની તરફ લઈ જશે. 

‘‘અય અ�ઝૂર (હાય) અફસોસ છે , એવા 

લોકો ઉપર � લોકોને હસાવવા માટ� ખોટ� (�ૂઠી) 

વાતો કરતા હોય. અય અ�ઝૂર � મૌન રહયો 

તેણે ન�ત મેળવી લીધી. �ૂઠ બોલવા કરતા મૌન 

રહ��ુ ંએ તમાર� ફરજ છે અને તમારા �ખેૂથી કદ� 

પણ એક નાનક�ુ ં�ૂઠ પણ ન િનકળ�ુ ંજોઈએ.’’ 
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હઝરત અ�ઝૂર કહ� છે : ‘‘યા ર��ૂલુલાહ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ  �ણી 

જોઈને �ુ� બોલનારની તૌબા કઈ ર�તે થશે ? ર 

હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે 

જવાબ આવયો : ઇોસતગફાર (�નુાહોની તૌબા 

કરવી) અને પાચેં સમયની નમાઝ િનયિમત અને 

સહ�હ ર�તે અદા કરવાથી , આ �નુાહો ધોવાઈ 

જશે.’’ 

(વ ાએ�શુશીયા) 

ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમે આ પણ ફરમાવ�ુ ંછે : ‘‘મ�કમા ં�ૂ� ં

બોલયો હોય તો પણ �ૂઠા માણસ પર �દુાની 
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લાનત થાય’’     

  (�ક્ાબે �હાદ) 

પયગમબર� અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમે આ હદ�સ પણ ફરમાવી છે : 

(૧) � માણસ પોતે હક ઉપર હોવા છતા ંલડાઈ 

ઝઘડાથી પરહ�ઝ કર� તેવા માણસ માટ� �ુ ં

જ�પતમા ંએક �ચામા ં�ચા દરજ� પર ઘર 

આપવાની (ર) મ�કમા ંપણ �ૂઠ ન બોલનાર 

માણસ માટ� જ �વતમા ંવચચેના દરજ�મા ંએક 

ઘર આપવાની (૩) સારા ચા�ર�ય (નેક અખલાક) 

વાળા માણસ માટ� જ �ં તના બાગમા ંએક ઘર 

આપવાની �ુ ં�િમનગીર� આ�ુ ં�.ં 
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સામાનય ર�તે મ�કમા ં�ૂ� ંબોલ�ુ ં

�નુાહ તો છે જ , પણ �નુાહ� કબીરા નથી. 

અલબ� મ�કમા ં �ુ� બોલવાને કારણે કોઈ 

મોઅિમન�ુ ં�દલ �ુભા� ુ ંહોય , તેને તકલીફ 

પહ�ચતી હોય , શાર��રક �શુક�લીઠનો સામનો 

કરવો પડતો હોય અથવા તેની બેઇઝઝતી થતી 

હોય તો એવા સજંોગોમા ંમ�કમા ં�ૂઠ બોલ�ુ ંપણ 

�નુાહ� કબીરા બની �ય છે. 

* * * * * 
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વાતચીતમા ંથતી અિતશયોો�ત 

�ૂઠ નથી. 

જન સાધારણ ભાષામા ં�ઢ થઈ ગએલા 

અિતશયોો�ત ભયાર � શબદો વપરાય છે તે �ૂઠ 

નથી. દાખલા તર�ક� કોઈ વાત ક�ટલીક વખત 

સતત કહયા પછ� માણસ એમ કહ� છે , ક� ‘‘મ� તને 

આ વાત ૧૦૦ (એક સો) વખત કર� છે. ’’ આ 

કહ�નારનો ભાવાથર એવો નથી હોતો ક� તેણે એ 

વાતને એક સો વખત કર� છે , પણ ભાર�વૂરક 

કહ�વાનો હોય છે , અને તેનો હ�� ુએમ પણ હોય છે ક� 

તેણે એ વાત�ુ ંક�ટલીયે વખત �નૂરાવતરન નુ� છે. 
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એવી જ ર�તે દર�ક પકારના મ�ઝ 

(હક�કત સાથે જોડ�ુ)ં �મક� કોઈ બહા�ુર સૈિનકને 

િસ�હની ઉપમા આપવી અને ઇસતઆરહ કનાયા 

(ઇશારા) પણ �એઝ છે. ખાસ કર�ને શાયર�મા ં

એવી ર�ુઆત કરવામા ંકોઈ વાધંો નથી. 

* * * * * 

  



168 
 

કોઈ પણ �ૂઠને મા�લુી ન સમજો 

મોટા ભાગે એ�ુ ંજોવા મળે છે , ક� જયાર� 

યજમાન, મહ�માનને જમવા માટ� �છેૂ છે તયાર� 

મહ�માન પોતે �ખૂયા હોવા છતા ંિશરટાચાર અને 

િવવેક ખાતર એ�ુ ંકહ� દ� છે ક� ‘‘મને �ખૂ (લાગી) 

નથી.’’ ‘‘મને �ચી નથી ’’ આ એક સાફ �ૂઠ છે. 

લોકો અણસમજમા ંઆ વાતને મા�લુી વાત 

સમ�ને તેવા �ૂઠની પરવા નથી કરતા. ખર�ખર 

તો �રવાયતોમા ંઆવા �ૂઠની પણ ટ�કા કરવામા ં

આવી છે અને એવા �ૂઠ હરામ હોવા�ુ ંશરઈ ર�તે 

સા�બત છે. 
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અસમા �બનતે ઉમૈસ કહ� છે : આઈશાની 

શાદ�ની પથમ રાતે હ ઝરત ર�લેૂ �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે �ૂધ�ુ ંએક 

વાસણ મને આપીને ફરમાવ�ુ ં: ‘‘આ �ૂધ ઔરતોને 

પીવા માટ� આપો. ’’ ઔરતે કહ�ુ ં: અમને �ખૂ 

નથી.’’ હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘�ખૂ અને �ૂઠ બનેં 

ભેગા ન કરો.’’ 

અસમાએ �છૂ�ુ ં ‘‘યા ર��ૂલુલાહ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ  અમને 

કોઈ વસ�નુી ઇચછા હોય પણ અમે એમ કહ�એ ક� 

જ�ર નથી તો �ુ ંતે �ૂઠમા ંગણાશે ?’’ર હઝરત 
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સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં: 

હા બેશક , દર�ક પકારના �ૂઠ લખવામા ંઆવે છે. 

એવી જ ર�તે ના� ુના� ુ�ૂઠ પણ લખવામા ંઆવે 

છે.’’        

( ફ�ન�લુ બેહાર, �લદ - ર, પાના ન ં૪૭૩)  

જો માણસ િવવેકથી બી� માણસને કહ� 

ક� ‘‘આવો, અમારા ઘર� પધારો’’ પરં� ુ�દલમા ંએક 

ઇચછતો હોય ક� ઘર� ન આવે તો સા�ં , તો તે �ૂઠ 

નથી એટલા માટ� ક� ‘‘આવો’’ એક �ુકમીયહ અને 

ઇનસાઈયહ બનેં સાથે મળે� ુવા કય છે. એટલે ક� 

તેને સા�ુ ંક� ખો�ંુ કંઈ કહ� શ ક� ુ ંનથી. અલબ� 

એવા દ�ખાવનો િવવેક દશારવવાથી પણ બચ�ુ ં



171 
 

જોઈએ અને સાવધાની રાખવી જોઈએ. વાસતવમા ં

�દલમા ંકંઈક અને �ભ પર કંઈક વાત રાખવી એ 

દંભ છે. 

એક �દવસ હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલય�હસસલામ તેઠના ફરઝદં ઇસમાઈલની સાથે 

બેઠા હતા તયાર� આપનો ચાહક િમત આવયો. તેણે 

આવીને સલામ કર� અને બેસી ગયો. જયાર� ઇમામ 

અલય�હસસલામ ઉભા થઈને તેઠના મકાનના 

ઔરતોના ઠરડા તરફ જવા લાગયા તયાર� તે 

માણસ પણ ઉભો થઈને તે ઠરડાઠના દરવા� 

�ધુી ગયો. ઇમામ અલય�હસસલામે તયાથંી તેની 

િવદાય લઈ લીધી. 
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ઇમામ અલય�હસસલામના ફરઝદં 
ઇસમાઈલે �દર આવીને �છૂ�ુ ં: ‘‘આપે તે 
માણસને �દર આવવા િવવેક શા માટ� ન કય� ?’’ 
ઇમામ અલય�હસસલામે જવાબ આવયો : ‘‘તે 
માણસ�ુ ં(ઔરતોના ઠરડામા)ં �દર આવ�ુ ં
યોગય ન હ� ુ ંઅને �ુ ંપણ તેન ે�દર બોલાવવા�ુ ં

યોગય સમજતો ન હતો. તેમજ �ુ ંએમ પણ નહોતો 
ઇચછતો ક� �દુા મને એવા લોકોમા ંગણે � કહ�તા 
કંઈક હોય અને તેના �દલમા ંકંઈક હોય.’’ 

(બેહા�લ અનવાર, આ�ાૃ� ન ં૧, મોઅામન ભાઈની 

ઇાા્ અને �ીે ાવશેના ભાગમાં્ ી પાના ન ં

ર૪૧) 

* * * * * 
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�ુ� સવવન 

�ૂઠનો એક પકાર એ પણ છે ક� માણસ 

એમ કહ� ક� ‘‘મ� સવવનામા ંઅ�કુ અ�કુ બાબતો 

જોઈ છે ’’ અથવા તો કોઈ પકારના સવવનાને કોઈ 

માણસ સાથે જોડ�ને એમ કહ� ક� ‘‘ફલાણાએ અ�કૂ 

પકાર�ુ ંસવવન જો�ુ ંછે. ’’ ખર�ખર હક� કતમા ંએમ 

ન હોય, તે પણ �ૂઠ છે. 

હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ંક� સૌથી મોટા �ૂઠ 

તણ પકારના હોય છે. 
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(૧) કોઈને તેના ખરા બાપ િસવાય બી� 

કોઈના ના માટ� (નામ જોડ�ને) સબંોધવો. 

(ર) અથવા ખોટ� ખો�ંુ સવવન બયાન 

કર�ુ,ં � પોતે પોતાની રખેથી જો�ુ ંન હોય. 

(૩) અથવા એવી વાત (મારા નામે) 

કહ�વી � મારા �ખેૂથી કહ�વાઈ ન હોય. 

�ૂઠનો એક પકાર સાવ �બન પાયાદાર 

કાલપિનક �કસસા ઘડ�ને તેને હક� કત �પે ર�ૂ 

કરવાનો છે. 

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ ફરમાવે છે : ‘‘બદતર�ન વાતો 

પૈક� એક �ૂઠી �રવાયતોને ન�ધવી છે.’’ 
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      (બેહા�લ અનવાર , 

�લદ ન ં૧પ, પાના ન ં૪ર) 

* * * * * 
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ઉદાહરણ �પે �ૂઠ 

કોઈ અકલી વાતને વ� ુસપરટ કર�ને તેને 

ઉદાહરણ �પે સમ�વવામા ંઆવે છે. કયાર�ક એ 

માટ� વાતને બે�નવરની વાતચીત �પે ર�ૂ 

કરવામા ંઆવે છે. (દાખલા તર�ક� અલલામા 

ઇકબાલની એક નઝમમા ં�ખસકોલી પહાડને તે�ુ ં

અ�ભમાન છોડ� દ�વાની સલાહ આપે છે.) આવા 

ઉદાહરણથી એ વાત સપરટ ર�તે સમ�ય છે ક� 

હક�કતમા ંએ�ુ ંથ� ુ ંનથી , અને એ વાતથી કોઈની 

સાથે છેતરપ�ડ� પણ નથી, બલક� એવા ઉદાહરણથી 

ફાયદો જ થતો હોય છે તેથી એવી વાતો �એઝ 
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છે. એહલેબૈત અલયહ��સુસલામ તરફથી મળેલી 

�રવાયતોમા ંપણ એવી વાતો મળ� આવે છે, તેમજ 

એવી �રવાયતો પણ મૌ�ૂદ છે , �મા ંઆવા 

ઉદાહરણો આપીને �કસસા કહાનીઠના સવ�પમા ં

નસીહત કરવાની અથવા તો હક�કત�ુ ં બયાન 

કરવાની પરવાનગી મળ� હોય. 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ હસન 

અલ�યહસસલામે ઉદાહરણ ર�ૂ ક�ુર 

એક વખત હ ઝરત ઇમામ હસન 

અલય�હસસલામ મોઆિવયા (લાઅન�લુલાહ) ના 

દરબારમા ંમૌ�ૂદ હતા. તયાર� એક માણસે આપ 

િવશે ક�ટલીક અયોગય વાતો કહ�. ઇમામ 

અલય�હસસલામે જવાબમા ંફરમાવ�ુ ં: ‘‘અય ઉમર 

�બન ઉસમાન, તારા સવભાવમા ંક�ટલી �ખૂરતા છે ક� 

� ુ ંઆ વાતોને સમ� શ કતો નથી. તારો દાખલો 

એ મચછર �વો છે � પોતાની �તને મહાન 

સમ�ને ખ�ૂરના � �ક ઉપર બેઠો હતો. અને તયાથંી 
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ઉડતી વખતે તેણે ખ�ૂરના � �કને કહ�ુ ંહ� ુ ંક� 

મજ�તૂીથી ખોડાઈ (ોસથર) રહ�� હવે �ુ ંઉડ�ને જઈ 

રહયો �.ં ’ (મચછર પોતાની �તને એટલો 

વજનદાર સમજતો હતો ક� તેના ઉડવાથી ખ�ૂર�ુ ં

� �ક હચમચી જશે તેમ માનતો હતો) � �કે જવાબ 

આવયો હતો ક� ‘‘મને તો એ પણ ખબર નહોતી ક� 

� ુ ંમાર� ઉપર કયારનો બેઠો છે. હવે તા� અહ�થી 

ઉડ�ુ ંમને કઈ ર�તે ઉદાસ કર� શકશે’’ 

* * * * * 
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�ૂઠ સાભંળ�ુ ંપણ હરામ છે. 
એ વાત પણ �ણી લેવી જોઈએ ક� � 

ર�તે �ુઠી વાત બોલવી હરામ છે. તેવી  જ ર�તે � 
માણસ �ણતો હોય ક� આ વાત �ૂઠી છે તો તેને 
સાભંળવી હરામ છે. એવી જ ર�તે �ૂઠી વાત 
લખવી, વાચંવી અને નકલ કરવી (ન�ધવી) પણ 
હરામ છે. ય�ુદ�ઠ અને �નુા�ફકો �ુઠી વાતો અહ� 
તહ� ફ�લાવતા હતા તેથી તે િવશે �ુરઆને મ�દમા ં
ટ�કા કરવામા ંઆવી છે �મક� ઇરશાદ છે : 
“સમમાઉન �લલ �કનબે” 

(�રુા - પ : આય્ - ૪ર) 

* * * * * 
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‘‘�ૂઠી વાતો સાભંળનારો’’ 

શેખ સ�ૂક� હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલય�હસસલામથી �રવાયત ન�ધી છે ક� ઇમામ 

અલય�હસસલામને �છૂવા મા ંઆવ�ુ ં: ‘‘�ુ ં�ૂઠા 

લોકો�ુ ં�ૂઠ ધયાનથી સાભંળ�ુ ં�એઝ છે ?’’ 

ઇમામ અલય�હસસલામે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘નહ�, 
� માણસ કોઈ વાત કરનારની વાતને શોખથી 
ધયાન�વૂરક સાભંળતો હોય તે બોલનાર (વ કતા) 
ની ઇચછા �જુબ ઇબાદત કર� બેસે છે , જો 
બોલનાર �દુા માનતો હોય તે સાભંળનાર �દુાની 
ઇબાદત કરશે અને જો બોલનાર શયતાનને 
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માનતો હોય તો સાભંળનાર પણ શયતાનની 
ઇબાદત કરશે.’’ 

(�ક્ાબે એઅ્ેકાદ) 

�રવાયતોમા ંઆ  જ પકારની બી� એક 
હદ�સમા ંહ ઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર 
અલય�હસસલામની પણ છે. � �કતાબે કાફ�મા ં

મૌ�ૂદ છે. 
‘‘બે�ુદા વાતોથી બચો. ’’ (�ૂઠા બોલ 

બોલતા અટકો) 
(�રૂએ હજ - રર, આય્ ન ં૩૦) 

‘‘અને � લોકો બે�ુદા વસ�ઠુનો તમાશો 

નથી િનહાળતા (અને �ઠ ખોટો સાકી (કદ�પણ) 

�રુતા નથી.)’’ 
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(�રૂએ �રકાન રપ, આ. ૭ર) 

આ પકારની આયતોથી સા�બત થાય છે 

ક� �ૂઠ સાભંળ�ુ ંપણ હરામ છે. સપરટ છે , ક� � 

જગયાએ �ૂઠ બોલતો હોય તે �નુાહો અને �દુાની 

નાફરમાનીની જગયા થશે અને �ૂઠ સાભંળનાર તે 

�નુાહ અને નાફરમાનીમા ંશામીલ થઈ �ય છે. 

બી� એક વાત એ પણ છે ક�, �ૂઠ બોલનારને નહ� 

અિનલ �નુકરની ્�રટએ પણ �ૂઠલાવવો જોઈએ. 

�થી તે �ૂઠ બોલવાથી બચે. 

* * * * *  
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‘‘તવર�યા’’ �ુ ંછે ? 

‘‘તવર�યા’’ નો અથર એ છે ક� બે 

અથરવાળ� (દી અથગ) વાત કરવી. વાતના એવા બે 

અથર થતા હોય �માથંી એક અથર સાચો હોય અને 

બીજો અથર હક� કતથી સાવ િવ�ધધ થતો હોય. 

કહ�વાય છે ક� તવર�યા કરનાર ( �દ અથગ શબદો 

વાપરનાર) માણસ સાચો અથર કહ�વાનો ઇરાદો 

રાખતો હોય છે , પણ વળ� સાભંળનારો માણસ 

હક�કતથી ઉલટો અથર સમ� લે છે. દાખલા તર�ક� 

તમે કોઈ ઝા�લમ શખસથી બચવા માગંતા હો અને 

તેનાથી �પાઈને તમારા ઘરમા ંબેસી રહ�વા 
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માગંતા હો તેવામા ંતે ઝા�લમ શખસ તમારા ઘર� 

આવીને તમને બહાર બોલાવે તયાર� ઘરની કોઈ 

વયો�ત દરવા� જઈને એમ કહ� ક� ‘‘તેઠ અહ�યા 

નથી.’’ ને ઘરની વયો�તનો કહ�વાનો અથર એવો 

હોય ક� તમે તયા ંતે દરવા� પાસે નથી , જયાર� 

ઝા�લમ એમ સમજશે ક� તમે ઘરમા ંનથી , એમ 

કહ��ુ ં�એઝ છે. 

કોઈ ઝા�લમ તમને કોઈ મઝ�મૂ�ુ ંઠ�કા�ુ ં

તેની ઉપર �લમ કરવાના ઇરાદાથી �છેૂ તો તમને 

તેના ઠ�કાણાની ખબર હોય છતા ંતમે કહ� શકો ક� 

‘‘મને તેના ઠ�કાણાની ખબર નથી. ’’ આ વા કયમા ં  

‘‘તેના ’’ શબદનો અથર ‘કોઈ અનય વયો�ત ’ ગણી 
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શકાય �ના ઠ�કાણાની હક� કતમા ંતમને ખબર ન 

હોય. 

તેવી જ ર�તે �દુા  ના ખાસતા તમારાથી 

કોઈ �ુનાહ થઈ ગયા હોય અને કોઈ તમને �છૂ� 

બેસે ક� �ુ ંઆપથી કોઈ વાર આવા �નુાહ થાય છે 

? તેના જવાબમા ંઆપ એ�ુ ંકહ�ને આપની 

ઇઝઝત �રુ�કત રાખી શકો છો ક� ‘‘અસતગફ��લલાહ 

�ુ ંઆવા �નુાહ કર� બેસવાથી �દુાની પનાહ મા�ુ ં

�’ં’ આવી ર�તે તમે �ુકમીયા , ઇનશાઅલલાહ ક� 

પ�ન�પ સવંાદ કર� શકો છો. દાખલા તર�ક� એમ 

કહ� શકાય ક� �ુ ંતમે મને એવી માનો છો ક� �ુ ં

એવા �નુાહો ક� ં ? અથવા �ુ ંઆપ માર� પાસે 
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એવી આશા રાખો છો ક� �ુ ંએવા �નુાહમા ંફસાઈ 

�� ? અથવા તો એવી �ુઆનો શબદ વાપર� 

શકાય ક� ‘‘�દુા મને એવા �નુાહથી બચાવે ’’ 

જો કોઈ માણસને તેના ઐબ (�નુાહ) 

િવશે ધયાન દોરવા જતા ંતે નારાજ થઈ �ય તો 

તેન ેએમ કહ��ુ ંજ�ર� નથી ક� આપમા ંએ ઐબ 

નથી. પણ તેન ેરા� કરવા માટ� એમ કહ� શકાય 

ક� ‘‘આપ�ુ ંવયો�તતવ એ�ુ ંછે ક� આપના િવશે એવી 

વાત કહ�વી ન જોઈએ’’ 

* * * * * 
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‘‘તવર�યા’’ નો �કુમ 

્વર�યાના ત્ પકાર છે. 

તવર�યા �ાર� કહ� શકાય તેના પકારો 

નીચે �જુબ છે. 

(૧) પહ�લો પકાર : કોઈ મસલેહતને કારણે 

અથવા કોઈ �ુ કસાન થવાથી બચ�ુ ંહોય , �ના 

દાખલા ઉપર આવી ગયા છે. તેવી જગયાએ 

તવર�યા �એઝ હોવામા ંકોઈ શક નથી. 

(ર) બીજો પકાર : માણસ તવર�યા કર�ને 

બી� કોઈને �ુ કસાન પહ�ચાડવા ક� તકલીફ 

આપવા માગંતો હોય અથવા તો તેની બેઇઝઝતી 
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કર� અપમાન કરવા માગંતો હોય તો િનશકં એવા 

હ�� ુમાટ� તવર�યા હરામ છે. 

(૩) તીજો પકાર : તવર�યાનો તીજો 

પકાર એ છે , ક� �મા ંકોઈ મસલેહત નથી હોતી 

અને ન તો એમા ંકોઈ બી�ને �કુ સાન પહ�ચ� ુ ં

હોય છે. ક�ટલાક �જુતહ�દો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� , એ 

સજંોગોમા ંતવર�યા કર�ુ ંહરામ છે. કારણ ક� 

તવર�યા એ �ૂઠનો જ એક પકાર છે અને � 

દલીલોથી �ૂઠ હરામ સા�બત થાય છે , તે જ 

દલીલોથી આ તી� પકારના તવર�યા હરામ છે. 

આ ઉપરાતં એ વાત પણ છે ક� , આ પકારના 

તવર�યા �એઝ હોવા િવશે કોઈ દલીલ પાવત 
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નથી. અલબ� ક�ટલાક �જુત�હદો ફરમાવે છે ક�, � 

દલીલોથી પહ�લા અને બી� પકારના તવર�યા 

�એઝ છે તે જ દલીલો દારા આ પકારનો 

તવર�યા પણ �એઝ છે. અને તવર�યા સપરટ 

ર�તે �ૂઠની વયાખયામા ંઆવતો નથી. આમ છતા ં

એહતીયાતનો માગર એ છે ક� , જયા ંતવર�યા 

કરવા�ુ ંખાતી �વૂરક �એઝ ગણા� ુ ંહોય તેવા 

સજંોગોમા ંજ તવર�યા કરવો જોઈએ. 

* * * * * 
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એવા પસગંો જયા ં�ૂઠ બોલ�ુ ં

�એઝ છે. 

જયાર� પણ �ન , માલ ક� ઇઝઝત�ુ ં

જોખમ હોય અને �ૂ� બોલવાથી તેન ેિનવાર� 

શકાય તેમ હોય તો , તેવા સજંોગોમા ં�ૂ� ંબોલ�ુ ં

�એઝ છે. ભલે પછ� પોતાની �ન , માલ ક� 

ઇઝઝત�ુ ંજોખમ હોય ક� બી� કોઈની. એટલે 

�ધુી ક� જો �ુ કસાન િનવારવા માટ� કસમ ખાવા 

પડ� તો કસમ ખાવામા ંપણ કંઈ વાધંો નથી. એટ�ુ ં

જ નહ� , અ�કૂ સજંોગોમા ંજયા ંબ�ુ મો�ંુ �કુ સાન 

થવાની શ કયતા આવી પડ� તયાર� , દાખલા તર�ક� 
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�વ જવા�ુ ંજોખમ હોય તયાર� �ૂ� બોલીને કસમ 

ખાઈને �વ બચાવવો વા�બ થઈ �ય છે. �મક� 

કોઈ ઝા�લમ માણસ કોઈ �સુલમાનને કતલ કરવા 

માગંતો હોય, તેન ેમાર - પીટ કરવા ઇચછતો હોય, 

તેની બેઇઝઝતી કરવા માગંતો હોય , તેનો વધાર� 

પમાણમા ંમાલ જવત કર� લેવા માગંતો હોય , 

અથવા તેન ે�લમા ંધક�લી દ�વા માગતો હોય તો 

તેવા સજંોગોમા ંજો ઝા�લમ તમને એ �સુલમાન�ુ ં

ઠ�કા�ુ ં�છેૂ તો આપ ખોટ� કસમ ખાઈને (તે 

�સુલમાન મઝ�મૂને બચાવવા માટ�) કહ� શકો છો 

ક� ‘‘મને તે કયા ંછે તેની ખબર નથી.’’ 
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એવી જ ર�તે જો તમાર� પાસે કોઈની 

અમાનત પડ� હોય અને કોઈ ઝા�લમ તે અમાનત 

�ટંવી લેવા માગંતો હોય તો તમાર� �ૂ� બોલીને ક� 

�ૂઠી કસમ ખાઈને પણ  તે અમાનતને �રુ�કત 

રાખવી જોઈએ.  

* * * * * 
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�સુલમાનોની �ોુ�ત માટ� ખોટ� 

કસમ 
�સુલમાનોની �ોુ�ત માટ� ખોટ� કસમ 

ખાવાના સમથરનમા ંઘણી �રવાયતો મૌ�ૂદ છે. 

�મક� શૈખ અનસાર� તેમની �કતાબ ‘‘મકાસીબ’’ મા ં

ઇમામ જઅફર� સા�દક અલય�હસસલામ અને 

હઝરત અલી અલય�હસસલામના હવાલાથી નીચે 

�જુબની હદ�સે નબવી સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ , ન�ધેલ છે ક� , ર હઝરત 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં: 

�દુાની ખોટ� કસમ ખાઈ લો , પણ તમારા 
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�સુલમાન ભાઈને નાહક કતલ થતો બચાવો.   

(વ ાએ�શુશીયા, �ક્ા�લુ ઈમાન , �લદ ન ં૩ , 

પકર્ - ૧ર) 

ઇસમાઈલ ઇબને સમદની સહ�હ હદ�સમા ં

છે ક� , તેઠએ કહ�ુ ં: ‘‘મ� ઇમામ અલી રઝા 

અલય�હસસલામને એક એવા માણસ િવશે �છૂ�ુ ં� 

બાદશાહથી પોતાનો માલ �રુ�કત રાખવા માટ� 

ખોટ� કસમ ખાતો હતો. ઇમામ રઝા 

અલય�હસસલામે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘તેમા ંકંઈ વાધંો 

નથી.’’ રાવી કહ� છે ક� મ� ઇમામ અલી રઝા 

અલય�હસસલામને ફર�થી �છૂ�ુ ં: ‘‘જો કોઈ માણસે 

પોતાનો માલ બચાવવા માટ� કસમ ખાધા હોય 
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તેમ, પોતાના �સુલમાન ભાઈનો માલ 

બચાવવામા માટ� ખોટ� કસમ ખાય તો �ુ ંતે 

�એઝ છે ?’’ ઇમામ અલી રઝા અલય�હસસલામે 

જવાબ આવયો : હા, �એઝ છે. 

(વ ાએ�શુશીયા, �ક્ા�લુ ઈમાન, �લદ 

- ૩, પકર્ ન ં૧ર) 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલય�હસસલામ ફરમાવે છે : 

‘‘જો કોઈ માણસ �સુલમાન શખસને 

�ોુ�ત અપાવવા માટ�, તેના માલને કોઈ ઝા�લમના 

ક� બી�ના હાથોમા ંજતો બચાવવા માટ� ખોટ� 

કસમ ખાવા માટ� મજ�રૂ થઈ �ય તો તેન ેતે 
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ખોટા કસમનો કફફારો આપવો નહ� પડ� પણ તેન ે

મોટો અજર અને સવાબ મળશે.’’ 

* * * * * 
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માલ�ુ ં�કૂસાન અને �ૂઠા 

આ તબકક� બે વાતો સમજવા �વી છે. 

એક તો એ ક� દર�ક પકારના માલના �કૂ સાનથી 

બચવા માટ� �ૂ ઠ બોલ�ુ ં�એઝ છે , પરં� ુમાલ�ુ ં

�કુસાન સહન કર� શકાય એ�ુ ં(ઠ�)ં હોય તો 

માણસ �ુ� ંન બોલે અને તે �કુસાન સહન કર� લે. 

આ એક �સુતહબ કાયર થશે. અમી�લ મોઅમેનીન 

હઝરત અલી અલય�હસસલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે 

: 
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‘‘�કૂસાન થાય તેમ હોય તયાર� પણ માણસ 

સા� ુબોલે અને પોતાના ફાયદા માટ� પણ ખો�ંુ ન 

બોલે તે ઈમાનની િનશાની છે.’’ 

* * * * * 
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શકય હોય તયા ં�ધુી તવર�યા 

કરો 
બી� એક વાત ધયાનમા ંરાખવા �વી છે ક� 

‘� પસગંોએ �જુતહ�દો તવર�યા કરવાને જ�ર� 

સમજતા હોય, અને તવર�યાથી કામ ચાલી જ� ુ ંહોય 

તયા ં�ૂ� ંબોલવાને બદલે એહિતયાત એ છે ક� માણસ 

તવર�યા જ કર�. 

* * * * * 
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બે મોઅિમનો વચચે �લેુહ -

સમાધાન માટ� �ૂઠ 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલય�હસસલામે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘વાતોના પકાર છે , 

સતય, �ૂઠ અને લોકો વચચે સમાધાન કરાવ�ુ.ં’’ 

કોઈએ ઇમામ અલય�હસસલામને �છૂ�ુ ં: 

�ુ ંઆપ પર �ુરબાન થઈ �� , લોકો વચચે 

સમાધાન કરાવ�ુ ંએ કઈ બાબત છે ? ઇમામ 

અલય�હસસલામે જવાબ આવયો ‘‘તમે એક માણસ 

પાસેથી કોઈ વાત સાભંળો , અને તેમા ં�ધુારો 

કર�ને બી�ને વાત કરો ક� તે (ફલાણો માણસ) 
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તમારા િવશે સાર� સાર� વાતો કર� રહયો હતો. 

(ખર�ખર હક�કત તેનાથી ઉલટ� હોય.)’’ 

(વ ાએ�શુશીયા, �ક્ાબે હજ) 
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બી�ઠનો અણગમતો સદં�શો 

ઉપરની વાતનો સારાશં એ છે ક� , 

વયો�તઠ વચચે�ુ ંમન  �ુ:ખ �ૂર કરાવવા માટ� 

�ૂઠાનો આધાર લેવો પડ� તેમ કરવાનો �ુકમ 

શર�અતમા ંછે અને તેમ કરવામા ંમાણસ �ૂઠાના 

�નુાહમા ંફસાતો નથી. આ પકારના કાયરન ે

‘‘�લેુહ’’ અથવા તો ‘‘ઇસલાહ’’ કહ�વાય છે. બી� 

કોઈ િવશે થતી કડવી વાત તેન ેપહ�ચાડવામા ં

આવે તો બે વયો�તઠ વચચે મન  �ુ:ખમા ંવધારો 

થાય છે. 



204 
 

દાખલા તર�ક� : જો પિત પ�તન વચચે 

િવખવાદ ઉભો થતા ંબનેં અલગ થઈ � ૂ કયા હોય 

અને વાત તલલાક (�ટા છેડા) �ધુી પહ�ચી �ય 

તેમ હોય તો તેવા સજંોગોમા ં�ૂઠ બોલીને બનેં 

વચચે મનમેળ (સમાધાન કરાવી દ�વામા ંઆવે તો 

એક શેરઠ બાબત છે. �મક� કહ�વામા ંઆવે ‘‘તાર� 

પ�તન તાર� �ુદાઈમા ં�બૂ જ �ુ:ખી છે અને તાર� 

મહોબબતનો તેને એટલો બધો િવયોગ લાગે છે ક� , 

તે બીમાર પડ� �ય તેમ છે. ’’ તેવી જ ર�તે પ�તન 

સમક પણ એવી ખોટ� બનાવટ� વાત કર� શકાય 

છે �થી બનેં વચચે �લેુહ - સમાધાન થઈ �ય. 

* * * * * 
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લોકો વચચે �મેુળ 

હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમથી �રવાયત છે ક� ‘‘વા�બાત 

અદા કયાર પછ�નો સૌથી શેરઠ અમલ લોકો વચચે 

�લેુહ - સમાધાન કરાવી આપવા િસવાય બીજો 

કોઈ નથી. એ  એક એવી ભલાઈ છે , �નાથી 

�ુિનયામા ંભલાઈ ફ�લાય છે.’’ 

અમી�લ મોઅમેનીન હ ઝરત અલી 

અલય�હસસલામ ફરમાવે છે ક� હ ઝરત નબીએ 

કર�મ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે 

ફરમાવ�ુ ં: ‘‘અય અલી અલય�હસસલામ  બેશક , 
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�મેુળ માટ� �દુાએ તઆલા �ૂઠાને પણ પસદં કર� 

લે છે અને દંગો - ફસાદ (િવખવાદ) ફ�લાવવા માટ� 

સા� ુબોલવાને પણ સખત નાપસદં કર� છે.’’ 

ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ ઇરશાદ ફરમાવે છે , ‘‘લોકો વચચે �મેૂળ 

કરાવવો, �મેૂળ કરાવવા માટ� િવચારણા (�ચ�તા 

કરવી) અને ઝઘડાને �ૂર કરવા એ નમાઝ - રોઝા 

કરતા ંઅફઝલ (શેરઠ) છે.’’ 

અ� ૂહનીફા સાએ�ુલહાજ કહ� છે ક� માર� 

અને મારા જમાઈની વચચે એક વારસાની વહ�ચણી 

બાબતમા ંઝઘડો થયો. અમે એ બાબતમા ંઝઘડ� 

રહયા હતા, તેવામા ંતયાથંી હઝરત ઇમામ જઅફર� 
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સા�દક અલય�હસસલામના વક�લ �ફુઝઝલ પસાર 

થયા. તયાર� થોડ�વાર રહ�ને અમને બનેંન ેતેમના 

ઘર� બોલાવયા અને પોતાની પાસેથી ચારસો 

�દરહમ આપીને અમાર� વચચે ઝઘડા�ુ ં�ખુદ 

સમાધાન કરાવી આવ�ુ.ં પછ� તેઠએ કહ�ુ ં: મ� � 

માલ તમો બનેંન ેઆવયો છે તે મારો ન હતો પણ 

મારા મૌલા હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલય�હસસલામનો હતો. તેઠએ મને �ુકમ આવયો 

હતો ક� જયાર� પણ મારા અસહાબો પૈક� કોઈનામા ં

ઝઘડો થાય તો મારો માલ વાપર�ને તેઠ વચચે 

સમાધાન કરાવી આપજો’’ 
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આ ઉપરથી સમ�ય છે ક� , �લેુહ અને 

સમાધાન ક�ટલી મહતવની બાબત છે. ર હઝરત 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં

હ� ુ ંક� , આ કામ નમાઝ રોઝા કરતાયં અફઝલ છે. 

વાસતવમા ંસામાનય ર�તે જોતા આ કામ �સુતહબ 

છે અને નમાઝ - રોઝા વા �બ છે. તે�ુ ંકારણ 

કદાચ એ હોઈ શક� છે નમાઝ રોઝા અદા કરવાથી 

માણસની પોતાની �ત બહ�તર બને છે , જયાર� ક� 

�લેુહ સમાધાન કરાવતા ંસમસત સમજને ફાયદો 

થાય છે. �સુલમાનોએ પરસપર હળ� મળ�ને રહ�ુ ં

અને એકતા દશારવવી એ ફકત આખેરતની ્�રટએ 

જ મહતવ�ુ ંનથી પણ તેનાથી �ુનયવી ર�તે પણ 
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ઘણો ફાયદો થાય છે. જો મોઅિમનોના �દલ 

�દુાની �શૂીને માટ� પરસપર મળેલા (એક) હોય 

તો તેનાથી એટલી બધી પબળ તાકાત પૈદા થાય 

છે ક� , �ુિનયામા ં�હ�ર� �ુશમનોનો સામનો કર� 

શકાય છે , એટ�ુ ંજ નહ� , પણ બાતેની �ુશમનો 

એટલે ક� નફસ અને શયતાનનો પણ પરસપર 

મળ�ને મકકમતાથી �કૂાબલો થઈ શક� છે. 

* * * * * 
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�ુર પાણી અને �દલોના સપં 

લોકો વચચે પરસપર મનમેળ , સપં અને 

એકતાને (આબે �ુર) �ુર પાણી�ુ ંઉદાહરણ આપી 

શકાય. એટલે ક� જયા ં�ધુી પાણી �ુદા �ુદા 

વાસણમા ંથોડા પમાણમા ંઅને (દર�ક વાસણ�ુ ં

પાણી) �ુરના પમાણથી ઠ� ંહોય તો તેવા 

વાસણમા ંન�સત પડતાની સાથે જ તે બ�ુ ંજ 

પાણી ન�સ થઈ �ય છે , પણ ��ુ ંએ પાણીને 

એક મોટા વાસણ ક� હોજમા ંનાખવામા ંઆવે અને 

તે �ુરના પમાણ �ટ�ુ ંથઈ �ય તો તેમા ંન�સત 

પડવાથી તે ન�સ નહ� થાય પણ ઉલટા�ુ ંબી� 
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ન�સતને પણ પાક કર� શકશે. �બલ�ુલ તેવી જ 

ર�તે જો લોકોમા ંએ કતા હશે તો લોકોના એ કસપં 

થએલા �દલો ઉપર અલલાહની રહ�મત ના�ઝલ થશે 

અને તેમના �દલો ઉપર પરવર�દગાર� આલમ 

મહ�રબાની ફરમાવશે. તો આ ર�તે એ કતાનો 

ફાયદો તમામ લોકોને મળશે આ ઉપરાતં એ કતાને 

લીધે ઇસલામની શાનો શૌકત બમણી થઈ જશે. 

એવી જ ર�તે નમાઝે જમાઅતની 

ફઝીલત અને સવાબ ઘણો જ છે. દ�ની ભાઈઠ 

સાથે નેક વતારવ હમદદમ કર� તેઠની મદદ 

કરવાનો �બૂ જ અજર છે. મોઅિમન ભાઈઠ સાથે 

હળવા મળવા , �સુાફ�હો કરવો , અને તેઠને 
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�મૂવાનો ઘણો જ સવાબ બયાન કરવામા ંઆવયો 

છે. બે મોઅિમન ભાઈઠ વચચે �લેુહ સમાધાન 

કરાવવાનો સવાબ અસાધારણ પમાણમા ંછે. અને 

�દુાની �શૂી માટ� મોઅિમનો સાથે દોસતી 

રાખવાનો પણ ઘણો જ સવાબ છે. આ બધા જ 

કામોના અને તે પકારના બી� કામોના સવાબ�ુ ં

વણરન જોતા એ વાત જણાય છે ક� , આ તમામ 

કામો મોઅિમનો વચચે એ કતા ્ઢ કરવા માટ� 

બયાન કરવામા ંઆવયા છે. 

* * * * * 
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લડાઈમા ં�ૂઠ 

ક�ટલીક �રવાયતોથી જણાય છે ક�, જો �ૂઠ 

બોલવાથી કાફરો સાથેની લડાઈમા ંતેઠ પર 

વચરસવ મેળવી શકાય તેમ હોય તો �ૂઠ બોલ�ુ ં

�એઝ છે. 

* * * * * 
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પ�તન સાથે વાયદો કરવો 

પિત પોતાની પ�તનને �ૂઠો વાયદો આપે , 

એટલે ક� કોઈ ��ુષની પ�તન તેની પાસે કોઈ 

વસ�નુી માગણીને �રૂ� કરવાનો ઇરાદો રાખતો ન 

હોય છતા ંતેન ેવાયદો આપે. પરં� ુઆ પકારનો 

ખોટો વાયદો �એઝ હોવા�ુ ં�શુક�લ છે. જો ક� , 

ક�ટલીક ઝઈફ (નબળ� - �બન ભરોસાપાત) 

�રવાયતોમા ંઆવા ખોટા વાયદા �એઝ હોવા�ુ ં

વણરન થ�ુ ંછે. 

અલબ� જો કોઈ માણસ એ વાત �ણતો 

હોય ક� જો તે પોતાની પ�તનની માગંણી માટ� ખોટો 
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વાયદો નહ� કર� તો ઘરમા ંટંટા �ફસાદ શ� થઈ 

જશે, અથવા તો પ�તન સખત નારાજ થઈ જશે , 

અથવા તો �દુા  ના ખાસતા �ૂઠો વાયદો ન 

આપવાના પ�રણામે વાત તલલાક �ધુી પહ�ચી  

જશે તો એવા લાચાર�ના સજંોગોમા ંખો ટો વાયદો 

કરવો �એઝ છે. 

* * * * * 
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અઝાબનો ખૌફ અને નેક અમલ 

હઝરત અલી ઇબને અબી તા�લબ 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે ક� : 

(સવાબે ઇલાહ� અને અઝાબથી મગફ�રત 

મળવાની આશા માટ�) �ુ� બોલવાથી બચો કારણ 

ક� જો કોઈ માણસ કોઈ વસ�નુી આશા રાખે છે તો 

તેન ેપાવત કરવા ઇચછે છે. (એટલે ક� તે પાવત 

કરવા માટ� તેવા પયતનો પણ કર� છે.) એવી જ 

ર�તે જો કોઈ માણસ કોઈ વસ�થુી ડરતો હોય તો 

તેનાથી �ૂર રહ� છે. 

(�ક્ાબે કાફ�) 
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અમી�લ મોઅમેનીન હ ઝરત અલી 

અલય�હસસલામે એ વાતને સપરટ કર� છે ક� ‘જો 

કોઈને ખર�ખર સવાબ મેળવવો હોય અને તે 

અલલાહ પાસેથી સવાબ મળવાની આશા રાખતો 

હોય તો તેણે હરગીઝ �ૂ� ંબોલ�ુ ંન જોઈએ. તે 

માટ�ની શરત એ છે ક� તે નેક કાય� કર�. �ુ� ંબોલ�ુ ં

ન જોઈએ. તે માટ�ની શરત એ છે ક� તે નેક કાય� 

કર�. �ૂ� ંબોલ�ુ ંએ �બૂ જ ખરાબ અને હરામ કામ 

છે. જો કોઈ માણસ હક� કતમા ંઅઝાબે ઇલાહ�થી 

ડરતો હોય તો તેણે �નુાહોથી ભાગ�ુ ંજોઈએ. 

કારણ ક� , �નુાહો એ અઝાબમા ંફસાવા�ુ ં પ�રબળ 

છે. જો કોઈ માણસ ફ કત મૌ�ખક ર�તે એવો દાવો 
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કર� ક� ‘‘�ુ ં�દુા પાસેથી સવાબની આશા રા�ુ ં� ં

અને �દુાના અઝાબથી ડ� ં�.ં ‘‘ આવો દાવો 

કરનાર �નુાહો કરતો રહ� અને નેક અમલ ન કર� 

તો એવો માણસ �ુઠો છે.’’ 

નહ�ુલ બલાગાહમા ંહ ઝરત અલી 

અલય�હસસલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે : 

‘‘� માણસ એમ માનતો હોય ક� પોતે 

�દુા પાસે સવાબનો આશાવાન છે , પરં� ુતેના 

અમલથી એ વાત �હ�ર થતી ન હોય (એટલે ક� 

�દુાના �ુકમ પમાણે નેક અમલ કરતો ન હોય ક� 

�નુાહથી પણ બચતો ન હોય) તો �દુાએ 

��ુગરની કસમ તેવો માણસ �ૂઠો છે. ક�મક� જયાર� 
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કોઈ વસ�નુી આશા રાખવામા ંઆવે તો તે આશા 

એના અમલથી �હ�ર થાય છે. પરં� ુ� �દુા પાસે 

આશા રાખે અને તે વાત તેના અમલમા ંવય કત ન 

થતી હોય તો એવા માણસ �દુાની આશામા ંનહ� 

પણ ભમ અને �લૂમા ંછે  એવી જ ર�તે જયાર� 

માણસ કોઈ વસ�થુી ડરતો હોય તો તે ડર તેના 

અમલમા ંવય કત થતો હોય છે. એટલે ક� તેનાથી 

(ડર�ને) �ૂર રહ� છે. તો પછ� ખૌફ� �દુાનો દાવો 

કરનારો માણસ �નુાહોથી ભાગતો ક�મ નથી ? 

જયાર� માણસ ખૌફ� �દુા અને �દુા 

પતયેની ધયાનમી આશા - આકાકંા રાખવાનો દાવો 

કરતો હોય પણ તેની સા�બતી માટ� અમલી �રુાવો 
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ન હોય તો તે માણસ �ુઠો છે. �બલ�ુલ તેવી જ 

ર�તે સબ , �ુ્ , રઝા, (�દુાની મર� પર રા� 

રહ��ુ)ં તસલીમ , (�દુાના �ુકમ�ુ ંપાલન) નમતા , 

સહનશીલતા િવગેર� બાબતોનો દાવો તો કરવામા ં

આવે પણ તેની સા�બતી માટ� કોઈ �રુાવો ર�ુ 

કરવામા ંન આવે તો તે પણ �ૂઠ છે. 

* * * * * 
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� �ભ ઉપર તે જ �દલમા ં

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલય�હસસલામ ફરમાવે છે ક�  

‘‘જયાર� તમો ‘‘અલલાહો અકબર ’’ કહો 

તયાર� આસમાન અને જમીન વચચે � કંઈ છે તે 

બધી વસ�ઠુને અલલાહની સરખામણીમા ં�ૂઠા 

સમ�ને જ �દલના �ડાણથી કહો. એટલા માટ� ક� 

�દુાવદં� તબારક વ તઆલા જયાર� એ �ુએ છે ક� 

તેનો કોઈ બદંો હક� કતમા ં�દલના �ડાણમાથંી 

અલલાહો  અકબર કહ�તો નથી. (તો પછ� તેવા 

બદંાને સબંોધીને �દુાવદં� તઆલા ફરમાવે છે) 
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અય �ૂઠા � ુ ંમાર� સાથે ચાલાક� કર� રહયો છે. 

માર� ઇઝઝત અને જલાલની કસમ, �ુ ંતને મારા 

�ઝ્ની લઝઝત (મીઠાશ)થી વ�ંચત રાખીશ.’’ 

(મીસબાુુશશર�યહ) 

ક�ટલી અફસોસની વાત છે ક� ક�ટલાક 

લોકો પોતાના �ખેૂથી તો ‘‘અલલાહો અકબર’’ કહ� 

છે, પરં� ુ(નઉઝો �બલલાહ) તેમના �દલ અને 

અમલથી તેઠ ક� જો એવા લોકોને કહ�વામા ંઆવે 

ક� �દુા વાસતે ફલા�ુ ંકામ કરો અથવા તો �દુાને 

માટ� ફલા�ુ ંકામ ન કરો તો તે માણસો એવી 

વાતની કોઈ પરવા કરતા નથી. પરં� ુજો તમે 

તેમને એ કસો �િપયા આપીને કોઈ કામ કરવા�ુ ં
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કહો તો તેઠ તરત જ તમાર� વાત માની જશે. 

એટલે ક� તેમની નજરોમા ંઅલલાહના �ુકમ�ુ ંનહ� 

પણ સો �િપયા�ુ ંમહતવ વધાર� છે. (નઉઝો 

�બલલાહ) તેમના માટ� સો �િપયા મોટા છે , પણ 

�દુા મોટો નથી. જો કોઈ માણસને એ વાતનો ડર 

હોય ક� જો તે અ�કુ કાર� ખૈર નહ� કર� અથવા તો 

અ�કુ ખરાબ કામ કરવાથી નહ� બચે તો તેની 

ઉપર અ�કૂ �સુીબત આવી પડશે અથવા તો તેન ે

કોઈ માણસ તકલીફ પહ�ચાડશે તો તે �સુીબત ક� 

તકલીફથી બચવા માટ� નેક કામ કરવા અથવા તો 

�રૂા કામથી બચવા માટ� તૈયાર થઈ જશે. પરં� ુ
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માત અલલાહની �શૂીને માટ� એ�ુ ંકામ કર�ુ ંપડ� 

તો તે માણસ તે માટ� હરગીઝ તૈયાર નહ� થાય. 

* * * * * 

  



225 
 

�હ�રમા ંબદંગી અને �ૂઠ 

જો કોઈ માણસ રબ�લુ આલમીન સામે 

બદંગી કરતી વખતે કહ� ક� ઇયયાક નઅબોદો વ 

ઇયયાક નસતઈન (એટલે , અમે તાર� જ ઇબાદત 

કર�એ છ�એ અને તાર� જ પાસેથી મદદ માગંીએ 

છ�એ) અને આમ કહ�વા છતા ંતે રાત  �દવસ, 

માલો - દૌલતની પાછળ દોડતો રહ� અને પોતા�ુ ં

પેટ ભરવા અને �તીય ઇચછા સતંોષવા િસવાય 

તેની �જ�દગીનો કોઈ (બીજો) હ�� ુ ંન હોય તો �ુ ં

આપ તેવા માણસને સાચો કહ�શો ખરા ? 
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�ુ ંતેવો માણસ ખર�ખર અલલાહનો 

ઇબાદત�ઝુાર બદંો ગણાશે ખરો ? તેવી જ ર�તે 

જો કોઈ બદંો ફ કત �હ�ર� (ભૌિતક) સાધનો અને 

માધયમોને જ �વનમા ંસવરસવ સમજ અને તેની જ 

ઉપર ભરોસો કરવા માડં� અને તેની જ પાસે મદદ 

માગેં તો �ુ ંએવો માણસ સાચો કહ�વાશે ખરો ? 

�ભેથી ‘‘ઇયયાક નઅબોદો વ ઇયયાક નસતઈન ’’ 

કહ�ને તેની િવ�ધધ અમલ કરવો પણ ન�ુ� �ૂઠા�ુ ં

છે. 

* * * * * 
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�ુઆઠમા ં�ૂઠ 

કયાર�ક માણસ �ુઆઠ અને �નુા�તમા ં

ખોટો દાવો કર� બેસે છે. �મક� કોઈ માણસ એમ 

કહ� ક� ‘રઝીતો �બલલાહ� રબબન ’ એટલે ક� �ુ ંમારા 

પરવર�દગારથી રા� અને �શૂી � ંકારણ ક� તે 

માર� તરબીયત (ક�ળવણી) અને પરવર�શ (ઉછેર) 

કરનારો છે , તેમજ તે તમામ � ��રટના લોકોની 

પરવર�શ કર� છે, તેનાથી રા� �.ં 

હવે જો કોઈ માણસ �દુાના િનણરય 

(ફ�સલા) ઉપર રા� ન રહ� , તેની કઝા અને ક્ 

(અલલાહના િનણરય) સામે પોતા�ુ ંમા�ુ ં �ુકાવી ન 
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દ�, અને જયાર� પોતાની મર� િવ�ધધમા ંકંઈ થાય 

તો ગમ અને �સુસાની હાલતમા ં�દુાને ફ�રયાદ 

કરવા માડં� �ભથી તો માણસ �ુઆના ઉપર 

જણાવેલ વા કયો બોલે પણ અમલથી ખવાહ�શાતે 

નફસાની અને શયતાનને પોતાનો રહ��મુા અને 

માગરદશરક બનાવે અને તે�ુ ંજ અ�સુરણ કર�  

�ુરઆન અને તેમા ંજણાવેલ �ુકમો પતયે જરા 

સર�ુ ંધયાન ન આપે અને અઇમમા 

અલયહ��સુસલામની હદ�સની અવગણના કર� તો તે 

માણસ પણ �ુઠો છે. 

* * * * * 
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ખર�ખર સા� ુકહો છો ? 

જયાર� કોઈ માણસ �ુઆમા ંઆ પમાણે 

કહ� : ‘‘(પરવર�દગારા ) જયાર� �ુ ંમારા �નુાહોને 

જો� � ંતો �દન ક� ં� ંઅને જયાર� તારા �તુફો 

કરમ (��પા અને દયા)ને િનહા�ં � ંતો � ુ ંમને 

બકી દઈશ એવી આશા બધંાય છે. ’’ આપણે 

�ભથી તો ઉપર �જુબ કહ�એ છ�એ પણ �નુાહો 

કરતી વખતે અલલાહના �ુકમની પરવાહ નથી 

કરતા એટ�ુ ંજ નહ� , �નુાહને �નુાહ પણ 

સમજતા નથી , ક� ન તો �નુાહ કરતી વખતે 

કપાળ ઉપર કરચલી �ધુધા ંપડ� છે , અને નીડર 



230 
 

બનીને �નુાહો કરતા જઈએ છ�એ. એવા 

�નેુહગાર માણસો �દુાના �તુફો કરમના ઇચ�ક 

કઈ ર�તે હોઈ શક� ? �ુ ંઉપર �જુબની �ુઆ 

કરનારો માણસ સાચી વાત કહ� છે ખરો ? �ુ ંતે�ુ ં

�ૂઠ સપરટ ર�તે સા�બત થ�ુ ંનથી ? 

આ ર�તે જયાર� કોઈ માણસ કહ� છે ક� ‘‘�ુ ં

સકરાત (�વનની છેલલી કણો)ના ખૌફથી રડ� 

રહયો �ં , કબના સવાલો - જવાબોના ડરથી રડ� 

રહયો �.ં કયામતના �દવસથી ભય�ભત બની રડ� 

રહયો �.ં ’’ વાસતવમા ંતે કોઈ ખૌફથી રડતો નથી 

હોતો. તે�ુ ં�ૂઠ �હ�ર છે. કદાચ એ �ૂઠનો ઇમામ 
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ઝય�લુ આબેદ�ન અલય�હસસલામે �ુઆએ અ� ૂ

હમઝામા ંઉલલેખ કય� છે. 

‘‘�દુાવદંા, કદાચ એ�ુ ંતો નથી ક� તે 

મને �ુઠાઠના સથળે જોયો એટલે ત� (માર� 

ઉપરથી) રહ�મતની નજર હટાવી લીધી અને મને 

મારા હાલ ઉપર છોડ� દ�ધો. એટલે ક� મે માર� 

ખવાહ�શાતે નફસાની�ુ ંઅ�સુરણ નુ�  અને હવે 

મને એ વાતની ખબર નથી ક� �ુ ંિવનાશની કઈ 

ખીણમા ંજઈ પડ�શ. 

* * * * * 
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ઇમામ અલ�યહસસલામ સાથે �ૂઠ 

ઇમામ અલય�હસસલામ સાથે કરવામા ં

�ૂઠ�ુ ંઉદાહરણ એ છે ક� , �ઝયારતે ઇમામ 

અલય�હસસલામમા ંકહ�વામા ંઆવે ક� ‘‘અય 

અઇમમએ માઅ�મૂીન અલયહ��સુસલામ, �ુ ંઆપના 

અકવાલ (કથન - હદ�સો)ને ક�લૂ ક� ં� ંઅને 

આપના �ુકમો�ુ ંપાલન કરનારો અને આપની 

ઇતાઅત કરનારો �ં ’’ હવે જો કોઈ અઇમમા 

અલયહ��સુસલામે ફરમાવેલી બાબતોને સાભંળે અને 

વાત કહ�નાર તેની ઉપર અમલ ન કર� પણ 

�તરની ઇચછા (ખવાહ�શાતે નફસાની) પમાણે 
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અમલ કર� તો એવો માણસ શયતાન છે અને તેણે 

ઇમામ અલય�હસસલામ સાથે �ૂઠા કરાર ક�ુર 

હોવા�ુ ંસા�બત છે. 

આ જ પમાણે ઇમામ અલય�હસસલામ 
સાથે �ૂઠાનો બીજો દાખલો એ છે , ક� માણસ 
�ઝયારતમા ંઆ પમાણે પડ� : ‘‘અય અઇમમએ 

તાહ�ર�ન અલયહ��સુસલામ � માણસ આપની સાથે 
શાિંત અને સલામતીની સાથે રહ�શે , �ુ ંપણ તેવા 
માણસ સાથે શાિંત અને સલામતીની સાથે રહ�શ , 
� માણસ આપની સાથે જગં કરશે અને આપનો 
િવરોધ કરશે, �ુ ંપણ તેની સાથે જગં કર�શ , તેનો 
િવરોધ કર�શ. ’’ �ઝયારત પડનારાનો દાવો તો 
ઉપર �જુબનો છે પરં� ુઅમલી ર�તે તે દ�નના 
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�ુશમનો સાથે દોસતી રાખે છે. એટ�ુ ંજ નહ� તેવા 
લોકો સાથે હળ� મળ�ને રહ� છે અને તેનાથી ઉલ�ુ 
મોઅિમનો અને મોહ�બબાને અઇમમા 
અલયહ��સુસલામ સાથે �ુશમની રાખે છે. તેવી જ 
ર�તે જયાર� અઇમમા અલયહ��સુસલામને સબંોધન 
કર� છે, તયાર� કહ� છે : ‘‘અય અઇમમએ માઅ�મુીન 

અલયહ��સુસલામ, �ુ ંઆપનો િવરોધ છોડ� 
દ�નારાઠ પૈક�નો �ં ’’ આમ કહ�નારાનો વાસતિવક 
અમલ તે પમાણે હોતો નથી. �ુ ંઆવો અમલ 
કરનારો માણસ ઇમામ અલય�હસસલામની સાથે 
�ૂ� ંનથી બોલતો ? 

* * * * * 
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તો પછ� �ુઆ કઈ ર�તે કરવી ? 

અહ� પ�ન એ ઉપોસથત થાય છે ક� , જો 

કોઈ માણસ �ઝ �્ �દુા અને �ુઆ પડતી વખતે 

�દુા, ર�લૂ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ અને ઇમામ અલય�હસસલામ સાથે �ૂઠ 

બોલનારો ગણાઈ જતો હોય પછ� �ુઆ અને 

�ઝયારત ક�વી ર�તે પડ� ? 

આ પ�નનો જવાબ અમે �બૂ  જ િવગત 

અને છણાવટથી અતે પસ�તુ કર� શક�એ તેમ 

નથી. કારણ ક� , આ �સુતક એ િવષય પર લખાઈ 

રહ�ુ ંનથી. અલબ� સ�ંકવતમા ંએ વાત સમ� 
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લેવી જોઈએ ક� , અમે �દુા , ર�લૂ સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ અને ઇમામ 

અલય�હસસલામ િવશે � પકારના �ૂઠ તરફ 

���ુલિનદ�શ �� છે તે માણસને અહકંાર , સવાથર, 

અ�ભમાન િવગેર�થી બચાવવા માટ� કય� છે. આ 

બાબતનો ઉલલેખ કરવાનો હ�� ુએ છે ક� , માણસ 

પોતાના �ઝ �્ �દુાથી અને �ુઆઠ માટ� ગવર ન 

કરવા માડં�. એ�ુ ં કયાર�ય થ�ુ ંન જોઈએ ક� કદાચ 

કોઈ મોઅિમન એ�ુ ંકહ� ક� , જો આપણે આપણી 

�ુઆઠ અને �ઝ �્ �દુામા ંસા�ુ ંબોલતા નથી  તો 

પછ� �ુઆ અને �ઝ્ �દુા કરવા�ુ ંછોડ� દ��ુ ં

જોઈએ. આ�ુ ંિવચાર�ુ ંએ િનરાશા અને શયતાની 



237 
 

વસવસા�ુ ંપ�રણામ છે. શયતાન ઇચછે છે ક� કોઈ 

પણ માણસ સાવ પહ�લેથી જ સાચો હોતો નથી. 

પરં� ુપોતાની કોિશષો અને અથાગ પયતનોના 

પ�રણામે સચચાઈનો દરજજો પાવત કર� શક� છે 

અને તે પછ� �દુાવદં� આલમ તેન ેપોતાના �તુફો 

કરમની િન��ચત મ�ંઝલે પહ�ચાડ� છે. 

�ુઆઠમા ં� વા કયો ઉચચારવામા ં

(પડાવામા)ં આવે છે તે પૈક�ના ંક�ટલાક વા કયોનો 

અથર ફકત અ�કુ લોકો જ સમજતા હોય છે. જયાર� 

મોટા ભાગના ંલોકો તેનો અથર સમજતા નથી હોતા. 

� માણસ અથર સમજયા વગર �ુરઆન મ�દની 

િતલાવત કર� છે અથવા તો અઇમમાએ મા અ�મુીન 
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અલયહ��સુસલામ તરફથી આપણા �ધુી પહ� ચેલી 

�ુઆઠ પડ� છે , તો એ િતલાવત અથવા તો 

�ુઆઠની �રુાનીયતની અસર તેમની ઉપર પડશે 

અને તેમના �દલો �નુવવર (પકાિશત) થઈ જશે 

તેમા ંશકંાને �બ લ�ુલ સથાન નથી. એટ�ુ ંજ નહ� 

તેઠને િતલાવત કરવાનો અને �ુઆઠ પડવાનો 

સવાબ પણ મળે છે. જો કોઈ માણસ �ુરઆન 

મ�દ અથવા તો �ુઆઠ , અરબી ભાષામા ંતેનો 

અથર સમજયા વગર પડ� છે , તેન ેકોઈ પણ 

સજંોગોમા ં�ૂઠો કહ� શકાતો નથી. 

* * * * * 
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દર�કના િવિવધ દરજ� 

આમ છતા ંએ વાત પણ �ણી લેવી 

જોઈએ ક� , � લોકો �ુરઆન અને �ુઆઠને તેનો 

અથર સમ�ને પડ� છે , તેમના િવિવધ દરજ�ઠ 

છે. સૌથી �ચા દરજ� પર અઇમમએ મા અ�મુીન 

અલયહ��સુસલામ છે. �ઠ �ુરઆન અને �ુઆઠના 

અથરથી સ�ંણૂરપણે વાક�ફ છે. જયાર� મોટા ભાગના 

મોઅિમનો એ દરજ� અને સથાન �ધુી પહ�ચી 

શકતા નથી. તેથી એમ હરગીઝ ન કહ� શકાય ક� 

તેવા મોઅિમનો �ૂ� બોલી રહયા છે. તેથી આપણે 

માત એટ�ુ ંજ કહ� શક�એ ક� ઇનશાઅલલાહ એ 
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મોઅિમનો �ૂ� બોલી રહયા નથી. દાખલા તર�ક� 

તમામ મોઅિમનોને ખૌફ� �દુા છે અને �ુરઆને 

મ�દમા ંછે : 

‘જો તમે (સાચા) મોઅિમન હો તો 

તેમનાથી ડરો નહ�, ફકત મારાથી જ ડરતા રહો.’’  

(�રૂએ આલે ઇમરાન - ૩, આ. ૭પ) 

તમામ મોઅિમનો �દુા પાસે આશા 

રાખતા હોય છે. મોઅિમનોના �દલોમા ંખૌફ� �દુા 

હોવા િવશે કોઈ બેમત નથી અને મોઅિમનો � 

ર�તે ખૌફ� �દુા અને �દુા પતયે આશા રાખે છે , 

તેના પણ િવિવધ દરજ� હોય છે. મોઅિમનોના 

એ દરજ� અઇમમએ મા�મુીન 
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અલયહ��સુસલામના દરજ� સમાન કોઈ પણ 

સજંોગોમા ંહોઈ શકતા નથી. 

મોઅિમનો નફસની પાક�ઝગીની એ 

મ�ંઝલ �ધુી પહ�ચી શ કતા નથી. પણ પોતાની 

નફસાની ખવાહ�શોના િશકાર બની �ય છે , તેથી 

તેઠ �નુાહોમા ંફસાઈ �ય છે. તેથી જ 

મોઅિમનોથી �દુાવદં� આલમના �ુકમો�ુ ંપાલન 

કરવામા ંઅને ઇતાઅતમા ં�લૂ�કૂ થઈ �ય છે. 

આનો �ુઆએ અ� ૂ હમઝા શીમાલીમા ંઆ પમાણે 

ઉલલેખ છે. 

‘‘�દુાવદંા, મ� � �નુાહો કયાર છે તે તાર� 

�દુાઈના ઇનકારના કારણે નથી કયાર ન તો તારા 
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�ુકમોને મા�લુી સમજવાને લીધે કયાર છે અને ન 

તો મ� તારા અઝાબને હલકો સમજવાને લીધે 

�નુાહ કયાર છે , પરં� ુમાર� �લૂ , આળસ, નફસ 

પરસતી અને ઘમડંને લીધે �ુ ં�નુાહોમા ંફસાયો 

�.ં’’ 

* * * * * 
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��ઢ િવ�વાસ અને િવરોધ 
માણસને �દુા ઉપર સ�ંણૂર ઈમાન અને 

તેના અઝાબનો ખૌફ હોય તેમ છતા ંતેની ઉપર 

ખવાહ�શાતે નફસ કા� ૂમેળવી લે તો તે �નુાહોમા ં

ફસાઈ �ય છે. � માણસ �દુા ઉપર સ�ંણૂર યક�ન 

રાખતો હોય તે �નુાહો ન જ કર� , તે�ુ ંનથી. મોટા 

ભાગના લોકો એ�ુ ંમાને છે ક� � �ત� ુપામેલા 

માણસો અને પતથર િવગેર� િનજગવ વસ�ઠુમા ંકશો 

ફ�ર નથી. મડ�ંુ હલન ચલન ક� કોઈ કામ કર� 

શક� ુ ંનથી તેમ છતા ંમાણસ મડદાથી ડર� છે અને 

તેના યક�ન (સ�ંણૂર િવ�વાસ ક� તે � �ત માણસ 
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કાઈં કર� શક� નહ�)થી તેન ેકોઈ ફાયદો થતો નથી 

અને તેથી મૈયત પાસે રાતે એકાતંમા ંરહ�તા 

માણસ �બૂ ડર� છે. તેથી જ આપણે �ુઆઠમા ં

પડ�એ છ�એ ક� વ યક�નન સાદ�ક�ન. 

એટલે ક� ‘‘પરવર�દગારા, મને એ�ુ ંસા�ુ ં

યક�ન અતા ફરમાવ �ના પ�રણામે �ુ ંતાર� 

ઇતાઅત કર� શ�ંુ.’’ 

બેશક � માણસ પરવર�દગાર� આલમ 

પાસે એવા ખૌફની �ુઆ કર� , � તેન ેતમામ 

�નુાહોથી બચાવે , તો �દુાવદં� આલમ તેના 

�દલમા ંસાચો ખૌફ ઉતપ �  કર� દ� છે. � ર�તે 

બદંગી અને ઇતાઅતના દરજ�મા ં� ��ધધ થાય છે 
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તેવી જ ર�તે તેના ખૌફના દરજ�મા ંઉ�રો�ર 

વધારો જ થતો �ય છે. 

�રવાયતોથી �ણવા મળે છે ક� : 

‘‘જો કોઈ માણસ કોઈ વસ� ુમેળવવા 

ઈચછે અને તેના માટ� પયતનો કર� તો તે વસ� ુ

મેળવી લે છે.’’ 

� હા, સ�ંણૂર ર�તે ‘સા�દક’ (સાચા) હો�ુ ં
એ માત અઇમમએ મા�મુીન અલયહ��સુસલામની 
શોભા છે. આ કારણથી જ કહ�વા�ુ ંછે ક� ‘‘અને 
સાચાઠ (સાદ�ક�ન) નો સાથ આપો ’’ (�.ૂ તૌબા - 
૯, આ. ૧૧૯) આયતમા ંસાદ�ક�નનો અથર 
એહલેબૈત અલયહ��સુસલામ છે. 

* * * * * 
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અઢારમો �નુાહ �ુઠી કસમ (ખોટા 

સોગદં) 

�ૂઠી કસમ ખાવી એ અઢારમો �ુ નાહ છે 

� �નુાહ� કબીરા હોવા િવશેની સપરટતા 

�રવાયતોમા ંમૌ�ૂદ છે. ખો ટ� કસમ ખાઈને કોઈ 

ખબર આપવી એ �નુાહ� કબીરા છે. ખાસ ર�ને 

કોઈ ખો ટ� કસમ ખાવા એ એક મોટો �ુ નાહ છે. 

�રવાયતોમા ંછે ક� ખો ટ� કસમ ખાનારો �નુાહોમા ં

ઘેરાએલો રહ� છે. એટ�ુ ંજ નહ� તે જહ �નમની 

આગમા ંપણ ઘેરાએલો રહ�શે. ખોટ� કસમ ખાવા 

િવશે �રવાયતોથી એ વાત પણ �ણવા મળે છે ક� 
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� ર�તે તે  જ ધારવાળ� વસ� ુશર�રના વાળને 

કાપી નાખે છે , તેવી ર�તે �ૂઠી કસમ માણસના 

દ�નને ના�દૂ કર� દ� છે. 

અબ�ુલ અઝીબ અને ફઝલ ઇબને શાઝાને 

હઝરત ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામથી 

ન�ધેલ સહ�હ �રવાયતોમા ંખોટ� કસમ ખાવા એ 

�નુાહ� કબીરા હોવા�ુ ંસા�બત છે. તોહફ�ુલ ઠ�ુલ 

નામની �કતાબમા ંહ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલય�હસસલામની �રવાયત છે ક� ‘‘ખોટ� કસમ 

ઈમાનને ખરાબ કર� નાખતા હોય છે.’’ 

* * * * * 
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ખોટ� કસમ ખાવાના �નુાહનો 

અઝાબ 

‘‘બેશક � લોકો અલલાહને (આપેલા) વાયદા 

તથા પોતાના સોગદંોના બદલામા ંન�વી �કમત 

લઈ લે છે (તેઠ) એ જ તો છે ક� �મના માટ� 

આખેરતમા ંકાઈં ભાગ નથી અને ન અલલાહ 

તેમની સાથે વાત કરશે અને ન �ામતના દહાડ� 

તેમને (માયા� નજર�) િનહાળશે અને ન તેમને 

(�નુાહની ગદંક�થી) પાક કરશે , અને તેમના માટ� 

�ુ:ખભર� સ� છે.’’ 

(�રૂએ આલે ઇમરાન, આ. ૭૭) 
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હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલય�હસસલામે ખોટ� કસમ એ એક �નુાહ� કબીરા 

હોવાના સમથરન માટ� ઉપરની આયત ની િતલાવત 

ફરમાવી હતી. 

* * * * * 
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હઝરત ર�લૂ સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમે કસમ 

ખાવાનો �કુમ આવયો. 

 ‘તફસીર અલ મીઝાન ’ મા ંઅને શૈખ 

સ�ૂકની �કતાબ અમાલીમા ંન�ધવામા ંઆવ�ુ ંછે , ક� 

અમરઉલ ક�સ અને બી� એક માણસ વચચે 

જમીનની બાબતમા ંઝઘડો થઈ ગયો. બનેં માણસ 

એક જમીન પોતાની હોવાનો દાવો કરતા હતા. તે 

બનેં જણા હ ઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમની �ખદમતમા ંતે િવવાદ સાથે 
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ઉપોસથત થયા. ર�લૂ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમે અમરઉલ ક�સને ફરમાવ�ુ ં: ‘‘�ુ ં

� ુ ંબે આદ�લ ગવાહને ર�ૂ કર� શક�શ ?’’ તેણે 

ફરમાવ�ુ ં‘‘�, ના’’ ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં: તો પછ� તાર� 

િવ�ધધમા ંદાવો કરનાર� કસમ ખાઈ લેવી જોઈએ. 

અમરઉલ ક� સે કહ�ુ ં: ‘તે ખોટ� કસમ ખાઈને માર� 

જમીન પડાવી લેશે. ’ ર હઝરત સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં: જો તે ખોટ� 

કસમ ખાશે તો એવા લોકો પૈક�નો થઈ જશે , �ની 

ઉપર કાલે કયામતના �દવસે અલલાહ રહ�મતની 

નજર નહ� કર� , અને તેને �નુાહોથી પાક નહ� કર�. 
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એવા માણસ માટ� દદરનાક અઝાબ હશે. જયાર� એ 

માણસે ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ�ુ ંબયાન સાભંળ�ુ ંતયાર� �બૂ જ ડર� 

ગયો અને અમરઉલ ક�સની જમીન િવશેનો 

પોતાનો દાવો પાછો ખ�ચી લીધો. 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલય�હસસલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે : 

‘‘� કોઈ માણસ કોઈ કસમ ખાય અને 

�ણતો હોય ક� તે ખોટો છે , તો (�ણે ક�) તે 

�લુલમ �લુલી ર�તે �દુા સાથે લડાઈ કરનારો છે.’’ 

(�ક્ાબે કાફ�, બાબે ઈમાન વ રુફ) 
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હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે ક� હ ઝરત ર�લેૂ �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ ફરમાવે છે 

: ‘‘�ૂઠી કસમ ખાવાથી પરહ�ઝ કરો , કારણ ક� �ૂઠી 

કસમ ખાવાથી આબાદ� વીરાનીમા ંફ�રવાઈ �ય 

છે એન �ૂઠી કસમ ખાનારઠને િનરાધાર બનાવી 

દ� છે.’’ 

બી� �રવાયતોથી �ણવા મળે છે ક� �ૂઠી 

કસમ અને ક ત એ રહમ એવી બાબતો છે � 

આબાદ�ને વીરાની (વસતીને રણ) મા ંફ�રવી દ� છે , 

આવનાર� પેઢ�ને બરબાદ કર� છે. 
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(�ક્ાબે કાફ�, ઈમાન અને રુફના 

પકર્મા)ં 

* * * * * 
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�ૂઠી કસમનો �ુષ પભાવ 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક  

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે �ૂઠી કસમ ખાનાર 

ચાલીસ રાતોમા ંતગંદસત (આિથ�ક ર�તે બેહાલ) 

થઈ �ય છે. આ  જ િવષય બી� ક�ટલીક 

�રવાયતોમા ંપણ મૌ�ૂદ છે. છઠા ઇમામ 

અલ�યહસસલામનો આ પણ ઇરશાદ છે : ‘‘કોઈ 

�સુલમાનનો હક પચાવી પાડવા અથવા તેનો 

માલ આચક� લેવા માટ� � ખોટ� કસમ ખાવામા ં

આવે છે , તે જહ �ખમમા ંજવા�ુ ંકારણ બને છે ’’ 

ઇમામ અલ�યહસસલામનો આ પણ ઇરશાદ છે 
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‘‘જયાર� કોઈ માણસ એમ કહ� ક� : ‘�દુા �ણે છે ’ 

ખર�ખર તે �ૂ� બોલી રહયો હોય તો �દુાવદં� 

તઆલા તેન ેસબંોધીને કહ� છે : �ુ ંતને મારા 

િસવાય બી�ુ ંકોઈ ન મળ�ુ ં ? �ના માટ� � ુ ં�ૂ� ં

બોલી શક� ? (આળ �કૂ� શક� ?)’’ 

(�ક્ાબે કાફ� ઈમાન અને રુફના 

પકર્મા)ં 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : જો કોઈ માણસ કોઈ 

દાવો કરતા કહ� ક� , �દુા �ણે છે , અને વાસતવમા ં

�દુા તેનાથી ઉલ�ંુ �ણતો હોય (એટલે ક� તેનો 
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દાવો ખોટો હોય) તો �દુાની અઝમત અને હ�બત 

જોઈને અશ� ઇલાહ� કાપંી ઉઠ� છે. 

(�ક્ાબે કાફ�) 

* * * * * 
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કસમના પકાર 
કસમ દારા કોઈ બાબત સા�બત કરવામા ં

આવે છે અથવા કોઈ કામ કર�ુ ંજ�ર� થાય છે. 

કોઈ પણ વાત અથવા સમાચારને 

સા�બત કરવા માટ� અથવા ભાર�વૂરક બયાન કરવા 

માટ� કસમ ખાવામા ંઆવે છે. કસમના ચાર પકાર 

છે. 

(૧) વા�બ (ર) �સુ્હબ (૩) મક�હ (૪) 

હરામ 

 

* * * * * 
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કસમ ખાવા કયાર� વા�બ થાય 

છે ? 

જો પોતાની ઇઝઝતના રકણનો પ�ન 

હોય તો માણસે પોતે અથવા કોઈ �સુલમાનના 

રકણ માટ� કસમ ખાવા વા �બ બને છે. તેવી જ 

ર�તે પોતાના માલ અથવા એવો માલ ક� ��ુ ં

રકણ કર�ુ ંવા �બ હોય તેનો પ�ન હોય અને 

કસમ ખાવા વગર તે માલ�ુ ંરકણ થઈ શક� તેમ 

ન હોય તો પણ કસમ ખાવા વા �બ છે. એટલે 

�ધુી ક� તે કયાર�ક �ન, ઇઝઝત ક� �બૂ જ વધાર� 

પમાણમા ંમાલના રકણ માટ� �ૂઠા કસમ ખાવા 
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વા�બ થઈ �ય છે. અલબ� માણસે �ૂઠા કસમ 

ખાવાને બદલે તવર�યાહ કરવાના પયતનો કરવા 

જોઈએ અને તે ર�તે એહિતયાતથી કામ કર� તે 

વધાર� સા� ંછે. 

* * * * * 
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એવા પસગંો �મા ંકસમ ખાવા 

�સુતહબ છે. 

ક�ટલાક પસગંો એવા હોય છે � વખતે 

કસમ ખાવા �સુતહબ (�ુ �સત હોય છે) અને 

ક�ટલાક પસગંોએ કસમ ન ખાવા �સુતહબ હોય છે. 

જો પોતાના અથવા બી� કોઈ �સુલમાનના 

માલના રકણનો એવો પસગં હોય � માલ�ુ ં

રકણ કર�ુ ંવા�બ તો ન હોય તેવા પસગંોએ �ૂઠી 

કસમ ખાવી �સુતહબ છે. આ એ માલ છે �ની 

�ક�મત ૩૦ (તીસ) �દરહમથી ઠછ� હોય. 
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ઝરરરારહ�, ઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલ�યહસસલામને કહ�ુ ંઝા�લમ હા�કમ અમાર� 

પાસેથી બળજબર� �વૂરક ટ�ક ઝકાતની વ�લુાત 

કર� છે. જો અમે ખોટ� કસમ ખાઈને એમ કહ�એ ક� 

અમાર� પાસે ટ�ક િવગેર� ભરપાઈ કરવા માટ� કંઈ 

નથી અને ખોટ� કસમ ખાધા વગર અમારા માલ�ુ ં

રકણ થઈ શક� તેમ ન હોય તો (ખોટ� કસમ ખાઈ 

શકાય ખરા ?) ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘એવા કસમ ખાવ , એવા કસમ ખ�ૂર 

અને માખણ કરતાયં મીઠા અને લહ�જતદાર હોય 

છે.’’ (સપરટ છે ક� આવા કસમ દારા ઝા�લમના 

�લમથી �ોુ�ત પામી શકાય છે.) 
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અલબ� જો માલ ઠછો હોય એટલે ક� 

૩૦ �દરહમથી ઠછ� રકમનો હોય તેટલી રકમનો 

માલ ઝા�લમના હાથમા ંજવાથી બચાવવા ખોટ� 

કસમ ન ખાવા �સુતહબ છે. હઝરત ઇમામ જઅફર� 

સા�દક અલ�યહસસલામની હદ�સ છે , : ‘‘જો કોઈ 

�દુાની ��ુગગ અને અઝમતને ધયાનમા ંરાખીને 

કસમ ન ખાય તો �દુાવદં� તઆલા તેન ેએટલો 

બધો માલ આપશે , � ગએલા માલ કરતા બહ�તર 

અને વધાર� હશે.’’ 

(ફરોગે કાફ� �ક્ા�લુ ઈમાન) 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે 
‘‘જો તમાર� િવ�ધધમા ંકોઈ માલનો દાવો 

કરવામા ંઆવે પણ એ દાવો કરનારનો તમારા 

માલ ઉપર કોઈ હક ન હોય અને એ તમાર� પાસે 

(એ માલ તમારો હોવા બાબતના) કસમ ખાવાનો 

આરહ રાખે તો, જો તે માલ ૩૦ (તીસ) �દરહમની 

�ક�મતની મયારદામા ંઆવતો હોય તો , તેન ેઆપી 

દયો, પણ કસમ ન ખાવ , અને જો તે માલ ૩૦ 

(તીસ) �દરહમથી વધાર� �ક�મતનો હોય તો કસમ 

ખાઈ લો અને તેન ેકાઈં ન આપો.’’  (ફરોગે કાફ�) 
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પયગમબર� ઇસલામ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ ફરમાવે છે : ‘‘� માણસ 

પોતાના કઝરદાર અથવા �ની ઉપર કોઈ માલ 

આપવાની જવાબદાર� ખવડાવવા માગે , પરં� ુએ 

માણસ એ વાત �ણવા છતા ંક�  પોતાને કસમ 

ખાવાનો હક છે �દુાની અઝમતને લકમા ં રાખીને 

કસમ ન ખાય તો, �દુાએ તઆલા કયામતના �દવસે 

(એવા માણસને) હઝરત ઇબાહ�મ ખલી�લુલાહ 

કરતા ંઠછો દરજજો આપવાથી રા� નહ� થાય.’’ 
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ઈમામ સયયદ� સજ�દ 

અલ�યહસસલામે કસમ ન ખાધા. 

�કતાબે કાફ�મા ંઆ �રવાયત ન�ધવામા ં

આવી છે ક� : હ ઝરત ઇમામ ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામની એક પતની બની હનીફાના 

કબીલાની હતી. ઇમામ અલ�યહસસલામની એક 

પતની બની હનીફાના કબીલાની ક� તે �ી આપ 

અલ�યહસસલામના દાદા હ ઝરત અમી�લ 

મોઅમેનીન અલ�યહસસલામની �ુશમન છે. આ 

વાતની ખાતી કયાર પછ� ઇમામ અલ�યહસસલામે તે 

�ીને તલલાક આપી દ�ધી. તે �ીએ મહ�રની રકમ 
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અગાઉથી લઈ લીધી હતી. આમ છતા ંતેણીએ 

ઇમામ ઝય�લુ આબેદ�નની િવ�ધધ મદ�નાના 

હાક�મ પાસે મહ�રનો �ૂઠો દાવો ર�ૂ ��. તે �ીએ 

ચારસો દ�નારની માગંણી કર�. ઈમામ સયયદ�  

સજ�દ અલ�યહસસલામને મદ�નાના હાક�મે કહ�ુ ં

આપ કસમ ખાઈને કહો ક� આપે તેણીને મહ�રની 

રકમ � ૂકવી દ�ધી છે. અથવા તેણીનો હક અદા 

કર� દો. ઈમામ સયયદ� સજ�દ અલ�યહસસલામે 

કસમ ન ખાધા , પરં� ુઆપના ફરઝદં હ ઝરત 

ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામને તે �ીને 

ચારસો દ�નાર � ૂ કવી દ�વાનો �ુકમ આવયો. 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામે 
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અઝર કર� �ુ ંઆપની ઉપર �ુરબાન થઈ �ઉ , �ુ ં

હક આપની સાથે નથી ? ઇમામ અલ�યહસસલામે 

ફરમાવ�ુ ં: ક�મ નહ�. (આપણે હક ઉપર જ છ�એ) 

પરં� ુ ં�ુ ં�દુાવદં� આલમને એટલો ��ુગર અને 

માનવતંો સમ�ુ � ંક� થોડાક �ુનયવી માલ ખાતર 

�ુ ં�દુાની કસમ ખાવા�ુ ંપસદં કરતો નથી. 

* * * * * 
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હક વાતને ભાર�વૂરક ર�ૂ કરવા 

માટ� કસમ 
હક વાતને સા�બત કરવા અથવા તો હક 

વાતને ભાર�વૂરક ર�ૂ કરવા અને તેની અગતયતા 

દશારવવા માટ� કસમ ખાવા માત �એઝ જ નથી 

પણ �સુતહબ છે. �મક� પયગમબર સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ કસમ ખાઈને ફરમાવે 

છે. 

‘‘�દુાની કસમ , �દુા મગફ�રત કરવામા ં

(માફ� આપવામા)ં િવલબં નહ� કર� , જો ક� એ શકય 

છે ક� તમે લોકો (માફ� માગંવામા)ં તૌબા કરવામા ં
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આળસ કરો.’’    (�ક્ાબે 

મ ા�લક, બાબે ઈમાન) 

એવી જ ર�તે કસમ િવશે�ુ ંબી�ુ એક 

ઉદાહરણ હ ઝરત અમી�લ મોઅમેનીન 

અલ�યહસસલામ�ુ ંઆ કથન છે ક� 

‘‘�દુાની કસમ � (બાબતો) �ુ ં��ુ ં� ં

તે લોકો �ણતા હોત તો , બ�ુ જ ઠછા લોકો 

હસતે અને વધાર� પમાણમા ંરડયા કરતે’’ 

�ુરઆને મ�દ અને મા અ�મૂીન 

અલયહ��સુસલામની �રવાયતોમા ંઘણી જગયાએ 

કસમ ખાવામા ંઆવયા છે. એ બધા કસમનો સબંધં 

આ જ કસમ (�નો ઉપર ઉલલેખ થઈ �કૂયો છે)ની 



271 
 

સાથે છે. એટલે ક� એ કસમ હક વાતો પર ભાર 

�કૂવા અને તે�ુ ંમહતવ દશારવવા માટ� જ ખાવામા ં

આવેલ છે. 

એક માણસે હ ઝરત ઇમામ મોહમમદ 

બા�કર અલ�યહસસલામને પત લખીને �છૂ�ુ ંહ� ુ ંક� 

: ‘‘આપની સાથે જ �ૂઠી વાતો જોડ� દ�વામા ંઆવે 

છે, તેના િવશે આપ �ુ ંફરમાવો છો ? 

ઇમામ અલ�યહસસલામે તેના જવાબમા ં

ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘�દુાની કસમ � વાતો અમારા સાથે 

જોડવામા ં આવે છે તે હક�કત નથી પરં� ુ �ુ ં એ 

વાતોને �ૂઠલાવવા (રદ કરવા) માટ� કોઈ પણ 
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સજંોગોમા ં વલલાહ (�દુાની કસમ) કહ�વા�ુ ં પસદં 

કરતો નથી. પરં� ુમને એ વાતનો અફસોસ થાય છે 

ક� એવી વાતો કહ�વામા ંઆવે છે � ખર�ખર બની 

નથી.’’ 

* * * * * 
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કસમ ખાવા મક�હ છે 

વા�બ અને �સુતહબ કસમ િવશે�ુ ં

વણરન આપણે જો�ુ.ં એ વા �બ અથવા �સુતહબ 

કસમ િસવાયના તમામ સજંોગોમા ંકસમ ખાવા 

સ�ંણૂરપણે મક�હ છે. ભલે પછ� તે �તૂકાળની 

વાત હોય , વતરમાનની વાત હોય ક� ભિવરયની 

વાત હોય. આમ , સામાનય સજંોગોમા ંકસમ ખાવા 

મક�હ છે. જો માણસ બીન જ�ર� ર�તે કસમ ખાય 

ક�, ‘કાલે આમ બન�ુ ંહ� ું, અતયાર� આમ છે, અથવા 

ભિવરયમા ંઆમ બનવા�ુ ંછે. ’ તો તે મક�હ છે. 

પણ આ બધી બાબતો સાચી વાત માટ� કસમ 
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ખાવામા ંઆવે તયાર� જ લા� ુપડ� છે. ખોટ� વાત 

માટ� કસમ ખાવા હરામ છે તેમા ંશકંાને કોઈ સથાન 

નથી. 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : ‘‘તમે સા� ુબોલતા 

હો ક� �ૂ� બોલતા હો , �દુાની કસમ ન ખાવ. 

એટલા માટ� ક� �દુા એ અઝઝ વ જલલ ફરમાવે છે 

ક� ‘�દુાનો ઉપયોગ તમારા કસમ માટ� ન કરો.’ 

(�.ૂ બકરહ ર, આ. રર૪) (ફરોગે કાફ�, 

ક મ�ુ ંપકર્) 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ�ુ ંઆ પણ ફરમાન છે ક� ‘‘�ણે 
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�દુાના ખોટા કસમ ખાધા તેણે �ણે ક� �ુફ 

ઇખતયાર નુ�.’’ 

‘‘અને � માણસે �દુાના સાચા કસમ 

ખાધા તેણે �નુાહ કયાર. એટલા માટ� ક� �દુાએ 

તઆલા ફરમાવે છે ક� ‘�દુાનો ઉપયોગ તમામ 

કસમ માટ� ન કરો.’ 

(ફરોગે કાફ�) 

ઉપરોકત હદ�સોથી એ વાતની સપરટતા 

થઈ �ય છે ક� , �દુાના ખોટ� કસમ ખાવા એ એક 

મોટા �નુાહ� કબીરા છે અને �નુાહ� કબીરા 

આચરનાર વયો�ત ઈમાનના �ચા દરજ�થી ઉતર� 

�ય છે �ના કારણે તેના �દલમા ં�ુફ પૈદા થઈ 
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�ય છે. ઇમામ અલ�યહસસલામે સાચા કસમને પણ 

�નુાહ કહયા છે. તેના માટ� ઇસમ શબદથી સાચા 

કસમને સખત મક�હ ગણાવવામા ંઆવેલ છે. 

* * * * * 
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`હઝરત ઇસા અલ�યહસસલામની 

�હદાયત 

ફરોગે કાફ�મા ંઆ હદ�સ પણ મૌ�ૂદ છે 

ક�, � હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામે બયાન કર� છે. 

હઝરત ઇસા અલ�યહસસલામના શાગીદ� 

(હવાર�યો) એ આપની આસપાસ ભેગા થઈને 

�છૂ�ુ ં: ‘‘અય ભલાઈ શીખવનારા , અમને કંઈક 

નસીહત કરો.’’ 

હઝરતે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘બેશક, �દુાના નબી 

�સુા અલ�યહસસલામે તમોને �દુાની �ુઠી કસમ ન 
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ખાવાનો �ુકમ આવયો છે અને �ુ ંતમને �ુકમ આ�ુ ં

� ંક� , �દુાના સાચા ક� ખોટા (કોઈ પણ �તના) 

કસમ ન ખાવ.’’ 

* * * * * 
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એહતેરામની પાત વસ�ઠુના 

કસમ 

આગળ વણરન થઈ ગ�ુ ંછે તે �જુબ � 

પસગંોએ �દુાના કસમ ખાવા �એઝ છે એવા 

પસગંોએ �ુરઆને મ�દના કસમ , કાબાના કસમ 

અથવા પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ અને અઇમમા અલયહ��સુસલામના કસમ 

ખાવા પણ �એઝ છે. તેવી જ ર�તે આદરણીય 

હસતી ક� વસ�નુા કસમ ખાવા �એઝ છે. દાખલા 

તર�ક� માણસ પોતાના િપતા �તુ અથવા એવા 

કોઈ પણ માણસની કસમ ખાઈ શક� છે. 
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� �રવાયતોમા ં�દુા�ુ ંનામ લઈને તેના 

કસમ ખાવાની મનાઈ ફરમાવવામા ંઆવી છે , 

તેમા ંપોતાનો હક સા�બત કરવા માટ� તેવા કસમ 

ખાવાની મનાઈ છે. જયાર� કોઈ સાચી વાતને 

સા�બત કરવા માટ� �દુાના કસમ ખાવાની મનાઈ 

ફરમાવવામા ંઆવી નથી. અલબ� જયાર� પોતાનો 

હક સા�બત કરવા માટ� �દુાના કસમ ખાવા જ�ર� 

થઈ �ય તયાર� શરઈ ર�તે �દુાના કસમ ખાવા 

જોઈએ એવા સજંોગોમા ંબી� કોઈ હસતી ક� 

વસ�નુા કસમ સાચા ક� સહ�હ ગણાશે નહ� કારણ ક� 

શરઈ ર�તે એવો મામલો તયા ં�રૂો થઈ જતો નથી. 

તેવી જ ર�તે ભિવરયમા ંકોઈ કામ કરવાની ઇચછા 
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હોય, અને તેના માટ� કોઈ કસમ ખાવા પડ� તો 

તયાર� પણ �દુાના જ કસમ ખાઈ શકાય છે. (તેવા 

સજંોગોમા)ં બી� કોઈ કસમ શરઈ હ�સીયત 

ધરાવતી નથી. 

* * * * * 
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એવા કસમ ક� � ખાવા હમેંશા 

માટ� હરામ છે. 

�દુા અને તેના દ�ન (મઝહબે 

ઇસલામ)થી િવ�ખૂ અને �ૂર થઈ જવાના (તેનો 

અોસવકાર કર� દ�વાના) કસમ ખાવા હમેંશા માટ� 

હરામ છે અને તેવા કસમ કયાર�ય ખાઈ શકાતા 

નથી. �મક� કોઈ માણસ એમ કહ� ક� જો �ુ ંફલા�ુ ં

કામ ન ક� ંતો �દુાથી િવ�ખૂ થઈ જઈશ. અથવા 

તો દ�ને ઇસલામ ‘છોડ� દઈશ’ આ પકારના કસમ 

ખાવાના હરામ હોવામા ંકોઈ સદં�હ નથી. તેવી જ 

ર�તે જો કોઈ માણસ એમ કહ� ક� : ‘જો મ� ફલા�ુ ં
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કામ ન નુ� તો �ુ ંપયગમબર� �દુા હઝરત મોહમમદ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમનો ઇનકાર 

કર� દઈશ અથવા હઝરત અલી અલ�યહસસલામની 

િવલાયતમાથંી બહાર િનકળ� જઈસશ. અથવા તો 

ય�દૂ� િવગેર� થઈ જઈશ. 

આ પકારના કસમ પણ હરામ છે. આ 

પકારના કસમ પોતાનો હક સા�બત કરવા માટ� ક� 

કોઈ સાચી વાતને ભાર�વૂરક દશારવવા માટ� પણ 

હોય, ભલે તે કામ ભિવરયમા ંકોઈ કામ કરવા ક� ન 

કરવાના વાયદા માટ� ક� કોઈ વાતને ભાર�વૂરક ર�ૂ 

કરવાના ઇરાદાથી હોય ક� વતરમાન ક� �તૂકાળ 
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િવશે હોય , તે બધા જ સજંોગોમા ંઉપર જણાવયા 

પમાણે કસમ ખાવા હરામ છે. 

હઝરત નબીએ કર�મ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમે એક માણસને એ�ુ ંકહ�તા 

સાભંળયો ક� ‘‘�ુ ંદ�ને મોહમમદ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમથી િવ�ખૂ થઈ જઈશ.’’ 

આ સાભંળ�ને હ ઝરત ર�લેૂ �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘તાર� ઉપર અફસોસ થાય  જો � ુ ંહ ઝરત 

મોહમમદ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમના દ�ન (મઝહબે - ઇસલામ)થી િવ�ખૂ 

થઈ જઈશ તો પછ� કોનો દ�ન ઇખતયાર કર�શ ? 
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રાવી કહ� છે ક� : પછ� ર��ૂલુલાહ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે આ 

�ુિનયાથી વફાત પામયા તયા ં�ધુી કદ� તે માણસ 

સાથે વાતચીત કર� નહ�. 

(�ક્ાબે કાફ�, ક મ ખાવા�ુ ંપકર્) 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામે ��ૂસુ ઇબને ઝીબયાનને ફરમાવ�ુ ં 

‘‘અય ��ૂસુ , અમારાથી િવ�ખૂ થઈ 

જવાની વાતનો કસમમા ંઉપયોગ ન કરો. � 

માણસ અમારાથી િવ�ખૂ થઈ જવાની વાતનો 

કસમમા ંઉપયોગ કર� બેસે છે તે સાચો હોય ક� ખોટો, 

અમારાથી િવ�ખૂ થઈ �ય છે.’’ 
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(�ક્ાબે કાફ�, ક મ�ુ ંપકર્) 

 

* * * * * 
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�રુમતવાળ� કસમનો કફફારો 

� પકારના કસમ ખાવા હરામ ગણવામા ં

આવયા છે , ખાસ કર�ને � કસમમા ંપિવત 

હસતીઠથી િવ�ખૂ થઈ જવાની વાત કરવામા ં

આવી હોય એવી કસમનો કફફારો �જુત�હદોના 

એક સ�હુ� ઝેહારના કફફારા �ટલો ગણાવયો છે. 

(જયાર� કોઈ પિત પોતાની પતનીને કહ� ક� � ુમાર� 

મા ંઅથવા બહ�ન �વી આ કફફારો લા� ૂપડ� છે) 

�જુત�હદોના બી� એક સ�હુ� એવી કસમનો 

કફફારો નઝર તોડવાના કફફારા �ટલો ગણાવયો 
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છે � માહ� �બુારક રમઝાનમા ંરોઝા તોડવા �ટલો 

અથવા તો રોઝા ન રાખવાના કફફારા �ટલો છે.’’ 

( દંભસ : શરાએ  ઇસલામ, �ક્ાબે 

કફફારા્) 

અલબ� શેખ �ફુ�દ ( અ.ર.) ફરમાવે છે 

ક� (પિવત હસતીઠથી) િવ�ખૂ થવા િવશેના કસમ 

તોડ� નાખવામા ંઆવે તો તેનો કફફારો દસ 

ગર�બોને પેટ ભર�ને ખા�ુ ંખવડાવ�ુ ંછે અને તે 

�નુાહથી તૌબા કરવી છે. આ  જ પમાણેનો ફતવો 

હઝરત ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામે 

માસલીક નામની �કતાબમા ંઆપેલા ફતવાથી પણ 
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સા�બત થાય છે. ઇમામ અલય�હસસલામ ફરમાવે 

છે : 

‘‘તે દસ િમસક�નને ખા� ુખવડાવશે. એક 

�દુ ખા�ુ ંઆપશે અને �દુા પાસે ઇોસતગફાર પણ 

કરશે.’’ 

એક �દુ એ કસો જોપન મીસલ �ટલા 
થાય છે � ચૌદ છટાકં અથવા તો ૭પ૦ (સાતસો 
પચાસ) રામ (પોણો ક�લોરામ) �ટ�ુ ંથાય છે. 
�મા ંમાણસ ઘ� , લોટ, જવ, ચોખા અથવા તો 
રાધેંલો ખોરાક પણ આપી શક� છે. ઉપર ઉલલેખ 
થએલી �રવાયતની સનદ સહ�હ (ભરોસાપાત) છે 

તેથી એહિતયાત ન છોડ� તે વધાર� સા� ંછે. 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ અને મન�રૂ 

દવાનક� 

એક માણસ , અબબાસી બાદશાહ મન�રૂ 

દવાનક�ની પાસે ગયો અને તેન ેહ ઝરત ઇમામ 

જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામની િવ�ધધ 

ભડકાવવા લાગયો. તે કહ�વા લાગયો ક� તેઠ તાર� 

ઉપર �ુમલો કરાવવા ઇચછે છે. આ કામ માટ� 

તેઠએ ચાર� બા�ુ રકમ મોકલી છે અને આ કામ 

ચા� ુજ છે. તેઠ �મણે આપની ઉપર �ુમલો કય� 
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હતો તે અબ�ુલલાહ ઇબને હસનના �તુો મોહમમદ 

અને ઇબાહ�મની મદદ કર� રહયા છે. 

મન�રૂ�, હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામને મદ�નાથી બોલાવયા , જયાર� 

ઇમામ અલ�યહસસલામ મન�રૂના દરબારમા ંઆવયા 

તો મન�રૂ� તે સાભંળેલી વાત ઇમામ 

અલ�યહસસલામ સમક ર�ૂ કર�ને ઇમામ 

અલ�યહસસલામ ઉપર સખત � ૂ કતેચીની (ટ�કા - 

ટ�વપણી) કર�. ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘આવી વાતોથી �ુ ં�દુાની પનાહ ચા�ુ ં� ંઆ બધી 

વાતો �ૂ� અને તો હમત છે. ’’ મન�રૂ� ઇમામ 

અલ�યહસસલામ િવશે આ પકારની વાતો કરનારા 
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માણસને બોલાવયો , તે મલઉન (લાનતને પાત) 

માણસે ફર� તે જ વાતો કહ� અને ઇમામ 

અલ�યહસસલામ પર તોહમત � ૂ ક�ુ.ં ઇમામ 

અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: �ુ ંતાર� વાત માટ� � ુ ં

કસમ ખાઈ શક�શ ? તે માણસે કસમ ખાવાના શ� 

કર� દ�ધા. ‘‘�દુાના કસમ , ક� �ના િસવાય કોઈ 

મઅ�દૂ નથી, � બધા કરતા વ� ુશો�તશાળ� છે , 

� હમેંશાથી છે અને હમેંશા રહ�શે. ’’ ...... હઝરતે 

તેન ેઆમ કરતા વચચેથી જ રોક� દ�ધો અને 

ફરમાવ�ુ ં: કસમ ખાવાની ઉતાવળ ન કર , �ુ ંક�ુ ં

તે પમાણે કસમ ખા. 
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મન�રૂ� �છૂ�ુ ં: �ુ ંઆ માણસે � ર�તે કસમ 

ખાધા તેમા ંકાઈં અ�રુાશ છે ?ઇમામ 

અલય�હસસલામે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘જો માણસ કસમ 

ખાતા પહ�લા �દુાની પશસંા કર� બેસે તો �દુા 

તેની ઉપર તાતકા�લક અઝાબ ના�ઝલ કરતો અટક� 

�ય છે. તેણે આ ર�તે કસમ ખાવી જોઈએ. 

“ેબરર�ે ામન હવ�લલલાહ� વ રુવવ્ી ઇ ા�એ 

લ  ાદ�રુન ફ� મા અરલૂો” 

(શેખ � ૂીની �ક્ાબ અમાલી અને �ક્ાબ 

મીનહરૂદ દઅવા્) 

એટલે ક� �ુ ં�દુાની તાકાત અને �ુવવતથી 

િવ�ખૂ થઈ �વ � ંઅને માર� પોતાની જ તાકાત 



294 
 

અને �ુવવતમરંા રકણ ચા�ુ ં�ં , ક� �ુ ં� કાઈં કહ� 

રહયો � ંતે સા�ુ ંકહ� રહયો �.ં 

મન�રૂ� તે માણસને ઉપર દશારવયા પમાણે 

કસમ ખાવાનો �ુકમ આવયો. તેણે આ ર�તે કસમ 

ખાવા�ુ ં��ુ ક�ુર ન હ� ુ,ં તયા ંજ તેની �ભ �ુતરાની 

�મ બહાર લટ કવા માડં� અને તે તયાનેં તયા ંજ 

જહ�હમ વાિસલ થઈ ગયો. 

* * * * * 
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�ુ ંઆ વાત એહતેરામને પાત 

કસમની િવ�ધધ છે ? 

ઉપરની �રવાયતથી એ વાતની ગેર 

સમજણ થવાની શ કયતા છે , ક� કોઈ એમ સમ� 

બેસે ક� એહતેરામને પાત વયો�ત ક� વસ�ઠુના 

કસમ ખાવા યોગય છે. પરં� ુહક� કતમા ંએ�ુ ંનથી , 

મોહ��ક� �ુમમી (અ.ર.) ફરમાવે છે ક� : એક તો આ 

�રવાયતની સનદ ઝઈફ (નબળ� કમઝોર) છે. 

બી� વાત એ છે ક� આ ર�તે કસમ ખવરાવવા એ 

કદાચ ફ કત ઇમામ માટ� જ �એઝ હોઈ શક�. 

ઉપરોકત �કસસામા ંઇમામ અલ�યહસસલામ એ વાત 
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�ણતા હતા ક� કસમ ખાનારો મોઅિમન નથી , 

પરં� ુએહલેબૈત અલયહ��સુસલામનો �ુશમન છે 

અને ઇમામે પોતે જવાબદાર� �ુ કત (િનદ�ષ) 

સા�બત થવા માટ� પણ આમ કર�ુ ંજ�ર� હ� ુ.ં 

(�ક્ાબે �મેઉશશે્ા્ - પાના ન ં૭૪૪) 

મોહકક�કના ઉપરોકત બયાનથી એ વાત 

પણ સા�બત થાય છે ક� ઇમામ અલ�યહસસલામ તે 

મલઉનને હલાક (નાશ) થવાને પાત સમજતા 

હતા અને તેની મૌત િવ�ખૂ થવા િવશેના કસમ 

ખાવા ઉપર જ આધાર�ત હતી. તેના હલાક 

થવાથી જ ઇમામતના ઉચચ દરજ��ુ ંઅપમાન 

થતા અટક� ગ� ુઅને ઇમામ અલ�યહસસલામ 
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મન�રૂના હાથે કતલ થતા બચી ગયા. આ 

બનાવનો ફાયદો એ પણ થયો ક� થોડા સમય માટ� 

મન�રૂના હાથે બી� સાદાતો અને મોઅિમનો પણ 

કતલ થતા બચી ગયા. 

* * * * * 
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�ૂઠ� કસમની તૌબા 

જો માણસ �તૂકાળ ક� વતરમાનની કોઈ 

વાત માટ� ખોટ� કસમ ખાઈ બેસ ેતો તેની તૌબા એ 

છે ક� માણસ પોતાની વતર�કુ માટ� સખત ભોઠપ 

અને શરમ અ�ભુવે. તેમજ એમ સમ� ક� પોતે 

�દુાવદં� આલમના �બુારક નામને રમક�ુ ંસમ�ને 

રમી રહયો હતો. એટ�ુ ંજ નહ� , તે એક �નુાહ� 

કબીરા પણ કર� બેઠો હતો. માણસ પોતાના 

આચર�લા ��તયો માટ� �ટલી શરમ અ�ભુવીને 

પોતાના �નુાહોને �ટલા મોટા સમજશે અને 

ઇોસતગફાર (�નુાહો માટ� તૌબા કરશે) તેટલા 
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પમાણમા ંતે �દુાની રહ�મત અને મ ગફ�રતથી 

નજદ�ક થતો જશે. જો તેના �ૂઠ� કસમ ખાવાના 

કારણે કોઈ �સુલમાનને આિથ�ક �કૂસાન થ�ુ ંહોય 

ક� કોઈ �સુલમાન અપમાિનત થયો હોય તો �ૂઠી 

કસમ ખાનાર� તે આિથ�ક �કૂ સાનને ભરપાઈ કર�ુ ં

જોઈએ અને મઝ�મૂ વયો�તની માફ� માગંવી 

જોઈએ અને � ર�તે શ કય હોય તે ર�તે તે 

�કૂસાનની �ણૂરતા કરવી જોઈએ. 

* * * * * 
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કસમ કયાર� સાચી ગણાશે ? 

જો કોઈ માણસ એવા કસમ ખાય ક� પોતે 

ભિવરયમા ંઅ�કૂ કામ કરતો રહ�શે અથવા તો 

અ�કૂ કામ નહ� કર� તો તેના કસમ સહ�હ થવા 

માટ� અ�કૂ શરતો છે , જો તે શરતો�ુ ંપાલન 

કરવામા ંઆવે તો તેવા કસમને તોડવા હરામ 

વગેર� અને જો કોઈ તેવા કસમ તોડ� નાખે તો 

તેના માટ� કફફારો આપવો વા �બ છે. એવી 

કસમની � શરતો છે, તે નીચે �જૂબ છે. 

(૧) � કામ કરવા માટ� કસમ ખાવામા ં

આવે તે કામ વા �બ અથવા તો �સુતહબ હો�ુ ં
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જોઈએ. દાખલા તર�ક� કોઈ માણસ એવા કસમ 

ખાઈ શક� છે , ક� પોતે �ણી જોઈને નમાઝે �બુહ 

કઝા નહ� કર� અથવા તો નમાઝે શબ પડવા�ુ ં

છોડશે નહ�. તેવી જ ર�તે કોઈ કામ ન કરવા 

અથવા તો છોડ� દ�વા માટ� કસમ ખાવામા ંઆવે 

તો તે કામ હરામ અથવા તો મક�હ હો�ુ ંજોઈએ. 

�મક� માણસ એવી કસમ ખાઈ શક� છે ક� પોતે 

ભિવરયમા ંકદ� �ૂ� ંનહ� બોલે અથવા તો કદ� પણ 

મોસજદમા ં� ૂકંશે નહ�. �બુાહ કામ માટ� કસમ 

ખાવી હોય તો તે કામ યોગય ફાયદો પહ�ચાડ� તે�ુ ં

હો�ુ ંજ�ર� છે. દાખલા તર�ક� સીગર�ટ પીવી �બુાહ 

છે. (એટલે સીગર�ટ પીવી ક� ન પીવાથી સવાબ ક� 
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અઝાબ થતો નથી.) માણસ સીગર�ટ પીવાનો 

આદત છોડ� દ�વાના કસમ ખાઈ શક� છે. 

જયાર� કોઈ ‘�બુાહ’ વસ�નુો ઉપયોગ 

શર�રને �ુ કસાન પહ�ચાડતો હોય , તો તે તયાર� 

ક�ટલાક �જુહિતદોની નજરમા ંહરામ થઈ �ય છે. 

(ર) મઝહબના પાચં �ુકમો વા �બ, 

�સુતહબ, હરામ, મક�હ ક� �બુાહ માટ� �દુા�ુ ંનામ 

�ભે લઈ ઉચચાર�ને કસમ ખાવામા ંઆવે તો જ 

કસમ સહ�હ છે. તેની સાથો સાથ તે કામ કરવાની 

ક� ન કરવાની િનયયત પણ હોવી જોઈએ. માત 

સાધારણ સજંોગોમા ંઉપરના આ �ુકમો િસવાય 

મશકર� ક� રમત ગમતમા ં�દુાના કસમ ખાવા ન 
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જોઈએ. જો માણસ પોતાની ટ�વ �જુબ કહ� બેસ ે

ક�, વલલાહ, �ુ ંઆ કામ કર� બેસીશ અથવા તો 

�દુાની કસમ, �ુ ંઆ�ુ ંખરાબ કામ નહ� ક� ંઅને 

ખર�ખર તે બાબતનો તેનો િનણરય હોય તો તે 

કસમમા ંગણાઈ જશે, નહ�તર નહ� ગણાય. 

�ુરઆને મ�દમા ંઇરશાદ છે : ‘‘અલલાહ 

તમાર� અિન��ચત પિતિાઠ માટ� તમારાથી 

જવાબ માગંશો નહ�. પરં� ુતે પિતિાઠ � તમે 

�ણી જોઈએ ઇરાદા�વૂરક લીધલ હોય (તેનો 

જવાબ તમાર� પાસેથી માગંશે) માટ� આવી પિતિા 

(ભગં કરવાનો) કફફારો (પાય��ચત) દસ 

િનરાધારોનો મધયમ પકારના ખાણામાથંી ક� � તમે 



304 
 

તમારા �ુ�ંુબીઠને ખવડાવો છો , તે ખવડાવવા�ુ.ં 

અથવા દસ િનરાધારોને �ગુડા પહ�રાવવાના 

અથવા એક �લુામ આઝાદ કરવા�ુ ંછે. પણ �ને 

આ (વસ�ઠુ) મળ� ન શક� તો તે તણ �દવસના ં

રોઝા રાખે, આ પાય��ચત તમોએ ખાધેલા સોગદંો 

માટ� છે , અને તમારા સોગદંોના રકણ (પાલન) 

આવી ર�તે અલલાહ પોતાની આયતો દારા, તમારા 

માટ� સપરટ કર�ને વણરવ ેછે ક� �થી તમે આભાર 

માનનારા થાઠ.’’ 

* * * * * 
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િનરથરક કામની કસમ 

અગાઉના બયાનથી �ણવા મળ�ુ ંક� 

એવા જ કસમ શરઈ ર�તે અમલ કરવા યોગય છે 

�મા ંઅકલી અને શરઈ ફાયદો હોય. એવા કામ 

કરવા માટ� જ કસમ ખાઈ શકાય છે � કરવાની 

��ચ હોય અથવા � કામ વા �બ અથવા �સુતહબ 

હોય. તેવી જ ર�તે જો કોઈ માણસ કોઈ કામ ન 

કરવા માટ�ના કસમ ખાય તો તે�ુ ંકામ ન કરવા 

માટ�� ુ ંકોઈ અકલી કારણ હો�ુ ંજોઈએ અથવા તે�ુ ં

નાપસદં કામ મક�હ અથવા હરામ હો�ુ ંજોઈએ. 

આ ર�તે લગવ (િનરથરક) અથવા બે�ુદા કામ માટ� 
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કસમ ખાવી એ જ લગય (બે�ુદા) કાયર છે. આવી 

કસમ શરઈ ર�તે યોગય નથી હોતી અને તેવી 

કસમ લા� ુપાડ� શકાતી નથી. તેથી અકલી ર�તે 

ક� શરઈ ર�તે બે�ુદા હોય તેવા કામ માટ� કસમ 

ખાવા ન જોઈએ. આ જ કારણસર જો કોઈ માણસ 

વા�બ અથવા �સુતહબ કામ છોડ� દ�વાની ક� 

હરામ અથવા મક�હ કામ કરવાની કસમ ખાય તો 

તે કસમ લગવ (િનરથરક) છે. 

જો કોઈ માણસ શો�ત ધરાવતો હોવા 

છતા ંહજ કરવા માટ� ન જવાની. પોતાના બા લ 

બચચાનો ખચર ન આપવાની , પોતાની મા સાથે 

અથવા કોઈ સગા ં વહાલા ંઅથવા કોઈ મોઅિમન 
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સાથે વાતચીત બધં કરવાની (અબોલા લેવાની) 

અથવા પોતાના સગા ં વહાલા ંસાથે િસલે રહમ ન 

કરવાની અથવા બે મોઅિમન �બરાદરો વચચે 

ભિવરયમા ંઝઘડો �ૂર ન કરાવવાની કસમ ખાઈ 

બેસે તો તેવા કસમની કોઈ શરઈ હ�િસયત નથી. 

�દુા ના ખાસતા કોઈ મોઅિમન આવી કસમ ખાઈ 

બેસે તો તેણે ઇોસતગફાર (તૌબા) કર� લે વો 

જોઈએ. 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે 

‘જો કોઈ માણસ કોઈ કામ ન કરવાની 

કસમ ખાઈ બેસ ેપરં� ુવાસતવમા ંએ કામ એ�ુ ં

હોય � કર�ું , ન કરવાથી વધાર� સા� ંહોય તો તે 

માણસે � કામ બહ�તર (વધાર� સા�)ં હોય તે 

અવશય કર�ુ ંજોઈએ.’ 

ઉપરોકત હદ�સ અને બી� ક�ટલીક 

હદ�સોથી એ વાત સપરટ થાય છે , ક� લગવ 

(િનરથરક) એટલે ક� અયોગય અથવા ગૈર શરઈ 

કામ માટ� કસમ લા� ુપડતા નથી. અને તેની કોઈ 



309 
 

શરઈ હ�િસયત પણ નથી. પરં� ુિવખયાત 

�જુત�હદો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� , �બુાહ કામો માટ� પણ 

કસમ લા� ુપડ� �ય છે. તેથી જો કોઈ માણસ 

�બુાહ કામ કરવા ક� ન કરવા માટ� કસમ ખાય 

અને તેનો અકલી ર�તે કોઈ ફાયદો દ�ખાતો ન હોય 

તો પણ તેન ેએહિતયાત રાખીને તેવા કસમ પણ 

તોડવા ન જોઈએ. અને જો એવા કસમ તોડ� તો 

તેનો કફફારો અદા કર વો જોઈએ. મશ�ુર 

�જુત�હદોના ફતવા પમાણે �બુાહ કામ માટ� કસમ 

ખાઈ લેવાથી તે વા �બ થઈ �ય છે. તેથી આ 

િવશે સાવધાની રાખવી આવશયક છે. 
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સઈદ અઅરજ નામના રાવી કહ� છે ક� મ� 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામને 

એક એવા માણસ િવશે પ�ન �� �ણે એ�ુ ંકામ 

કરવાના કસમ ખાધા છે � કામ ન કર�ુ ંવધાર� 

સા� ંછે. હવે તે પોતાના કસમ તોડતા પણ ડર� છે. 

ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘જયાર� તમે એમ જો�ુ ંક� તમે ખાધેલા 

કસમની િવ�ધધ કામ કર�ુ ંવધાર� સા� ંછે , તો 

એવા કસમની પરવાહ ન કરો , અને તેવા કસમને 

છોડ� દો.’’ 

(�ક્ાબે કાફ�) 

* * * * * 
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કસમના પકાર 

�કતાબે કાફ�મા ંછે ક� , હઝરત ઇમામ 

જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: 

કસમના તણ પકાર છે. 

(૧) એવા ક મ �ના કાર્ે જહ �મમ 

વા�બ ્ઈ �ય છે. 

(ર) એવા ક મ �ના કોર્ે કફફારો 

વા�બ ્ઈ �ય છે. 

(૩) તી� પકારના ક મ એ છે , �ના 

કાર્ે ન ્ો જહ �ીમ મળે છે ન ્ો કફફારો 

વા�બ ્ાય છે. 
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(૧) � કસમ ખાવાથી જહ �ે મ વા �બ 

થઈ �ય છે , તે ખોટ� કસમ છે. અને તે એ વી 

ખોટ� કસમ છે � કસમ ખાવાથી �સુલમાનોને 

આિથ�ક �કૂસાન અથવા તકલીફ ઉઠાવવી પડ� છે. 

�ને “યમીન ગ� ુ ” એટલે �ણી જોઈને 

ખાવામા ંઆવતા કસમ કહ�વામા ંઆવે છે. 

(ર) � કસમ ખાવાથી કફફારો વા �બ 

થઈ �ય છે તે કાર� ખૈર કરવાની અથવા તો 

ખરાબ કામ છોડ� દ�વાના કસમ છે. જો કોઈ માણસ 

એવા કસમ તોડ� તો તેની ઉપર કફફારો વા �બ 

થઈ �ય છે. તેનો કફફારો અદા કરવા ઉપરાતં તે 
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કસમ તોડવા માટ� તૌબા કર�ને શરમ�દા થ�ુ ંપણ 

વા�બ છે. 

(૩) � કસમ ખાવાથી ન તો જહ �રમ 

વા�બ થાય છે ન તો કફફારો વા �બ થાય છે. તે 

કત એ રહ�મ કરવાની (સગા વહાલા િવગેર� સાથે 

સબંધંો તોડ� નાખી ગેર વતર�ુકં કરવાના) કસમ 

છે. � કસમ માણસે બળજબર� �વૂરક સ�ાધીશ , 

મા - બાપ અથવા �વનસાથી સમક ખાવા પડતા 

હોય છે. આ પકારમા ંએ બધા જ કસમ આવી �ય 

છે � કોઈ હરામ કામ માટ� અથવા તો કોઈ વા�બ 

કામ છોડવા માટ� ખાવામા ંઆવે. આ િવષયની વ� ુ
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િવગતો �ણવા માટ� ઉચચ કકાની ફ�કહ� 

�કતાબોનો અભયાસ કર� શકાય છે. 

* * * * * 
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ઠગણીસમો �નુાહ ખોટ� સાકી 

આપવી(�ૂઠી ગવાહ� આપવી) 

ઠગણીસમો �ુ નાહ � �નુાહ� કબીરા 

હોવાની સપરટતા મળ� આવે છે તે ખોટ� સાકી છે. 

હઝરત અબ�ુલ અઝીમે હ ઝરત ઇમામ મોહમમદ 

બા�કર અલ�યહસસલામથી � �રવાયત ન�ધી છે 

તેનાથી પણ આ વાત સા�બત થાય છે. ફઝલ 

ઇબને શાઝાને પણ ઇમામ અલી રઝા 

અલ�યહસસલામથી આવી જ �રવાયત ન�ધી છે 

અને એઅમશે હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 
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અલ�યહસસલામથી �નુાહ� કબીરાની યાદ� મેળવી 

છે, તેમા ંપણ �ૂઠી ગવાહ� આપવી �નુાહ� કબીરા 

હોવા�ુ ંસા�બત થાય છે. આ પહ�લા �ૂઠના 

િવષયમા ંવણરન થઈ � કૂ�ુ ંછે તે પમાણે �ૂઠ પોતે 

જ �નુાહ� કબીરા છે. અને �ૂઠી ગવાહ� આપવી એ 

�ૂઠની એક શાખા છે. 

હઝરત અબ�ુલ અઝીમે � સહ�હ 

�રવાયત ન�ધી છે , તેમા ંઇમામ અલ�યહસસલામે 

ખોટ� સાકી આપવી એ �નુાહ� કબીરા હોવાની 

દલીલમા ં�ુરઆને મ�દની નીચે �જુબની આયત 

ર�ૂ કર� છે. 

વલલાી લા યશહઅુના ઝર 
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‘‘અને � લોકો �ૂઠી ગવાહ� (ખોટ� સાકી) 

(કદ� પણ) નથી આપતા એવા લોકો માટ� 

જ� તમા ંઉચચ દરજજો છે.’’ 

(�રૂએ રુરઆન રપ, આય્ ૭ર) 

આ આયતમા ં�ર શબદ આવયો છે , તેનો 

અથર બાિતલ ને હક સા�બત કર�ુ ંછે. 

બી� એક જગયાએ ઇરશાદ છે : 

‘‘�િૂત�� �ૂ (ની ગદંક�)થી બચો અને ખોટ� વાત 

કહ�વાથી બચો.’’ 

(�રૂએ હજ - રર, આય્ ૩૦) 

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ ફરમાવે છે : ‘‘�ૂઠ� ગવાહ� 
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આપવી એ કોઈને �દુાનો શર�ક બનાવવા સમાન 

છે.’’ તફસીર� અ�લૂ ફતહ� રાઝીમા ંલખ�ુ ંછે ક� , 

હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે 

ઉપર� ુવાકય સતત તણ વખત કહ�ુ ંઅને પછ� 

�રૂએ હજ રર ની આયત ૩૦ મી િતલાવત 

ફરમાવી. 

એવી જ ર�તે ‘‘�સુતદર�ુલ વસાઈલ’’ મા ં

હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામથી 

આ હદ�સ મન�બુ છે ક� : �દુાવદં� આલમે �ુરઆને 

મ�દમા ં�ૂઠી ગવાહ�ને િશકર સમાન ગણાવેલ છે. 

એટલે ક� �િૂત� ��ૂ કરવાથી બચવાની સાથો સાથ 
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ખોટ� સાકી આપવાથી બચવાનો �ુકમ પણ 

આપવામા ંઆવયો છે. 

* * * * * 



320 
 

કવલા ઝર નો અ સ્ ગાયન અને 

રૂઠ 

અતે � �રવાયતો�ુ ંવણરન થ�ુ ંતેનાથી 

સપરટ થાય છે ક� , �ુરઆને મ�દમા ંજયા ં�ર 

શબદનો ઉપયોગ થયો છે , તેનો અથર �ૂઠ થાય છે. 

આ જ આયત ગાવા અને ગાયનના િવષયમા ંપણ 

આવી �કૂ� છે. �ર શબદનો અથર ક�ટલીક 

�રવાયતોમા ંકોઈ િવસવંાદ નથી. ખર�ખર તો દર�ક 

બાિતલ અને નાપસદં વસ�ઠુને �ર કહ�વાય છે 

અને તે વસ�ઠુની યાદ�મા ંસૌથી પહ�લા ગાવા 
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વગાડવા ઉપરાતં �ૂઠ અને �ૂઠી ગવાહ�નો પણ 

સમાવેશ થાય છે. 

* * * * * 
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રૂઠી ગવાહ� આપનારને 

જહ�ીમનો અાાબ 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલ�યહસસલામનો ઇરશાદ છે : 

‘‘જયાર� માણસ કોઈ �સુલમાનનો માલ 

તેની પાસેથી રચક� લેવા માટ� ખોટ� ગવાહ� 

આપે છે તો �દુા તે જ વખતે તે ખોટ� ગવાહ� 

આપનાર માટ� ભડ કતી આગની જવાળાઠનો 

સખત અઝાબ લખી નાખે છે.’’ 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : 
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‘‘ખોટ� ગવાહ� આપના ર માણસ ખોટ� 

ગવાહ� આવયા પછ� પોતાની જગયાએથી એક 

ડગ�ુ ંઆગળ વધે તે પહ�લા તેની ઉપર જહ �ટમ 

વા�બ થઈ �ય છે. 

હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘હા�કમ (સ�ાધીશ)ની સામે ખોટ� 

ગવાહ� આપનારની ગવાહ� �રૂ� પણ નહ� થાય 

તયા ંતે�ુ ંસથાન જહ�તમમા ંિન��ચત થઈ જશે.’’ 

ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ ઇરશાદ ફરમાવે છે : 
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‘‘� કોઈ માણસ કોઈ પણ ઇનસાન માટ� 

�ૂઠી ગવાહ� આપશે તો તેન ેજહ �ામના સૌથી 

નીચેના ભાગમાં , �નુાફ�કોની સાથે , તેની �ભ 

(સાથે બાધંીને)થી લટકાવી દ�વામા ંઆવશે અને � 

માણસ પોતાના �સુલમાન ભાઈનો હક પચાવી 

પાડશે તો તે (માફ� માગંી) તૌબા નહ� કર� તયા ં

�ધુી �દુાએ તઆલા તેની રોઝીમા ંબર કત નહ�  

આપે’’      

   (વ ાએ�શુશીયા) 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલ�યહસસલામ હ ઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમની આ હદ�સ ન�ધે છે. 
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         ‘‘જો કોઈ માણસ શરઈ હાક�મની સામે 

ગવાહ� �પાવે અથવા �સુલમાનો�ુ ંલોહ� 

વહ�વડાવવા અથવા તેમનો માલ રચક� લેવાની 

િનયયતથી ખોટ� ગવાહ� આપશે તો તેવો માણસ 

કયામતના �દવસે એવી હાલતમા ં�નુ: �વીત 

થશે ક� તેની રખોની સામે ચાર� બા�ુ �ધા� ં

છવાએ�ુ ંહશે અને તેના �ખુ ઉપર િતરાડો પડ�લી 

હશે અને લોકો તેન ેએના નામ અને વશંથી 

ઠળખશે.’’ 

(વ ાએ�શુશીયા, ગવાહ��ુ ંપકર્ ન ં- 

ર) 
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ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમનો ઇરશાદ છે : 

‘‘�ુ ંતમોને સૌથી મોટા �નુાહ� કબીરા 

કયા છે તે ક�ુ ં?’’ 

અસહાબો કહ� છે ક� અમે કહ�ુ ં: ‘‘અય 

અલલાહના ર�લૂ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ શા માટ� નહ� ’’ (જ�ર ફરમાવો) 

‘‘�દુાએ તઆલાની સાથે કોઈને શર�ક 

કરવો અને વાલેદ�ન દારા આક થઈ જ�ુ.ં (મા - 

બાપ દારા િતરસ��ત થઈ જ�ુ)ં’’ 
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ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ આરામથી ટ�કો દઈને બેઠા હતા. તેઠ 

સીધા બેસી ગયા અને ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘દર�ક �ૂઠી વાત પણ સૌથી મોટા �નુાહ� 

કબીરામાથંી છે.’’ 

રાવી કહ� છે ક� ર હઝરત સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે �ૂઠના �નુાહ િવશે 

એટલી બધી વખત ભાર�વૂરક તાક�દ કર� હતી ક� 

અમને એ�ુ ંલાગ� ુ ંહ� ુ ંક� કાશ, તેઠ આટલી બધી 

તાક�દ ન કરતા હોત, (તો ક�ટ�ુ ંસા� થાત) ’’ 

(�સુ્દરરુલ વ ાએલ) 
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આનાથી એ વાત સપરટ થાય છે ક� 

કવલઝ �રમા ંઅને દર�ક �ૂઠી વાતમા ં�ૂઠી ગવાહ� 

પણ શામેલ થઈ �ય છે અને ર�લેૂ �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે તેન ેસૌથી 

મોટા �નુાહ� કબીરા ગણાવયા છે. �ૂઠી ગવાહ� 

આપવી એ એક તો �નુાહ� કબીરા છે અને બી�ુ 

�સુલમાનો પર બોહતાન પણ �નુાહ� કબીરા છે. 

તી� વાત એ છે ક� �ૂઠી ગવાહ�ના કારણે કોઈ 

મઝ�મૂ ઉપર �લમ થઈ �ય છે અને �લમ કરવો 

એ પણ �નુાહ� કબીરા છે. આ ઉપરાતં એક એ પણ 

છે ક� �ૂઠી ગવાહ� આપનાર માણસ ના�એઝ 

માલને બાહય ર�તે પોતાના માટ� �એઝ સા�બત 
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કર� છે. �દુાએ હરામ ઠરાવેલ બા બતોને હલાલ 

�હ�ર કરવી એ પણ �નુાહ� કબીરા છે. આમ એ 

વાત સપરટ ર�તે સમ�ય છે ક� �ૂઠી ગવાહ� 

આપવી એ પણ સૌથી મોટા �નુાહ� કબીરા છે 

કારણે ક� તે ઘણા �નુાહોનો સ�હુ છે. 

* * * * * 
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કોઈ પ્ બાબ્ �ણયા પછ� જ 

ગવાહ� આપવી 

કોઈ વયો�ત �ૂઠને �ણવા છતાં , એ 

�ૂઠને સા�ુ ંજણાવવા માટ� પોતાની તરફથી �ૂઠ� 

ગવાહ� આપે , અથવા � વાતની એને જરા પણ 

�ણ ન હોય છતા ંએ વાત માટ� ગવાહ� આપે તો 

એની ગભંીરતા ઠછ� થતી નથી. આમ કર�ુ ંએ 

પણ �નુાહ� કબીરા છે. એટલે ગવાહ� આપનારને 

પોતે � વાત માટ� ગવાહ� આપી રહયો હોય એની 

સચચાઈની ખાતી ન હોય તયા ં�ધુી ગવાહ� ન 

આપવી વા�બ છે. 
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હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : ‘‘જયા ં�ધુી તમને 

કોઈ બાબત િવશે તમાર� હથેળ�ના અોસતતવની 

ખાતી �ટલી સપરટ ખાતી ન હોય તયા ં�ધુી કોઈ 

ગવાહ� ન આપો.’’ 

(વ ાએ�શુશીયા) 

એક માણસે નબીએ કર�મ સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમને ગવાહ� આપવી ક� ન 

આપવી, તે િવશે �છૂ�ુ ં: તયાર� ર હઝરત 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘�ુ ં� ુ ં�રૂજને જોઈ રહયો છે ?’’ તે 

માણસે જવાબ આવયો હા , પછ� હઝરત 
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સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘આવી �રૂજ �વી ચળ કતી (સપરટ - પકાિશત) 

ગવાહ� આપો અને જો (સગી) રખોથી જો�ુ ંન 

હોય અથવા તો તેના �વી ખાતી ન હોય તો 

ગવાહ� ન આપો.’’ 

(વ ાએ�શુશીયા, ગવાહ��ુ ંપકર્ ન ં

ર૦) 

અને હ ઝરત ઇમામ મોહમમદ બાકર 

અલ�યહસસલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે : ‘‘ગવાહ� 

આપનાર� � વાત ખાતી �વૂરક �ણતો હોય તેની 

જ ગવાહ� આપવી જોઈએ. તેણે પોતાના 

પરવર�દગાર (એટલે ક� અલલાહથી) ડરતા રહ��ુ ં
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જોઈએ. �ર (�ૂઠ� વાત) એ પણ છે ક� માણસ 

પોતાને (કોઈ વાતની) ખાતી ન હોવા છતા ંતેની 

ગવાહ� આપી દ� અથવા તો કોઈ વાતની ખાતી 

હોવા છતા ંતેનો ઇનકાર કર� દ�.’’ 

�દુાએ અઝઝ વ જલલ ફરમાવે છે ‘‘�ૂઠ� 

વાતોથી પરહ�ઝ કરો. �દુા વાસતે પોતાની �તને 

�રૂાઈઠથી પાક રાખો અને શીકર ન કરો.’’ 

આમ, �દુાવદં� તઆલાએ �ૂઠી ગવાહ�ને 

િશકરની સમાતંર ગણાવેલ છે.  

(�સુ્દરરુલ વ ાએલ) 

* * * * * 
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ખોસ�  ાકી આપનારની બદનામી 

વાસતવમા ંજો કોઈ શરઈ હાક�મની સામે 

પોતે ખોટ� સાકી આપી હોવા�ુ ંોસવકાર� લે તો એ 

જોવામા ંઆવશે ક� તેણે �ણી ��ુને �ૂઠને �ૂઠ 

સમ�ને ગવાહ� આપી હતી ક� નહ� ? જો તેણે 

�ણી જોઈએ ઇરાદા �વૂરક ખોટ� સાકી આપી હોય 

તો ફાિસક �હ�ર કરવામા ંઆવશે. પરં� ુજો તેની 

�લૂ અને શકંાની શકયતા હોય તો ગવાહને ફાિસક 

ગણવામા ંનહ� આવે. એટલે ક� ભિવરયમા ંતેની 

ગવાહ� ોસવકાયર ગણાશે. � માણસને ફાિસક 

ગણાવવામા ંઆવયો હોય તેની ગવાહ� ભિવરયમા ં
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ોસવકાયર ગણાતી નથી. ગવાહ ફાિસક ગણાતો હોય 

ક� ન હોય પણ બનેં સજંોગોમાં , જો �ૂઠી ગવાહ�ને 

કારણે કોઈને �કૂ સાન પહ�ચ�ુ ંહોય અથવા તો 

કોઈને સ� ભોગવવી પડ� હોય તો તે�ુ ં�કૂ સાન 

ભરપાઈ કર� દ��ુ ંતે ગવાહ (�ૂઠી ગવાહ� 

આપનાર) માટ� વા �બ થઈ �ય છે. આ 

બાબતની વ� ુિવગતો �ફકહની �કતાબોમા ંજોઈ 

શકાય છે. 

* * * * * 
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ગવાહ� ખોસ�  ા�બ્ ્વાની ત્ 

ર�્ છે. 

(૧) ગવાહ� ખોટ� સા�બત થવાની એક 

ર�ત એ છે ક� ગવાહ પોતે જ ોસવકાર કર� ક� પોતે 

ગવાહ� ખોટ� આપી છે. 

(ર) ગવાહ� ખોટ� હોવાની બી� ર�તે 

બયયનહ છે. એટલે ક� બે આદ�લ ગવાહ , તે 

ગવાહની િવ�ધધમા ંગવાહ� આપે તો પણ તે 

ગવાહની ગવાહ� �ૂઠી સા�બત થઈ �ય છે. 

(૩) આ બનેં ર�ત ઉપરાતં ગવાહની ખોટા 

સા�બત થવાની તી� ર�ત એ છે ક� શરઈ હા�કમને 
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એ વાત�ુ ંયક�ન થઈ �ય ક� ગવાહ� ગવાહ� 

આપવામા ંછેતરપ�ડ� (દગો) કર�લ છે અને ખો�ંુ 

બોલયો છે તો શરઈ હા�કમ પોતાના યક�નના 

આધાર� ગવાહને �સુતદ �હ�ર કર� દ�શે અને તેની 

�ૂઠી ગવાહ�ને લીધે કોઈને �કૂ સાન થ�ુ ંહશે તો 

તેન ેતે�ુ ંવળતર અપાવી દ�શે અને ગવાહને 

તઅઝીર (સ�) કરશે. એટલે ક� તેન ેઠપકો આપશે 

અથવા તો મસલેહત હશે તેટલા કોરડા મારશે �ના 

કારણે �ૂઠી ગવાહ� આપનાર ભિવરયમા ંએ�ુ ંકામ 

કરતો અટક� �ય. શરઈ હાક�મ તે શહ�ર અને 

તેની આસપાસના િવસતારોમા ંએવી �હ�રાત કર� 

દ�શે ક� અ�કૂ નામનો માણસ ખોટ� ગવાહ� આપી 



338 
 

રહયો છે. �થી કર�ને બી� લોકો તેની ગવાહ�થી 

છેતરાય નહ� અને ગવાહ�ના બારામા ંતેની ઉપર 

િવ�વાસ રાખે નહ�. આ ર�તે ખોટ� ગવાહ� 

આપનાર માણસ સમાજમા ંબદનામ થઈ �ય છે. 

અને તે ર�તે સમાજ�ુ ંવયવસથાતતં �રુ�કત રહ� 

છે. તઅઝીર અને સમાજના સ�હુમા ં�હ�રાત બનેં 

સજંોગોમા ંથઈ શક� છે ભલે તેની ગવાહ�ના આધાર� 

હાક�મે શરએ �ુકમ આવયો હોય ક� ન આવયો હોય. 

 

* * * * * 
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્ેમની ગવાહ� કયાર�ય ક�લૂ 

કરા્ી ન્ી. 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : ‘‘�ૂઠી ગવાહ� 

આપનારાને કોરડા મારવા જોઈએ અને ક�ટલા 

કોરડા મારવા તેની સખંયા નકક� કરવી તે ઇમામ 

અલ�યહસસલામ (અથવા હા�કમે શરઅ)ની મર� 

પર છે. અને �ૂઠી ગવાહ� આપનારને શહ�રમા ં

ફ�રવવો જોઈએ �થી લોકો તેન ેસાર� ર�તે ઠળખી 

લે.’’ (અને ભિવરયમા ંતેની ઉપર ભરોસો ન કર�. 
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પછ� ઇમામ અલ�યહસસલામે આ 

આયતની િતલાવત ફરમાવી : ‘‘અને (ભિવરયમા)ં 

કયાર�ય તેમની ગવાહ� માનય રાખો નહ� અને યાદ 

રાખો ક� તે લોકો ફાિસક (બદકાર) છે. િસવાય ક� � 

લોકો એ પછ� તૌબા કર� અને (�ુ�ુરણો) �ધુાર� , તો 

બેશક �દુા મહ�રબાન માફ કરનાર અને દયા� 

છે.’’ (�રૂએ �રૂ - ૪) (એટલે ક� તૌબા અને 

�ધુારણા કયાર પછ� તેની ગવાહ� ક�લૂ થવાને 

પાત છે.) 

રાવી કહ� છે ક� મ� ઇમામ 

અલ�યહસસલામને �છૂ�ુ ં: ‘‘તેણે તૌબા કર� લીધી 

છે એમ કઈ ર�તે �ણવા મળે ?’’ 
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ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘� 

જગયાએ તેન ેતઅઝીર માટ� કોરડા માયાર હોય તે જ 

જગયાએ તે લોકોના (ગવાહોના) સ�હૂની સામે 

પોતે આપેલી ગવાહ�ને �ૂઠી �હ�ર કર� અને 

પરવર�દગાર પાસે માફ� માગેં. જો તે આ પમાણે 

કરશે તો તેણે તૌબા કર� છે તે�ુ ં�હ�ર થશે.’ 

* * * * * 
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�કૂ ાન ભરપાઈ કર�ુ ં

જો �ૂઠ� ગવાહ� આપવાને કારણે કોઈ 

�સુલમાનની �ન , માલ ક� ઇઝઝત�ુ ં�કૂ સાન 

થ�ુ ંહોય તો તે (�ૂઠી ગવાહ� આપનાર)ની પાસેથી 

તેનો બદલો લઈ શક� છે અને થએલા �કૂ સાન�ુ ં

વળતર મેળવી શક� છે. જમીલ નામના રાવીએ 

�ૂઠી ગવાહ� દ�નાર માણસ િવશેની હઝરત ઇમામ 

જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામની સહ�હ �રવાયત 

ન�ધી છે. આપે ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘જો વસ� ુતેની �ળૂ (અસલ) હાલતમા ં

સલામત હોય તો તેના મા�લકને પાછ� આપી દ�વી 
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પડશે. અને જો તે વસ� ુબાક� ન હોય તો �ળૂ 

મા�લકને તેની વસ��ુ ુ ંપમાણમા ં�કૂસાન થ�ુ ંહોય 

તેટલા માટ� (�ૂઠો ગવાહ) જવાબદાર છે. એટલે ક� 

તે �ળૂ વસ� ુ�વી જ બી� વસ� ુલાવીને તેના 

અસલ મા�લકને આપે અથવા તેની � �ક�મત થતી 

હોય તે ભરપાઈ કર� દ�. આ બાબતની વ� ુિવગત 

માટ� �ફકહની �કતાબોમા ંઅભયાસ કરવો જ�ર� છે. 

* * * * * 
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આ �નુાહ્ી ્ૌબા 

  કોઈ પણ �નુાહ� કબીરાની તૌબા કરવાની 

ર�ત �ણનાર માણસે બી� �નુાહોની �મ �ૂઠી 

ગવાહ� માટ� સૌથી પહ�લા તો પોતાના �નુાહો માટ� 

સખત શરમ�દા થ�ુ ંજોઈએ. પરવર�દગાર� 

આલમના �ુકમનો િવરોધ કર� નાફરમાની કરવા 

બદલ ઇોસતગફાર (તૌબા) કરવો જોઈએ અને 

પોતાની �ૂઠી ગવાહ�ના કારણે � �સુલમાનને 

�કૂસાન થ�ુ ંહોય તેન ેતે �કૂ સાન ભરપાઈ કર� 

દ��ુ ંજોઈએ. �દુાવદં� તઆલા �દૂ ફરમાવે છે : 
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‘‘હા, પણ � લોકો તૌબા કર� લે છે , અને 

પોતાની �ધુારણા કર� લે છે (અથવા મામલાની 

�ુ�ુરણોની �ધુારણા કર� લે છે અને �કૂ સાન�ુ ં

વળતર ભરપાઈ કર� દ� છે.) તો �દુા મોટો 

બકનાર (અને) મહ�રબાન છે. 

* * * * * 
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વી મો �નુાહ  ાચી ગવાહ�્ી 

અૂર રહ�� ુ.ં ( ાચી  ાકી 

આપવામા ંપીછેહઠ) 

વીસમો �ુ નાહ એ છે ક� માણસ શરઈ 

અદાલતમા ંસાચી ગવાહ� આપવામા ંપીછેહઠ કર�. 

હઝરત અબ�ુલ અઝીમે ઇમામ મોહમમદ તક� 

અલ�યહસસલામથી � સહ�હ �રવાયત ન�ધી છે 

તેમા ંપણ આ �નુાહને સપરટ ર�તે �નુાહ� કબીરા 

ગણવામા ંઆવયા છે. ક�ટલીક શરતો �જુબ (�નો 

ઉલલેખ હવે પછ� કરવામા ંઆવશે) હકને હક અને 
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બાિતલને બાિતલ સા�બત કરવા માટ� ગવાહ� 

આપવી વા �બ થઈ �ય છે. મજ�ુર સહ�હ 

�રવાયતમા ંહ ઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� 

અલ�યહસસલામ ગવાહ� �પાવવી એ �નુાહ� કબીરા 

હોવાની દલીલ મા ંઆ આયત પેશ કર� છે. 

“લા ્ ક્ો�શુ શહાદ્ા વ મયં 

યક�મુહા ય ઇ �દુ ુ આ ે�નુ કલબોુુ વલલાહો 

બેમા ્અમ�નૂ અલીમ” 

(ર - ર૮૩) 

‘‘અને તમે �રૂાવાને સતંાડો નહ�, અને � 

તે (�રૂાવા)ને સતંાડશે તે�ુ ં�ત : કરણ િનસશંય 
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પાિપરય છે , અને તમે � કંઈ કરો છો તેનાથી 

અલલાહ મા�હતગાર છે.’’ 

ઉપરની આયતે શર�ફામા ં ‘‘આ ે�નુ 

કલબોુુ’’ કહ�વામા ંઆવ�ુ ંછે , એટલે ક� �દલને 

�નેુહગાર ગણાવવામા ંઆવેલ છે �મા ંબે �દુા છે. 

એક તો એ ક� ગવાહ� �પાવવી એ રિતરક 

(�દલના) �નુાહ છે , એટલે ક� એવા �નુાહ છે � 

�દલથી કરવામા ંઆવે છે. તેમા ંશર�રના બી� 

અવયવોએ સીધે સી�ુ ંકંઈ કરવા�ુ ંહો� ુ ંનથી. 

માણસ હક�કત (સચચાઈ) ને �દલમા ં�પાવી લે છે 

અને �ભથી કંઈ �હ�ર કરતો નથી. બીજો �દુો એ 

છે ક� �દલને શર�રના બી� અવયવો ઉપર � ર�તે 
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ઉચચતા પાવત છે તેટલા પમાણમા ં�દલના ં�નુાહ 

પણ શર�રના બી� અવયવો કરતા વધાર� 

પમાણમા ંછે. �દલથી ઇતાઅતે �દુા કરવામા ંઆવે 

તો શર�રના બી� અવયવોથી કરવામા ંઆવતી 

�દુાની ઇતાઅત કરતા ક�ટલીક ઉચચતા અને 

શેરઠતા ધરાવે છે. �બ લ�ુલ તેવી જ ર�તે �દલથી 

કરવામા ંઆવતા �નુાહ (સાચી વાત �પાવવી) 

પણ શર�રના બી� અવયવોથી થતા �નુાહ કરતા 

વધાર� મોટા છે. માણસ િશકર �વા સૌથી મોટા 

�નુાહમા ંપણ �દલને કારણે જ ફસાઈ �ય છે. 

આમ, �દલથી થતા ં�નુાહ શર�રના બી� 

અવયવોથી થતા �નુાહના પમાણમા ંવધાર� હો ય 
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છે તેમા ંશકંાને સથાન નથી. �દલથી થતા ંઆ 

�નુાહો પૈક� એક , �ુરઆને મ�દની આયતના 

પકાશમા ંશરઈ અદાલતમા ંગવાહ� �પાવવી તે 

છે. આ આયતમા ં�તમા ંવ� ુતાક�દ કરતા 

�દુાવદં� તઆલા ફરમાવે છે : 

“વલલાહો બેમા ્અલ�નૂ અલીમ” 

(�રૂએ બકરહ,  આ. ન ંર૮૩) 

અને તમે � કંઈ કરો છો તેનાથી અલલાહ 

મા�હતગાર છે. 

લોકો ભલે તમારા �દલના આ �નુાહને ન 

�ણે પણ �દુા તો તે વાત સાર� પેઠ� �ણે છે અને 

તેની સ� પણ અવશય આપશે. 
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�દુાવદં� તઆલાએ આ પણ ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘અને જયાર� સાકી આપનારાઠને સાકી આપવા 

માટ� બોલાવવમા ંઆવે તયાર� તેઠએ ઇનકાર ન 

કરવો જોઈએ. (જયાર�) તે સાકીઠને (હાક�મો સામે 

સાકી માટ�) બોલાવવામા ંઆવે તયાર� (હાજર 

થવાને) તેઠ ઇનકાર કર� નહ�.’’ 

(�રૂએ બકરહ, આ. ર૮ર)  

આવી જ ર�તે બી� એક આયતમા ં

ઇરશાદ થાય છે : ‘‘અને એ માણસથી વધાર� 

�લમગાર (ઝા�લમ) બીજો કોણ હશે � અલલાહ 

પાસેથી પોતાને મળ�લે સા�બતીઠને સતંાડ�. 

િનસશંય, એવો માણસ એહલે �કતાબ �વો છે. 
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�ઠએ તૌર�ત અને ઇન�લમા ંપયગમબર� ઇસલામ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમના �ણુોને 

વાચંયા હોવા છતા ંએ વાતને �પાવી રાખી. 

(�રૂએ બકરહ, આ. ૪૦) 

* * * * * 
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 ાચી ગવાહ� આપો - ભલે ગમે 

્ેસ�ુ ં�કુ ાન ્ાય. 

�દુાવદં� તઆલા � ૂરએ િનસામા ંઇરશાદ 

ફરમાવે છે : ‘‘હ� ઈમાન લાવનારાઠ  તમે હમેંશા 

નયાયને વળગી રહ� અલલાહ માટ� સાકી આપનારા 

બનો, પછ� ભલેન ેતે (સાકી) તમારા અથવા 

(તમારા) મા - બાપ અને સનેહ�ઠ િવ�ધધ ક�મ ન 

હોય, જો (તેમનામા ંકોઈ) ધનવાન હોય ક� 

મોહતાજ, દર�ક હાલતમા ં(મહ�રબાની કરવામા)ં 

બનેંની સૌ કરતા વ� ુન�ક છે , માટ� તમે તમાર� 

મનોવાસનાને આધીન થાઠ નહ� , ક� �થી તમે 
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ઇનસાફ કર� ન શકો, પણ જો તમે (ગવાહ�મા ંગોળ 

ગોળ વાત કરશો) સાકી આપવામા ં�ભ દબાવશો 

અથવા મો�ુ ંફ�રવી લેશો તો � કાઈં પણ તમે 

કરશો તેનાથી અલલાહ બેશક સાર� પેઠ� વાક�ફ છે.’’ 

(�રૂએ ાન ા ૪, આ. ૧૩પ) 

આમ �ુરઆને શર�ફની ઉપરોક ત 

આયતથી સપરટ જણાય છે ક� શીમતંોથી ડર�ને 

અથવા તો ગર�બો પર રહ�મ રાખવાના બહાનાસર 

પણ ગવાહ� �પાવવી ન જોઈએ. એ�ુ ંન િવચાર�ુ ં

જોઈએ ક� આ �બચારા ગર�બ િવ�ધધ ગવાહ� 

આપીશ તો તે બીચારાના �ુ ંહાલ થશે ? ગવાહ� 

આપતી વખતે પોતાની વયો�તગત મસલેહત 
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(�ગત ફાયદા)ને ધયાનમા ંન લેવી જોઈ એ ક� 

બી�ઠના ફાયદાને પણ ધયાનમા ંલેવો ન 

જોઈએ. હમેંશા �દુાના �ુકમને ધયાનમા ંલઈને જ 

વયવહાર કરવો જોઈએ. 

* * * * * 
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અુશમનો માસ� પ્ ઇન ાફ 

�રૂએ માએદહમા ંઇરશાદ છે : ‘‘હ� ઈમાન 

લાવનારાઠ  અલલાહના માટ� નયાયસર સાકી 

બનવાને તૈયાર રહો. અને ખબરદાર  કોઈ કૌમની 

(ગમે તેવી) સખત �ુશમની પણ તમને એ વાત 

પણ ન ઉશક�ર� ક� તમે નયાય ન કરો. નયાયથી જ 

વત�, તે પરહ�ઝગાર�ની વ� ુપાસે છે , અને 

અલલાહથી ડરતા રહો , બેશક તમે � કાઈં કરો છો 

તેનાથી અલલાહ સ�ંણૂર મા�હતગાર છે.’’ 

(�રૂએ માએદાહ, આ. ૮) 
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ઉપરની આયતે શર�ફામા ંએ વાત મૌ�ૂદ 

છે ક� ગવાહ� ફકત ��ૂ’ુદ�એ �દુા માટ� જ આપવી 

જોઈએ અને કોઈ પણ પકારની (�ગત) �ુશમની 

હક વાત કહ�વા માટ� �તરાય �પ ન બનવી જોઈ. 

અનય એક જગયાએ ઇરશાદ છે. 

‘‘હ� સાકીઠ ! અલલાહનો ખૌફ રાખીને 

ઠ�ક ઠ�ક (સાચે સાચી) ગવાહ� આપો.’’ 

(�રૂએ ્લાક આ. ર) 

* * * * * 
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 ાચી ગવાહ� �પાવનારા 

 ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલય�હસસલામ 

ઇરશાદ ફરમાવે છે : ‘‘ � માણસ ગવાહ� 

�પાવશે, �ામતના �દવસે �દુા તે�ુ ંગોશત 

કાપીને બધા લોકોની સામે તેન ેપોતા�ુ ંગોશત 

ખાવાનો �ુકમ આપશે.’’ (વસાએ�શુશીઆ) 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે ક� ‘‘ગવાહ� �પાવવાની 

મઝમમતમા ંના�ઝલ થએલી આયતમા ંઆ આયત 

- ‘‘� માણસ ગવાહ� �પાવે છે તે�ુ ં�દલ ‘કા�ફર’ 
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હોય છે’ (ર - ર૮૩) નો અથર એ થાય છે ક� તેના 

(ગવાહ� �પાવનારના) �દલમા ં�ુફ હોય છે.’’  

ઇમામ અલ�યહસસલામનો આ પણ 

ઇરશાદ છે : ‘‘� માણસ ગવાહ� આપવામા ંફર� 

જશે અથવા તો �ળૂમાથંી જ ગવાહ� �પાવશે તો 

�દુાવદં� તઆલા ( કયામતના �દવસે) બધા 

લોકોની સામે તેન ેજ તે�ુ ંગોશત ખવડાવ શે અને 

એવો માણસ જયાર� જહ �ખમમા ંદાખલ થશે તયાર� 

પોતાની �ભ પોતાના જ દાતંોથી ચાવતો ચાવતો 

દાખલ થશે.’’     

    

 (વ ાએ�શુશીયા) 
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હઝરત ઇમામ �સૂા કા�ઝમ 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : ‘‘જયાર� તમાર� પાસે 

ગવાહ� માગંવામા ંઆવે તયાર� અવશય ગવાહ� 

આપો.’’ એટલા માટ� ક� �દુા એ અઝઝ વ જલલ 

ફરમાવે છે : ‘‘હ� �સુલમાનો  !  બેશક �દુા તમને 

તમાર� પાસેની અમાનતોને તેના (અહલ) 

મા�લકોને સ�પી દ�વાની આિા કર� છે. ’’ (�રૂએ 

િનસા આ. પ૮) ગવાહ� સવય ંએક અમાનત છે. આ 

ઉપરાતં �દુાવદં� તઆલા ફરમાવે છે. 

‘‘અને એ શખસથી વધાર� ઝા�લમ બીજો 

કોણ હશે � અલલાહ પાસેથી પોતાને મળેલ 

સા�બતીઠ (ગવાહ�ઠને) સતંાડ�.’’ 
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(વ ાએ�શુશીયા) 

તફસીર� અલી ઇબને ઇબાહ�મે �ુમમીમા ં

હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામ�ુ ંઆ 

કથન ન�ધવામા ંઆવ�ુ ંછે ક� ‘‘જો કોઈ માણસ 

પાસે કોઈ મા�હતી હોય અને તેની પાસે તે િવશેની 

ગવાહ� માગંવામા ંઆવે તો તે વાતને �હ�ર કર� 

દ�. કોઈની ટ�કાથી ડર� નહ� એન હમેંશા પોતાની 

અમ �બલ મઅ�ફ અને નહય અિનલ �નુકરની 

ફરજ બ�વે.’’ 

* * * * * 
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�ુ ંગવાહ બન�ુ ંવા�બ છે ? 

જો કોઈ �સુલમાન પોતાના દ�ની ભાઈ 

સમક પોતાને સાથ આપવાની અને ગવાહ� માટ� 

શરઈ અદાલતમા ંહાજર થવાની ઇચછા દશારવે 

અથવા તો કોઈ વયવહારમા ંગવાહ (સાકી) 

બનવા�ુ ંકહ� �થી ભિવરયમા ંકોઈ આવશય�તા 

ઉપોસથત થાય તો તેન ેગવાહ તર�ક� ર�ૂ કર� 

શકાય. તો એ સજંોગોમા ંતેવા �સુલમાન ભાઈની 

ઇચછા �રૂ� કરવી શરઈ ર�તે વા �બ છે ક� નહ� ? 

ફોકહા અને �જુતહ� દોમા ંઆ વાત િવખયાત છે ક� 

ગવાહ� આપવા માટ� અથવા કોઈ વયવહારમા ં
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ગવાહ બનવા માટ� તૈયાર રહ��ુ ંવા �બ છે. 

�દુાવદં� તઆલા �દૂ �ુકમ ફરમાવે છે ક�  

‘‘અને તમારામાથંી બે ��ુષોને સાકી 

રાખો, પછ� જો બે ��ુષો (હાજર)  ન હોય તો એક 

��ુષ અને બે �ીઠ �ને તમે આ માટ� પસદં કરો 

તેન ેસાકી બનાવો ક� �થી તે માહં�ની એક �લૂી 

�ય તો બી� તેન ેયાદ દ�વડાવે. અને (જયાર�) તે 

સાકીઠને (હાક�મો માટ� સાકી માટ�) બોલાવવમા ં

આવે તયાર� (હાજર થવાને) તેઠ ઇનકાર કર� નહ�.’’

      

         (બકરહ, આ. ર૮ર) 
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હશશામ કહ� છે ક� હ ઝરત ઇમામ જઅફર� 

સા�દક અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : ‘‘અને 

(જયાર�) તે સાકીઠને (હાક�મો સામે સાકી માટ�) 

બોલાવવામા ંઆવે તયાર� (હાજર થવાને) તેઠ 

ઇનકાર કર� નહ� ’’ નો અથર ગવાહ� આપવા માટ� 

બોલાવવાનો છે. આ આયત પછ�ની આયતમા ંછે 

ક� ‘‘કાલ બકલશ શહાદતે ’’ આનો અથર શરઈ 

હા�કમ સમક �ળૂ ગવાહ� આપતા પહ�લાની 

ગવાહ�નો છે. 

‘‘વલા તકતો�શુ શહાદત’’ નો અથર છે ક� 

હા�કમે શરઅ સમક ગવાહ� ન �પાવો. 
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ઘણી �રવાયતોમા ંએ વાત મળે છે ક� 

ગવાહ બન�ુ ંવા �બ છે. દાખલા તર�ક� , મોહમમદ 

�બન �ઝૈલ ેહ ઝરત ઇમામ �સૂા કા�ઝમ 

અલ�યહસસલામથી આ આયત ‘‘જયાર� ગવાહોને 

બોલાવવામા ંઅવે તયાર� તેનો (ગવાહ� આપવાનો) 

ઇનકાર ન કરવો જોઈએ. ’’ (ર-ર૧ર) નો અથર આ 

પમાણે ન�ધયો છે ક� ‘‘જયાર� કોઈ માણસ તમને 

કોઈ કઝર અથવા તો કોઈ હક સબંધેં ગવાહ બનવા 

માટ� બોલાવે તયાર� તમને તેનાથી લાપરવાહ� 

કરવાની �ટ (આપવામા ંઆવી) નથી.’’ 

�દુાવદં� તઆલાએ �ુરઆને મ�દના 

�રૂએ બકરહની આયત ર૮ર મા ંહાક�મે શરઅ 
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સમક ગવાહ� આપવા�ુ ંવા�બ ઠ�રવ�ુ ંછે તો તેના 

માટ� જ�ર� છે ક� માણસ પહ�લા ગવાહ બની � ૂ કયો 

હોવો જોઈએ. જો માણસ પહ�લા કોઈ મામલામા ં

ગવાહ (સાકી) રહ� � ૂ કયો હોય તો જ તે 

અદાલતમા ંગવાહ� આપવા માટ� હાજર થઈ શક� 

છે. આ િસવાય જયાર� ગવાહ બનવાનો �ુકમ છે તો 

એક માણસે જયાર� બી� માણસ માટ� ગવાહ 

બનવા�ુ ંવા �બ ન હોય , તેવા સજંોગોમા ંતેન ે

ગવાહ બનવા માટ� કહ�વા�ુ ંયોગય નથી. 

* * * * * 
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એવા લોકો �મની અુઆ ક�લૂ 

્્ી ન્ી. 
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે ક� , ચાર પકારના લોકો 

એવા છે �મની �ુઆ ક�લૂ થતી નથી તેની 

િવગત નીચે �જુબ છે. 

(૧) એવો માણસ ક� � હાથ ઉપર હાથ 

ધર�ને બેસી રહ� , રોઝી કમાવા માટ� પયતન ન કર� 

અને �દુાને �ુઆ કર� ક�, �દુાયા મને રોઝી દ� તેવા 

માણસને જવાબ મળશે ક� �ુ ંમ� તને રોઝી કમાવા 

માટ� પયતનો કરવાનો �ુકમ નહોતો આવયો ? 
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(ર) એવા માણસની �ુઆ ક�લૂ થતી 

નથી � પોતાની પતની માટ� બદ�ુઆ કર� એવા 

માણસને કહ�વામા ંઆવે છે ક� , જો � ુ ંતે પતનીને 

ઇચછતો ન હતો તો તેની સાથે પતની તર�ક�નો 

સબંધં તોડ� નાખવાનો અિધકાર તને નહોતો 

આવયો ? 

(૩) એવા માણસ �ને પાસે કંઈક માલ 

(સપંિ�) હતી , પણ તેણે ઇસરાફ (�ુવયરય) કય� 

અને તે સપંિ�ને િનરથરક કામોમા ંવેડફ� નાખી 

પછ� દ� �ુઆ કર� ક� : �દુાયા , મને રોઝી આપ, તો 

કહ� દ�વામા ંઆવશે ક� �ુ ંમ� તને (મધયમસર) ખચર 

કરવાનો �ુકમ નહોતો આવયો ? 
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(૪) અને એવો માણસ � પોતાનો કંઈક 

માલ બી�ને કઝર તર�ક� આપે પણ કોઈને ગવાહ 

ન બનાવે. (સાકી �રુાવા રાખયા વગર કઝર આપે) 

અને તે પછ� કઝર લેનાર કઝર લી�ુ ંહોવાનો ઇનકાર 

કર� દ� , તો તેની �ુઆના જવાબમા ંકહ�વામા ં

આવશે ક� : �ુ ંઅમે તને ગવાહ રાખવાનો �ુકમ 

નહોતો આવયો ? 

(�ક્ાબે ઇઅૃ�દુ દાઈ) 

ઉપરની બાબતો લકમા ંલેતા જયાર� કોઈ 

માણસને કોઈ સાકી બનવા માટ� કહ� તો તેના માટ� 

સાકી થ�ુ ંવા �બ બની �ય છે. ભલે પછ� તેન ે

ગવાહ� આપવા માટ� કોઈ પણ જગયાએ જ�ુ ંપડ�. 
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આ બાબતમા ંગવાહ� આપનાર� જરાય બેદરકાર� 

રાખયા વગર સ�ગ રહ� વતર� ુજોઈ. ગવાહ� 

આપનાર� (� વાત માટ� ગવાહ� આપવાની હોય 

તે) તમામ વાતો , � જોઈ ક� સાભંળ� હોય તેન ે

બરાબર યાદ રાખવી જોઈએ. અથવા તો તે વાતને 

લખીને પોતાની પાસે �રુ�કત રાખવી જોઈએ. 

જ�રતના સમયે અથવા ગવાહ� આપતી વખતે 

કોઈ �લૂ ક� શકંા - સદં�હ (ઇશતબાહ) ન થાય અને 

તે આતમ િવ�વાસની સાથે � હક� કત હોય તે 

જણાવી શક�. 

* * * * * 
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ગવાહ� આપવી વા�બ અને 

�પાવવી હરામ 

ઘણી વખતે એ�ુ ંબને છે ક� માણસ 

કોઈની િવનતંી વગર અને �દુ પોતાની મરઝીની 

િવ�ધધ ગવાહ બની બેસ ેછે. દાખલા તર�ક� તે કોઈ 

જગયાએથી પસાર થઈ રહયો હોય અને કોઈ વસ� ુ

ઉપર તેની નજર પડ� �ય અથવા કોઈ વાત કાને 

પડ� �ય તે પછ� (તે બાબત િવશે) તેની ગવાહ� 

માગંવામા ંઆવે તો તેવા સજંોગોમા ંબે બાબતો છે 

: 
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(૧) પહ�લી બાબત એ છે ક� જો તે ગવાહ� 

આપે તો તેની ગવાહ�થી કોઈ �સુલમાનને 

�કૂસાન થ� ુ ંઅટક� �ય તેમ હોય અથવા તો તે 

�સુલમાનને તેનો હક મળ� �ય તેમ હોય અને 

જો તે ગવાહ� ન આપે તો �સુલમાનને �કૂ સાન 

પહ�ચે તેમ હોય અથવા તેનો હક �બૂી �ય તેમ 

હોય, એવા સજંોગોમા ંતેણે ગવાહ� આપવી વા�બ 

થઈ જશે. 

બલક� જો તે માણસ (મઝ�મુ) � હક 

ઉપર હોય તેન ેતે ગવાહ ઠળખતો પણ ન હોય , 

અથવા તો �લૂી ગયો હોય તો પણ તેના માટ� 

વા�બ છે ક� તે શરઈ કાઝી પાસે ગવાહ તર�ક� ર�ૂ 
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થઈ �ય અને પોતે � કંઈ જો�ુ ંક� સાભંળ�ુ ંહોય 

(તેની હક� કત) �હ�ર કર� દ�. એવા સજંોગોમા ંક� 

જયાર� કોઈ �સુલમાનનો હક �બૂી રહયો હોય અને 

તેન ે� ૂકસાન પહ�ચી રહ�ુ ંહોય તયાર� મૌન રહ��ુ ં

હરામ છે. મઝ�મૂને મદદ કરવી અને ઝા�લમને 

�લમ કરતા રો કવા�ુ ંશ� હોય તો એ કામ કર�ુ ં

વા�બ છે. પરં� ુજો ગવાહ� ન આપવાથી અને 

મૌન ધારણ કરતા કોઈ �સુલમાનનો હક �બૂતો ન 

હોય અથવા તો તેન ે� ૂકસાન ન પહ�ચ� ુ ંહોય તો , 

ગવાહ� આપવી વા�બ નથી. એવા સજંોગોમા ંજો 

તેન ેગવાહ� આપવા�ુ ંકહ�વામા ંઆવે તો પણ તે 

ઇનકાર કર� શક� છે. કારણ ક� તેન ેતે મામલામા ં
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કાયદ�સરનો ગવાહ બનાવવામા ંઆવયો ન હતો 

અને હવે ગવાહ� ન આપવાથી કોઈને � ૂ કસાન 

પણ થઈ રહ�ુ ંનથી. 

મોહમમદ ઇબને �ોુસલમ હ ઝરત ઇમામ 
મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામથી આ સહ�હ 
�રવાયત ન�ધીને કહ� છે ક� જો માણસ કોઈની 

ગવાહ� સાભંળ� લે , પરં� ુતેન ે(પોતાને) ગવાહ 
બનાવવામા ંઆવયો ન હોય તો જો તે ઇચછે તો 
ગવાહ� આપી શક� છે અને તેની ઇચછા મૌન 
રહ�વાની હોય તો મૌન પણ રહ� શક� છે. 

(વ ાએ�શુશીયા, ગવાહ�ના પકર્ોમા,ં 

પકર્ - પ) 

* * * * * 
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� વા્ની  �ં ૂ્ સ ખાતી હોય ્ેની 

જ ગવાહ� આપો. 

ગવાહ� રાખનાર� ગવાહ� આપતી વખતે 

તમામ �દુાઠને સાર� ર�તે ધયાનમા ંરાખવા 

જોઈએ અને ગવાહ� આપતી વખતે માત એ જ 

વાતની ગવાહ� આપવી જોઈએ � વાતની તેન ે

સ�ંણૂર ખાતી (આતમ િવ�વાસ) હોય. 

તેણે પોતે પોતાના કાને સાભંળ� ન હોય 

ક� પોતાની રખોથી જોઈ ન હોય તેવી વાતને 

ગવાહ�મા ંર�ૂ કરવી ન જોઈ. આ બાબત હદ�સમા ં
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છે ક� ગવાહ�ની વાત �રૂજ �ટલી પકાિશત અને 

સપરટ હોવી જોઈએ. 

* * * * * 
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 ાચી ગવાહ� આપવા્ી કોઈ 

ઉપર �લમ ન ્ાય. 

એ વાત પણ �ણી લેવી જોઈએ ક� 

ગવાહ� આપવાથી કોઈ �સુલમાનની �ન માલ ક� 

ઇઝઝત અથવા ગવાહ� આપનારની પોતાની �ન, 

માલ ક� ઇઝઝત માટ� જોખમ ન હો�ુ ંજોઈએ. 

સમાજમા ંઅદલો ઇનસાફ જળવાઈ રહ� , સમાજ�ુ ં

વયવસથાતતં �વુયવોસથત ર�તે ચાલ� ુ ંરહ� , 

�લમનો કાયમ માટ� નાશ થઈ �ય ઝા�લમને 

�લમની સ� અને હકદારને તેનો હક મળ� �ય 

તે માટ� ગવાહ� આપવી વા �બ અને �પાવવી 
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હરામ છે. પરં� ુજયાર� ગવાહ� આપવી �લમ માટ� 

કારણ�પ બની �ય તેમ હોય તો એવી ગવાહ� 

આપવી વા �બ નથી. બલક� �એઝ પણ નથી. 

એવા સજંોગોમા ંતો ગવાહ� �પાવવી વા �બ થઈ 

�ય છે. દાખલા તર�ક� જો કોઈ માણસ એ વાત 

�ણતો હોય ક� પોતે ઝા�લમની િવ�ધધમા ંગવાહ� 

આપશે તો પાછળથી તે તેનો માલ �ટુ� લેશ ે

અથવા તો તેન ેઇ� પહ�ચાડશે અને તેના કોઈ 

સગા સબંધંી ઉપર �લમ કરશે, તો તેવા સજંોગોમા ં

ગવાહ� �પાવવી વા �બ છે. તેવી જ ર�તે જયાર� 

માણસ જોઈ રહયો હોય ક� કોઈ માણસ કઝર 

(દ�વા)મા ં�બેૂલો છે અને તે કઝર ભરપાઈ કર� શક� 
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તેમ નથી અને પોતે �ફુલીસ (આિથ�ક ર�તે 

બેહાલ) હોવા�ુ ંસા�બત પણ કર� શક� તેમ નથી. 

જયાર� બી� બા�ુ એ પણ જોઈ રહયો હોય ક� તેન ે

કઝર આપનાર માણસ તેને કઝર ભરપાઈ કર� 

આપવાની ��ુ�ત આપવા માટ� તૈયાર નથી. તો 

એવા સજંોગોમા ંતેના કઝરદાર હોવા િવશેની 

ગવાહ� આપવાથી �બચારા કઝરદાર ઉપર �લમ 

થઈ જવાની શ કયતા હોય તો ગવાહ� �પાવવી 

વા�બ થઈ જશે. 

હઝરત ઇમામ �સૂા કા�ઝમ 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે ક� ‘‘તમે અલલાહ માટ� 

ગવાહ� આપો. ભલે તમાર� તમારા વાલેદ�ન (મા - 
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બાપ) ક� સગા સબંધંીઠથી િવ�ધધ કંઈ પણ ક�હ�ુ ં

પડ�. પરં� ુતમાર� ગવાહ� �પાવીને તમારા દ�ની 

ભાઈઠને � ૂ કસાન ન પહ�ચાડ�ુ ંજોઈએ. જો 

ગવાહ� આપીને તમારા દ�ની ભાઈઠને �ુ કસાન 

પહ�ચાડવા�ુ ંજોખમ હોય તો ગવાહ� ન આપો.’’ 

(વ ાએ�શુશીયા) 

દાઉદ ઇબને હસીન હ ઝરત ઇમામ 

જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામથી �રવાયત કર� છે 

ક� તેઠએ ઇમામ અલ�યહસસલામને આમ કહ�તા 

સાભંળયા હતા ં‘‘�દુા માટ� ગવાહ� આપો ભલે પછ� 

વાલેદ�ન ક� �તુની િવ�ધધ કહ��ુ ંપડ�. પરં� ુતમારા 
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દ�ની ભાઈઠ િવ�ધધમા ં ‘ાયર’ માટ�  ગવાહ� ન 

આપો.’’ 

રાવી ક� છે ક� મ� �છૂ�ુ ં ‘ાયર’ કઈ વસ� ુ

છે ? 

ઇમામે ફરમાવ�ુ ં: આ  એ વખતે છે ક� 

જયાર� કોઈ (પોતાનો) હક ધરાવનાર માણસ 

પોતાનો હક મેળવવા માટ� �દુા અને ર�લૂ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમની 

િવ�ધધમા ં�લમ કરવા ઉતર� પડ�.’’ 

આ�ુ ંઉદાહરણ એ છે ક� એક માણસ�ુ ં

કઝર બી� માણસની ગરદન ઉપર હોય પરં� ુ

બીજો માણસ તગંીમા ંહોય , એ સજંોગોમા ં�દુાવદં� 
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તઆલાએ તેની આિથ�ક હાલત સાર� થવા �ધુીની 

��ુ�ત આપવાનો �ુકમ આવયો છે. 

(વ ાએ�શુશીયા) 

‘‘અને જો તે (દ�વાદાર) તગંદસત હોય તો 

(તેનો) સારો સમય (આવે તયા)ં �ધુીની મોહલત 

આપવી.’’ 

(�રૂએ બકરહ, આ. ર૮૦) 

આમ છતા ંકઝર આપનારો માણસ તમને 

ગવાહ� આપવા�ુ ંકહ� , જો તમે કઝરદારની 

તગંદસતી �ણો છો , તો તમારા માટ� ગવાહ� 

આપવી �એઝ નથી. (ક� તેણે કઝર લી�ુ ંહ� ુ)ં 

* * * * * 
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હાર્ ઇમામ � ૂા કા�ામ 

અલ�સહસ લામની એક �રવાય્ 

મોહમમદ ઇબને �ઝૈલ હ ઝરત ઈમામ  

�સૂા કા�ઝમ અલ�યહસસલામથી �રવાયત ન�ધતા 

કહ� છે ક� મ� ઇમામ અલ�યહસસલામને �છૂ�ુ ં

‘‘આપના ચાહકોમા ંએક માણસ એવો છે �ણે એક 

�ુશમન પાસેથી કઝર લી�ુ ંછે. હવે તે �ુશમન આપ 

અલ�યહસસલામના ચાહનારા ઉપર કઝર ભરપાઈ 

કર� દ�વા માટ� સખતી (દબાણ) કર� તેન ે�લમા ં

મોકલી દ�વા માગેં છે. �દુા �ણે છે ક� તે માણસ 

હાલ �રુત કઝર ભરપાઈ કરવા માટ� શો�તમાન 
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નથી. તેમજ તેની પાસે કોઈ રકમ પણ નથી. 

પોતાની તગંદસતી સા�બત કરવા માટ� તેની પાસે 

‘‘બસયેનહ’’ (બે આ�દલ ��ુષોની ગવાહ�) પણ 

નથી. �ુ ંઆવા સજંોગોમા ંપોતા ની તદંગસતી 

સા�બત કરવા અને પોતે આિથ�ક ર�તે સધધર થઈ 

�ય તયા ં�ધુી પોતાની �સુીબત �ૂર કરવા માટ� 

તે કસમ ખાઈ શક� છે ? અને જો આપના ચાહનારા 

પૈક� આ કઝરદારની િવ�ધધમા ંએવા પણ હોય , � 

તેની તગંદસતી િવશે મા�હતગાર હોય તો �ુ ંએવા 

લોકો માટ� �એઝ છે ક� તેની િવ�ધધમા ંગવાહ� 

આપે (ક� તેણે કઝર લી�ુ ંહ� ુ)ં ? 
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હઝરત ઇમામ �સૂા કા�ઝમ 

અલ�યહસસલામે જવાબ આવયો : ‘‘તેઠ માટ� એ 

વાત �એઝ નથી ક� તેઠ તેની િવ�ધધ ગવાહ� 

આપે અને તે (કઝર વ�લુનાર) માટ� �એઝ નથી 

ક� કઝરદારની ઉપર �લમ કરવાનો ઇરાદો કર�.’’ 

(કાફ� ્હાીબ, ગવાહ��ુ ંપકર્) 

* * * * * 
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ગવાહ� આપવા્ી �કુ ાન ્� ુ ં

હોય. 

આગળ ઉપર અમે વણરન કર� � ૂ કયા તે 

પમાણે ગવાહ� આપનારને અથવા કોઈ 

�સુલમાનને �કૂસાન થ� ુ ંહોય તો ગવાહ� આપવી 

હરામ છે. આ એ સજંોગોમા ંછે ક� જયાર� તે 

�કૂસાન �લમની હદમા ંઆવી જ� ુ ંહોય અને 

િનરથરક હોય , જો માણસ તે �કૂ સાન ઉઠાવવાને 

લાયક (�સુતહક) હોય અને અદાલત (ઇનસાફ)ના 

તકાઝા પમાણે તેન ે�કૂ સાન પહ�ચ�ુ ંજોઈએ તો 

તેવા સજંોગોમા ંગવાહ� આપવી વા �બ રહ� છે. 
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દાખલા તર�ક�, એક માણસે કોઈ �ુનાહ કય� છે. તે 

માણસને �ુ નાહ કરતો જોનાર ગવાહ માત એ 

કારણસર જ ગવાહ� �પાવી શક� નહ� જો તે 

ગવાહ� આપશે તો (�ુ નાહ કરનાર) તે માણસને 

(ગવાહને) આપે�ુ ંકઝર પા� ંમાં ગી લેશ.ે ગવાહ� 

�પાવવા માટ�� ુ ંઆ કોઈ વયાજબી કારણ નથી. 

ગવાહ થનારને આિથ�ક �કૂ સાન થાય તો પણ 

�નેુહગારને શરઈ ર�તે સ� મળવી જ જોઈએ. જો 

ગવાહ થનાર ખર�ખર એટલો બધો કઝરદાર હોય ક� 

કઝર અદા કર� શક� તેમ ન હોય તો બયયેનહ (બે 

આદ�લ ��ુષોની ગવાહ�) અથવા કસમ દારા 

પોતાની તગંદસતી સા�બત કર� શક� છે. અલબ� 
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જો �નેુહગારનો �ુ નાહ, ગવાહને થનારા 

�કુસાનથી નાનો હોય, એટલે ક� ગવાહ માટ� હદથી 

વધાર� �શુક�લી, તકલીફ ક� �ન�ુ ંજોખમ થઈ પડ� 

તેમ હોય તો તેવા સજંોગોમા ંગવાહ� �પાવવા 

માટ�� ુ ંવયાજબી કારણ ગણાશે. 

* * * * * 
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�કુ ાન ક� ફાયદો ન હોય 

અહ� એ વાતની સપરટતા કરવી અતયતં 

જ�ર� છે ક� �કૂસાન પહ�ચ�ુ ંઅને ફાયદાથી વ�ંચત 

રહ� જ�ુ ંએ બનેં �ુદ� �ુદ� બાબતો છે. ઉપર 

આપવામા ંઆવેલા ઉદાહરણમા ંજો �નેુહગારની 

િવ�ધધમા ંગવાહ� ન આપવામા ંઆવે તો 

�નેુહગાર, ગવાહની આવકના સાધનો ઉભા કર� દ� 

તેમ હોય અને જો ગવાહ� આપે તો તે ફાયદાથી 

વ�ંચત રહ� �ય તેમ હોય , તો આ ગવાહ� 

�પાવવા માટ�નો યોગય બચાવ ગણી શકાય નહ�. 
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કારણ ક� ફાયદો ન થવાને �કૂ સાન ગણી શકા� ુ ં

નથી. 

અલબ� જો ગવાહ પોતે જ �નેુહગારનો 

નોકર હોય અને ગવાહ� આપવાને કારણે તેની 

નોકર� ચાલી �ય તેમ હોય એન તેના કારણે તે 

�બૂ જ �શુક�લીમા ં�કૂાઈ �ય તેવી શ કયતા હોય 

અને જન સમાજની નજર� તેન ે ‘‘�કૂસાન’’ ક�હવા� ુ ં

હોય તો માણસ ગવાહ� �પાવી શક� છે. 

ઉપરની િવગતવાર વાતનો સારાશં એ 

નીકળે ક� �ૂઠ� કસમ ખાવી , �ૂઠ� ગવાહ� આપવી 

અને ગવાહ� �પાવવી આ તણેય �નુાહ� કબીરા છે 

અને તણેય સાથે જયાર� કોઈ �કૂ સાન ટકરા� ુ ંન 
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હોય તયાર� જ �નુાહ� કબીરા છે. આમ જયાર� 

ગવાહને અથવા તો કોઈ �સુલમાનને �કૂ સાન 

પહ�ચવાની શકયતા હોય તયાર� આ તણેય �નુાહ 

‘�નુાહ� કબીરા’ રહ�તા નથી પણ �એઝ કામ બની 

�ય છે. ક�ટલાક સજંોગો તો એવા છે �મા ં

(દાખલા તર�ક� �વ બચાવવા માટ�) �ૂઠ� કસમ 

ખાવી, �ૂઠ� ગવાહ� આપવી અથવા તો ગવાહ� 

�પાવવી વા�બ થઈ પડ� છે. આમ છતા ંિસધધાતં 

�પે એ વાત યાદ રાખવી જોઈએ , ક� � બાબત 

વધાર� અગતયની હોય તેન ેપાધાનય આપ�ુ ં

જોઈએ. 

* * * * * 
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એકવી મો �નુાહ વાયદો ન 

પાળવો (વચનભગં) 

�નુાહ� કબીરા મા ંએ કવીસમો �ુ નાહ 

વાયદો તોડવો એટલે ક� વચનભગં છે. આ 

�નુાહની ખરાબી િવશે સહ�હ �રવાયતો મૌ�ૂદ છે. 

એટલે હ ઝરત અબ�ુલ અઝીમે હ ઝરત ઇમામ 

જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામથી ન�ધેલી સહ�હ 

અને �સુતનદ �રવાયતો �જુબ ઇમામ 

અલ�યહસસલામે વચનભગંનો �નુાહ, �નુાહ� કબીરા 

હોવા િવશે �ુરઆને મ�દની આયત દલીલ તર�ક� 

પસ�તુ કર� છે. 
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‘‘અને �ઠ અલલાહ (સાથે)ના કરારને 

પાકા થઈ જવા પછ� તોડ� નાખે છે. અને �મની 

પાસે પરસપર સબંધં જોડવાનો અલલાહ� �ુકમ �� 

છે તે કાપી નાખે છે અને � �થવીમા ંફસાદ ફ�લાવતા 

રહ� છે તેમના માટ� લાનત છે અને આખેરતમા ં

તેમના જ માટ� ��ુ ઘર છે.’’ 

(�રૂએ રઅદ, આ. રપ) 

વાયદો તોડવા અને પિતિાભગં કરવાની 

ટ�કામા ં�રૂએ આલે ઇમરાનમા ંઇરશાદ છે. 

‘‘હા, અલબ� �ણે પોતાનો વાયદો �રૂો 

કય� તથા (�નુાહથી) બચીને ચાલયો તો િનસશંય 
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અલલાહ પણ (�નુાહથી) બચનારાઠને દોસત રાખે 

છે.’’ 

‘‘બેશક � લોકો અલલાહને આપેલા 

વાયદા તથા સોગદંોના બદલામા ંન�વી �ક�મત 

લઈ લે છે (તેઠ) એ જ તો છે ક� �મના માટ� 

આખેરતમા ંકાઈં ભાગ નથી અને ન અલલાહ 

તેમની સાથે વાત કરશે અને ન કયામતના �દવસે 

તેમને (માયા� નજર�) િનહાળશે અને ન તેમને 

(�નુાહની ગદંક�થી) પાક કરશે , અને તેમના માટ� 

�ુ:ખ ભર� સ� છે.’’ 

(�રૂએ આલે ઇમરાન - ૩, આ. ન ં૭૬ - 

૭૭) 
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અનય એક જગયાએ ઇરશાદ છે : 

‘‘બેશક અલલાહની પાસે સૌથી ખરાબ 

પાણી તે લોકો (�ુફફાર) છે ક� , �ઠ નાોસતકપ�ુ ં

કર� છે , પછ� તેઠ ઈમાન લાવતા નથી. ’’ અય 

ર�લૂ - 

‘‘તેઠ એ  જ છે , �મની સાથે � ુ ંકરાર 

કર� છે, પછ� તેઠ દર�ક વખતે પોતાના કરાર તોડ� 

નાખે છે અને જરા પણ ડરતા નથી.’’ 

(૮ - પપ / પ૬) 

ઉપરની આયતે શર�ફા બની , �ુર�ઝાના 

એ ય�ુદ�ઠ િવશે ના�ઝલ  થઇ  છે , �ઠએ ર�લેૂ 

�દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમને 
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ઇસલામના �ુશમનોને સાથ ન આપવા�ુ ંવચન 

આવ�ુ ંહ� ુ ંપરં� ુજગેં બ્મા ંતેઠએ �ુ િશડકોને 

શ�ોની સહાય પહ�ચાડ�ને આ વાયદો તોડ� 

નાખયો હતો અને પછ� હ ઝરત ર�લેૂ �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમને કહ�ુ ં

હ� ુ ંક� ‘‘અમે એ વાયદો �લૂી ગયા હતા. ’’ ફર�વાર 

તેઠએ હ ઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમને એવો જ  વાયદો કય�. પરં� ુ

જગેં ખદંકમા ંતેઠ વાયદાનો ભગં કર�ને 

પયગમબર� ઇસલામ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમની સામે જગં કરવા માટ� અ� ુ

�ફુ�યાનની સાથે ભળ� ગયા હતા. 
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�ુરઆને મ�દમા ંક�ટલીક જગયાએ 

વાયદા�ુ ંપાલન કર�ુ ંવા �બ ગણાવવામા ંઆવ�ુ ં

છે. અને તેની તાક�દ પણ કરવામા ંઆવી છે. 

�મક� ઇરશાદ છે : 

‘‘અને આપેલા વાયદાને (જ�ર) �રૂો 

કરો. િનસશંય દર�ક વાયદા િવશે જ�ર સવાલ 

કરવામા ંઆવશે.’’    

          (�રૂએ બની 

ઇ રાઈલ - ૧૭, આ. ન ં૩૪)  

બી� એક જગયાએ ઇરશાદ છે : 

‘‘અય ઈમાન લાવનારાઠ , તમારા 

(આપેલા) વાયદાઠને �રૂો કરો.’’ 
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(�રૂએ માએદાહ, આ. ૧) 

સાચા અને ��ુક� લોકોના પ�રચય િવશે 

ઇરશાદ છે : ‘‘અને એ લોકો છે જયાર� તેઠ (કાઈં 

વાતનો) વાયદો કર� છે , તો તેને અવશય �રૂો કર� 

છે. (પોતાના વાયદાને પાળનાર હોય છે.) 

�રૂએ સફમા ંઆ ર�તે સખત શબદોમા ં

ઇરશાદ છે. 

‘‘અય ઈમાન લાવનારાઠ , એવી વાત 

શા માટ� કહયા કરો છો � તમે કરતા નથી. �દુાની 

નઝદ�ક આ વાત હદથી વધાર� નાપસદં છે ક� � 

તમે કહો તે કરતા નથી.’’ 
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આ આયતે શર�ફાની તફસીરમા ંહ ઝરત 

ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામથી �રવાયત 

છે ક�  

‘‘મોઅિમન પોતાના મોઅિમન ભાઈ સાથે 

� વાયદો કર� છે , તે એક એવી નઝર છે � 

(તોડવા)નો કોઈ કફફારો નથી હોતો , પણ � 

માણસ વાયદો તોડ� નાખે છે , તેણે �દુા સાથે 

�ુશમની અને િવરોધ કરવાનો પારંભ કય� ગણાય 

છે અને  તે �દુાના ગઝબને છછેંડ� બેસે છે. આ 

પછ� ઇમામ અલ�યહસસલામે �રૂએ સફની ઉપરની 

આયતની િતલાવત ફરમાવી હતી. 
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(વ ાએ�શુશીયા, �ક્ાબે હજજ, પકર્ - 

૧૦૯, પાના ન ંરરર) 

અમી�લ મોઅમેનીન હ ઝરત અલી 

અલ�યહસસલામે મા�લક� અશતરને તેના હોદા�ુ ં

શપથ લેવડાવતા ફરમાવ�ુ ંહ� ુ ં: 

‘‘વાયદો ન પાળવો એ �દુાના ગઝબ�ુ ં

કારણ બની �ય છે.’’ 

(નહરુલ બલાગાહ) 

તયાર બાદ હ ઝરત અમી�લ મોઅમેનીન 

અલ�યહસસલામે પણ આ  જ આયતનો હવાલો 

આવયો હતો. 
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હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : ‘‘ચાર પકારના લોકો 

એવા છે �મની ઉપર અઝાબ જલદ� ના�ઝલ થાય 

છે.’’ 

(૧) ‘‘એવો માણસ ક� �ની સાથે નેક� 

કરતા હો પણ તમાર� નેક�ના બદલામા ંતે તમાર� 

સાથે બદ� કર�.’’ 

(ર) ‘‘એવો માણસ �ની ઉપર તમે કાઈં 

�લમ ન કરતા હો (ભલે તેની સાથે કોઈ નેક� પણ 

ન કરતા હો) પણ તે તમાર� ઉપર �લમ કર�.’’ 

(૩) ‘‘એવો માણસ ક� �ની સાથે તમે કોઈ 

બાબતમા ંકરાર કય� હોય અને તમે તે કરાર ઉપર 
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વફાદાર� �વૂરક અમલ કર� (વાયદો �રૂો કર�) 

રહયા હો, પણ તે તમાર� સાથે બેવફાઈ કર� રહયો 

હોય.’’ 

(૪) ‘‘એવો માણસ � પોતાના સગા 

વહાલા સાથે સીલે રહ�મી (સદ વયવહાર) ચા� ુ

રાખવા માગતો હોય પણ તે (સગા વહાલા) ક ત એ 

રહ�મી કરતા (સબંધંો કાપી નાખતા) હોય.’’ 

હઝરત ઇમામ ઝ ય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામને અ� ૂમા�લક� કહ�ુ ં: ‘‘આપ મને 

દ�ને ઇસલામની તમામ શરઈ વાતો�ુ ંવણરન 

સભંળાવો.’’ 
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ઇમામે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘હક વાત કહ� વી, 

નયાય�ણૂર ફ�સલો કરવો અને વાયદાને �રૂો 

કરવો.’’ 

જો ક� વાયદો �રૂો કરવાના સબંધંમા ંઘણી બધી 

�ુરઆને મ�દની આયતો અને �રવાયતો વાર�દ 

થઈ છે. પરં� ુઅમે ઉપર �જુબ સ�ંકવતમા ંર�ૂ 

કર� છે. 

* * * * * 
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વચનભગંના પકારો વાયદાના 

ત્ પકાર છે. 

(૧) એવો વાયદો � �દુાએ પો્ાના 

બદંાે  ા્ે કય� હોય. 

(ર) એવો વાયદો � બદંાેએ �દુા  ા્ે 

કય� હોય. 

(૩) એવો વાયદો � બદંાેએ અર  

પર  એક બી�  ા્ે કય� હોય. 

એ વાયદો � �દુાએ બદંાઠના સાથે 

કય� છે તે એ છે � આલમે ઝર (આલમે 

અરવાહ)મા ંથયો છે. �ુરઆને મ�દ અને બી� 
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ઘણી �રવાયતો દારા આ વાયદા િવશે �ણવા મળે 

છે. એ વાયદાની િવગત એ છે ક� આલમે 

અરવાહમા ંમાણસોને �ુિનયામા ંમો કલતા પહ�લા 

�દુાએ તમામ �હો પાસેથી વાયદો લીધો છે ક� જો 

તેઠ �ુિનયામા ંસા�બત કદમ (અડગ) રહ�શે , 

કોઈને �દુાનો શર�ક નહ� બનાવે , પોતાના 

પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમના �ુકમોથી �ખૂ નહ� ફ�ર વે. અને 

શયતાન�ુ ં અ�સુરણ નહ� કર� તો , �દુા તેના 

બદલામા ંતેની મદદ કરશે , હમેંશા પોતાની 

રહ�મતોનો છાયો તેમની ઉપર કરશે અને તેમન 

જ�ોતમા ંસથાન આપશે. પરં� ુજો લોકો તેમના 
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વાયદા �રૂા નહ� કર� તો �દુા પણ તેના બદલામા ં

તેનો વાયદો �રૂો કરશે નહ� , એટલા માટ� ઇરશાદ 

છે : 

‘‘(અય અમારા બદંાઠ) માર� સાથે 

કર�લો વાયદો �રૂો કરો , જો તમે એમ (વાયદો 

�રૂો) કરશો તો �ુ ંપણ તમાર� સાથે કર�લો વાયદો 

�રૂો કર�શ.’’    

 (�રૂએ બકરહ - ર, આ. ન ં૪૦) 

આ પણ ઇરશાદ છે : 

‘‘અય આદમ અલ�યહસસલામની ઔલાદ 

�ુ ં મ� તમાર� પાસેથી આ વાયદો નહોતો લીધો ક� 

(ખબરદાર) શયતાનની ��ૂ નહ� કરતા.’’ 
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(�રૂએ યા ીન - ૩૬, આ. ૬૦) 

‘‘આલમે અરવાહ ’’ (�હોની �ુિનયા)મા ં

પરવર�દગાર� આલમે બદંાઠની �હો પાસેથી � 

વાયદો લીધો હતો તેમા ંહ ઝરત અમી�લ 

મોઅમેનીન અલ�યહસસલામ અને અઇમમએ 

તાહ�ર�નની િવલાયતને ોસવકારવી એ પણ શાિમલ 

છે. આ બાબતનો ઉલલેખ ઘણી �રવાયતોમા ંમળ� 

આવે છે. એટલે �ધુી ક� તમામ આસમાની 

�કતાબોમા ંતેનો ઉલલેખ છે અને તમામ ��બયાઠ 

મારફત પણ ચહારદા મા�મૂીન 
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અલયહ��સુસલામની િવલાયત અને મોહબબતનો 

સદં�શો પહ�ચાડવામા ંઆવયો છે. 

અલબ� ક�ટલાક આ�લમોએ ‘‘આલમે 

ાર’’ અથવા ‘‘આલમે અરવાહ ’’ની વાતનો ઇનકાર 

કય� છે. તેઠ આ િવષય ઉપર વાર�દ થએલી 

આયતો અને �રવાયતોના અથરઘટનમા ં ‘‘આલમે 

ાર’’ નો અથર ‘‘આલમે �ફ્ર્ ’’ કર� છે. એટલે ક� 

�દુાવદં� આલમે ફ�તર� (�ુદરતી) ર�તે જ 

ઇનસાનને એ વાતનો પાબદં બનાવયો છે ક� તે 

�દુાના �ુકમો�ુ ંપાલન કર� અને શયતાન�ુ ં

અ�સુરણ ન કર�. હવે જો ઇનસાન �દુાના �ુકમનો 

િવરોધ કરતો હોય તો તે પોતાના (�ુદરતી) 
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સવભાવ િવ�ધધ કામ કર� છે , તેમ ગણાય. અલબ� 

ઈનસાનની અકકલ અને ફ�તરત ઉપર ચાલવાની 

અને પોતાના ખા�લકની ઇતાઅત (અલલાહના 

�ુકમો�ુ ંપાલન) કરવાનો �ુકમ આપે છે. તે 

આ�લમો આ �ુકમોને (અલલાહના બદંાઠના 

પરસપર અહદો પૈમાન - કરાર (સધંી) ગણે છે. 

વાસતવમા ંમાણસ ‘‘આલમે અરવાહ ’’ મા ં

કર�લા વાયદાનો ભગં કર� ક� ‘‘આલમે �ફ્ર્ ’’ મા ં

કર�લા વાયદાને તોડ� તે બનેં સજંોગોમા ંવાયદાનો 

ભગં કરવો �નુાહ� કબીરા છે. ઘણી આયતો અને 

�રવાયતોમા ંએટલી બધી તાક�દ મૌ�ૂદ છે , 

�નાથી વાયદો �રૂો કરવો વા �બ અને તોડવો 
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હરામ સા�બત થાય છે. વાયદો તોડવા માટ� સખત 

અઝાબની વાત પણ વા�રદ થઈ છે. �રવાયતોથી 

�ણવા મળે છે ક� , આટલો સખત અઝાબ આ 

પહ�લા પકારનો વાયદો તોડવાથી થાય છે � સૌથી 

મોટો �નુાહ� કબીરા છે. આથી બદંાઠ માટ� જ�ર� 

છે ક� તેઠ પોતાના પરવર�દગાર સાથે પોતે કર�લા 

તમામ વાયદાઠ�ુ ંપાલન કર� , �થી તેના 

બદલામા ં�દુા પણ પોતાના તમામ વાયદાઠ 

�ણૂર કર�. 

* * * * * 
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�દુાવદં� આલમે અુઆ ક�લૂ 

કરવાનો વાયદો કય� છે. 

�દુાવદં� આલમે તેના બદંાઠને � 

વાયદાઠ કયાર છે , તેમા ંએક વાયદો �ુઆ ક�લૂ 

કરવાનો પણ છે. પરં� ુઆ વાયદો �રૂો કરવા 

માટ�ની એક શરત છે અને તે શરત એ છે ક� 

બદંાઠ પણ તેમણે �દુા સાથે કર�લા વાયદાઠને 

�રૂા કર�. 

જમીલ, હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામની �રવાયત ન�ધે છે ક� ‘‘જયાર� 

બદંો �દુા પાસે સાચી િનયયત અને ��ૂસુ ભયાર 
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�દલ સાથે �ુઆ માગે તો ‘�દુાએ અઝઝ વ જલલ ’ 

સાથે તેણે કર�લા વાયદા �રૂા કર� પછ� તેની �ુવા 

ક�લૂ થાય છે.’’ 

‘‘પણ જો બદંો �દુા પાસે સાચી િનયયત 

અને ��ૂસુ વગર �ુઆ કર� તો �ુઆ ક�લૂ થતી 

નથી.’’ 

( ફ�ન�લુ બેહાર, આ�ાૃ� ૧, પા�ુ ં

૪૯૯) 

‘‘�ુ ં�દુાએ તઆલા નથી ફરમાવતો ક� 

તમે માર� સાથે કર�લો વાયદો �રૂો કરો તો �ુ ંપણ 

તમાર� સાથે કર�લા વાયદા �રૂા કર�શ ? આમ, જો 
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કોઈ વાયદો પાળે છે તેની સાથે વાયદા�ુ ંપાલન 

કરવામા ંઆવે છે.’’ 

 

* * * * *



414 
 

નાર અને અહદમા ંમોઢ�્ી શ દો 

ઉચચારવા. 
બી� પકારનો વાયદો એ છે � બદંાઠ 

પોતે �દુાવદં� તઆલાને કર� છે. �મક� માણસ 
નઝર કર� અથવા તો કસમ ખાઈ લે. કસમ , અહદ 

અથવા તો નઝર િવશે ફ કત �દલ અથવા 
�દમાગમા ંિનણરય લઈ િવચાર કર� લેવો �રુતો 
નથી. પરં� ુતે �ગેના વા કયો �ખેૂથી ઉચચારવા 
પડ� છે. દાખલા તર�ક� કોઈ બદંો �દુા સાથે અહદ 
કરવા માગેં અને તે િવશે અરબીમા ંકહ�વા માગંતો 
હોય તો આ ર�તે કહ��ુ ંપડ�શે. ‘‘આઅુલલાહ’’ (મ� 

�દુા સાથે અહદ કય�.) અથવા તો એમ કહ� 
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‘‘અલસય અહઅુલલાહ� ’’ (�દુા સાથે કર�લા અહદની 

માર� જવાબદાર� છે.) અરબી િસવાય કોઈ પણ 
ભાષામા ંનઝર, કસમ અથવા અહદના વાકયો કહ� 
શકાય છે. �મક� એવી નઝર માની શકાય છે ક� જો 
�ુ ંસાજો થઈ જઈશ ( �નુ:ત�ુંરસતી પાવત કર� 
લઈશ.) અથવા �સુાફર�માથંી સહ� સલામત પાછો 

આવી જઈશ તો અ�કુ (આટલી) રકમ �દુાની 
રાહમા ંખયરાત કર�શ. આ નઝરના વાકયો મોઢ�થી 
બોલવાના કારણે તેની ઉપર અમલ કરવો વા �બ 
થઈ જશે. નઝર િવશે માત �દલમા ંિવચાર� 
લેવાથી નઝર વા�બ થતી નથી. 

* * * * * 
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નકામા કામની નાર અ્વા 

ક મ 

એ વાત ધયાનમા ંરાખવી જોઈએ ક� 

અહદ, કસમ અથવા તો નઝર બેકાર (િનરથરક) 

કામ માટ� ન હોવી જોઈએ. એટલે ક� નઝર , અહદ 

અથવા કસમ�ુ ંકામ શર�અતમા ંપસદં કરવાને 

લાયક હો�ુ ંજોઈએ. બી� શબદોમા ંકહ�એ તો એ 

કામ હરામ અથવા મક�હ ન હો�ુ ંજોઈએ. દાખલા 

તર�ક� કોઈ એવો અહદ કર� ક� ફલા�ુ ંમક�હ 

અથવા હરામ કામ કર�શ , તો તે અહદ બાિતલ 

અને ખો�ંુ છે. તેવી જ ર�તે જો કોઈ નઝર કર� ક� 
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પોતા�ુ ંઅ�કૂ કામ થઈ જશે તો પોતે અ�કુ હરામ 

અથવા મક�હ કામ કરશે તો તે પણ ખો�ંુ છે. 

વા�બ અથવા �સુતહબ કામ છોડવાની નઝર , 

કસમ અથવા તો અહદ કર� શકાતી નથી. તેવી જ 

ર�તે નઝર , અહદ, અથવા કસમ ખાતી વખતે � 

કામ�ુ ંવલણ હ� ુ ંદાખલા તર�ક� તે કામ કર�ુ ં

વા�બ અથવા �સુતહબ હ� ુ ંઅથવા તો તે કામ ન 

કર�ુ ંહરામ અથવા મક�હ હ� ુ.ં પરં� ુપછ� 

�દધાભર� હાલત ઉભી થતા ંતે વલણ શરઈ ર�તે 

��ુ ંથઈ ગ�ુ ંહોય તો તે નઝર , કસમ વગેર� 

બાિતલ થઈ �ય છે. દાખલા તર�ક� માણસે એવી 

નઝર કર� હોય ક� જો પોતે સાજો થઈ જશે તો એક 
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હ�ર �િપયા રાહ� �દુામા ંખચર કરશે પરં� ુતે 

સાજો થઈ �ય તયાર� તેની આિથ�ક હાલત એટલી 

બધી તગં થઈ �ય ક� તે પોતાના બાલ બચચાનો 

ખચર માડં માડં �રૂો કર� શક� તેમ હોય તો એ 

સજંોગોમા ંતેની નઝર બાિતલ ગણવામા ંઆવશે 

અને તેની નઝર �રૂ� કરવી તેના માટ� વા �બ 

રહ�શે નહ�. 

* * * * * 
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નાર ફાયદાકારક કામ માસ� હોવી 

જોઈએ. 

આમ ઉપરની િવગત જોતા એ વાત 

સા�બત થાય છે ક� કસમ અથવા નઝર એવા કામ 

માટ� હોવી જોઈએ � બાબત માટ� શરઈ �ુકમ 

મૌ�ૂદ હોય , જો �બુાહ કામ માટ� નઝર ક� કમસ 

હોય તો તેમા ંપણ શરઈ �ુકમ ધયાનમા ંલેવો. 

એટલે ક� જો �બુાહ કામ કરવાની કસમ ક� નઝર 

કરવામા ંઆવે તો કમ  સે કમ અકલી ર�તે કામ ન 

કરવા કરતા કર�ુ ંસા� ંહો�ુ ંજોઈએ. એવી જ ર�તે 

જો કોઈ �બુાહ કામ ન કરવાની કસમ ક� નઝર 
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હોય તો તેમા ંપણ અકલી વલણ હો�ુ ંજ�ર� છે. 

એટલે ક� તે કામ કર�ુ ંછોડ� દ��ુ ંએ તેના કરવા 

કરતા (બહ�તર) વધાર� સા� ંહો�ુ ંજોઈએ. દાખલા 

તર�ક� િસગાર�ટ પીવી એ એ�ુ ંજ �બુાહ કામ છે. 
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એહદ� �તુલક અને એહદ� મશ�્ 

( �ં ૂ્ સ અહદ અને શર્ી અહદ) 

નઝર અને કસમની �મ અહદ પણ 

�તુલક અથવા મશ�ત હોય છે. �મક� , માણસ એમ 

કહ� ક� મ� �દુાવદં� તઆલા સાથે અહદ (વાયદો) 

કય� છે ક� �ુ ંઅ�કુ કાર� ખૈર કર�શ. તેને એહદ� 

�તુલક કહ�વાય છે. આ અહદ વા �બ થઈ �ય છે. 

અને � કામ કરવાની િનયયત કર� હોય તે (કાર� 

ખૈર) કરવા�ુ ંછોડ� દ��ુ ંએ �નુાહ� કબીરા થશે. 

એટ�ુ ંજ નહ� પણ તે અહદ તોડવાનો કફફારો 
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પણ અલગ વા �બ થશે. �તુલક એટલે એ�ુ ંકામ 

�મા ંકોઈ શરત રાખવામા ંઆવી ન હોય. 

�કુયયદ અથવા તો મશ�ત અહદ એટલે 
ક� માણસ �દુા સાથે ખાસ શરત સાથે અહદ કર�. 
દાખલા તર�ક� એમ કહ� ક� : ‘�દુા મને સતંાનમા ં
�તુ આપશે તો �ુ ંઅ�કુ કાર� ખૈર કર�શ. આવો 
શરતી અહદ કય� હોય તો , તેની શરત �રૂ� થયા 
પછ� જ તેની ઉપર તેન ેકાર� ખૈર કરવા�ુ ંવા �બ 
થશે. જો શરત �રૂ� થઈ ગયા પછ� તે કાર�  ખૈર ન 
કરવામા ંઆવે તો તે ફ કત �નુાહ� કબીરા જ નહ� 
ગણાય પરં� ુતેની કફફારો આપવો પણ વા �બ 
થઈ જશે. 

* * * * * 
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નાર અ્વા અહદનો કફફારો 

અહદ �તુલક હોય ક� મશ�ત તેના 

તોડવાથી કફફારો આપવો વા �બ થઈ જશે. માહ� 

�બુારક રમઝાનના વા �બ રોઝા તોડવાનો � 

કફફારો છે, તે જ કફફારો આ બનેં પકારના અહદ 

તોડવાનો છે. એટલે ક� ૬૦ (સાઠ) રોઝા રાખવા 

અથવા તો એક �લુામને આઝાદ કરવો. 

નઝર તોડવાનો કફફારો , કસમ તોડવાના 

કફફારા �ટલો છે. એટલે ક� દસ ગર�બોને 

જમાડવા, અથવા દસ નવ�ા લોકોને કપડા 

આપવા અથવા એક �લુામને આઝાદ કરવો. 
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નઝર અને કફફારામા ંએક આ વાત પણ છે ક� જો 

માણસ ઉપર જણાવેલ તણ કફફારામાથંી કોઈ એક 

પણ કફફારો ન આપી શક� તેમ હોય તો તેવા 

માણસે સતત (ઉપરા ઉપર�) તણ રોઝા રાખવા 

વા�બ છે. 

* * * * * 
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�દુા  ા્ેના અહદના ંત્ પકાર 

વાસતવમા ંનઝર અને કસમ પણ 

�દુાવદં� તઆલા સાથે કરવામા ંઆવેલ અહદ છે. 

તેથી અહદ �ુલ તણ પકારના છે. એક તો અહદ 

અને બી� બે પકાર નઝર અને કસમ કહ�વામા ં

આવે છે. એ �દુાવદં� તઆલાની મહ�રબાની છે ક� 

જો કોઈ માણસ �દુા સાથે અહદ કરવાથી ડર� અને 

એટલો બધો ક� કફફારાથી (એટલે ક� ૬૦ (સાઠ) 

ગર�બોને જમાડવા અથવા ૬૦ (સાઠ) રોઝા 

રાખવાથી) બચવા માગે તો નાના પકારના અહદ 
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કર� શક� છે. એટલે ક� નઝર કર� શક� છે અથવા તો 

શરઈ કસમ ખાઈ શક� છે.  

* * * * * 
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વચન ભગં અને ાનફાક 

વચનભગં એ એવો �ુનાહ છે �ના કારણે 

�દલમા ંિનફાક અને �નુાફ��તના બીજ ઉગી િનકળે 

છે અને માણસ કા�ફરની મૌત મર� છે. કયામતમા ં

તે �નુા�ફકની સાથે જ �નુ : �િવત થાય છે. 

�ુરઆને મ�દમા ંઇરશાદ છે : 

‘‘અને એ (�નુા�ફકો) માથંી એવા પણ છે 

�મણે અલલાહથી કરાર કય� હતો ક� જો તે પોતાની 

��પાથી અમને કાઈં આપશે તો અમે જ�ર દાન 

કરતા રહ��ું, અને સદાચાર�ઠ માહં�ના થઈ જઈ�ુ ં

પછ� જયાર� તેણે સવ��પાથી તેમને (કાઈં) આવ� ુ
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તયાર� તેના િવષે તેમણે ��તધનતા કર� અને �ુરારહ 

કર� (પોતાના કરારથી) ફર� ગયા. �થી તેણે 

તેમના �ત : કરણમા ંતે �દવસ �ધૂીના માટ� 

દા�ંભકતા નાખી દ�ધી ક� જયાર� તેઠ તેની 

�લુાકાત કરશે. (એક તો) એ માટ� ક� � વાયદો 

તેમણે અલલાહની સાથે કય� હતો તેની િવ�ધધ 

વતરયા અને (બી�ુ)ં એ માટ� ક� તેઠ �ુ� ંબોલતા 

હતા.ં 

(�રૂએ ્ૌબા, આ. ન ં૭પ, ૭૬, ૭૭) 

ઉપરની આયતે શર�ફાથી એ વાત 

સા�બત થાય છે ક� , વચનભગં અને �ૂઠ એવા 

�નુાહો છે � એ પકારના િનફાક માટ� કારણ�પ 
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બને છે � માણસના �દલમા ંતેના મરવા �ધુી રહ� 

છે. ઉપરો કત આયતોના ના�ઝલ થવા િવશે 

િમનહા�ુસસાદ�ક�ન નામની તફસીરમા ંઆ પમાણે 

લખ�ુ ંછે : 

‘‘સોઅલબા ઇબને ખાિતબ નામનો એક 

ઈસાઈ હતો. � પોતાના મઝહબમા ંઇબાદત માટ� 

િવખયાત હતો. તે એક �દવસ પયગમબર� ઇસલામ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમને પોતાની 

આિથ�ક હાલત સાર� થાય તે માટ� �ુઆ કરવાની 

િવનતંી કર�. ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમે તેન ેનસીહત કર� ક� આિથ�ક 

ર�તે �ખુી થવાની ઇચછા ન કર. તાર� ગર�બાઈ 
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માટ� ધીરજ રાખ તારા માટ� આિથ�ક સધધરતા 

ખતરનાક બાબત છે. � ુ ંથોડામા ં�ુ્  કર�શ  તો તે 

બહ�તર છે. કારણ ક� વધાર� રોઝીમા ં� ુ�ુ્  અદા 

કર�શ નહ�. આપે ફરમાવ�ુ ં: �દુાની કસમ , જો 

પહાડ સોના ચાદં� થઈને માર� સાથે ચાલવા માડં� 

તે માટ� �ુ ં�દુા પાસે �ુઆ કર�શ તો હક - તઆલા 

તેમ કરશે. પરં� ુ�ુ ં��ુ ં� ંક� ગર�બાઈની 

આખેરતમા ંખૈર (ભલાઈ) છે અને અમીર�ની 

આખેરતમા ંમોટાભાગે �રુાઈ (�શુક�લી - તકલીફ) 

હોય છે , તેથી હ ઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ�ુ ંઅ�સુરણ કરો અને 

આ વાતને માની લો. 
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સોઅલબાએ ર હઝરત સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમની નસીહત માની નહ� 

અને બી� �દવસે ફર�થી એ જ હાજત લઈને આપ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમની 

�ખદમતમા ંપહ�ચયો અને કહ�વા લાગયો. ‘‘યા 

ર�લૂલલાહ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ, �ુ ં�દુા સાથે અહદ ક� ં� ંક� જો �દુા 

મારા માલમા ં� ��ધધ કરશે (મને શીમતં બનાવી 

દ�શે) તો �ુ ં�સુતહક લોકોના હકકોને અદા કર�શ 

અને તે કામ દારા િસલે રહમ કર�શ. ’’ જયાર� તેણે 

બ�ુ જ આરહ �� તયાર� ર હઝરત સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે �દુાવદં� તઆલા પાસે 
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તેની ગર�બાઈને �ૂર કરવા માટ� �ુઆ કર�. 

�દુાવદં� તઆલાએ તેના ઘેટા-બકરાની સખંયામા ં

અસાધારણ પમાણમા ંબર કત આપી. તેના ધેટા-

બકરાની સખંયા એટલી બધી વધી થઈ ક� તે 

પોતાના ધેટા-બકરાને સભંાળવામા ંએટલો બધો 

વખત વયસત રહ�વા લાગયો ક� �સુલમાન થયા 

પછ� પોતાની પાચં વખતની નમાઝ પણ 

પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમની સાથે જમાઅતથી અદા કર� શ કતો ન 

હતો. તે ફ કત �બુહ અને રાતની નમાઝ પડવા જ 

જઈ શ કતો હતો. હવે તે પયગમબર સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ સાથે જમાઅતની 
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નમાઝ પડવાથી વ�ંચત થઈ ગયો. અલબ� તે 

�ુમ આ માટ� આવી જતો હતો. પછ� તેના ઘેટા 

બકરાની સખંયા એટલી બધી વધી પડ� ક� તે 

ગામની આ�ુ બા�ુમા ંઆવેલી ખીણમા ંરાખવા 

પડયા, હવે તે નમાઝે �ુમ આમા ંપણ હાજર� આપી 

શકતો નહ�. 

એક �દવસ પયગમબર� ઇસલામ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે પોતાના 

સહાબીઠને �છૂ�ુ ંક� ‘‘સોઅલબાને �ુ ંથ�ુ ંછે ક� તે 

નમાઝમા ંહાજર� આપતો નથી ?’’  

લોકોએ કહ�ુ ંક� તેની પાસે ઘેટા બકરા 

એટલા બધા વધી પડયા છે , ક� આ ગામની 
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સીમની જગયા તેન ેઠછ� પડ� છે તેથી તે ફલાણી 

ખીણમા ંતેના ધેટા-બકરા સાથે ચાલયો ગયો છે. 

અને તયાનંો જ રહ�વાસી થઈ ગયો છે. આ વાત 

સાભંળ�ને ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમે તણ વખત ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘સોઅલબા પર વાય (હાય અફસોસ) થાય , 

સોઅલબા પર વાય થાય , સોઅલબા પર વાય 

થાય.’’ 

પછ� જયાર� �દુા તરફથી ઝકાત વા �બ 

થવાનો �ુકમ આવયો અને તે િવશેની આયત 

ના�ઝલ થઈ તયાર� પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમે તે આયત લખીને એક 
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સહાબીને આપી અને બની સલીમના કબીલાના 

એક માણસને તે સહાબીની સા થે મોકલયો. ર 

હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે 

�ુકમ આવયો ક� ‘‘સોઅલબા પાસે ઝકાત ઉઘરાવવા 

�, અને સોઅલબાના ગામમા ં�વ તયાર� ફલાણા 

નેક માણસ પાસેથી પણ ઝકાત લેતા આવજો. ’’ તે 

બનેં માણસો (પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમના સહાબી અને સાથેનો 

માણસ) સોઅલબા પાસે ગયા. તેને ઝકાતની 

આયત લખેલી દ�ખાડ� અને ર હઝરત 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમનો પત 

પણ તેન ેદ�ખાડયો �મા ંઝકાતની શરતો�ુ ંવણરન 
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કરવામા ંઆવેલ હ� ુ.ં સોઅલબા માલની 

મોહબબતમા ંએટલો બધો ગરકાવ થઈ ગયો હતો 

ક� તેણે કહ�ુ ં: મોહમમદ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ માર� પાસેથી જઝીયા (ટ� કસ) 

વ�લૂ કરવા માગેં છે  બી� કયાકં જઈને (ઝકાત) 

ઉઘરાવો તયા ં�ધુી �ુ ંઆ બાબતમા ંિવચા� �.ં તે 

બનેં માણસો બી� નેક માણસ પાસે ગયા (� 

માણસ બની સલીમના કબીલાનો હતો.) તેણે 

�ુરઆનની આયત અને પયગમબર સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમનો પત જોઈ કહ�ુ ં: 
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‘‘�દુાનો અને ર�લૂ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમનો �ુકમ સાભંળ�ને તેની 

ઇતાઅત કરવા માટ� હાજર �.ં’’ 

તે માણસ પોતાના �ટોના ટોળાની વચચે 

ગયો અને પોતાના �ટોમાથંી શેરઠ પકારના �ટો 

શોધીને �ુદા કયાર અને કહ�ુ ં: ‘‘આ �ટોને 

પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમની પાસે લઈ �વ. બનેં માણસોએ કહ�ુ ં: 

‘‘શેરઠ (�ટો) આપવા વા �બ નથી. તે ભલા 

માણસે કહ�ુ ં�ુ ં�દુા અને ર�લૂ સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમને શેરઠ ન આ�ુ ંતે તો 

ક�મ બની શક� ?’’ 
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તે બનેં માણસો સોઅલબાની પાસે ફર� 

વખત ગયા. તે િનદરય માણસે ફર�થી તે જ વાત 

કર� અને ઝકાત આપવાનો ઇનકાર કર� દ�ધો. 

આ બનાવ સાભંળ�ને ર હઝરત 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘સોઅલબા પર વાય થાય. ’’ અને ર હઝરત 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે શેરઠ ર�તે 

ઝકાત આપનાર બી� નેક માણસ માટ� �ુઆએ 

ખૈર કર�. 

પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમના અસહાબોને એ વાત�ુ ંઆ�ચયર થઈ 

રહ�ુ ંહ� ુ.ં તેઠ િવચારતા હતા ક� સોઅલબાએ 
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પહ�લેથી જ પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમની વાત માની લેવી જોઈતી 

હતી. �થી તે આ હાલ ઉપર ન પહ�ચત અને 

ઈમાન �મુાવીને �રુતદ ન થઈ �ત. અને 

પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ 

તેની હાલત ઉપર વાય અને અફસોસ ન કરત. 

ઝકાત એ જ� �રયાતે દ�નની વાત છે અને ઝકાત 

વા�બ નથી એ�ુ ંકહ�નાર માણસ �સુલમાન રહ�તો 

નથી, �રુતદ થઈ �ય છે. 

(�રૂએ ્ૌબાની મજરરૂ આય્  ોઅલબાની 

સ�કામા ંના�ાલ ્ઈ છે.) 

* * * * * 
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અર  - પર  વાયદા કરવા 

વાયદાનો તીજો પકાર લોકોને અરસ 

પરસ વાયદા કરવાનો વયવહાર છે. ઘણી આયતો 

અને �રવાયતોથી એ વાત સા�બત થાય છે ક� આ 

પકારનો વાયદો �રૂો કરવો પણ વા �બ છે અને 

તોડવો હરામ છે. દાખલા તર�ક� � ૂ રએ બની 

ઇસરાઈલમા ં�ુકમ છે ક� : 

‘‘અને તમે તમારા (આપેલા) 

વાયદાઠને �રૂા કરો , બેશક, �દુા કયામતના 

�દવસે તમારા વાયદાઠ િવશે અવશય સવાલ 

કરશે.’’ 
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(�રૂએ બની ઇ રાઈલ - ૭, આ ન ં૩૪) 

તેવી જ ર�તે સાચા અને ��ુક� લોકોનો 

પ�રચય આપતા �ુરઆનમા ંઇરશાદ છે : 

‘‘આ એ (લોકો) છે , �ઠ વાયદા કર� છે 

તો તેમના વાયદા �રૂા કર� છે.’’ 

(�રૂએ બકરહ - ર, આ. ન ં૧૭૭) 

તેવી જ ર�તે જહ � મથી �ોૂ�ત મેળવી 

લેનારાઠ અને જ � તમા ંપવેશ પામનારાઠની 

લાક�ણકતા બયાન કરતા �ુરઆનમા ંછે : 

‘‘અને તેઠ પણ સફળ થઈ ગયા છે ક� 

�ઠ પોતાના અમાનતો�ુ ંતથા વચન-વાયદા�ુ ં

પાલન કર� છે.’’ 
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(�રૂએ મોઅમે�નુ ર૩, આ. ૮) 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે ક� : તમારા મોઅિમન 

ભાઈઠ સાથે કર�લા વાયદાઠ �રૂા કરવા એ 

નઝરની �મ જ વા �બ છે. અલબ� તે ન �રૂા 

કરવા માટ�નો કોઈ કફફારો નથી. ’’ (એટલે ક� તે 

�નુાહ હો�ુ ંિન��ચ�ત છે.) 

પયગમબર� ઇસલામ સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમ ફરમાવે છે ક� � માણસ �દુા 

અને આખેરતના �દવસ ઉપર ઈમાન રાખતો હોય 

તેન ેહમેંશા વાયદો વ ફા કરવો જ�ર� છે. (ઉ�લેૂ 

કાફ�). આ હદ�સથી એ વાત �ણવા મળે છે ક� 
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વાયદો વફા કરવો એ �દુા અને રોઝે આખેરત 

ઉપર ઈમાન રાખવાની જ� �રયાત પૈક�ની 

જ��રયાત છે. એવી જ ર�તે ‘‘�રૂએ સફ ’’ની 

ક�ટલીક પારં�ભક આયતોમા ંવચનભગં 

કરનારાઠની સખત ઝાટકણી કાઢવામા ંઆવી છે. 

આનાથી સપરટ ર�તે સા�બત થાય છે ક� કોઈ પણ 

પકારનો વાયદો ન પાળવો (વચનભગં કરવો) 

હરામ છે. 

* * * * * 
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�નુા�ફકો વચનભગં કર� છે 

પયગમબર� અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસલલમની �રવાયત છે : ‘‘કોઈપણ 

માણસ િનયિમત ર�તે નમાઝ રોઝા અદા કરવાનો 

પાબદં હોય, તો પણ તેનામા ંતણ ખાિસયતોમાથંી 

કોઈ એક હોય તો તે �નુા�ફક છે. 

(૧) એ માણસ , જયાર� પણ કોઈની 

અમાનત રાખે છે તો તેમા ંખયાનત કર� બેસ ેછે 

(એટલે ક� અમાનત ખાઈ �ય છે.) 

(ર) એ માણસ , � જયાર� પણ કોઈ વાત 

કર� છે તયાર� �ુ� બોલે છે. 
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(૩) એ માણસ, � કોઈ વાયદો કર� છે, 

તયાર� તે�ુ ંઉલલઘંન કર� છે. (એટલે ક� વાયદો વફા 

કરતો નથી) 

(ઉ�લેૂ કાફ�) 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘� કોઈ માણસ લોકો સાથે વહ�વારમા ં

તેમની ઉપર �લમ ન કરતો હોય , જયાર� તેમની 

સાથે કોઈ વાત કર� તો �ુ� ન બોલતો હોય , અને 

જયાર� તેમની સાથે કોઈ વાયદો કર� તો તેનો ભગં 

ન કરતો હોય , તો એ એવા લોકો પૈક�નો છે �નો 

અખલાક સ�ંણૂર છે, તેની ગીબત કરવી હરામ છે તે 
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આ�દલ હો�ુ ંસપરટ છે અને તેની સાથે ભાઈચારો 

રાખવો વા�બ છે.’’ 

(ઉ�લેૂ કાફ�) 

 આનાથી ઉલ�ંુ � માણસ ઝા�લમ , �ુઠો 

અથવા વચનભગં કરનારો હોય તો આ �રવાયતના 

પકાશમા ંતેનો અખલાક કાિમલ (સ�ંણૂર) નથી અને 

તેની ગીબત કરવી �એઝ છે. તે ગૈર આ�દલ , 

એટલે ક� ફાિસક છે અને તેની સાથે �બરાદર� 

ઈમાનીના હકકો �ળવવા વા�બ થતા ંનથી. 

* * * * * 
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કોઈ �સછાસ ન્ી. 

આ જ પમાણે છઠા ઇમામ 

અલ�યહસસલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે : 

‘‘તણ ફરજો એવી છે �ના અ�સુધંાનમા ં

�દુાએ તઆલાએ કોઈને જરા પણ �ટછાટ આપી 

નથી. 

(૧) વાલેદ�ન (મા - બાપ) નેક હોય ક� 

બદકાર ્ેેની  ા્ે નેક� કરવી. 

(ર) વાયદો નેક મા્   ા્ે કરવામા ં

આવયો હોય ક� બદકાર  ા્ે, ્ેને વફા કરવો. 
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(૩) અમાન્ નેક મા્ ની હોય ક� 

બદકારની,્ે અદા કરવી’’ 

(શ�ખ  અૂકની �ક્ાબ ખે ાલ) 

આ પકારની એક હદ�સ �કતાબે કાફ�મા ં

હઝરત ઇમામ ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામે 

�રવાયત કર�લી છે. 

હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન 

અલ�યહસસલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે : 

‘‘જો કોઈ માણસે પોતાની પતની સાથે 

કોઈ વાયદો કય� હોય તો તેને �રૂો કરવો 

જોઈએ.’’ 
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‘‘એટલા માટ� ક� �સુલમાને પોતાના 

વાયદાઠ�ુ ંહમેંશા પાલન કર�ુ ંજોઈએ. અલબ� 

જો તેના વાયદાને કારણે કોઈ હલાલ વસ� ુહરામ 

થઈ જતી હોય અથવા કોઈ હરામ વસ� ુહલાલ 

થઈ જતી હોય તો એવા વાયદાઠ�ુ ંપાલન કર�ુ ં

જ�ર� નથી.’’ 

(�ક્ાબે ્હાીબ) 

* * * * * 
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�ાુશ કો  ા્ે કરાર 

વાયદો વફા કરવો વા �બ હોવા અને 

વાયદાનો ભગં કરવો હરામ હોવા િવશે બે�મુાર 

આયતો અને �રવાયતો છે. આ િવષયની અગતયતા 

સમ�વવા માટ� �ુરઆને મ�દની નીચે �જુબની 

આયત �રુતી છે. 

‘‘બેશક, અલલાહની પાસે સૌથી ખરાબ 

પાણી તે લોકો (કાફરો) છે ક� �ઠ નાોસતકપ�ુ ંકર� 

છે, પછ� તેઠ ઈમાન લાવતા નથી.’’ 

‘‘તેઠ એ  જ છે , �મની સાથે તમે 

(ર�લૂ) કરાર કરો છો પછ� તેઠ દર�ક વખતે 
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પોતાના કરાર તોડ� નાખે છે. અને જરા પણ ડરતા 

નથી.’’ 

(�રૂએ અનફાલ- ૮, આ. ન ંપપ-પ૬) 

ઉપરની આયતથી સમ�ય છે ક� 
વાયદા�ુ ંપાલન ન કરવાવાળા �દુાની બદતર�ન 
મખ�કૂમાથંી છે. એટલે ક� �નવરો કરતાયં ખરાબ 

છે. અહ� એ વાત પણ �ણી લેવી જોઈએ ક� , 
�દુાવદં� તઆલાએ �ુ િશાકો અને કાફરો સાથે 
કરવામા ંઆવેલા કરાર અને વાયદાઠને તોડવાની 
પરવાનગી આપી નથી અને તેઠ સાથે કરવામા ં
આવેલા વાયદાઠ�ુ ંપાલન કર�ુ ંપણ વા �બ 
ગણાવવામા ંઆવ�ુ ંછે. 

* * * * * 
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ુ�ુર  લલલલાહો અલસહ� વ આલેહ� 

વ લલમ�ુ ં�ાુશઅકો  ા્ે વચન 

પાલન 

એ જમાનામા ંજયાર� ઇસલામની શાનો 

શૌકત ટોચ ઉપર હતી તયાર� � ૂ રએ બરાઅતની 

એક આયત ના�ઝલ થઈ �મા ં�ુ િશતકો સાથે �હાદ 

કરવાનો �ુકમ આપવામા ંઆવયો હતો. 

મકકાએ મોઅઝઝમાને િશકર અને 

�તુપરસતીથી પાક કર� દ�વાનો �ુકમ આપવામા ં

આવયો હતો પરં� ુએવા �ુ િશઆકો � સધંી (કરાર) 
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તોડવામા ંપહ�લ ન કર� તેમની સાથેના કરાર ન 

તોડવાનો �ુકમ પણ આપવામા ંઆવયો હતો. તે 

આયતે શર�ફા આ પમાણે હતી. 

‘‘પરં� ુ�િુશઆકો માહં�ના તે લોકો ક� �મની 

સાથે તમોએ કરાર કયાર હતા, પછ� તેમણે તમાર� 

સાથે તેના પાલનમા ંકાઈં કમી કર� નથી , તેમજ 

તમાર� િવ�ધધ કોઈને સહાય પણ આપી નથી , તો 

તેમના કરાર તેની ��ુ�ત (�રૂ� થતા) �ધૂી �રૂા 

કરો. બેશક, અલલાહ પરહ�ઝગારોને દોસત રાખે છે. 

  (�રૂએ ્ૌબા - આ. ૪) 

અ� ૂરાફ�અ કહ� છે ક� : 
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‘‘�ુર�શ લોકોએ , મને પયગમબર� ઇસલામ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમની પાસે 

રવાના કય�. જયાર� મ� ર હઝરત સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમની �ઝયારત કર� અને 

તેઠના અને તેઠના �રૂાની ચહ�રા ઉપર નઝર 

કર� તયાર� મારા �દલમા ંઇસલામ�ુ ં�રૂ ઉતપ�ર થઈ 

ગ�ુ.ં મ� ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમને કહ�ુ ં: યા ર�લૂલલાહ સલલલલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસલલમ  �ુ ંહવે �ુર�શીઠ તરફ 

પાછો ફર�શ નહ�. આપે જવાબમા ંફરમાવ�ું , મ� 

આપેલા વાયદાથી �ુ ં ઉલ�ંુ વતરન નહ� ક� ં અને 

�ુર�શના લોકો તરફથી સદં�શો લાવનારને માર� પાસે 
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નહ� રા�ુ.ં અય અ� ૂરાફ�અ (અતયાર� તો) તમે તમારા 

કબીલા તરફ પાછા ફરો અને તયાર પછ� જો તમારા 

�દલમા ંઇસલામ ક�લૂ કરવાની ઇચછા થઈ હોય તો 

અમાર� પાસે આવી જજો.’’ 

* * * * * 
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રુર�શ  ા્ે કરવામા ંઆવેલ 

વાયદાે�ુ ં નમાન 

�ુઝૈફએ - યમાની�ુ ંકહ�� ું , છે ક� જગેં બ્ 

વખતે માત એક જ બાબત મને જગં કરતા રોક� 

રહ� હતી. તે બાબત એ હતી ક� �ુ ંઅને અબ�ુલ 

�ુસૈલ બહાર જઈ રહયા હતા તયા ં�ુર� શના લોકો 

સાથે અથડામણ થઈ ગઈ. તેઠએ અમને કહ�ુ ં: 

‘‘તમે મોહમમદને ચાહો છો ? ’’ અમે કહ�ુ ં: ‘‘ના, 

અમે મદ�નાને ચાહ�એ છ�એ. ’’ તેઠએ મદ�ના 

પહ�ચયા પછ� પયગમબર અકરમ સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમને જગંમા ંસાથ નહ� 
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આપવાનો અમાર� પાસેથી વાયદો લીધો. જયાર� 

અમે પયગમબર� અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમની �ખદમતમા ંપહ�ચીને આ 

બનાવ કહ� સભંળાવયો તયાર� ર હઝરત 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘તમે આપેલા વાયદા �જુબ જગંમા ંજવાનો 

િવચાર માડં� વાળો , અમે �દુા પાસેથી મદદ 

માગ�ુ.ં’’ આ  હદ�સ અને તેની પહ�લાની હદ�સ 

સૈયદ �ુ�બેુ સપંાદ�ત કર�લ ‘‘ઇસલામ વ �લુહ� 

જહાન’’ નામની �કતાબના પાના ન ંર૬૪ ઉપર 

મન�ુલ છે. 

* * * * * 
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કાફર ાપ્ા ્ેના ��ુસલમ �તુને 

લઈ ગયો. 

�લુહ� �ુદ� �બયા (�ુદ�બીયા એક જગયા�ુ ં

નામ છે મકકા અને મદ�ના વચચે છે)ના 

અ�સુધંાનમા ંસોહ�લ ઇબને ઉમર કાફરો વતી 

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમની સાથે વાટાઘાટ કર� રહયો હતો. જયાર� 

�લેુહના� ુલખવાનો સમય હતો અને હ�ુ સહ�ઠ 

કરવાની બાક� હતી તે વખતે સોહ�લનો �તુ 

�નદલ �ુફફાર� �ુર�શમાથંી િનકળ�ને �સુલમાનોની 

વચચે આવી ગયો હતો. તેન ેઇસલામ તરફ 
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આકષારતો જોઈને �ુફફાર� �ુર� શે તેમના પગમા ં

સાકંળો બાધંી દ�ધી હતી. �નદલ પો તાને બાધેંલી 

સાકંળો સહ�ત ભાગી �ટયો અને તેણે �સુલમાનો 

વચચે આવીને પોતાને �સુલમાન �હ�ર કય� 

‘‘�લુહ� ુુદ�બીયા’’ તૈયાર કરનાર કાફર બાપે આ 

જો�ુ,ં તયાર� તેના �તૂ પાસે આવયો અને તેન ેએક 

તમાચો ચોડ� દ�ધો. પછ� તેણે હ ઝરત ર�લેૂ 

ઇસલામ સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમને 

કહ�ુ ં: ‘‘અય મોહમમદ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ આ (�લુહ� �ુદ�બીયાના 

�લેુહનામા)ની પહ�લી શરત એ છે , � અમારા 

તરફથી �લેુહ�ુ ંવાતાવરણ ઉ� ુકર� છે. તે �જુબ 
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આપે મારો �તુ મને પાછો આપી દ�વો જોઈએ. ’’ 

�લુહ� �ુદ� બીયાના પમાણે ર હઝરત સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમમે તેની વાત ોસવકાર� 

લીધી અને �નદલને તેના કાફર બાપને સ�પી 

દ�ધો. પરં� ુતેની સાથે એક શરત �કૂ� દ�ધી ક� તે 

પોતાના ફરઝદંને કોઈ �તની તકલીફ નહ� આપે 

અને તેન ે�રુ�કત રાખશે. તેણે એ શરત માનય 

રાખી. પણ જયાર� �નદલને કાફર લોકોને 

સ�પવાનો સમય આવયો તયાર� �નદલ કહ�વા 

લાગયો : ‘‘અય �સુલમાનો �ુ ંતો �સુલમાન થઈ 

�કૂયો � ં �ુ ંહવે �િુશ� કો સાથે કઈ ર�તે �� ?’’ 
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હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમે તેન ેફરમાવ�ુ:ં 

‘‘�વ, િધરજ રાખો , �દુા આવી જ ર�તે 

તમારા માટ� સરળતા પૈદા કરશે. અમે � કરાર 

કય� છે તેનાથી ઉલ�ુ વતરન અમે કર� શ કતા 

નથી.’’ સોહ�લે પોતાના �સુલમાન �તુનો હાથ 

પકડયો અને  તેન ેલઈ ગયો. પરં� ુતેણે પોતાનો 

વાયદો પાળયો નહ� અને પોતાના �તુને સખત 

શીકા કર�ને તકલીફ પહ�ચાડ�. 

ઉપરના પસગંથી એ વાત સમ�ય છે, ક� 

વાયદો પાળવા�ુ ંમહતવ ક�ટ�ુ ંબ�ુ ંછે. આ પસગં 
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‘‘�રૂએ ફતહ ’’ની તફસીરમા ંતફસીર� 

‘‘ામનહારુસ ાદ�ક�ન’’ મા ંમૌ�ૂદ છે. 

* * * * * 
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�વનના  ્ �ગુી અહ્ જ 

રહ�શ. 

બેહા�લ અનવારમા ંઆ �રવાયત મૌ�ૂદ 

છે ક�  ‘‘પયગમબર� અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વ  

આલેહ� વસલલમે એક માણસને વાયદો આવયો 

હતો ક� તે માણસ જઈને પાછો આવશે તયા ં�ધુી 

તેઠ એક િન��ચત જગયાએ , એક પતથર પાસે 

તેની રાહ જોતા મૌ�ૂદ રહ�શે. પયગમબર 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ તયા ંરાહ 

જોઈને ઉભા રહયા પણ તે માણસ તયા ંઆવયો 

નહ�. એટલે �ધુી ક� સવારથી બપોર થઈ ગઈ , 
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�બૂ જ તાપ અને અ સહ ગરમી ર હઝરત 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમના પિવત 

શર�ર ઉપર પડ� રહ� હતી. ક�ટલાક અસહાબોએ ર 

હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમને 

એટલા સખત તડકામા ંઉભા રહ�લા જોઈને કહ�ુ ં: 

અહ�થી ચાલો. તયાર� પયગમબર� અકરમ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે જવાબ 

આવયો : ‘‘મ� � માણસને વાયદો આવયો છે , તે 

જયા ં�ધુી નહ� આવે તયા ં�ધુી �ુ ંઅહ�થી હટ�શ 

નહ�’’ છેવટ� તે માણસ  આવી ગયો , ર હઝરત 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ંક� 
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:‘‘જો આ માણસ ન આવત તો �ુ ંમારા મૌતના 

સમય �ધુી અહ�થી હટત નહ�.’’ 

* * * * * 
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જનાબે ઇસમાઈલ અલ�સહસ લામ 

અને વચન પાલન 

�ુરઆને મ�દ , હઝરત ઇસમાઈલ 

અલ�યહસસલામને ‘‘ ાદ�રુલ વઅદ ’’ ના નામથી 

યાદ કર� છે, ઇરશાદ છે ક� : 

‘‘અને (અય ર�લૂ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) આ �કતાબમાથંી 

(�ુરઆનમાથંી) ઈસમાઈલ અલ�યહસસલામ�ુ ંવણરન 

બયાન કર. િનસશંય તેઠ વાયદાને પાળનાર અને 

ર�લૂ (તથા) નબી હતા.ં’’ 

(�રૂએ મર�યમ, ૧૯, આ. પ૪) 
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હઝરત ઇસમાઈલ અલ�યહસસલામે કોઈ 

માણસને વાયદો આવયો હતો ક�, � ુ ંજયા ં�ધુી નહ� 

આવ, તયા ં�ધુી �ુ ંઆ જગયાએ તાર� રાહ જોઈશ. 

તયાર પછ� ઠછામા ંઠછા તણ રાત અને �દવસ 

તેઠ તે જગયાએ રાહ જોતા રહયા. પરં� ુક�ટલાક 

આ�લમો કહ� છે અને એ (વાત િવખયાત છે) ક� 

હઝરત ઇસમાઈલ અલ�યહસસલામ એક વષર �ધુી 

તે માણસની રાહ જોતા રહયા. આ રાહ જોવામા ં

તેઠએ �બૂ જ તકલીફો વેઠ� એટલે �ધુી ક� 

ક�ટલીક વખત તો તેઠને ઝાડના પાદંડા ખાવા 

પડયા હતા. 

* * * * * 
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વાયદો ન પાળવો એ રુફ�ુ ં

પ�ર્ામ છે. 

અમી�લ મો અમેનીન હઝરત  અલી 

અલ�યહસસલામ વાયદો ન પાળવાની અને 

વચનભગંની � િનતી �દલમા ંહોય છે , તેને �ુફ�ુ ં

પ�રણામ ગણાવે છે. આપ ઇરશાદ ફરમાવે છે : 

‘‘�દુાની કસમ , મોઆિવયા મારાથી 

વધાર� ��ુધધશાળ� નથી પરં� ુતે વાયદાઠ તોડ� 

નાખે છે અને હકથી ફર� �ય છે. જો વાયદો 

તોડવા�ુ ંકામ પસદં કરવા યોગય હોત તો �ુ ંસૌથી 

વધાર� હ�િશયાર (ચાલાક) માણસ �હ�ર થાત. 
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પરં� ુવાયદા તોડવા એ �દુાનો િવરોધ કરવા 

સમાન છે. અને �દુાના �ુકમનો િવરોધ કરવો એ 

એક પકાર�ુ ં�ુફ છે. કયામતના �દવસે વચનભગં 

કરનારાઠ એક ધવજ નીચે જમા કરવામા ંઆવશે 

�નાથી તેમને ઠળખવામા ંઆવશે.’’ 

(નહરુલ બલાગાહ) 

અલલામા મજ�લસી (અ.ર.) ફરમાવે છે ક� 

�રવાયતોમા ં�નુાહ� કબીરા કરનારા માણસને કાફર 

પણ કહ�વામા ંઆવયો છે. વાયદો તોડ� નાખવો એ 

મોટો �નુાહ� કબીરા છે. તેથી જ આ �તૂબામા ં

વાયદો તોડનારા દર�ક માણસને એક પકારનો 

કા�ફર કહ�વામા ંઆવયો છે. આ એ �ુફ છે ��ુ ંબીજ 
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�દલમા ંહોય છે અને �દુાના �ુકમોની 

નાફરમાનીના સવ�પમા ંબહાર આવે છે. 

* * * * * 
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� ુલમાન દગાબાજ ન્ી હો્ો. 

અમી�લ મોઅમેનીન હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : 

‘‘બેશક, વાયદો વફા કરવો અને સચચાઈ 

બનેં એકબી�ની સાથે (એક બી�ના પયારય) છે. 

મ� વાયદો વફા કરવા િસવાય બી� કોઈ ઢાલ 

જોઈ નથી � અઝાબથી બચાવનાર� હોય. �ને 

બદલાના �દવસ ( કયામત) ઉપર િવ�વાસ હશે 

તેવો માણસ કદ� પોતાનો વાયદો તોડશે નહ� અને 

(સાચા - ખોટા) બહાના નહ� ર�ુ કર�. આપણે 

એવા �ગુમા ં�વન વયતીત કર� રહયા હછ�એ 
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�મા ં લોકો વચનભગં અને દગાબા� કરવાને 

રાજકારણ અને હ�િશયાર� સમ� રહયા છે અને 

��હલ (અિાન) માણસો શેરઠ બહાના ર�ુ કરવા 

તેને એક (પકારનો �ુ�અર) િવદા સમ� છે. તેઠને 

�ુ ંથઈ ગ�ુ ંછે ? �દુા તેઠને હલાક કર�  તે 

દગાબા�ના ંકાવતરા પૈક� વાયદો ન પાળવો પણ 

શાિમલ છે. કાવતરાના કોઈ પણ કારણ હોય 

�દુાનો �ુકમ અને તેના �ુકમોનો ઇનકાર વચચે 

આવે છે , તેથી �ુ ંતેની ઉપર અમલ કરતો નથી. 

�દુાનો સાચો બદંો એ છે ક� � પોતાની નજરોની 

સામે છળકપટ (ફર�બ)ને �ુએ અને તે પોતે પણ 

છળકપટ (બહાના) કરવાની શો�ત ધરાવતો હોય 
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તેમ છતા ંતે કરતો નથી. પરં� ુ� માણસના 

�દલમા ંદ�ન�ુ ંદદર  (દ�ન પતયે સહા��ુિૂત)ન હોય 

તે બહાના (છળ કપટ)ની નવરાશને યોગય ગણી 

લે છે, અને ચાલબા� અથવા વચનભગં કરતો રહ� 

છે.’’ 

* * * * * 
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વચનભગં અને રૂઠ 
ક�ટલાક �તુજ�હદો  એ વાયદો તોડવા 

અને વાયદાના િવ�ધધના ં��તયને �ૂઠનો એક પકાર 
ગણાવેલ છે. ખાસ કર�ને જો વાયદો ક� અહદ 
કરતી વખતે જ તેન ેન પાળવાની િનયયત �દલમા ં
હોય તો તે �ૂઠ જ ગણાય છે. આ ર�તે �ૂઠની 
મઝમમત, �ુરમત અને સ�ઠ�ુ ં� વણરન 
�ુરઆને મ�દમાનંી આયતો અને �રવાયતોના 
પકાશમા ંઆગળ ઉપર થઈ �કૂ�ુ ંછે. તેમા ંવાયદો 
તોડવા અને વાયદો ન પાળવાની બાબતોનો પણ 
સમાવેશ થઈ �ય છે. 

* * * * * 
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શર્ી મામલો 

�જુત�હદોના ફતવાથી એ બાબત સપરટ 

થાય છે ક� , વેપારના અથવા બી� કોઈ 

વયવહારમા ંકોઈ શરત િન��ચત કરવામા ંઆવી 

હોય, અથવા તો અહદ ક� વાયદો કરવામા ંઆવયો 

હોય તો તેની ઉપર પણ �સૂત ર�તે અમલ કરવો 

વા�બ છે. દાખલા તર�ક� કોઈ માલ ખર�દતી 

વખતે એવી શતર કરવામા ંઆવે ક� માલમા ંકોઈ 

ખામી િનકળશે તો તે માલ બે મ�હના �ધુીમા ં

પાછો આપી શકશે અને વેચનાર (�ુકાનદાર) એવી 

શરત �કૂ� ક� માલ પાછો આપવો હોય માલમા ં
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ખર�દનાર� કોઈ �ુ કસાન કર��ુ ંન હો�ુ ંજોઈએ તો 

એવી શરતોની પાબદં� પણ વા �બ છે. એવી જ 

ર�તે મકાન મા�લક પોતાના ભા�તૂ સાથે એવી 

શરત કર� ક� તે (ભા�તૂ) પોતાના મકાનમા ંકોઈ 

મહ�માનને રાખી શકશે નહ�. તો એવી શરત�ુ ં

પાલન કર�ુ ંવા �બ થશે. વયવહારમા ંબનેં પકો 

એક બી� સાથે શરત કરવાનો હક ધરાવે છે. 

ક�ટલાક અનય �જુત�હદ ફરમાવે છે ક� , 

ફકત આ શરતોની પાબદં� કરવી વા �બ નથી 

પરં� ુશરતો �કૂ� હોય તેવા માણસને પણ શરતો 

માનનાર માણસ પાસે પોતાના હકકોની માગણી 

કરવાનો શરઈ હક પાવત થઈ �ય છે. એટ�ુ ંજ 
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નહ� પણ જો તે ઇચછે તો બળજબર��વૂરક પોતાનો 

હક મેળવી શક� છે. વયવહાર (સોદો) નકક� કરતી 

વખતે તે શરતને ફર�યાત બનાવવામા ંઆવી 

હોય તો આમ કર� શકાય છે. દાખલા તર�ક� , 

નોકર�એ રહ�નાર માણસ એવી શરત �કૂ� ક� દર 

મહ�નાની પહ�લી તાર�ખે પોતાનો પગાર મળવો 

જોઈએ તો તે પહ�લી તાર�ખે પોતાના પગારની 

રકમ વ�લુી શક� છે. એટ�ુ ંજ નહ� , પરં� ુ

બળજબર��વૂરક અથવા નોકર�એ રાખનાર 

(મા�લક)ની �ણ બહાર પણ પોતાનો હક મેળવી 

શક� છે. પરં� ુજો વયવહાર (કરાર) કરતી વખતે તે 

શરત ફર�યાત ન ગણવામા ંઆવી હોય અને 
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શરતની પાબદં�ને ફ કત બહ�તર (વધાર� સાર�) 

સમજવામા ંઆવી હોય તો તેની પાબદં� વા �બ 

નથી, તેમજ (વ�લુાત કરવાનો) કોઈનો હક 

બનતો નથી. એ�ુ ંપણ બને છે ક� વયવહારનો 

શરત સાથે કોઈ સબંધં ન હોય. એ સજંોગોમા ં

વયવહાર �ગેની શરત કરનાર� પોતાની શરત 

�જુબ પોતાનો હક મેળવવાનો અિધકાર પાવત 

થઈ જતો નથી. અલબ� શરત માનનાર માટ� 

કરાર િસવાય પણ શરતની પાબદં� કરવી વા �બ 

થશે. 

* * * * * 
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ગમે ્ે  જંોગોમા ંવાયદો અ�કૂ 

પાળવો જોઈએ. 

ઉપરની િવગતો જોતા �ુરઆને મ�દની 

આયતો અને �રવાયતોના પકાશમા ંએ વાત સપરટ 

થાય છે ક� , વાયદો વફા કરવાની એટલી બધી 

તાક�દ કરવામા ંઆવી છે ક� , દર�ક પકારના વાયદા 

�રૂા કરવામા ં�બૂ જ અહ�િતયા તથી (સાવધાની 

�વૂરક ) કામ લે�ુ ંજોઈએ. જો માણસ વાયદો કરવા 

ન માગતો હોય પણ વાયદો કરવા માટ� મજ�રૂ 

હોય તો તેણે હરામ કાયર અને વાયદો ન પાળવાના 

�નુાહથી બચવા માટ� કદાચ ‘‘જો-તો, 
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ઇનશાઅલલાહ’’ વગેર� શબદનો ઉપયોગ તે કર� શક� 

છે. એટલે ક� , દાખલા તર�ક� ‘‘ઇનશાઅલલાહ’’ કહ� 

તો તેનો અથર એ થાય છે ક� જો �દુા ચાહશે તો �ુ ં

આ (કામ) કર�શ. 

* * * * * 
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ઇનશાઅલલાહ કહ�ને અહદ અને 

નાર કરવી. 

એવા દર�ક વાયદા , નઝર અથવા અહદ 

�મા ં‘‘ઇનશાઅલલાહ’’ કહ�વામા ંઆવ�ુ ંહોય, અથવા 

તો કોઈ પણ ભાષામા ં(તે કામને) �દુાની મર� 

પર છોડ� દ�વામા ંઆવ�ુ ંહોય તો તેવા વાયદાને 

વફા કરવો વા �બ રહ�તો નથી. અલલામા �હલલી 

(અ.ર.)એ આ પમાણે જ ફરમાવ�ુ ંછે અને મશ�ુર 

�જુત�હદો પણ આ વાત સાથે સહમત થયા છે. 

અલબ� જો વાયદો ક� શરત વગેર� કોઈ વા �બ 

કામ અદા કરવા માટ� અથવા તો કોઈ હરામ કામ 
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કરવા�ુ ંછોડવા માટ� કરવામા ંઆવયો હોય તો તેનો 

ભગં કર� શકાતો નથી. 

એ વાત �ણી લેવી જોઈએ ક� 

‘‘ઇનશાહઅલલાહ’’ કહ�તી વખતે માણસના �દલમા ં

શરતી (અથર અને) ઇરાદો હોય તો તે વાયદા�ુ ં

પાલન કર�ુ ંવા�બ રહ�� ુ ંનથી. એટલે ક� જો તેના 

�દલમા ંએમ હોય ક� જો �દુા ચાહશે તો આમ 

કર�શ અને જો �દુા નહ� ચાહ� તો આ પમાણે નહ� 

ક�.ં પરં� ુજો માણસ ખર�ખર વાયદા�ુ ંપાલન 

કરવાના ઇરાદાથી જ ‘‘ઇનશાઅલલાહ’’ કહ� અથવા 

તો કામમા ંબર કત થાય તે હ��થુી ‘‘ઇનશાઅલલાહ’’ 

કહ� અને �દલમા ં‘‘ઇનશાઅલલાહ’’ નો શરતી અથર ન 
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હોય તો તેવા સજંોગોમા ંશરત અથવા વાયદા�ુ ં

પાલન અવશય વા�બ થઈ જશે. 

* * * * * 
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�નુાહ કરવાનો વાયદો 

એક વાત સપરટ છે ક� જો વાયદો અથવા 

તો શરત િવગેર� કોઈ વા �બ કામને છોડ� દ�વા 

અથવા તો કોઈ હરામ કામને કરવા માટ� હોય તો 

તેની પાબદં� વા�બ નથી પરં� ુહરામ છે. 

જો કોઈ માણસ એવો અહદ કર� ક� તેની 

પતની અથવા તેનો �તૂ અ�કૂ ખરાબ કામ કરશે 

તો તેની ઉપર અ�કૂ પકારની સખતી (સ�) કર�શ 

તો તેવા અહદ ઉપર અમલ ન કરવો અને તેઠને 

માફ કર� દ�વા બહ�તર છે. ઇરશાદ છે : 
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‘‘બલક� તેમના માટ� જ�ર� છે , ક� તેઠની 

�લૂને માફ કર� દ� અને દર�જુર (કમા)થી કામ 

લે �ુ ંતમે એ નથી (પસદં કરતા) ઇચછતા ક� �દુા 

તમાર� �લૂોને માફ કર� દ� ?’’      (�રૂએ �રૂ ર૪, 

આ ન ંરર) 

ઉપરની આયતો નો અથર એ છે ક� જો 

બદંાઠ બી� બદંાઠ ની �લૂોને માફ કર� દ� તો 

�દુા પણ એવા કમા કરનારા બદંાઠ ની �લૂોને 

માફ કર� દ�શે. 
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જનાબે અસ�બૂ અલ�સહસ લામે 

પો્ાની પતનીને એક  ો કોર્ા 

મારવાના ક મ ખાગા. 

જો સખતી કરવા માટ� અથવા સ� 

આપવા માટ�નો અહદ અથવા વાયદો બ�ુ  જ 

તાક�દ સાથે કરવામા ંઆવયો તો બહ�તર એ છે ક� 

એવી નામ �રૂતી સ� કરવામા ંઆવે ક� � 

કાયદ�સરની સ� પણ ગણાય અને તેનાથી 

વાયદાનો ભગં થયો છે એ�ુ ંપણ ન લાગે. દાખલા 

તર�ક� પયગમબર હઝરત અય�બૂ 
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અલ�યહસસલામની પતનીએ તેમની ઇચછા િવ�ધધ�ુ ં

કામ ક�ુર તયાર� તેમણે કસમ ખાધા ક� પોતે સા� 

થયા પછ� તેણીને એ ક સો  કોરડા મારશે. હઝરત 

અય�બૂ અલ�યહસસલામ સા� થયા તયાર� �દુાનો 

�ુકમ થયો ક�  

‘‘અને (અય અય�બૂ અલ�યહસસલામ) 

લીલી વનસપિતની એક ડાળખી તારા હાથમા ંલે 

(�મા ંસો ડાળ�ઠ હોય) તેનાથી (તાર� પતનીને 

એક વખત) માર , અને તાર� પિતિા �ૂઠ� ન 

પાડ.’’ 

* * * * * 
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બાવી મો �નુાહ અમાન્મા ં

ખયાન્ 

(અમાન્ ેળવી જવી - 

ાવ�વા ઘા્ કરવો.) 
બાવીસમો �ુ નાહ છે અમાનતમા ં

ખયાનત કરવી અને આ એવો �નુાહ� કબીરા છે 

�ની ‘‘નસ ’’ (એટલે ક� મોહકમ આયત અથવા 

સહ�હ અને સવરટ �રવાયત દારા સા�બતી) મૌ�ૂદ 

છે. હઝરત અબ�ુલ અઝીમે હ ઝરત ઇમામ 

મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામથી સહ�હ �રવાયત 
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ન�ધી છે અને હ ઝરત ઇમામ અલી રઝા 

અલ�યહસસલામ, હઝરત ઇમામ �સૂા કા�ઝમ 

અલ�યહસસલામ અને હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામથી � �રવાયત ન�ધી છે , તેમા ંપણ 

ખયાનત કરવી (અમાનત ઠળવવી) એ �નુાહ� 

કબીરા હોવા�ુ ંસા�બત છે. 

ખયાનત એ અરબી શબદ છે. એઅમશે 
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામ 
પાસેથી �રવાયત ન�ધી છે , તેમા ં�નુાહ� કબીરાની 
યાદ� દશારવતા વલ ખયાનતોનો શબદ વાપરવામા ં
આવયો છે. અલબ� ખયાનતના અથર માટ� � 
બીજો શબદ વાપરવામા ંઆવયો છે તે ‘ગો�લૂ’ છે. 

ફઝલ ઇબને શાઝાને હ ઝરત ઇમામ રઝા 
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અલ�યહસસલામ પાસેથી � �રવાયત ન�ધી છે તેમા ં
‘ગો�લૂ’ શબદનો ઉપયોગ થયો છે �નો અથર 

ખયાનત કરવી એવો થાય છે. ક�ટલાક ડ�કનર� 
(શબદકોષ)ના કતાર કહ� છે , ક� ગો�લૂ એવા માલે 
ગનીમતમા ંખયાનત કરવાને કહ�વામા ંઆવે છે. � 
કાફરો પાસેથી �ુટં� લેવાયો હોય અને 

�સુલમાનોના કબ�મા ંઆવી ગયો હોય પરં� ુ
તેની વહ�ચણી થઈ ન હોય. ક�ટલાક ડ�કનર�ના 
કતાર લખે છે ક� ગો�લૂ દર�ક પકારની ખયાનતને 
કહ�વામા ંઆવે છે ભલે તે મા લે ગનીમત હોય ક� 
અનય પકારનો માલ હોય. 

* * * * * 
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રુરઆને મ�દમા ંખયાન્ 

કરનારના અાાબનો ઉલલેખ 

ઇરશાદ� રબ�લુ ઇઝઝત છે : 

‘‘અને � ખયાનત કર� (કોઈ વસ� ુ

અપમા�ણક ર�તે પચાવી પાડ�) અને � કોઈ �પી 

ર�તે કોઈ વસ� ુપચાવી પાડશે તો કયામતના 

�દવસે તે તેન ે�હ�ર કરવી પડશે , પછ� દર�કને 

તેના કમ�નો �રૂ��રૂો બદલો આપવામા ંઆવશે ને 

તેમના પર કાઈં પણ �લમ કરવામા ંઆવશે નહ�.’’ 
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‘‘�ુ ંતે શખસ � અલલાહની મરઝીને 

અ�સુર�ને ચાલે છે , તે તેના �વો હોય છે ક� �ણે 

અલલાહની નારા� વહોર� લીધી હોય અને તે�ુ ં

ઠ�કા�ુ ંજહ �રમ હોય ? અને તે ઘ�ુ ંજ ખરાબ 

પાછા ફરવા�ુ ંઠ�કા�ુ ંછે.’’ 

(�રૂએ આલે ઇમરાન - ૩, આ. ૧૬૧, 

૧૬ર) 

�રૂએ તહ�ર�મમા ંઇરશાદ છે : 

‘‘તો એ બનેં (હઝરત �હૂ અલ�યહસસલામ 

અને હ ઝરત �તૂ અલ�યહસસલામની પતનીઠ)એ 

તેમના પિતઠની સાથે ખયાનત કર�. (દગો દ�ધો) 

તેમ છતા તેમના પિત (નબી હોવા છતા)ં �દુાની 
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કસમે (અઝાબથી બચવામા)ં તેણીઠને કાઈં જ 

મદદ�પ થઈ શ કયા નહ� અને તે બનેં �ીઠને 

�ુકમ આપવામા ંઆવશે ક� જહ �ં મમા ં

પવેશનારાઠની સાથે તમે પણ દાખલ થઈ 

�વ.’’ 

(�રૂએ ્હર�મ - ૬૬, આ. ૧૦) 

ઇરશાદ છે : ‘‘બેશક, �દુા ખયાનત 

કરનારાઠને (િવ�વાસઘાત કરનારાઠને) પસદં 

કરતો નથી.’’ 

(�રૂએ અનફાલ, આ. પ૮) 

એવી જ ર�તે ઇરશાદ છે : 
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‘‘અય ઈમાન લાવનારાઠ  !  �દુા અને 

ર�લૂની ખયાનત (િવ�વાસઘાત)ન કરો , અને 

તમાર� પાસે � અમાનતો પડ� છે , તેમા ંખયાનત 

ન કરો. હક�કતમા ંતમે �ણો છો, (ક� ખયાનત એક 

મોટો �નુોહ છે.)’’ 

(�રૂએ અનફાલ - ૮, આ. ર૭) 

‘‘જો તમારામાથંી એક (પક) બી�ને 

િવ�વસપાત સમ� તો �ને િવ�વાસપાત 

સમજવામા ંઆવયો હોય તેન ેમાટ� જ�ર� છે ક� 

આપનારની અમાનત પાછ� આપી દ� અને 

અલલાહથી ક� � તેનો પરવર�દગાર છે ડર.’’ 

(�રૂએ બકરહ - ર, આ. ર૮૩) 
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ઇરશાદ છે : ‘‘(હ� �સુલમાનો) બેશક , 

�દુા �ુકમ આપે છે ક� , તમે (તમાર� પાસેની) 

અમાનતોને તેના મા�લકો (અમાનતવાળાઠ) �ધુી 

અવશય પહ�ચાડો.’’ 

(�રૂએ ાન ા - ૪, આ. પ૮) 

 

* * * * * 
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�રવાય્ોમા ંખયાન્ની 

માીમમ્ 

પયગમબર� અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ ફરમાવે છે : 

‘‘� માણસ �ુિનયામા ંપોતાની પાસે 

રાખેલી કોઈ અમાનતમા ંખયાનત કરશે અને તેના 

મા�લકને પાછ� નહ� પહ�ચાડ� અને તે જ ોસથિતમા ં

� �ત� ુપામશે તો તેમા િમલલતમા ંરહ�ને નહ� મર�. 

એટલે ક� તે �સુલમાન�ુ ંમૌત નહ� મર�. એવો 

માણસ જયાર� �દુા સાથે �લુાકાત  કરશે  તયાર� 

�દુા તેની ઉપર ગઝબનાક થશે , � માણસ 
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ખયાનતનો માલ ખર�દ� અને પોતે �ણતો હોય ક� 

તે ખયાનતનો માલ છે , તો તે પણ ખયાનત 

કરનારા �ટલો જ �નેુહગાર છે.’’ 

(વ ાએ�શુશીયા, �ક્ાબે અમાન્ ભાગ 

- ૩, પાના ન ં૬૪૧) 

બી� એક હદ�સમા ંછે : ‘‘અને તેન ે

જહ�સમમા ંનાખી દ�વાનો �ુકમ આપવામા ંઆવશે. 

તયાર પછ� તે જહ �ામના �ડા ખાડામા ંજ પડ�લો 

રહ�શે.’’ 

(વ ાએ�શુશીયા, �ક્ાબે અમાન્ ભાગ 

- ૩) 
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ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમનો આ પણ ઇરશાદ છે : ‘‘જો કોઈ 

�સુલમાન હોય તો તેણે મ્ (દગા) થી કામ ન 

લે�ુ ંજોઈએ ન તો એણે કોઈને દગો દ�વો જોઈએ’’ 

‘‘મ� �બઇલ પાસેથી સાભંળ�ુ ંછે , ક� મ્ 

અને ફર�બ (દગો અને કપટ) જહ �કમની વસ�ઠુ 

છે. પછ� ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમે ફરમાવ�ુ ં: � કોઈ �સુલમાનને ફર�બ 

આપે (દગો કર� , છેતર�) તેઠ અમારામાથંી નથી 

અને �દુા પર ઈમાન લાવનારા કોઈ માણસ સાથે 

ખયાનત કર� તે પણ અમારામાથંી નથી.’’ 
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ઉ�લેૂ કાફ�મા ંઆ હદ�સ છે ક� , તણ 

િવિશરઠતાઠ એવી છે ક� � માણસના િનફાકની 

િનશાની છે. ભલે પછ� તે નમાઝ રોઝાનો પાબદં 

હોય અને પોતાને સાચો �સુલમાન સમજતો હોય , 

�ૂઠ, વાયદો ન પાળવો, અને અમાનતમા ંખયાનત 

કરવી. આ તણેય બાબતોની હદ�સે નબવી 

સલલલલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસલલમનો અગાઉ 

ઉલલેખ થઈ �કૂયો છે. 

હઝરત અમી�લ મોએમેનીન 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : ‘‘ચાર વસ�ઠુ એવી 

છે, �માથંી કોઈ એક વસ� ુકોઈના ઘરમા ંપવેશી 
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�ય તો તે ઘર (ના સભયો)ને આિથ�ક ર�તે તબાહ 

કર� નાખે છે. 

(૧) ખયાન્ (અમાન્ ેળવવી) 

(ર) ચોર� 

(૩) શરાબખોર� અને 

(૪) ાીના (વય�ભચાર) 

જો ઘરના એક સભય અથવા સભયોમાં , 
આ ચારમાથંી કોઈ પણ એક �રુાઈ હોય તો તે 
ઘરમાથંી બર કત ચાલી �ય છે. દાખલા તર�ક� 
ચોર� કરનારાના ઘરમાથંી બર કત ચાલી �ય છે. 
(પરં� ુ� ઘરમાથંી ચોર� થઈ હોય તે ઘરમાથંી 
બરકત જતી નથી.) 

* * * * * 



501 
 

ખયાન્ આા્�ક અૂદસશા�ુ ંકાર્ 

બને છે. 

પયગમબર� અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ ઇરશાદ ફરમાવે છે. 

‘‘અમાનત �ળવવી એ અમીર� અને 

આિથ�ક �શુક�લીઠથી બચવા માટ� કારણ�પ બને 

છે. જયાર� ખયાનત (કરવી) આિથ�ક �શુક�લીઠ 

અને ગર�બી (�ખૂમરો) માટ� કારણ�પ છે. 

રાવી કહ� છે ક� મ� હ ઝરત ઇમામ જઅફર� 

સા�દક અલ�યહસસલામની �ખદમતમા ંઅઝર કર� : 

‘‘મદ�નામા ંએક �ી રહ� છે �ની પાસે લોકો 
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પોતાની �દકર�ઠને ક�ળવણી માટ� �કુ� �ય છે 

અને કહ� છે ક� તે �ી �વી બેિનયાઝ (િનસ� �હ�) 

બી� કોઈ �ી અમે જોઈ નથી. એ �ી પોતાની 

થોડ� રોઝી ઉપર પણ સતંોષ�વૂરક િનરાતેં �જુરાન 

ચલાવે છે. તેણી કદ� પણ આિથ�ક ર�તે પર�શાન 

જોવા મળ� નથી. ઇમામે ફરમાવ�ુ ંક� એટલા માટ� 

ક� તે �ી સા� ુબોલે છે. અને અમાનતોની 

�ળવણી કર� છે. આ વસ�ઠુ જ તેની રોઝીની 

િવશાળતાના કારણો છે.’’ 

          

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામની આ હદ�સ વસાએ�શુશી યામા ં
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મૌ�ૂદ છે. કોઈ પણ માણસના લાબંા લાબંા ��ુઅ 

અને સજદાઠ ન �ુઠ , પરં� ુતેની સચચાઈ અને 

અમાનતદાર� �ુઠ. શ કય છે ક� એ (િસજદા ��ુઅ 

કરવા) ની તેન ેટ�વ પડ� ગઈ હોય અને તે ટ�વ 

છોડવી તેના માટ� સખત �શુક�લ હોય. એટલે 

સચચાઈ અને અમાનતદાર�. આ બે સદ�ણૂો એવા 

છે �, માણસ�ુ ંઈમાન મજ�તૂ હોવાની અને તેના 

સઆદતમદં હોવાની દલીલ છે. 

* * * * * 
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અમાન્ કોઈની પ્ હોય 

અમાર� પાસે એવી ઘણી �રવાયતો મૌ�ૂદ 

છે, �મા ંકોઈની પણ અમાનતો હોય તે�ુ ંરકણ 

કર�ુ ંવા�બ અને તેમા ંખયાનત કરવી (અમાનત 

ઠળવી જવી) હરામ છે. અમાનત �સુલમાનની 

હોય ક� ગૈર �ોુસલમની તેની �ળવણી વા �બ છે. 

એટલે �ધુી ક� ‘‘ના ેબી’’ લોકો �ઠ એહલેબૈત 

અલયહ��સુસલામ પતયે �લુલમ �લુલા �ુશમની 

�હ�ર કર� છે , તેમની પણ અમાનત સાચવવી 

વા�બ છે. નાસ બી લોકો સૌથી ખરાબ પકારના 

કાફર છે. 
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હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : �દુાથી ડરો અને � 

માણસે તમાર� પાસે અમાનત �કૂ� હોય તેની 

અમાનતને સમયસર પાછ� આપો. જો હ ઝરત 

અલી અલ�યહસસલામનો કાિતલ પણ મને અમીન 

સમ�ને કોઈ અમાનત માર� પાસે �કૂ� જતે તો �ુ ં

તેન ેસમયસર પાછ� આપત. 

(વ ાએ�શુશીયા, �ક્ાબે અમાન્, 

પકર્ - ર, પાના ન ં૬૪૧) 

આ જ હદ�સમા ંઆગળ છે ક� ‘�દુાથી 

ડરો, એન કાળા - ગોરા તમામની અમાનતોનો 

ખયાલ રાખો. ભલે અમાનત રાખી જનારો માણસ 
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ખવાર�જ (હ ઝરત અલી અલ�યહસસલામના 

�ુશમન)માથંી હોય ક� શામનો રહ�વાસી (એહલેબૈત 

અલયહ��સુસલામની િવ�ધધ લડનારો ક� તેઠ સાથે 

�ુશમની રાખનારો) હોય.’ 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામને �છૂ�ુ ં: �ુ ંનાસેબી (એટલે ક� 

એહલેબૈત અલયહ��સુસલામના �લુલા �ુશમનો)ની 

અમાનતમા ંખયાનત કરવી અમારા માટ� �એઝ 

છે ? 

ઇમામ અલ�યહસસલામે જવાબ આવયો 

તમાર� પાસે અમાનત �કૂ� જનાર તથા તમાર� 

પાસેથી નેક મ �ેીરો (સલાહ) લેનારની અમાનત 
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(અને વાત)�ુ ંરકણ કરો , ભલે પછ� તે હ ઝરત 

ઇમામ �ુસૈન અલ�યહસસલામનો કાિતલ પણ ક�મ ન 

હોય 

(વ ાએ�શુશીયા, �ક્ાબે અમાન્, 

પકર્ - ર, પાના ન ં૬૪૧) 

તેના �વી જ બી� એક �રવાયત છે : 

�ુસૈન શાબાની કહ� છે ક� , મ� હઝરત ઇમામ જઅફર� 

સા�દક અલ�યહસસલામને અઝર કર� : ‘‘આપના 

ચાહનારાઠમાથંી એક માણસ એવો છે � બની 

ઉમયયાનો માલ અને તેઠ�ુ ંલોહ� પોતાના માટ� 

હલાલ સમ� છે અને બની ઉમયયાના  લો કોની 

અમાનતો પણ તેની પાસે છે.’’ 
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ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘અમાનતને તેના મા�લક પાસે સમયસર અને 

�રુ�કત પહ�ચાડ� દો , ભલે પછ� તે અમાનત �કૂ� 

જનારો મ�ૂસી (અોગન �જૂક) ક�મ ન હોય ’’ 

છઠા ઇમામ અલ�યહસસલામ આ પણ 

ફરમાવે છે : ‘‘�દુાએ કોઈ નબીને સા� ુબોલવા 

અને સારા તથા ખરાબ દર�ક પકારના લોકોની 

અમાનતની સભંાળ રાખવાના �ુકમ િસવાય 

મોકલયા નથી.’’ 

(વ ાએ�શુશીયા) 

મોહમમદ �બન કાિસમ કહ� છે : ‘‘મ� 

અ�લુ હસન હ ઝરત ઇમામ �સૂા કા�ઝમ 
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અલ�યહસસલામને એક માણસ િવશે �છૂ�ુ ં�ણે 

બી� એક માણસ પાસે પોતાનો �કમતી માલ 

અમાનત તર�ક� રાખયો છે. અમાનત રાખનાર 

અરબ છે અને એટલો શો�તશાળ� છે ક� (ઇચછે તો) 

અમાનતમાથંી અ�કૂ માલ પાછો ન આપે. જયાર� 

અમાનત �કૂનાર માણસ �ુરટ અને ખાર� , 

એહલેબૈત અલયહ��સુસલામનો �ુશમન છે.’’ 

ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘તેન ે

(અમાનત રાખનારને) ક હ� દો ક� તે માલ પાછો 

આપી દ� , કારણ ક� તેની પાસે �દુાની અમાનત 

રાખવામા ંઆવી છે. (એટલે ક� એવી અમાનત 

રાખી છે ��ુ ંરકણ કર�ુ ં�દુાનો �ુકમ છે.) 
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(વ ાએ�શુશીયા) 

હઝરત ઇમામ ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામ પોતાના શીઆઠને સબંોધીને 

ફરમાવે છે : 

‘‘અમાનતને સમયસર પાછ� સ�પવાની 

તમાર� ફરજ છે. એ ઝાતની કસમ , �ણે મોહમમદ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમને બરહક 

નબી બનાવીને મોકલયા છે , જો મારા િપતા �ુસૈન 

ઇબને અલી અલ�યહસસલામનો કાિતલ પણ માર� 

પાસે એ તલવાર અમાનત તર�ક� �કૂ� �ત 

�નાથી તેઠને શહ�દ કયાર હતા તો પણ �ુ ંતેન ેતે 

સમયસર પાછ� આપી દ�ત.’’ 
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(વ ાએ�શુશીયા, �ક્ાબે અમાન્) 

* * * * * 
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શય્ાન બહ�કાવે છે. 

શરઈ ર�તે કોઈપણ કામ �ટ�ુ ંઅગતય�ુ ં

હોય તે કામ કરતા અટકાવવા માટ� શયતાન 

એટલા જ વધાર� પમાણમા ંપયાસો કરતો હોય છે. 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામ 

ફરમાવે છે : 

જો કોઈની પાસે અમાનત � ૂ કવામા ં

આવી હોય , અને તે અમાનતને સમયસર અદા 

કર� દ� તો તે જહ �ફમ સાથે બાધંવામા ંઆવેલી 

પોતાની એક હ�ર ગાઠંોને ખોલી નાખે છે. 

* * * * * 
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અમાન્ અદા કરવામા ં�સુ્ી 

(આળ ) ન કરો. 

બેશક જયાર� કોઈ માણસ પાસે અમાનત 

�કૂવામા ંઆવે છે તયાર� ઇબલીસ (શેતાન) પોતાના 

એક સો  સરકશ અને મદદગાર શેતાનોને તેની 

પાછળ તેન ે�મુરાહ કર�ને તેના �દલમા ં

અમાનતમા ંખયાનત (િવ�વાસઘાત) કરવાનો 

વસવસો (તીવ ઇચછા) પૈદા કરવામા ંલગાડ� દ� છે 

અને તે માણસને હલા કત (િવનાશ)મા ંન નાખી દ� 

તયા ં�ધુી તે શયતાનો તેની પાછળ લાગેલા રહ� છે. 
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ફકત �ને �દુા બચાવે તે જ આ �રૂાઈથી બચી 

શક� છે. 

* * * * * 
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હાર્ મોહમમદ  લલલલાહો 

અલસહ� વ આલેહ� વ લલમનો 

અમીન લકબ 

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમ િવશે બધા જ ઇિતહાસો ન�ધે 

છે ક� ઇસલામ આવતા પહ�લા �ુફફાર� �ુર�શ , ર 

હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમને 

અમીનના લકબથી સબંોધતા હતા. આપની 

અમાનતદાર� ઉપર �િુશઆકોને પણ એટલો બધો 

ભરોસો હતો ક� તેઠ પણ તેમની અમાનતો આપ 
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પાસે સાચવવા �કુ� જતા હતા. આ વાત ફ કત 

�ુર�શ કબીલાઠ �રૂતી મયાર�દત ન હતી , પણ 

અરબના તમામ કબીલાઠ અને િવસતારોના 

લોકોને પણ ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વ  

આલેહ� વસલલમની અમાનતદાર� ઉપર સ�ંણૂર 

ભરોસો હતો. જયાર� તે લોકો હજના સમયમા ંમકકા 

આવતા તયાર� પોતાની અમાનતો ર હઝરત 

સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમને સ�પી 

જતા હતા. ઇસલામ મઝહબના �હ�ર થયા પછ� 

પણ આ જ ોસથિત યથાવત રહ� હતી. આપણે 

ઇિતહાસમા ંએ વાત વાચંીએ છ�એ ક� ર હઝરત 

સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમને જયાર� 
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મદ�ના તરફ �હજરત કરવી હતી તયાર� તેઠએ 

પોતાની પાસે � અમાનત હતી તે તમામ 

અમાનત હઝરત અલી અલ�યહસસલામને સ�પી 

દ�ધી હતી અને ફરમાવ�ુ ંહ� ુ ં: 

‘દરરોજ સવાર� અને સા�ં મકકામા ં

અવાજ (�હ�રાત ) કરજો ક� કોઈ માણસે હ ઝરત 

મોહમમદ સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમ 

પાસે કોઈ અમાનત �કૂ� હોય તે (માર� પાસે) 

આવે �થી �ુ ંતેઠની અમાનત સ�પી દ�.’ 

* * * * * 
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ખયાન્ના પકાર 

અમાનતનો િવરોધી શબદ ખયાનત છે.  

ખયાનતના તણ પકાર છે. 

(૧) �દુાની  ા્ે ખયાન્ 

(ર) ર�લૂ  લલલલાહો અલસહ� વ  આલેહ� 

વ લલમની  ા્ે ખયાન્ અને 

(૩) લોકોની  ા્ે ખયાન્ 

* * * * * 

(૧) અમાન્ે �દુા 
�રૂએ અહઝાબમા ંઇરશાદ છે : ‘િનસશંય 

અમોએ (નયાય અને આિાપાલનની અમાનતોની) 
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જવાબદાર�નો બોજો આકાશો તથા � �થવી તથા 

પવરતો સમક ર�ૂ કય�, પણ તે સવરએ �ચ કવાનો 

ઇનકાર કય�, અને તેઠ તેનાથી ડર� ગયા પણ 

મ�રુયએ તે �ચક� લીધો , િનસશંય તે (મ�રુય) 

પોતાના હકમા ંમોટો �લમગાર (અને) અિાન છે.’’ 

(�રૂએ અહાાબ  - ૩૩, આ. ૭ર) 

ઉપરની આયતમા ં�દુાની આયતનો �ુ ં
અથર કરવો તે બાબતમા ંઆ�લમોના િનવેદનો �ુદા 
�ુદા છે. ક�ટલાક આ�લમો તે�ુ ંઅથરઘટન 
અકકલની નેઅમત કર� છે. અકકલની અમાનતની 
સાર� �રુકા એ છે ક� , અકકલ દારા માણસ 
પોતાના મઅ�દૂ (અલલાહ)ને ઠળખે અને 
અલલાહ� દ�ખાડ�લા માગર ઉપર ચાલે. ક�ટલાક 
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આ�લમો કહ� છે ક� ‘‘�દુાવદં� તઆલાએ પયગમબર 
સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમ મારફત 
પોતાના બદંાઠને વા �બાત અને હરામ કામો 
િવશેના � �ુકમો આવયા છે. તે �દુાની અમાનત 
છે. અને તેની પાબદં� (એટલે ક� તેની ઉપર �સૂત 
ર�તે અમલ કરવો) એ  જ અલલાહ� આપેલી 

અમાનતની �રુકા કરવા સમાન છે. એ વાત 
સમ� શકાય તેવી છે ક� પવરતો અને જમીનોમા ં
આવી અમાનતની �રુકા કરવાની કમતા ન હતી 
તેથી જ તે વસ�ઠુએ આ અમાનતોનો ોસવકાર 
કય� નહ�. પરં� ુઇનસાનોમા ંઆવી અમાનતો 
�ળવવાની કમતા હતી , તેથી જ ઇનસાનોએ આ 
અમાનતોને ોસવકાર� લીધી. બેશક ઇનસાન 
(પોતાના નફસ ઉપર) ઝા�લમ છે એટલે પોતાની 
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ગઝબનાક વાળ� (�સુસાની) શો�તને , અકકલની 
શો�ત ઉપર પ�તુવ આપી દ� છે. �ના પ�રણામે 
�દુાએ આપેલી અમાનતમા ંખયાનત કર� બેસ ેછે. 
બેશક ઇનસાન અિાન અને �ખૂર છે. પોતાની 
વાસના ઉતપ �ં  કરતી શો�ત�ુ ંરધ�ં અ�કુરણ 
કર� બેસે છે અને તેના (શ�કશાળ�) પભાવમા ં

આવી જઈને અમાનતે �દુામા ંખયાનત કર�ને 
�દુા તર ફથી થનારા અઝાબમા ંફસાઈ રહયો છે. 
તે વાતથી અ�ણ રહ� �ય છે. 

* * * * * 

  



522 
 

�રુધગની  પંા� અને 

અમાન્દાર� 

અકકલ (��ુધધ) પણ �દુાની સૌથી મોટ� 

નેઅમત છે અને તેની �રુકાની આવશયક શરત 

એ છે ક� માણસ હમેંશા પોતાની અકકલની �રુકા 

કર�. કોઈ વાત ક� કામ અકકલની પેરણા ક� �ુકમ 

વગર ન કર�ુ ંએ  જ અકકલની �રુકા છે. જો 

માણસ પોતે અકકલના �ુકમને અવગણે અને 

કામવાસના અને �સુસા �વી શો�તઠનો �લુામ 

થઈ �ય અને તે�ુ ંજ અ�કુરણ કરવા માડં� તો તે 

�દુાની આ મહાન અમાનત સાથે ખયાનત કર� 
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બેસે છે. પરવર�દગાર� આલમે તેના બદંાઠને � 

તકા�લફ� શરઈ આપી છે , એટલે ક� બદંાઠ માટ� 

હરામ અને હલાલના �ુકમો બયાન કરવામા ં

આવયા છે , તેના સબંધંમા ંઅમાનત અદા કરવા 

પતયેની જવાબદાર� એ છે ક� , માણસ પોતાનાથી 

શકય હોય તે તમામ ર�તે પોતાની શરઈ 

જવાબદાર�ઠને સમ� લે. કયાકં એ�ુ ંન બને ક� 

શર�અતના કોઈક મસઅલા િવશે તે એટ�ુ ંપણ ન 

�ણતો હોય ક� આ બાબતમા ં�દુાનો �ુ ં�ુકમ છે ? 

પોતાની તકાલીફ� શરઈને સમ� લીધા પછ� આ 

બાબતમા ંઅમાનતદાર�નો તકાઝો એ પણ છે ક� , 
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તેને �દલના �ડાણથી ોસવકાર� લેવામા ંઆવે અને 

તેની ઉપર સ�ંણૂરપણે અમલ કરવામા ંઆવે. 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: �દુા અને ર�લૂ 

સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમની 

નાફરમાની કરવી એ તેઠની સાથે ખયાનત કરવા 

સમાન છે. જયા ં�ધુી અમાનતમા ંખયાનત 

કરવાની વાતને લાગે વળગે છે , તો દર�ક ઇનસાન 

�દુાએ તઆલાએ આપેલી ફરજોના �ુકમોનો 

અમાનતદાર છે. એટલે ક� �દુા તરફથી િન��ચત 

કરવામા ંઆવેલી વા �બાતો, એ �દુાની અમાનત 
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સમાન છે. અને તે�ુ ંપાબદં� સાથે પાલન કર�ુ ંએ 

અમાનતની �રુકાની �ળવણી છે. 

(્ફ ીર�  ાફ�) 

જયાર� નમાઝનો સમય થતો તયાર� 

અમી�લ મોએમનીન હઝરત અલી અલ�યહસસલામ 

બેચૈન થઈ જતા હતા , �જુવા લાગતા હતા અને 

તેમના �ખૂનો રંગ બદલાઈ જતો હતો. 

જયાર� તેમને �છૂવામા ંઆવ�ુ ંક� : અય 

અમી�લ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામ આપની આ 

હાલત ક�વી થઈ ગઈ છે ? 

તયાર� હ ઝરત અલી અલ�યહસસલામે 

ફરમાવ�ુ ં: નમાઝનો સમય આવી ગયો એવી 
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અમાનત અદા કરવાનો સમય આવી ગયો � 

અમાનત �દુાએ આકાશ, � �થવી અને પહાડો સમક 

�કૂ� હતી અને તે ઉઠાવવાનો તેમણે ઇનકાર કર� 

દ�ધો હતો, અને તેનાથી ડર અ�ભુવયો હતો. 

અલબ� આ અમાનતની વાત ફ કત 

નમાઝ �રૂતી જ મયાર�દત નથી પણ આ વાત 

તમામ ઇલાહ� ફરજોને લા� ુપડ� છે ક� તમામ 

ઇલાહ� ફરજો અલલાહની અમાનત છે. અલબ� 

નમાઝ એ �બૂ જ મહતવની ઇબાદત અને ફરજ છે. 

 

* * * * * 
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અહકામે દ�નને લોકો �ગુી 

પહ�ચા્વા 

વતરમાન �ગુમાં , એ ક�ટલી અફસોસની 

વાત છે ક� લોકોનો મોટો વગર �દુાની અમાનતમા ં

ખયાનત કર� રહયો છે. આજના �ગુમા ંલોકો 

�ુિનયા પરસતી , લાલચ અને શહવત 

(કામવાસનાની માયા�ળ)મા ંએટલા બધા ફસાઈ 

ગયા છે ક� અહ�કામે દ�ન (દ�નના �ુકમો) ઉપર 

અમલ કરવાની વાત  તો બા�ુ પર રહ� , પણ 

કોઈને અહ�કામે દ�ન શીખવાની �રસદ પણ નથી. 
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દ�નના �ચનહો �દવસે �દવસે � ૂસંાતા �ય છે એન 

ઇલાહ� ફરજો પતયે અમલ કરવા વલણ ઘટ� ુ�ય 

છે. આજના �ગુમા ંસૌથી વ� ુઆવશય કતા એ 

વાતની છે ક� લોકો પોતે અહ�કામે દ�ન શીખે, એટ�ુ ં

જ નહ� , તે �ુકમોની વાત બી� લોકો �ધુી 

પહ�ચાડ�, �દુાના �ુકમ�ુ ંપાલન કરવા પતયે પોતે 

પણ બેદરકાર ન રહ� અને બી�ઠને પણ અમલ 

કરવા િવશે તાક�દ કર�. 

* * * * * 

(ર) અમાન્ે ર�લૂ  લલલલાહો 

અલસહ� વ આલેહ� વ લલમ 
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શીઆ અને �ુ�ીરી બનેં પથંમા ંઆ હદ�સ 

સવી��ત છે ક� હ ઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસલલમે પોતાની વફાત પહ�લા 

ફરમાવ�ુ ંહ� ુ ં: 

‘‘�ુ ંતમો લોકો વચચે બે વજનદાર 

વસ�ઠુ �કુ� �� �.ં એક �કતાબે �દુા અને બી� 

માર� ઇતરત (એહલેબૈત) ’’ (તયાર પછ� આગળ�ુ ં

વાકય ઇિતહાસમા ંઆ ર�તે ન�ધાએ�ુ ંછે. ‘‘�ુ ં

કયામતના �દવસે તમ ને લોકોને પ�ન કર�શ ક� 

તમે એ બનેં (વસ�ઠુ) સાથે �ુ ં ક�ુર ? (ક�વો 

વયવહાર કય� ?)’’ 
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તફસીર� મજમઉલ બયાનમા ંલખ�ુ ંછે ક� 

�ુરઆને મ�દ અને ઇતરતને ‘‘ કલ�ન’’ બે 

વજનદાર વસ�ઠુ એ માટ� ક�હવામા ંઆવયા છે ક� , 

તેમની પયરવી કરવી એ �બૂ જ �શૂક�લ (અિપય 

લાગે તેવી) બાબત છે. આ બનેં એવી અમાનતો 

છે, �ની �ળવણી કરવી એ બ�ુ જ બહા�ુર��ુ ં

કામ ગણાય છે. સાચો �સુલમાન એ છે � ભાર� 

જવાબદાર�ઠ�ુ ંવહન કર�. એટલે ક� �ુરઆન 

મ�દના �ુકમો ઉપર અમલ કર� અને એહલેબૈતે 

ર�લૂ અલયહ��સુસલામની પૈરવી કર�. પરં� ુએ 

વાતનો અફસોસ થાય છે ક� ઉમમતે મોહમમદ 
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સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે આ અતયતં 

મહતવની જવાબદાર�ને લકમા ંરાખી નથી. 

અને ( કયામતના �દવસે) ર�લૂ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ કહ�શે ક� 

‘‘અય મારા પરવર�દગાર  માર� કૌમે આ 

�ુરઆનને ત��ન છોડ� દ��ુ ંહ� ુ.ં’’ 

(�રૂએ �રકાન રપ, આ. ૩૦) 

�િુ વાચક ભાઈ બહ�નો ! આપણે એ 
વાતને સતત લકમા ંરાખવી જો ઈએ ક� કાશ , 
ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 
વસલલમ � કૌમ િવશે અલલાહ તઆલાને ફ�રયાદ 
કરશે તેની બ�ુમિતમા ંઆપણે ન હોઈએ. 

* * * * * 
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એહલેબ�્ અલસહ��સુ લામ ર�લૂ 

 લલલલાહો અલસહ� વ આલેહ� 

વ લલમના અમાન્દાર છે. 
એહલબેતૈ ેર�લૂ સલલલલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસલલમ પોતે જ �દુાની એક અમાનત છે , � 

ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ 

આપણા માટ� �કૂ� ગયા છે આ અમાનતની �ળવણી 

એ છે ક� �દ લથી તેઠ (એહલબેતૈ અલયહ��સુસલામ) 

સાથે મોહબબત અને મવ��ત રાખવામા ંઆવે. તેઠની 

હકકાિનયયતને સાચા �દલથી માનવી જોઈએ. તેઠના 

�કુમ પમાણ ેચાલ�ુ ંજોઈએ. તેઠના �કુમને �દુા અને 



533 
 

ર�લૂે �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમનો 

�કુમ માનવો જોઈએ. તેઠને �દુાની તરફથી આપણી 

ઉપર �જુજત તમામ કર� છે. હવે આપણ ેએ�ુ ંબહા�ુ ં

ર�ુ કર� શક�એ તેમ નથી ક� ર�લૂ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલહે� વસલલમની વફાત પછ� આપણી �હદાયત 

કરવા માટ� કોઈ ન હ� ુ.ં તેઠને આપણી અને �દુાની 

વચચ�ેુ ંમાધયમ સમજ�ુ ંજોઈએ. સાદાતે ક�રામ 

(એહલબેતૈ અલયહ��સુસલામના વશંજો)ને તેમની 

િનશાની સમ�ને તેમ�ુ ંમાન �ળવ�ુ ંજોઈએ. સાદાતે 

ક�રામની જ� �રયાતો �રૂ� કરવાનો ખયાલ રાખવો 

જોઈએ. �થી કર�ને તેમના દાદા (પયગમબર� ઇસલામ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ની અમાનતનો 

હક અદા કર� શકયો ગણાય. 
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એક ર�ત જોઈએ તો , હઝરત ર�લૂ ેઅકરમ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલહે� વસલલમની વફાતથી 

અતયાર �ધુી જ નહ� બલક� કયામત �ધુી , એહલબેતૈ 

અલયહ��સુસલામ, અહ�કામે �દુા અને અહ�કામે ર�લૂ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલહે� વસલલમના અમાનતદાર 

અને અમીન છે. બી� બા�ુએ �દુ આપણા હકમા ં

ર�લૂ સલલલલાહો અલયહ� વ  આલહે� વસલલમની એક 

ભાર� અમાનત છે � અમાનત �ુરઆને મ�દ સમાન જ 

બી� અમાનત છે. એહલબેતૈ અલયહ��સુસલામની 

અમાનત �ળવવાનો હક એ છે ક� એહલબેતૈ 

અલયહ��સુસલામના ગમને આપણ ેઆપણો ગમ 

સમ�એ અને તેઠ અલ�યહસસલામની �શૂીને આપણી 

�શૂી સમ�એ. જો તેઠ �હ�ર� �જ�દગીમા ં(હાજર) હોય 
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તો આપણ ેપોતે જ તેમની �ઝયારત મા ટ� જ�ુ ંજોઈએ. 

અને જો તેઠ આ �ુિનયામાથંી જઈ � ૂ કયા હોય તો 

તેમના રોઝા �બુારક અને મઝારાતની �ઝયારત માટ� 

જ�ુ ંજોઈએ. 

* * * * * 

(૩) લોકોની અમાન્ 
અમાનતના બે પકાર છે , એક અમાન્ે 

ામલક�, (મા�લક�ની અમાનત) બી� અમાન્ે 

શરઈ, અમાનતે િમલક� એ છે ક� માણસ પોતાનો 

માલ બી� કોઈ પાસે અમાનત �પે �કુ�. અમાનતે 

િમલક�ના પણ ક�ટલાક પકાર છે. કયાર�ક અ�કૂ 

વસ� ુફકત �રુકાના હ��સુર કોઈની પાસે અમાનત 
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તર�ક� રાખવામા ંઆવે છે કયાર�ક ફ કત ઉપયોગ 

કરવા માટ� કોઈ વસ� ુઆપવામા ંઆવે છે � પાછ� 

લઈ લેવાઈ છે. �ને વસ� ુઉછ�ની આપવી (થોડા 

�દવસ માટ� વાપરવા લે�ુ ંક� આપ�ુ)ં પણ કહ�વામા ં

આવે છે. આ પણ અમાનતનો એક પકાર છે. 

કયાર�ક કોઈ વસ� ુઆપવામા ંઆવે તો તે�ુ ંભા�ુ ં

લેવામા ંઆવે છે. દાખલા તર�ક� મકાન ભા�ુ લઈને 

ઉપયોગ કરવા દ�વા (ભાડ�) આપવામા ંઆવે છે � 

એક પકારની અમાનતે િમલક� ગણાય છે. કયાર�ક 

કોઈ વસ� ુગીર વી તર�ક� � ૂ કવામા ંઆવે છે અને 

તેની �િમનગીર� ઉપર બીજો માલ (ક� પૈસા) 

લેવામા ંઆવે છે. ગીર વી તર�ક� � ૂકવામા ંઆવેલી 
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વસ� ુપણ અમાનત છે. જો ક� ગીર વી તર�ક� કોઈ 

વસ� ુ�કૂ�ને તેની �િમનગીર� ઉપર કોઈ માલ (ક� 

પૈસા) લેવામા ંઆવયા હોય અને માલ (ક� પૈસા) 

પરત કરવામા ંન આવે તો ગીરવી તર�ક� �કૂવામા ં

આવેલી વસ�નેુ વેચીને � ૂ કસાનને ભરપાઈ કર� 

શકાય છે. એવી જ ર�તે �ઝુાબાહનો માલ (ધધંો 

કરવા માટ� નફામા ંભાગ રહ� તે શરતે માલ 

આપવો) એટલે ક� સરમાયાકાર� (�ડૂ� રોકનાર)નો 

માલ પણ એક પકારની અમાનત છે � બી� 

કોઈને વયાપારના હ�� ુમાટ� આપવામા ંઆવે છે. 

તેવી જ ર�તે કઝર (લોન - દ��)ુ પણ એક અમાનત 
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છે. આવી તમામ વસ�ઠુ અમાનતે િમલક� ગણાય 

છે. 

* * * * * 
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શરઈ અમાનત 

અમાનતે શરઈ એ છે ક� : ‘‘કોઈ એક 

માણસનો માલ બી� માણસની પાસે અમાનત�પે 

હોય પણ તે વસ�નુા મા�લક� તેન ેઅમાનત તર�ક� 

આવયો ન હોય. દાખલા તર�ક� ભાર� હવા�ુ ંઝાપ�ંુ 

આવે અને પાડોશીના ઘરમા ંલટ કતા કપડા 

બા�ુવાળા (પાડોશી)ના ઘરમા ંપડ� ગયા હોય , 

અથવા તો કોઈ�ુ ંખોવાયે�ુ,ં પાળે�ુ ં�નવર બી� 

કોઈના ઘરમા ંપહ�ચી ગ�ુ ંહોય , અથવા તો કોઈ 

ખર�દનાર (રાહક) કોઈ બધં પડ��ંુ (પેક�ટ) લઈ 

�ય, તેમા ં�ુકાનદાર પોતાનો (વેચયા વગરનો) 
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કોઈ માલ �કૂ�ને �લૂી ગયો  હોય અથવા તો 

રાહક� �લૂથી વધાર� રકમ �ુકાનદારને આપી દ�ધી 

હોય અથવા માણસને રસતા ઉપરની કોઈ મોટ� 

રકમ પડ�લી મળ� હોય અથવા તો ચોર�નો ક� 

ગસબ થએલો કોઈ માલ હાથમા ંઆવી ગયો હોય 

તો આ તમામ વસ�ઠુ શરઈ ર�તે અમાનત 

ગણાય છે. એને તેના અસલ મા�લક �ધુી 

પહ�ચાડવી વા�બ છે. અને તે વસ� ુવાપરવાનો 

કોઈ હક રહ�તો નથી. અમાનતે શરઈનો બીજો 

દાખલો એ છે ક� , કોઈનો પત કોઈને (�લૂથી) 

મળ� �ય તો તે પત તેના �ળૂ મા�લકને 

પહ�ચાડવો અથવા તો તે પત પહ�ચાડવાની 
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વયવસથા કરવાની ફરજ છે. બી� કોઈનો પત 

ખોલવો અને વાચંવો હરામ છે. 

* * * * * 
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લોકોના માલમા ંખયાનત 

જો કોઈ બી�ની અમાનતે િમલક� અથવા 
તો અમાનતે શરઈ કોઈ પાસે આવી �ય તો તેમા ં
ખયાનત કરવી હરામ છે અને આગળ ઉપર વણરન 
થઈ ગ�ુ ંતે �જુબ �નુાહ� કબીરામાથંી છે. 
ખયાનત નીચે જણાવયા તણ �નુાહોનો સ�હુ છે. 

(૧) બી�ે પર �લમ કરવો. 

(ર) ‘્ફર�્’ એસલે ક� વા�બ કામ પતયે 
બેદરકાર� (આળ ) દાખવવી અને 

(૩) બી� કોઈના માલનો ના�એા ર�્ે 

ઉપયોગ કરવો. 

* * * * * 
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(૧) બી� કોઈના માલનો 

પરવાનગી વગર ઉપયોગ કરવો 

બી� કોઈની મા�લક�ના માલનો તેના 

પરવાનગી વગર ખચર ક� ઉપયોગ કરવો એ �લમ 

છે. જો કોઈ માણસ કોઈ બી�ની પરવાનગી વગર 

તેનો માલ લઈ લે, તેના મા�લકને તે વાતની �ણ 

હોય ક� ન હોય , તે માલ કઝર તર�ક� લીધો હોય 

અને તે પાછો આપવાનો ઇરાદો હોય તો પણ તેમા ં

મા�લક�ની મ�ૂંર� (ક� મર�) નહ� હોવાથી તે પણ 

ખયાનત અને હરામ છે. બી� કોઈની  વસ�નેુ એક 

કણ (સેકનડ) માટ� પણ તેની પરવાનગી વગર 
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વાપરવી હરામ છે. એટ�ુ ંજ નહ� , બી� કોઈની 

વસ�નેુ કોઈ પણ ઉઝર� શરઈ (શરઈ કારણો) 

િસવાય એક જગયાએથી ઉપાડ�ને બી� જગયાએ 

�કૂવી પણ હરામ છે. અલબ� જો ખાતી�વુરક 

�ણતા હોઈએ ક� મા�લકની પરવાનગી વગર તે 

વસ� ુવાપરવામા ંમા�લક રા� રહ� તો તેવા 

માલનો ઉપયોગ �એઝ છે. પરં� ુતેવી વસ�નુો 

ઉપયોગ કરતી વખતે તે વસ� ુનાશ પામે અથવા 

તેમા ંકોઈ ખામી (કિત ક� �ુ કસાન) થાય તો તે 

વસ� ુવાપરનાર , �કૂસાન�ુ ંવળતર (બદલો) તે 

વસ�નુા મા�લકને ભરપાઈ કરવા માટ� જવાબદાર 

રહ�શે. 
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એક મસઅલો એ પણ છે ક� , જો 

અમાનતદાર� (અમાનતદાર રાખનાર માણસે) 

પોતાની શો�ત �જુબ અમાનતની �રુકા કર� હોય 

તેમ છતા ંઅમાનતની વસ� ુખામી ક� �ુ કસાન થઈ 

ગ�ુ ંહોય અથવા તો તે વસ� ુનાશ પામી હોય તો 

અમાનતદાર માણસ જવાબદાર રહ�તો નથી. તે 

સજંોગોમા ંતેણે તે વસ�નુો બદલો આપવો નહ� 

પડ�. તો તે �ુકસાન�ુ ંવળતર ભરપાઈ કરવા માટ� 

જવાબદાર રહ�શે. તેવી જ ર�તે મા�લકની 

પરવાનગી વગર અમાનતનો માલ વાપરનાર પણ 

અમાનતને �કૂસાન થાય તે માટ� જવાબદાર રહ�શે. 

એટ�ુ ંજ નહ� , તેણે તે અમાનત તાતકા�લક પાછ�  
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આપી દ�વી જોઈએ અથવા તો તેના મા�લકની ર� 

લઈ લેવી જોઈએ. � ૂ રએ તૌબાની આયત ૯૧ મા ં

ઇરશાદ છે : ‘‘અહ� ાન કરનારા ઉપર કોઈ દોષ 

ન્ી.’’ 

�ુરઆને મ�દની ઉપરો કત આયતથી 

સપરટ થાય છે ક� , � માણસે પોતાની પાસે 

અમાનત રાખીને અહ�સાન (ઉપકાર) કય� હોય 

અને પોતાની શો�તની મયારદામા ંઅમાનત�ુ ંરકણ 

નુ� હોય , તેમ છતા ંજો અમાનત નાશ પામે તો 

અમાનત �કૂનાર માણસ મોહસીન (અહ�સાન 

કરનાર)ની િવ�ધધ કોઈ દાવો કર� શકતો નથી. 

* * * * * 
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(ર) અમાનતની �ળવણીમા ં

બેદરકાર� 

લોકોની ્�રટએ જો એમ કહ�વામા ંઆવે 

ક�, માણસે અમાનતની �ળવણીના સબંધંમા ં

બેદરકાર� દ�ખાડ� છે , �મક� અમાનતની વસ�નેુ 

�રુ�કત જગયાએ રાખેલ નથી , તો અમાનદાર તે�ુ ં

�કૂસાન ભરપાઈ કરવા માટ� જવાબદાર ગણાશે. 

અમાનત રાખનાર માણસને તેના �ળૂ મા�લકની 

ર� વગર , તેની પાસેથી અમાનત બી� કોઈ 

પાસે અમાનત તર�ક� � ૂકવાનો હક નથી , એટલે ક� 

અમાનત બી� કોઈ પાસે તબદ�લ (ટાનસફર) 
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કરવા માટ� પણ �ળૂ મા�લકની પરવાનગી પાવત 

કરવી આવશયક છે. જો �ળૂ મા�લકની પરવાનગી 

મેળવયા વગર અમાનતદાર પોતાની પાસે � 

અમાનત હોય તેન ેબી� કોઈ પાસે અમાનત 

તર�ક� �કૂ� દ� અને તેની પાસેથી તે અમાનત નાશ 

પામે તો પહ�લો અમાનતદાર તે માટ� જવાબદાર 

ગણાશે અને � માણસ પાસે પહ�લા અમાનત 

�કૂવામા ંઆવી હતી તેણે બેદરકાર� દાખવી 

ગણાશે. આમ જો �ળૂ અમાનતદાર બી� કોઈને 

પોતાના કરતા , સારો અમાનતદાર સમજતો હોય 

તો પણ તેન ેઅમાનત આપતા પહ�લા �ળૂ 

મા�લકની પરવાનગી લેવી જ�ર� છે. તેવી જ ર�તે 
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અમાનતદાર અમાનતની વસ�નેુ �સુાફર�મા ં�ય 

તયાર� પોતાની સાથે લઈ જઈ શ કતો નથી. આમ 

કરવા માટ� પણ તેના મા�લકની પરવાનગી લેવી 

જ�ર� છે. જો અમાનતદાર માણસ �સુાફર�મા ંજવા 

માગતો હોય તો અમાનતની વસ� ુસામાનય ર�તે 

�રુ�કત ગણી શકાય તેવી જગયાએ �કૂ� શક� છે. 

પણ તે વસ� ુકોઈને સ�પીને જવા માટ� �ળૂ 

મા�કલની ર� લેવી જ�ર� છે. અલબ� જો એવી 

આશકંા હોય ક� અમાનતદારની પોતાની 

ગેરહાજર�મા ંતે વસ�નુો નાશ થઈ જશે (અથવા 

તો તેન ે�ુ કસાન પહ�ચશે) તો તેવા સજંોગોમા ં

વસ�નુા �ળૂ મા�લકને અથવા તેના વક�લ 
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(પિતિનધી નાયબ વગેર�)ને પરત કર� દ�વી 

જોઈએ. જો વસ�નુો �ળૂ મા�લક અથવા તેનો 

વક�લ હાજર ન હોય તો વસ� ુહા�કમે શરઅ 

(�જુ�હદ અથવા તેના વક�લ)ને સ�પી દ�વી 

જોઈએ. અથવા તો તે અમાનતની �રુકા માટ� 

�સુાફર� ન કરવી જોઈએ. આમ છતાં , અમાનતની 

�રુકા કરવા કરતા ં�સુાફર� કરવી વધાર� જ�ર� 

હોય તો તે મા�લક , તેનો વક�લ, �જુત�હદ અથવા 

તેનો વક�લ આ બધામાથંી કોઈ પણ ન મળે તો તે 

અમાનત કોઈ િવ�વસનીય માણસ પાસે અમાનત 

તર�ક� �કૂ� શકાય છે અથવા તો અમાનતદાર 
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ઇચછે તો �સુાફર�મા ંપોતાની સાથે લઈ જઈ શક� 

છે. 

જો કોઈ માણસને �ણકાર� હોય ક� પોતે 

અમાનતની યોગય ર�તે �ળવણી નહ� કર� શક� તો 

તેવા માણસે અમાનતની જવાબદાર� ક�લૂ ન 

કરવી, વા�બ છે. જો એવો માણસ અમાનત 

રાખવા માટ� લઈ લે તો તેના માટ� તે અમાનત 

પરત કર� દ�વી વા �બ છે. જો અમાનત �કૂનાર 

વયો�તને એ વાતની �ણ કર� દ�વા છતા ંક� 

અમાનતદાર તેની વસ�નેુ યોગય ર�તે સાચવી શક� 

તેમ નથી , જો તે (મા�લક) તેન ેઅમીન બનાવવા 

માગતો હોય તો તે અમાનત ક�લૂ કર� લેવી 
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�એઝ છે. પરં� ુએવા સજંોગોમા ંજો અમાનત 

નાશ પામે તો તેના �ળૂ મા�લકને જ � ૂકસાન થશે 

અને તેના માટ� અમાનતદાર કોઈ પણ ર�તે 

જવાબદાર ગણાશે નહ�. કારણ ક� અમાનત ન 

સાચવી શ કવા માટ�� ુ ંકારણ જણાવી દ�ધા પછ� 

પણ અમાનતદાર બન�ુ ંપડ� તો તે સજંોગોમા ં

અમાનતની �રુકા કરવી વા �બ રહ�શે નહ�. તેમ 

છતા ંઈમાનદાર વયો�ત તર�ક� (અખલાકન) શ કય 

હોય તે ર�તે અમાનતની �ળવણી કરવી જોઈએ. 

એ વાત પણ સપરટ છે ક� , અમાનત એક 

એવો �એઝ વયવહાર છે ક� બનેં પક 

(અમાનતદાર અને મા�લક) માથંી કોઈ પણ એક 
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પક ઇચછે તયાર� �રૂો કર� શક� છે. એટલે ક� મા�લક 

જયાર� પણ ઇચછે તયાર� પોતાનો માલ (અમાનત) 

અમાનતદાર પાસેથી પાછો લઈ શક� છે. તેવી જ 

ર�તે અમાનતદાર પણ જયાર� ઇચછે તયાર� પોતાની 

પાસેની અમાનત તેના મા�લકને પાછ� સ�પી શક� 

છે. અલબ� જયાર� મા�લક પોતાની વસ� ુમાગેં 

તયાર� અમાનતદાર માટ� તે વસ� ુપાછ� દ�વી 

વા�બ છે. તેવી જ ર�તે અમાનતદાર માણસ 

પોતાની પાસેની અમાનત પાછ� આપવા માગતો 

હોય તયાર� મા�લકને તે વસ� ુઅમાનતદાર પાસે 

રાખવા માટ�નો આરહ કરવાનો હક નથી. 

* * * * * 
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(૩) અમાનત પરત કરવામા ં

ઢ�લ 

જો અમાનત �કૂ� જનાર માણસ કા�ફર� 

હરબી હોય , એટલે ક� સામાનય સજંોગોમા ંતેના 

માલ ઉપર કબજો કરવો �એઝ હોય તો પણ જો 

તે કોઈ માલ અમાનત તર�ક� �કૂ� �ય તો તેના 

પર કબજો કર� લેવો �એઝ નથી. અલબ� જો 

કોઈ ચોર, ચોર�નો માલ અમાનત તર�ક� �કૂ� �ય 

અથવા તો કોઈ ગાસીબ (કોઈનો માલ બળજબર� 

�વૂરક લઈ લેનાર) અને ઝા�લમ માણસ ગસબી 

માલ અમાનત તર�ક� �કૂ� �ય તો તે માલ લઈ 
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લેવો વા �બ તો છે પરં� ુતેની પાસેથી લીધેલો 

માલ તેના �ળૂ મા�લક અથવા તો મા�લકોને 

પહ�ચાડ� દ�વો જોઈએ. 

આગળ ઉપર વણરન થઈ ગ�ુ ંછે તે 

પમાણે, અમાનતનો માલ તેના (�ળૂ) મા�લકને જ 

પાછો આપવો જોઈએ. જો મા�લકને ન મળે તો 

તેના વક�લને , દાખલા તર�ક� તેના �ુ�ંુબના 

જવાબદાર સભયને પણ આપી શકાય છે. જો તે ન 

મળે તો પછ� કોઈ િવ�વસનીય વયો�તને 

અમાનતદાર બનાવી દ�વી જોઈએ. ખાસ કર�ને 

માણસને પોતા�ુ ં� �ત� ુનઝદ�ક હોવાના �ચનહો 

દ�ખાવા લાગે તયાર� સબંિંધત વયો�તઠની અમાનત 
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પરત કર� દ�વાની વયવસથા કરવી વા �બ છે. જો 

ઉપર જણાવયા પમાણેના ્મ �જુબની કોઈ પણ 

વયો�ત ન મળે , એટલે �ધુી ક� કોઈ િવ�વસનીય 

વયો�તને પણ અમીન બનાવી શકાય તેમ ન હોય 

તો તેના માટ� જ�ર� છે ક� અમાનત િવશે તે 

વસીયત કર� �ય અને તેમા ંઅમાનતના મા�લક�ુ ં

અને સરના�ુ ંલખાવી દ�. 

એવી જ ર�તે જો અમાનતના મા�લકને 

એ વાતની �ણ થાય ક� અમાનતદાર માણસ 

ઇનતકાલ કર� � ૂ કયો છે તો તેના માટ� પોતાની 

અમાનત પાછ� મેળવી લેવી વા �બ છે. જો 

મર�મૂના વારસદારો તેને ઠળખતા હોય તો તેણે 
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અમાનતની (વસ�નુી) િનશાની આપીને અમાનત 

મેળવવી જોઈએ. તેવી જ ર�તે જો અમાનતનો 

મા�લક � �ત� ુપામે તો અમાનતદાર માણસ માટ� 

વા�બ છે ક� તે અમાનતના મા�લકના 

વારસદારોને અમાનતની વસ�ઠુ પહ�ચાડ� દ�. 

* * * * * 
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ભાડ� આપ�ુ,ં ઉછ��ુ ંઆપ�ુ,ં 

ગીરવી �કૂ�ુ ંઅને �ઝુાર�બા (�ડૂ� 

રોકાણ) (LEASE) 

અગાઉ જણાવી ગયા છ�એ તે પમાણે 

ભાડ� આપેલો માલ , ઉછ�નો લીધેલો માલ (એટલે 

ક� થોડો સમય માટ� વાપરવા લીધેલો માલ ક� 

વસ�)ુ ગીર વી રાખેલ માલ અને સરમાયાકાર� 

(�ડૂ� રોકાણ - ધધંો કરવા માટ� નફામા ંભાગ રહ� 

તે માટ�)ની િનયયતથી લીધેલો માલ , આ બધા 

પકારનો અમાનત ગણાય છે. આ બધા પકારના 
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માલના મા�લક જયાર� પણ તેનો માલ (ક� વસ�)ુ 

પાછો માગે તયાર� તેન ે�રુત જ પાછો આપી દ�વો 

જ�ર� છે. અલબત ઉપર જણાવેલ વયવહારોમા ં

કોઈ ��ુ�ત (સમય મયારદા) નકક� કરવામા ંઆવી 

હોય તો તે ��ુ�ત ચા� ુહોય તયા ં �ધુી તે માલ 

પાછો માગી શકાતો નથી.  દાખલા તર�ક� કોઈને 

અ�કુ િન��ચત ��ુ�ત માટ� મકાન ભાડ� આપવામા ં

આવ�ુ ંહોય તો જયા ં�ધુી ��ુ�ત �રૂ� ન થાય તયા ં

�ધુી મકાન મા�લક ભા�તૂ પાસેથી પોતા�ુ ંમકાન 

પા� ંમેળવી (ખાલી કરાવી) શ કતો નથી. તેવી જ 

ર�તે ગીરવી �કુાએલ વસ� ુજયા ં�ધુી તેની ઉપર 

આપવામા ંઆવેલ માલ પાછો ન આપે તયા ં�ધુી 
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પાછ� મેળવી શકાતી નથી. આ  જ વાત 

સરમાયાકાર� (રોકાણ તર�ક� આપેલ)ના માલને 

પણ લા� ુપડ� છે. જયા ં�ધુી િન��ચત ��ુ�ત �રૂ� 

ન થાય તયા ં�ધુી મા�લક પોતાનો માલ પાછો 

માગી શ કતો નથી. પરં� ુજયાર� ��ુ�ત �રૂ� થઈ 

�ય અને કરાર (વયવહાર) �રૂો થઈ �ય તયાર� 

વસ�નુો મા�લક માગેં નહ� તો પણ અમાનતદારને 

અમાનત પાછ� સ�પી દ�વી વા �બ થઈ �ય છે. 

અલબ� જો અમાનતનો મા�લક વ� ુમોહલત 

(સમય) આપે અથવા અમાનતદાર પાસે વ� ુ

સમય માટ� અમાનત રાખવા માગેં તો કંઈ વાધંો 

નહ� રહ�. 
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ઉપરના વયવહારો પૈક� વસ� ુઉછ�ની 

લેવી ક� આપવી એ એવો વયવહાર છે , �મા ંનકક� 

કર�લી ��ુ�ત પહ�લા મા�લક તેની વસ� ુપાછ� માગી 

શક� છે. દાખલા તર�ક� કોઈ માણસે એક અઠવા�ડયા 

માટ� કોઈ પાસેથી એક �કતાબ વાચંવા માટ� લીધી , 

પરં� ુ �કતાબનો મા�લક બે જ �દવસમા ંપોતાની 

�કતાબ પાછ� માગે તો �કતાબ ઉછ�ની લેનાર 

માણસે તે �કતાબ પાછ� આપી દ�વી વા�બ છે. આ 

વયવહાર �બલ�ુલ અમાનત �વો જ છે. અને 

સામાનય શબદોમા ંઅમાનત જ કહ�વાય છે. જો 

અમાનત �કૂનાર મા�લક� કોઈ ��ુ�ત નકક� કર� 



562 
 

હોય તો પણ તે � �દત �રૂ� થયા પહ�લા પોતાની 

અમાનત પાછ� માગંી શક� છે. 

* * * * * 
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મા�લકની શોધ અને મા�લક 

તરફથી સદકો આપવો. 
આ તો વાત થઈ અમાનતે િમલક�ની. જો 

કોઈ પાસે અમાનતે શરઈ હોય તો તે પણ તેના 
મા�લકને પરત કર� દ�વી જોઈએ. જો અમાનતનો 
�ળૂ મા�લક કોણ છે તેની �ણકાર� ન હોય તો 
એક વષર �ધુી તેના મા�લકને શોધવો વા �બ છે , 
દાખલા તર�ક� તે વસ� ુિવશે મોસજદોમા ં�હ�રાત 
કરાવવી જોઈએ. જો એક વષર પછ� પણ તેનો 
મા�લક ન મળે તો તેના વતી તે �રૂ��રૂો માલ 
સદકામા ંઆપી દ�વો જોઈએ. 

* * * * * 
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અમાનત �કૂનાર અને સાચવનાર 

બનેં બા�લગ અને આ�કલ હોવા 

જોઈએ. 

અમાનત �કૂનાર અને અમાનત તર�ક� 

વસ� ુસાચવનાર બનેં આ�કલ અને બા�લગ હોય તે 

સજંોગોમા ંજ અમાનતનો વયવહાર સહ�હ ગણાશે. 

કોઈ દ�વાના અથવા નાબા�લગ બાળકની 

અમાનત સાચવવાનો હક નથી. તેવી જ ર�તે તેની 

પાસે અમાનત સાચવવા માટ� �કૂ� પણ શકાતી 

નથી. પણ જો દ�વા નો માણસ અથવા તો 
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નાબા�લગ બાળકના સરપરસત (વાલી) ર� આપે 

તો તેવી વયો�તઠની અમાનત સાચવવી �એઝ 

છે. અલબ� જો નાબા�લગ બાળ ક અથવા તો 

દ�વાનાના વાલીની ર�થી અમાનત રાખવામા ં

આવી હોય અથવા તો વાલીની ર� મેળવયા વગર 

નાબા�લગ બાળક અથવા દ�વાનાનો માલ 

અમાનત તર�ક� રાખયો હોય આ બનેં સજંોગોમા ંજો 

માલ નાશ પામે તો તે માટ� અમાનતદાર (માલ 

સાચવનાર) જવાબદાર રહ�શે. તે માલ તેણે 

�દવાના અથવા નાબા�લગ બાળકને નહ� પણ તેના 

વાલીને પાછો આપવો પડશે. તેવી જ ર�તે જો 

માલ નાશ ન પામયો હોય અને વાલીની મ�ૂંર� 
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વગર લઈ લીધો હોય તો પણ તે માલ વાલીને જ 

પાછો આપવાનો રહ�શે. અલબ� જો માણસ કોઈ 

નાબા�લગ બાળક અથવા �દવાનાના હાથમા ંકોઈ 

માલ �ુએ અને તેન ેતે માલ વેડ ફાઈ જવાની 

આશકંા થાય તો તેની પાસેથી તે માલ લઈને તેના 

સરપરસત (વાલી) �ધુી પહ�ચાડ� શક� છે અને તેમ 

કરવા છતા (વચગાળાના સમયમા)ં માલ નાશ 

પામે તો તે જવાબદાર રહ�શે નહ�. 

આ િવષ યની વ� ુિવગત (અને 

ઉદાહરણો) ફ�કહ� �કતાબોમાથંી પાવત કર� શકાય 

છે. આ િવષયની સૌથી અગતયની વાત એ છે ક� 

અમાનતદાર�ના મહતવને સમજ�ુ ંજોઈએ અને 
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ખયાનત �વા �નુા હની ખરાબી અને �ુ કસાન 

પતયે સ�ગ રહ��ુ ંજોઈએ. હવે અમે આ િવષયમા ં

ફકત �ુરઆને મ�દની એક આયત અને ક�ટલીક 

વ� ુ�રવાયત પસ�તુ કર� રહયા છ�એ. 

* * * * * 
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�ુરઆનમા ંઅમાનતદારોની 

પશસંા 

�રૂએ આલે ઇમરાનમા ંઇરશાદ છે : 

‘‘અને એહલે �કતાબમાથંી ક�ટલાક એવા છે ક� જો 

� ુ ંએક �દનાર (તે જમાના�ુ ંના�ુ)ં પણ તેમને 

સ�પે તો (જયા ં�ધુી) તેમના માટ� સતત ઉભા રહ� 

તકાજો ન કર� તયા ં�ધુી તેન ેપાછો આપશે નહ�. 

તે�ુ ંકારણ આ છે ક� , તેઠ કહ� છે ક� અમારા માથે 

આ ��હલોના (અરબોના) (નાણા લઈને પાછા ન 

આપવાના) સબંધંમા ંકાઈં �ુનાહ નથી, અને તેઠ 

�ણી જોઈને અલલાહ િવ�ધધ ખો�ુ બોલે છે.’’ 
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ઉપરની આયતે શર�ફામા ં�દુાવદં� 

આલમ ઇસાઈઠની પશસંા કર� છે , �ઠ ગૈર 

ઈસાઈ લોકોની અમાનતમા ંપણ ખયાનત કરવાના 

કાયરન ે�એઝ સમજતા નથી. જયાર� એ 

ય�દૂ�ઠની ટ�કા કર� છે �ઠ ગૈર ય�દૂ� લોકોના 

થોડા માલમા ંપણ ખયાનત કયાર કર� છે અને �દુા 

ઉપર તહોમત �કૂ� છે ક� , ‘�દુાએ તેઠને એ કામ 

કરવાની ર� આપી છે.’ 

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમે જયાર� આ આયત પડ� તયાર� 

ફરમાવ�ુ ંહ� ુ ં: 
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‘‘�દુાના �ુશમનો �ુઠ બોલી રહયા છે ? 

મ� ઇસલામની પહ�લાની �હ�લીયતના જમાનાની 

દર�ક વસ�ઠુ અને દર�ક પધધિતઠ (તૌર 

તર�કાઠ)ની �ધુારણા કર� નાખી છે. હા , ફકત 

અમાનતની વાત �મની તેમ તેમના (�ળુ સથાને) 

છે. અમાનત નેક માણસની હોય ક� ફાિસક અથવા 

ફા�ર (બદકાર)ની તેન ેકોઈ પણ સજંોગોમા ંપરત 

કરવી જ પડશે. 

ઉપરોકત હદ�સથી એ વાત સપરટ થાય 

છે ક� , ખયાનત કરનારા લોકો , એ ય�દૂ�ઠ �વા 

છે, �ઠ ખયાનત કર� છે. અલબ� જો કોઈ 



571 
 

�સુલમાન ખયાનત કરવાને હલાલ સમ� તો તે 

�દુાના �ુશમનો પૈક�નો ગણાશે. 

* * * * * 
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અમાનત રાખેલા માલમાથંી 

પોતા�ુ ં�કુસાન ભરપાઈ કર� 

લે�ુ.ં 

�ુરઆને મ�દની આયતો અને 

�રવાયતોના પકાશમા ંએ વાત સા�બત થાય છે ક� , 

અમાનતમા ંખયાનત કરવી કોઈ પણ સજંોગોમા ં

�એઝ નથી. �કતાબે નેહાયામા ંશૈખ �સૂીએ અને 

�ૂના જમાનાના �જુત�હદોએ પણ એ  જ ફરમાવ�ુ ં

છે. 

સહ�હ હદ�સ ન�ધતા રાવી લખે છે ક� : 
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તેઠએ હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામને કહ�ુ ં: ‘‘એક માણસે બી� 

માણસને બ�રમાથંી પોતાના માટ� અ�કૂ પકાર�ુ ં

કાપડ ખર�દવા માટ� મોકલયો. તે માણસે બ�રમા ં

જઈને તપાસ કર�, તેન ે�ણ થઈ ક� પહ�લા માણસે 

� પકાર�ુ ંકાપડ મગંાવ�ુ ંછે , તે પકાર�ુ ંકાપડ તો 

પોતાની પાસે પડ�ુ ંછે. તો �ુ ંતે માણસ પહ�લા 

માણસ (ખર�દવા માટ� મોકલનાર)ને �ણ કયાર 

વગર પોતા�ુ ંકાપડ તેન ેઆપીને બ�રમાથંી 

ખર�દ�લો માલ પોતાની પાસે રાખી શક� ખરો ? 

ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘તેણે 

એ�ુ ંકરવાનો િવચાર �ધુધા ંકરવો ન જોઈએ. અને 
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તેવા કામમા ંપોતાના નફસને ફસાવવો ન 

જોઈએ.’’ પછ� ઇમામે � ૂ રએ અહઝાબની આ યત 

નબંર ૭ર ની િતલાવત કર�ને ઇરશાદ ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘જો તેની પાસે બ�રમા ંમળતી તેવી વસ� ુકરતા 

પણ સાર� વસ� ુહોય તો પણ તે પોતાના તરફથી 

પહ�લા માણસને �ણ કયાર વગર) તેન ેતે વસ� ુન 

આપે.’’ 

(્ફ ીર�  ાફ�, ્હાીબમાં્ ી ન�ગ) 

એટલા માટ� ક� �ળૂ કરાર થયો છે , તે 

�જુબ પહ�લા માણસની �ચૂના પમાણે તેના 

પૈસાથી બ�રમાથંી બી� માણસે એક ખાસ 

પકાર�ુ ંકાપડ લાવવા�ુ ં(નકક� થ�ુ)ં છે. હવે આ 
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કરાર�ુ ંજરા પણ ઉલલઘંન થાય તો તે ખયાનત 

થશે. 

�લૈુમાન �બન ખા�લદ કહ� છે : 

‘‘મ� હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામને �છૂ�ુ ંક� એક માણસ મારો  

કઝરદાર હતો. તેણે મા� કઝર અદા ન ક�ુર પણ તેણ ે

માર� પાસેથી કોઈ કઝર લી� ુનથી તેવી ખોટ� 

કસમ પણ ખાઈ લીધી. તયાર પછ� તેણે પોતાનો 

અ�કૂ માલ માર� પાસે અમાનત તર�ક� � ૂ કયો. �ુ ં

�ુ ંઅમાનતમાથંી અ�કૂ ભાગ (રકમ) મારા કઝર 

પેટ� લઈને તેનો ઉપયોગ કર� શ�ંુ ? 
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ઇમામ અલ�યહસસલામે જવાબ આવયો : 

‘‘એણે તમાર� સાથે ખયાનત કર� , પરં� ુતમાર� 

એની સાથે ખયાનત ન કરવી જોઈએ. હમણા તમે 

તેનો � ઐબ �હ�ર કય� તેના વ� ૂરળમા ંતમાર� 

પવેશી જ�ુ ંન જોઈએ.’’ 

(�ક્ાબે નહાયા) 

આગળના ભાગમા ંબયાન થઈ � ૂ ક�ુ ંતે 

પમાણે શેખ �સૂી અને બી� �જુત�હદો �તુલક 

આયતો અને �રવાયતોના પકાશમા ંએ ફતવો આપી 

�કૂયા છે ક� ખયાનત કરવી કોઈ પણ પકાર� 

�એઝ નથી. પરં� ુ�કતાબે �લુહકાત ઉવર�લુ 

�સુકાના કઝાવતના ભાગમા ંમર�મૂ સૈયદ કાઝીમ 
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તબાતબાઈ ફરમાવે છે ક� : ‘‘�જુત�હદોમા ંએ વાત 

મશ�ુર છે ક� અમાનતના માલમાથંી પોતાનો 

�એઝ હક વ�લુ કર� લેવામા ંકંઈ વાધંાજનક 

નથી.’’ મર�ુમ સૈયદ તબાતબાઈનો પોતાનો પણ 

આ જ ફતવો હતો પણ એહિતયાત �પે એ�ુ ંકામ ન 

કર�ુ ંજોઈએ. 

એવી જ ર�તે કોઈ માણસ કોઈને અ�કુ 

માલ આપે અને કહ� ક� : આ માલ સાદાત અથવા 

ગર�બોને પહ�ચાડ� દો. અને �ને એ માલ 

સ�પવામા ંઆવે તે પોતે પણ યોગા�યુોગ ગર�બ 

ક� સૈયદ હોય. તો પણ મા�લકની ર� વગર તે 

માલમાથંી પોતે પોતાના માટ� કોઈ માલ વાપર� 
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શકતો નથી. અલબ� એ વાતની ખાતી અને 

�ણકાર� હોય ક� જો તે માલમાથંી તે પોતાના માટ� 

વાપરશે તો પણ તેનો મા�લક રા� રહ�શે તો કોઈ 

વાધંો નથી. 

* * * * * 
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ખયાનતનો બોજ અને કયામતનો 

�દવસ 

પયગમબર� અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસલલમ ફરમાવે છે : 

‘‘ખબરદાર, કોઈ માણસ એક �ટની પણ 

ખયાનત કરવાનો પયતન ન કર�. નહ�તર 

કયામતને �દવસે તેન ેતેજ (ખયાનત કર�લા) 

�ટની પીઠ પર બેસાડ�ને લાવવામા ંઆવશે અને 

તે �ટની �મ જ ગાગંરતો હશે.’’ 



580 
 

‘‘ખબરદાર, કોઈ એક ઘોડાની પણ 

ખયાનત ન કર� નહ�તર તેન ે કયામતના �દવસે 

ઘોડા ઉપર બેસાર�ને લાવવામા ંઆવશે અને તે 

ઘોડાની �મ ગાગંરતો હશે.’’ 

એવો ખયાનત કરનારો માણસ મને મદદ 

માટ� પોકારતો હશે. (અને કહ�તો હશે) યા મોહમમદો 

યા મોહમમદો સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમ 

ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વ  

આલેહ� વસલલમ ફરમાવે છે : �ુ ંતેઠને કહ�શ ક� 

મ� તને તબલીગ કર�  (મઝહબની વાતો સમ�વી) 

હતી. હવે (તાર� નાફરમાનીના કારણે તાર� � 
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હાલત થઈ છે) તારા માટ� �દુાની �ુ�રમા ંમાર� 

કોઈ જવાબદાર� (રહ�તી) નથી.  

        

 (ામરાઅ�લુ ેરુલ) 

અલલામા મજ�લસી પયગમબર� અકરમ 

સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમની નીચે 

�જુબની �રવાયતો ન�ધે છે. 

‘‘એટલે �ધુી ક� (કોઈની પાસેથી લીધેલ) 

સોય અને દોરો પણ પાછો આપી દો. કારણ ક� 

કયામતના �દવસે ખયાનત એ બ�ુ જ બદનામી 

અને િનરાશા�ુ ંકારણ બનશે.’’ 
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એક માણસ ર હઝરત સલલલલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસલલમની �ખદમતમા ંઆવયો. 

તે માણસ એક �યુો (મોટ� સોઈ) ર� લીધા વગર 

લઈ ગયો હતો. તેણે ર હઝરત સલલલલાહો 

અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમને કહ�ુ ં: ‘‘�ુ ંમારા 

�ટ�ુ ંપલાણ તૈયાર કરવા માટ� આ �યુો લઈ 

ગયો હતો. ’’ ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વ  

આલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં: જો આ �યુામા ંમારો 

હક હોય તો �ુ ંતને માફ (જતો) ક� ં� ંઅને જો 

તેમા ંબી� �સુલમાનનો હક હોય તો , � ુ ંતેની 

�ક�મત અદા કર� દ��. � બય�લુ માલ સાથે ભેગી 

કર�ને તમામ �સુલમાનો વચચે નયાય�વૂરક વહ�ચી 
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શકાય તે અરબ માણસે કહ�ુ ં: ‘‘�ુ ંએ વાત 

�ણતો ન હતો ક� આ આટલો બધો સખત 

મસઅલો છે. જો એ�ુ ંછે તો �ુ ંઆ �યુો માર� પાસે 

નહ� રા�ુ.ં આમ કહ�ને તેણે તે �યુો ર હઝરત 

સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમને આપી 

દ�ધો અને તયાથંી ચાલયો ગયો. 

* * * * * 
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‘‘યોઅર��લ �જુર��નૂ - બે 

 ીમાુમુ’’ નો અ સ્ 
અલલામા મજ�લસી ફરમાવે છે ક� , મૈદાને 

હશમા ંખયાનત કરનારા માણસના ખભા ઉપર 

ખયાનતનો માલ �કૂ�લો હશે. મૈદાને હશમા ંદર�ક 

માણસની સાથે કોઈક િનશાની હશે �નાથી તેના 

�નુાહો ઠળખાઈ આવશે. � માણસ �ુિનયામા ં

‘�નુાહ� કબીરા ’ કરતો હશે અને તૌબા કયાર વગર 

� �ત� ુપામશે તો કયામતના �દવસે �દુા તેની સાથે 

અદલ (નયાય) કરશે. �દુાનો નયાય એ ર�તનો હશે 

ક� માણસે � પકારના �નુાહો વધાર� પમાણમા ં
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કયાર હશે તે પકારની િનશાની તેની સાથે લાગેલી 

હશે. દાખલા તર�ક� �ુિનયા મા ં શરાબ પીનારા 

શરાબીના હાથમા ંએક એવી બાટલી હશે �માથંી 

�ુગ�ધ પસરતી હશે અને તે �ુગ�ધથી મહ�શરના 

લોકોને તકલીફ પહ�ચતી હશે. તેવી જ ર�તે ગીતો 

ગાનારા ગાયકો અને સગંીતકારોના હાથમા ંગીત 

સગંીતના સાધનો ચ�ટ�લા હશે. �ૂગાર�ઠના 

હાથમા ં�ૂગાર રમવાની વસ�ઠુ લાગેલી હશે. 

‘‘યોઅર��લ �જુર��નૂ બે  ીમાુુમ વ 

�અુખાો �બ�લવા ી વલ અકદામ’’ 

‘‘�નેુહગારોને તેમના કપાળથી (�ખુ�ુ્ ાના 

�ચનહો પરથી) ઠળખી લેવામા ંઆવશે.’’ 
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(�રૂએ રહમાન - પપ, આ. ૪૧) 

* * * * * 
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હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસલલમ અને 

અમાનત 

એક �દવસ મોસજદ� નબવીમા ંએક ગર�બ 

માણસ પવેશયો અને હ ઝરત ર�લેૂ અકરમ 

સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમ પાસે 

પોતાની ગર�બાઈ�ુ ંવણરન કરવા લાગયો. ર 

હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમે 

ફરમાવ�ુ ં: ‘‘બેસી �, �દુા કાદ�ર છે. ’’ તયાર પછ� 

એક ફક�ર આવયો તેને પણ ર�લૂ સલલલલાહો 
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અલયહ� વ આલેહ� વસલલમે એમ કહ�ુ.ં પછ� એક 

તીજો ગર�બ માણસ આવયો. ર�લૂ સલલલલાહો 

અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમે તેન ેપણ બેસાડ� 

દ�ધો. પછ� એક માણસ આવયો. તે માણસે ચાર 

સાઅ (લગભગ બાર શેર - ૬ ક�લો) ઝકાતના ઘ� 

ર�ુ કયાર. ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વ  

આલેહ� વસલલમે તણેય ગર�બને એક એક સાઅ 

(લગભગ તણ તણ શેર વહ�ચી દ�ધા) પછ� એક 

સાઅ (લગભગ તણ શેર) ઘ� વધયા. ર હઝરત 

સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમે પોતે જ 

મગર�બ અને ઇશાની નમાઝ વચચે એલાન ક�ુર ક� 

એક સાઅ ઘ� હાજર છે. � કોઈ હકદાર હોય તે 
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આવીને આ ઘ� લઈ �ય. પરં� ુકોઈ આવ�ુ ંનહ�. 

કોઈ લેવા ન આવ�ુ ંહોવાથી (મજ�રૂ�ના 

સજંોગોમા)ં �ુ�ર સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમ તે ઘ� પોતાના ઘર� લઈ ગયા. હ. 

આયેશા�ુ ંબયાન છે ક� તે રાતે ર હઝરત 

સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમ �ચ�તા�રૂ 

દ�ખાતા હતા. મ� તે�ુ ંકારણ �છૂ�ુ ંતો આપે 

ફરમાવ�ુ ં: મને એ વાતની આશકંા (ડર) છે ક� 

કદાચ, �ુ ંઆ� ઇનતેકાલ કર� �� અને આ 

અમાનત તેના �સુતહક �ધુી ન પહ�ચે અને માર� 

પાસે પડ� રહ�.’’ 
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�રવાયત છે ક� , ર હઝરત સલલલલાહો 

અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમની �જ�દગીના �િતમ 

�દવસો હતા તયાર� આપની પાસે ગર�બોને આપવા 

માટ� છ ક� સાત �દનાર પડયા હતા. ર હઝરત 

સલલલલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસલલમે તે �દનાર 

મગંાવયા અને તે ગણીને કહ�ુ ં: 

‘‘શકય છે ક� મોહમમદ સલલલલાહો 

અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમ �દુાની �ુ�રમા ં

પહ�ચી �ય અને આ �દનાર તેની પાસે રહ� 

�ય.’’ પછ� ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વ  

આલેહ� વસલલમે તે �દનાર હ ઝરત અલી 

અલ�યહસસલામને ફક�રોમા ંવહ�ચી દ�વા માટ� 
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આવયા અને ફરમાવ�ુ ં: ‘‘હવે મને સતંોષ થઈ 

ગયો.’’ 

(નાા ��ુવાર�ખ, આ�ાૃ� - ૩ , હાર્ 

ર�લેૂ �દુા  લલલલાહો અલસહ� વ  આલેહ� 

વ લલમના �વન�ુ ંપકર્, પા. પ૪૪) 

 

* * * * * 
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�વુત વાતો પણ અમાનત છે. 

કયાર�ક એ�ુ ંબન�ુ ંહોય છે ક� , કોઈ 

બી�ની �વુત (રહસય ક� ભેદની) વાતો �ણ�ુ ં

હોય છે. અને તે એ વાત બી� કોઈને ન કહ�વાની 

શરતે એને કહ�વામા ંઆવી હોય છે. એવી વાત 

પણ અમાનત છે. તેવી જ ર�તે ક�ટલીક વાત 

માણસ આપમેળે �ણી લે છે એટલે ક� � માણસ 

િવશે તે વાત હોય તે  પોતે તે વાત કરતો નથી 

પણ એ વાત�ુ ં�વૂાર�મુાન થઈ શક� છે તેના 

િવશેની એ વાત ફ�લાઈ �ય તો તેન ેપસદં નહ� 

પડ�. શરઈ ર�તે એવી વાત પણ અમાનત છે. 
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જોએલી અથવા સાભંળેલી �વુત વાતો �હ�ર કર� 

દ�વી એ ખયાનત છે. �રુ�ર �હકમ નામની 

�કતાબમા ંહ ઝરત અલી અલ�યહસસલામ�ુ ંઆ 

કથન મૌ�ૂદ છે ક� : ‘‘� �વુત વાત તમને ખાનગી 

રાખવાની શત� કહ�વામા ંઆવી હોય તે વાત �હ�ર 

કર� દ�વી એ ખયાનત અને ગદાર� છે.’’ 

�વુત વાત દોસતની હોય ક� �ુશમનીની , 

નેક માણસની હોય ક� �રુા માણસની , જયાર� તે 

વાત અમાનત�ુ ંસવ�પ ધારણ કર� લે તો તે 

વાતને �હ�ર કરવી હરામ છે. 

* * * * * 
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અરસપરસની વાતો પણ 

અમાનત છે. 

પયગમબર� અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસલલમ ઇરશાદ ફરમાવે છે : સ�હુમા ં

બેસનારા સાથીદારોએ (એકબી�ની) અમાનતની 

સભંાળ લેવી જોઈએ. કોઈ મોઅિમને પોતાના 

મોઅિમન ભાઈની મહતવની વાત �હ�ર કરવી 

�એઝ નથી. 

હઝરત અ�ઝુર નબીએ કર�મ 

સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમના 

સદંભરથી ન�ધે છે : ‘‘અય અ�ઝુર  સાથીદારોની 
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અમાનતો�ુ ંધયાન રાખ�ુ ંજોઈએ. જો તમે તમારા 

મોઅિમન ભાઈઠની �વુત વાતોને �હ�ર કર� દ�શો 

તો ખયાનત કર� બેસશો. એવા કામથી બચો.’’  

એક બેઠક અથવા મીટ�ગમા ં� પણ 

વાતો થાય તે મીટ�ગમા ંભાગ લેનારાઠ માટ� 

અમાનત હોય છે. તેમા ં� વાત �પાવવા �વી 

હોય તેને �હ�ર કરવી ન જોઈએ. 

�રવાયતમા ંછે ક� સ�હુમા ંબેસનારા 

સાથીદારોએ (એક બી�ની અમાનતોનો ખયાલ 

રાખવો જોઈએ. તણ પકારની બેઠકોમા ંબેસનારા 

માટ� �વુત વાતો �હ�ર કરવી હરામ નથી. (૧) 

એક એ જગયા જયા ંહરામ પધધિતથી કોઈનો �વ 
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લેવાની (�નૂ કરવાની) વાત થઈ રહ� હોય , (ર) 

જયા ંઝીના (વય�ભચાર)નો પોરામ ગોઠવાતો હોય , 

(૩) એવી જગયા જયા ંનાહકનો હરામ માલ 

ખાવાની વાત થઈ રહ� હોય. 

આવી જગયાઠ પર થએલી વાતોને 

કોઈનો હક સા�બત કરવા માટ� કાઝી સમક ગવાહ 

(સાકી) બનીને ર�ૂ કર� શકાય છે. બલક� અ�કૂ 

સજંોગોમા ંતો તે વાત એટલી બધી મહતવની હોય 

છે ક� , તેવી �વુત વાતોને �હ�ર ન કરવી હરામ 

બને છે. 

�રુએ તહર�મમા ંપરવર�દગાર� આલમ 

પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 
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વસલલમની પતનીઠ પૈક� અ�કૂ (આયેશા અને 

હફસહ)ને ઠપકો આપે છે ક� , તેણીઠએ ર હઝરત 

સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમની સાથે 

ખયાનત કર� હતી અને આપની �વુત વાતો �હ�ર 

કર� દ�ધી હતી. �દુા એ બનેંન ેતૌબા કરવાની 

�હદાયત કર� રહયો છે અને ફરમાવી રહયો છે. 

‘‘(હ� નબીની �ીઠ ) તમે બનેં 

અલલાહની �ુ�ૂરમા ંતૌબા કરો (તો ઠ�ક છે) કારણ 

ક� તમે બનેંના મન (સતય તરફથી) ખર� જ ફર� 

ગયા છે.’’ 

(�રૂએ ્હર�મ - ૬૬, આ. ૪) 
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આ જ �રુામા ંપયગમબર �હૂ 

અલ�યહસસલામ અને હ ઝરત �તૂ 

અલ�યહસસલામની પતનીઠનો પણ આ ર�તે 

ઉલલેખ થએલો છે. 

‘‘તે બનેંએ દગો દ�ધો (પોતાના પિતઠ 

સાથે ખયાનત કર�. ઘરના રહસયોને �હ�ર કર� 

દ�ધા.) �થી તે બનેં �ીઠને અલલાહના અઝાબથી 

બચાવવામા ંઆ બનેં (બદંા) કોઈ પણ કામમા ં

આવયા નહ�. અને તે બનેં (�ીઠ)ને �ુકમ 

આપવામા ંઆવયો ક� ‘જહ� મમા ંજનારાઠની 

સાથે તમે બનેં પણ જહ� મમા ંદાખલ થઈ �વ.’’ 
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�વુત વાતો �હ�ર કરવી એ પણ 

અમાનતમા ંખયાનત છે. 

અબ�ુલલાહ �બન સનાન કહ� છે ક� , મ� 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામને 

�છૂ�ુ ં: �ુ ંમોઅિમનની �પાવવા લાયક વસ� ુ

મોઅિમન ઉપર હરામ છે ? ઇમામે જવાબ આવયો 

: હા. મ� �છૂ�ુ ં: ‘‘�ુ ંઆપ આ પ�નનો અથર 

પેશાબ અને પાયખાનાની જગયા �પાવવી એવો 

સમજયા છો ? ઇમામે ફરમાવ�ુ ં: તમે � વાત 

માનો છો તેવો અથર મ� કય� નથી.’’ 
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(જો ક� કોઈ પણ મોઅિમનની શમરગાહ 

(શર�રના �વુત ભાગને) જોવો પણ હરામ છે.) 

પણ મારો કહ�વાનો ભાવાથર મોઅિમનની �વુત 

વાતોને �હ�ર કરવા િવશે છે.’’   

    (�ક્ાબે કાફ�) 

ઇમામ અલ�યહસસલામ આમ પણ ફરમાવે 

છે : � માણસ કોઈ મોઅિમનની મૈયતને �સુલ 

આપે અને તેના અ�સુધંાનને અમાનતનોને 

ધયાનમા ંરાખે તો તેના �નુાહો બખશી દ�વામા ં

આવશે. 
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કોઈએ �છૂ�ુ ંકોઈની મૈયતના 

અ�સુધંાનમા ંઅમાનત�ુ ંધયાન કઈ ર�તે રાખી 

શકાય ? 

ઇમામ અલ�યહસસલામે જવાબ આવયો : 

તે (મૈયતને �સુલ આપનાર) મૈયતના શર�રમા ં� 

ઐબ �ુએ તે બી� કોઈને ન કહ�.’’ 

(�ક્ાબે ઇમાલી) 

અગાઉ વણરન થઈ � ૂ ક�ુ ંછે તે પમાણે 
કોઈની પણ �વુત વાત હોય તો સ�ંણૂરપણે 
અમાનત છે. ભલે પછ� તે વાત તેણે પોતે કહ� 
હોય ક� બી� કોઈ માધયમ દારા (હાલતા ચાલતા) 
અનાયાસે જોવા મળ� હોય. ગમે તે સજંોગોમા ં
રહસયની વાત એ એક અમાનત છે અને 
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અમાનતની વાત �હ�ર કર�ને ખયાનત કરવી 
�એઝ નથી. એટલે ક� � �વુત વાતો �હ�ર 
કરવાથી, �ના િવશેની તે વાત હોય તે નારાજ 
થતો હોય તો તે વાત �હ�ર કરવી ખયાનત અને 
હરામ છે. આ પકારની અમાનત એટલે ક� રહસયની 
અમાનતના ક�ટલાક દરજ� અને પકાર હોય છે � 

પૈક� અ�કૂ પકારની વાતો �હ�ર કર� ખયાનત 
કરવાને �ગૂલખોર� અથવા �ગુલી (ચાડ�) કહ�વાય 
છે અને અ�કૂ પકારની ખયાનતને ગીબત 
કહ�વામા ંઆવે છે. ઇનશાઅલલાહ આ દર�ક પકરણ�ુ ં
વણરન િવગતવાર યથાસથાને કરવામા ંઆવશે. 

* * * * * 
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�સુલમાનોના લશકર� રહસયો 

કાફરોને પહ�ચાડવા 

�દુા, પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� વ  

આલેહ� વસલલમ અને તમામ �સુલમાનો સાથે 

ખયાનત કરવાના �ુદા �ુદા સથાન છે. પોતાની 

�ત (�તર) સાથે ખયાનત કરવી એ પણ એક 

પકારની ખયાનત છે. (�ને સામાનય લોકો પોતાની 

�તને છેતરવી એ ર�તે સમ� છે.) આ બધા 

પકારની ખયાતનોનો અથર એ છે ક� , �સુલમાનોના 

રાજક�ય અને લશકર� રહસયો અને લશકરના �વુત 

�ુકમોને �સુલમાનો િવ�ધધ લડતા કાફરો �ધુી 
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પહ�ચાડ� દ�વાય. આ ર�તે કાફરોને �વુત રહસયો 

જણાવનારો માણસ ફ કત �દુા , પયગમબર 

સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમ અને 

તમામ �સુલમાનો સાથે જ ખયાનત નથી કરતો 

પણ પોતાની �ત સાથે પણ ખયાનત કર� છે. અને 

તે ર�તે �ુશમનોને (કાફરોને) મજ�તૂ બનાવવા 

અને �સુલમાનોને હરાવવા માટ� પોતે કારણ�પ 

બને છે. કદાચ આ ખયાનતનો ઉલલેખ �ુરઆને 

મ�દની નીચેની આયતમા ંકરવામા ંઆવયો છે. 

‘‘અય ઈમાન લાવનારાઠ  !  �દુા અને 

ર�લૂ સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમનો 

િવ�વાસઘાત ન કરશો અને તમાર� અમાનતો સાથે 
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પણ �ણી જોઈને િવ�વાસઘાત (ખયાનત) ન 

કરો.’’ 

(�રૂએ અનફાલ - ૮, આ. ર૭) 

ઉપરની આયત ના�ઝલ થવા �ગે 

��બર �બન અબ�ુલલાહ ફરમાવે છે ક� ‘‘એક �દવસ 

�બઈલે પયગમબર� અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસલલમને એવા સમાચાર આવયા ક� અ� ુ

�ફુયાન અ�કૂ જગયાએ �ુ િ�ર કોના એક લશકર 

સાથે પડાવ નાખીને બેઠો છે. આપ તેની સાથે જગં 

કરવા તૈયાર રહો આ વાતને એકદમ �વુત રાખજો 

�થી તેમની ઉપર ઠ�ચ�તો �ુમલો કર� શકાય. 

�નુા�ફકો પૈક� એક માણસે આ સમાચાર લખીને 
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અ� ુ�ફુ�યાનને મોકલયા અને તેન ે�સુલમાનો 

તરફથી થનાર અચાનક �ુમલાથી ચેતવી દ�ધો. 

આ ઉપરાતં આ  જ આયતના અ�સુધંાનમા ંઅ� ૂ

લબાબા નામના માણસની ખયાનત અને તેની 

તૌબાનો ઉલલેખ પણ �ુરઆને મ�દમા ંમૌ�ૂદ છે. 

* * * * * 
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અમાનદાર ઉપર અલલાહની 

રહમતનો છાયંો 

કોઈની �વુત વાતોને ખાનગી રાખવી એ 

�શુક�લ કામ છે. � લોકો�ુ ંનફસ પિવત હોય , � 

લોકો મોટ� �હમમત અને મોટ� ઉચચ પકારની ગૈરત 

ધરાવતા હોય તે �બૂ  જ સહ�લાઈથી આ �શુક�લ 

કામ પાર પાડ� શક� છે ને કોઈની �વુત વાતો 

કયાર�ય �હ�ર કરતા નથી. �વુત વાતોને �વુત 

રાખવી એ �બૂ જ સવાબ�ુ ંકામ છે. આ કામમા ં

એટલો બધો સવાબ છે ક� �ટલો સવાબ બી� 

ગણતીના કામોમા ંજ છે. રહસય �ળવનાર માણસ 
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કયામતના �દવસે ભયથી �રુ�કત રહ� છે. 

મહ�શરમા ંઅમાનતદાર માણસ અતયતં �રુ�કત 

રહ�શે અને તે અશ� �દુા અને રહ�મતે �દુાના 

છાયંામા ંરહ�શે. 

હઝરત ઇમામ �સૂા કા�ઝમ 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : ‘તણ પકારના લોકો 

એવા છે �ઠની ઉપર કયામતના �દવસે અશ� 

�દુાના છાયંા િસવાય બીજો કોઈ છાયંો નહ� હોય. 

તેઠ અશરના છાયામંા ંહશે. 

(૧) એ ક ્ો  એ મા્  �્ે પો્ાના 

� ુલમાન ભાઈની શાદ� કરાવી આપી હોય. 
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(ર) બીજો એ મા્  �્ે પો્ાના 

� ુલમાન ભાઈને ખા�દમ ( ેવક)ની વયવસ્ા કર� 

આપી હોય. 

(૩) તીજો એવો મા્  �્ે પો્ાના 

કોઈ � ુલમાન ભાઈની �ાુ્ વા્ોને �પાવી 

હોય. 

(�ક્ાબે ખે ાલ) 

* * * * * 
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તમાર� �વુત વાતો કદ� �હ�ર ન 

કરો. 

હદ�સોમા ંએ વાત સા�બત છે ક� તમારા 

સૌથી ન�કના ક� માનવતંા સગા હોય તો પણ 

તેઠ સમક તમારા ભેદની (�વુત) વાતોને કદ� 

�હ�ર કરવી ન જોઈએ. કારણ ક� કદાચ એ�ુ ંપણ 

બને ક� તેઠની સાથે તમાર� િમતતા ક� સબંધં 

જળવાઈ ન રહ� અને કોઈક �દવસ તે તમારો 

�ુશમન બની �ય. પોતાના �ુશમનના ભેદની વાતો 

�હ�ર ન કર� તે�ુ ંકોઈ જ લોકો�ુ ંઈમાન હોય છે. 
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હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામ 

પોતાના સહાબીઠ પૈક� કોઈને �ુકમ આપે છે ક� : 

‘‘તમારા િમતને પણ તમારા રહસયની 

વાત ન જણાવો. અલબ� તેન ેએવી વાતો જણાવો 

� વાતની તમારા �ુશમનોને �ણ થાય તો તેનાથી 

તમને કંઈ �ુકસાન ન થાય. એટલા માટ� ક� દોસત 

પણ કયાર�ક �ુશમન બની શક� છે ?’’ 

(બેહા�લ અનવાર, �ક્ાબે અમાલીમાં્ ી 

ન�ગ) 

એક ��ુક� અને પરહ�ઝગાર માણસ�ુ ંઆ 

ઉદાહરણ પસ�તુ કર�એ છ�એ. તે પરહ�ઝગાર 

માણસ તેની પતનીને તલાક આપવા માગંતો હતો. 



612 
 

જયાર� તેન ે�છૂવામા ંઆવ�ુ ંક� ‘‘આપે તેણીમા ં

એવો કયો ઐબ (�ુ�ુરણ) જોયો �ના કારણે તમે 

તેન ેતલાક આપવા માગંો છો ?’’ તેણે જવાબ 

આવયો : ‘‘અકલમદં માણસ કદ� પોતાની પતનીના 

ઐબ ક� તેની �વુત વાતોને �હ�ર કરતો નથી. ’’ 

છેવટ� તલાક થઈ ગઈ અને તેણીની ઇ��તની ��ુ�ત 

પણ પસાર થઈ ગઈ. ફર�થી લોકોએ તે માણસને 

કહ�ુ ં: ‘‘હવે તો તે �ી તમાર� પતની પણ રહ� 

નથી. એ તો કહો ક� તેણીમા ંએવો કયો �ુ�ુરણ હતો 

�ના કારણે તમે તેન ેતલાક આપી દ�ધી ?’’ તયાર� 

તે માણસે જવાબ આવયો ક� ‘‘પારક� �ી િવશે માર� 

શી પચંાત ?’’ 
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આ વાતનો સારાશં એ િનકળે છે ક� પિત 

પર પોતાની પતનીનો એ હક છે ક� તે પોતાની 

પતની િવશેની �વુત વાતોને �હ�ર ન કર� એટલે 

�ધુી ક� બનેંમા ંતલાક અને �ુદાઈ થવા પછ� પણ 

આ હક બાક� રહ� છે. 

ભેદની વાતો �હ�ર કર� દ�વી એ એક 

પકારની ખયાનત છે. અને દર�ક પકારના લોકો એ 

વાતને ખરાબ સમ� છે. 

ઠક�ુલ ફર�દ નામની �કતાબમા ંલખ�ુ ં

છે ક� ‘‘ઇબને �ઝયાદ લઅન�લુલાહ (તેની ઉપર 

�દુાની લાનત થાય.) �વા ઘાતક� અને �ુરટ 

માણસે પણ ઇબને સાદને એ બાબતે ઠપકો આવયો 
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હતો ક� તેણે હ ઝરત �ોુસલમ ઇબને અક�લ 

અલ�યહસસલામની વસીયત અને તેમની �વુત 

વાતો શા માટ� �હ�ર કર� દ�ધી ?’’ ઇબને ઝીયાદ� 

પતમા ંલખ�ુ ંહ� ુ ંક� 

‘‘અય ઉમર �બન સાદ ત� જ (હ ઝરત 

ઇમામ) �ુસૈન અલ�યહસસલામના �ુફા તરફ 

પયાણની �વુત વાતને �હ�ર કર� દ�ધી છે. તેથી 

તાર� જ તેઠની સાથે જગં કરવા જ�ુ ંપડશે.’’ 

નફ�લુ મહ��મૂ અને બી� મકાિતલ 

(મકાિતલ એટલે ક� કરબલાના વાક�આ ઉપર લખી 

ગએલ �કતાબ) ની �કતાબોમા ંલખ�ુ ંછે ક� , જયાર� 

ઇબને ઝીયાદ� �ોુસલમ ઇબને અક�લને �ગરફતાર 
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કર� લીધા તયાર� �ોુસલમ અલ�યહસસલામે ઇબને 

ઝીયાદને કહ�ુ ંહ� ુ ં: ‘‘�ુ ં� ુ ંમને કતલ કર� નાખીશ 

?’’ તેણે જવાબ આવયો : ‘‘હા’’ તયાર� આપે 

ફરમાવ�ુ ંહ� ુ ં: ‘‘તો પછ� મને એટલો સમય આપ 

ક� �ુ ંમારા (�ગત લોકો)માથંી કોઈને વસીયત કર� 

દ�’’ તે મલઉને ર� આપી. હ ઝરત �ોુસલમ 

અલ�યહસસલામે દરબારમા ંચાર� બા�ુ નજર 

દોડાવી અને ઉમર �બન સઅદ (લઅન�લુલાહ)ને 

જોઈને ફરમાવ�ુ ં:  ‘‘અય ઉમર , માર� અને તાર� 

વચચે િનકટતા (કૌ�ંુ�બક સબંધંો) છે. તાર� પાસે 

માર� એક માગંણી છે અને તારા માટ� એ માગંણી 

�રૂ� કરવી વા�બ છે. અને તે માગણી એક �વુત 
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વાત છે , ક� �ને �ુ ંતમામ લોકોને કહ� શ કતો 

નથી.’’ ઉમર ઇબને સાદ (લઅ.) એ વાત સાભંળવા 

અને માનવા માગતો ન હતો. તયાર� ઇબને ઝીયાદ� 

તેને કહ�ુ ં: ‘તેઠની વાત સાભંળવાનો ઇનકાર ન 

કરો. �ુઠ ક� તમારા િપતરાઈ ભાઈની ઇચછા �ુ ંછે 

?’ તેથી ઉમર ઇબને સાદ હ ઝરત �ોુસલમ 

અલ�યહસસલામ સાથે દરબારના એક �ણુામા ં

જઈને બેસી ગયો. હ ઝરત �ોુસલમ અલ�યહસસલામે 

ફરમાવ�ુ ં: ‘‘માર� ઉપર ક�ટ�ુકં કઝર છે , �ુ ં�ુફા 

પહ�ચયો તયાર� મ� સાતસો દ�નાર કઝર લી�ુ ંહ�.ુ � ુ ં

મા� ંઆ બખતર વેચીને તે કઝર ભરપાઈ કર� દ��. 

જયાર� મને કતલ કર� દ�વામા ંઆવે તયાર� માર� 
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લાશ ઇબને ઝીયાદ પાસેથી મેળવીને કાયદ�સર 

ર�તે દફન કર� દ�� અને કોઈને મોકલ , � ઇમામ 

�ુસૈન અલ�યહસસલામ ને �ફૂા આવતા અટકાવી દ�. 

મ� તેઠને પતમા ંલખ�ુ ંછે ક�, �ફૂાના લોકો તેઠનો 

સાથ આપવા માટ� તૈયાર છે તેથી મને ખાતી છે ક� 

તેઠએ �ફૂા તરફ પયાણ શ� કર� દ��ુ ંહશે. 

તેઠને માર� �ગરફતાર� અને કતલ થવાના 

સમાચાર પહ�ચાડ� દ� �થી તેઠ �ફૂા આવયા 

વગર પાછા ફર� �ય.’’ 

ઉમર �બન સા દ� (લઅન�લુલાહ) હ ઝરત 

�ોુસલમની એ તણેય વાતો (કઝર અદા કરવાની , 

લાશને દફનાવવાની અને સદં�શાવાહકને મોકલીને 
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હઝરત ઇમામ �ુસૈન અલ�યહસસલામને સદં�શો 

મોકલવાની) તે જ વખતે ઇબને ઝીયાદને જણાવી 

દ�ધી. ઇબને ઝીયાદ� �ોુસલમને કહ�ુ ં: 

‘‘(અય �ોુસલમ �બન અક�લ) કોઈ 

અમીન માણસ તમાર� સાથે ખયાનત કર� શક� 

નહ�, પરં� ુહક� કત એ છે ક� તમે એક ખયાનત 

કરનારાને અમીન બનાવયો છે.’’ 

* * * * * 
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એક દાખલા�પ રહસય �ળવનાર 

આ િવષયના �તમા ંઅમાનતદાર��ુ ં

એક સ�ંણૂર કહ�વાય તે�ુ ંઉદાહરણ પસ�તુ કર� દ��ુ ં

યોગય જણાય છે. જયાર� હ ઝરત ઇમામ �ુસૈન 

અલ�યહસસલામ બત�રુહમાથી , હા�જઝ નામના 

સથાન �ધુી પહ�ચયા તયાર� તેઠએ હ ઝરત �ોુસલમ 

�બન અક�લ અને �ફૂાના શીઆઠને સબંોધીને એક 

પત લખયો હતો �ના શબદો કંઈક આ પમાણે હતા 

: 
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‘‘�ુસૈન ઇબને અલી અલ�યહસસલામ 

તરફથી પોતાના મોઅિમન તથા �ોુસલમ ભાઈઠ 

જોગ સદં�શ.’’ 

‘‘�ુ ંએ �દુાની હમદો સના ક� ં�ં , �ના 

િસવાય બીજો કોઈ માઅ�દૂ નથી. હઝરત �ોુસલમ 

અલ�યહસસલામનો પત મને મળયો છે. તેઠએ મને 

એક સરસ ખબર મોકલી છે ક� તમે લોકો અમાર� 

મદદ કરવા માટ� એકઠા થઈ ગયા છો અને અમારા 

હક િવશે માગણી કર� રહયા છો. �ુ ં�દુા પાસે �ુઆ 

��ુ� ં� ંક� તમારો �તકાળ સારો રહ� અને તમારા 

આ નેક કામ માટ� આગળ વધવાને બદલે તમને 

જઝાએ ખૈર આપે. આઠમી ઝીલહજ મગંળવાર� મ� 
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તમાર� તરફ પયાણ કરવા�ુ ંશ� ં ક�ુર છે. મારો 

કાિસદ (સદં�શાવાહક) તમાર� પાસે આવે તયાર� 

તમારા કામમા ંઝડપ , અને ગભંીરતા રાખજો. 

ઇનશાઅલલાહ, �ુ ંથોડાક �દવસમા ંજ તમાર� પાસે 

પહ�ચી જઈશ.’’ 

‘‘વસ લામો અલસક વરહમ�લુલાહ� વબરકા્ોહ.’’ 

હઝરત ઇમામ �ુસૈન અલ�યહસસલામે આ 

પત ક�સ ઇબને મસહર સૈદાવીને આવયો અને તેઠ  

એ પત લઈને �ફૂાની સરહદ� પહ�ચી ગયા. તયા ં

ઇબને ઝીયાદના લશકરના એક સરદાર હસીન ઇબને 

તમીમે તેઠને �ગરફતાર કર� લીધા તયાર� ક�સ 

ઇબને મસહર� �રુત જ હ ઝરત ઇમામ �ુસૈન 
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અલ�યહસસલામનો પત ફાડ�ને તેના �કૂડ� �કૂડા 

કર� નાખયા. તેમને ઇબને ઝીયાદ પાસે લઈ 

જવામા ંઆવયા. ઇબને ઝીયાદ� તે પત માગંયો તયાર� 

ક�સે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘મ� તે પત ફાડ�ને �કૂડ� �કૂડા કર� 

નાખયો છે. ઇબને ઝીયાદ� �છૂ�ુ ં: ‘‘શા માટ� ?’’ 

તયાર� ક�સે જવાબ આવયો : ‘‘તેમા ં�ુ ંલખ�ુ ંછે તે � ુ ં

�ણી ન �ય માટ�. ’’ ઇબને ઝીયાદ� �છૂ�ુ ં: ‘‘તે 

પત કોને સબંોધીને લખાયો હતો ?’’ ક�સે જવાબ 

આવયો :  ‘‘એવા લોકોને સબંોધીને લખાયો હતો , 

�ને �ુ ંઠળખતો નથી.’’ ઇબને ઝીયાદ� કહ�ુ ં: ‘‘જો 

� ુ ંમને જણાવીશ નહ� તો તા ર� િમમબર ઉપર 

જઈને તયાથંી �ુઠાઠ ઉપર લાનત કરવી પડશે. ’’ 
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(આમ કહ�વા પાછળ ઇબને ઝીયાદનો નાપાક 

ઇરાદો (નઉઝો�બલલાહ) ઇમામ �ુસૈન 

અલ�યહસસલામની પિવત ઝાત પર લાનત 

કરાવવાનો હતો.) 

ક�સ ઇબને મસહર િમમબર ઉપર ગયા અને 

ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘અય લોકો , �ુસૈન ઇબને અલી 

અલ�યહસસલામ �દુાની શેરઠ મખ�કૂ છે અને ર�લેૂ 

�દુા સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમની 

�તૂી ફાતેમા સલા�લુલાહ� અલયહાના ફરઝદં છે. �ુ ં

તેમનાથી હા�ઝ નામના સથાનેથી �ટો પડયો �.ં 

�ુ ંએ માટ� આવયો � ંક� આપ લોકો તેઠની અવાજ 
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પર લબબૈક (તૈયાર છ�એ) કહો અને તેમની તરફ 

રા��શૂીથી આગળ વધો. ’’ તયાર પછ� ક�સે ઇબને 

ઝીયાદ અને તેના બાપ ઉપર લાનત મોકલી અને 

અમી�લ મોઅમેનીન હઝરત અલી અલ�યહસસલામ 

ઉપર ઘણી ઘણી �ુ�દ (સલવાતો) મોકલી. 

ઇબને ઝીયા દ� (લઅ.) ક�સને મહ�લની 

�ચી �દવાલ ઉપર લઈ જઈને તયાથંી ફ�ક� દ�વાનો 

�ુકમ આવયો. ક�સ ઇબને મસહરને મ હ�લની �ચી 

�દવાલ ઉપરથી નીચે ફ� કવામા ંઆવયા તયાર� 

તેમના હાડકાઠ ભાગંી ગયા. તેઠને હ� 

�વવાની આશા હતી અને �િતમ �વાસ ભરતા 
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હતા તયાર� અબ�ુલ મલીક ઇબને ઉમર� તેમ�ુ ંમા�ુ ં

કાપી નાખ�ુ.ં 

જયાર� હ ઝરત ઇમામ �ુસૈન 

અલ�યહસસલામે ક�સની તે હાલત અને તેઠ શહ�દ 

થયા તે િવશે �ણવા મળ�ુ ંતયાર� તેઠની રખમા ં

ર� ુઆવી ગયા અને તેઠએ આ આયતે શર�ફા 

િતલાવત ફરમાવી : 

‘‘ફામનુુમ મન કા નહબુ ૂવ ામનુુમ 

મસંયન્ાેરો’’ 

(�રૂએ અહાાબ - ૩૩, આ. ર૩) 

‘‘મોઅિમનો પૈક� ક�ટલાકોએ તો પોતા�ુ ં

વચન �ણૂર કર� દ�ખાડ�ુ ં(અથા�ત શહ�દ થઈ 
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ગયા) અને તેઠ માહં�ના ક�ટલાકો તો (શહાદત) 

ની વાટ જોઈ રહયા છે.’’ 

અમાનતદાર�ના િવષય ઉપર એક 

�દલચસપ બનાવ ર�યા�લ હ�કાયતમા ંઆ ર�તે 

ન�ધવામા ંઆવેલ છે. 

‘‘એક માણસ પાસે થેલીમા ં૧૦૦ �મુાન 

(ઈરાનના ચલણી નાણા) હતા. તે વહ�લી  સવારમા ં

એક સાવરજિનક સનાન��હમા ંનહાવા જવા માટ� 

િનકળયો. રસતામા ંતેનો એક િમત મળ� ગયો. તે 

પણ તે તરફ જતો હતો રસતાના જયા ંબે ફાટંા 

પડતા હતા તયા ંતેનો િમત કંઈ કહયા વગર 

તેનાથી �ુદો પડ� ગયો. જોગા�જુોગ તેની પાછળ 
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એક ચોર આવી રહયો હતો. તે માણસ પાસે � 

રકમની ભર�લી થેલી હતી તે ઉઠાવી લેવા માગંતો 

હતો. તે માણસ સનાન��હ પાસે પહ�ચયો. તે માણસે 

પોતાની થેલી સનાન��હના મા�લકને આપી દ�ધી 

અને પોતે નહાવા માટ� ચાલયો ગયો. સનાન��હના 

મા�લકને પણ નહાવા માટ� જ�ુ ંહ� ુ,ં તેન ેએમ થ�ુ ં

ક� પાછળ આવેલો ચોર એ થેલીના મા�લકનો િમત 

છે. તેમ સમ�ને તેણે તે થેલી ચોરને આપી દ�ધી 

અને કહ�ુ ંક� ‘‘�ુ ંનહાઈને બહાર આ�ુ ંતયા ં�ધુી � ુ ં

આ અમાનત સાચવ.’’ 

ચોર થેલી લઈને તયા ંજ બેસી રહયો. 

એટલીવારમા ંસનાન��હનો મા�લક બહાર આવયો. 
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તયાર� ચોર� તે થેલી પાછ� આપી. જયાર� 

સનાન��હના મા�લકને એ વાતની �ણ થઈ ક� આ 

(ચોર) થેલીના �ળૂ મા�લકનો િમત નથી તયાર� 

તેણે �છૂ�ુ ં: ‘�ુ ંકોણ છે ?’ તેણે જવાબ આવયો ક� 

‘‘�ુ ંએક ચોર �.ં ’’ સનાન��હના મા�લક� આગળ 

�છૂ�ુ ંક� ‘જો � ુ ંચોર છે તો પછ� ત� આ થેલી ચોર� 

ક�મ ન લીધી ?’’ ચોર� કહ�ુ ં: ‘‘એ હક�કત છે ક� �ુ ં

ચોર �ં , પણ અમાનતમા ંખયાનત કરવી , એ 

જવામદમની વાત નથી. આ અમાનત�ુ ંરકણ 

કરતા રહ�વાથી �ુ ંબી� ચોર� કરવા જતા પણ 

રોકાઈ રહયો �.ં ’’ આ વાત જયાર� થેલીના મા�લક� 
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�ણી તયાર� તેણે થેલી ખોલીને તેમાથંી અ�કૂ રકમ 

કાઢ� ચોરને આપી. 

* * * * * 
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તેવીસમો �નુાહ ચોર� 

શર�અતમા ં� �નુાહ�ુ ં ‘�નુાહ� કબીરા ’ 

હોવા�ુ ંસા�બત છે , તે તેવીસમો �નુોહ ચોર� છે. 

ફઝલ �બન શાઝાનની �રવાયતમા ંહ ઝરત ઇમામ 

અલી રઝા અલ�યહસસલામે ચોર�ને �નુાહ� 

કબીરામા ંગણાવેલ છે. એઅમશથી �રવાયત છે , ક� 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામે આ 

હદ�સે નબવી ન�ધી છે : 

‘‘કોઈપણ માણસ � મોઅિમન હોય તો 

કદ� ઝીના (વય�ભચાર) કરતો નથી અને કોઈ પણ 

મોઅિમન (કદ�) ચોર� કરતો નથી.’’ 
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(વ ાએ�શુશીયા) 

આમ, ઝીના કરનાર અને ચોર� કરનાર 

માણસ મોઅિમન હોઈ શ કતો નથી. એવા કાય� 

કરનારના ઈમાનની �હ હોતી નથી. એટ�ુ ંજ નહ�, 

પણ આવા માણસને �દુા અને બદલાના 

(કયામતના) �દવસ પર યોગય પમાણમા ંઈમાન 

નથી હો� ુ.ં એવો માણસ તૌબા કયાર વગર મર� 

�ય તો તે�ુ ંમૌત મોઅિમન�ુ ંમૌત નથી હો� ુ.ં 

ક�ટલીક આયતો અને �રવાયતો એવી છે , �મા ં

ચોર� કરવાની ટ�કા કરવામા ંઆવી છે. 

એવો દર�ક માણસ ચોર કહ�વાશે. અને તે 

�દુાની નજરમા ંપણ ચોર થશે. � કોઈ 
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�સુલમાનનો એવો માલ ચોર� લે � માલ તેની 

પોતાની જ (ચોરનારની જ ) િમલ�ત હોય અને તે 

માલ તેણે પોતાના માટ� રાખી લીધો હોય. (એટલે 

ક� �દુાવદં� તઆલા તેન ે એ જ અઝાબ આપશે � 

એક ચોર માટ� આ �ુનયાવી �જ�દગી પછ� 

આખેરતમા ંિન��ચત છે.) 

પરં� ુ(�ુિનયામા)ં તેના હાથ કાપવામા ં

નહ� આવે , અલબ� જો તેણ ેએક ચ�રુ ભાગ 

(૧/૪) દ�નાર ચોય� હશે અથવા તેથી વધાર� 

�ક�મતનો માલ ચોય� હશે તો કાપવામા ંઆવશે. 

જો એક ચ�ુરથાશં (૧/૪) દ�નારથી ઠછા 

માલની ચોર�ની સઝા �પે હાથ કાપવામા ંઆવે તો 
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તમે (�ુિનયાના) મોટા ભાગના લોકોના હાથ 

કપાએલા જોત. 

* * * * * 
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ચોર�ની સ� 

�રૂએ માએદાહમા ંઇરશાદ છે : ‘‘અને 

ચોર� કરનાર ��ુષ અને ચોર� કરનાર �ી હોય તો 

(તમે તેના કર�તુોના બદલામા)ં તેના હાથ કાપી 

નાખો, અને તેમની કરણીનો બદલો (સ�) અને 

અલલાહ તરફથી ઘડા�પ િન��ચત થએલી સ� છે , 

અને અલલાહ જબરદસત �હકમતવાળો છે.’’ 

‘‘પછ� જો કોઈ પોતાની સખતાઈ (અથારત 

�નુાહ ભયાર કાયર) પછ� પ�ચાતાપ કર� અને 

(પોતાની ચાલ) �ધુાર� લે તો બેશક અલલાહ તેની 
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તૌબા ોસવકાર� લેશે. િનસશંય અલલાહ મહાન 

બકનાર (માફ કરનાર) (અને) દયા કરનાર છે.’’ 

 ‘�દુારને �ુરઆન ’ નામની �કતાબના 

પાના ન ં૭૦ પર આ પમાણે લખા�ુ ંછે : 

ઇસલામના �ુશમન તતવોએ � બાબતો િવશે ઇસલામ 

ઉપર �ુમલો કય� છે અને લડાઈ આરંભી છે , તે 

પૈક� એક ઇસલામમા ંસ�ઠના કાયદાઠ છે. 

ઇસલામના �ુશમનો ઇસલામમા ંિન��ચત થએલા 

સ�ઠના કાયદાઠને સ�ઠ યોગય (િશકા) 

નથી. ખાસ કર�ને ચોર�ની સ� �પે હાથ કાપવા 

અને ઝીના (વય�ભચાર)ની સ��પે સગંસાર 

કરવાની સખત �ુ કતેચીની ( ટ�કા) કર� છે. તેઠ 
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તેમની (વાહ�યાત) ફ�લ�ફુ� ર�ુ કરતા કહ� છે ક� , 

આવા �નુાહો એક પકારની અખલાક� અને �હાની 

(નૈિતક અને આધયા�તમક) બીમાર�ઠ છે �નો 

ઇલાજ સ�ઠ કર�ને નહ� પણ સદ�ણુના પાઠો 

દારા અને મનોવૈિાિનક પધધિતથી થવો જોઈએ. 

અમે કહ�એ છ�એ ક� અમે સદ�ણૂના પાઠ 

શીખવવા એ આધય�તમક ઉપચારના જરાયે િવરોધી 

નથી. નસીહતના ઉપદ�શના પાઠ શીખવવાથી 

સમાજની �નેુહગાર મનો� �િ�વાળ� વયો�તઠ પર 

�ડ� અસર થાય છે એ વાતમા ંજરાયે શકંાને સથાન 

નથી. અમે એ વાતનો ઇનકાર પણ નથી કરતા ંક� 
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મોટા ભાગના �નુાહો ચા�ર�યની ખરાબી અને 

�બમાર �હ (માદં� મનો� �િ�)ને લીધે થતા હોય છે. 

ઇસલામે સદ�ણુના પાઠ શીખવવા 

ચા�ર�ય અને ટ�વોની �ધુારણા કરવાનો �દુો 

અવગણેલ નથી પરં� ુતેની સાથે સાથે અમે કહ�વા 

માગીએ છ�એ ક� ચા�ર�યની �ધુારણા માટ�� ુ ંસપરટ 

માગરદશરન આપવા છતાયં � માલ ઉદ દંડ બને 

અને પોતાની મનોવાસનાને �કૂત ર�તે િવહરવા દ� 

તો તેવા માણસની �ધુારણા સ� િસવાય બી� 

કોઈ પણ ર�તે કરવી અશ કય છે. �દુાએ સાવ 

નાના તણ ચાર વષરના બાળકને પણ પોતાની 

ઉપર કા� ુરાખવાની શો�ત આપી છે. દાખલા 
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તર�ક� �દુાએ એવા નાના બાળકને પથાર�મા ં

પેશાબ થ� ુ ંરો કવાની શો�ત આપી છે. �દુાએ 

આવી શો�ત આપી હોવા છતા ંતેમના મા - બાપ 

તા�લમ અને નસીહત આપી હોવા છતા ંજો એ�ુ ં

બાળક બેદરકાર રહ� મા - બાપ તેની ઉપર સખતી 

પણ ક ર� છે. ઇસલામની સ�ઠ િવશે ટ�કા કરવા 

માટ� આધયા�તમક અને ચા�ર�યની �ધુારણાને 

�રુતી સમજનારા (કહ�વાતા) િવધવાનોના દ�શોમા ં

પણ �નેુહગારોને ફ કત સાર� શીખામણ આપીને 

પેમથી છોડ� દ�વાય તે�ુ ંબન�ુ ંનથી. પરં� ુતે 

દ�શોમા ંપણ �નેુહગારોને �લમા ંગ�ધી દ�વાય છે 
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અને �ુદા �ુદા �નુાહો માટ� �ુદ� �ુદ� સ�ઠ 

પણ આપવામા ંઆવે છે. 

અમે એ વાતનો પણ અોસવકાર કરતા ં

નથી ક� આિથ�ક �ુદરશા પણ ઘણા �નુાહ માટ� 

કારણ�પ બને છે. અમે માનીએ છ�એ ક� ગર�બાઈ 

અને આિથ�ક તગંીને કારણે પણ માણસ બદ 

અખલાક (�ુરટ ચા�ર�યવાળો) બની �ય છે. આજ 

કારણોસર સમાજ પતયે દવેષ અને �ુશમની�ુ ં

પમાણ પણ વધ�ુ ં�ય છે. એટ�ુ ંજ નહ� 

સવાથગપ� ુતેમજ બી�ઠના હકકો પચાવી 

પાડવાની મનો� �િત પણ આિથ�ક �ુદરશા�ુ ંજ 

પ�રણામ છે. ગર�બાઈને કારણે ખયાનત અને 
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ચોર��ુ ંવલણ પણ વધે છે , માણસ કોઈ પણ વસ� ુ

(�િુવધા - સગવડ િવગેર�) થી વ�ંચત રહ� તો તે 

વસ� ુમેળવવા માટ� અને પોતાની અગવડને �ૂર 

કરવાના ચ્ો ગિતમાન કર� દ� છે. પરં� ુફ કત 

ગર�બાઈ અને કોઈ વસ� ુક� �િુવધાથી વ�ંચત થઈ 

જવાથી જ માણસ �નુાહખોર�મા ંસપડાઈ �ય છે , 

તે વાત અમે હરગીઝ ોસવકાર� શ કતા નથી. અમે 

એવા ક�ટલાય લોકોને ઠળખીએ છ�એ �ઠ 

ગર�બાઈ અને ઘણી બધી અ�વુીધાઠનો ભોગ 

બનયા હોવા છતા ં�લમ અને �નુાહખોર�થી �ૂર 

રહયા છે અને તેવા લોકો તેમના નેક વતરનથી 

ઉચચ કકાની પરહ�ઝગાર� અને સતંોષની સા�બત 
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�રૂ� પાડ� છે. તદઉપરાતં �બૂ જ સરળતા , 

પિવતતા અને શધધા�વૂરક પોતાની વા �બાતો 

અને ફરજ અદા કરતા રહ� છે. � દ�શો અને 

િવસતારોમા ંગર�બાઈ અની અને આિથ�ક સધધરતા 

છે તયા ંપણ �નુાખોર� અને અતયાચાર �બૂ જ 

પમાણમા ંથતા ંહોય છે. તેથી તયા ંકોઈ �લમ ક� 

�નુા થતા જ નથી તે�ુ ંપણ નથી. સોિવયેત દ�શ 

(રશીયાની) �નેુહગારોથી ભર�રૂ �લો આ વાતની 

સા�બિત આપે છે, ક� તયા ંપણ �ત �તના ં �નુાહો 

થતા ંજ રહ� છે. (સોિવયેત �િુનયન (રિશયા) મા ં

૧૯૯૦ મા ંસામયવાદનો નાશ થઈ ગયો અને તે 

હવે બાર �ુદા �ુદા રાજયોમા ંવહ�ચાઈ �કૂ�ુ ંછે.) 
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ઇસલામની સખત સ�ઠના કાયદાઠને 

જગંલી ગણાવી ટ�કા કરનારા  લોકો પોતાની અને 

પોતાના દ�શની વાસતિવ કતાને િવસર� �ય છે. 

સવતતંતા અને માનવતાવાદના �તુો 

પોકારનારાઠ �ુ ંપોતાના દ�શોમા ંથતી �નુાહખોર� 

અને અતયાચાર �લૂી બેઠા છે ? દ�કણ આ�ફકાના 

ચાલીસ હ�ર નાગર�કોને ફ કત પોતાના �ળૂ�તુ 

હકકોની માગંણી કરવાના કારણસર મશીનગનોથી 

�ંક� મારવામા ંઆવયા. �ુ ંતે જગંલીયત નથી ? 

૧૪ એપીલ ૧૮૬૦ ના કયહાન નામના (તહ�રાન - 

ઇરાનના) દ� િનકમા ંનીચે �જુબની ન�ધ છે. 
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‘‘છેલલા છ વષરના સમયગાળામા ં

અલજઝાઈર (દીપ સ�હૂનો દ�શ - આલ� �રયા)ના 

આઝાદ�ના આિશકો અને ��ુ�હદ નાગર�કોએ �બૂ 

જ દ�લેર��વૂરક ફાસંની ઝા�લમ �ુ�મૂતની 

�લુામીમાથંી �ોુ�ત પામવા માટ� લડયા અથવા 

પયતનો કયાર છે. અતયાર �ધુીમા ંઆલ� �રયા દસ 

મીલીયન (એક કરોડ)ની વસતીમાથંી એક 

મીલીયન (દસ લાખ) લોકો પોતાના �ળૂ�તૂ 

અિધકારોની �રુકા કરવાના આરોપસર કતલ કર� 

નખાયા છે.’’ 

અને અમારા �ળૂ િવષયની ચચાર આગળ 

વધારતા કહ�એ છ�એ ક� , ઇસલામે દર�ક પકારના 
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્�રટકોણને લકમા ંરાખયો છે. ઇસલામે સખત 

સ�ઠનો �ુકમ આપવાની સાથે સાથે અખલાક� 

અને �હાની ખરાબીઠને ના�દૂ કરવા અને 

સમાજમાથંી �નુાહખોર�નો �ત લાવી દ�વા માટ�ના 

આદ�શ પણ આવયા છે. સમાજમા ં�નુાહખોર�ની 

શકયતાઠ ઠછામા ંઠછ� રહ� તે માટ� ઇસલામ 

દર�ક ર�તે પયતનશીલ છે. આટલા પયાસો કરવા 

છતા ંજો સમાજનો કોઈ માણસ �નુાહખોર� કર� તો 

પછ� તેન ેસ� કયાર િસવાયનો બીજો કોઈ િવકલપ 

રહ�તો નથી. ઇસલામ �નુાહ કરનાર વયો�ત�ુ ંતે 

�નુાહ કરવા પાછળ�ુ ં�ળૂ કારણ �ુ ંછે , તે પણ 

ધયાનમા ંલે છે. દાખલા તર�ક� કોઈ માણસ આિથ�ક 
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તગંી અને �ખૂની હાલતમા ં�ુ:ખી થઈ જવાના 

કારણે ચોર� કર� બેસે તો ઇસલામી કા�નૂ પમાણે 

તેના હાથ કાપવામા ંઆવતા નથી. પરં� ુએ 

સ�થી � ૂ કત રહ� છે અને વ�મુા ંવ� ુતેન ે

સામાનય તાઅઝીર (નામની સ�) કર� ચેતવણી 

આપીને છોડ� દ�વાય છે , �થી ભિવરયમા ંએવો 

�નુાહ ન કર�. 

ઇસલામી �ુ�ુમતની ફરજ છે ક� તે તેના 

દર�ક ના�ગરકને જ�ર� રોજગાર �રૂો પાડ�. આમ 

છતા,ં જો કોઈ માણસ બેરોજગાર રહ� �ય તો તેને 

યોગય રોજગાર મળે તયા ં�ધુી તેને બય�લુ 

માલમાથંી વઝીફાહ (આ�િવકા) િનવારહ ભથ� ુમળે 
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છે. આવી વયવસથા હોવાથી ઇસલામી �ુ�ુમતમા ં

ચોર� થવાનો પ�ન જ ઉપોસથત થતો નથી. 

હક�કતમા ંઆટલી �િુવધા મળવા છતા ંજો કોઈ 

માણસ (ઇસલામી �ુ�મૂતમા)ં ચોર� કર� તો તેન ે

સ� મળવી જ જોઈએ. 

આ ઉપરાતં ચોરને સ� કરતા પહ�લા એ 

�દુા પણ ધયાનમા ંલેવાના રહ� છે ક� કોઈના 

દબાણમા ંઆવીને તો એ ચોર� નથી કર� બેઠોને ? 

જો માણસ ખર�ખર કોઈ પણ ર�તે ચોર� કરવા માટ� 

લાચાર થઈ ગયો હોય તો તેન ેસ� કરવામા ં

આવતી નથી. સામાનય ર�તે કોઈ �બન ઇસલામી 

દ�શમા ંઇસલામી કાયદાઠ લા� ુપાડવામા ંઆવતા 
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નથી. તેથી તે બાબતે ટ�કા - ટ�વપણ કરવાની 

કોઈને તક જ રહ�તી નથી. 

ઇિતહાસ એ વાતની સાકી �રૂ� છે ક� 

ઇસલામી �ુ�ુમતના ચારસો વષરના સ�ાકાળમા ં

ફકત છ વખત ચોર�ના �નુાસર હાથ કાપવાની 

સ� કરવામા ંઆવી હતી. 

બી� િવ�વ�ધુધ દરિમયાન કહ�વાતા 

પગિતશીલ દ�શોએ � જગંલી ર�તે લડાઈ લડ� 

હતી તેના પ�રણામે રપ મીલીયન (૩ કરોડ અને 

પ૦ લાખ) માણસો કતલ થઈ ગયા હતા. વીસ 

મીલીયન (બે કરોડ) લોકોએ તેમના હાથ પગ 

�મુાવયા હતા. સ�ર મીલીયન (એક કરોડ સ�ર 
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લાખ) લીટર માનવ રકત જમીન ઉપર ર�ડાઈ ગ�ુ ં

હ� ુ.ં અને બાર મીલીયન (એક કરોડ વીસ લાખ) 

ગભરનો નાશ થઈ ગયો હતો. આ બધા રકડાની 

સરખામણીએ જો ચારસો વષરમા ંમાત છ વખત 

અધમ ચોર� કરનારાઠના હાથ કાપવામા ંઆવયા 

હોય તેને જગંલીપ�ુ ંકહ��ુ ંએ ક�ટલે �શે વયાજબી 

છે ? શીઆઠના ફ�કહ� કાયદા �જુબ ચોરના 

જમણા ંહાથની ફકત ચાર રગળ�ઠ કાપવાનો જ 

�ુકમ છે, તોય ચોરના જમણા હાથનો ��ઠૂો અને 

હથેળ� સલામત રહ� છે. 

કોઈ એવી દલીલ પણ કર� ક� �ુના 

જમાનાના લોકોની સમજ એટલી બધી િવકાસ 
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પામી ન હતી તેથી તેવા લોકોને ��ુશમા ંરાખવા 

માટ� એવી સ�ઠ કરવામા ંઆવતી તે વયાજબી 

હતી, પરં� ુહવે તો લોકોની સમજમા ં� ��ધધ થઈ 

છે, એ વાત ભલા - ભોળા લોકોને છેતરવા માટ� 

બરાબર છે  જો લોકોની સમજણ ��ુધધમા ં� ��ધધ 

થઈ ગઈ છે તો પછ� પગિતશીલ અને પ�ચીમી 

(�રુોપ)ના દ�શોમા ં�નુાખોર� વધાર� પમાણમા ંછે 

તે�ુ ંકારણ �ુ ં ? હક�કત તો એ છે ક� �નુા હોની 

સ� સખત (કડક) રાખવામા ંનથી આવી. આ 

ઉપરાતં અમે તો એમ પણ કહ�એ છ�એ ક� 

ઇસલામમા ં� સખત સ�ઠના ફાયદાઠ છે 

તેનાથી જ લોકોની સમજ�ુ ંધોરણ �� ુથઈ �ય 
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છે. ઇસલામના કડક કાયદાઠના લીધે જ માણસ 

ફ�તના, ફસાદ અને િવનાશના માગ� જતો અટક� 

�ય છે અને ઉ �લિતના શીખરો સર કર� છે. 

માણસને આપમેળે જ એ વાત સમ�ઈ �ય છે ક� 

(દાખલા તર�ક�) ચોર� કરવી એ ખરાબ ��તય છે. 

ચોરોની સ�ના ઉલલેખવાળ� �ુરઆને 

મ�દની � આયત આગળ પસ�તુ કરવામા ંઆવી 

છે, તેમા ંએ સ�ંણૂર િવગત આવતી નથી ક� ચોર� 

કયા પકારની હોય તો હાથ કાપવાની સ� થઈ 

શક�, કઈ બા�ુનો અને ક�ટલો હાથ કાપવો ? એ 

વાત સપરટ છે ક� આ બધી િવગતો આપણને 

હદ�સોમા ંજ પાવત થઈ શક� છે. ચોર�ના િવષય 
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પર ઘણી હદ�સો ઉપલબધ છે �ના પકાશમા ં

ચોર�ની હદ અને સ� િવશેની નીચે �જુબની 

શરતો જોવા મળે છે. 

* * * * * 
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ચોર�ની હદ �ર� કરવા (સ� 

કરવા માટ�ની શરતો) 

ચોર� કરવાના �નુાહસર ચોરના હાથ 

કાપવાની સ� કરતા પહ�લા ંનીચે �જુબની શરતો 

સા�બત થવી જોઈએ. જો નીચેની શરતોમાથંી કોઈ 

એક પણ શરત �રૂ� થતી ન હોય તો તે સજંોગોમા ં

ચોરને હાથ કાપવાની સ� કર� શકાતી નથી. 

(૧) પહ�લી શરત એ છે ક� ચોર બા�લગ 

હોવો જોઈએ. બા�લગ હોવાની શરઈ િનશાની એ છે 

ક� (૧) છોકરો હોય તો ચાદંના �હસાબથી તેની 

ઉમર પદંર વષરની થઈ ગઈ હોવી જોઈએ. અને 
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છોકર� હોય તો ચાદંના �હસાબથી નવ વષરની 

હોવી જોઈએ. (ર) બા�લગ થવાની બી� િનશાની 

એ છે ક� �ંૂટ� નીચેની શમરગાહ (�વુતભાગ)ની 

ઉપર �ડા અને � ૂચેં તેવા વાળ આવી ગયા હોય , 

(૩) છોકરા માટ� બા�લગ થવાની તી� િનશાની એ 

છે ક� તેન ેએહતેલામ (�ઘમા ંવીયર સખલન) થવા 

લાગે અથવા તો કોઈ પણ ર�તે વીયર બહાર આવે. 

ઉપરની તણેય શરતોમાથંી કોઈ પણ શરત દ�ખાય 

તે છોકરો બા�લગ ગણાશે. જો ચોર� કરનાર ચોર� 

કરતી વખતે નાબા�લગ હોય તો તેના હાથ 

કાપવાની સ� થઈ શ કતી નથી પરં� ુકા�ને 

યોગય લાગે તે છોકરાને તાઅઝીર અને ડાટં - 
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ડપટ કર�ને છોડ� શક� છે , �થી ભિવરયમા ંતે એ�ુ ં

કામ ન કર�.  

અબ�ુલલાહ ઇબને સનાન હ ઝરત ઇમામ 

જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામથી આ �રવાયત 

ન�ધે છે , ક� જયાર� બાળક ચોર� કર� તયાર� પહ�લી 

અને બી� વખત માફ કર� દ�વો જોઈએ. જો તે 

તી� વખત ચોર� કરતો પકડાય તો તેને ચોર� 

કરતો અટકાવવા માટ� ઠપકો આપવો જોઈએ અને 

મારવો જોઈએ. આમ છતા ંજો તે ચોર� કરવા�ુ ં

ચા� ુરાખે તો ચોર� કરવાની સ� �પે તેની 

રગળ�ઠના થોડા થોડા �ણુા કાપી નાખવા 
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જોઈએ. છતાયં તે ચોર� કરવા�ુ ંચા� ુરાખે તો 

તેની રગળ�ઠ થોડ� થોડ� કાપવી જોઈએ. 

(ર) બી� શરત એ છે ક� ચોર� કરનાર 

આ�કલ હોવો જોઈએ. જો કોઈ �દવાનો હોય અને 

ચોર� કર� તો તેના હાથ કાપવામા ંઆવતા નથી. 

જો તેને ડાટં ડપટ , ઠપકો િવગેર� આપવાથી અસર 

અને ફાયદો થાય તેમ હોય તો ડાટં - ડપટ કર� 

શકાય છે. 

(૩) તી� શરત એ છે ક� માણસે કોઈની 

ધમક� (દબાણ)ને વશ થઈને અથવા મજ�રુ�ને 

લીધે ચોર� કર� ન હોવી જોઈએ. જો મજ�રૂ�ને 
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લીધે ચોર� કર� હોય તો તેને શરઈ સ� (હદ 

�ર�) કર� શકાતી નથી. 

(૪) � વસ�નુી ચોર� કરવામા ંઆવી હોય 

તે શરઈ ર�તે માલ અને િમલ�ત ગણાતી હોવી 

જોઈએ. 

(પ) � વસ�નુી ચોર� કરવામા ંઆવી હોય 

તે ૧/૪ શરઈ િમસકાલના �ધુધ સોનાની �કમત 

કરતા ઠછ� રકમની ન હોવી જોઈએ. એક શરઈ 

િમસકાલ અઢાર ચણાના દાણાની બરાબર થાય છે. 

�નો ચોથા ભાગ (૧/૪ વજન) સાડાચાર ચણા 

�ટ�ુ ંથાય છે. 
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(૬) ચોર�નો માલ , �લુામનો અથવા 

�તૂનો ન હોવો જોઈએ. જો િપતા તેના �તૂ ક� 

�તૂીનો માલ ચોર� તો તેન ેશરઈ સ� કર� શકાતી 

નથી. આનાથી ઉલ�ુ �તુ અથવા �તૂી પોતાના 

િપતાના માલની ચોર� કર� તો તેના હાથ કાપવામા ં

આવશે. આ જ વાત �લુામને પણ લા� ુપડ� છે. 

મા�લક પોતાના �લુામનો માલ ચોર� તો તેમા ંકંઈ 

સ� થતી નથી. પણ જો એ�ુ ંલખાણ થ�ુ ંહોય ક� 

�લુામ અ�કૂ પમાણમા ંમાલ કમાઈને આપશે તો 

તે સવતતં રહ�શે અને તે માલ અગર મા�લક ચોર� 

કર� તો તેન ેસ� થઈ શક� છે. અલબ� જો �લુામ 
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પોતાના મા�લકનો માલ ચોર� લે તો તેની ઉપર 

હદ �ર� થઈ શક� ક� નહ� એ િવષયમા ંમતભેદ છે. 

ક�ટલાક �જુત�હદ ફરમાવે છે ક� , ‘‘જો 

કાર�ગર અથવા તો નોકર પોતાના મા�લક અથવા 

કાયારલયના વડાનો માલ ચોર� લે તો તેની ઉપર 

શરઈ હદ �ર� થઈ શ કતી નથી. પરં� ુમશ�રૂ 

ફતવો એ છે ક� કાર�ગર, કમરચાર� અને (બી� ચોર� 

કરનાર) લોકો વચચે કોઈ તફાવત નથી અને 

તેમને શરઈ સ� થશે. જો મહ�માન , યજમાનનો 

માલ ચોર� લે તો તેમને સ� કરવા િવશે પણ 

�જુત�હદોના ફતવામા ંિવરોધાભાસ છે. વધાર� સહ�હ 

કૌલ એ છે ક� ચોર� કરનાર મહ�માનને સ� થશે. 
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(૭) �ુકાળના જમાનામા ંખાવા પીવાની 

વસ�ઠુની ચોર� થઈ હોય, તો શરઈ હદ �ર� કર� 

શકાતી નથી. હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામની �રવાયત છે ક� : 

‘‘�ુકાળ અને �ખૂના જમાનામા ંરોટ� , 

ગોશત વગેર� �વી ખોરાકની ચીજોની ચોર�ના 

કારણસર હાથ કાપી શકાતા નથી.’’ 

(૮) જો સીપાહ�એ �ુશમન પાસેથી માલે - 

ગનીમત મેળવવામા ંભાગ ભજવયો હોય , અને તે 

માલની વહ�ચણી થઈ ન હોય , એવા માલે 

ગનીમતમાથંી જો કોઈ સીપાહ� થોડાક માલની 

ચોર� કર� તો તે શરઈ સ�માથંી �કુત રહ�શે. 
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(૯) જો કોઈ વયવહારમા ંપરસપર 

ભાગીદાર થનારાઠ પૈક� કોઈ એક વયો�ત 

બી�નો માલ ચોર� લે અને એવો દાવો કર� ક� તે 

(ચોર�લો માલ) પોતાના જ ભાગનો છે તો તેની 

ઉપર હદ �ર� કર� શકતા નથી. 

(૧૦) � માણસ ઉપર ચોર�નો આરોપ 

�કૂવામા ંઆવયો હોય અને કાઝી સામે તેની ચોર� 

હ�ુ સા�બત થઈ ન હોય , તે માણસ ચોર� સા�બત 

થવા પહ�લા ચોર�નો માલ તેના મા�લક પાસેથી 

ખર�દ� લે અને તેની �ક�મત � ૂ કવી દ� તો ચોર� 

સા�બત કરવાની પણ જ� �રયાત રહ�તી નથી, તેવી 

જ ર�તે તેની ઉપર હદ પણ �ર� કર� શકાતી 
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નથી. આ જ ર�તે દાખલા તર�ક� જો �દકરાએ 

િપતાના માલમાથંી ચોર� કર� હોય પરં� ુચોર� 

સા�બત થયા પહ�લા જ િપતા�ુ ંઅવસાન થઈ �ય 

અને તે ચોર�નો માલ �દકરાને વારસામા ંમળ�  

ગયો હોય તો �દકરાને ચોર�ની સ� થઈ શ કતી 

નથી. 

(૧૧) જો હરામ ગણાતો માલ ચોરાયો 

હોય, દાખલા તર�ક� શરાબ અથવા �વુવર (� ૂડં)�ુ ં

ગોશત ચોરા�ુ ંહોય તો તેની સ� અપાતી નથી. 

(૧ર) ચોર�નો આરોપી એવો દાવો કર� ક� 

પોતે ચોર�નો માલ ચોર�ની િનયયતથી ઉપાડયો ન 

હતો, અને કાઝીને પણ તેનો (ચોર� િસવાયનો) 
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બી� કોઈ િનયયતનો એહતેમાલ (સદં�હ) જણાય 

તો પણ હદ �ર� કર� શકાતી નથી. 

(૧૩) શરઈ સ� કરવાની એક �વૂર શરત 

એ પણ છે ક�, � જગયાએ ચોર� થઈ હોય તયા ંજવા 

માટ� તેના મા�લકની ર�  ન લેવી જ�ર� હોવી 

જોઈએ. જો મોસજદ , �હ�ર સનાન��હ અથવા કોઈ 

સાવરજિનક જગયાએ ચોર� થઈ હોય તો સ� કર� 

શકાતી નથી. 

(૧૪) એક શરત એ પણ છે ક� ચોર�નો 

માલ યોગય �રુ�કત જગયાએ રખાયો હોય અને 

તયાથંી ચોરવામા ંઆવયો હોય. જો કોઈ માલ 

સાચવીને રાખવામા ંન આવયો હોય અને �લૂલો 
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�કૂ� દ�વામા ંઆવયો હોય તો તેની ચોર� માટ� સ� 

કરવી વયાજબી નથી. દાખલા તર�ક� સોના - 

ચાદં�ના ઘર�ણા �રુ�કત જગયાએ તા� માર�ને 

રાખવા જોઈએ. ફળ ઝાડ ઉપરથી તોડ�ને 

ચોરવામા ંન આવયા હોય પણ બાગમા ંભેગા કર�ને 

રાખેલા હોય અથવા ટોપલામાથંી ચોરવામા ંઆવયા 

હોય, ચોપગા પાણીઠ તબેલામાથંી ચોરવામા ં

આવયા હોય , વેચવાનો સામાન �ુકાનમાથંી 

ચોરવામા ંઆ વયો હોય , પોશાકના એવા 

ખીસસામાથંી ચોરવામા ંઆવયો હોય � ખીસસી 

પોશાકની �દરના ભાગમા ંઆવેલી (સીવે�)ુ હોય, 

અને બહાર લટક� રહ�ુ ંન હોય , પૈસા િતજોર� 
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અથવા એવી જ કોઈ �રુ�કત જગયામાથંી 

ચોરવામા ંઆવયા હોય. તેવી જ ર�તે કબની 

�દરથી કફન ચોરવામા ંઆવ�ુ ંહોય. 

(૧પ) ચોરને સ� કરવાની એક શરત એ 

છે ક� , ચોર� પોતે જ ચોર�નો માલ �રુ�કત 

જગયાએથી કાઢ� લીધો હોય. દાખલા તર�ક� એક 

માણસ માલને તેની �રુ�કત જગયાએથી કાઢ� અને 

બીજો માણસ તેન ેલઈ �ય તો તે બેમાથંી એક�ય 

ઉપર ચોર�ની હદ �ર� થશે નહ�. કારણ ક� � 

માણસે માલને �રુ�કત જગયાએથી કાઢ�ને 

અ�રુ�કત કર� નાખયો તેણે ચોર� કર� નથી. અને 

� માણસે ચોર� કર� છે તેણે પણ અ�રુ�કત 
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જગયાએથી (�હ�રમા ંપડ�લા) માલ ઉઠાવી (ચોર�) 

લીધો. હમણા જ આપણે આગળની ચૌદની 

શરતમા ંજો�ુ ંતે પમાણે અ�રુ�કત જગયાએ પડ�લા 

માલની ચોર�ની સ� મળતી નથી. ફ કત એવા જ 

માણસને ચો ર�ની સ� કર� શકાય છે ક� માલને 

�રુ�કત જગયાએથી કાઢ� લે અને ચોર� પણ �ય. 

જો �રુ�કત જગયાએથી માલની ચોર� કરનારા 

એકથી વ� ુમાણસ હોય , અને દર�ક ચોરનો ભાગ 

એક ચ�થુા�શ (૧/૪) િમસકાલ સોનાથી વધાર� 

�કમતનો હોય તો તે બધાના હાથ કાપવામા ં

આવશે. નહ�તર આગળ જણાવેલ પમાણમા ંભાગ 
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નહ� હોય તો કોઈનો પણ હાથ કાપવામા ંઆવશે 

નહ�. 

જો કોઈ ચોર �રુ�કત જગયાએથી માલ 

ઉઠાવીને પોતાના પાળેલા �નવર (પાણી) ઉપર 

લાદ� દ� , અથવા પોતાના નાબા�લગ બાળકને 

અથવા તો કોઈ �દવાનાને આપી દ� , અને તે 

�નવર, નાબા�લગ બાળક અથવા �દવાનો તે 

માલને લઈ �ય તો પણ ચોર શરઈ સ�થી બચી 

શકતો નથી. 

કારણ ક� આ �કસસામા ં�નવર , 

નાબા�લગ, બાળક અથવા �દવાનો ફ કત વાહનની 

વયાખયામા ંગણાય છે. 
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(૧૬) ચોર�ની સ� �પે હાથ કાપવામા ં

આવે છે પરં� ુજો કોઈ �પાઈને કોઈ માલ ચોર� 

લે અને તે ચોર�નો માલ લઈ �ય પછ� ખબર પડ� 

ક� માલની ચોર� થઈ ગઈ છે તો જ તેન ેશરઈ ર�તે 

ચોર� ગણવામા ંઆવશે. જો કોઈ માણસ ધાડ પાડ� , 

એટલે ક� મા�લક પાસેથી બળજબર��વૂરક માલ 

રચક�ને લઈ �ય તો તેન ેચોર�ની સ� (હદ 

�ર�) કર� શકાતી નથી. ધાડ પાડવા 

(ડા�ુગીર�)ની સ� માટ� તાઝીર કરવામા ંઆવે છે.  

એટલે ક� તેન ેએટલો ધમકાવવામા ંક� મારવામા ં

આવે છે ક� તે ભિવરયમા ંએ�ુ ંકામ ન કર�. 

અલબ� જો તેણે હિથયારોનો ઉપયોગ કર� સશ� 



668 
 

થઈને ધાડ પાડ� હોય તો તેને �હુાર�બ 

(�ોુસલમોની સામે �ધુધ કરવા)ની સ� થશે. �રૂએ 

માએહદની આયત ન ં૩૩મા ંતે સ�નો ઉલલેખ 

કરવામા ંઆવયો છે ક� તેને કતલ કર� નાખવામા ં

આવશે અથવા તો �ળૂ� ઉપર લટકાવી દ�વાશે. 

અથવા તો એક તરફનો હાથ અને બી� તરફનો 

પગ કાપી લેવામા ંઅથવા તેન ેહદપાર કરવામા ં

આવશે. આ પૈક�ની કોઈ પણ  એક સ� કરવાનો 

કાઝીને અિધકાર છે. 

(૧૭) જો ચોર� સા�બત થવા પહ�લા જ 

ચોર, શરઈ કાઝી પાસે જઈને ભિવરયમા ંચોર� ન 

કરવા િવશેનો ઇરાદો �હ�ર કર� તૌબા કર� લે , તો 
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તેની ઉપર શરઈ હદ �ર� કરવામા ંઆવશે નહ�. 

પરં� ુજો ચોર� સા�બત થવા પછ� તૌબા કર� લે 

તો � હદ �ર� કરવામા ંઆવી (સ� િન��ચત 

થઈ) હશે તે રદ નહ� થાય. 

(૧૮) ચોર� સા�બત થવાની મહતવની 

શરત એ છે ક� ચોરને ચોર� કરતી વખતે બે 

આદ�લ માણસોએ પોતાની રખે જોયો હોવો 

જોઈએ. 

એ�ુ ંપણ બની શક� છે એક આ�દલ 

માણસ ચોરને ચોર� કરતો જોયાની ગવાહ� આપે 

અને �નો માલ ચોરાયો હોય તે પોતે પણ કાઝી 

સમક કસમ ખાઈને કહ� ક� ફલાણા માણસે મારો 
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માલ ચોય� છે. જો કાઝી સમક ચોર પોતે ચોર� 

કર� હોવાનો બે વખત ોસવકાર કર� તો પણ તે 

શરઈ સ�ને પાત બની જશે. જો કોઈ ચોર , ચોર� 

કયાર િવશેની વાતનો એક જ વખત ોસવકાર કર� 

પરં� ુબી� વખત ચોર� કરવાની વાતનો ોસવકાર 

કરવા માટ� તૈયાર ન થાય તો તેણે �ટલા માલની 

ચોર� કયાર પહ�લાનો ોસવકાર કય� હોય તેટલો માલ 

તેની પાસેથી લઈને માલના �ળૂ મા�લ કને આપી 

દ�વામા ંઆવશે પરં� ુતેના હાથ કાપવામા ંનહ� 

આવે. 

(૧૯) � વયકિતનો માલ ચોરાયો હોય તે 

પોતે કાઝી સમક ચોરના હાથ કાપવાની માગણી 
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ર�ૂ કર� તો જ ચોરને હાથ કાપવાની સ� કર� 

શકાય છે. શરઈ ર�તે ચોર� સા�બત થવા અને 

ચોર�નો ક�સ કાઝી સમક ર�ુ થાય તે પહ�લા 

ચોર�ના માલનો મા�લક ચોર�નો માલ ચોરને બકી 

દ� (માફ કર� દ�) અથવા મા�લક પોતે જ તે માલ 

ચોર પાસેથી પાછો મેળવી લે અને ચોરને સ� 

કરવાની વાતની અવગણના કર� તો ચોરને સ� 

થતી નથી. અલબ� શરઈ કાઝી સમક ચોર� 

સા�બત થઈ જવા પછ� માલનો મા�લક ચોરને 

સ� થવાથી બચાવી શકતો નથી. 

ક�ટલાક �જુત�હદોએ ફરમાવ�ુ ંછે ક� જો 

ચોર� બે આ�દલ ગવાહોની ગવાહ�થી નહ� પણ 
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ચોરના પોતાના બે વખત ચોર� કયારનો ોસવકાર 

કરવાથી સા�બત થઈ �ય તો , હા�કમે શરઈ અને 

કાઝીને એ વાતનો અિધકાર છે ક� જો તેઠ 

મસલેહત સમ� તો તેની શરઈ સ� માફ કર� શક� 

છે. �કતાબે તેહઝીબમા ંઆ �રવાયત છે ક� એક 

માણસ હ ઝરત અમી�લ મોઅમેનીન 

અલ�યહસસલામની �ખદમતમા ંઆવયો અને પોતે 

ચોર� કર� હોવાનો ોસવકાર કય�. હઝરતે તેને 

ફરમાવ�ુ ં ‘‘�ુ ં� ુ ં�ુરઆને મ�દમા ંકંઈ મોઢ� 

(મૌ�ખક યાદ) કર�લ સભંળાવી શક�શ ?’ તેણે કહ�ુ ં

: ‘‘� હા, �રૂએ બકરહ’’ હઝરતે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘તને 

�રૂએ બકરહ (મોઢ� યાદ હોવા)ના કારણે મ� તારા 
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હાથોને કાપવાની સ�થી � ૂ કત કર� દ�ધા. ’’ એ 

શખસે કહ�ુ ં: ‘‘યા અલી અલ�યહસસલામ �ુ ંઆપ 

�ુ�ુદ� �દુા (�દુાએ િન��ચત કર�લી સ�ઠ)ની 

અવગણના કરો છો ?’’ 

આપે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘�ુ ં�ુ ં�ણે છે ? હદ 

�ર� કરવી એ વખતે જ�ર� બને છે જયાર� 

બયયનેહ (બે આદ�લ ગવાહોની ગવાહ�) દારા 

�નુાહ સા�બત થતો હોય. જો �નેુહગાર દારા 

�નુાહ કયાર� ુ ંોસવકાર કરવાથી �નુાહ સા�બત થતો 

હોય તો ઇમામ �નેુહગારને માફ કર� શક� છે.’’ 

ઉપરની �જુબની શરતો હોય તો ચોરના 

હાથ કાપવાની ફરજ ફ કત હા�કમે શરઅ (કાઝી) 
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�રૂ� કર� શક� છે. શરઈ કાઝી િસવાય બી� કોઈને 

હદ �ર� કરવાનો ક� સ� આપવાનો અિધકાર 

મળેલો નથી. હદ �ર� કરવા ઉપરાતં કાઝીની 

ફરજ એ છે ક� તે ચોર પાસેથી ચોર�નો માલ પાછો 

મેળવીને તેના મા�લકને આપે. જો તે માલ ખચારઈ 

ગયો હોય અથવા તો નાશ પામયો હોય તો તેની 

�વો અને તેટલો જ પમાણમા ંઅથવા સખંયામા ં

બીજો માલ ચોર� આપવો પડશે. જો તેમ ન થઈ 

શક� તો ચોર� તે માલની �ક�મત � ૂ કવવી પડશે. 

માલ પાછો આપવાનો આ �ુકમ બનેં ોસથિતમા ંછે. 

એટલે ક� ચોર� સા�બત થઈ હોય ક� સા�બત ન  થઇ 
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હોય, જો બી�નો માલ લઈ લીધો તો તે પાછો 

આપી જ દ�વો પડશે. 

ક�ટલીક પ�રોસથતી એવી હોય છે ક� જયા ં

ચોર� તો સા�બત થઈ નથી હોતી પણ હા�કમે શરઈ 

બી� કોઈનો માલ ઉઠાવી લેનારને તાઅઝીર કર� 

છે અથવા તો એટલો માર� છે ક� તે ભિવરયમા ં

ફર�થી એ�ુ ંકામ ન કર�. તાઅઝીર�ુ ંપમાણે અને 

િવવરણ કાઝીની પોતાની ઈચછા અને અ�ભપાય 

ઉપર આધા�રત હોય છે. �મક� માલ અ�રુ�કત 

જગયાએથી ચોરવામા ંઆવયો હોય , અથવા ડા�ુ 

માલ રચક�ને લઈ ગયો હોય અથવા દગાબા� , 

બોગસ ચેક અથવા બોગસ (નકલી) હસતાકર 
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કર�ને બી�નો માલ મેળવી લીધો હો ય, એ 

સજંોગોમા ંચોર�નો માલ �ળૂ મા�લકને પાછો 

આપવાનો વા �બ છે. અને તેન ેતાઅઝીર પણ 

થાય છે. એ જ ર�તે જો કફન ચોરવાની િનયયતથી 

કોઈ માણસે કબ ખોલી હોય , �મા ંમૈયત (� �તદ�હ) 

મૌ�ૂદ હોય, પરં� ુતેણે કફન ચો�ુર ન હોય તો તેને 

ફકત તાઅઝીર કરવામા ંઆવશે. પણ જો ચોર� 

કબમાથંી કફન ચોર� લી � ુ હોય અને કફનની 

�ક�મત ચોથાઈ (૧/૪) િમસકાલ સોના બરાબર હોય 

તો તેના હાથ પણ કાપવામા ંઆવશે. 

* * * * * 
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માલ અને આબ�ની �રુકા 

જો ચોર નજર� પડ� �ય તો તે મહાર�બ 

એટલે ક� ડા�ુની વયાખયામા ંઆવી જશે. માણસ 

પોતાના માલની �રુકા માટ� તેવા (ડા�ુ)નો 

સામનો કર� શકશે. ડા�ુ સાથેની ઝપાઝપીમા ંજો 

ડા�ુ મર� �ય તો �નૂ માફ છે અને તેનો કોઈ 

�કસાસ (બદલો - વળતર િવગેર�) પણ આપ�ુ ં

પડ� ુ ંનથી. તેવી ર�તે �ન અને �ીઠ (ની 

ઇઝઝત�)ુ રકણ કરતા �ુમલાખોર માણસને કતલ 

કર� શકાય છે. અલબ� આમ કરવાનો �ળૂ હ�� ુ

સવબચાવનો જ હોવો જોઈ જો સામા માણસને કતલ 
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કયાર વગર પોતા�ુ ંરકણ થઈ શક� ુ ંહોય તો, કતલ 

કર�ુ ંહરામ છે. � પકારની કોિશષોથી રકણ થ�ુ ં

હોય તેટલા પમાણમા ંકોિશષ કરવી જોઈએ. 

ચોર� િવશેના �ુકમો ઘણા ંછે અને મજ�ુર 

શરતોમા ં�જુત�હદોનો અ�ભપાય અ�કૂ જગયાએ 

અલગ અલગ છે. આ �સુતકમા ં�બૂ જ લબંાણ 

થઈ જવાના કારણે અમે અતે જ અટક�એ છ�એ. 

* * * * * 
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હદ �ર� કઈ ર�તે કરવી ? 

ચોર�ની શરતો સા�બત થતી હોય તો 

(તેની િવગત મેળવયા પછ�) હા�કમે શરઅ ચોરના 

જમણા હાથની ચાર રગળ� કાપી નાખશે. હાથનો 

��ઠૂો અને હથેળ� સલામત રહ�વા દ�શે. જો એક 

ચોરની ચોર� એક� સાથે ઘણા પકારની (�ૂદ� �ૂદ�) 

સા�બત થતી હશે અને એ પહ�લા તેનો હાથ 

કાપવામા ંનહ� આવયો હોય તો પણ આ  જ પમાણે 

હદ �ર� કરવામા ંઆવશે. જો ચોરની એક હાથની 

રગળ�ઠ એક વખત કાપવામા ંઆવી હોય અને 

ફર� વખત ચોર� કર� અને બી� ચોર�ની અગાઉ 
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જણાવી ગયા તે �જુબની બધી શરતો સા�બત 

થતી હોય તો ચોરના ડાબા પગની રગળ�ઠ 

સહ�તનો ભાગ કાપી નાખવામા ંઆવશે. પગનો 

બાક�નો ભાગ (રગળ� િસવાયનો) પગે ચાલવાના 

હ�� ુમાટ� ઉપયોગી થઈ શક� તે માટ� સલામત 

રાખવામા ંઆવશે. જો તે જ ચોર તી� વખત 

ચોર� કર� અને તે ચોર� પણ સા�બત થતી હોય તો 

તેન ેઉમક�દની સ� કરવામા ંઆવે છે અને જો 

ક�દખાનામા ંપણ તે ચોર� કર� તો તેન ે કતલ કર� 

નાખવામા ંઆવશે. 

� હાથ �દુાની બદંગી અને �ુઆ માટ� 

ઉઠાવવામા ંઆવતા હોય , � હાથ �દુાના 
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બદંાઠની �શુક�લી �ૂર કરવા માટ� આગળ વધતા 

હોય, � હાથનો યિતમો એન બેકસોની મદદ કરવા 

માટ� ઉપયોગ થતો હોય , દ�નના �ુશમનો ઉપર � 

હાથથી �ુમલો થતો હોય તે જ હાથ �સુલમાન 

ભાઈઠનો માલ ચોરવા માટ� વાપરવામા ંઆવે 

અને ઉપર જણાવેલ (૧૯) ઠગણીસથી વધાર� 

શરતો હોવા પછ� પણ જો ચોર� કર� હોવા�ુ ં

સા�બત થઈ �ય તો તેને કાપી નાખયા િસવાય 

બીજો કોઈ ઉપાય જ રહ�તો નથી અને એ જ ર�તે 

સમાજની �રુકા થઈ શક� છે. 

* * * * * 
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દ�યત 

જો કોઈ પણ �ુ નાહ ન કય� હોય તેવા 

માણસનો હાથ કાપવામા ંઆવે તો હાથ કાપનારા 

પાસેથી પાચંસો િમસકાલ સો� ુલઈને �નો હાથ 

કાપવામા ંઆવયો હોય તેન ેઆપવામા ંઆવશે. 

જયાર� ૧/૪ એક ચ�ુરથાશં િમસકાલ સો�ુ ંચોર� 

કરનારના હાથ કાપવામા ંઆવશે. આ વાતથી 

સપરટ થાય છે ક� બી�ના માલને અમાનત ન 

સમજનાર અને તેમા ંખયાનત કરનાર માણસ 

�દુાએ તઆલાની નજરમા ંિનદ�ષ માણસના હાથ 

કાપનાર માણસ કરતા ક�ટલાય ગણો વધાર� 
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ઝલીલ (ઉતરતી કકાનો) હલકો એન �નેુહગાર 

છે, �નાથી ઇસલામની નજર� અમાનત�ુ ંમહતવ 

સમ�ય છે. 

* * * * * 
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ચોવીસમો �નુાહ માપ તોલમા ં

ઠ� ંઆપ�ુ ં

માપતોલમા ંઠ� ંઆપ�ુ ંએ ચોવીસમો 

‘�નુાહ� કબીરા ’ છે. �ના માટ� ‘�નુાહ� કબીરા ’ 

હોવાની સપરટતા મૌ�ૂદ છે. માપ તોલમા ંઠ� ં

આપ�ુ ંહરામ હોવાની બાબત �ુરઆને મ�દ , 

હદ�સો, ઇજમાઅ અને અકકલથી સા�બત છે. 

એઅમશની �રવાયતમા ંહ ઝરત ઇમામ જઅફર� 

સા�દક અલ�યહસસલામે અને ફઝલ ઇબને શાઝાનની 

�રવાયતમા ંહ ઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામે 
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આ �નુાહને પણ �નુાહ� કબીરાની યાદ�મા ંન�ધેલ 

છે. આપે ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘માપતોલમા ંઠ� ંઆપ�ુ ં(�નુાહ� 

કબીરા છે.)’’ 

વેચનારો િન��ચત થએલા પમાણ કરતા ં

ઠ� દ� અથવા દયન (કઝર અથવા બી� કોઈ 

માલની જવાબદાર�) અદા કરનાર અ�કૂ (�કુરર ર) 

પમાણ �હ�ર કર�ને ઠછા પમાણમા ંઆપે , આ 

બ�ુ ંહરામ છે. 

�ુરઆને મ�દમા ં�બૂ જ કડક શબદોમા ં

ઠ� ંઆપનારા માટ� સખત અઝાબનો ઉલલેખ 
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કરવામા ંઆવયો છે. �ુરઆને મ�દની એક આખી 

�રુા આ િવષય ઉપર છે. �મા ંઇરશાદ છે : 

‘‘અફસોસ છે તે લોકો ક� �ઠ (તોલ 

માપમા)ં ઠ� આપે છે. માપ તોલમા ંઠ� 

કરનારઠ માટ� વયલ થાય. (વયલ દોઝખના એક 

�ુવા�ુ ંનામ છે. આ ઉપરાતં તમામ �રુાઈઠના 

સ�હુને પણ વયલ કહ�વામા ંઆવે છે. એટલે ક� 

તમામ પકારના અઝાબો અને િશકા માપ - 

તોલમા ંઠ� આપવાવાળાઠ માટ� છે.) તેઠ 

જયાર� લોકો પાસેથી (અનાજ િવગેર�) માપીને લે 

છે, તયાર� �રુ� ��ુ (માપીને) લે છે અને જયાર� 

તેમને માપીને ક� જોખીને આપે છે , તયાર� ઠ� ં
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આપે છે. �ુ ંતેઠ િવચારતા નથી ક� તેઠ પાછા 

ઉઠાડવામા ંઆવશે ? તે મહાન �દવસે ક� � �દવસે 

સવર લોકો તમામ જગતના પરવર�દગારની 

�ુ�ૂરમા ંઉભા હશે.’’ 

* * * * * 
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કાય� ‘‘સીજ�ન’’ મા ંહશે. 

સાભંળો  િનસશંય (તેઠએ ડરતા રહ��ુ ં

જોઈએ) �ુરાચાર�ઠની (કરણીના) લખાણ 

િસજ�નમા ંહશે અને તેન ેશી ખબર ક� િસજ�નમા ં

�ુ ંછે. તે એક લખાએ�ુ ંલખાણ (દફતર - 

ર�સટર) છે (�મા ં�ુરાચારોની કરણી લખેલી છે.) 

સીજ�ન, એ દફતર (ર�સટર)�ુ ંનામ છે 

�મા ંકાફરો અને ફાિસકોના નામએ આમાલ 

(તેમણે કર�લા કાય�ની ન�ધ) લખવામા ંઆવી હોય 

છે અને તે દફતર ભેગા કર�ને રાખવામા ંઆવેલ 

છે. અથવા તો િસજ�ન , જહ�ખમના એક �વૂા�ુ ં
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નામ છે �મા ંફાિસક અને ફા�ર લોકો મયાર પછ� 

જશે. એ ર�તે એ આયતનો અ�વુાદ આ પમાણે 

થશે એ લોકોએ ડરતા રહ��ુ ંજોઈએ , ક� બદકારો 

(�ુરાચાર�ઠ) માટ� જહ � મમા ંજવા�ુ ંલખે�ુ ંછે 

અને �ુ ંતમે �ણો છો ક� િસજ�ન �ુ ંવસ� ુ ંછે ? 

તેના િવશે તો લખાઈ � ૂ ક�ુ ંછે (અને િનણરય થઈ 

�કૂયો છે, �મા ંફ�રફાર થશે નહ�.) 

હઝરત શોઐબ અલ�યહસસલામે પોતાની 

કૌમને કંઈક આ શબદોમા ં�હદાયત ફરમાવી હતી :       

‘‘અને માપ તોલમા ંઠ� ંન આપો. �ુ ંતો તમને 

આ�દુગી (�ખુ)મા ંજોઈ રહયો � ંપછ� 

ઘટાડવાની શી જ�ર છે અને �ુ ંતમારા ઉપર એ 
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�દવસના અઝાબથી ડ� � ં� �દવસ બધાને ઘેર� 

લેશે અને એ માર� કૌમ , માપપટી અને તાજ�ુ ં

(માપ તથા તોલ - અદલ) ઇનસાફની સાથે �રૂ� 

�રૂા આપો , અને લોકોને તેમની (ખર�દ�લી) 

વસ�ઠુમા ંઠ� ંન આપો અને � �થવી ઉપર બગાડ 

કરવાના હ��થુી ફસાદ કરતા નહ�’’ 

(�રૂએ ુદૂ - ૧૧, આ. ૮૪ અને ૮પ) 

સપરટ છે , ક� ઠ� ંમાપવા તોલવાથી 

સમાજ વયવસથા તતં િવ��ત અને ખરાબ થઈ �ય 

છે. 

* * * * * 
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માપ - તોલમા ંઠ� ંઆપનાર 

મોઅિમન નથી. 

�ુરઆને મ�દની આયતોથી એ વાત 

�ણવા મળે છે ક� ‘‘ઠ� ંમાપવા તોલવાવાળો 

આખેરત અને કયામતના �દવસ ઉપર ઈમાન 

રાખતો નથી. જો તે માણસ કયામત ઉપર ઈમાન 

અને ય�કન રાખતો હોત બલક� �મુાન પણ રાખતો 

હોય તો એને એ અહ�સાસ થશે ક� �ટલો માલ તેણે 

માપીને ક� તોલીને ઠછો આવયો હશે તે માલનો 

કયામતના �દવસે �હસાબ થશે. એ માલ િવશે 

કયામતમા ં�છૂપરછ કરવામા ંઆવશે. જો તેન ેતે 
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વાતનો માત અહ�સાસ પણ હોત તો તે કદ� 

ખયાનત ન કરત. જો તેન ેતે વાતનો અહ�સાસ 

હોત તો તે એ�ુ ંિવચારત ક� પોતે હદદાર સાથે 

બનાવટ કર�ને ઠ� ંતો આપી શક� છે , પણ 

રબ�લુ આલમીનતો હમેંશા માટ� સતત હાજર અને 

જોનાર છે. 

કહ�વાય છે ક� એક �તૂપરસત કસાઈ 

હમેંશા લોકોને તોલ અને વજની �ક�મતના 

પમાણમા ંવધાર� આપતો હતો. તેન ેજયાર� આમ 

કરવા�ુ ંકારણ �છૂવામા ંઆવ�ુ ંતયાર� તેણે ઉપરની 

બા�ુએ ઇશારો કય�. લોકોએ જો�ુ ંતો તાજવાની 

ઉપરની બા�ુએ એક �તૂ (�િૂત�) રાખવામા ંઆવેલ 
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હતી. કસાઈએ કહ�ુ ં: ‘‘�ુ ંતેની ખાતર તોલમા ં

વધાર� આ�ુ ં�.ં ’’ બી� એક �તૂપરસત 

�ુકાનદારનો બનાવ આ ર�તે છે ક� ‘તે જયાર� પણ 

કોઈ વસ�નુો તોલ કરતો તયાર� તોલતા પહ�લા �તૂ 

તરફ એક નજર� કર� લેતો , �થી કર�ને તોલમા ં

ઠ� ંઅપાઈ ન �ય.’ 

હઝરત ��ૂફુ અલ�યહસસલામ અને 

�લેખા બનેં એક ઠરડામા ંએકાતં મા ંહતા. તયાર� 

�લેખાએ ઠરડામા ંરાખવામા ંઆવેલ એક �તૂ 

ઉપર પોતાની મકના (ઠઢની) ઢાકં� દ�ધી હતી. 

હઝરત ��ૂફુ અલ�યહસસલામે  તેણીને �છૂ�ુ ંક� 

આપે આ �ુ ં ક�ુર ? તયાર� તેણીએ જવાબ આવયો ક� 
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મને તેની શરમ આવે છે. હ ઝરત ��ૂફુ 

અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘આપને એવા �તૂ ની 

શરમ આવે છે , � ઇનસાનોના હા થે બનાવવામા ં

આવયો છે અને �નામા ંકોઈ સમજણ નથી. તો 

પછ� એ �દુા, � સમીઅ (સઘ�ં સાભંળનાર) અને 

બસીર (સઘ�ં જોનાર) છે , અને હાઝર-નાજર છે , 

તેની શરમ ક�મ ન હોય ?’’ આમ કહ�ને હ ઝરત 

��ૂફુ અલ�યહસસલામ (�લેખાનો ઇરાદો � �વત 

કરવાને બદલે) તયાથંી ભાગયા અને કોઈ �નુાહમા ં

ફસાયા નહ�. આ વાતનો સારાશં એ છે , ક� 

�તુપરસત લોકોને પણ િનજગવ અને નાસમજ 

પતથરોના બનેલા �તૂોની સામે �નુાહ કરવામા ં
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શરમ થાય છે. જયાર� ક�ટલા અફસોસની વાત છે ક� 

�સુલમાનો �નુાહો કરતી વખતે હમેંશા હાજર 

નાજર એવા �દુાની શરમ આવતી નથી. 

* * * * * 
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પાચં �નુાહ અને પાચં �સુીબત 

િમનહા�ુસસાદ�ક�ન નામની તફસીરમા ં

ન�ધેલી હદ�સ �જુબ હ ઝરત ર�લેૂ �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં

ક� પાચં �નુાહોને પ�રણામે પાચં �સુીબતો ના�ઝલ 

થાય છે. દર�ક �નુાહના પ�રણામે એક િવશેષ 

�સુીબત આવી પડ� છે. 

(૧) � કોઈ કૌમના લોકો વાયદા�ુ ં

ઉલલઘંન કર� અને વાયદો તોડ� તો �દુા તે કૌમ 

ઉપર તેમના �ુશમનોને અવશય વચરસવ આપી દ� 

છે. 
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(ર) જયાર� લોકો , �દુાએ આપેલા 

�ુકમોની િવ�ધધ કાય� કર� (�દુાના �ુકમની 

અવગણના કર� તેનાથી ઉલ�ુ આચરણ કર�) તયાર� 

તેવા લોકોમા ંગર�બી સામાનય વાત થઈ પડ� છે. 

(૩) જયાર� બદકાર� (વય�ભચાર) 

�લુલમ�લુલા થવા માડં�, તયાર� � �ત�નુા દર ચોકકસ 

વધી �ય છે. 

(૪) જયાર� લોકો માપતોલમા ંઠ� 

આપવા માડંશે તયાર� વનસપિત અને ખેતી 

ઉતપાદનમા ંઘટાડો થઈ �ય છે અને રોઝીની 

િવશાળતા અટક� �ય છે. 
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(પ) જયાર� લોકો ઝકાત આપવા�ુ ંબધં 

કર� છે તયાર� વરસાદ વરસતો નથી. 

* * * * * 
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વેપાર કરનારાઠને હઝરત 

અમી�લ મોઅમેનીન 

અલ�યહસસલામની વસીયત 

અમી�લ મોઅમેનીન હ ઝરત અલી 

અલ�યહસસલામને જયાર� �ુ�ુમતના કામોમાથંી 

�રસદ મળતી તયાર� તેઠ �ુફાની બ�રમા ંજઈને 

આ પમાણે ફરમાવતા હતા : 

‘‘અય લોકો ! �દુાથી ડરો , સ�ંણૂર ર�તે 

નયાય�વૂરક માપ - તોલ કરો , લોકોને તેમની 
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વસ�ઠુ ઠછ� ન આપો અને જમીનમા ંફસાદ 

ફ�લાવયા ન કરો.’’ 

એક �દવસ હઝરત અલી અલ�યહસસલામે 

જો�ુ ંક� �ફૂાની બ�રમા ંએક માણસ ઝાફરાન 

(ક�સર) વેચી રહયો હતો. તેણે એવી ચાલાક� કર� 

હતી ક� પોતાના હાથ તેલથી ચીકણા કર�ને 

તાજવાના � પલલામા ંઝાફરાન તોલવા માટ� 

રાખ�ુ ંહ� ું , તે પલલાને પોતાના ચીકણા હાથ 

લગાવયા કરતો હતો. હઝરત અલી અલ�યહસસલામે 

તે વેપાર�ની આ ચાલાક� જોઈ ક� તે�ુ ંતાજ�ુ ં

યોગય નથી તયાર� ક�સરને તાજવામાથંી ઉઠાવી 

લી�ુ ંઅને ફરમાવ�ુ ં: 
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‘‘તાજવાને સર�ુ ંકર�ને પહ�લા 

વયવોસથત કરો, પછ� જો ઇચછા થાય તો વજનમા ં

વધાર� આપો.’’ 

 

 

* * * * * 
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આગના પવરતોની વચચે 

પયગમબર� અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસલલમ ફરમાવે છે : ‘‘� માણસ માપ - 

તોલમા ંખયાનત કરશે , તેન ેદોઝખના નીચલા 

ભાગમા ંનાખી દ�વામા ંઆવશે જયા ંતે�ુ ંસથાન 

આગના બે પવરતોની વચચે હશે. તેન ેકહ�વામા ં

આવશે ક� આ પવરતો�ુ ંવજન તોલ કર ને તે એ 

કામમા ંવયસત રહ�શે.’’ 

તફસીર� િમનહા�ુસસાદ�ક�નમા ંલખ�ુ ંછે ક� : 

મા�લક નામના એક માણસનો પાડોશી બીમાર 

પડયો તયાર� તે તેના ખબર �તર �છૂવા માટ� 
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ગયો. મા�લક કહ� છે ક� મ� તેને (સકરાતમા)ં �િતમ 

�વાસ લેતા જોયો. એ હાલતમા ંતે ચીસો પાડ� 

રહયો હતો ક� ‘‘હમણા ંજ આગના બે પવરતો માર� 

ઉપર પડશે.’’ મ� તેને કહ�ુ ંક� આ ફ કત તારો ભમ 

છે. તયાર� તેણે જવાબ આવયો ‘‘ના, એ�ુ ંનથી પણ 

�બલ�ુલ હક વાત છે. કારણ ક� માર� પાસે બે 

પકારના તાજવા હતા. એક તાજવાથી �ુ ંલોકોને 

ઠ� ંતોલીને આપતો હતો અને બી� તાજવાથી 

વધાર� તોલીને �ુ ંરાખતો હતો. આ તેની સ� છે.’’ 

* * * * * 
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ઠ� ંગણીને આપ�ુ ંપણ હરામ 

છે. 

� ર�તે માપ તોલીને ઠ� ંઆપ�ુ ંહરામ 

છે. તેજ ર�તે ગણીને ઠ� ંઆપ�ુ ંએ પણ હરામ 

છે. એ વસ�ઠુ � માપીને વહ�ચવામા ંઆવે છે , 

�મક� કાપડ, જમીન િવગેર� જો તેવી વસ�ઠુ એક 

સેનટ�મીટર પણ ઠછ� આપવામા ંઆવે તો તે પણ 

�નુાહ અને હરામ છે. �બલ�ુલ તેવી જ ર�તે � 

વસ�ઠુ ગણીને વેચવામા ંઆવે અને ખર�દનાર એ 

વાત સમ� ન શક� ક� તેન ેઠ� ંઆપવામા ં આવ�ુ ં

છે, તો પણ એ�ુ ંકામ કરનારને માપતોલમા ંઠ� ં
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કરનાર કહ�વામા ંઆવશે. આ જ વાત શૈખ 

અનસાર�એ તેમની �કતાબ ‘‘મકાિસબે મોહમરહ’’ મા ં

લખી છે. 

* * * * * 
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ઠ� આપનાર (વેપાર) 

ખર�દનારનો દ�વાદાર છે. 

વેચનાર� માપ -તોલ ક� ગણતીમા ં�ટલો 

માલ ઠછો આવયો હતો , તેટલા માલની તેની 

જવાબદાર� ઉભી રહ�શે. આ તેની જવાબદાર� રહ� 

છે અને તેણે બાક� રહ�તો માલ ખર�દનારને 

આપવાનો રહ�શે. આમ કર�ુ ંવા �બ છે અને જો 

ખર�દનાર અવસાન પામયો હોય તો તેના વારસોને 

આપો અને જો તે ખર�દનારના વારસદારોને 

ઠળખતો ન હોય તો (એહ િતયાતન હાક�મે શરઅ 

પાસેથી પરવાનગી લઈને) તે માલના અસલ 
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હકદાર (ખર�દનાર) તરફથી તેટલો માલ સદકામા ં

આપી દ�. 

જો વેચનારને આ વાતની મા�હતી ન 

હોય ક� તેણે ક�ટલો માલ ઠછો આવયો છે તો 

વેચનાર� ખર�દનાર સાથે વાટાઘાટ કર�ને તેને 

અ�કૂ માલ આપી દ�વો જોઈએ અથવા તો એમ જ 

તેને રા� કર� દ�વો જોઈએ. જો ખર�દનારનો 

ઇનતેકાલ થઈ ગયો હોય તો તેના વારસદારોને 

રા� કર� દ� અથવા તો જો ખર�દનારના 

સરનામાની �ણ ન હોય તો (એ બાબત િવશે) 

હાક�મે શરઅના �ુકમ પમાણે કર�. 
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ઠ� વેચવા (આપવા)ની વયાખયા એ છે 

ક�, રાહક સાથે �ટલી �ક�મતમા ંમાલના વેચાણનો 

સોદો થયો હોય તેટલો માલ વેચનાર ન આપે 

પરં� ુતેનાથી ઠછો આપે. તેવી જ ર�તે છેતરપ�ડ� 

કરવી પણ હરામ છે. જયાર� વેચનાર રાહકને 

(માપ, તોલ ક� ગણીને) વસ� ુઠછ� આપે છે, તયાર� 

પણ ખર�દનાર એ વાતથી અ�ણ હોય છે. તેવી 

જ ર�તે જયાર� માણસને સાર� વસ�નુી સાથે થોડ�ક 

ખરાબ વસ� ુભેળવીને આપવામા ંઆવે છે તયાર� 

પણ ખર�દનારને પોતાની સાથે છેતરપ�ડ� થઈ 

રહ� હોવાની �ણ હોતી નથી. છેતરપ�ડ�ના આ 

�કસસામા ંવસ��ુ ુ ંવજન યોગય પમાણમા ંઆપવામા ં
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આવે છે તેમ છતા ંછેતરપ�ડ� કરવામા ંઆવી 

હોવાથી હરામ છે. �મક� કોઈ �ુકાનદાર ૧૦૦ 

(એ�સો) ક�લો ઘ� વેચવાનો સોદો કર� પણ તેમા ં

પ (પાચં) ક�લો કાકંરા (માટ�) ભેળવી દ� તો ૯પ 

(પચંા�)ુ ક�લો ઘ� અને પાચં �કલો માટ� વેચી 

ગણાશે. તેવી જ ર�તે જો કોઈ �ુકાનદાર એક માણ 

(ર૦ ક�લો) �ૂધમા ંપાચં શેર (ર ક�. પ૦૦ રામ) 

પાણી ભેળવી દ� તો તે પણ છેતરપ�ડ� ગણાય છે. 

તેવી જ ર�તે જો કોઈ �ુકાનદાર ૧૦ ક�લો ઘી 

આપે �ના તળ�યે ૧૦૦ રામ વજનનો પતથર 

નાખી દ� તો તે પણ છેતરપ�ડ� જ છે. જો કોઈ 

ગોશતનો વેપાર� ગોશતમા ંસાધારણ કરતા વ� ુ
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પમાણમા ંહાડકા નાખી દ� તો તે છેતરપ�ડ� છે. તે 

જ ર�તે શાકભા� િવગેર�મા ંવજન વધારવાના 

હ��થુી વધાર� પમાણમા ંપાણી નાખ�ુ ંપણ એક 

પકારની છેતરપ�ડ� છે. આ પકારનો તમામ 

વયવહાર ઠ� ંવેચવાની વયાખયામા ંઆવી �ય 

છે. ભલે તેમા ંવજનમા ંબરાબર તોલવામા ંઆવ�ુ ં

હોય, તો પણ તે �નુાહ� કબીરા છે. 

* * * * * 
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ભેળસેળ હરામ છે. 

સાર� કકાના માલની જગયાએ હલક� 

કકાનો માલ વેચવો હરામ છે. સાર� �તના 

ઘ�ની જગયાએ સાઘારણ �તના ઘ� ભેળવી દ�વા 

એ પણ છેતરપ�ડ� છે. તેવી જ ર�તે �ધુધ ઘીની 

સાથે વનસપિત (વે�ટ�બલ) ઘી ભેળવી દ��ુ ંપણ 

હરામ છે. 

શેખ અનસાર� ‘‘મકાિસબે મોહર�માહ ’’ મા ં

ફરમાવે છે. 

ભેળસેળ હરામ હોવા િવશેની � �રવાયતો 

મૌ�ૂદ છે તે �તુવાિતર છે. �મક� શૈખ સ�ૂક� , 
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હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમથી � �રવાયત ન�ધી છે તે આ પમાણે 

છે. 

‘‘� માણસ ખર�દ ક� વેચાણમા ંકોઈ 

�સુલમાનને ભેળસેળ કર�લો માલ આપે તે 

અમારામાથંી નથી, કયામતના �દવસે તેવો માણસ 

ય�દૂ�ઠની સાથે મહ�રૂ (�નુ : �િવત) થશે. 

કારણ ક� � માણસ લોકોને ભેળસેળ કર�લો માલ 

આપે તે �સુલમાન નથી.’’ 

એટલે �ધુી ક� ર હઝરત સલલલલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘� માણસ 
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(�સુલમાનોને) ભેળસેળવાળો માલ આપે તે 

અમારામાથંી નહ� હોય.’’ 

ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વ  

આલેહ� વસલલમે આ વા કય તણ વખત કહ�ું , 

પછ� ફરમાવ�ુ ં: ‘‘અને � માણસ પોતાના 

�સુલમાન ભાઈની સાથે ભેળસેળવાળો માલ 

આપવાનો વયવહાર કરશે તેની રોઝીમાથંી �દુા 

બરકત ઉઠાવી લેશે , તેની આિથ�ક હાલત કંગાળ 

કર� નાખશે અને તેન ેતેની પોતાની જ હાલત 

ઉપર છોડ� દ�શે.’’ 
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આકાએ ઈરાક�ની �કતાબ ‘દા�સસલામ’ 

ના પાના ન ં૩૦૯ ઉપર નીચે �જુબનો 

નસીહત�ણૂર બનાવ મૌ�ૂદ છે. 

‘‘મને એક નેક અને આ�દલ વયો�ત 

આકાએ �લુલા અબ�ુલ�ુસૈન ખવાનસાર�એ આ 

બનાવ કહ� સભંળાવયો છે. કરબલાનો એક 

િવ�સનીય અ�રનો વેપાર� બીમાર પડયો. તેણે 

શહ�રના તમામ તબીબો પાસે ઇલાજ કરાવયો પણ 

કોઈ તેનો ઇલાજ કર� શ ક�ુ ંનહ�. તેણે પોતાની 

તમામ સપંિત પોતાની બીમાર�નો ઇલાજ કરવામા ં

ખચગ નાખી પણ તેન ેકંઈ ફાયદો થયો નહ�. એક 

�દવસ �ુ ંતેની અયાદત (ખબર - �તર �છૂવા) 
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માટ� ગયો તયાર� તે �બૂ જ િનરાશ અને શરિમ�દા 

હાલતમા ંહતો. મ� જો�ુ ંક� તે તેના �તૂને કહ� 

રહયો હતો ક� , ઘરમા ં� કાઈં વસ�ઠુ બાક� રહ� 

હોય તે વેચી નાખે અને તેનાથી ઘરનો ખચર 

ચલાવે. એટલે ક� તેણે એક એક કર�ને ઘરનો 

તમામ સામાન વેચી નાખયો હતો છતા ંમજ�રૂ 

હતો. તે કહ� રહયો હતો : બ� ુજ વેચી દયો , માર� 

કાઈં રાખ�ુ ંનથી. �ુ ંમર� જઈશ અથવા તો સાજો 

થઈ જઈશ. મ� તેન ે�છૂ�ુ ંક� આવી વાત કરવાનો 

અથર �ુ ંછે ? જવાબમા ંતેણે ઠં ડો િનસાસો નાખયો 

અને કહ�ુ ં: શ�આતમા ંમાર� પાસે �રૂતી સપંિત 

ન હતી. માર� પાસે આટલી બધી સપંિ� ભેગી થઈ 
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તે�ુ ંકારણ એ છે ક� થોડા વષ� પહ�લા કરબલામા ં

અ�કૂ પકારનો તાવ અને શરદ�નો રોગ ફ�લાયો 

હતો. �ના ઉપાય તર�ક� તબીબોએ લ��નુો �ધુધ 

રસ પીવા�ુ ં�ચુવ�ુ ંહ� ુ.ં જોત જોતામા ંમ� લ��નુા 

રસમા ંછાસ ભેળવવાની શ� કર� દ�ધી અને તેન ે

�ચી ક�મતે વેચવા લાગયો. પછ� તો એવી હાલત 

થઈ ક� કરબલાની બી� �ુકાનોમા ંલ��નુો રસ 

ખલાસ થઈ ગયો પરં� ુ�ુ ંભેળસેળ કરતો હોવાથી 

માર� પાસે લ��નુો રસ સટોકમા ંહતો તેથી શહ�રના 

બી� �ુકાનદારો લ��નુો રસ ખર�દવા માટ� 

રાહકોને માર� �ુકાને મોકલવા લાગયા. પછ� તો મ� 

છાસમા ંજ રંગ અને ખટાશ ભેળવીને તેન ેલ��નુા 



717 
 

રસ તર�ક� વેચવા�ુ ંશ� નુ�. એવી ભેળસેળ 

કરવાને લીધે �ુ ંઘણો જ માલદાર થઈ ગયો. હવે 

આ બીમાર�મા ંમાર� એ હાલત થઈ ગઈ છે ક� , 

માર� તમામ સપંિ� ખલાસ થઈ ગઈ છે અને હવે 

તો ઘરમા ંવેચવા �વી એક�ય વસ� ુબાક� રહ� 

નથી. �ુ ંઘરની તમામ વસ�ઠુ વેચવા માડંયો � ં

�મા ંહરામ કમાણીની અસર છે. કદાચ એ�ુ ંબને ક� 

માર� પાસે હરામનો કોઈ માલ ન રહ� તો �ુ ંઆ 

બીમાર�માથંી �ોુ�ત પા�ુ.ં 

આ વાતચીત થયાને વધાર� સમય પસાર 

થયો ન હતો તયા ંજ તે માણસનો ઇનતકાલ થયો. 

એ માણસની ગરદન વાસતવમા ંએવા લોકોના 
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હાથમા ંહતી �ઠ સાથે તેણે ભેળસેળનો વયવહાર 

�� હતો. 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે ક� ‘‘એક �દવસ હઝરત 

ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમ મદ�નએ �નુવવરાની બ�રમાથંી પસાર 

થઈ રહયા હતા. એક ઘ�ના વેપાર�ને ર હઝરત 

સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમમે 

ફરમાવ�ુ ં: ‘તાર� પાસેના ઘ� સારા છે.’ તયાર પછ� 

આપે ઘ�ના જથથાની �દર હાથ નાખીને જો�ુ ંતો 

તેમા ંખરાબ પકારના ઘ� હતા. આ જોઈને ર 
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હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમે 

ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘�ુ ંતો એ જ િનહાળ� રહયો � ંક� તે 

ખયાનત અને ભેળસેળનો સામાન ભેગો કર� રાખયો 

છે.’’ 

(�ક્ાબે એકા�લુ અઅમાલ) 

અલલામા �હલલી આ �રવાયત બયાન કર� 

છે ક� એક માણસે હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામને કહ�ુ ં: એક માણસ પાસે બે 

પકારનો માલ હોય, એક પકારનો માલ મ�ઘો અને 

સારો હોય જયાર� બી� પકારનો માલ હલકો અને 

સસતો હોય જો તે માણસ તે બનેં પકારના માલને 
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ભેગો (ભેળસેળ) કર�ને એક ખાસ (િન��ચત) 

ભાવથી વેચે તો તે વયવહાર ક�વો છે ? હઝરતે 

ફરમાવ�ુ ં 

‘‘�ોુસલમોને ભેળસેળ કર�લો માલ વેચવો 

તેના માટ� યોગય નથી. હા જો તે (રાહકને એ 

વાતની) સપરટતા કર� દ� ક� આમા ંભેળસેળ છે , તો 

સહ�હ છે.’’ 

દાઉદ ઇબને સર�ને હ ઝરત ઇમામ 

જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામને કહ�ુ ં: માર� 

પાસે બે પકારની (કસ�રૂ�) છે. એક ભીની અને 

બી� �કુ�. મ� ભીની અને તા� �શુક વેચી દ�ધી 

છે. પરં� ુલોકો �કુ� �શુકને એ જ �ક�મતથી 
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ખર�દતા નથી. તો �ુ ંતેન ેભીની કર�ને વેચવી 

�એઝ છે ખર� ? ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં

: ‘‘�એઝ નથી. જો તમે રાહકને એ વાતની �ણ 

કર� દો ક� �શુકને ભીની કરવામા ંઆવેલી છે , તો 

�ુદ� વાત છે.’’ 

* * * * * 
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�દુા અને ર�લૂ સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમનો હક ઘટાડવા 

સમાન 

માણસે ફ કત �સુલમાન સાથે જ 

છેતરપ�ડ�, ભેળસેળ ક� માપ-તોલમા ંઠ� ંકરવાથી 

બચવાની વાત ધયાનમા ંરાખવી જોઈએ એ�ુ ંનથી 

પરં� ુ�દુા , ર�લૂ, અઇમમા અલયહ��સુસલામ અને 

તમામ મખ�કૂ� �દુાના હકકો�ુ ં�રુ�પ� ંધયાન 

રાખ�ુ ંજોઈએ. અને કોઈનો પણ કોઈ જ પકારના 
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હકકોમા ંઘટાડો ક� તેને અદા કરવામા ંઆળસ ન 

કરવી જોઈએ. 

�દુાએ પોતાના બદંાઠના હકની � 

જવાબદાર� લીધી છે, તેમા ં�દુા જરા પણ આળસ-

િવલબં કરતો નથી. �મક� �દુા દર�ક બદંાઠને 

રોઝી આપી રહયો છે. તેવી જ ર�તે �દુા બદંાઠને 

અગણીત નેઅમતો આપે છે. બદંાઠની ફર�યાદ 

સાભંળ� રહયો છે અને મસલેહતોને લકમા ંલઈને 

તેની �ુઆઠ ક�લૂ કર� છે. તેથી બદંાઠની પણ 

ફરજ છે ક� તે �દુાના હકકો અદા કર�. તેની 

નેઅમતોનો �ુ્  અદા કર� , તેની નાફરમાની ન કર� 

અને �દુા તરફથી િન��ચત કરાએલ ફરજોને �બૂ  
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જ સાર� ર�તે બ�વે. � માણસ શયતાન અને 

નફસની ખવા�હશોને �દુાના શર�ક બનાવે છે અને 

�દુાની નાફરમાની કરવાથી �ખૂ ફ�રવી લેતો 

નથી, તેવો માણસ �દુાના હક અદા કર� રહયો 

નથી. એવો માણસ પોતે યા અલલાહ કહ� તો તેણે 

સામેથી અલલાહ પાસેથી �રુત જ લબબૈકના 

જવાબની આશા રાખવી ન જોઈએ. 

ક�ટલાક લોકોની �ુઆ ક�લૂ થવામા ં

િવલબં થાય છે તયાર� તેઠ �દુાથી નારાજ થવા 

લાગે છે. પણ એ વાત જોતા નથી ક� પોતે �દુાના 

હક અદા કરવામા ંક�ટલી આળસ અને બેદરકાર� 



725 
 

કર� રહયા છે. હક� કતમા ં�દુાવદં� તઆલાએ 

બદંાઠને ફરમાવ�ુ ંછે. 

‘‘તમે લોકો માર� સાથે કરવામા ંઆવેલો 

વાયદો (કરાર) �રૂો કરો (જો તમે એમ કરશો તો) 

�ુ ંપણ તમાર� સાથે કર�લો વાયદો (કરાર) �રૂો 

કર�શ.’’ 

(�રૂએ બકરહ - ર, આ. ૪૦)  

જો આમ હોવા છતા ં�દુા તેના નેક 

બદંાઠને કંઈ આપે તો તેનો ફઝલ છે. 

�ુઆએ અ� ૂહમઝા સેમાલીમા ંહ ઝરત 

ઇમામ ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ ફરમાવે 

છે 
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‘‘તમામ પશસંા એ �દુાની છે �ને �ુ ં

બોલા�ુ ં� ંતયાર� તે મને જવાબ આપે છે. જો ક� 

જયાર� તે મને બોલવે છે તયાર� �ુ ંતેન ેજવાબ 

આપવામા ં�સુતી ક� ં�.ં તમામ પશસંા એ �દુાની 

�ની પાસે �ુ ંમા�ુ ં� ંતો તે આપે છે (અતા કર� 

છે) જો ક� તે માર� પાસે માગેં છે તયાર� �ુ ંકં�ૂસી ક� ં

�.ં’’ 

�દુાના તમામ �ુકમો�ુ ંપાલન કર�ુ ંએ 

આપણી ઉપર�ુ ંકઝર છે , અને કઝરની અદા યગી 

�દુાવદં� તઆલા કયામતમા ંકરશે. 

અને તમામ પશસંા એ �દુાની � મારા 

�નુાહોને જોઈને પણ �હલમ (સહનશીલતા) અને 
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ઉદારતાથી કામ લે છે. (એટલે ક� �ુ ં�નુાહ ક� ં� ં

ક� �રુત જ માર� ઉપર અઝાબ ના�ઝલ કરતો 

નથી.) �દુા એટ�ુ ંબ�ુ ં�હલમ (સહનશીલતા)થી 

કામ લે છે ક� તે �ણે મ� કોઈ �નુાહો કયાર જ નથી. 

 

* * * * * 
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� પોતાના માટ� ઇચછો (તે જ 

બી� માટ� પણ ઇચછો) 

સાઅદ� િશરાઝી કહ� છે : 

તમે �સુલમાનોનો માલ રચક� લયો છો , 

પરં� ુજયાર� તમારો માલ કોઈ લઈ �ય છે તયાર� 

હાય, અફસોસ એન વાવયલા કરવા માડંો છો અને 

કહો છો ક� કોઈ �સુલમાન (જ રહ�ુ)ં નથી. � 

માણસ એમ ઇચછતો હોય ક� પોતાની સાથેના 

વયવહારમા ંખયાનત , દગો, છેતરપ�ડ� અને 

ભેળસેળ કરવામા ંન આવે તો તેણે પોતે પણ 
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બી�ઠ સાથે એવો વયવહાર કરવો ન જોઈએ. 

ઇનસાનની ્�રટએ અને �રવાયતોના �ુકમ �જુબ 

પોતાના માટ� માણસ � પસદં કરતો હોય તે જ 

બી� માટ� પણ પસદં કર�ુ ંજોઈએ. 

* * * * * 
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અદલ અને ઇનસાફ શેરઠ બાબત 

છે. 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : 

તણ કામ શેરઠ છે. 

(૧) તમારા તરફથી લોકોને સ�ંણૂર નયાય 

મળવો જોઈએ. એટલે �ધુી ક� તમે તમારા માટ� � 

કાઈં પસદં કરો તે જ બી�ઠ માટ� પણ પસદં 

કરો. 

(ર) તમારા દ�ની ભાઈઠના માલ દારા 

(આિથ�ક) સહકાર આપવો જોઈએ. 
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(૩) તમાર� હમેંશા �દુાનો ઝી્ કરતા 

રહ��ુ ંજોઈએ. તે �ઝ્ ફ કત �બુહાનલલાહ અને 

અલહમદો �લલલાહ નથી , પરં� ુ(અહ� �દુાનો 

�ઝ્નો અથર એ છે ક�) �દુાને દર�ક હાલતમા ંયાદ 

રાખવો જોઈએ. જયાર� તમાર� સમક એ�ુ ંકોઈ 

કામ આવી �ય � કરવાની �દુાએ મનાઈ 

ફરમાવી હોય તો તમાર� એ�ુ ંકામ કરવા�ુ ંછોડ� 

દ��ુ ંજોઈએ. અને જો તમાર� સામે એ�ુ ંકામ આવે 

� કરવાનો �દુાએ �ુકમ આવયો હોય તો જ તે 

કામ કર�ુ ંજોઈઅ. 

(�ક્ાબે કાફ�) 

* * * * * 
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ઇનસાફ�ુ ંતાજ�ુ ં

અમી�લ મોઅમેનીન હ ઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ આપના ફરઝદં હઝરત હસને 

�જુતબા અલ�યહસસલામને વસીયત કરતા ફરમાવે 

છે : 

‘‘અય મારા ફરઝદં , તમાર� પોતાની 

ઝાતને તમારા પોતાના અને બી�ઠની વચચે 

ઇનસાફ કરવા માટ� તાજવા સમાન બનાવી રાખો. 

બી�ઠ માટ� એ જ પસદં કરો � તમારા પોતાના 

માટ� પસદં કરો છો અને � વાત તમે તમાર� 



733 
 

પોતાની ઝાત માટ� નાપસદં કરતા હો તે બી�ઠ 

માટ� પણ નાપસદં કરો.’’ 

� ર�તે તમે તમાર� ઉપર �લમ થાય એ 

વાતને પસદં નથી કરતા તેવી જ ર�તે તેમ પણ 

બી� કોઈ ઉપર �લમ ન કરો. 

તમે તમાર� સાથે નેક (સદવયવહાર) 

થાય તે�ુ ંઇચછતા હો , તો તેવો જ સદવયવહાર 

(તમે પણ) બી�ઠ સાથે કરો. તમાર� સાથે �વો 

વયવહાર ન થાય તે�ુ ંતમે ઇચછતા હો તો તેવો 

વયવહાર તમે પણ બી�ઠ સાથે ન કરો. લોકો 

તમાર� સાથે �વો વયવહાર અને વતરન કર� 
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તેનાથી તમે રા� થઈ �વ તેવો જ વયવહાર અને 

વતરન તમે પણ બી�ઠ સાથે કરતા ંરહો. 

* * * * * 
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દર�ક બાબત�ુ ંમાપદંડ હોય છે. 

�રૂએ હદ�દમા ંઇરશાદ છે : 

‘‘બેશક અમોએ પયગમબરોને સપરટ 

મોઅ�ઝા આપીને (પતયક દલીલો સાથે) અને 

તેની સાથે અમોએ �કતાબ અને (નયાય�ુ)ં તાજ�ુ ં

(િમઝાન) (ના�ઝલ ક�ુર) ઉતા�ુ� ક� �દુાવદં� 

તઆલાએ અદલ અને ઇનસાફને તાજ�ુ ંકહ�ુ ંછે , 

�દુાવદં� તઆલાએ આ તાજ�ુ ંઅથવા તો માપદંડ 

દર�ક વસ� ુમાટ� િનધારર�ત ક ર�લ છે. માણસના 

એઅતેકાદ હક તથા બા િતલને તેનાથી ભર� દ�ધા 

છે. સારા અને ખરાબ �ણુ ભલી અને �રુ� 
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ખાસીયત, અને સારા ક� ખરાબ કામો વચચેનો ભેદ 

પણ ઇનસાફના માપદંડથી જ માપી શકાય છે. જો 

માણસ કહ�ણી અને કરણી (િવધાન અને કાયર) 

તેમજ એઅતેકાદ (શધધા) અને અમલ (કાયર)ના 

દર�ક વયવહારમા ંઇનસાફથી જ કામ લે તો અદલે 

હક�ક� (વાસતિવક - નયાય) ઉપર અમલ કય� 

ગણાય. 

* * * * * 
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હઝરત અલી અલ�યહસસલામ 

મીઝાને આમાલ છે. 

આપણે સૌ હ ઝરત અલી 

અલ�યહસસલામની �ઝયારતમા ંપડ�એ છ�એ ક� : 

‘‘(અય) આઅમાલના મીઝાન અને 

પલલા (સમાન) આપ પર સલામ થાય.’’ 

(મફા્ીુુલ �નાન) 

હક અને બાિતલ વચચે ભેદ દશારવનાર , 

ખૈર (ભલાઈ) અને શર (�રુાઈ) વચચે ફકર 

દશારવનાર તેમજ સારા અને ખરાબ અખલાકની 

ઠળખના વસીલા હ ઝરત અલી અલ�યહસસલામ 



738 
 

છે. ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમની હયાતી પછ� હ ઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ �ુરઆન અને ઇતરતે તાહ�ર�ન 

અલયહ��સુસલામના પ�રચય અને આદરના િવશેષ 

માધયમ છે. એહલેબૈત અલયહ��સુસલામના િવધાન 

અને અમલ, અખલાક અને ક�રદાર જોઈને આપણે 

સારા અને ખરાબ કામો વચચેનો ભેદ પારખી 

શક�એ છ�એ. જો આપણો અક�દો અને અમલ 

તેઠના આદ�શ �જુબનો હોય તો બરાબર છે પરં� ુ

જો તેમના આદ�શ �જુબ ન હોય તો ખો�ુ છે. 

આદર અને ઇનસાફ�ુ ંમાપદંડ એ છે ક� , 

માણસ વધારો ઘટાડો ન કર�. (ઇસલામના આદ�શો�ુ ં
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પાલન કરવામા ંહદથી આગળ ન વધી �ય અને 

ન તો �ુકમના પાલનમા ંપાછળ રહ� �ય.) 

અદલ�ુ ંમાપદંડ બ�ુ જ ��ુમ (ક�ઠન) અને 

અદલનો �હસાબ �ળવવો એ વાળ થી પણ વ� ુ

બાર�ક છે. અદલનો માગર પારખયા પછ� અદલ 

ઉપર કાયમ રહ��ુ ંએ �બૂ જ અઘર� વાત છે. 

પરં� ુ� માણસ અદલનો માગર પારખી લીધા પછ� 

તેની ઉપર અડગ રહ� તો �દુા અવશય તેની મદદ 

કર� છે. એટ�ુ ંજ નહ� તેને અદલના માગર પર 

બાક� રહ�વાની તૌફ�ક પણ આપે છે. અદલના માગર 

પર ચાલનાર એ  જ માણસના નેક કાય� , 

કયામતના �દવસે લેવાનાર �હસાબ �કતાબના 
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તાજવામા ંભાર� હશે અને તેવો જ માણસ સેરાત 

�વા કપરા માગર ઉ પરની ઝડપણી અને 

સરળતાથી પસાર થઈ જશે. �ુિનયામા ંઅદલો 

ઇનસાફની અવગણના કરનાર માણસ આખેરતમા ં

પણ �ુકસાન ઉઠાવશે. એ �લેુ સેરાત ઉપર ��ુ 

જશે અને જહ�ઠમમા ંફ�કાઈ જશે. 

�ુરઆનમા ંઇરશાદ છે : 

‘‘અને તમારામાથંી એ�ુ ંકોઈ (એક) પણ 

નથી � જહ �રમ ઉપરથી પસાર ન થાય. 

(જહ�રમના કાઠં� ન પહ�ચે) (કારણ ક� �લેુ સેરાત 

જહ� મની ઉપર છે) આ તમા રા પરવર�દગારનો 

�િતમ િનણરય અને વાયદો છે ક� અમે પરહ�ઝગાર 
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લોકોને �ોુ�ત આપી� ુઅને ઝા�લમોને (નાફરમાની 

કરનારાઠને) � ૂટંણીયાભેર પડ�લા છોડ� દઈ�ુ.ં’’ 

(�રૂએ મર�યમ ૧૯, આ. ૭૧-૭ર) 

�દુાવદં� આલમ આપણને સૌને અદ લ 

અને ઇનસાફ કરવાની તૌફ�ક આપે , આપણને 

પરહ�ઝગારોના સ�હૂમા ંશાિમલ કર� અને 

જહ�ોમના અઝાબથી બચવાને પાત બનાવે. 

(આમીન) 

* * * * * 
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પચચીસમો �નુાહ હરામખોર� 

(હરામ કમાણી કરવી) 

પચચીસમો �ુ નાહ હરામખોર� છે. 

હરામખોર� (�ના અથરની છણાવટ આગળ ઉપર 

કરવામા ંઆવશે.) ‘�નુાહ� કબીરા ’ હોવાની નસસે 

�ુરઆને મ�દ અને હદ�સો મૌ�ૂદ છે. ઠ�ુ ને 

અખબારમા ંઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામની 

�રવાયત ન�ધવામા ંઆવી છે. તેમા ંઆ બાબતની 

સપરટતા મૌ�ૂદ છે. � ૂરએ માએદહમા ંહરામખોર�ને 

ય�ુદ�ઠની િસફત ગણાવવામા ંઆવી છે. ઇરશાદ 

છે : 
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‘અને (અય ર�લૂ સલલલલાહો અલયહ� વ  

આલેહ� વસલલમ)�ુ ંતેઠમાથંી (ય�દૂ�ઠમાથંી) 

ઘણાનેં જોઈશ ક� �નુા હ અને અતયાચાર કરવામા ં

અને હરામનો માલ ખાવામા ંએકબી�ની હર�ફાઈ 

કર� છે. બેશક તેઠ � કાઈં કર� છે તે ઘ�ુ ંજ 

ખરાબ કર� છે.’ 

‘અલલાહવાળા લોકો તથા િવધવાનો 

તેમને �નુાહભર� વાત કહ�તા તથા હરામનો માલ 

ખાતા શા માટ� અટકાવતા નથી  ખર�ખર તેઠ � 

કાઈં કર� છે તે ઘ�ુ ંજ �ુરટ કાયર છે.’’ 

(પ - ૬ર/૬૩) 
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અકલે સોહત �ને ‘�નુાહ� કબીરા ’ 

ગણાવવામા ંઆવેલ છે , તેનો અથર હરામ માલ 

ખાવો છે. હરામ માલ ખાવાની િવગત હરામ 

માલને ખચર કરવો એ છે. ભલે તે ખચર કોઈ પણ 

ર�તે કરવામા ંઆછે. ભલે તેમાથંી (ખર�દ� કર�ને) 

ખાવા પીવામા ંઆવે અથવા તેમાથંી કપડા અથવા 

તો મકાન વગેર� તૈયાર કરવામા ંઆવે. એટલે �ધુી 

ક� જો કોઈ હરામ માલને વાપર� નહ� પણ ફ કત 

પોતાની પાસે જ રાખે અને તેના મા�લક �ધુી 

પહ�ચાડ� નહ� તો પણ તેણે હરામ માલ વાપય� જ 

ગણાશે. અને તેણે હરામ માલ ખાધો જ ગણાશે. એ 

વાત પણ �ણી લેવી જોઈએ ક� વયાજ ખાવા અને 
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યિતમના માલ ખાવાનો અથર એ છે ક� તે માલ 

ફકત ખાવો જ હરામ નથી પણ કોઈ પણ ર�તે 

વાપરવો પણ હરામ છે. સ�ંકવતમા ંકહ�એ તો તે 

માલનો કોઈ પણ ર�તે ઉપયોગ કરવો �એઝ 

નથી. તે�ુ ંકારણ એ છે ક� ઉપરની આયતમા ંતેવા 

માલને ‘સોહત’ કહ�વામા ંઆવે છે. ‘સોહત’ શબદનો 

અથર ડ�કનર�મા ંનાશ થઈ જ�ુ ંઅને �ૂર થઈ જ�ુ ં

તેવો થાય છે અને માલે મસ�ુત નો અથર નાશ 

પામેલો અથવા ખચર થઈ ગએલો માલ એવો થાય 

છે. એ વાત સવર િવદ�ત છે ક� હરામના માલમા ં

બરકત હોતી નથી અને તેવો માલ ખચર કરનાર 

ફાયદો મેળવી શકતો નથી. તેથી તેના સદંભરમા ંજ 
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�ુરઆનમા ંહરામ માલને અક�સુસોહતે કહ�લ છે. 

અહ� સોહત શબદના અથરમા ંતમામ પકારનો હરામ 

માલ આવી �ય છે. એટલે ક� દર�ક પકારનો માલ 

� હરામ રસતેથી પાવત કરવામા ંઆવયો હોય અને 

તેમાથંી ખચર કરવામા ંઆવે તે અક�સુસોહતે છે. 

સૈયદ અ�લૂ આઅલા મો�ુદ� તેઠની 

�કતાબ ઇસલામ વ �શુક�લાતે ઇ કતસાદ� (ઇસલામ 

અને અથર વયવસથાના પ�નો)મા ંલખે છે ક� : 

ઇસલામ માણસને પોતાની મર� પમાણે 

�વન જ��રયાતો પાવત કરવાની સવતતંતા આપે 

છે. તે પોતા�ુ ં�વન વયતીત કરવા માટ� જ�ર� 

વસ�ઠુની પસદંગી કરવા માટ� પણ � ૂ કત છે. 
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પરં� ુઇસલામમા ંમાણસને એ વાતની જરાયે 

પરવાનગી નથી ક� તે પોતાની �વન જ��રયાતોને 

�રૂ� કરવા માટ� એવો માગર અપનાવે , �ના કારણે 

તે�ુ ંચા�ર�ય ખરાબ થાય અને માણસ પોતે તબાહ 

અને બરબાદ થઈ �ય. અથવા તો સમાજ 

(સસં��િત) અને સમાજ વયવસથાને �ુ કસાન પહ�ચે. 

ઇસલામના કા�નુ પમાણે શરાબ , ક�ફ� વસ�ઠુ , 

વય�ભચાર અને બે�ુદગી (અસભય કાય�) હરામ છે. 

એટ�ુ ંજ નહ� , પણ એવા તમામ કામો �ના 

પ�રણામે એ બધી વસ�ઠુ અોસતતવમા ંઆવી છે તે 

પણ હરામ છે. �મક� શરાબ અથવા કોઈ પણ 

નશીલી વસ�ઠુ ઉગાડવા માટ� ખેતી કરવી , તેન ે
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બનાવવી, તેન ેલઈ જવી તે�ુ ંખર�દ વેચાણ , તેન ે

ઉપાડ�ને આપવી , તેનો ઉપયોગ કરવો , આ બ�ુ ં

પણ હરામ છે. ઇસલામમા ં�ઝના (વય�ભચાર) અને 

અ�લીલતાને ઇનસાનીયતને શોભે તે�ુ ંકાયર �ાર�ય 

પણ સમજવામા ંઆવ�ુ ંનથી.ઇસલામમા ં� �તયને 

હરામ કામ (અને વયવસાય) સમજવામા ંઆવે છે. 

ગીતો ગાઈ અને સગંીત વગાડ�ને કમાણી કરવાને 

ઇસલામે યોગય સમ�લ નથી. એવા દર�ક કામ 

�નાથી એકને ફાયદો થાય પણ બી�ઠને કંઈ 

પણ કારણ વગર � ૂકસાન ઉઠાવ�ુ ંપડ� અથવા તે 

કામથી સમાજ તબાહ થઈ �ય , તેન ેઇસલામમા ં

�નુાહ અને ‘�નુાહ� કબીરા ’ સમજવામા ંઆવે છે. 
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આ પકારના �નુાહો માટ� ઇસલામ, �ુિનયામા ંસખત 

સ� અને આખેરતમા ંસખત અઝાબ�ુ ંએલાન કર� 

છે. એવા �નુાહ �મક� �ર �ે ત (લાચં) ચો ર�, 

�ુગાર, દર�ક એવા કામ �મા ંભેળસેળ ક� 

છેતરપ�ડ� કરવામા ંઆવી હોય , ખાવા પીવા અને 

સામાનય રોજ�દ� �વન જ� ર�યાતની વસ�ઠુનો 

એ�ુ ંિવચાર�ને સરંહ કરવો ક� �ક�મત (ભાવ) વધી 

�ય અને એ�ુ ંકામ કરવાથી ગર�બોએ �વન 

��ુર�ુ ં�શુક�લ થઈ પડ�. એ�ુ ંકામ ક� �ના 

પ�રણામે �નુામરક�, �ધુધ અને લડાઈની શકયતા 

ઉભી થાય એવા કામ ક� �મા ંકોઈ પણ પકારની 

કોિશષ ક� પયતનો કયાર વગર ફ કત નસીબના જોર� 
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સપંિત મળ� �ય (�મક� ઈનામી નબંરની ટ�ક�ટ 

લોટર�) આ બધા હરામ કામો છે. 

હરામ માલનો ઉપયોગ કરવો �ુ નાહ છે , 

અલબ� ક�ટલીક હરામ કમાણીના �નુાહ બી� 

કમાણીના �નુાહ કરતા વધાર� છે. વયાજ ખાનારને 

�દુા અને ર�લૂ સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમ સાથે જગં કરનાર કહ�વામા ંઆવયો છે. 

�ર� ત (લાચં) ખાનારને કાફર ગણવામા ંઆવયો 

છે. શેખ સ�ુક દારા હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામની �રવાયત ન�ધવામા ંઆવી છે 

�મા ંફરમાવ�ુ ં: 
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‘એ દર�ક વસ� ુ�મા ંઇમામ સાયે 

ખયાનત કરવામા ંઆવે તે સૌહત છે , અને 

સોહતના ઘણા પકાર છે’ 

‘તેમાથંી એક માલ એ છે ક� � �લમો િસતમ 

કરનારાઠ પાસેથી મળે.’ 

‘અને તેમા ંકાઝીઠ�ુ ંમહ�નતા�ું, બદકાર 

(વેશયા) �ીઠની કમાણી, શરાબની �ક�મત, નબીઝ 

(જવ અથવા ખ�ૂરનો શરાબ ક� �નાથી નશો 

ચડ�)ની �ક�મત અને વયાજ ખા�ુ ંશામેલ છે. એટલે 

આ બ� ુપણ સોહત છે અને જયારથી તેન ે

શર�અતમા ં�હ�ર કરવામા ંઆવ�ુ ંતયારથી હરામ 

છે.’ 
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‘અને કાઝીએ (નયાય) કરતી વખતે 

�ર�ીત (લાચં) લેવી એ �દુાએ ��ુગર બરતરનો 

ઇનકાર અને �ુફ છે. 

(�ક્ાબે ખે ાલ) 

�કતાબે કાફ�મા ંઆ જ પકારની ઇમામ મોહમમદ 

બા�કર અલ�યહસસલામની એક �રવાયત ન�ધવામા ં

આવી છે. 

‘સોહતનો અથર �દુારલ (મડદા) �બન 

િશકાર� �ુતરા અને શરાબની �ક�મત છે. એવી જ 

ર�તે ઝીનાકાર (વય�ભચાર�) �ીએ ઝીના કરાવીને 

તે�ુ ંમહ�નતા�ુ ંલે �ુ,ં અદાલતના �ુકમ 

(નયાયાલયમા ંનયાયનો િનણરય) આપવામા ં�ર �એત 



753 
 

લેવી અને � �ાયતો (�ન�ુ ંબ�ુવચન) દારા 

ગૈબની વાતો જણાવીને તેના પૈસા મેળવવા પણ 

સોહત છે.’ 

ઉપરની હદ�સો અને બી� હદ�સો દારા 

�ણવા મળે છે ક� દર�ક પકારનો હરામ માલ ખાવો 

હરામ છે. એ એક �ૂદ� વાત છે ક� અ�કૂ પકારનો 

હરામ માલ ખાવો સખત ર�તે હરામ હોવા�ુ ં

ગણાવવામા ંઆવ�ુ ંછે અને તેનો અઝાબ પણ 

અસાધારણ પમાણમા ંસખત છે. તે પૈક� સૌથી વ� ુ

ખરાબ (બદતર�ન) કામ �ર �ુ ત લેવી તે છે. 

�ર�મત લેનાર કાફરની વયાખયામા ંઆવી �ય છે. 
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અને તેવા માણસ ઉપર ર�લૂ સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમે લાનત કર� છે. 

* * * * * 
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�ર�હતના પકાર 

�ર�હતના તણ પકાર છે. 

(૧) કાાી દારા ુુકમ આપવા માસ� 

લેવા્ી �ર� ્  

(ર) હરામ કામ માસ� લેવામા ંઆવ્ી 

�ર�હ્  

(૩) �બુાહ કામ માસ� લેવામા ંઆવ્ી 

�ર�હ્  

પહ�લા પકારની �ર �ાત કાઝી અથવા 

નયાયધીશ (જજ) પોતાની તરફ�ણમા ં�કૂાદો આપે 

અથવા સામેવાળા (પિતવાદ�) ઉપર વચરસવ 
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મેળવી લેવા�ુ ંમાગરદશરન આપે તે હ��સુર 

આપવામા ંઆવે છે. (આ�ુ ંકામ કરાવનાર) �ર�ુ ત 

આપનાર પોતે હક ઉપર હોય અને કાઝી પણ તેની 

જ તરફ�ણમા ં(હક વાતનો જ) ફ�સલો આપે , તેમ 

છતા ંઆ કામ હરામ છે , તેથી આવા કામ માટ� 

�ર�હત લેવી અને આપવી બનેં હરામ છે. તેમા ં

માલનો ઉપયોગ પણ હરામ છે અને ‘�નુાહ� 

કબીરા’ છે. આવી �ર �ાત દ�નાર , લેનાર, અને 

અપાવનાર �દુાની લાનતને પાત બને છે. હ ઝરત 

ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમ ફરમાવે છે : 
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‘�દુા �ર�હત દ�નાર, �ર�ુ ત લેનાર અને 

� કોઈ તે બનેં વચચે સપંકર અને માધયમ (વચચેની 

કડ��પ બનવા) �ુ ંકામ કર� તેઠ ઉપર લાનત કર� 

છે.’ 

( ફ�ન�લુ બેહાર, આ�ાૃ� ૧, પા.ન ં

પર૩) 

બી� એક જગયાએ ઇરશાદ ફરમાવ�ુ ં: 

‘તમાર� �તને �ર �યતથી બચાવો કારણ 

ક� �ર�ાત એ �ુફ િસવાય બી�ુ ંકંઈ નથી �ર�ાતમા ં

ફસાએલો માણસ જ� તની �શૂ� ુ�ધુધા �ુઘંી નહ� 

શક�. �ર � ત આપવી એ �ુ નાહ હોવા ઉપરાતં 

‘‘એઆનતે ઇસમ ’’ એટલે ક� �ુ નાહ કરવામા ં
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મદદ�પ થ�ુ ંપણ છે. અલબ� જો કોઈ મજ�રૂ 

હોય અને �ર�દત આવયા વગર પોતાનો હક પાવત 

કર� શક� તેમ ન હોય તો �ર �તત આપવી �એઝ 

છે. જો ક� �ર �તત લેનારા માટ� તો �ર �ાત લેવી 

હરામ છે. તેવી જ ર�તે કોઈની પાસેથી �ર �ાત 

લઈને બી�ને પહ�ચાડવી હરામ છે. તેમજ વચચે 

માધયમ�પ બનીને �ર �છતની રકમમા ંવધારો 

ઘટાડો કરવો કરાવવો હરામ છે. 

 

�ર�કત રોકડ રકમની હોય , ક� મકાન 

અથવા �ુકાન ક� નફાના સવ�પમા ંક� કામ �પે હોય 

તો પણ તે હરામ છે. �મક� કાઝી (નયાયધીશ) માટ� 
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કપડા ંસીવીને આપવા, તે�ુ ંમકાન બનાવી આપ�ુ ં

િવગેર�, કયાર�ક ફ કત �ભથી (બોલીને) પણ 

�ર�ે ત આપી શકાય છે. દાખલા તર�ક� કાઝીની 

એવી ર�તે પશસંા કરવી �થી તે�ુ ંધયાન પોતાની 

તરફ ખ�ચાય અને પોતાની તરફ�ણમા ં�કૂાદો આપે. 

આ પકારની �ર �રત હરામ હોવામા ંકોઈ શકંા ક� 

સદં�હને સથાન નથી. 

* * * * * 
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�મુસ અને ભેટના નામે �ર�ચત 

જો �મુસ અને હદ�યાના નામે �ર �દત 

આપવામા ંઆવે તો તે પણ હરામ છે. �મક� 

�ર� તની િનયયતથી કોઈને ભેટ આપવામા ંઆવે 

અથવા (કોઈ કામના) બદલા તર�ક� કોઈ માલ 

કોઈને આપવામા ંઆવે પણ ખર�ખર �દલમા ંતે 

માલ �ર� ત તર�ક� આપવાનો ઇરાદો હોય , એટલે 

ક� એવી િનયયતથી માલ (ક� રકમ) આપવામા ં

આવે ક� એમ કરવાથી પોતાની મર� �જુબ�ુ ંકામ 

થઈ જશે તો તે હરામ છે. તેવી જ ર�તે પોતાની 

ઉપર વા�બ થએલી રકમ �મક� �મુસ ક� ઝકાતને 
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�ર�ે તની િનયયતથી આપે તો તે પણ હરામ છે 

અને તે ર� તે રકમ આપનાર �મુસ ક� ઝકાત અદા 

કરવી વા�બ થશે કારણ ક� આ વા �બ હકકોની 

અદાયગી માટ� �ુ રબતનો ઇરાદો (એટલે ક� �ુકમે 

�દુાવદં�ને બ�વવાનો ઇરાદો) હોવો જ�ર� છે. 

હદ�સમા ંકયામત નજદ�ક હોવાની િનશાનીઠ પૈક� 

એક િનશાની�ુ ંવણરન આ પમાણે કરવામા ંઆવ�ુ ં

છે : ‘એક જમાનો એવો આવશે �મા ંલોકો 

�ર�ં તને ભેટ કહ� હલાલ ગણાવશે. એટલે ક� લોકો 

�ર�ં ત લેશ ેઅને તેન ેભેટ ગણાવી દ�શે.’ 

�ર�ં તનો બીજો પકાર હરામ કામ 

માટ�ની �ર�ર ત છે. એટલે ક� કોઈ સ�ાધીશ અથવા 
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ઝા�લમ ક� �ુડંાને કોઈ �ર �બત આપીને તેની 

મારફત કોઈ માણસ ઉપર �લમ કરાવવો અથવા 

બી� કોઈ �નુાહ કરાવવા. આવી �ર � ત હરામ 

હોવામા ંપણ કોઈ શકંાને સથાન નથી. 

�ુરઆને મ�દમા ંઇરશાદ છે : ‘અને 

પરસપર એક બી�નો માલ અયોગય ર�તે ખાઈ ન 

�વ તેમજ તેન ેલગતા ક�યા હા�કમો પાસે એ 

માટ� ન લઈ �વ. ક� નાહક �ણી જોઈને લોકોના 

માલમાથંી � કાઈં (હાથ લાગે) તે ખાઈ �ઠ. 

ખર�ખર તો તમે �ણો છો.’ 

(�રૂએ બકરહ : ૧રર) 
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ઉપરની આયતોમા ં�સુલમાનોને બે 

બાબતોથી રોકવામા ંઆવયા છે. પહ�લી વાત તો એ 

છે ક� જયા ં�ધુી કોઈ માલ શરઈ ર�તે �એઝ ન 

હોય તયા ં�ધુી તે વાપરવો ન જોઈએ. �મક� 

ચોર�નો માલ, અમાનતમા ંખયાનત કર�ને કોઈનો 

માલ વાપર� જવો િવગેર�. બી� વાત એ છે ક� 

પોતાની માલ-મ�ાને ઝા�લમ સ�ાધીશો ને એ 

હ��થુી આપવી ન જોઈએ ક� �નાથી તે ઝા�લમ 

સ�ાિધશોને બી�ઠનો માલ રચક�ને લઈ ખા ઈ 

જવામા ંમદદ�પ થાય. 

* * * * * 
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પોતાનો હક મેળવવા માટ� - 

�ર�ે ત આપવી 

�ર�ે તનો તીજો પકાર �બુાહ કામ માટ� 

�ર�ે ત લેવાનો છે. તેનો અથર એ છે ક� પોતાનો 

માલ એવા હ��થુી આપવો �થી તેની (માલ 

લેનારની) �હમાયતથી પોતાનો હક પાવત કર� 

શકાય, અથવા તો પોતા�ુ ંકોઈ �બુાહ કામ કરાવી 

શકાય. �ર�ાતનો આ તીજો પકાર હલાલ છે. 

મોહમમદ ઇબને �ોુસલમ આ સહ�હ 

�રવાયત ન�ધતા કહ� છે ક� ‘મ� ઇમામ મોહમમદ 

બા�કર અલ�યહસસલામને એક માણસ િવશે �છૂ�ુ ં: 
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‘� માણસ પોતા�ુ ંમકા ન ખાલી કરાવવાના 

(મકાનનો કબજો મેળવવા) હ��થુી �ર �હત આપવા 

માગતો હતો. �થી તે મકાનમા ંપોતે રહ� શક�.’ 

ઇમામે ફરમાવ�ુ ં: એ (�ર �હત આપવા) 

મા ંકોઈ વાધંો નથી. 

અલબ� આ હદ�સમા ંમકાનનો અથર 

પ�ન �છૂનાર�ુ ં�ગત મા�લક��ુ ંમકાન નથી. 

પરં� ુ�શુતરક મકાન (સાવરજિનક જગયા) અને 

વકફ થએલી જગયા િવશે પ�ન �છૂવામા ંઆવયો 

છે. �મા ંમોસજદ, મ્ �સા, ખાચંા, ગલી, બ�ર એવા 

પકારની જગયાઠનો સમાવેશ થાય છે. તેથી જો 

કોઈ માણસ મોસજદ અથવા ઇમામ 
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અલ�યહસસલામના હરમમા ંકોઈ જગયાએ બેઠો હોય 

અથવા તો કોઈ તા�લબે ઇલમ (િવઘાથગ) પોતાના 

કમરામા ંરહ�તો હોય અને તેન ેકંઈ રકમ આપીને 

તે જગયા મેળવવામા ંઆવે તો તેમા ંકોઈ વાધંો 

નથી. 

હફ�લુ અઅવર� ઇમામ અલી નક� 

અલ�યહસસલામને પ�ન કય� ક� ‘બાદશાહ અમાર� 

પાસેથી વસ�ઠુ ખર�દવા માટ� સરકાર� માણસ 

નીમે છે. અમાર� બાદશાહના �લમો સીતમથી 

�રુ�કત રહ�વા માટ� એ માણસોને �ર �મત આપવી 

�એઝ છે ખર� ?’’ 
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ઇમામે જવાબ આવયો : ‘કંઈ વાધંો નથી. 

�ટ�ુ ંઆપવા�ુ ંતમે યોગય સમજતા હો તો આપી 

દયો’ 

તયાર પછ� આપે ફરમાવ�ુ ં: ‘જયાર� તમે 

બાદશાહના માણસોને �ર �જત આપો છો તો �ુ ં

તમાર� બાદશાહને ઠછો માલ આપવો પડ� છે ?’ 

પ�ન કરનાર� જવાબ આવયો : ‘હા’ 

ઇમામે ફરમાવ�ુ ં: ‘તમે �ર�મતને ફાિસદ 

(નકામી) કર� નાખી. ’ (વસાએ�શુશીયા �કતાબ 

િત�રત પ. ૩૭) આ વયવહારને �ર �મત�ુ ંનામ 

આપ�ુ ંયોગય નથી. 
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આ હદ�સનો સારાશં એ છે ક� પોતાનો હક 

મેળવવા માટ�  અને �લમથી બચવા માટ� �ર �મત 

આપવી સહ�હ અને �એઝ છે. પરં� ુબી�નો હક 

લઈ લેવા (�બૂાડવા) અથવા તો કોઈ ઉપર �લમ 

કરવા માટ� �ર�ાત આપવી હરામ છે. 

* * * * * 
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�એઝ કામ કરવા માટ� �ર�વત 

લેવી. 

અતે એ વાતની સપરટતા કર� દ�વી જ�ર� 

છે ક� , આ તી� પકારની �ર �ે ત � પોતાનો હક 

મેળવવા માટ� ક� કોઈ �બુાહ કામ કરાવવા માટ� 

ભેટના �પમા ંઆપી શકાય છે. પરં� ુએવા �એઝ 

કામ માટ� �ર �ાત લેવામા ંકરાહ�યત (� �ણા – 

અપસ�ં તા) છે. કારણ ક� એ એક એવી ભેટ છે � 

�ર�ં તને મળતી આવી છે (એટલે ક� તે ભેટ પણ 

�ર�ં ત સમાન છે) અને એ�ુ ંપણ બને છે ક� , 

�એઝ કામ માટ� �ર �ે ત લેવાની આ �િુવધા અને 
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ટ�વ માણસને ના�એઝ કામ માટ� �ર �નત લેવા 

માટ� ઉશક�ર� (પેર�) છે અને તે ર�તે માણસ હરામ 

કામમા ંફસાઈ �ય છે. બેશક જો પરહ�ઝગાર 

માણસ હલાલ પરં� ુમક�હ હોય તેવી �ર � ત 

આપવાથી બચશે , તો તે હરામ પકારની �ર � ત 

આપવાથી પણ બચતો રહ�શે. હદ�સોમા ંઆ વાત 

પર પકાશ પાડવામા ંઆવયો છે. 

‘અકકા�નૂ લીસસોહતે (� ૂ રએ માએદહ 

પ, આયત ન ં૪ર) � લોકો હરામ માલ વધાર� 

પમાણમા ંખાય છે. (�દુા તેમના �દલોને  

�નુાહોથી પાક કરવાનો ઇરાદો (પણ) નથી 

કરતો.) 
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અમી�લ મોઅમેનીન હ ઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ આ આયતે શર�ફાની તફસીર 

બયાન કરતા ફરમાવે છે ક� : ‘આ એવો માણસ 

હોય છે, � પોતાના �સુલમાન ભાઈની હાજત �રૂ� 

કર� છે , પરં� ુતેના બદલામા ંકોઈ ભેટ લઈ લેતો 

હોય છે. ’ શેખ અનસાર�એ �કતાબ મકાસીબમા ં

ફરમાવ�ુ ંછે ક� : 

આ હદ�સ શર�ફના ઘણા અથર કાઢવામા ં
આવયા છે. તેમાનંો એક અથર એ છે ક� જ�રતમદં 
લોકો પાસેથી ભેટ ક�લૂ કરવા બાબતે સખત 
પરહ�ઝ કરવો (બચ�ુ)ં જોઈએ �થી તે હરામ 
પકારની �ર�લત લેવામા ંફસાઈ ન �ય. 

* * * * * 
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હરામખોર�ની ઠળખ 

હરામખોર� (હરામનો માલ ખાવા)ની 

ઠળખ એ છે ક� , એવા માલમા ંકદ� બર કત નથી. 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામથી 

�રવાયત છે ક� : 

� માણસ ના�એઝ ર�તે માલ કમાતો 

હોય તેના માથામા ંઇમારત , માટ� અને પાણીના 

સોદા સમાઈ જતા હોય છે.’ 

(બેહા�લ અનવાર ભાગ ન ં૩ર, અને 

 ફ�ન�લુ બેહાર ભાગ પહ�લો પાના ન ંર૯૮) 
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ઉપરોકત હદ�સનો અથર એ છે ક� , હરામ 

માલથી કમાણી કરનાર માણસને હમેંશા એ વાતની 

�ચ�તા રહ�તી હોય છે ક� તે પોતાનો માલ ઇમારતો 

બાધંવામા ંઅને તેન ેિવશાળ બનાવવા માટ� 

વાપરતો રહ�, �થી તેનો તે (હરામ) માલ નાશ ન 

પામે. પાણી અને માટ�ની બનેલી ઇમારત 

માણસને ન તો �ુિનયા મા ંજોઈએ તેવી શાિંત 

(આતમસતંોષ) આપી શક� છે અને ન તો તેનાથી 

તેન ેઆખેરતમા ંકોઈ ફાયદો થાય છે. � જમીનના 

એક �કૂડા ઉપર પોતાનો તમામ માલ ખચગ નાખે 

છે, �ણે ક� �દુાવદં� તઆલાએ જમીનના એક 
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�કૂડાને �ુકમ આવયો ક� તે માણસના તમામ હરામ 

માલને ગળ� �ય  

એક બા�ુથી હરામ માલ ખાનારને 

�ુનયવી ર�તે કોઈ બર કત થતી નથી. તો બી� 

બા�ુથી હરામ માલ ખાનારની ઇબાદત ક�લૂ 

થવામા ંતે અવરોધ�પ બની �ય છે. હ ઝરત 

ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમનો ઇરશાદ છે : 

‘‘જયાર� કોઈ બદંાના પેટમા ંહરામ 

માલનો એક કો�ળયો પણ ચાલયો �ય અને તેના 

શર�રનો ભાગ બની �ય તયાર� આસમાન અને 
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જમીનના તમામ ફ�રશતાઠ તેની ઉપર લાનત 

મોકલે છે. 

( ફ�ન�લુ બેહાર, આ�ાૃ્ પહ�લી, પાના 

ન ંર૪પ) 

ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વ  

આલેહ� વસલલમનો આ પણ ઇરશાદ છે ક�  

‘હરામખોર�ની સાથે કરવામા ંઆવતી 

ઇબાદત એ �રૂ� �રૂ� માટ� (ર�તી) ઉપર બનેલી 

ઇમારત �વી હોય છે. (સફ�ન�લુ બેહાર , આ� �િત 

પહ�લી પાના ન ંર૯૯) એટલે ક� એવી ઇબાદત 

પાયા વગરની છે અને તેવી ઇબાદત કરનારને 

કોઈ ફાયદો થતો નથી. એવી ઇબાદત કા તો ન 
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કરવા સમાન છે અથવા તેનો ઝડપથી નાશ થઈ 

�ય છે. 

* * * * * 
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હરામખોરની ઇબાદત ક�લૂ થતી 

નથી. 

‘� માણસ હરામ માલનો એક પણ 

કો�ળયો ખાઈ લે તો તેની ચાલીસ �દવસની 

નમાઝો ક�લૂ નહ� થાય અને તે ચાલીસ �દવસ 

દરમયાન તેની કોઈ �ુઆ ક�લૂ નહ� થાય. 

અને શર�ર�ુ ં� માસં હરામ માલ 

ખાવાથી બન�ુ ંહોય તે જહ �વમની આગમા ં

સળગવા માટ� વધાર� પાત બને છે અને ખોરાકના 

એક કો�ળયાથી પણ કંઈક પમાણમા ંમાસં તો 

બન�ુ ંજ હોય છે.’ 
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( ફ�ન�લુ બેહાર, �લદ પહ�લી પાના ન ં

ર૪) 

ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વ  

આલેહ� વસલલમે આ �જુબ પણ ફરમાવ�ુ ંછે ક� : 

‘� માણસ એ�ુ ંઇચછતો હોય ક� તેની �ુઆઠ 

ક�લૂ થાય , તે પોતાનો ખોરાક અને પોતાની 

કમાણીના સાધનોને હરામથી પાક રાખે.’ 

(�ક્ાબે ઇદ�દુાઈ) 

એક માણસે ર હઝરત સલલલલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસલલમની �ખદમતમા ંઆવીને 

અઝર કર� ક� : ‘�ુ ંઇચ� ં� ંક� માર� �ુઆઠ 

�સુત�બ અને ક�લૂ થાય. ’ ર હઝરત 
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સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમે તેન ે

ફરમાવ�ુ ં: તારા ખોરાકને હરામથી પાક કર અને 

તારા પેટમા ંહરામ વસ� ુન જવા દ�.      

(�ક્ા�દુાઈ)  

�દુાવદં� તઆલાએ હ ઝરત ઇસા ઇબને 

મ�રયમને વહ� ફરમાવી : 

‘‘બની ઇસરાઈલના � લોકો ઝા�લમ છે , 

તેમને કહ� દો ક� તેઠ જયા ં�ધુી હરામ માલનો 

ઉપયોગ કરતા હોય તયા ં�ધુી મને બોલાવે 

(સબંોધે) નહ� અને માર� પાસે �ુઆ પણ માગેં 

નહ�.’ (�કતા�દુાઈ) જો તયાર પછ� તેઠ એવી 
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હાલતમા ંમને બોલાવશે અથવા માર� પાસે �ુઆ 

માગશે તો �ુ ંતેઠ ઉપર લાનત કર�શ. 

* * * * * 
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હરામખોર િનદરય થઈ �ય છે. 

માણસ � ખોરાક ખાય છે તે જમીનમા ં

વાવવામા ંઆવેલા બીજ સમાન હોય છે. જો 

જમીનમા ંસા� ંબીજ વાવવામા ંઆવે તો તે�ુ ંફળ 

સા� ઉગી િનકળે છે અને જો કડવી અને ઝેર� 

વસ��ુ ુ ંબીજ વાવવામા ંઆવે તો તે�ુ ંફળ પણ 

કડ�ુ ંઅને ઝેર� ઉગે છે. માણસના ખોરાકની પણ 

�બલ�ુલ એવી જ પિત�્યા હોય છે. જો માણસનો 

ખોરાક પાક�ઝા અને હલાલ હોય તો તેની અસર 

�દલની સરઝમીન ઉપર સાર� થાય છે અને 

�દલની (�હાની) ગદંક� અને �ુરટતા (�તરની 
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અપિવતતા)થી પાક થઈ �ય છે અને માણસના 

શર�રના અવયવોમાથંી ખૈર (ભલાઈ) અને નેક� 

(સદકાય�)ના ફળ પાવત થાય છે. પરં� ુજો માણસ 

હરામ રસતેથી મેળવેલો ખોરાક ખાય તો તે�ુ ં�દલ 

પાષાણ અને બેરહ�મ બની �ય છે. અને તે 

પાષાણ �દયનો માનવી હોવાના �રૂાવા તેના 

��તયો �પે બહાર આવે છે. � માણસ�ુ ં�દલ પાષાણ 

હોય તેન ેનસીહતની કોઈ અસર થતી નથી. એવા 

પાષાણ �દલના માનવીને ઘાતક� અને અમાનવીય 

�લમ થતા ંજોઈને પણ કંઈ અસર થતી નથી. 

તેનામા ંખૈર (ભલાઈના કાય�)ની કોઈ આશાના 

�ચનહો દ�ખાતા નથી. તેના ંબેરહ�મ �દલમાથંી નેક��ુ ં
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ના�ુ ંસર�ુ ં�કરણ પગટ થવાની આશા પણ હોતી 

નથી. આ એ  જ વાત છે , � વાતને હ ઝરત 

સૈય�ુશશોહદા ઇમામ �ુસૈન અલ�યહસસલામે ઇબને 

સાઅદના લશકરને સબંોધીને ફરમાવી હતી. આપે 

ફરમાવ�ુ ંહ� ુ ં: 

‘તમારા પેટ હરામ માલથી ભરાઈ � ૂકયા 

છે, અને તમારા �દલો ઉપર મોહર લાગી �કૂ� છે , 

હવે તમે હકને ક�લૂ નહ� કરો. તમે ઇનસાફથી કામ 

શા માટ� નથી લેતા ? તમે માર� વાત શા માટ� 

નથી સાભંળતા ?’ 

આ વાતનો સારાશં એ છે ક� હરામ માલ 

ખાવાના કારણે �દલ પાષાણ અને કા� 
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(�ધકારમય) થઈ �ય છે. તયાર� તે માણસ હક 

વાતને હક વાત કર�ને ોસવકારવા તૈયાર થતો 

નથી. તેન ેકોઈ નસીહતની અસર થતી નથી. 

એટ�ુ ંજ નહ� તે મોટામા ંમોટા અપરાધો કર� બેસે 

છે. કરબલાનો બનાવ આ વાતની સાબીતી છે. 

અબબાસી બાદશાહ મેહદ�ના જમાનામા ં

શર�ક �બન અબ�ુલલાહ નામનો માણસ કાઝી હતો. 

બાદશાહ� જયા ં�ધુી તે કાઝીને પોતાની પાસે 

બોલાવયો ન હતો , તયા ં�ધુી તે એક ��ુક� 

�જુત�હદ હતો. પરં� ુમેહદ� અબબાસીએ તેન ેતણ 

કામ �ચુવયા અને તણમાથંી એક કામ કરવા 

મજ�રૂ કય�. તે તણ િવકલપ આ �જુબ હતા. (૧) 
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તેઠ બાદશાહના કાઝી બને અથવા (ર) તેઠ 

બાદશાહ સાથે બેસીને એક વખત ખા�ુ ંખાય 

અથવા (૩) બાદશાહના બાળકોને તા�લમ અને 

તરબીયત આપે. 

કાઝી શર�ક� િવચા�ુ� ક� તણેય 

િવકલયોમાથંી બાદશાહ સાથે એક વખત ખા�ુ ંલે�ુ ં

એ સૌથી સહ�લો િવકલપ છે. એમ સમ�ને તેણે 

બાદશાહ સાથે ખા�ુ ંલેવા�ુ ંોસવકાર� લી�ું , 

બાદશાહ� તેના ંખાસ રસો ઈયાને શેરઠ પકારની 

િવિવધ વાનગીઠ સાથેની રસોઈ તૈયાર કરવાનો 

�ુકમ આવયો. કાઝી શર�ક� જયાર� બાદશાહ સાથે 

જમી લી�ું , તયાર� બાદશાહના ખાસ રસો ઈયાએ 



786 
 

લોકોને કહ�ુ ં: ‘હવે કાઝી શર�ક ન�ત પામી નહ� 

શક�.’ 

હક�કતમા ંએમ જ બન�ું , બાદશાહની 

સાથે હરામ ખોરાક ખાવાથી કાઝી શર�ક ઉપર 

એટલી બધી ખરાબ પિત�્યા થઈ ક� તેણે 

બાદશાહની બી� બે શરતોને પણ ોસવકાર� લધી. 

તે બાદશાહનો ખાસ કાઝી પણ બની ગયો અને 

બાદશાહના બાળકોનો મોઅ�લલમ પણ થઈ ગયો. 

કહ�વાય છે ક� કાઝી શર�કને બય�લુમાલમાથંી 

મહ�નતા�ુ ંમળ�ુ ંહ� ુ.ં તે પોતાની રકમ મેળવવા 

માટ� શાહ� ખ�નચી સાથે બ�ુ જ સખતીથી કામ 

લેતો હતો. એક �દવસ ખ�નચીએ શર�કને કહ�ુ ં: 
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‘આપે મને ઘ� તો વેચેલા નથી ક� �ની �ક�મત 

વ�લુ કરવામા ંઆટલી બધી સખતી કરો છો. ’ 

તયાર� કાઝી શર�ક� જવાબ આવયો : ‘હા, મ� ઘ�થી 

પણ વધાર� �ક�મતી વસ� ુવેચી દ�ધી છે. મ� મારો 

દ�ન વેચી દ�ધો છે.’ 

આ જ પકારનો બીજો એક પસગં જોઈએ. 

એક �દવસ હા�ન રશીદ બાદશાહ� બહ�લુ દાના 

પાસે શાહ� ભોજનનો ભર�લો થાળ મોકલયો. 

બહ�લેુ તે ખા�ુ ંોસવકા�ુ� નહ�. બાદશાહના 

માણસોએ કહ�ુ ં: ‘ખલીફાએ મોકલેલી ભેટ પાછ� 

મોકલી શકાતી નથી. ’ બહ�લુ દાનાએ પોતાની 

આસપાસ ઉભેલા �તૂરાઠની તરફ ઇશારો કર�ને 
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ફરમાવ�ુ ં: ‘સામે રાખી દયો. ’ આ સાભંળ�ને 

બાદશાહના માણસો સખત �સુસે થયા અને કહ�વા 

લાગયા : ‘તમે ખલીફાની ભેટ�ુ ંઅપમાન ક�ુર છે ’ 

બહ�લુ દાનાએ તે લોકોને �પૂ કરવા માટ� 

ફરમાવ�ુ ં: ‘ધીમેથી બોલો , જો �ુતરાઠ આ વાત 

સાભંળ� જશે તો તે પણ બાદશાહનો આ ખોરાક 

નહ� ખાય.’ 

* * * * * 
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હલાલ ખોરાક 

હરામખોર� દર�ક પકારની શર (ખરાબી) 

અને ફસાદ�ુ ંઉદગમ સથાન છે. જયાર� હલાલ 

ખોરાક દર�ક પકારની નેક�ઠ અને �બૂીઠ માટ�� ુ ં

કારણ છે. અકલે હલાલ એટલે ક� હલાલ રોઝી 

ખાવાની ફઝીલતમા ંઘણી �રવાયતો વા�રદ થઈ 

છે. �મક� પયગમબર� ઇસલામ સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં: 

‘ઇબાદતના િસ�રે પકાર છે. �માનંી 

સૌથી શેરઠ ઇબાદત હલાલ રોઝી કમાવી તે છે.’ 
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ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વ  

આલેહ� વસલલમ ફરમાવે છે : ‘� માણસ હલાલ 

ખોરાક ખાતો હોય તયાર� ખાવા�ુ ંચા� ુરાખે તયા ં

�ધુી એક ફ�રશતો તેની ઉપર ઉભો કર�ને તેની 

મગફ�રત માટ� �ુઆ કરતો રહ� છે.’  

           

( ફ�ન�લુ બેહાર, આ�ાૃ� પહ�લી, પાના ન ંર૯૯) 

ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વ  

આલેહ� વસલલમ આ પમાણે પણ ફરમાવે છે : ‘� 

માણસ હલાલ કમાણી કરવામા ંસવારથી રાત 

(�ધુીનો સમય વયતીત) કર� દ� તો તેની મગફ�રત 

થઈ �ય છે.’ 
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( ફ�ન�લુ બેહાર, આ�ાૃ� પહ�લી, પાના 

ન ંર૯૮) 

નબીએ કર�મ સલલલલાહો અલયહ� વ  

આલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ંક� �દુાએ તઆલાનો 

ઇરશાદ છે : 

‘� માણસ એ વાતની પરવા ન કર� ક� 

પોતે કયા દરવા�થી (હલાલથી ક� હરામથી) 

દ�નાર અને દ�રહમ કમાઈ રહયો છે , તો 

કયામતના �દવસે �ુ ંપણ એ વાતની પરવા નહ� 

ક� ંક� તેન ેજહ�પમના કયા દરવા�થી દાખલ ક�.ં 

નબીએ કર�મ સલલલલાહો અલયહ� વ  

આલેહ� વસલલમ ફરમાવે છે : ‘કોઈ બદંો હરામ 
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માલ કમાઈને તેમાથંી સદકો આપે તો તેન ેતે 

સદકાનો કોઈ બદલો આપવામા ંઆવશે નહ�.’ 

‘� બં દો હરામ માલમાથંી કંઈ રાહ� 

�દુામા ંખચર કર� તો તે માલમા ંબર કત પૈદા થતી 

નથી.’ 

(બેહા�લ અનવાર, �લદ ન ંર૩, પાના ન ં

૩) 

‘માણસ પોતાના વારસામા ંહરામ માલ �કૂ� 

�ય તો તે માલ તેને જહ� મથી વધાર� નઝદ�ક 

લઈ �ય છે.’ 

* * * * * 
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�દુા કદ� હરામ રોઝી આપતો 

નથી. 

એ વાત સતય છે ક� , � લોકો હરામ 

કમાણી કરવાથી પરહ�ઝ કર� છે તેઠ એ�ુ ંિવચાર� 

ક� ‘જો પોતે હરામ  કમાણી કરવાની અવગણના 

કરશે તો તેમની આિથ�ક હાલત તબાહ થઈ જશે 

અને પોતે તગંદસત (આિથ�ક ર�તે કંગાળ) થઈ 

જશે. આ એક કલપના માત છે. આવો િવચાર એ 

શયતાની વસવસો અને નફસ દારા એ વાતનો 

અિતર�ક છે. આ વાત સ�ંણૂર ર�તે અકકલની 

િવ�ધધ છે. એટ�ુ ંજ નહ� , પણ �ુરઆને મ�દમા ં
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હલાલ રોઝી મળવા િવશેના વાયદાઠનો અવાર 

નવાર �નુરોચચાર કરવામા ંઆવયો છે , તેની પણ 

િવ�ધધ છે. તેમજ એહલેબૈત અલયહ��સુસલામની 

સપરટ �રવાયતોથી પણ ઉલટો છે. �દુાવદં� 

તઆલાએ દર�ક �વતં � ��રટને હલાલ રોઝી 

આપવાનો વાયદો કય� છે. �દુાનો વાયદો કદ� 

ખોટો હોઈ શ કતો નથી. આમ , �દુા પોતાના 

બદંાઠની એ વાતની પ�રકા લે છે ક� બદંાઠ 

હલાલ કમાણી કરવાના માગરમા ંધીરજ અને 

સતંોષ�વૂરક આગળ વધે છે ક� પછ� અધીરાઈ અને 

ઉતાવળ કર� છે. માણસના નસીબમા ં� હલાલ 

રોઝી લખેલી હોય તે તેના �ધુી પહ�ચીને જ રહ� 
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છે. પરં� ુલોકો પોતાની અિધરાઈ અને ઈમાનની 

નબળાઈને કારણે હલાલ રોઝી પાવત કરવાના 

માગરન ેછોડ�ને હરામ કમાણીના રસતે આગળ વધી 

�ય છે. � બદંા હરામ કમાણી કરવાના માગ� �ય 

છે તે (�દુાવદં� તઆલાની) પ�રકામા ંિનરફળ �ય 

છે અને �દુાવદં� તઆલા તેવા બદંાઠને તેમના 

નસીબમા ંલખેલી હલાલ રોઝીથી વ�ંચત કર� દ� છે. 

કોઈ બદંાના નસીબમા ંપહ�લાથી જ હરામ કમાણી 

લખેલી હોય છે તે�ુ ંમાની લેવાને હરગીઝ કોઈ 

કારણ નથી. 

* * * * * 
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માણસ પોતાની રોઝી સ�ંણૂર ર�તે 

મેળવી ન લે તયા ં�ધુી મરતો 

નથી. 

હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમે હજજ�લુ િવદાઅના પસગેં 

મોસજ�ુલ હરામ (ખાનએ કાબાની મોસજદ)મા ં

�સુલમાનોને સબંોધીને ફરમાવ�ુ ંહ� ુ ં: 

�ણી લો ક� માર� �હ ઉપર ��ુલ અમીન 

(�બઈલ) આ વહ� લાવયા છે ક� કોઈ �વતં 



797 
 

(પાણી ક� મ�રુય) જયા ં�ધુી તેની રોઝી �રૂ� �રૂ� 

ન મેળવી લે તયા ં�ધુી મર� ુ ંનથી. 

�દુાથી ડરો, અને રોઝી મેળવવામા ંહ�સર 

(લાલચ) ન કરો. 

જો ર�ઝક (રોઝી) મળવામા ંકોઈ િવલબં 

થઈ �ય તો તમાર� �દુાની નાફરમાની કર�ને 

(હરામ રસતેથી) રોઝી મેળવવામા ંલાગી ન જ�ુ ં

જોઈએ. 

બેશક �દુાવદં� તઆલાએ દર�ક મખ�કૂ 

માટ� હલાલ રોઝીની જ વહ�ચણી કર� છે અને કોઈ 

�કસમતમા ંહરામ રોઝી રાખી જ નથી. 
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� માણસ �દુાથી ડરશે અને સબથી કામ 

લેશે તો �દુા તેને હલાલ રસતેથી રોઝી આપશે. 

પરં� ુ� માણસ પોતાની પાક�ઝગીનો દામન 

ફાડ�ને ઉતાવળ કર�ને , ના�એઝ રસતો 

અપનાવશે, તો તેને હલાલ રોઝીમાથંી એટલો 

ભાગ કાપી લેવામા ંઆવશે. 

કયામતના �દવસે તે હરામ કમાણીનો 

તેની પાસેથી �હસાબ લેવામા ંઆવશે. �દુાવદં� 

તઆલાએ એમ કહ�ને હરામ કમાણી કરવાની 

મનાઈ ફરમા વી છે ક� : અને ખરાબ (વસ�ઠુ 

એટલે ક� હરામ)ને સાર� (વસ�ઠુ એટલે ક� હલાલ) 

થી બદલો નહ�. 
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�દુાવદં� તઆલા તમને તમારા નસીબમા ં

લખેલી હલાલ રોઝી આપે તે પહ�લા હરામ રોઝી 

મેળવવાની બાબતમા ંતમે ઉતાવળ કર� બેસી , 

એ�ુ ંન બને. 
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ચોર � હલાલ રોઝી મેળવવાથી 

વ�ંચત રહ� ગયો. 

એક �દવસ હઝરત અલી અલ�યહસસલામ 

પોતાની સવાર�ના �નવર ઉપરથી મોસજદના 

દરવા� પાસે ઉતયાર. આપે (પોતાની સવાર��ુ)ં 

ખચચર એક માણસને સાચવવા માટ� આવ� ુઅને 

આપ મોસજદમા ંતશર�ફ લઈ ગયા. તે માણસે 

ખચચરની લગામ ખ�ચીને કાઢ� લીધી અને 

ખચચરને છોડ�ને લગામ લઈને તયાથંી ભાગી થયો. 

જયાર� હઝરત અલ�યહસસલામ મોસજદમાથંી બહાર 

તશર�ફ લાવયા. તયાર� આપના હાથમા ંબે �દરહમ 
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હતા. આપે તે માણસને તે ખચચરની દ�ખર�ખ  માટ� 

બે દ�રહમ આપવા�ુ ંનકક� ક�ુર આપે આપના 

ખચચરને લગામ વગર�ુ ંજો�ુ.ં ઘર� જઈને આપે 

આપના �લુામને તે જ બે દ�રહમ આપીને લગામ 

ખર�દ� લાવવા માટ� મોકલયો. �લુામ બ�રમા ં

ગયો. તેણે જો�ુ ંતો એક માણસના હા થમા ંતે 

(અસલ) લગામ હતી. �લુામને �ણવા મળ�ુ ંક� 

ચોર� તે માણસને બે દ�રહમમા ંતે લગામ વેચી 

હતી. ચોરને તો તે બે દ�રહમ મળયા હતા , � 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ તેન ેઆપવા માગતા 

હતા. જયાર� �લુામે આખી વાત હ ઝરત અલી 
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અલ�યહસસલામને કહ� સભંળાવી તયાર� આપે 

ઇરશાદ ફરમાવ�ુ ં:  

બદંો ધીરજ છોડ� દ�વા અને ઉતાવળને 

કારણે પોતાની હલાલ રોઝીને હરામ રોઝી કર� 

નાખે છે. ખર�ખર તો તેની �કસમતમા ં� કાઈં લખ�ુ ં

હોય છે તેનાથી વધાર� તેન ેમળ�ુ ંનથી. 

(�ક્ાબે લોઆલી�ઈુ અખબાર, પાના ન ં

૧પ૧) 

* * * * * 
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છવવીસમો �નુાહ મજ�રૂ� ક� 

સખતી ન હોવા છતા કોઈનો હક 

રોક� રાખવો 

(હબ�લુ ુરુકૂ� મીન ગયર� 

ઉાસલન) 
છવવીસમો �ુ નાહ �ના િવશે ‘‘નસસ’ 

(�ુરઆન તથા હદ�સ દારા �રૂાવા) મળ� આવે છે 

તે એવા હકકોનો �ુ નાહ છે �મને અદા કરવામા ં

કોઈ �શુક�લી ન હોય તેમ છતા ંતેમને અદા ન 
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કરવા. એટલે ક� જો કોઈ માણસ બી� ઉપર કોઈ 

પણ પકારનો હક ધરાવતો હોય અને પોતાના હક 

માટ� માગંણી કર� હોવા છતા સામેની વયો�ત એ 

હક અદા ન કર� જો ક� હક અદા કરવાની કમતા 

ધરાવતો હોય તો તે �નુાહ� કબીરા છે. એઅમશે , 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામથી 

અને ફઝલ �બન શાઝાને ઇમામ અલી રઝા 

અલ�યહસસલામથી � �રવાયત ન�ધી છે , તેમા ં

ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામ કોઈ પણ 

�તની મજ�રૂ� ન હોવા છતા ંહકકોને અદા ન 

કરવા એને ‘�નુાહ� કબીરા ’ મા ંગણાવે છે. હ ઝરત 

ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : 
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‘જો કોઈ માણસ બી� કોઈ મોઅિમનનો 

હક અદા ન કર� (અને તેના શીર� � મોઅિમનનો 

હક બાક� હોય તે તેના �ધુી ન પહ�ચાડ�) તો 

�દુાવદં� આલમ કયામતના �દવસથી તેન ેપાચંસો 

વરસ �ધુી એવી ર�તે ઉભો રાખશે ક� તેના 

શર�રમાથંી પસીનાના બદલે લોહ� વહ�વા�ુ ંશ� 

થઈ જશે. અને �દુાવદં� આલમ તરફથી એક 

પોકારનારો (�હ�રાત કરનારો) અવાજ �લુદં કરશે 

ક� ક� આ એ િસતમગર છે , �ણે �દુાનો હક અદા 

નથી ��. તયાર પછ� ૪૦ (ચાલીસ) �દવસ �ધુી 

તેન ેચેતવણી (ઠપકો) આવયા પછ� �ુકમ 

આપવામા ંઆવશે ક� તેન ેઆગમા ંનાખી દો. (આ 
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ચેતવણી આપનારાઠ મોઅિમનો અથ વા 

�બીયાઠ હશે.) 

(કાફ�, ભાગ - ૪, પાના ન ં૩૬૭) 

અલલામા મજ�લસીએ ઉપરો કત હદ�સ�ુ ં

િવવરણ એ ર�તે ક�ુર છે ક� , ‘‘જો તેનો �લમ ઠછો 

હશે તો તેના શર�રમાથંી પસીનો વહ�વા લાગશે 

અને જો �લમ વધાર� હશે તો તેના શર�રમાથંી 

લોહ� વહ�વા લાગશે.’ 

(મીરઆ�લુ ેરુલ, પાના ન ં૩૬૧) 

આ ઉપરાતં અલલામા મજ�લસી ફરમાવે 

છે ક� આ હદ�સ એ વાતની દલીલ છે ક� મોિમનનો 

હક એ �દુાનો હક છે. મોિમનનો હક અદા કરવાથી 
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�દુાવદં� આલમની નઝદ�ક� પાવત થાય છે અને 

�દુાવદં� આલમે મોિમનનો હક અદા કરવાનો �ુકમ 

આવયો છે. �દુાના �ુકમ�ુ ંપાલન ન કર�ુ ંએ 

�દુા�દુ� આલમનો હક અદા ન કરવા સમાન છે.  

હઝરત ઇમામ �ફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ંછે:  

‘‘કયામતના �દવસે એક �કુારનારો 

અવાજ �લુદં કર�ને કહ�શે ક� , અલલાહના દોસતોને 

તકલીફ પહ�ચાડનારાઠ કયા ંછે ? આ સાભંળ�ને 

ક�ટલાકં લોકો ઉભા થઈ જશે �મના મોઢા ઉપર 

માસં નહ� હોય. કહ�વામા ંઆવશે ક� આ એવા લોકો 

છે �ઠ મો અિમનને તકલીફ પહ�ચાડતા હતા , 
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તેમની સાથે �ુશમની રાખતા હતા અને દ�નના 

િવષયમા ંતેઠ સાથે સખતાઈ કરતા હતા , તેથી 

તેવા લોકોને જહ � મમા ંનાખી દ�વાનો �ુકમ 

કરવામા ંઆવશે.’’ તયાર પછ� હઝરત ઇમામ �ફર� 

સા�દક અલ�યહસસલામે �દુાવદં� �લજલાલની 

કસમ ખાઈને ફરમાવ�ુ ંક�  ‘‘આ લોકો તેઠને 

મોઅિમન માનતા હતા તેમ છતા ંતેમના હકકોને 

અદા કરતા ન હતા અને તેમની �વુત વાતોને 

�હ�ર કર� દ�તા ંહતા.ં 

(વ ાએ�શુશીયા, �ક્ાબે હજ,ભાગ ૧૪પ)  

અને હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : 
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એવો દર�ક મોઅિમન ક� �ના માલમા ં

કોઈ બી�નો અિધકાર હોય , અને તે મોઅિમન 

તેની જ��રયાતોને �રૂ� ન કર� તો તે (તેવો 

માણસ) જ� તના ખાણાનો સવાદ પણ નહ� ચાખે 

અને રહ�ક� મખ�મુ (ખાસ પકાર�ુ ંપી� ુ� 

બે�હશતના પીણાઠ પૈક��ુ ંએક છે) તેનાથી વ�ંચત 

રહ� જશે.’ 

* * * * * 
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કયામતના �દવસે હકકોની 

માગંણી 

હઝરત સૈયદ� સજ�દ અલ�યહસસલામ 

ફરમાવે છે : 

‘કયામતના �દવસે એક માણસનો હાથ 

પકડ�ને મહ�શરમા ંહાજર લોકોને દ�ખાડવામા ં

આવશે ક� , � લોકોનો આ માણસ પાસે કોઈ હક 

બાક� હોય તે પોતાનો હક મેળવી લે , કયામતના 

(�દવસે) મહ�શરના લોકો માટ� સૌથી મોટ� આપિ� 

એ હશે ક� લોકો (મૈદાને મહ�શરમા)ં જયાર� પોતાને 

ઠળખી �ય તેવા કોઈ માણસને જોશે તયાર� 



811 
 

તેઠના દ�માગ પર એ વાતનો ભય છવાઈ જશે ક� 

કયાકં પેલો માણસ તેમના હક માટ� કોઈ હકની 

માગણી ન કર� બેસે. 

(લોઆલી�લુ અખબાર, ભાગ - પ, પાના 

ન ં૮પ) 

કદાચ �ુરઆને મ�દમા ંઆ વાત પતયે 

ઇશારો કરતા ંકહ�વામા ંઆવ�ુ ંછે ક� તયાર� તે �દવસે 

મ�રુય પોતાના ભાઈથી (પણ �ૂર) નાસતો ફરશે , 

અને પોતાની મા તથા બાપથી પણ , અને પોતાની 

�ી તથા છોકરાથી પણ. 

(�રૂએ અબ  - ૮૦, આ ન ં૩૪ ્ી ૩૬) 
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એટલે ક� તેઠ એ વાતથી ડરતા હશે ક� 

તેઠ પૈક� કોઈ પોતાના હકની માગંણી ન કર� 

બેસે. 

* * * * * 
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ખરો િનધરન 

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમે પોતાના અસહાબોને ફરમાવ�ુ ં

ક� : �ુ ંતમે �ણો છો ક� �ફુલીસ (િનધરન) કોણ છે 

? અસહાબોએ જવાબ આવયો ક� � વયો�ત પાસે 

દ�રહમ (પૈસા) સપંિ� ક� િમલ�ત ન હોય તેવા 

માણસને અમે �ફુલીસ માનીએ છ�એ. ર હઝરત 

સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં

ક� માર� ઉમમતમા ંએવા માણસ િસવાય કોઈ 

�ફુલીસ નથી. �ણે નમાઝ પડ� હોય, રોઝા રાખયા 

હોય, ઝકાત આપી હોય, હજ અદા કર� હોય , છતા ં
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પણ કયામતના ં�દવસે તેવા માણસ પાસે એક 

એવો માણસ આવશે �ને તેણે પોતાની હયાતી 

દરિમયાન ગાળ દ�ધી હશે. એક એવો માણસ 

આવશે �નો તે માલ ખાઈ ગયો હશે. એક એવો 

માણસ આવશે ��ુ ંતેણે લોહ� વહાવ�ુ ંહશે. એક 

એવો માણસ આવશે �ને તેણે માર માય� હશે. એ 

બધા હકદાર માણસો વચચે તેમના હકકોના ં

પમાણમા ંતેની નેક�ઠને વહ�ચી દ�વામા ંઆવશે. જો 

(તે માણસની નેક�ઠ ઠછ� હોવાના કારણે) તેના 

હકકો ભરપાઈ થાય તે પહલા જ તેની નેક�ઠ 

ખલાસ થઈ જશે તો હકદારોના �નુાહ તે 
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માણસના �નુાહોમા ંભેળવી દ�વામા ંઆવશે. તયાર 

પછ� તેન ેજહ�ળમમા ંફ�ક� દ�વામા ંઆવશે. 

* * * * * 
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કઝર અને હકકો અદા ન થવા�ુ ં

સથાન 

કઝરમા ંએ બધી વસ�ઠુનો સ�ંણૂર ર�તે 

સમાવેશ થઈ �ય છે , �ની કોઈ માણસના શીર� 

જવાબદાર� હોય દાખલા તર�ક� કઝર. કઝર લેનાર� 

�ટલી રકમ કઝર તર�ક� લીધી હોય તે બધી રકમ 

ભરપાઈ કરવાની તેની જવાબદાર� રહ� છે. કઝર 

લેનાર� � શરતોએ કઝર લી�ુ ંહોય તે પધધિત 

પમાણે તરત ભરપાઈ કર� દ��ુ ંજોઈએ. વેચનારની 

જવાબદાર� છે ક� � વસ� ુવેચવા માટ�નો સોદો 

થયો હોય તે વસ� ુખર�દનારને વાયદા પમાણે 
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સમયસર પહ�ચાડ� દ�. તેવી જ ર�તે � વસ� ુ

ઉધાર (પૈસા બાક� રાખીને / �્ડ�ટ ઉપર) લેવામા ં

આવી હોય તેની �ક�મત વેચનારને ભરપાઈ કર� 

આપવી જોઈએ. તેવી જ ર�તે વસ� ુભાડ� લાવનાર 

માણસ વસ� ુભાડ� આપનારનો કઝરદાર છે. પિત 

પોતાની પ�તનની મહ�ર અદા કરવા માટ� જવાબદાર 

છે. તેવી જ ર�તે પિત પ�તન�ુ ંભરણપોષણ (ખાધા 

- ખોરાક�) કરવા માટ� જવાબદાર છે. અને 

જમાનતના હકકોની જવાબદાર�ના ં�ુદા �ુદા 

ઘણાય પકાર છે. ��ુ ંિવગતવાર વણરન ફ�કહ� 

મસાએલની �કતાબોમા ંકરવામા ંઆવ�ુ ંછે. તેમા ં

��ઈ મસાએલ પણ ઘણા ંછે. આ િવષયની ચચારના 
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અ�સુધંાનમા ંક�ટલાક જ�ર� એવા મસાએલ પતયે 

આગળ વણરન કરવામા ંઆવશે. 

* * * * * 
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િન��ચત અને અિન��ચત ��ુ�ત�ુ ં

કઝર 
કઝરના બે પકાર છે. “હાલી”, એટલે ક� 

એ�ુ ંકઝર �ની કોઈ સમય મયારદા નકક� કરવામા ં
આવી ન હોય અને જો ��ુ�ત નકક� કરવામા ંઆવી 
હોય તો તે �રૂ� થઈ ગઈ હોય , એન 
“મોઅજજલ” એટલે ક� એ�ુ ંકઝર �ની ��ુ�ત 

નકક� થએલી હોય, �મા ંકઝર આપનાર ��ુ�ત �રૂ� 
થયા પહ�લા પોતાના હકની માગંણી કર� શ કતો 
નથી. જો ક� જયાર� પણ કઝરદાર � �ત� ુપામે તયાર� 
તેની િન��ચત ��ુ�ત �રૂ� થઈ ગણાય છે અને તે 
કઝર હાલમા ંફ�રવાઈ �ય છે. �મક� કોઈ માણસે 
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બી� કોઈ માણસ પાસેથી કઝર લી�ુ ંહોય અને કઝર 
લેનાર� એક વષરમા ંતે કઝર ભરપાઈ કરવા�ુ ંનકક� 
નુ� હોય , પરં� ુતે ��ુ�ત �રૂ� થયા પહ�લા � �ત� ુ
પામે તો વારસામા ં� રકમ �કૂ� �ય તેમા ંતેના 
વારસદારોએ સૌ પથમ કઝરની રકમ ભરપાઈ કર� 
દ�વી જ�ર� છે. કઝરદારના વારસદારોને એ વાતનો 

હક નથી ક� તેઠ એમ કહ� ક� હ�ુ કઝરની ��ુ�ત 
�રૂ� થઈ નથી. એનાથી ઉલ�ંુ જો કઝર આપનાર 
� �ત� ુપામે , તો તેના વારસાદારોને કઝરની ��ુ�ત 
�રૂ� થયા પહ�લા કઝરની રકમ પાછ� માગંવાનો હક 
રહ�તો નથી. 

* * * * * 
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કઝર જ�ર ભરપાઈ કર� દ�� ુ ં

જોઈએ. 

જો િન��ચત ��ુ�ત માટ� કઝર લેવામા ં

આવ�ુ ંહોય અને તેની ��ુ�ત �રૂ� થઈ ગઈ હોય 

તેવા સજંોગોમા ંજો કઝર આપનાર કઝર પા� 

લેવાની માગંણી કર� તો � ર�તે પણ શ કય હોય તે 

ર�તે કઝર ભરપાઈ કર� દ��ુ ંવા �બ છે. ભલે પછ� 

તે કઝર ભરપાઈ કરવા માટ� કઝરદાર� પોતાની પાસે 

જ�રત કરતા ંવધારાની વસ�ઠુ વેચી દ�વી પડ�. તે 

વધારાની વસ�ઠુ લોકો પડતર �ક�મત કરતા , 

ઠછ� �ક�મતથી ખર�દ� તેમ હોય તો પણ વેચીને 
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તેણે પોતા�ુ ંકઝર અદા કર� દ��ુ ંજોઈએ. પરં� ુજો 

લોકો તે સામાન , પાણીના ભાવે ખર�દવા માગે 

અને સામાનય લોકોની સમજ �જુબ એ ભાવથી 

વસ�ઠુને વેચવી, એ વસ�ઠુની ફ�ક� દ�વા ક� નાશ 

કર� દ�વા સમાન હોય, તો એ સજંોગોમા ંકઝરદાર� તે 

વસ�નેુ વેચી કઝર ભરપાઈ કર�ુ ંજ �ર� નથી. જો 

�વન જ�ર� વસ�ઠુ �મક� ગાલીચો (ઘરમા ં

પાથરવામા ંઆવતી કારપેટ) પોશાક , ઘરની 

ઘરવખર� �ુકાન િવગેર� ન હોય ક� � વેચીને કઝર 

ભરપાઈ થઈ શક� તો કઝરદાર� કામકાજ કર�ને કઝર 

ભરપાઈ કર� દ��ુ ંજોઈએ. દાખલા તર�ક� કઝર અદા 

કરવા માટ� તેણે નોકર� કરવી પડ� અથવા તો એ�ુ ં
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કામ કર�ુ ંપડ� , � તેના મોભા પમાણે હોય અને 

તેના માટ� કોઈ �શુક�લી�પ ન હોય તો એ�ુ ંકામ 

કર�ને પણ કઝરદાર� પોતા�ુ ંકઝર ભરપાઈ કર� દ��ુ ં

વા�બ છે. કઝર અદા કરવામા ં�સુતી , બેદરકાર� ક� 

ગફલત દાખવવી એ સ�ંણૂર ર�તે હરામ , હકને 

અદા ન કરવા સમાન અને �નુાહ� કબીરા છે. પરં� ુ

જો �વન જ�ર� વસ�ઠુ , �મક� ઘરમા ંક� �મા ં

કઝરદાર પોતે �વન વયતીત કરતો હોય , તે તેની 

ોસથિત અને મોભા કરતા મો�ંુ અને �ક�મતી ન હોય , 

એવી જ ર�તે કપડા , ગાલીચો, વાસણ અને એ  જ 

પકારની બી� વસ�ઠુ � તેના રોજ�દા �વનમા ં

ઉપયોગી હોય અને જો તે વસ�ઠુ વ�ચી દ� તો 
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�શુક�લીઠનો સામનો કરવો પડ� તેમ હોય તો તેવી 

વસ�ઠુને વેચી દ�વી જ�ર� નથી અને કઝર 

આપનાર કઝર લેનારને એ વસ�ઠુ વેચી દ�વા માટ� 

મજ�રૂ પણ કર� શ કતો નથી. પરં� ુકઝર લેનાર 

માટ� �એઝ છે ક� �શુક�લીઠને સહન કર�ને પણ 

એ વસ�ઠુને વેચી દ� અને પોતા�ુ ંકઝર અદા કર� 

દ�. કઝર લેનાર� પોતાના ઘરનો સામાન વેચી દ�ધો 

હોય અને તેના પૈસાથી પોતા�ુ ંકઝર � ૂ કવે, તો 

તેવા સજંોગોમા ંપણ કઝર આપનાર પોતાની 

(કઝરથી આપેલી) રકમ પાછ� લઈ શક� છે. પરં� ુ

કઝર આપનાર� પોતાના કઝરની વ�લુાત માટ�  કઝર 

લેનારને તેના ઘરનો સામાન વેચી દ�વો પડ� અને 
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તે �શુક�લીમા ં�કુાઈ �ય તેવી િપરોસથિતમા ંરા� 

થ�ુ ંન જોઈએ. ભલે પછ� કઝર લેનાર એ કામ માટ� 

રા� હોય. પરં� ુકઝર આપનાર�, કઝર લેનારને, �દુા 

કઝર સરળતાથી ભરપાઈ કર� શક� તેવી શો�ત 

આપે, તેટલા સમયની ��ુ�ત આપવી જોઈએ. 

ઉસમાન �બન ઝીયાદથી �રવાયત છે ક� 

‘મ� હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામને 

અઝર કર� ક� ‘મા� એક માણસ પર કઝર છે , અને તે 

માણસ પોતા�ુ ંઘર વેચીને મા� ંકઝર ભરપાઈ કર� 

દ�વા માગેં છે. ’ હઝરતે તેના જવાબમા ંતણ વખત 

ફરમાવ�ુ.ં ‘એ વાતથી �ુ ંતને �દુાની પનાહમા ં��ંુૂ 
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� ંક� � ુ ંએ માણસને ઘરથી બેઘર કર� દઈશ , � 

ઘરમા ંતે પોતા�ુ ં�વન વીતાવી રહયો છે.’ 

(વ ાઈલ, �ક્ા��ુી�ર્, પકાર્ ૧૧) 

બી� ક�ટલીક હદ�સોમા ંપણ આ  જ 

પકારની બાબતોનો ઉલલેખ કરવામા ંઆવયો છે. 

આ ઉપરાતં �રવાયતમા ંછે ક� : જનાબ મોહમમદ 

�બન અલી ઉમૈર � ઇમામ �સૂા �બન જઅફર 

અલ�યહસસલામ, ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામ 

અને હ ઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� 

અલ�યહસસલામના સહાબીઠ પૈક� હતા , તેઠ 

કપડા ંવેચવા�ુ ંકામ કરતા હતા. તેઠનો તમામ 

માલ તેમની પાસેથી ચાલયો ગયો અને તેઠ ફક�ર 
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થઈ ગયા. કોઈ માણસ ઉપર તેમ�ુ ંદસ હ�ર 

�દરહમ કઝર હ� ુ.ં તે કઝરદાર માણસે પોતા�ુ ંઘર 

વેચી દ��ુ ંઅને તે દસ હ�ર �દરહમની રકમ 

લઈને તે મોહમમદ �બન અલી ઠમૈરના ઘર� 

આવયો અને કહ�ુ ંક� આ આપના કઝરની રકમ છે 

� લઈ લયો. તેઠએ �છૂ�ુ ં: �ુ ંઆ માલ તમને 

વારસામા ંમળયો છે ? તેણે કહ�ુ ંનહ�. તેઠએ 

�છૂ�ુ ં: �ુ ંકોઈએ તને આ રકમ ભેટમા ંઆપી છે 

? તેણે કહ�ુ ં: ના , તેઠએ �છૂ�ુ ં: તમાર� પાસે 

િમલ�ત હતી , � વેચવાથી આ રકમ ઉપ� છે ? 

તેણે કહ�ુ ં: ના , પણ � મકાનમા ં�ુ ંરહ�તો હતો તે 

મકાન આપ�ુ ંકઝર ભરપાઈ કરવા માટ� મ� વેચી 
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દ��ુ ંછે. તે વખતે મોહમમદ �બન અબી ઉમૈર� 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામની 

આ �રવાયતનો ઉલલેખ કય� ક� : કઝર વ�લુવા 

માટ� કોઈ કઝરદારને તેના ઘરથી બેઘર (ઘર 

િવહોણો) ન કર� નાખવો જોઈએ. ’ તયાર પછ� 

તેઠએ ફરમાવ�ુ ંક� ‘આ રકમ પાછ� લઈ �વ. 

�દુાની કસમ અતયાર� �ુ ંએક એક �દરહમને માટ� 

મોહતાજ �ં , તેમ છતા ંઆમાથંી �ુ ંએક �દરહમ 

પણ લઈને ખચર નહ� ક�.ં ’ તેઠ હ ઝરત ઇમામ 

�સૂા કા�ઝમ અલ�યહસસલામ પાસે એટલો 

િનકટવતગ સબંધં ધરાવતા હતા , �ના કારણે 

તેઠને ક�દ કરવામા ંઆવયા હતા જયા ંતેઠને �બૂ 
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જ કોરડાઠ મારવામા ંઆવયા હતા. એટ�ુ ંજ નહ� 

તેઠને ચાર વષર �ધુી ક�દખાનામા ંપણ રાખવામા ં

આવયા હતા. અને તેઠ પાસે � કાઈં માલ સામાન 

હતો તે � ૂટં� લેવામા ંઆવયો હતો. તેઠની �હ 

ઉપર �દુાવદં� આલમની અપાર રહ�મત થાય. 

જો કોઈ માણસ પોતે શો�ત ધરાવતો 

હોવા છતા ંકોઈ હકદારને તેનો હક પહ�ચાડવામા ં

ગફલત કર� , બેદરકાર� દાખવે અને મો�ુ ંકર� તો 

પસાર થતા દર�ક �દવસમા ંતે �નુાહ� આઅશાર� 

કરનારો ગણાશે. (ઝા�લમ પાસેથી તેના �ુકમ 

પમાણે દસમો ૧/૧૦ ભાગ લેનારને આઅશાર� 

કહ�વામા ંઆવે છે.) 
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હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : 

રાહ� �દુામા ંશહ�દ થનાર દર�ક �નુાહોથી 

પાક થઈ �ય છે , પણ જો એની ઉપર કઝર હોય 

તો તેની જવાબદાર� એના ઉપર બાક� રહ� છે. 

કારણ ક� કઝરનો કોઈ કફફારો નથી. તેથી કઝર 

ભરપાઈ કર� દ��ુ ંઅથવા તો કઝર આપનાર બકી 

આપે તેવી વયવસથા જ�ર� છે. (નહ�તર શહ�દ 

થનારને પણ તેના કઝર િવશે �છૂપરછ કરવામા ં

આવશે.) 

(વ ાએ�શુશીયા, પકર્ - ૪, ભાગ ૧૩, 

પા�ુ ં૮૩) 
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આ ઉપરાતં આપ ફરમાવે છે ક� ‘શહ�દના 

લોહ��ુ ંપહ��ુ ંટ��ુ ંપડ� ક� �રુત જ તેના તમામ 

�નુાહો માફ થઈ �ય છે. પરં� ુતેની ઉપર � કઝર 

હોય તે માફ થ� ુ ંનથી. કઝર માફ થવાનો આધાર 

કઝર અદા થવા ઉપર છે. 

(વ ાએ�શુશીયા, પકર્ ૪, ભાગ ૧૩, 

પાના ન ં૮પ) 

ઉપરની વાતની અગતયતા ક�ટલી છે, તે� ુ ં

અ�મુાન નીચેના પસગંથી આવી શક� છે. અનસાર 

પૈક�ના એક માણસનો ઇનતેકાલ થઈ ગયો �ઠ 

�ુિનયામા ંકઝરદાર હતા. તેના સગા વહાલાઠએ તે 

મર�મૂ અનસાર�ુ ંકઝર અદા કરવાની �િમનગીર� 
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આપી નહ� તયા ં�ધુી હ ઝરત ર�લેૂ �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમે તેની 

નમાઝે જનાઝા (નમાઝે મૈયત) પડાવી નહ�. 

�રવાયત છે ક� , મોઆિવયા �બન વહબે 

આ બાબતમા ંઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામને �છૂ�ુ ંતયાર� આપે ફરમાવ�ુ ં: ‘આ 

હદ�સ સહ�હ છે અને હઝરત ર�લેૂ �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમના 

ફરમાનનો અથર માત એટલો જ થાય છે ક� , લોકો 

આ હદ�સથી નસીહત મેળવે , કઝર અદા કરવાની 

અગતયતા સમ� , કઝરની બાબતને હળવાશથી ન 

લે અને કઝરને તેના મા�લક (કઝર આપનાર)ને પા� ં
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પહ�ચાડ� દ�. ક�મક� હ ઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો 

અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમ , હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ, હઝરત ઇમામ હસન 

અલ�યહસસલામ, હઝરત ઇમામ �ુસૈન 

અલ�યહસસલામ પૈક� � કોઈ આ �ુિનયાથી રહ�લત 

(વફાત ક� શહાદત) ફરમાવી ગયા તેઠએ તેમના 

કઝર ભરપાઈ કર� દ�વા િવશે વસીયત ફર માવી 

હતી અને તે હઝરાત પૈક� દર�કના વારસદારોએ 

તેઠની રહ�લત પછ� તેઠ�ુ ંકઝર ભરપાઈ કર� 

દ��ુ ંહ� ુ.ં એટલે ક� આ હદ�સનો અથર એ છે ક� 

કઝરદાર હો�ુ ં(કઝર લે�ુ)ં એ મઝમમત (ટ�કા)ને 

પાત બાબત નથી પણ �એઝ વયવહાર છે. 
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અલબ� કઝર પા� ંભરપાઈ કરવામા ં�સુતી ક� 

આળસ કરવી હરામ છે. એટ�ુ ંજ નહ� , કઝર અદા 

કયાર વગર મકકા ક� મદ�ના જ�ુ ંયોગય નથી. આ 

બાબતમા ંઅ� ૂસમાસાએ હ ઝરત ઇમામ મોહમમદ 

તક� અલ�યહસસલામને અઝર કર� : ‘�ુ ંમકકા અને 

મદ�નામા ં�વન વયતીત કરવા મા�ુ ં� ંપરં� ુ

કઝરદાર �.ં ઇમામે ફરમાવ�ુ ં: ‘તમારા ઘર� �વ 

અને કઝર અદા કર� દો. કયાકં એ�ુ ંન થાય ક�, તમે 

�ુિનયાથી ચાલયા �વ અને કઝરદાર હોવાની 

હાલતમા ંઅલલાહ સાથે �લુાકાત કરો. અને (�ણી 

લો ક�) મોઅિમન કદ� ખયાનત કરતો નથી.’ 

* * * * * 
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કઝર અદા ન કર�ુ ંએ બધાની 

સાથે ખયાનત અને �લમ છે. 

આ હદ�સથી એ વાત �ણવા મળે છે ક� 

હક અદા ન કરવો અને કઝર અદા કરવામા ંગફલત 

રાખવી એ ખયાનત છે. આ બાબત�ુ ંિવગ તવાર 

વણરન અગાઉ ખયાનતના પકરણમા ંથઈ �કૂ�ુ ંછે. 

�ની ક�ટલીક િવગત અતે પણ ર�ૂ કરવામા ંઆવે 

છે. હદ�સે નબવી સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમમા ંતેન ે�લમ ગણાવવામા ંઆવેલ છે. 

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમ�ુ ંફરમાન છે. 
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‘એ �સુલમાન � શો�ત ધરાવતો હોવા 

છતા ંકઝર અદા કરવામા ંગફલત કર� તો તેણે 

(�ણે ક�) તમામ �સુલમાનો સાથે �લમ ��. ’ 

(ગણાય છે.) 

એ સપરટ હક�કત છે ક� કઝર અદા ન કર�ુ ં

એ કઝર આપનાર પર �લમ કરવા સમાન છે. પરં� ુ

આ વાત બી� �સુલમાનો ઉપર પણ મોટા �લમ 

ગણાય છે, ક� લોકો બી�ઠને એ ડરથી કઝર નહ� 

આપે ક� કયાકં બી�ઠ પણ કઝર અદા કરવામા ં

�સુતી કરશે તો  પોતાનો માલ (ક� રકમ) વેડફાઈ 

જશે. બી� વાત એ છે ક� શો�ત હોવા છતા ંકઝર 

અદા કરવામા ંગફલત કરનાર , કઝર આપનાર માટ� 
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નેક�ઠના દરવા� બધં કર� દ� છે. કારણ ક� તેને 

કઝર આપવાના અ�ભુવ પછ� તે કઝર આપનાર 

કોઈ બી�ને કઝર આપવાની �હ�મત નહ� કર�. 

વાસતવમા ંકઝર આપ�ુ ંએ એક મોટ� નેક� છે અને 

તે નેક� છોડવા માટ� કારણ�પ તે (કઝર અદા 

કરવામા ંઆળસ કરનાર) માણસ બને છે. 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : 

‘�દુા એ માણસ પર લાનત કર� , � 

નેક�ઠનો રસતો બધં કર� દ� છે. અને આ એવો 

માણસ છે �ને ફાયદો પહ�ચાડવા માટ� તેના ઉપર 

કોઈ એહસાન કર� તો તેનો અહ�સાન નથી માનતો 
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અને (કઝર ભરપાઈ કરવામા ંઆળસ કરવાની) આ 

વાત, એ વાત માટ� કારણ�પ બને છે ક� તે 

અહ�સાન કરનારો ફર� બી� કોઈ ઉપર (કઝર 

આપીને) અહ�સાન કરતો નથી. કોઈને કઝર આપ�ુ ં

એ અહસાન છે. એ વાતમા ંકોઈ શકંાને સથાન 

નથી. કઝર અદા કરવામા ંલાપરવાહ� કરવી એ કઝર 

આપનારના અહ�સાન ની અવગણના સમાન છે. 

આવી લાપરવાહ�ના લીધે જ કઝર આપનાર 

ભિવરયમા ંબી� કોઈને કઝર આપતા નથી. 

* * * * * 
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કઝર આપવા અને લેવાના 

અહ�કામ 

મોઅતબર �રવાયતોમા ંકઝર આપનારાઠ 

માટ� �બૂ જ વધાર� સવાબનો વાયદો કરવામા ં

આવયો છે. તેવી જ ર�તે કઝર ન આપનારઠ માટ� 

સખત અઝાબનો ઉલલેખ પણ કરવામા ંઆવયો છે. 

અ�કૂ સજંોગોમા ંતો કઝર આપ�ુ ંવા �બ અને ન 

આપ�ુ ંહરામ છે. જયાર� અ�કૂ સજંોગોમા ંકઝર 

આપ�ુ ં�સુતહબ અને ન આપ�ુ ંમક�હ છે. પરં� ુ

જ�રતના વખતે કઝર લેવાથી તેની કરાહ�યત 

(શરઈ ્�રટએ અણગમતી બાબત હોવા)મા ંઘટાડો 
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થઈ �ય છે. કરાહ�યતમા ંવધારો ક� ઘટાડો થવો 

એ કઝર લેવાના કારણો ઉપર આધા�રત છે. જો 

ઠછ� જ�રત હોવા છતા ંકઝર લેવામા ંઆવે તો 

તેમા ંકરાહત વધાર� રહ�શે. જો જ�રત વધાર� હોય 

તેવા સજંોગોમા ંકઝર લેવામા ંઆવે તો કરાહત 

ઠછ� થશે. એટલે �ધુી ક� ક�ટલાક સજંોગોમા ંતો 

�બલ�ુલ કરાહત નથી રહ�તી અને કઝર લે�ુ ંવા �બ 

થઈ �ય છે. જો કોઈ માણસને ખબર હોય ક� કઝર 

પા� ંભરપાઈ કર� શક� તેમ નથી તો એહિતયાતનો 

તકાઝો એ છે ક� તે કઝર ન લે પણ જો પોતે 

જ�રતમદં હોય તો કઝર લઈ શક� છે. 

* * * * * 
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કઝર આપવાનો સવાબ અને ન 

આપવાનો અઝાબ 

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમ ફરમાવે છે : 

‘જો કોઈ માણસ કોઈ મોઅિમનને કઝર 

આપે અને તેનામા ંકઝર પા� ંભરપાઈ કરવાની 

શો�ત પૈદા થાય તયા ં�ધુીની તેને ��ુ�ત આપે તો 

તેણે કઝર તર�ક� આપેલો માલ ઝકાત સમાન 

ગણાશે અને તેનો માલ પાછો મળવા �ધુી 

મલાએકા તેના હકમા ં�ુઆ અને તલબે રહમત 

(રહ�મતની અભયથરના) કરતા રહ�શે. 
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(વ ાએ�શુશીયા, પકર્ - ૬, પાના ન ં

૮૬) 

આ ઉપરાતં હ ઝરત ર�લૂ  સલલલલાહો 

અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં: ‘જો કોઈ 

પોતાના �સુલમાન ભાઈને કઝર આપે તો તે તેના 

(પોતાના ફાયદા) માટ� જ છે. તે કઝર આપનારના 

નામે આ અમાનત તેના બદલે કોહ� ઠહદ 

(ઠહદનો પવરત, � મકકાએ મોઅઝઝમાની પવરત 

માળાઠ પૈક�નો એક પવરત છે.) અને �રૂ� સીના 

(સીનાનો પવરત) �ટલી નેક�ઠ લખવામા ંઆવશે 

અને કઝર લેનાર પાસેથી કઝર વ�લૂ કરવામા ંનરમ 

વયવહાર કરશે તો તે કોઈ પણ પકારના �હસાબ 
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�કતાબ વગર એક ચમ કતી િવજળ�ની �મ �લેૂ 

સેરાત પરથી પસાર થઈ જશે. જો કોઈ માણસ 

સમક તેનો કોઈ �સુલમાન ભાઈ પોતાની 

પર�શાની અને �ુ:ખ�ુ ંવણરન કર� અને તેને કોઈ 

કઝર ન આપે તો �દુાવદં� આલમ જયાર� નેક 

લોકોને તેમના નેક કામની જઝા આપશે તયાર� તેની 

ઉપર જ�ાત હરામ કરશે. 

* * * * * 
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કઝર અદા કરવાનો ઇરાદો અવશય 

હોવો જોઈએ. 

જો કઝર લેનાર કઝર પા� ંભરપાઈ કરવાની 

શો�ત ધરાવતો ન હોય તેના માટ� પણ એ વાત જ�ર� 

છે ક� તે કઝર પા� ંભરપાઈ કર� દ�વાનો ઇરાદો અવશય 

રાખે. તેણે પોતાના આિથ�ક સજંોગોમા ં�ધુારો થતા 

સૌથી પહ�લા કઝર ભરપાઈ કર� દ�વાની િનયયત 

રાખવી જોઈએ અને એવો ્ઢ િનણરય કરવો 

જોઈએ ક� કઝર ભરપાઈ કરવામા ંપોતે ગફલત નહ� 

કર�. એટ�ુ ંજ નહ� કઝર લેતી વખતે પણ એ  જ 

િનયયત હોવી જોઈએ. જો કઝર લેતી વખતે જ તેન ે
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પા� ંભરપાઈ કરવાની િનયયત ન હોય તો તેવા 

કઝરની રકમનો ઉપયોગ હરામ છે. 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : 

‘જો કઝરદાર કઝર લઈને પા� ંન આપવાનો 

ઇરાદો ધરાવતો હોય તો તે ચોર �વો છે.’ 

(વ ાએ�શુશીયા, �ક્ા�ુ્  ા્�ર્ 

પકર્ - પ, ભાગ - ૧૩, પાના ન ં૮૬) 

આ ઉપરાતં આપે ફરમાવ�ુ ં: ચોરોના 

તણ સ�હુ છે. એક એ � પોતાના માલની ઝકાત 

ન આપે, બી� એ ક� � પોતાની પતનીની મહ�રને 

વા�બ કઝર સમાન ન સમ� અને તીજો સ�હુ એ 
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ક� � કઝર લઈને તેન ેપા� ભરપાઈ કરવાનો 

ઇરાદો ધરાવતો ન હોય. 

તેવી જ ર�તે આપે ફરમાવ�ુ ં: ‘જો કઝર 

લેનાર કઝર અદા કરવાની િનયયત ધરાવતો હોય 

તો �દુાવદં� આલમ તે�ુ ંકઝર અદા થવા �ધુી તેની 

મદદ માટ� બે ફ�રશતા િન�કુત કર� છે. પરં� ુજયાર� 

તે પોતાના ઇરાદામા ંગફલત (બેદરકાર�) દાખવે 

છે તો તેટલા જ પમાણમા ંતેન ે�દુાની રહ�મતથી 

વ�ંચત કર� દ�વામા ંઆવે છે. 

* * * * * 
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મજ�રૂ અને કઝરદારને મોહલત 

દ�વી જોઈએ. 

કઝરદાર પોતાના ઘરની �બન જ�ર� ચીજ 

વસ�ઠુ વેચીને પણ સહ�લાઈથી પોતા�ુ ંકઝર અદા 

કર� ન શક� તેમ હોય તો , તેવા સજંોગોમા ંકઝર 

આપનાર માટ� તેન ેકઝર ભરપાઈ કરવા માટ� ��ુ�ત 

આપવી વા �બ છે. કારણ ક� કઝર લેનારને 

�શુક�લીઠમા ં�ુ કવો હરામ છે. �દુાવદં� તઆલા 

ઇરશાદ ફરમાવે છે : 

‘અને જો તે (કઝરદાર) તગંદસત હોય તો 

(તેનો) સારો સમય (આવે તયા)ં �ધુીની મોહલત 



848 
 

આપવી, અને જો તમે (અસલ લે�ુ ંપણ) દાન 

તર�ક� જ� ુ ં(માફ) કરો અગર તમે સમજતા હો તો 

તે તમારા માટ� વ�ુ ંસા� ંછે. 

(�રૂએ બકરહ, આ. ર૮૦) 

કારણ ક� જો તમે તમા� કઝર પા� ંલઈ 

લેશો તો બી� વસ�ઠુની �મ કઝરની રકમ પણ 

સમય આવતા ખલાસ થઈ જશે. પરં� ુજો તમે 

તેને માફ કર� દો તો એ એવો સદકો છે � �દુાની 

પાસે �કૂ�લી અમાનત સમાન છે અને તેનો ફાયદો 

હમેંશા મળતો રહ�શે. 

ઉપરની આયતથી બે બાબતો સમ�ય 

છે. પહ�લી વાત એ ક� � કઝરદાર તે�ુ ંકઝર પા� ં
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ભરપાઈ કર� શ કવા માટ� અશો�તમાન હોય તો 

તેન ે��ુ�ત આપવી વા�બ છે. બી� વાત એ છે ક�  

કઝર આપનાર� કઝર માફ કર� દ��ુ ંવધાર� સા� છે 

અને ઘણી �રવાયતોમા ંએ બનેં વાતોનો ઉલલેખ 

કરવામા ંઆવયો છે. 

હઝરત પયગમબર� અકરમ સલલલલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં: 

‘તમારા કઝરદાર માટ� એ વાત �એઝ 

નથી ક� શો�ત હોવા છતાં , તે પોતા�ુ ંકઝર અદા 

કરવામા ંઆળસ કર� , જો તમે �ણતા હો ક� તે 

(કઝરદાર) તે�ુ ંકઝર અદા કરવા માટ� અશ કત છે. 

તો તેન ેતગંદસતીની હાલતમા ંમજ�રૂ કરવો 
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�એઝ નથી. ’ હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે ક� , ‘જો તમે �ણતો હો 

ક� તમારો �સુલમાન ભાઈ કઝર ભરપાઈ કર� શક� 

તેમ નથી તો તેન ેકઝર ભરપાઈ કરવા માટ� તગં 

(હ�રાન) કરવાથી પરહ�ઝ કરો. કારણ ક� અમારા 

દાદા હ ઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વ  

આલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ંછે ક� , કોઈ �સુલમાન 

માટ� પોતાના �સુલમાન ભાઈને તગં કરવો �એઝ 

નથી અને જો કોઈ કઝર આપનાર તેના કઝરદારને 

��ુ�ત આપશે તો અલલાહ તઆલા તેન ેએ �દવસે 

પોતાના છાયામા ંપનાહ આપશે � �દવસે �દુા 
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(જલલ જલાલ�ુ) િસવાય કોઈનો છાયો (રકણ) 

નહ� હોય.’ 

(વ ાએ�શુશીયા, દ�નના પકર્ોમા ં

પકર્ - રપ, ભાગ - ૧૩, પાના ન ં૧૧૩) 

એટલે ક� કયામતના �દવસે �દુા તેની 

પર પોતાની િવશેષ મહ�રબાની કરશે. આ ઉપરાતં 

આપે ફરમાવેલ છે ક� : 

‘જો કોઈ એમ ઇચછ�ુ ંહોય ક� � �દવ સે 

અશ� ઇલાહ�ના છાયા િસવાય બીજો કોઈ છાયંો 

નહ� હોય તે �દવસે એ  જ છાયામા ંતેમને રકણ 

આપવામા ંઆવે , તો તેણે તગંદસત કઝરદારને 

��ુ�ત આપવી જોઈએ અને તેની પાસેથી કઝર પા� ં
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લેવાની તાક�દ ન કરવી જોઈએ અથવા કઝર બકી 

દ��ુ ંજોઈએ.’ 

(વ ાઈલ, પકર્ રપ, પાના ન ં૧૧૩) 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે ક� : ‘કયામતના �દવસે 

એક એવો સ�હૂ , અશરના છાયામા ંહશે , �મના 

ચહ�રા, પોશાક અને � �રુશીઠ ઉપર �બરાજમાન 

થયા હશે તેમાથંી �રૂ ઝળહળ� રહ�ુ ંહશે અને તે 

ોસથિતમા ંએક �નૂાદ� પોકાર�ને કહ� રહયો હશે ક� 

‘આ એવા લોકો છે �ઠ �ુિનયામા ંમોઅિમનો 

ઉપર મહ�રબાની કરતા હતા અને તગંદસત 
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કઝરદારને તે કઝર અદા કરવા માટ� શો�ત થાય તયા ં

�ધુીની ��ુ�ત આપતા હતા.’ 

* * * * * 
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દર�ક �દવસની ��ુ�ત માટ� સદકો 

આપવા �ટલો સવાબ 

‘�ુલૈની, હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામથી �રવાયત કર� છે ક� , ‘એક �દવસ 

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમ િમમબર ઉપર તશર�ફ લઈ ગયા , �દુાની 

હમદો સના અને ��બયાઠ ઉપર �ુ�દ મોકલયા 

પછ� આપે ફરમાવ�ુ ં: ‘� લોકો હાજર છે તેઠ 

માટ� જ�ર� છે ક� � લોકો હાજર નથી તેમના �ધુી 

આ વાત પહ�ચાડ� દ� , ક� � કોઈ માણસ પોતાના 

પર�શાનહાલ કઝરદારને ��ુ�ત આપે તો જયા ં�ધુી 
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તેનો માલ પાછો ન મળ� �ય તયા ં�ધુી તેના 

નામએ આમાલમા ંસદકો આપવા બરાબર સવાબ 

(લખી) આપવાનો જવાબદાર અલલાહ છે.’ 

(ા્�ર્, વ ાઈલ, દ�નના પકર્ોમા ં

પકર્ ન ં૧૩, પાના ન ં૧૧૪) 

એટલે ક� તેણે �ટલા �દવસ �ધુી 

કઝરદારને ��ુ�ત આપી હશે , �બલ�ુલ તે દર�ક 

�દવસની સખંયા �જુબ , તેટલો માલ રાહ� �દુામા ં

ખચર કય� હોય તેટલો સવાબ તેન ેઆપવામા ં

આવશે. આ સબંધંમા ંઘણી હદ�સો વાર�દ થઈ છે 

પરં� ુઅતે �ટલી બાબતો પસ�તુ કરવામા ંઆવી 

છે તે �રુતી જણાય છે. પસ�તુ િવષયની �રૂક 
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વાત �પે એ વાત �ણી લેવી જોઈએ ક� �મુસ 

અથવા ઝકાત અદા ન કરવી અથવા તો તે અદા 

કરવામા ંગફલત રાખવી એ હકકોને અદા ન કરવા 

સમાન ગણવામા ંઆવે છે. કારણ ક� ઝકાત અદા ન 

કરવી એ પણ ‘�નુાહ� કબીરા’ છે �ના માટ� નસસે 

ખાસ છે તેથી તે િવષય�ુ ંવણરન અલગ કરવામા ં

આવશે.  

* * * * * 
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�દુાવદં� આલમ �કુસાન ભરપાઈ 

કરશે. 

�રવાયતોનો સારાશં એ છે ક� જો કઝરદાર 

કઝર અદા થયા પહ�લા � �ત� ુપામે અને તેના મયાર 

પછ� તેના માલમાથંી કઝર ભરપાઈ કરવામા ંન 

આવે, અથવા કઝર આપનાર તે�ુ ંકઝર માફ ન કર� 

દ�, અથવા કઝર લેનાર� કઝર પા� ંભરપાઈ કરવામા ં

બેદરકાર� ન દાખવી હોય , અને કઝર હરામ કામ 

માટ� લી�ુ ંન હોય , અને તેનો ઇરાદો કઝર પા� ં

ભરપાઈ કર� દ�વાનો હોય , પરં� ુતેની પાસે કોઈ 

માલ ન હોય , �ના િવશે તે વસીયત કર� શક� , તો 
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તે સજંોગોમા ં�દુાવદં� આલમ પોતાના ફઝલથી 

કયામતના �દવસે તેના કઝરદારને રા� કર� દ�શે. 

મોહમમદ ઇબને બશ�શાહ , હઝરત ઇમામ 

જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામની �ખદમતમા ં

હાજર થયા અને નમતા�વૂરક કહ�ુ ંક� ‘�ુ ંશહાબના 

એક હ�ર દ�નારનો કઝરદાર �.ં આપ શહાબને 

કહો ક� મને હજના �દવસો �ધુીની ��ુ�ત આપે. ’ 

આપે શહાબને બોલાવયો અને ફરમાવ�ુ ં: ‘તમે 

�ણો છો ક� મોહમમદ ઇબને બશ� અમારા 

દોસતોમાથંી છે. તમારા એક હ�ર દ�નાર�ુ ંતેઠ 

ઉપર કઝર છે. તે રકમ તેણે પોતાના માટ� વાપર� 

નથી, પરં� ુતે કઝર અ�કૂ લોકોની વચચે રહ� ગ�ુ ં
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છે અને તેમને �ુ કસાન થ�ુ ંછે. હવે �ુ ંઇચ� ં� ંક� 

તે રકમ (દ�નાર) તમે તેન ેબકી આપો. તયાર 

પછ� આપે ફરમાવ�ુ ં: કદાચ , તમે એમ માનતા 

હશો ક� તમારા કઝરના બદલામા ંતમને તેની 

નેક�ઠ આપવામા ંઆવશે. શહાબે કહ�ુ ંક� ‘આ 

પહ�લા મારો એ જ ખયાલ હતો. ’ ઇમામે ફરમાવ�ું, 

�દુાવદં� કર�મ , આદ�લ અને કર�મ છે. જો કોઈ 

માણસ �દુાની િનકટતા પાવત કરવા માટ� 

િશયાળાની રાતોમા ં�દુાની ઇબાદત કર� , 

ગરમીઠના �દવસોમા ંરોઝા રાખે , ખાનએ કાબાનો 

તવાફ કર� અને તે પછ� �ુ ંઅલલાહ તેની નેક�ઠ 

લઈને તમને આપી દ�શે ? એ�ુ ંનથી. તેનો ફઝલ 
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તેનાથી ક�ટલોય વધાર� છે. તે પોતાના ફઝલથી 

મોઅિમનોને તેના કામો માટ�નો બદલો અવશય 

આપે છે. ’ ઇમામ અલ�યહસસલામની આ વાતચીત 

સાભંળ�ને શહાબે કહ�ુ ંક� ‘�ુ ંમા� ંકઝર માફ કર� દ� 

�.ં’ 

* * * * * 
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એવો કઝરદાર �ની નેક�ઠ કઝર 

આપનારને આપવામા ંઆવશે. 

જો કોઈ કઝર અદા કરવા�ુ ં�કૂ� �ય 

અને તેણે કઝર કોઈ હરામ કામ માટ� લી�ુ ંહોય 

અથવા તો પોતે શો�ત ધરાવતો હોવા છતા ંકઝર 

અદા કરવામા ંગફલત કર� અને તેના મયાર પછ� 

પણ તે�ુ ંકઝર અદા કરવામા ંન આવે અને તેન ે

કઝર આપનાર પણ તે�ુ ંકઝર માફ ન કર� તો એ 

સજંોગોમા,ં કયામતના �દવસે તેની નેક�ઠ લઈને 

કઝર આપનારને (ખાતે જમા) આપવામા ંઆવશે 

અને જો તેની નેક�ઠ ન હોય અથવા તો બ�ુ જ 
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ઠછ� હોય તો કઝર આપનારના �નુાહ લઈને તેના 

નામએ આમાલમા ંજમા કરવામા ંઆવશે. ��ુ ં

વણરન ક�ટલીક હદ�સોમા ંસપરટ ર�તે થ�ુ ંછે. 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : 

‘કયામતના �દવસે માણસ માટ� સૌથી 

વધાર� કઠણ સમય એ હશે ક� જયાર� �મુસ અને 

ઝકાતના હકદાર લોકો ઉઠ�ને તેમને વળગી 

(ચ�ટ�) જશે અને કહ�શે , ‘અય પરવર�દગાર , આ 

માણસે અમારો �મુસ અને ઝકાતનો હક �ટંવી 

લીધો હતો અને અમોને કંઈ આવ�ુ ંન હ� ુ.ં તેથી 

�દુાવદં� આલમ તે લોકોની નેક�ઠ લઈને એ 
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હકદારોને આપી દ�શે. આ ઉપરાતં આપે ફરમાવ�ુ ં

ક� ‘કયામતના �દવસે કઝર આપનાર પોતાના 

કઝરદારની (પોતા�ુ ંકઝર અદા ન કરવા િવશેની ) 

ફ�રયાદ કરશે તયાર� જો કઝરદારની નેક�ઠ વધાર� 

હશે તો તે કઝર આપનારને આપી દ�વામા ંઆવશે 

અને જો તેની નેક�ઠ નહ� હોય તો કઝર 

આપનારના �નુાહો કઝરદારના નામએ આમાલમા ં

જમા કર� દ�વામા ંઆવશે. ’ ઘણી �રવાયતોથી એ 

વાત સપરટ થાય છે ક� જો કોઈ માણસના શીર� 

લોકોના હકો હોય તો જયા ં�ધુી હકદાર લોકો તેના 

માટ� રા� ન થઈ �ય અથવા હકદાર લોકોના 

પમાણમા ંતેની નેક� લઈને હકદાર લોકોના 
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ખાતામા ંજમા કરવામા ંન આવે અથવા તેઠના 

�નુાહ કઝરદારના નામએ આમાલમા ંજમા કરવામા ં

ન આવે અથવા એહલેબૈત અલયહ��સુસલામ તેની 

શફાઅત ન કર� તયા ં�ધુી તેન ેન�ત પાવત થઈ 

શકતી નથી. 

* * * * * 
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વળતર ક�ટ�ુ ંહશે ? 

ઉપર જણાવયા �જુબના વળતર�ુ ં

પમાણ ક�ટ�ુ ંહશે અથવા તો ક�ટલા પમાણમા ંનેક� 

ગણવામા ંઆવશે તે�ુ ંપમાણ �દુા અને ર�લૂ 

સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમ બહ�તર 

�ણે છે. એ બાબતો સમજવા�ુ ંઆપણી પાસે કોઈ 

માધયમ નથી. અને એ બાબતો આપણે �ણવી 

જ�ર� પણ નથી. અલબ� , ક�ટલીક �રવાયતોમા ં

તેના દરજ�ઠનો પણ ઉલલેખ કરવામા ંઆવયો 

છે. ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમે ફરમાવ�ુ ંક� �દરહમના બદલામા ં
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કઝરદારની (૬૦૦) છસો નમાઝ લઈને કઝર 

આપનારને આપી દ�વામા ંઆવશે. 

(લોઆલી�લુ અખબાર, પાના ન ંપ૪૯) 

‘અને જો ચાદં�ના ૧/૬ �દરહમ હોય તો 

તેની ૭૦૦ રકાત ક�લૂ થએલી નમાઝ લઈને 

હકદારને આપી દ�વામા ંઆવશે. ’ (એક દ�રહમ 

ચાદં�ના ૧૮ ચણાના દાણા બરાબર થાય છે.) 

એટલે ક� કઝરદાર આ �ુિનયામાથંી કઝર 

અદા કયાર વગર મર� �ય તે ઘણી જ સખત વાત 

છે. તેથી દર�ક માણસે એ વાતની કોિશષ કરવી 

જોઈએ ક� તે પોતાના � �ત� ુસમયે કઝરદાર ન રહ� 

અને જો તે િસવાય બીજો કોઈ િવકલપ (�ટકો) ન 
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હોય તો તેણે એહલેબૈત અલયહ��સુસલામ સાથે 

�બૂ જ નઝદ�ક� અને મઅર�ફત પૈદા કરવી 

જોઈએ �થી કર�ને તેઠ તેના કઝરના દાવેદારને 

રા� કર� દ�. 

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમ ફરમાવે છે : એ ‘�નુાહ� 

કબીરા’ ક� � (કરવા)ની �દુાએ મનાઈ ફરમાવી 

છે, તે પૈક� બી� કોઈ પણ �નુાહ એટલા મોટા 

નથી, �ટલા ક� કોઈ માણસ લોકોનો કઝરદાર હોય 

અને તે હાલમા ંજ � �ત� ુપામે , અને તેની પાસે 

એવી કોઈ વસ� ુપણ ન હોય ક� �નાથી તે પોતા�ુ ં

કઝર ભરપાઈ કર� શક�.’ 
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આ ઉપરાતં આપ સલલલલાહો અલયહ� વ  

આલેહ� વસલલમે એક �દવસ નમાઝ પડ� પછ� 

આપના અસહાબોને ફરમાવ�ુ ંક� ફલાણો માણસ � 

શહ�દ થઈ ગયો છે , તે હ�ુ �ધુી બેહ�શતની �દર 

દાખલ થઈ શકયો નથી અને બહાર ઉભો છે. તેની 

ઉપર ફલાણા ય�દૂ��ુ ંતણ �દરહમ કઝર છે તે 

ભરપાઈ થ�ુ ંનથી.’ 

* * * * * 
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કઝર ભરપાઈ કરવામા ંઉતાવળ 

કરવી �સુતહબ છે. 

હક અને કઝર અદા ન કર�ુ ંએ હરામ 

અને ‘�નુાહ� કબીરા’ માથંી છે. તેથી કઝર આપનાર 

દારા કઝરની માગંણી થાય અને લેનાર શો�તવાન 

હોય, તેવા સજંોગોમા ંકઝર પા� ંભરપાઈ કર� દ��ુ ં

એ વા�બાતે �દુા પૈક�ની શેરઠ વા�બાત છે અને 

તે માટ� ઘણા જ સવાબનો વાયદો કરવામા ંઆવયો 

છે. 
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‘�કતાબે દા�સસલામે �રૂ�મા ં��ુલ 

ઠ�નૂ’ નામની �કતાબના સદંભરથી ન�ધવામા ં

આવ�ુ ંછે તે �જુબ : 

જનાબ સૈયદ હાિશમ હાએર� , � એક 

આ�લમ અને ઝાહ�દ હતા તેઠ બયાન કર� છે ક� 

‘મ� એક ય�દૂ� પાસેથી એક સો દ�નાર કઝર 

(ઉછ�ના) લીધા હતા � પૈસા મ� તેન ેવીસ 

દ�વસમા ંપાછા આપવાનો વાયદો કય� હતો. 

એમાથંી અડધા પૈસા મ� તેન ેપાછા આપી દ�ધા 

અને તયાર પછ� મ� તે ય�દૂ�ને જોયો નહ�. લોકો 

પાસેથી મને એ�ુ ં�ણવા મળ�ુ ંક� તે ય�દૂ� 

બગદાદ ગયો છે. એક રાતે મ� સવવનમા ંજો�ુ ંક� 
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કયામતનો �દવસ છે, મને પણ બી� લોકોની સાથે 

�હસાબ માટ� હાજર કરવામા ંઆવયો , અને �દુાએ 

તેના ફઝલો કરમથી મને જ �યતમા ંપવેશવા 

દ�વાની પરવાનગી આપી. જયાર� મ� �લેૂ સેરાત 

પસાર કરવાની તૈયા ર� કર� તયાર� મને 

જહ�ામમાથંી આવતી ચીસો અને �મુબરાડાના 

અવાજથી ડર લાગવા માડંયો. �ુ ં�લેુ સેરાત 

ઉપરથી પસાર થવા લાગયો તયાર� અચાનક પેલો 

કઝર આપનાર ય�દૂ� જહ �ે મની આગની 

જવાળાના �પમા ંજહ �ર મમાથંી બહાર િનકળયો , 

અને મારો માગર અવરોધીને ઉભો રહ� ગયો અને 

મને કહ�વા લાગયો ક� મારા પચાસ દ�નાર આપી દ�. 
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પછ� આગળ �. મ� તેન ેઆ� ��વૂરક કરગરતા 

કહ�ુ ંક� મ� તને તા� ંકઝર ભરપાઈ કરવા માટ� ઘણો 

જ શોધયો હતો. તેણે કહ�ુ ંક� તાર� વાત સાચી છે 

પણ જયા ં�ધુી � ુ ંમા� કઝર ભરપાઈ નહ� કર તયા ં

�ધુી �ુ ંતને �લેુ સેરાત ઉપરથી પસાર થવા નહ� 

દ�’ �ુ ં�બૂ જ કાક�દુ� કર�ને રડવા લાગયો. મ� 

કહ�ુ ંક� ‘અહ� તો માર� પાસે એવી કોઈ વસ� ુપણ 

નથી � તને આપી શ�ંુ.’ ય�દૂ�એ કહ�ુ ંક� તો પછ� 

� ુ ંમને તારા શર�રના કોઈ ભાગ ઉપર રગળ� 

�કુવા દ�. તેના �બહામણા દ�ખાવ અને ડરથી 

�ટકારો મેળ વવા માટ� �ુ ંતેની એ વાત સાથે 

સમંત થઈ ગયો. તેણે જયાર� માર� છાતી ઉપર 
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તેની રગળ� �કૂ� , તયાર� તેની આગ (દાઝવા)ની 

બળતરાને લીધે �ુ ંસવવનામાથંી ચ�ક�ને �ગી 

ગયો. મ� જો�ુ ંતો માર� છાતી ખર�ખર દાઝેલી 

હતી. તયાર પછ� તેણે પોતાની છાતી ઉપરનો 

ઝખમ ખોલીને દ�ખાડયો અને તેની વાત 

સાભંળનારાઠએ જો�ુ ંક� તેની છાતીમા ંદાઝી 

ગયાનો �ડો ઝખમ હતો. તેણે કહ�ુ ંક�  �ુ ંઆ 

ઝખમનો ઇલાજ હ�ુ �ધુી કર� રહયો � ંપણ આ 

ઝખમ �ઝાતો નથી. ’ સૈયદ હાિશમ હાએર�ની આ 

વાત સાભંળ�ને તયા ંઉપોસથત તમામ લોકો મોટા 

અવાજથી રડવા લાગયા.  
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‘બેહા�લ અનવાર ’ ના ૧૭ મા ભાગમા ં

શહ�દ� અવવલની �રવાયત ન�ધવામા ંઆવી છે. તે 

�જુબ, અહમદ �બન અબીલ જવઝી કહ� છે ક� , 

‘માર� ઇચછા હતી ક� �ુ ંઅ� ુ�લેુમાને દોરાની , ક� 

�ઠની ગણતી આ�બદો અને ઝાહ�દોમા ંથતી હતી 

તેમને સવવનમા ંજો�. તેથી તેમના ઇનતેકાલ ના 

એક વષર પછ� મ� તેઠને સવવનમા ંજોયા. મ� 

તેઠને �છૂ�ુ ંક� ‘�દુાએ આપની સાથે �ુ ં ક�ુર ? 

તયાર� તેઠએ જવાબ આવયો , ‘એહમદ, એક �દવસ 

�ુ ં ‘‘બાબે સગીર ’’ માથંી પસાર થઈ રહયો હતો. 

તયાર� મ� ઘાસંના �ળૂાઠ િવગેર�થી લદાએ�ુ ંએક 

�ટ જો�ુ.ં તે �ળૂાઠમાથંી મ� એક નાનક�ુ ંતણખ�ુ ં
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લઈ લી�ુ.ં મને એ વાતની ખબર નથી ક� મ� 

તેનાથી ખેલાલ (દાતંમાથંી કચરો સાફ કરવાની 

િવિધ) કર� હતી ક� તેને એમ જ �ૂર ફ�ક� દ��ુ ંહ� ુ.ં 

પરં� ુઆ� એક વષર થઈ જવા છતા ં�ુ ંહ� �ધુી 

તે તણખલાનો �હસાબ આપી રહયો �.ં �ુરઆનની 

નીચે �જુબની આયત પણ આ �હકાયત�ુ ંસમથરન 

કર� છે.  

‘(અને �કુમાને પોતાના ફરઝદંને 

ફરમાવ�ુ)ં હ� મારા (વહાલા) �તુ ! જો (નેક� યા 

બદ�) રાઈના દાણા બરાબર પણ હશે , પછ� 

(ભલેન)ે તે કોઈ શીલામા ંહોય યા આકાશમા ં

અથવા જમીન (ના પેટા) માં , અલલાહ તેને 
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(કયામતના �દવસે) જ�ર લાવી હાજર કરશે અને 

તેનો �હસાબ કરશે, � માણસે જરા (કણ ભાર) પણ 

નેક� કર� હશે તે તેને જોઈ લેશે.’ 

(�રૂએ �કુમાન - ૩૧, આ. ૧૬) 

હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન 

અલ�યહસસલામે મોહમમદ �બન અબી બકરને 

સબંોધીને એક પત લખયો હતો �મા ંઆપે 

ફરમાવ�ુ ં: 

‘અય �દુાના બદંાઠ , �ણી લો ક� 

�દુાવદં� કર�મ તમારા નાના મોટા બધા જ કામો 

િવશે પ�ન કરશે અને આ વાતના સમથરન માટ� 

નીચેની આયત �રુતી છે.’ 
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 ‘પછ� � શખસે જરા �ટલી પણ નેક� 

કર� હશે , તેન ેતે (પતયક) િનહાળ� લેશ.ે તેમજ 

�ણે જરા �ટલી પણ બદ� કર� હશે , તેન ેપણ તે 

જોઈ લેશે.’ 

(�રૂએ ાીલાાલ - ૯૯, આ. ૭ અને ૮) 

‘બેહા�લ અનવાર ’ ના પાના ન ંર૩પ 

ઉપર જનાબે સૈયદ હસન �બન સૈયદ અલી 

ઇસફહાનીના હવાલાથી ન�ધવામા ંઆવ�ુ ંછે ક� ‘‘�ુ ં

નજફ� અશરફમા ંદ�ની તા�લમ મેળવવામા ંવયસત 

હતો અને મારા િપતા�ના કામોની જવાબદાર� 

મારા ક�ટલાક ભાઈઠના શીર� આવી પડ� હતી 

�ના િવષે મને કાઈં મા�હતી ન હતી. મારા 
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િપતા�ના ઇનતેકાલના સાત મ�હના પછ� માર� 

માતાનો પણ ઇસફહાનમા ંઇનતકાલ થઈ ગયો. અને 

તેમના મૈયતને નજફ� અશરફમા ંલાવવામા ંઆવ�ુ.ં 

તે જ �દવસોમા ંએક રાતે મ� મારા િપતાને 

સવવનામા ંજોયા. મ� કહ�ુ ંક� આપનો ઇનતેકાલ  તો 

ઇસફહાનમા ંથયો છે આપ નજફ� અશરફમા ંછો એ 

ક�વી ર�તે બન�ુ ં ? તેઠએ કહ�ુ ંક� મારા ઇનતેકાલ 

પછ� મને અહ� એક જગયા મળ� છે. મ� �છૂ�ુ ંક� 

માર� માતા પણ આપની સાથે છે ? મારા િપતાએ 

જવાબ આવયો ક� ‘તેણી નજફ� અશરફમા ંજ છે , 

પણ બી� મકાનમા ંછે. ’ �ુ ંસમ� ગયો ક� માર� 

માતાને મારા િપતા �ટલો દરજજો મળયો નથી. મ� 
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મારા િપતાને �છૂ�ુ ંક� આપની હાલત ક�વી છે ? 

તયાર� તેઠએ જવાબ આવયો ક� , અતયાર �ધુીમા ં

તો �ુ ંબ�ુ જ સખતી અને �શુક�લીમા ંહતો , પણ હવે 

�દુાનો �ુ્  છે ક� મને આરામ છે. મ� આ�ચયર 

વયકત કરતા કહ�ુ ં: આપ �વા (નેક) માણસ 

�શુક�લીમા ંક�મ હોઈ શક� ? તયાર� તેઠએ કહ�ુ ં: 

તે�ુ ંકારણ એ છે ક� ‘આકા બાબા’ �ઠ નાલબદંના 

નામથી િવખયાત છે, તેમના �તુ હા� રઝા�ુ ંમાર� 

ઉપર કઝર હ� ુ.ં અને માર� પાસે તે કઝર પા� માગી 

રહયો હતો. પરં� ુ�ુ ંતે�ુ ંકઝર ભરપાઈ કર� ન 

શ�ો અને તે કઝર �કૂવયા વગર જ મારો ઇનતેકાલ 

થઈ જ વાથી �ુ ં�શુક�લીઠનો સામનો કર� રહયો 
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હતો.’ આ વાત સાભંળ�ને �ુ ંગભરાઈ ગયો અને તે 

ગભરામણથી માર� રખ �લુલી ગઈ. તયાર પછ� 

મ� મારા ભાઈ � મારા િપતાના વારસદાર હતા 

તેમને મારા સવવના િવશે પત લખયો �થી તેઠ , 

એ વાતની ખાતી કર� ક� મારા િપતા ઉપર એવા 

માણસ�ુ ંકઝર હ� ુ ંક� ક�મ ? મારા ભાઈએ જવાબમા ં

લખ�ુ ંક� મ� બધા જ �હસાબ �કતાબ જોઈ લીધેલ 

છે, પણ એવા કોઈ માણસ�ુ ંનામ કઝરના 

બાક�દારોની યાદ�મા ંનથી. મ� મારા ભાઈને ફર�થી 

પતમા ંલખ�ુ ંક� એ નામના માણસને શોધીને તેમને 

જ �છૂો ક� આપણા િપતા� તેમના દ�વાદાર હતા ? 

તેઠએ જવાબમા ંલખ�ુ ંક� તે માણસને �છુતા તેણે 
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જણાવ�ુ ંક� તમા રા િપતા મારા અઢાર �મુાન 

(ઈરાની ચલણી ના�ુ)ંના કઝરદાર હતા. આ વાતને 

�દુા િસવાય બી�ુ ંકોઈ �ણ�ુ ંન હ� ુ.ં �ુ ંતમાર� 

પાસે આવયો હતો અને તમને �છૂ�ુ ંહ� ુ ંક� મા� ં

નામ તમારા િપતા�ના કઝર આપનારાઠની 

યાદ�મા ંછે ? તયાર� તમે જવાબ આવયો હતો ક� 

તમા� નામ મર�મૂની એ યાદ�મા ંનથી. માર� 

પાસે કઝર આપવા �ગે ની કોઈ સા�બિત પણ ન 

હતી. તેથી �ુ ંએ બાબતે િનરાશ થયો ક� તમારા 

િપતાએ મ� આપેલા કઝરની િવગત પોતાની યાદ�મા ં

શા માટ� નહ� લખી હોય ? 
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મારા ભાઈએ પતમા ંલખ�ુ ંહ� ુ ંક� મ� 

તેમને કઝરની રકમ પાછ� આપવાનો પયતન કય� 

પણ તેમણે તે રકમ પાછ� લેવાનો ઇનકાર કરતા 

કહ�ુ ંક�ઃ �ુ ંતે રકમ મર�મૂને બકી આ�ુ ં�.ં’ 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : 

‘�લમના તણ પકાર છે : �લમનો એક 

પકાર એ છે ક� , �ને �દુા કદ� પણ માફ નહ� કર�. 

�લમનો બીજો પકાર એ છે ને �દુા બકી આપશે. 

અને �લમની તીજો પકાર એ છે ક� �નો બદલો 

લેવામા ંઆવશે. 



883 
 

(૧) �દુા � �લમને કદ� માફ નહ� કર� તે 

િશકર છે. 

(ર) �લમનો બીજો પકાર �ને �દુા બકી 

આપશે તે માણસની પોતાની અને �દુાની વચચે છે 

અને તે છે પોતાની ઉપર �લમ કરવો. અને 

(૩) �લમનો તીજો પકાર �નો �દુા 

બદલો લેશે તેનો અથર એવો �લમ છે ક� કઝરદાર 

પોતાને કઝર આપનાર�ુ ંકઝર અદા ન કર�ને તેના 

ઉપર �લમ કર� છે. 

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમ ફરમાવે છે : 
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‘� કોઈ પોતાને કઝર આપનારને રા� 

કરશે તે અવશય બેહ�શતમા ંદાખલ થશે અને 

�હસાબમા ંિવલબં થયા વગર તે જ �નતમા ંજનાબે 

ઇસમાઈલ �બન ઇબાહ�મની સાથે હશે. 

આ ઉપરાતં ર હઝરત સલલલલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં: 

‘� કઝરદાર પોતાને કઝર આપનારને તે�ુ ં

કઝર પા� ં આપે છે, તો તેનો તે અમલ એક હ�ર 

વષરની ઇબાદત , એક હ�ર �લુામોને આઝાદ 

કરવા અને એક હ�ર વખત હજ અને ઉમરા 

કરવાથી પણ વધાર� સારો છે. 

(�હાદ, �સુ્દરક પકર્ ૭૮) 



885 
 

અને ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વ  

આલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં: ‘જો કોઈ એક �દરહમ 

તેના હકદારને પાછો આપે તો �દુાવદં� આલમ 

તેન ેજહ�છમની આગથી �ોૂ�ત આપશે અને દર�ક 

દાિનક (૧/૬ દ�રહમ) પરત આપે તો તેના 

બદલામા ંએક પયગમબર �ટલો સવાબ તેના 

નામએ આઅમાલમા ંલખવામા ંઆવશે. અને દર�ક 

�દરહમ તે પાછા આપશે તો તેના બદલામા ંતેન ે

બેહ�શતમા ંએક લાલ મોતીઠ�ુ ંશહ�ર આપવામા ં

આવશે. 

(�હાદ, �સુ્દરક પકર્ ૭૮) 
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આપે ફરમાવ�ુ ં: હકદારનો એક �દરહમ 

તેન ેપાછો આપવો તે �દવસના રોઝા રાખવા અને 

રાતના નમાઝ પડવા કરતા બહ�તર છે. જો કોઈ 

કઝરન ેપા� ંઆપે તો અશરની નીચેથી એક ફ�રશતો 

અવાજ �લુદં કર�ને કહ� છે : ‘અય બદંા તારા આ 

અમલના પારંભથી જ તારા અગાઉના તમામ 

�નુાહ બકી દ�વામા ંઆવયા છે.’ 

(�હાદ, પકર્ ૭૮, પાના ન ં૩૪૩) 

* * * * * 
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લોકોનો હક અદા કરવો 

� કોઈ માણસ પર કોઈ માલની 

જવાબદાર� હોય તો તેના બે પકાર હોય છે. 

(૧) હકનો એક પકાર એ છે ક� તેની પાસે 

માલ મૌ�ૂદ હોય અને તેન ેએ વાત�ુ ંયક�ન હોય 

ક� તેની પાસે � માલ છે , તે પૈક� અડધો માલ 

અ�કૂ માણસનો છે. અથવા તો તેની પાસે � માલ 

હોય તે પૈક� ૧૦૦ (એ કસો) �મુાનની �ક�મત 

�ટલો માલ અ�કૂ માણસનો છે. 

(ર) બીજો પકાર એ છે ક� , તેની ઉપર 

કોઈનો હક બાક� હોવાની જવાબદાર� હોય પરં� ુ
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અ�કુ િન��ચત માલમા ંકઝર આપનારનો હક ક� 

જવાબદાર� ન હોય. દાખલા તર�ક� કોઈ વસ� ુકઝર 

તર�ક� (ઉછ�ની) લેવામા ંઆવી અને તે ખચારઈ (ક� 

વપરાઈ) ગઈ હોય તો પણ કઝર આપનારનો હક 

કઝરદાર ઉપર બાક� રહ� છે. 

તેવી જ ર�તે �ુદા  �ુદા પકારની 

�િમનગીર�ઠ નફફાતે વા �બા (વા �બ 

ભરણપોષણની) જવાબદાર� છે. એ વા �બાત 

લકમા ંરાખવી દર�ક માણસ માટ� વા �બ છે. 

પહ�લા પકારના ચાર સવ�પો છે. 

* * * * * 
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(૧) માલ�ુ ંપમા્ અને માલના 

મા�લક ાવશે �્કાર� હોવી. 
જયાર� માલ�ુ ંપમાણ અને તેનો હદકાર 

કોણ છે તે બનેંની િવગતોની �ણકાર� હોય ક� 

ફલાણા માલમાથંી આટલા પમાણમા ંમાલની 

અ�કૂ માણસની મા�લક� છે તો તે માલના 

મા�લકને એટલો માલ પાછો આપવો વા �બ છે. 

જો તે મા�લક � �ત� ુપામયો હોય તો તે માલ 

વારસદાર�ના કાયદા �જુબ તેના વારસદારને 

આપવો જોઈએ. 

* * * * * 
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(ર) માલના પમા્ની મા�હ્ી 

હોય પ્ ્ેના મા�લકની ખબર 

ન હોય. 
જો કોઈને મા�હતી હોય ક� પોતાની પાસે 

અ�કુ પમાણમા ંકોઈનો માલ છે પણ એ માલની 

ખર� મા�લક� કોની છે એ માટ� �ુિવધામા ંહોય , પણ 

અ�કૂ ચોક કસ વયો�તઠમાનંી કોઈ એકનો આ  

માલ છે એવી મનોમન ખાતી હોય. દાખલા તર�ક� 

કોઈ માણસ �ણીતો હોય ક� માલ તણ અથવા 

પાચં માણસો પૈક� એક નો છે તો તેવા સજંોગોમા ં

એ બધા માણસો (તણ ક� પાચં) ને શ કય હોય તે 
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ર�તે પોતાનાથી રા� કર� દ�વા જોઈએ અને જો તે 

બધાને રા� કરવાનો કોઈ માગર ન હોય તો તે 

િવશે તણ કૌલ છે. (૧) ચીઠી (લોટર�) દારા 

તેઠમાથંી એકની પસદંગી કરવી જોઈએ અને તે 

બધો માલ તેન ેઆપી દ�વો જોઈએ. (ર) બી� ર�ત 

એ છે ક� એ તમામ માલને એ બધા (તણ ક� પાચં) 

માણસો વચચે સરખાભાગે વહ�ચી દ�વો જોઈએ. (૩) 

તી� ર�ત એ છે ક� તે માલનો મા�લક કોણ છે તેની 

�ણકાર� ન હોય તો (એહિતયાત માટ�) હા�કમે 

શરઅ (કાઝી)ની પરવાનગી લઈને તે માલ 

સદકામા ંઆપી દ�વો જોઈએ. (આ મસઅલા ઉપર 

અમલ કરવા માટ� દર�ક� પોતે � મર�ની 
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તકલીદમા ંહોય તેઠની પરવાનગી મેળવવી 

જ�ર� છે.) અને જો વયો�તઠની િન��ચત સખંયા 

િવશે શકંા હોય, એટલે ક� એકસો અથવા તેથી વ� ુ

સખંયામા ંશકંા હોય ક� કદાચ આ માલ અ�કૂ 

માણસોનો છે ક� નહ�. અથવા તો તે માલનો 

મા�લક કોણ છે તેની કોઈ પકારની �બલ�ુલ મા�હતી 

જ ન હોય તો એ સજંોગોમા ંતે માલ �બન વારસી 

માલ (માલે મજ�ુ�ુલ - મા�લક)ના �ુકમમા ંઆવી 

જશે અને હા�કમે શરઅની પરવાનગી મેળવીને 

તેન ેસદકામા ંઆપી દ�વો જોઈએ. 

* * * * * 
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(૩) માલના પમા્ની મા�હ્ી ન 

હોય પ્ ્ેનો મા�લક કો્ છે ્ેની 

મા�હ્ી હોય. 
જયાર� માલ�ુ ંપમાણ ક�ટ�ુ ંછે તેની 

મા�હતી ન હોય પણ માલનો મા�લક કોણ છે તેની 

મા�હતી હોય. દાખલા તર�ક� માણસ એ વાત 

�ણતો હોય ક� , મારા અ�કૂ માલમાથંી અડધો 

ભાગ અથવા માલનો તીજો ભાગ એ માણસનો છે 

ક� ક�મ ? તો એ સજંોગોમા ંતે માણસને ઠછામા ં

ઠછો માલનો તીજો ભાગ આપવો વા �બ છે. 

એહિતયાત માટ� તેન ેથોડો માલ વધાર� આપવો 
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જોઈએ. અને તે ર�તે તે (સાહ�બે માલ)ને રા� કર� 

તેની સાથે �લેુહ કર� લેવી જોઈએ. 

* * * * * 

(૪) માલ�ુ ંપમા્ ક� ્ેનો 

મા�લક (બેમાં્ ી કાઈં) ની મા�હ્ી 

ન હોય. 
જો માલ�ુ ંપમાણ અને તેનો મા�લક કોણ 

છે તે બનેંમાથંી એક પણ મા�હતી ન હોય પણ 

�ૂંકમા ંતેન ેફ કત એ વાતની ખાતી હોય ક� મારા 

અ�કૂ માલમા ંબી�નો માલ પણ શાિમલ છે , તો 

તે સજંોગોમા ંતે માલનો ઉપયોગ કરવો હરામ છે. 
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પરં� ુહરામ માલ�ુ ંપમાણ ક�ટ�ુ ંછે , તેની ખબર 

ન હોય અને તે માલ કોનો છે તેની પણ ખબર ન 

હોય અને એટ�ુ ંખબર હોય ક� તે માલ કોઈ 

િન��ચત વયો�તનો છે પણ તેમા ંકોનો માલ ક�ટલો 

છે તેની મા�હતી ન હોય તો , તે સજંોગોમા ંતે 

માલમાથંી �મુસ અદા કર�ુ ંવા �બ છે. (એટલે ક� 

માલમાથંી પાચંમો �હસસો �મૂસ તર�ક� કાઢવો 

જોઈએ.) અને �મૂસનો માલ એહલે �મૂસ (�મૂસના 

હકદાર)ને આપવો જોઈએ. તયાર પછ� તે તમામ 

માલ હલાલ થઈ જશે. (આ વાતની વ� ુિવગત 

માટ� �મૂસના િવષયની �કતાબ અને �રસાલએ 
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અમલીયહ (� મર�ની ત કલીદ કરો તેની 

તવઝી�ુલ મસાએલ)નો અભયાસ કરવો જોઈએ.) 

* * * * * 
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બીજો પકાર 

જો કોઈ માણસનો હક બી� કોઈ માણસ 

ઉપર હોય પરં� ુ�ળૂ માલના ંસવ�પમા ંન હોય તો 

તેના પણ ચાર પકાર છે. 

(૧) જો માલ�ુ ંપમાણ અને તેનો મા�લક 

કોણ છે તે બનેંની મા�હતી હોય તો તેટલા માલની 

�ક�મત (રકમ) હકદારને આપી દ�વી જોઈએ અને તે 

વાતમા ંકોઈ શકંાને સથાન નથી. 

(ર) � હક તેના િશર� બાક� હોય તેની તો 

મા�હતી હોય પણ � માણસનો હક હોય તેન ે

ઠળખતો ન હોય એટલે ક� જો કોઈ ખાસ 
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વયો�તઠની સખંયા િવશે શકંા હોય તો તે બધાને 

પોતાનાથી રા� કર� લેવા જોઈએ. �ની િવગત 

પહ�લા પકારમા ંઆવી �કૂ� છે. જો ઘણી 

અિન��ચત વયો�તઠ િવશે શકંા હોય અથવા તો 

સાહ�બે હકને �બલ�ુલ ઠળખતો ન હોય તો એ 

સજંોગોમા ં�ટલા માલનો હક તેની ઉપર બાક� 

હોય તેટલી રકમ હા�કમે શરઅની પરવાનગી 

લઈને તેના �ળૂ મા�લક તરફથી સદકો આપી દ�વો 

જોઈએ. 

(૩) � માણસની ઉપર કોઈનો હક બાક� 

હોય અને ક�ટલો હક બાક� છે , તેના પમાણની 

ખબર ન હોય , પરં� ુતેનો હકદાર (સાહ�બે હક) 
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કોણ છે , તેની ખબર હોય તો �ટલા પમાણમા ં

માલની મા�લક�ની ખબર હોય , ઠછામા ંઠછ� 

તેટલી રકમ તે માણને આપી દ�વી જોઈએ અને 

બાક�ની વધારાની રકમ (ક� વધારાના માલ) િવશે 

તેની સાથે �લેુહ કર� લેવી જોઈએ. 

(૪) જો કોઈનો હક બાક� હોય અને તે હક 

ક�ટલો છે , અને તેના હકદાર (સાહ�બે હક) કોણ છે 
તેની ખબર ન હોય તો એ રકમમાથંી વ� ુઅને 
ઠછ� એ બનેં વચચેની મધયમ � હદે વસ� ુ
(વચગાળા) ગણાય તેટલી રકમ બાબતે હા�કમે 
શરઅ (કાઝી) સાથે સમ�ુતી કર� એ રકમ અસલ 

મા�લક તરફથી સદકામા ંઆપી દ�વી જોઈએ. 

* * * * * 
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સ�ાવીસમો �નુાહ �હાદ 

કરવાથી નાસી જ�ુ(ંઅલ ફરારો 

મેનઝ ઝહફ�) �હાદથી ભાગ�ુ ં

સ�ાવીસમો ‘�નુાહ� કબીરા ’ �ના િવશે 

નસસે શરઈ મળે છે , તે �હાદ� શરઈથી ભાગી 

જવાનો �ુનાહ છે. એટલે ક� એવી �હાદ� શરઈના 

�ધુધ કેતથી ભાગ�ું , જયા ં�ુશમનોની સખંયા 

બમણાથી વધાર� ન હોય. આ �નુાહ ‘�નુાહ� 

કબીરા’ હોવાના સબંધંમા ંહ ઝરત ર�લેૂ �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમ અને 
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હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન , હઝરત ઇમામ 

સા�દક અલ�યહસસલામ, હઝરત ઇમામ મોહમમદ 

તક� અલ�યહસસલામ અને ઇમામ રઝા 

અલ�યહસસલામથી  હદ�સો ન�ધવામા ંઆવી છે. તે 

હદ�સોમા ંતેઠએ �હાદથી ભાગવાના �નુા હને 

‘�રૂએ અનફાલ ’ ની આયત ૧૬ ને દલીલ �પે 

પસ�તુ કર�ને ‘�નુાહ� કબીરા’ ગણાવેલ છે. 

‘અય ઈમાન લાવનારાઠ, � વેળા તમો 

ઈમાન નહ� લાવનારાઠને ટોળાબધં (તમાર� સાથે 

લડવા) આવતા �ૂઠ તયાર� તમે પીઠ દ�ખાડો નહ�. 

અને તે (લડાઈના) �દવસે � કોઈ પાછ� લડાઈ 

લડવાના હ��થુી માગર કાપીને જતો હોય અથવા 
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બી� (મોઅિમન) ટોળા સાથે મળ� જવાના હ��થુી 

ફય� હોય , તેના િસવાય � પોતાની પીઠ દ�ખાડશે 

તે ખ�ચતજ અલલાહના કોપને પાત થશે અને તે�ુ ં

સથાન જહ�અમ છે : અને તે ઘ�ુ ંજ ��ુ ંરહ�ઠાણ 

હશે.’ 

હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : 

‘મૈદાને �હાદથી ભાગી જનાર� એ વાત 

�ણી લેવી જોઈએ ક� તેણે પોતાના �દુાને 

કોપાયમાન (્ોધીત) કય� અને પોતાના માટ� 

િવનાશ નોતય� છે , કારણ ક� �હાદથી ભાગ�ુ ંએ 

�દુાની નારાજગી�ુ ંકારણ બને છે અને �હાદથી 
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ભાગી જનારાએ અનતં �ુ:ખ અને અપમાનનો 

સામનો કરવો પડ� છે. �હાદથી ભાગી જ�ું , તેની 

અને તેના મૌતની વચચે �તરાય �પ બની શ ક� ુ ં

નથી અને (�હાદથી ભાગી જવાથી) તેની 

આ�રુયમા ંવધારો થઈ શ કતો નથી. એટલે ક� જો 

તે�ુ ંમૌત આવી ગ�ુ ંહોય તો �હાદથી ભાગી 

જવાના કારણે તેન ેકોઈ ફાયદો થઈ શ કતો નથી. 

પરં� ુબી� કોઈ કારણસોસર પણ તેન ેમૌત આવી 

શક� છે. જો તેના મૌતનો સમય આવી ન ગયો હોય 

તો �હાદમા ંિશર કત કરવાને કારણે પણ તે�ુ ં

�વન સમાવત થઈ શ ક� ુ ંનથી. આથી �દુાના 

ગઝબ, અપમાન અને નામોશીભર� (ભ�ઠપ) 
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�જ�દગી વીતાવવા કરતાં , ઇનસાન હકનો સાથ 

આપીને પોતાનો �વ �દુાવદં� કર�મને સ�પી દ� એ 

જ શેરઠ કાયર છે. 

* * * * * 
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પારં�ભક અને સરંકણાતમક �હાદ 

�હાદ� શરઈના બે પકાર છે : 

(૧) પારં�ભક �હાદ અને  (ર)  રંક્ 

માસ� �હાદ 

પારં�ભક �હાદનો અથર એ છે ક� , 

�સુલમાનો દઅવતે ઇસલામ (ઇસલામના િનમતંણ) 

માટ� અને ઇનસાફ કાયમ કરવા માટ� કાફરો સાથે 

�ધુધનો પારંભ કર�. પરં� ુઆ પકારની �હાદ માટ� 

પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમ, ઇમામ અને ઇમામ અલ�યહસસલામના 

ખાસ નાએબની પરવાનગી મેળવવી એ અિન વાયર 
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શરત છે. વતરમાન �ગુ ગૈબતે �ુબરાનો �ગુ છે , 

તેથી આ પકારની �હાદ �એઝ નથી. 

�હાદ� દ�ફાઈ (સરંકણાતમક �હાદ) 

એટલે ક� જો કા�ફરો ઇસલામી શહ�રો ઉપર �ુમલો 

કર� અને ઇસલામની �િુનયાદ (અોસતતવ) અને 

�ચનહોનો નાશ કરવાનો પયતન કર� , અથવા તો 

�સુલમાનો ઉપર �ુમલો કર�ને તેનો માલ અને 

સપંિ� �ુટં� લેવા અને તેની �ન , ઇઝઝત અને 

�ીઠને �લમ�ુ ંક�ન્ બનાવવાનો પયતન કર� તો 

તે સજંોગોમા ંતમામ �સુલમાનો પર ‘અલ અકરબ 

ફ�લ અકરબ’’ (� સામે આવે તે) કા�ફરોના �ુમલા 

સામે રકણ કર� તેના ં�લમોને રો કવા માટ� જગં 



907 
 

કરવી વા�બે ક�ફાઈ થશે. આ પકારની �હાદમા ં

ઇમામ અલ�યહસસલામ અને નાએબે ઇમા મની 

પરવાનગી મેળવવાની શરત નથી. 

આપણી ચચારનો િવષય મૈદાને 

�હાદમાથંી ભાગ�ુ ંએ છે. આ  �ુ નાહ પહ�લા 

પકારની �હાદ માટ� છે , ક� પહ�લા અને બી� બનેં 

પકારની �હાદ માટ� છે એ િવશે બે કૌલ છે. 

ક�ટલાક આ�લમો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� આ (�ુ નાહ) એ 

�હાદ માટ� છે � ઇમામ અલ�યહસસલામ અથવા 

તેમના ખાસ નાએબની પરવાનગીથી કરવામા ં

આવે. (દાખલા તર�ક� શહ�દ માટ� �સુલો કફન 

સા�કત (જ�ર� ન) હો�ુ ંપણ આ  જ પકારની 
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�હાદમા ંછે.) ક�ટલાક બી� આ�લમો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� , 

‘આ �ુકમ �હાદના બનેં પકાર માટ� છે. જો કોઈ 

આ મસઅલાની અથવા �હાદના બી� 

મસાએલની વ� ુિવગત �ણવા માગં� ુ ંહોય તો 

તેઠએ ફ�કહની િવષયની �કતાબોનો અભયાસ 

કરવા િવનતંી છે. 

આ િવષયના અ�સુધંાનમા ંહ ઝરત 

અમી�લ મોઅમેનીન  અલ�યહસસલામે લડાઈઠમા ં

દાખવેલી અડગતાનો ઉલલેખ કરવો ઉચીત જણાય 

છે. આ વાત હ ઝરત અલી અલ�યહસસલામના 

ફઝાએલ અને મનાક�બ (પશસંા - �બૂીઠ)મા ંછે 

ક� હ ઝરત અલી અલ�યહસસલામે કયાર�ય પણ 



909 
 

મૈદાને જગંમાથંી પીઠ ફ�રવી હોય તેવી વાત શીઆ 

ક� �ુ િ��  બેમાથંી કોઈની �કતાબોમા ંજોવા મળતી 

નથી. ખાસ કર�ને ગઝવ એ ઠહદમા ં(ગઝવ 

એવી ઇસલામી જગંોને કહ�વાય છે ક� �મા ં

પયગમબર� ઇસલામ સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમે િશ રકત કર� હતી.) તો હ ઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ એક માત એવી પિવત હસતી હતા 

ક� �ઠ મૈદાને �હાદમા ંએકલા અને અડગ રહયા 

હતા. (જયાર� ક� બી� તમામ લોકો મૈદાનમાથંી 

પીઠ ફ�રવીને નાસી ગયા હતા.) ‘બેહા�લ અનવાર’ 

ના છઠા ભાગમા ં��ુઅતના પકરણમા ંઇબને 

મસ ઉદ� હ ઝરત અલી અલ�યહસસલામ િવશે 
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�રવાયત ન�ધી છે ક� � ચૌદ (૧૪) લોકો મૈદાને 

�હાદમાથંી નાસી ગયા હતા અને ફર� પાછ 

આવીને હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વ  

આલેહ� વસલલમ સાથે મળ� ગયા હતા , તેઠમા ં

અ� ૂદજ�નહ , મીકદાદ, તલહા અને �સુયયબ 

હતા. તયાર પછ� બધા અનસારો પાછા આવયા હતા. 

એટલે ક� તેઠ એવા લોકો (અસહાબો) હતા ક� તેઠ 

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમને મૈદાને જગંમા ંએકલા �કૂ�ને નાસી 

�ટયા હતા. માત એવા �રૂવીર અને ગૈર� ફરારર 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ હતા �ઠ �ુિશીકોની 
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હરોળમા ંગયા હતા અને તેમના માથા અને ધડ 

પોતાની તલવારથી �ુદા કરતા રહયા. 

‘ગાવએ - અહાાબ ’ (જગેં ખદંક)મા ં

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમે હ ઝરત અલી અલ�યહસસલામને કરારર 

ગૈર� ફરારરનો લકબ આવયો હતો , એટલે ક� એવા 

માણસ � �ુશમનો ઉપર હમેંશા �ુમલા કર� છે અને 

કયાર� પણ ભાગ તા નથી. હ ઝરત અલી 

અલ�યહસસલામમા ંઆ િસફત હોવામા ંલગીર� શકંાને 

સથાન નથી. શીઆ અને �ુ િ�ા  બનેંના ઇિતહાસમા ં

એ વાત ોસવ��ત ર�તે ન�ધાએલી છે ક� , અ� ૂબ્ 

અને ઉસમાન ‘ગઝવએ ઠહદ’ અને તેવી જ ર�તે 
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‘ગઝવએ ખૈબર ’ અને   ‘�ુનૈન’ તેમજ ઝા�લુ 

સલાસીલમા ંભાગી �ટયા હતા અને ઇબને અ�બલ 

હદ�દ પોતાના મશ�રૂ કિસદામા ંઆ બાબત પતયે 

ધયાન ખ�ચતા લખે છે : 

‘અને એ વાતમા ંઆ�ચયર નથી ક� 

�ુનૈનના �દવસે અ� ૂબકર નાસી �ટયા હતા. તયાર 

પછ� ગઝવએ ખૈબર અને ઠહદમા ંપણ ડર�ને 

નાસી ગયા હતા.’ 

* * * * * 
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અઠાવીસમો �નુાહ �હજરત કયાર 

પછ� અઅરાબી થ�ુ.ં (અત 

તાઅરબા બાઅદલ �હજરત) 

�હજરત કયાર પછ� અઅરાબી થઈ જ�ુ.ં 

�હજરત કયાર પછ� અઅરાબી ( બદ�ુ 

અરબ રણવાસી �વા અિાન) થઈ જ�ુ ંએ 

અઠાવીસમો ‘�નુાહ� કબીરા’ છે �નો સપરટતા સાથે 

ઉલલેખ છે. 

‘ઉ�લેૂ કાફ� ’ મા ં�નુાહાને કબીરાના 

પકરણમા ંસીહહા ઇબને મહ�બેૂ ન�ધ�ુ ંછે ક� , 
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તેઠએ પોતાના પતમા ં�સૂા �બન જઅફર�  સા�દક 

અલ�યહસસલામને ‘�નુાહ� કબીરા ’ િવશે �છૂ�ુ ંતો 

આપે તે પતના જવાબમા ં�હજરત કયાર પછ� 

અઅરાબી થઈ જવાને �નુાહ� કબીરા ગણાવેલ છે. 

આ ઉપરાતં મોહમમદ �બન �ોુસલમે હ ઝરત ઇમામ 

જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામથી �રવાયત કર� છે 

ક�, ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમે �હજરત કયાર પછ� અઅરાબી થવાને 

‘�નુાહ� કબીરા ’ ગણાવેલ છે. � �નુાહ� કબીરાની 

યાદ� �કતાબે અલીમા ંછે , તેમા ંપણ �હજરત કયાર 

પછ� અઅરાબી થવાને ‘�નુાહ� કબીરા ’ ગણવામા ં
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આવેલ છે. આ ઉપરાતં હ ઝરત ઇમામ જઅફર� 

સા�દક અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : 

‘�હજરત કયાર પછ� અઅરાબી થ�ુ ંઅને 

િશકર બનેં એક જ પકારના �નુાહ છે.’ 

(ઉ�લેૂ કાફ�, બા�લુ કબાએર, આ�ાૃ� ર, 

પાના ન ંર૭૮) 

* * * * * 
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�હજરત કયાર પછ� અઅરાબી 

થવાનો ભય 

રણવાસી બદ�ુ , ક� �ઠ મઝહબ , તેના 

આદાબ અને રસમથી �બલ�ુલ બેખબર અને 

બેપરવાહ હોય તેને અઅરાબી કહ�વાય છે. અને 

�હજરત એટલે રણના પદ�શમા ંિનવાસ કરવા�ુ ં

છોડ� દઈને ઇસલામના ક�ન્મા ંઆવી જ�ું , અને 

પયગમબર� ઇસલામ સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમ અથવા તેમના કોઈ વસીની �ખદમતમા ં

હાજર થઈને ઇસલામનો ોસવકાર કરવો અને દ�ને 
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�દુાના પાબદં થ�ુ ંઅને દ�ની મસાએલને યાદ 

કર� લેવા. 

�હજરત કયાર પછ� અઅરાબી થવાનો 

અથર એ છે ક� , ‘એ વાતો ક� � શીખવી જ�ર� હતી 

તે શીખયા પછ� એ અઅરાબીઠ�ું , પોતાની 

પાછલી હાલત એટલે જહાલત , અિાનતા, �ખૂરત ા 

અને ગફલતની તરફ પાછા ફર� જ�ુ.ં 

ઇસલામના પારંભમા ંદ�નના એ �ુકમો ક� 

�ને યાદ કરવા જ�ર� હતા તેના માટ� હ ઝરત 

ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમ તરફ �હજરત કરવી વા �બ હતી. એ 

સજંોગોમા ંજયા ં�સુલમાનો કાફરોના પદ�શ 
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(િવસતારો)મા ંરહ�ને ઇસલામના આદાબ અને રસમ 

(વા�બાત વગેર�) બ�વી ન શ કતા, �મક� કોઈ 

નમાઝ ન પડ� શ કતા, માહ� �બુારક રમઝાનમા ં

રોઝા ન રાખી શ કતા અને બી� અહ�કામે દ�નને 

બ�વી ન શ કતા તો તેવા લોકો માટ� તેવા 

િવસતારોમા ંરહ��ુ ંહરામ હ� ુ.ં 

* * * * * 
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તમે �હજરત શા માટ� નથી કરતા 

? 

‘તફસીર� િમનહા�ુસસાદ�ક�ન ’ મા ંલખ�ુ ંછે 

ક�, �સુલમાનો પૈક� અ�કૂ લોકો , �મક� ક�સ �બન 

વલીદ અને તેની �વા બી� લોકો �ઠ �હ�રમા ં

તો �સુલમાન હતા , લા એલાહા ઇલલલલાહ પડતા 

હતા, પરં� ુતેઠએ શો�ત હોવા છતા ંમકકાથી 

મદ�ના �હજરત કર� ન હતી અને જયાર� �ુર�શના 

સરદારો, હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમ સાથે જગં કરવાના આશયથી 

બ્ તરફ આગળ વધયા , તો આ લોકો પણ 
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તેઠની સાથે હતા અને �સુલમાનોના હાથે મર� 

ગયા. તો એ વખતે �દુાવદં� આલમે તેમના િવશે 

આ આયત ના�ઝલ ફરમાવી : 

‘બેશક � લોકો પોતાના �વ પર �લમ 

કરતા રહયા તેમનો �ત આણયા બાદ ફ�રશતાઠ 

તેમને કહ�શે ક� ‘તમે (તમા� �વન) ક�વી ોસથિતમા ં

(િવતાવતા) હતા ?’ તેઠ જવાબ આપશે ક� 

‘અમને જમીન પર અશકત બનાવી દ�વામા ંઆવયા 

હતા.’ (તયાર� ફર�થી) ફ�રશતાઠ �છૂશે ક� ‘�ુ ં

અલલાહની �િૂમ િવશાળ ન હતી ક� તેમા ંતમે 

�હજરત કર� શકતે ? માટ� એ જ લોકો છે ક� , �મ�ુ ં
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ઠ�કા�ુ ંજહ� મ છે. અને તે ઘ�ુ ંજ ખરાબ ઠ�કા�ુ ં

છે.’ 

(�રૂએ ાન ા ૪, આ. ૯૭) 

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમ તરફથી ઇરશાદ છે : 

‘� કોઈ પોતાના �દન માટ� એક પદ�શથી 

બી� પદ�શ તરફ �હજરત કર� , ભલે તે �હજરત 

માત એક વ�ત �ટલી જ હોય તો , �દુાવદં� આલમ 

તેના માટ� બે�હશત વા �બ કર� દ� છે , અને તેના 

રફ�ક (િમત) હ ઝરત ઇબાહ�મ અલ�યહસસલામ 

અને હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વ  



922 
 

આલેહ� વસલલમ હશે.’ 

 

િસવાય તે ��ુષો અને �ીઠ અને 

બાળકો માહ�ના � ખર�ખરા લાચાર તથા કોઈ 

�તની લડાઈની શો�ત ધરાવતા ન હોય અને ન 

(પોતાના �ટકારા માટ�) કોઈ માગર મેળવી શ કતા 

હોય. તો તેવાઠને કદાચ અલલાહ દર�જુર ક ર� 

અને અલલાહ સૌથી મોટો કમા આપનારો છે. 

અકરમાથી �રવાયત છે ક� , મકકામા ંઘણા 

લોકોએ મઝહબે ઇસલામ ોસવકાય� હતો, પરં� ુતેઠ 

�હજરત કરવા માટ� શો�તમાન ન હતા. પણ જયાર� 

�હજરત ન કરનારાઠ માટ� ચેતવણી આપતી 
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આયત �દુાવદં� તઆલા તરફથી ના�ઝલ થઈ અને 

તે લોકો �ધુી તે આયતની મા�હતી પહ�ચી તયાર� 

�નદા �બન ઝમરહ� પોતાના ફરઝદંોને કહ�ુ ં: ‘જો 

ક� �ુ ં� �ધધ અને બીમાર � ંપરં� ુએટલો મજ�રૂ 

અને લાચાર લોકો પૈક�નો નથી ક� �ઠને �દુાએ 

�હજરત માટ� અપવાદ�પ ગણેલ છે. હ� મારામા ં

થોડ� શો�ત છે અને મને મદ�ના તરફ જવાના 

રસતાની પણ ખબર છે. મને એ વાતનો ભય છે ક� 

�ાકં મા� � �ત� ુથઈ �ય અને મારા �હજરત ન 

કરવાને લીધે મારા ઈમાનને હાિન પહ�ચે તેથી �ુ ં

એક તખત (લાકડાના પાટ�યા) ઉપર �ઈુ �વ �.ં 

મને તમે ઉઠાવીને બહાર લઈ �વ.તેઠના �તુોએ 
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તેમની આિા�ુ ંપાલન નુ� અને તેવી જ ર�તે તેને 

ઉઠાવીને ચાલવા લાગયા. પરં� ુજયાર� તેઠ 

મઝંીલે તનઈમ �ધુી પહ�ચયા તયાર� તેમના 

�વનની �િતમ પળો હોવાના �ચનહો દ�ખાવા 

લાગયા. તેમણે તેમના જમણા હાથને ડાબા હાથ 

ઉપર રાખયો અને કહ�ુ ં: 

‘�દુાયા આ હાથ તારો અને તારા 

ર�લૂનો છે. તાર� એ બાબત માટ� બયઅત 

(તાબેદાર�નો ોસવકાર) ક� ં� ં� માટ� તારા ર�લેૂ 

તાર� બયઅત કર� છે.’ 

(ામનહારુસ ાદ�ક�ન) 
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આ શબદો ઉચચારતાની સાથે જ તેની �હ 

િનકળ� ગઈ અને જયાર� તેના � �ત�નુા સમાચાર 

મદ�ના પહ�ચયા તયાર� ક�ટલાક સહાબીઠએ કહ�ુ ં

ક� ‘�નદા મદ�ના �ધુી પહ�ચી ગયા હોત તો તેન ે

�હજરત કરવાનો સવાબ મળ� �ત. ’ તયાર પછ� 

�દુા તઆલાએ આ િવષયને લગતી નીચે 

�જુબની આયત ના�ઝલ ફરમાવી. 

 

‘અને � કોઈ અલલાહના માગરમા ં�હજરત 

કરશે તો તે �િૂમમા ં(રહ�વા માટ�) ઘણી આરામની 

જગયા તથા ખાવા માટ� �રૂકળ સામરીઠ મેળવશે. 

અને � અલલાહ તથા ર�લૂ તરફ �હજરતના 
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ઇરાદાથી પોતાના ઘર�થી (ચાલી) િનકળે પછ� 

રસતામા ંતેન ે� �ત� ુઆવી �ય તો તેને સવાબ 

આપવો અલલાહ માટ� જ�ર� બની �ય છે , અને 

અલલાહ મોટો માફ કરનાર અને દયા કરનાર છે. 

(�રૂએ ાન ા ૪, આ. ૧૦૦) 

* * * * * 
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હઝરત ર�લૂ ે�દુા સલલલલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસલલમ પછ� 

અઅરાબી થ�ુ ં

�દુાના �ુકમ પમાણે લોકોએ દ�ની 

અહકામો શીખવા માટ� હ ઝરત ર�લેૂ �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમ તરફ 

�હજરત કર� જવી વા �બ હતી. તેવી જ ર�તે � 

લોકો કાફ�રોના પદ�શમા ંરહ�ને ઇસલામી આદાબ 

અને રસમ અદા કર� શકતા ન હતા, �મક� નમાઝ, 
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રોઝા િવગેર� અદા કર� શકતા ન હતા, તેમના માટ� 

પણ એ સથળેથી �હજરત કરવી વા�બ હતી. 

�હજરત ન કરવી અથવા તો �હજરત �ાર 

પછ� �ળૂ હાલતમા ંપા� ંફર�ુ,ં હરામ અને ‘�નુાહ� 

કબીરા’ �ુ ંકાયર છે � કાયર માટ� �દુાવદં� આલમે 

જહ�તમની આગની જવાળાઠ (આપવા)નો 

વાયદો �� છે. 

  હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વ  

આલેહ� વસલલમ પછ� દ�ની અહકામો �ણવા 

અને દ�ન પર રહ� �દુાના �ુકમના પાબં દ થવા 

(�મા ંસૌથી મહતવની બાબત ઇમામ 

અલ�યહસસલામની મઅર�ફત મેળવવી છે) માટ� 
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અઇમમા અલયહ��સુસલામ તરફ �હજરત કરવી 

વા�બ હતી. 

ઇમામ અલ�યહસસલામની મઅર�ફત અને 

વઝાએફ� દ�ની (મઝહબની જ�ર� બાબતો અને 

મસાએલ) શીખવા માટ� ઇમામ અલ�યહસસલામ 

તરફ �હજરત ન કરવી અને �હજરત �ાર પછ� 

અઅરાબી થઈ જ�ું , એટલે ક� ઇમામ 

અલ�યહસસલામને ઠળખયા પછ� તેમનાથી �ખૂ 

ફ�રવી લે�ુ ંએ �નુાહ� કબીરા છે � િવશે સ�ુક 

�ુઝયફા �બન મન�રુના હવાલાથી ન�ધે છે ક�  

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે ક� 
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ઇમામ અલ�યહસસલામને ઠળખયા પછ� 

તેઠની િવલાયત અને ઇતાઅત (�ુકમના અમલ) 

નો ઇનકાર કરવો , એ �હજરત �ાર પછ� અઅરાબી 

થ�ુ ંછે. 

(મઆની�લુ અખબાર, પા. ૭૭) 

વતરમાન �ગુમા ંહ ઝરત ઇમામે ઝમાના 

(અજજલલલાહો તઆલા ફરજ�)ૂ ગૈબતના 

પરદામા ંછે. તેમ છતા ં�હજરત કરવી અને �હજરત 

�ાર પછ� અઅરાબી થવાના એ જ �ુકમો છે , �ની 

િવગત�ુ ંવણરન આગળના �દુાઠમા ંથઈ ગ�ુ ંછે. 

* * * * * 
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ફક�હ તરફ �હજરત કરવી જ�ર� 

છે. 

બે પકારના લોકો માટ� �હજરત વા �બ 

છે. 

પહ�લો પકાર : પહ�લા પકારનો સબંધં 

એવા લોકો સાથે છે �ઠ દ�નના મસાએલથી 

ગા�ફલ અને બેખબર હોય. એવા લોકો � જગયાએ 

રહ�તા હોય, તયા ંકોઈ આ�લમે દ�ન ન હોય , �મની 

તરફ ��ુઅ કર� શકાય. (એટલે ક� તેમની પાસેથી 

દ�નની જ�ર� બાબતો િવશે �ણકાર� મેળવી 

શકાય.) એવા લોકો માટ� એવા િવસતારો તરફ 
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�હજરત કર� જવી વા �બ છે , જયા ંઆ�લમે દ�ન 

મૌ�ૂદ હોય અને દ�નના જ�ર� મસાએ �ણવા 

માટ� તેઠનો સપંકર સાધી શકાય તેમ હોય. 

બીજો પકાર : બીજો પકાર એવા લોકોનો 

છે, �ઠ કાફ�રોના પદ�શમા ંરહ�તા હોય , જયા ં

કાફ�રો �તરાયો ઉભા કરતા હોય અને કા�ફરો 

તરફથી અપાતી તકલીફોને લીધે દ�ની આદાબ 

અને રસમ અદા કર� શ કતા ન હોય , તો તેવા 

લોકોએ � પદ�શ (િવસતાર)મા ંમઝહબી આઝાદ� 

હોય તયા ં�હજરત કર� જવી જોઈએ. શીઆ 

આ�લમોએ આ વાતને સપરટ ર�તે બયાન કર� છે. 
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આ આયતના સદંભરમા ં(૪:૧૦૦) ‘અલ 

�સુતઝઅફ�ન’ નો અથર એ છે ક� જો માણસ શો�ત 

અને શકયતા ધરાવતો હોય તો જ �હજરત કરવી 

વા�બ થાય છે. પરં� ુજો કોઈ માણસ બીમાર , 

ગર�બી અને �બૂ જ � �ધધાવસથાના કારણે �હજરત 

કરવાની શો�ત ધરાવતો ન હોય તો તેના માટ� 

�હજરત કરવી વા�બ નથી.’ 

* * * * * 
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�હજરત હમેંશા માટ� વા�બ છે 

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમ ઇરશાદ ફરમાવે છે : 

‘જયા ં�ધુી તૌબા (પ�ચાતાપ)ના દાર 

�લૂલા છે, તયા ં�ધુી �હજરત કરવી વા�બ છે અને 

જયા ં�ધુી �યૂરનો પ��ચમમાથંી ઉદય ન થાય તયા ં

�ધુી તૌબાના દાર �લુલા રહ�વાના ંછે. ’ (એટલે ક� 

�હજરતનો �ુકમ કયામતન �ધુીનો છે.) 

હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન અલી 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : 
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‘હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમના જમાનામા ં� ર�તે 

�હજરતનો �ુકમ (અમલમા)ં હતો , તે �ુકમ તે જ 

શરતો સાથે તયાર �ધુી બાક� રહ�શે જયાર �ધુી 

�દુાવદં� આલમ જમીનના રહ�શો પાસેથી ઇતાઅત 

અને બદંગી ચાહશે. એટલે ક� માણસ જયા ં�ધુી 

એહકામે શરઈનો �કુલલફ (પાલન કરવા માટ� 

જવાબદાર) રહ�શે તયા ં�ધુી �હજરતનો �ુકમ પણ 

બાક� રહ�શે.’ 

* * * * * 
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મકકાએ મોઅઝમાથંી બી� 

જગયાએ કદ� �હજરત થતી નથી. 

�કતાબે મસા�લકમા ંશહ�દ� સાની ફરમાવે 

ક�, હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વ  

આલેહ� વસલલમની આ હદ�સ પમાણે (ક� ‘‘ફતહ - 

િવજય - પછ� �હજરત નથી. ’’) તેનો અથર િવશેષ 

કર�ને મકકએ મોઅઝઝમાથંી �હજરત છે. એટલે ક� 

જયાર� મકકા �ુ િશીકોના કબ�માથંી િનકળ�ને 

ઇસલામ�ુ ંક�ન્ બની ગ�ુ ંતયાર� તયાથંી િનકળ� 

બી� કોઈ જગયાએ �હજરત કર� જવા�ુ ંકોઈ કારણ 
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ન હ� ુ.ં પરં� ુબી� જગયાએ જયા ંકા�ફરોનો કબજો 

છે અને �સુલમાનો પોતાની મઝહબી રસમ અદા 

કર� શ�તા નથી , તયાનંા લોકો માટ� �હજરત 

કરવાનો એ જ �ુકમ છે. ક�ટલાક આ�લમો�ુ ંકહ�� ુ ં

છે ક� , આ હદ�સનો અથર એ છે ક� : મકકા ફતેહ 

થયા પછ� મકકાથી �હજરત કર� જવાની કોઈ 

ફઝીલત નથી.પણ મકકા ફતેહ થયા પહ�લા માલ 

ખચર કરવાની અને �હાદની �બૂ જ ફઝીલત હતી. 

આ િવષયની નસસે �ુરઆની નીચે �જુબ છે : 

તમારામાથંી �ણે (મકકાના) િવજય 

પહ�લા (અલલાહની રાહમા)ં ખચર �� તથા �હાદ 
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�� (અને �મણે તે બાદ ��) તે દરજ�મા ં

સમાન નથી. 

(�રૂએ હદ�દ પ૭, આ. ૧૦) 

આ વાતની સપરટતા અને વાત 

સ�ંણૂરપણે સપરટ થઈ �ય તે માટ� ક�ટલાક આ 

અથર તરફ ધયાન ખ�ચીએ છ�એ. 

* * * * * 
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વા�બ, �સુતહબ અને �બુાહ 

�હજરત 

અલલામા �હલલી �કતાબે �નુતહામા ં

ફરમાવે છે ક� �હજરત તણ પકારની છે. વા �બ, 

�સુતહબ અને �બુાહ 
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વા�બ �હજરત 

એ �સુલમાન � કા�ફરોના િવસતારોમા ં

તેમની �કાવટના કારણે પોતાના દ�નને �હ�ર ન 

કર� શ કતો હોય અને દ�ની વઝાએફને ��મ 

આપી શકતો ન હોય. તેમજ તેના માટ� �હજરત ન 

કર� શકવા માટ�� ુ ંકોઈ શરઈ કારણ �મક� બીમાર� 

વગેર� ન હોય તો તેવા �સુલમાને તયાથંી �હજરત 

કર� જવી વા �બ છે. (આ બાબતના �ુકમે �દુા�ુ ં

આગળ ઉપર વણરન થળ ગ�ુ ંછે.) 
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�સુતહબ �હજરત 

એ �સુલમાન � કા�ફરોના પદ�શમા ં

રહ�તો હોય અને પોતાના દ�નને �હ�ર કર� શ કતો 

હોય અને વઝાએફ� દ�ની અદા કરવામા ંપણ તેન ે

કોઈ �શુક�લી ન હોય તો તેના માટ� �હજરત કરવી 

�સુતહબ છે. પરં� ુજો કોઈ શરઈ મજ�રૂ� હોય તો 

�હજરત �સુતહબ પણ નથી પણ �બુાહ છે. 

* * * * * 
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એહલે ��ુીતના િવસતારમાથંી 

�હજરત કરવી પડતી નથી. 

શહ�લોમા ંઅને �મેઉલ મકાસીદમા ં

શહ�દ� અવવલનો હવાલો આપીને ફરમાવ�ુ ંછે ક� � 

�સુલમાન કા�ફરોના પદ�શમા ંરહ�તો હોય અને 

�શુક�લીમા ંફસાએલો હોય તેમજ �હજરત કર� 

શકવા માટ� શો�તમાન પણ હોય તો તેના માટ� 

તયાથંી �હજરત કર� જવી વા�બ છે. તેવી જ ર�તે 

એ શીઆ , � એહલે �ુ � તના િવસતારમાથંી 

ઉલઝન અને પર�શાનીનો િશકાર બનેલ હોય અને 

તયા ંપોતાની મઝહબી રસમ અદા કર� શ કતો ન 
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હોય તો એ સજંોગોમા ંજો તે શો�તમાન હોય તો 

શીઆઠના પદ�શ (િવસતર) તરફ �હજરત કર� શક� 

છે. પરં� ુતેઠ�ુ ંઆ ફરમાન યોગય નથી. કારણ ક� 

શીઆઠના િવરોધીઠ રહ�તા હોય તેવા િવસતારમા ં

મઝહબી રસમો અદા કરવામા ંકોઈ આડખીલી નથી 

હોતી. એ આદાબ અને રસમ � ફકત શીઆઠ માટ� 

ખાસ છે , દાખલા તર�ક� હાથ ખોલીને નમાઝ 

પડવી, માથા અને પગ ઉપર મસાહ કરવા એહલે 

��ુધતના િવસતારોમા ંરહ�નારાઠ માટ� એ પમાણે 

અમલ કરવો જ�ર� નથી. પરં� ુજયાર� તે પમાણે 

અમલ કરવામા ંજોખમ ઉ�ુ ંથાય તેમ હોય તો 

તકયયા ઉપર અમલ કરવો જોઈએ. એટલે ક� તે 
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સજંોગોમા ંએહલે �ુ �ે તના તર�કા ઉપર અમલ 

કરવો જોઈએ અને તેવી ર�તે કરવામા ંઆવેલો 

અમલ આપણા મઝહબ પમાણે સહ�હ ગણાશે તેમા ં

કોઈ શકંાને સથાન નથી. શહ�દની તરફ સબંિંધત 

કરવામા ંઆવેલ છે તેવા કોલને લગતી એવી કોઈ 

�રવાયત જોવા મળતી નથી. પરં� ુઅઇમમા 

અલયહ��સુસલામ તરફથી એવી ઘણી �રવાયતો 

વા�રદ થઈ છે �મા ંતકયયા કરવા ઉપર ભાર 

�કૂવામા ંઆવયો છે અને એહલે �ુ �યત સાથે �ુસને 

મઆશેરત (સામા�જક �મેુળ) અને તેઠની 

જમાઅતમા ંભળવા માટ� કહ�વામા ંઆવ�ુ ંછે. 

* * * * * 
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શહ�દના ફરમાનના અ�સુધંાનમા ં

દલીલો 

ક�ટલાક આ�લમો શહ�દના આ ફરમાનને 

સહ�હ ગણાવતા નીચે �જુબની હદ�સ ર�ૂ કર� છે 

ક� રોખે મોહમમદ �બન �ોુસલમથી �રવાયત કર� છે 

ક� ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામને એક 

માણસ િવશે �છૂવામા ંઆવ�ુ ં: � માણસ પોતાની 

�સુાફર� દરમયાન એવી જગયાએ પહ�ચે જયા ંમાટ� 

ક� પાણી ન હોય પણ તયાનંો તમામ િવસતાર 

બરફથી ઢંકાએલો હોય અને તે િવસતારમા ંજો તે 

માણસ �જુિનબ થાય (�સુલે જનાબત વા �બ 
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થાય તેવી હાલતમા ં�કૂાય �ય) તો તે માણસે �ુ ં

કર�ુ ંજોઈએ ? ઇમામે ફરમાવ�ુ ં: 

તે માણસ બરફ ઉપર તયમ�મુ કર�ને 

નમાઝ પડ�.(પણ) �ુ ંએ વાતને યોગય સમજતો 

નથી ક� તે (માણસ) ફર�વાર કોઈ એ વા િવસતારમા ં

�ય, જયા ંતેનો દ�ન તેના હાથમાથંી િનકળ� જતો 

હોય. (એટલે ક� તે દ�નના અહકામ ઉપર અમલ ન 

કર� શકતો હોય તેવા િવસતારમા ંજ�ુ ંન જોઈએ.) 

ઉપરની હદ�સમા ંઇમામ અલ�યહસસલામે 

એવી જગયાએ જવાની મનાઈ ફરમાવી છે � 

જગયાએ ��ુ અને �સુલ કર� ન શકાય. તેથી 



947 
 

માણસ જયા ંમઝહબે શીઆ પમાણે �સુલ અને ��ુ 

કર� ન શકતો હોય તયા ંરોકા�ુ ંન જોઈએ. 

આ દલીલ પણ �રૂતી નથી , કારણ ક� 

જયા ંમાણસને એ વાતની ખાતી હોય ક� વા �બાતે 

�દુામાથંી કોઈ અદા થઈ શકશે નહ� , તેવી 

જગયાએ જવાની હદ�સમા ં�હ�ર� ર�તે મનાઈ 

ફરમાવવામા ંઆવી છે. જયાર� એહલે �ુ �ીતના 

િવસતારમા ંતકયયામા ંરહ�ને એહલે �ુ � ત પમાણે 

અમલ કરવો પડ� તો તકયયાના અ�સુધંાનમા ં� 

દલીલો પસ�તુ કરવામા ંઆવી છે તે પમાણે તે 

અમલ યોગય થશે. અલબ� જો એહલે �ુ � તના 

િવસતારમાથંી �હજરત કરવામા ંવધાર� મસલેહત 
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હોય તો �હજરત કરવી �સુતહબ હોવામા ંસદં�હ 

નથી અને જો તે િવસતારમા ંતે અઇમમએ મા�મુીન 

અલયહ��સુસલામની િવલાયતની �હ�રાત કર� 

શકતો ન હોય તો �હજરત કરવી �સુતહબ છે. 

* * * * * 
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કા�ફરોના પદ�શમા ંતબલીગે 

િવલાયત 

સમાદ અસશમનદ�એ હ ઝરત ઇમામ 

જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામને અઝર કર� ક� : 

�ુ ં�ુિશઅકોના એક પદ�શમા ંજઈ રહયો � ં

અને માર� તયા ંરહ��ુ ંપડશે. પરં� ુક�ટલાક 

મોઅિમનો મને કહ� રહયા છે ક� એ કામ સા� નથી. 

તેમ�ુ ંકહ�� ુ ંછે જો તારો તયા ંઇનતેકાલ થઈ જશે તો 

� ુ ંકા�ફરો સાથે મહ�રૂ થઈશ. ઇમામ 

અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: અય સમાદ �ુ ં� ુ ંતે 
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પદ�શમા ંએહલેબૈત અલયહ��સુસલામની િવલાયનો 

�ઝ્ કર�ને લોકોને દ�ને હક તરફ આવવા માટ� 

માગરદશરન આપી શક�શ ? સમાદ� કહ�ુ ં: � હા , 

મૌલા તયા ંસ�ંણૂર આઝાદ� છે , તયાનંા લોકો હક 

વાત સાભંળ�ને ક�લૂ કર� છે. ઇમામ 

અલ�યહસસલામે કહ�ુ ં�ુ ંકોઈ ઇસલામી પદ�શમા ં

રહ�ને � ુ ંશક �હ�ર કર�ને અમાર� િવલાયત માટ� 

આમતંણ આપી શક� તેટલી આઝાદ� મળશે ખર� ? 

સમાદ� કહ�ુ ં: ના મૌલા , તેનાથી ઉલ�ંુ મા ર� સખત 

તકયયામા ંરહ�ને �વન વયતીત કર�ુ ંપડ� છે. 

અમારામા ંકોઈની એટલી �હમમત નથી ક� આપ 

અલ�યહસસલામમાથંી કોઈ�ુ ંપણ નામ લઈ શક�એ. 
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ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: જો કોઈ એવા 

ગૈર �ોુસલમ પદ�શમા ંતા� મૌત થાય તો � ુ ં

કયામતને �દવસે ઉમમતે વાહ�દામા ંમહ�રૂ થઈશ. 

એટલે ક� એક માણસ એક ઉમમત સમાન હશે � 

ર�તે હઝરત ઇબાહ�મ અલ�યહસસલામની ઉમમતને 

ઉમમતે કાનેતા કહ�વાય છે. તે �દવસે તારા ચહ�રા 

પર�ુ ં�રૂ ઝળહળ�ુ ંહશે. 

(વ ાએ�શુશીયા, �ક્ાબે �હાદ, પાના ન ં

૪૪૦) 

શરહ� કાફ�મા ંઅલલામા મજ�લસી (અ.ર.) 

ફરમાવે છે ક� એ વાતનો એહતેમાલ (શકંા) છે ક� 

�હજરત �ાર પછ� અઅરાબી થવાનો અથર 
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એઅરાબીયત (�હ�લીયત, અિાનતા) તરફ પા� 

ફર�ુ ંઅને �હજરતને છોડ� દ�વી એ હોય. �હજરતનો 

�ુકમ આવી જવા પછ� �હજરત વા �બ થઈ �ય 

છે. એટલે ક� દાખલા તર�ક� વયાજ�ુ ંહરામ થ�ું , 

વયાજનો �ુકમ આવી જવા પછ� થ�ુ.ં અથા�ત 

પારંભથી જ �હજરત ન કરવી અથવા તો �હજરત 

�ાર પછ� બી� વાર (�નુ :) અઅરાબી થઈ જ�ુ ં

એ બનેં �નુાહ છે. �ના િવશે �દુાવદં� આલમે 

�ુરઆને મ�દમા ંજહ�ીમનો વાયદો કય� છે. 

* * * * * 
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અઅરાબીયત અને �હજરત કયાર 

પછ� અઅરાબી થવાના સજંોગો 

આ િવષયના પારંભમા ંએ બાબતનો 

ઉલલેખ થઈ �કૂયો છે ક� અરબસતાનના બદ�ુ અને 

ગામડાઠને અઅરાબી કહ�વાય છે. કારણ ક� તેઠ 

ઇસલામના ક�ન્ અને �સુલમાનોના સ�હૂથી �ૂર 

રહ�તા હોવાના કારણે દ�નના અહ�કામો શીખી 

શકતા ન હતા , ક� યાદ કર� શ કતા ન હતા અને 

તેને લીધે તે અહકામ ઉપર અમલ પણ કર� શકતા 

ન હતા. આ જ કારણોર �ુરઆને મ�દમા ં�દુાવદં� 

આલમે તેમની ટ�કા કર� છે. 
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બદ�ુ લોકો નાોસતકપણા તથા 

દા�ંભકતામા ંઘણા જ સખત છે. અને તેઠ એને જ 

લાયક છે ક� અલલાહ� પોતાના ર�લૂ પર � ધમર 

િનયમો ઉતાયાર છે તે તેઠ સમ� ન શક� : અને 

અલલાહ સવરસ (અને) �હકમતવાળો છે. 

(�રૂએ ્ૌબા, આ. ન ં૯૭) 

આ ઉપરાતં �દુાવદં� તઆલા ફરમાવે છે 

: ‘અને બદ�ુઠમાથંી કોઈ કોઈ એવા પણ છે, ક� તે 

(રાહ� અલલાહમા)ં � કાઈં ખચ� છે , તેને દંડ તર�ક� 

ગણે છે અને તમારા પર જમાનાની ગદમશો 

(કાળચ્ો) પડવાની વાટ �ુએ છે, પરં� ુજમાનાની 

�રૂામા ં�રૂ� ગદમશો તેમના જ ઉપર પડવાની છે. 
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અને અલલાહ મોટો સાભંળનાર (અને) �ણનાર 

છે.’      

        (�રૂએ ્ૌબા ૯, આ. ૯૮) 

તેમજ બી� જગયાએ ઇરશાદ� �દુાવદં� 

છે : ‘અને બદ�ુઠમાથંી કોઈ કોઈ એવા પણ છે ક�, 

� અલલાહ તથા કયામત પર ઈમાન રાખે છે અને 

(રાહ� અલલાહમા)ં � કાઈં ખચ� છે તેન ેઅલલાહની 

નઝદ�ક� તથા ર�લૂના આિશવારદ (મેળવવા) અથ� 

ખચ� છે. �ણી લો ક� તે (ખચર કરવો) તેમના માટ� 

િનસશંય (અલલાહની) ન�ક થવા�ુ ંકારણ બનશે , 

(વળ�) ન�કમા ંઅલલાહ તેમને પોતાની રહ�મતમા ં
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દાખલ કર� લેશે , બેશક અલલાહ મહાન કમાવાન 

(અને) દયા કરનાર છે. 

* * * * * 
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અહકામે દ�નમા ંનાદાની પણ 

અઅરાબીયત છે 

આ પહ�લા �ુરઆને મ�દની � બે 

આયતોનો ઉલલેખ થયો છે, તેનાથી સપરટ થાય છે, 

ક� તેમા ંઅઅરાબી (��હલ - અિાન) ની � ટ�કા 

કરવામા ંઆવી છે , તે ના�ઝલ થવા�ુ ંકારણ એ 

નથી ક� તેઠ રણમા ંરહ� છે , પરં� ુતેમની ટ�કા�ુ ં

�ખુય કારણ તેઠમા ંઈમાનનો અભાવ હોવો અને 

અહકામે દ�ન�ુ ંઇલમ ન મેળવ�ુ ંઅને તેની ઉપર 

અમલ ન કરવો તે છે. આગળ ઉલલેખ થએલી 

તી� આયતમા ંએ બાબતનો ઉલલેખ થયો છે , ક� 
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� અઅરાબ (��હલ માણસ) ઈમાન અને 

અમલની વયા ખયા �જુબ �રુ� �રૂો અમલ કરતો 

હોય તેની �દુાએ પશસંા કર� છે. અને તેના માટ� 

રહ�મતનો વાયદો પણ �� છે. આ ર�તે � 

�સુલમાન અહ�કામે દ�ન�ુ ંઇલમ મેળવવા અને 

શરઈ મસાએલ યાદ કરવાથી િવ�ખૂ રહ� અને � 

દ�ની ઇજતમાઅ (મઝહબી સમેંલનો) �મા ંહક� કત 

અને મઅર�ફતની વાતો તેમજ દ�ની મસાએલ 

સમ�વવામા ંઆવતા હોય તેનાથી �ૂર રહ� તો 

વાસતવમા ંતે અઅરાબી છે. અને અઅરાબીની 

ટ�કામા ંઆયત ના�ઝલ થઈ તે તેવી વયો�તને પણ 

લા� ુપડ� છે ભલે પછ� તે શહ�રવાસી પણ ક�મ ન 
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હોય, હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : 

દ�નના મસાએલના �ણકાર થઈ �વ , 

તમારામાથંી � લોકો દ�નના મસાએલને સમજતા 

ન હોય તે અઅરાબી છે. �દુાવદં� અઝઝ વ જલલ 

પોતાની �કતાબમા ંફરમાવે છે , ક� ‘તમારામાથંી 

દર�ક જમાત (સ�હુ) માથંી અ�કૂ લોકો શા માટ� 

નથી િનકળતા, �ઠ (પોતે) દ�ની મસાએલ સમ� 

અને જયાર� પાછા ફર� તયાર� પોતાની કૌમને ડરાવે , 

કાદચ તે લોકો (�દુાના �ુકમની નાફરમાની 

કરવાથી) ડર� �ય.’ (૯-૧રર) આમ અઅરાબી એ 

લોકો છે , � ઈમાન અને વઝાએફ� દ�ની સમજવા 
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(શીખવા)નો પયતન ન કર�. આ ઉપરાતં આપે 

આપના સહાબીઠને ફરમાવ�ુ ં: 

દ�ને �દુાની �ણકાર� મેળવવી તમારા 

માટ� જ�ર� છે. અઅરાબી (��હલ - અિાન)  ન 

બનો, કારણ ક� જો કોઈ �ુકમે ઇલાહ�ને સમજ�ુ ંન 

હોય તો , �દુાવદં� આલમ તેની ઉપર કયામતના 

�દવસે રહ�મત ભર� નઝર નહ� કર� અને તેના 

અમલને પાક�ઝા પણ નહ� કર�.’ 

(બેહા�લ અનવાર, �ક્ા�લુ અકલ) 

* * * * * 
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શીખયા પછ� અમલ ન કરનાર 

પણ અઅરાબી છે. 

મોહદ�સે ફ�ઝ �કતાબે વફ�મા ંલખે છે ક� : 

‘શરઈ આદાબ અને �ુ �વતને શીખયા પછ� તેન ે

છોડ� દ�નાર અને તેની ઉપર અમલ ન કરનારના 

અઅરાબી હોવાની વાત પણ સાચી છે. આ વાતના 

સમથરનમા ંહ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામની હદ�સ � બા��ુાર�ક� બેહાઝલ 

અમના પાના ન ં૧પ૩ મા ંન�ધવામા ંઆવી છે તે 

પસ�તુ કર�એ છ�એ. અલલામા મજ�લસી શરહ� 

કાફ�મા ંફરમાવે છે ક� ‘ક�ટલાક શીઆ ફોકહા�ુ ંકહ�� ુ ં
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છે ક� આપણા વતરમાન જમાનામા ં� માણસ 

(દ�ન�ુ)ં ઇલમ મેળવયા પછ� તેનાથી �બલ�ુલ ફર� 

�ય, એટલે ક� ઇલમે દ�ન પમા ણે જરાય અમલ ન 

કર�, તો તેવો માણસ અઅરાબી છે. હ ઝરત 

અમી�લ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : 

‘એક માણસ કહ� છે ક� : મ� �હજરત કર�. ’ 

પણ વાસતવમા ંતેણે �હજરત કર� નથી. ક�મક� માત 

એ જ માણસ �હજરત કરનાર (ગણાય) છે , � 

�નુાહોને છોડ� દ� છે , અને �નુાહોની પાસે પણ 

નથી જતો. જો કોઈ માણસ એમ કહ� ક� : ‘મ� �હાદ 

કર� છે , પરં� ુ�હાદ કરવાવાળાઠમાથંી નથી 

ક�મક� સાચી �હાદ કરનાર (��ુ�હદ) માત એ છે , 
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� હરામ કામોથી �ૂર રહ� છે અને (બાતેની - 

રિતરક) �ુશમનો સાથે જગં કર� છે. જયાર� ક� 

અ�કુ લોકો મૈદાને જગંમા ંઅલલાહની ઇતાઅત 

અને રઝામદં� માટ� નથી જતા પણ એમનો હ�� ુ

ફકત શોહરત (દંભ - દ�ખાવ દારા ખયાિત 

મેળવવા)નો હોય છે �થી લોકો તેની ��ુઅત અને 

બહા�ુર�ના વખાણ કર�.’ 

* * * * * 
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અને ગફલત�ુ ંવેરાન રણ 

�ુરઆને મ�દની આયતો , હદ�સો અને 

ફોકહા બયાનની � િવગતો�ુ ંઆગળ વણરન 

કરવામા ંઆવ�ુ ંછે , તેનાથી એ વાત �ણવા મળે 

છે ક� , અઅરાબી હોવાનો અથર એ છે ક� , અલલાહની 

મઅર�ફત માનવતાની શેરઠતા અને અનતં 

સચચાઈથી વ�ંચત રહ�વાનો અને આ ફાની 

�ુિનયાની ચાર �દવસની �જ�દગીમા ંિવિવધ 

પકારની મનોવાસના �રૂ� કરવાને જ �વનનો 

હ�� ુસમજવાનો છે. � માણસને સચચાઈ અને 

માઅર�ફત મેળવવાની જરાય પરવા ન હોય , � 



965 
 

દર�ક પકારના �નુાહ અને ખરાબ કામો , � 

આખેરતના અઝાબ માટ� કારણ�પ બનશે , તેનાથી 

પરહ�ઝ કરતો ન હોય અને દર�ક અમ લે ખૈર , 

�નાથી હમેંશા સવાબ મળતો રહ�શે તેવી બાબતો 

પતયે જરા પણ લક ન આપતો હોય તે જ ખરો 

અઅરાબી છે. �હજરત કરવી તે ઉપર જણાવેલ 

બાબતોની િવ�ધધની (એટલે ક� દર�ક સારા કામો 

હમેંશા બ�વી લાવવાની) બાબત છે. �હજરત �ાર 

પછ� અઅરાબી થવાનો અથર એ છે , ક� ‘ઇલમ 

મેળવયા અને સાવધાન થયા પછ� અને યાદ 

દ�વરાવયા પછ� પણ માણસ �હજરત કર�ને ફર� 

પાછો અઅરાબી થઈ �ય. આ વાતનો સારાશં એ 
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છે ક� ઇનસાન એક િન��ચત સમય �ધુી નેક કામ 

કરતો રહ� અને તયાર પછ� તે નેક કામ કરવા�ુ ં

છોડ� દ� તો તે પણ �હજરત �ાર પછ� 

અઅરાબીયત થઈ જવાની વયાખયામા ંઆવી જશે. 

�હજરત �ાર પછ� અઅરાબીયત તરફ 

પાછા ફરવાનો �ુકમ , જો આળસ અને �સુતીના 

કારણે હોય તો લા� ુપડશે. પરં� ુજો �લૂ અથવા 

તો �કાવટના કારણે હોય તો લા� ુપડશે નહ�. 

આમ છતા ંજો કોઈ માણસ લાબંા સમય �ધુી કોઈ 

નેક કામ કરતો હોય તો , શ� હોય તયા ં�ધુી તે નેક 

કામ કરવા�ુ ંછોડ� ન દ� તે જ�ર� છે. 
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��બર� જોઅફ�થી �રવાયત છે ક� : 

‘તેઠએ હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ પાસેથી સાભંળ�ુ ંછે ક� આપે 

ફરમાવ�ુ ં: 

‘�ુ ંએ રાતને પસદં ક� ં�ં , ક� �મા ંનેક 

કામ કરતો ર�ુ.ં �થી મારા નફસને તેની ટ�વ પડ� 

�ય. જો �ુ ં�દવસે નેક કામ કરવા�ુ ં�કુ� �� તો 

રાતે તેની કઝા અદા કર� લ�. અને જો રાતે નેક 

કામ કરવા�ુ ં�કૂ� �� તો �દવસે તેની કઝા કર� 

લ�. બેશક �દુાની નઝદ�ક શેરઠ અમલ એ છે ક� 

� (અમલ) કરવા�ુ ંચા� ુરાખવામા ંઆવે. દર�ક 

અઠવા�ડયાના આમાલને ��ુવાર� અને દર�ક 
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મ�હનાના આમાલને મ�હનાના �તે અને દર�ક 

વષરના આમાલને પદંરમી શાબાનના ઇમામે 

ઝમાના અલ�યહસસલામની �ખદમતમા ંર�ૂ 

કરવામા ંઆવે છે. તેથી જયાર� પણ કોઈ નેક કામ 

શ� કરો તો તેને એક વષર �ધુી ચા� ુરાખો. 

(એટલે કોઈ પણ નેક કામ કરવા�ુ ંઠછામા ંઠ� ં

એક વષર �ધુી ચા� ુરાખો.) 

(બેહા�લ અનવાર) 
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ઉ�મેૂ દ�નને છો્� દ�� ુ.ં 
ઉ�મેુ દ�ન (ઇલમે દ�ન�ુ ંબ�ુવચન) 

મેળવયા પછ� તે (વ� ુમેળવવા�ુ)ં ચા� ુરાખવાને 

બદલે છોડ� દ��ુ ં(�ની િવગત અગાઉ અપાઈ ગઈ 

છે) એ પણ ક�ટલાક ��ુગ�ના મતે �હજરત �ાર 

પછ� અઅરાબી થઈ જવાનો એક પકાર છે. તે એ 

સજંોગોમા ંહરામ છે , � મેળવ�ુ ંએ માણસ માટ� 

વા�બે ઐની હોય. �ની િવગત પણ આગળ 

જણાવવામા ંઆવી છે. આ ઉપરાતં માણસ પોતાની 

�જ�દગીના �ત �ધુી ઇલમે દ�ન મેળવવા�ુ ંછોડ� 

નહ�. આ િવશે હ ઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો 

અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ંછે : 
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‘‘ઘોડ�યાથી ઘોર (પારણાથી કબ) �ધુી ઇલમ 

પાવત કરો.’’ 

ઇનસાને ��ુસૂ િનયયત અને �ુ રબત 

(�દુાની નઝદ�ક� મેળવવા)ના ઇરાદાથી નેક 

કામોમા ંમશ�લુ રહ��ુ ંજોઈએ �થી �ુિનયા અને 

આખેરતમા ંનેક આમાલ કરવાના બદલામા ં� 

મહાન બદલાઠ (નેઅમતો) મળે છે , તેનાથી 

વ�ંચત ન રહ�. 

* * * * * 
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ઠગણતીસમો �નુાહ ઝા�લમોની 

મદદ કરવી અને તેમની સાથે 

સારો મેળ રાખવો. 

ાા�લમોની મદદ કરવી. 

ઠગણતીસમો �ુ નાહ � કબીરા હોવા�ુ ં

સપરટ ર�તે બયાન કરવામા ંઆવ�ુ ંછે તે છે , 

ઝા�લમોની મદદ કરવી  છે . ફઝલ ઇબને શાઝાન 

‘�નુાહાને કબીરા ’ ની િવગતમા ંહ ઝરત ઇમામ 

અલી રઝા અલ�યહસસલામની �રવાયત બયાન 

કરતા કહ� છે ક� આપે ફરમાવ�ુ ં: 
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‘ઝા�લમોની મદદ કરવી અને તેમની 

તરફ �ુ� ુવલણ રાખ�ુ ંએ ‘�નુાહ� કબીરા’ છે’ 

અઅમશની �રવાયતમા ંઆ જ પકારની 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામની 

હદ�સ ન�ધવામા ંઆવી છે. 

‘વ�રકો એઆન્ીલ મા�મુીન’ 

એટલે ક� મઝ�મૂોને �લમમાથંી � ૂ કત 

થવા માટ� તેની મદદ ન કરવી એ ‘�નુાહ� કબીરા’ 

માનંો એક �ુ નાહ છે. બી� ર�તે કહ�એ તો 

ઝા�લમને તેના �લમમા ંમદદ કરવી એ પણ 

‘�નુાહ� કબીરા’ છે. 
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હઝરત ઇમામ �સૂા �બન જઅફર 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે ક� : 

‘ઝા�લમોના કામોમા ંિશર કત કરવી અને 

તેના હ��ઠુને �રૂા કરવા માટ�ના પયતનો કરવા , 

તેની મદદ કરવી એ �ુફ કરવા સમાન છે અને 

�ણી �ઝુીને તેની (ઝા�લમની) તરફ જો�ુ ં(એટલે 

ક� �લમ થતો હોય તયા ંરહ�ને કંઈ ન કર�ુ)ં એ 

‘�નુાહ� કબીરા ’ છે. તે (તેમ કરનાર) જહ �લમને 

પાત છે. હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં: 
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‘મેઅરાજની રાતે મ� જહ �કમના દરવા� 

ઉપર આ પમાણેનો �ુકમ લખેલો જોયો, ઝા�લમોની 

મદદ કરનારા ન બનો.’ 

(વ ાએ�શુશીયા) 

‘એટલે ક� જો તમે જહ ન ન મમા ંજવા ન 

માગતા હો તો ઝા�લમોની મદદ ન કરો. તે 

ઉપરાતં આ �નુાહ િવશે �દુાવદં� આલમે �ુરઆન 

મ�દમા ંઅઝાબનો વાયદો �� છે.’ 

 ‘અને (હ� �સુલમાનો ) � લોકો �લમ 

કર� છે , તેમના તરફ વળો નહ� , નહ�તર આગ 

તમને અડકશે , અને અલલાહ િસવાય તમા રો કોઈ 

�હમાયતી થશે નહ� , પછ� તમને સહાય પણ 
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કરવામા ંઆવશે નહ�. ’ (�રૂએ �ુદ : ૧૧પ) 

તફસીર� િમનહા�ુસસાદ�ક�નમા ંલખ�ુ ંછે ક� ‘તરક�’ૂ 

એટલે ક� � કામ કરવાની ઉપરની આયતમા ં

મનાઈ કરવામા ંઆવી છે. તેનો અથર હળ�ુ ં- 

મળ�ુ,ં એટલે ક� એવા લોકો પતયે થોડો �ુકાવ પણ 

રાખવો � લોકોએ પોતાની ઉપર ક� બી�ઠ ઉપર 

હળ�ુ ંમળ�ું , તેવા લોકો પતયે મોહબબત કરવી , 

ભેટ સોગાદની લાલચ રાખવી , તેમના વખાણ 

કરવા અથવા તેમના �ુકમ�ુ ંપાલન કર�ુ ંએ 

તમામ વાતો તેમની (ઝા�લમ) તરફ આકિષ�ત 

થવા બરાબર છે. જો આ બધી બાબતોની મનાઈ 

કરવામા ંઆવી છે, તો તેમની સાથે હળ�ુ ં- મળ�ું, 
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�લમ કરવામા ંતેમની સાથે શર�ક હો�ુ ંકઈ ર�તે 

�એઝ હોઈ શક� ?  

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમ ઇરશાદ ફરમાવે છે : 

‘જો કોઈ માણસ કોઈ ઝા�લમની લાબંી 

ઉમ માટ� �ુઆ કર� તો , તે �ણે ક� �દુાનો િવરોધ 

કરવા�ુ ંપસદં કર� છે ’ �કતાબ ‘રોઝ�લુ જ�ાં ત’મા ં

મદાર��ુલ અહકામના સપંાદક જનાબ સૈયદ 

મોહમમદના �વન ચ�રતમા ંલખ�ુ ંછે ક� , જનાબ 

સૈયદ મોહમમદ અને જનાબ શેખ સાહ�બે 

‘�આુલે�લુ ઉ�લૂ’ એ બનેંએ સાથે મળ�ને હઝરત 

ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામની �ઝયારત માટ� 
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જવાનો ઇરાદો ��. પરં� ુજયાર� તેઠને એ 

વાતની �ણ થઈ ક� શાહ� અબબાસી સફવી એ 

�દવસોમા ંમશહદ (�રુાસાન)મા ંરોકાયો છે , તયાર� 

તેઠએ તેમનો �ઝયારત માટ� જવાનો ઇરાદો છોડ� 

દ�ધો હતો. 

આ િસવાય સૈયદ બેહ�લ ઉ�મુના �વન 

ચ�રતમા ંલખ�ુ ંછે ક� , ‘�સુતરાનના હા�કમે તેઠની 

સાથે નમતાભ�ુ� વતરન નુ� તયાર� સૈયદ ફરમાવે છે 

ક� મારા �દલમા ંતેના પતયે થોડ�ક સહા��ુિૂત પૈદા 

થઈ ગઈ , પરં� ુ�ુ ંઆ આયતે શર�ફાનો મીસદાક 

(ચ�રતાથર) બ�ુ ંતે પહ�લા મ� તયાથંી ભાગી જવા�ુ ં

યોગય માન�ુ.ં તેથી તેઠએ દ�ઝ�ુલ છોડ�ને ઇરાક 
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ખાતે વસવાટ �� અને તેમના �વનના �ત 

�ધુી તયા ંજ રહયા. દ�નના ક�ટલાક ��ુગ�ના 

�વનમાથંી એ વાત �ણવા મળે છે ક� , ‘તેઠ 

ઝા�લમો સાથે વાતચીત ક� પતવયવહાર ન કરતા 

અને તેઠ સાથે સામા �ક વયવહાર કરવાથી 

એટલો બધો પરહ�ઝ કરતા ક� (તેમ કરવાથી) �ાકં 

તેઠને ઝા�લમો સાથે દોસતી ન થઈ �ય અને 

તેમાનાથી ઝા�લમોને મદદ કરવાનો �ુનાહ ન થઈ 

�ય ? 

‘ફવાએ�ુર ર�ઝવીયાહ’ નામની �કતાબના 

પાના ન ંર૩ મા ં મોહદ�સે જઝાએર�એ નીચે 

�જુબનો પસગં ન�ધયો છે. 
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‘એક માણસ �લુતાન શાહ અબબાસ 

સફવીના કારોબારમા ંમોટ� �લૂ કર� બેઠો હતો 

અને �લુતાનના ડરને કારણે તેણે મશહદમા ંશરણ 

લી�ુ ંહ� ુ.ં તેણે મર�ુમ �લુલા એહમદ (�કુ��સે 

અદર બેલી અ. ર.) ને િવનતંી કર� ક� તેઠ 

�લુતાનને નામે એક પત લખીને પોતાને માફ કર� 

દ�વા અને સ� ન કરવા માટ� ભલામણ કર�. 

�કુ��સે અદર બેલીએ શાહ અબબાસ ને પત લખયો , 

�મા ંઆ પમાણે લખ�ુ ં: 

‘(બી� પાસેથી) માગીને લીધેલા �લુકના 

મા�લક અબબાસ , �ણી લે� ક� આ માણસ 

શ�આતમા ંઝા�લમ હતો , પણ હવે મઝ�મુ છે. 
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તેથી તેની �લૂને માફ કર. આશા રા�ુ ંક� �દુા 

તાર� �લૂોને માફ કરશે. ’ - બદંએ શાહ� િવલાયત 

અહમદ અદરબેલી તરફથી રવાના. 

તયાર બાદ અદર બેલી સાહ�બના નામે શાહ 

તરફથી જવાબ આવયો. ‘આપે � કામો િવશે મને 

�ુકમ આવયો છે , તે માટ� માર� ઉપર અહ�સાન �� 

છે આ મોહ�બને �ુવામા ં�લૂશો નહ�. ’ અલી 

અલ�યહસસલામના ઘરનો �તૂરો અબબાસ. 

‘તાર�ખે બહ�રા ’મા ંન�ધવામા ંઆવ�ુ ંછે 

ક�, ખવા� િનઝા�લુ �લુક આખેરત તથા 

કયામતના �દવસે �હસાબ �કતાબ આપવાનો છે, એ 

બાબતનો બ�ુ જ ખયાલ રહ�તો હતો અને તે વાત 
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માટ� તે બ�ુ જ ડરતો હતો. આ જ કારણસર તે 

પોતાના સ�ાકાળ દરમયાન ગર�બોને મદદગાર , 

િવધવાનોનો ટ�ક�દાર હતો અને દ�ની �ુકમો�ુ ં

�સુતપણે પાલન કરતો હતો. તેન ેએવી વાત �ુ � 

ક� પોતાના સ�ાકળ દરમયાન પોતે કર�લા નેક 

કાય� અને સદવયહાર િવશે લોકો પાસેથી 

ગવાહના� ુ(સાકી પત) લખાવી લે�ું  �મા ંએહલે 

ઇસલામના ��ુગ� ગવાહ� આપીને પોતાની સહ� 

કર�, અને તે ગવાહના�ુ ંપોતાના કફન સાથે 

�કૂાવી દ��ુ.ં �થી કદાચ પોતાને ન�ત મળ� 

�ય.’ ઘણા ��ુગ�એ તેમના �ુસને અખલાક (સદ 

ચા�રત) િવશે ગવાહ� લખી આપી , પરં� ુતે 
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ગવાહના� ુજયાર� બગદાદમા ંમ્સએ 

નીઝામીયાના �દુરમસ શેખ અ� ુઇસહાકને 

સ�પવામા ંઆવ�ુ ંતયાર� તેઠએ આ પમાણે લખ�ુ ં: 

‘એટલે ક� �ુ ંગવાહ� આ�ુ ં� ંક� , શેખ 

િનઝા�લુ �લુક ઝા�લમો પૈક�નો સૌથી શેરઠ ઝા�લમ 

છે.’ 

ઉપરોકત ગવાહ�ના શબદો જયાર� શૈખ 

િનઝામે વાચંયા તયાર� તે �બૂ જ રડયો અને કહ�ુ ં

ક� અ� ૂઇસહાક� � કાઈં કહ�ુ ંતે વાત સતય અને 

હક�કત છે.’ 

એ વાતમા ંકોઈ શકંાને સથાન નથી ક� , 

દર�ક સજંોગોમા ંઝા�લમોની મદદ કરવી હરામ 
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અને  ‘�નુાહ� કબીરા’ પૈક��ુ ંકાયર છે. ઝા�લમો અને 

ઝા�લમોને મદદ કરવાના �ુદા �ુદા પકારો છે અને 

તે બધાના શરઈ �ુકમો પણ આપવામા ંઆવયા છે , 

તેથી તે વાત પણ �ણી લેવી જ�ર� છે. 

* * * * * 
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ઝા�લમોના પકાર 

�લમનો અથર છે , �દુાના �ુકમોથી �ખૂ 

ફ�રવી લે �ુ ંઅને એ બાબતો � અકકલ અને 

શર�અત દારા યોગય ઠ�રવવામા ંઆવી છે , તેનાથી 

િવ�ખૂ રહ��ુ ંઅથવા તેની િવ�ધધ વતરન કર�ુ.ં 

તેના બે પકાર છે : 

(૧) અલલાહ� િન��ચત કર�લી મયારદાઠ 

(�ુ�ુદ� ઇલાહ�) થી હટ� જ�ુ ંએ માણસ �ુ િશહક 

હોવા સમાન છે. 

� િવશે �દુાવદં� કર�મ ઇશારદ ફરમાવે છે : 
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‘ાન શંય ાશકસ  ૌ્ી મોસો �ુ નાહ છે. ’ (� 

હરગીા માફ નહ્ ્ાય) 

(�રૂએ �કૂમાન ૩૧, આ. ૧ર) 

(ર) અથવા તો �દુાવદં� તઆલાની 

આયતો �ુઠલાવવી , � િવશે �ુરઆને મ�દમા ં

ઇરશાદ છે : 

‘અને ઇનકાર કરનારાે પો્ે જ 

�લમગાર છે.’ 

(�રૂએ બકરહ ર, આ. રપપ) 

શર�અતમા ં� બાબતોનો સપરટપણે �ુકમ 

આપવામા ંઆવયો છે તેની ઉપર અકલન અને 

શરઅન સ�ંણૂર િવ�વાસ રાખવો વા �બ છે. તે 
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�ુકમોને ક�લૂ ન કરવા અને તેની ઉપર િવ�વાસ 

ન રાખવો �લમ છે. આ ઉપરાતં અલલાહથી અને 

અલલાહ� િન��ચત કર�લી મયારદાઠથી �ખૂ ફ�રવી 

લે�ુ,ં વા�બાતને છોડ� દ�વી, હરામ કામ કરવા, એ 

બધા �લમ છે. 

આ િવશે ઇરશાદ� રબ�લુ ઇઝઝત છે : 

‘અને �ે અલલાહની હદો ેળંગી �ય 

છે, ્ેે �લમગાર છે.’ 

(�રૂએ બકરહ ર, આ. રર૯) 

‘પ્ ્ેમાં્ ી ક�સલાક (બદંા) ્ો પો્ાની 

ઉપર �લમ કરનાર છે. ’ (આ બગા પો્ે પો્ાના 

નફ ો પર �લમ કરનારા છે.)   
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      (�રૂએ 

ફાા્ર ૩પ, આ. ન ં૩પ) 

બી� કોઈ માણસના હકકો િવશે �દુાના 

�ુકમોની અવગણના કરવી, એટલે ક� કોઈ માણસને 

શાર��રક ઈ� પહ�ચાડવી , �મક� માર�ુ,ં �નૂ કર� 

નાખ�ુ,ં �લમા ં�રૂ� દ�વા અથવા તો કોઈની 

બેઇઝઝતી કરવી. દાખલા તર�ક� ગાળો દ�વી , 

ગીબત કરવી , તોહમત � ૂ કવી, તે�ુ ંઅપમાન 

કર�ુ,ં અથવા કોઈના માલ ઉપર ગેર કાયદ�સર 

ર�તે કબજો જમાવી દ�વો , �મક� કોઈનો માલ તેની 

ર� વગર લઈ લેવો અથવા કોઈ હકદારને તેનો 

હક ન આપવો તે જ પમાણે ગસબ કરવાના ંબી� 
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પકારો છે �મા ંસૌથી મોટો �ુ નાહ (પદવી) હોદા 

અને િવલાયતના સથાન ઉપર કબજો કર� લેવો તે 

છે � માટ� એહલેબૈત અલયહ��સુસલામ જ �સુતહક 

હોવા�ુ ંસા�બત છે. આ સથાનને બની ઉમયયા અને 

બની અબબાસના ઝા�લમ ખલીફાઠએ પચાવી 

પાડ�ુ ંહ� ુ.ં તેવી જ ર�તે બી�ુ ઉદાહરણ 

�જુતહ�દના સથાન ઉપર કોઈ ગેર આદ�લ બેસી 

�ય તે છે. તેવા ઝા�લમોના પણ બે પકાર છે. 

(૧) પહ�લો પકાર �લમો સીતમ કરવો એ તે 

માણસનો ધધંો જ હોય, �મક� ઝા�લમ અને �ટુારા 

સ�ાધીશ. 
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(ર) બીજો પકાર એ છે ક� , �લમ કરવો એ 

તે માણસનો ધધંો ન હોય , પરં� ુઆકોસમક ર�તે 

તેનાથી કોઈ વખત �લમ ક� િસતમ થઈ જતો હોય. 

તે �ુકમોને �ણવા માટ� એ પકારો પૈક� દર�કની 

આગળ સપરટતા કર� તે�ુ ંવણરન કરવામા ંઆવેલ 

છે. 

* * * * * 
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ઝા�લમને �લમ કરવામા ંમદદ 

કરવી. 

� માણસનો વયવસાય જ �લમ કરવાનો 

હોય તેવા ઝા�લમની �લમમા ંમદદ કરવી એ 

‘�નુાહ� કબીરા’ હોવામા ંકોઈ જ શકંાને સથાન નથી. 

�મક� મઝ�મૂ ને મારવા માટ� તેના હાથમા ંકોરડો 

આપવો અથવા કોઈ મઝ�મૂને એ માટ� પકડ� 

રાખવો ક� �થી ઝા�લમ તેન ેમાર� શક� , કતલ કર� 

શક� ક� ક�દ કર� લે. આમ, ઝા�લમની કોઈ પણ ર�તે 

મદદ કરવી હરામ છે. 
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શૈખ અનસાર� (અ.ર.) મકાસીબમા ં

ફરમાવે છે ક� ‘ઝા�લમોને તેમના �લમમા ંમદદ 

કરવી એ ચાર દલીલો (� અહ�કામ સા�બત 

કરવા�ુ ંમાધયમ છે , એટલે ક� �ુરઆન , અકકલ, 

��ુર ત અને ઇજમાઅ)થી સા�બત અને ‘�નુાહ� 

કબીરા’ પૈક� છે. અકલી દલીલ એ છે ક� , જો 

ઝા�લમને કોઈ મદદ કરનાર ન હોય અને તે ર�તે 

�લમ ન કર� શક� તો અકકલ પણ એ �ુકમ આપે 

છે ક� , તેની મદદ કરવી હરામ છે. તેવી ર�તે 

ઝા�લમની મદદ કરનાર અને ઝા�લમ બનેંન ેતેના 

ખરાબ ચા�ર�ય અને કાય� માટ�ની જવાબદાર� માટ� 

સરખા જવાબદાર ગણે છે. આ વાતનો સારાશં એ 
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છે ક� , ઝા�લમને તેના �લમમા ંમદદ કરવી એ 

અકકલની �એ કોઈ પણ પકારના સદં�હ વગર 

હરામ ગણાય છે. ફ�કહ� �કતાબોના અભયાસ કરતા 

એ વાત જણાય આવે છે ક� ઝા�લમને તેના �લમમા ં

મદદ કરવી એ તમામ ફોકહાની ્�રટએ હરામ છે 

અને આ એક સવર ોસવ��ત બાબત છે. �ુરઆને 

મ�દમા ં ‘વલા તર� ૂઇલલલલઝીન ઝલ� ૂ ’ ની 

આયતના શબદો ઝા�લમને તેના �લમમા ંમદદ 

કરવી એ હરામ હોવા િવશે �રૂતા છે. એ વાત પણ 

સા�બત છે ક� , જયાર� ઝા�લમ તરફ થોડો �ુકાવ 

રાખવો હરામ હોય તો પછ� ઝા�લમને તેના 

�લમમા ંમદદ કરવી બી� ર�તે હરામ હોવામા ં
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કોઈ સદં�હ રહ�તો નથી. કારણ ક� ઝા�લમની મદદ 

કરવી એ તેના પતયે �ુકાવ રાખવાનો સૌથી સરળ 

માગર છે. આ ઉપરાતં ઇરશાદ� �દુા છે : 

‘અને �નુાહ ્્ા �લમમા ં(શ�ુ્ ામા)ં 

એક મેકની  હાય કરો નહ્. અને અલલાહ્ી ્રો 

(કાર્ ક�) બેશક અલલાહ  ખ્ અાાબ આપનાર 

છે.’ 

(�રૂએ માએદહ પ, આ. ર) 

* * * * * 
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ઝા�લમની મદદ અને �રવાયતે 

એહલેબતૈ અલયહ��સુસલામ 

આ િવષયની પણ ઘણી �રવાયતો વાર�દ 

થઈ છે. શૈખ અનસાર�એ તેમની �કતાબે વરામમા ં

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમથી ન�ધ�ુ ંછે ક� આપે ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘િનશકં, જો કોઈ ઝા�લમની સાથે તેની 

મદદ કરવા માટ� �ય , ખર�ખર તે  �ણતો હોય ક� 

આ ઝા�લમ છે તો તે (મદદ કરનાર) દ�ને 

ઇસલામથી બહાર િનકળ� �ય છે. ’’ (મજ�એુ 
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વરામ ભાગ ૧, પાના ન ં ૪પ) અને એ  વાત પણ 

સપરટ છે ક� � કાયર માણસને ઈમાન અને ઇસલામના 

વ� ૂરળમાથંી બહાર ફ�ક� દ� તે કબીરા �નુાહોમાથંી છે. 

હઝરત ઇમામ જઅયર� સા�દક 

અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ંક� ‘‘જયાર� કયામત 

બરપા થશે તયાર� એક પોકારનારો અવાજ �લુદં 

કરશે ક� ઝા�લમો અને ઝા�લમોની મદદ કરનારાઠ 

તથા ઝા�લમોની �વા લોકો �ા ંછે  ? એટલે �ધુી 

ક� જો કોઈએ ઝા�લમની માટ� કલમ (પેન) અથવા 

શાહ�નો ખડ�યો બનાવયો હશે �નાથી ઝા�લમ 

�લમનો �ુકમ લખી શક� તો તેવા તમામ લોકોને 
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એક લોખડંના તા�તૂમા ંભેગા કરવામા ંઆવશે 

અને તે તા�તૂને જહ�ામમા ંફ�ક� દ�વામા ંઆવશે.’’ 

(વ ાઈલ ભાગ ૧૪, પાના ન ં૧૩૧) 

અને હ ઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘જો કોઈ 

માણસ કોઈ ઝા�લમ બાદશાહને (તેના પોશાકમા)ં 

કોરડો લટકાવી દ� �નાથી તે બાદશાહ મઝ�મુને 

માર� તો �દુાવદં� આલમ તે કોરડાને સી�ેર હ�ર 

ગજ લાબંા સાપની �રુતમા ંબદલાવી નાખશે અને 

તે સાપ તેન ે(ઝા�લમ બાદશાહની મદદ કરનારને) 

જહ� મની આગમા ંહમેંશા માટ� વ�ટળાયેલો 

રહ�શે.’’ 
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આ ઉપરાતં આપે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘જો કોઈ 
ઝા�લમના લડાઈ ઝઘડાના વયવહારને પોતાના 
હાથમા ંલે અને ઝા�લમની મદદ કર� તો મૌત 
વખતે, મૌતના ફ�રશતા તેન ેલાનતે �દુા અને 
જહ�નમની ભેટ આપે છે � ખરાબ જગયા છે. જો 
કોઈ ઝા�લમને �લમ અને િસતમ કરવા માટ� 

માગરદશરન આપે તો હામાન (�ફરઔનના વઝીર) 
સાથે મશ�ુર થશે અને તે માણસ (એટલે ક� �લમ 
કરવા�ુ ંમાગરદશરન આપનાર)નો અને ઝા�લમનો 
અઝાબ બી� જહ�આમવાસીઠ કરતા વધાર� સખત 
હશે. જો કોઈ માણસ પોતાના કોઈ  
મોઅમીનભાઈની બાદશાહ સામે ચાડ� – �ગુલી 
કરશે (એટલે ક� � �સુલમાન બાદશાહને એ 
મોઅિમન િવશે એવી વાતો કહ� �ને સાભંળ�ને 
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બાદશાહ મોઅિમન  ઉપર ગઝબનાક થાય)પરં� ુ
જો એ વાત સાભંળ�ને બાદશાહ તરફથી 
મોઅિમનને કંઈ કહ�વામા ંન આવે અને તેન ેકંઈ 
પણ તકલીફ પણ પહ�ચાડવામા ંન આવે તો પણ 
�દુાવદં� આલમ �ગુલખોરના બધા જ નેક કાય�ને 
નકામા કર� નાખે છે. પરં� ુજો બાદશાહ તરફથી તે 

મોઅિમન ઉપર કોઈ �સુીબત નાઝીલ થાય , 
(એટલે ક� �સુીબત ક� તકલીફ પહ�ચે) તો �દુાવદં� 
આલમ તેન ે(�ગુલખરોને) જહ�ે મના એ ભાગમા ં
નાખી દ�શે જયા ંહામાન�ુ ંસથાન હશે. 

* * * * * 
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ઝા�લમોની પશસંા કરવી પણ 

હરામ છે. 

ઝા�લમોની એવી ર�તે પશસંા કરવી , 

�નાથી તેની શાનો – શૌકત અને શો�તમા ં� ��ધધ 

થવા�ુ ંકારણ બને અને તે વધાર� �લમ કર� શક� 

અથવા તેના વખાણ કરવાથી તે (વ�)ુ ઝા�લમ 

અને કઠોર બની �ય તે હરામ છે. આ િવષય�ુ ં

વણરન અગાઉ કરવામા ંઆવ�ુ ંછે. તે િસવાય નહ� 

અિનલ �નુકર માટ� � દલીલો પસ�તુ કરવામા ં

આવે છે તેનાથી એ બધા કાય� �નુાહ� કબીરા 

હોવા�ુ ંસા�બત થાય છે. 
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ખાસ કર�ને શેખ અનસાર� ર�લૂ 

સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમથી 

�રવાયત ન�ધે છે ક� આપે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘જો કોઈ 

માણસ કોઈ દૌલતમદં માણસને માન આપે અને 

તેન ેમાનવતં �હ�ર કર� , તેમજ તેની દૌલતની 

લાલચમા ંતેન ેસારો સમ� તો �દુાવદં� આલમ 

તેની ઉપર ગઝબનાક થશે અને તેન ેઆગના 

તા�તૂમા ંનાખીને સૌથી નીચેના ભાગમા ંએવી 

જગયાએ નાખી દ�શે જયા ંકા�ન�ુ ંસથાન છે. ’’ 

(વસાએ�શુશીયા, ભાગ ૧૪ , પાના ંન ં૧૩૧) એ 

વાત પણ �પી નથી ક� આ �રવાયત બધાને લા� ુ

પડ� છે અને �ની પશસંા કરવામા ંઆવી હોય તે 
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ઝા�લમ તથા પશસંા કરનાર માણસ બનેં અઝાબને 

પાત થઈ જશે. 

 

આ ઉપરાતં હ ઝરત ર�લેૂ �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમથી 

�રવાયત છે ક� ‘‘જો કોઈ ઝા�લમ બાદશાહની 

પશસંા કર� અથવા તો લાલચમા ંઆવી જઈને 

પોતાને તેનાથી નાનો અને હલકો �હ�ર કર� તો તે 

જહ�થમની આગમા ંતેની જ સાથે હશે.’’ 

(વ ાઈલ ભાગ ૧૪, પા. ન ં૧૩૩) 

આપે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘જયાર� કોઈ ફાિસકની 

પશસંા કરવામા ંઆવે છે, તયાર અશ� �દુા ��ુ ઉઠ� 
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છે, અને પશસંા કરનારને �દુાનો ગઝબ ઘેર� વળે 

છે.’’ 

( ફ�ન�લુ બેહાર ભાગ - ૧, પા. ૧૭૭) 

* * * * * 
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ઝા�લમ તરફથી મળતો હોદો 

ધારણ ન કરવો જોઈએ. 

ઝા�લમની મદદ કરવા�ુ ંસૌથી મો�ંુ 

માધયમ તેના તરફથી કોઈ હોદો ક� સથાન રહણ 

કર�ુ ંતે છે. બેશક તે સથાન ક� હોદો કોઈ પકારના 

�લમ કરવા�ુ ંકારણ ન હોય. દાખલા તર�ક� કા�નૂ 

વયવસથા અને �લેુહ શાતંી તથા �રુકા કરવી. 

પણ જો તે હોદાનો �ળૂ હ�� ુજ િસતમ કરવો હોય , 

�મક� ઝા�લમ તરફથી �લમો િસતમ કર�ને લોકોનો 

માલ � ૂટં� લેવાના કામ માટ� િન�ુ કત થ�ુ,ં તો એ 

વાતમા ંકોઈ શકંાને સથાન નથી ક� આ બી� 



1004 
 

બાબતના �નુાહ ભાર� છે અને તેનો અઝાબ પણ 

સખત છે. હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામની આ મશ�રૂ �રવાયત તોહ�લ 

ઠ�લૂમા ંન�ધવામા ંઆવી છે, �મા ંઆપે ફરમાવ�ુ ં

: ‘‘ઝા�લમ હા�કમોના હોદા તેમજ હરામ હોદા એવા 

લોકોના હોદા છે � ઝા�લમ લોકો તરફથી કામ 

કરવામા ંવયસત રહ� છે.  એવા ઝા�લમ લોકો માટ� 

કામ કર�ુ ંઅને હોદા ોસવકારવા હરામ છે.  તેવા 

ઝા�લમો માટ� કામ કરવાથી અઝાબમા ંફસાઈ 

જવાશે. ભલે તે કામ થો�ુ ંહોય ક� વધાર�. પરં� ુ

તેવા દર�ક કામ ક� �મા ંઝા�લમની મદદ થતી હોય 

તે કામ �નુાહ� કબીરામાથંી છે. ઝા�લમ તરફથી 
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કોઈ હોદો ોસવકારવો એ હકકોને બરબાદ કરવા , 

બાિતલ ને �હ�ર કરવા , �લમ અને ફસાદ 

ફ�લાવવા, આસમાની �કતાબોને ના�દૂ કરવી , 

પયગમબરોને કતલ કરવા , મોસજદોનો િવનાશ અને 

દ�નના અહ�કામમા ંફ�રફાર થઈ જવા�ુ ંકારણ થશે. 

આ કારણસર ઝા�લમો સાથે કામ કર�ુ ંઅને તેમની 

મદદ કરવી હરામ છે. પરં� ુમજ�રૂ� અને 

લાચાર�ના સજંોગોમાં , �મક� કોઈક સજંોગોમા ં

લોહ� પી�ુ ંઅને માસણ�ુ ંગોશત ખા�ુ ંપણ �એઝ 

થઈ �ય છે. (તણ �દવસ �ધુી �ખુયા રહ��ુ ંપડ� 

પછ�) એટલે ક� જો એટલી ભાર� મજ�રૂ�નો આલમ 
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હોય તયાર� ઝા�લમનો ઠહદો ોસવકાર કરવો �નુાહ 

નથી. 

આ ઉપરાતં આપે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘� લોકો 

ઝા�લમો માટ� કાઈં (કામ) કરવા�ુ ંોસવકાર� તો 

એવા લોકોને કયામતના �દવસે �દુાવદં� આલમ � 

સૌથી મા�લુી સ� આપશે તે સ� એ હશે ક� , 

જયા ં�ધુી તમામ લોકોનો ફ�સલો ન થઈ �ય તયા ં

�ધુી તેઠને (ઝા�લમ�ુ ંકામ કરનારને) આગ પાસે 

ઉભા રાખવામા ંઆવશે. (અને તયાર પછ� તેઠનો 

ફ�સલો કરવામા ંઆવશે.)’’ 

‘દા�સસલામ’ �કતાબના �તમા ંઇરાક� 

�કુાશેકાત બરઝખીના પકરણમા ંસૈયદ જલીલ 
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આર�ફ નબીલ , સૈયદ મોહમમદ અલી ઈરાક�ના 

‘�કુાશેફાહ’ મા ંલખે છે ક� ‘‘�ઠનો ઉલલેખ 

કરવામા ંઆવયો છે તે એવા શખસ છે �ઠએ 

હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામની �ઝયારત 

કર� છે. તેઠ�ુ ંકહ��ુ ંછે ક� તેઠ તેમની 

�વુાવસથામા ંઈરાકમા ંતેમના �ળૂ વતન 

(કરહ�દ) � ઈરાકના ગામો પૈક�ની એક મશ�રૂ 

વસતી છે, તયા ંરહ�તા હતા. તે �દવસોમા ંએક એવો 

માણસ �ને �ુ ંનામ અને �ળૂથી ઠળખતો હતો. 

તેમનો ઇનતેકાલ થઈ ગયો અને અમારા ઘરની 

સામે � કબસતાન હ� ુ ંતેમા ંદફનાવવામા ંઆવયા. 

તે દફન થઈ ગયા પછ� સતત ચાલીસ (૪૦) 
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�દવસ �ધુી દરરોજ તેની કબમાથંી આગની 

જવાળાઠ િનકળતી , તેમજ �દન અને િવલાપનો 

�દય્ાવક અવાજ સભંળાતો હતો. તે �દવસોના 

પારંભમા ંએક રાતે તે મર�મૂના અવા� ભયાનક 

સવ�પ ધારણ કર� લી�ું , �નાથી �ુ ંબ�ુ જ 

ભયભીત થઈ �ું �ઈ ગયો. એ અવાજથી મારા 

શર�રમા ંએટલી બધી ��ુર� થવા લાગી ક� �ુ ં

માર� �ત ઉપર કા� ૂરાખી શ�ો નહ� , અને �ુ ં

બેહોશ થઈ ગયો. જયાર� મારા પ�રચીતોને આ 

વાતની �ણ થઈ તયાર� તેઠ બધા મને ઉપાડ�ને 

લઈ ગયા. જયાર� માર� ોસથિત �ધુર� , તયાર� �ુ ંતે 

માણસની કબની હાલત િવશે �બૂ જ િવસામણમા ં
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�કુાઈ ગયો , કારણ ક� �ુ ંતે માણસની પાછલી 

�જ�દગી િવશે કાઈં જ �ણતો ન હતો. પાછળથી 

મને એ વાત �ણવા મળ� ક� , તે માણસ તેના 

મોહલલાની એક કચેર�મા ંકામ કરતો હતો. એક 

�દવસ તેણે એક સૈયદ પાસે અદાલતી ટ�ક (કોટરના 

કરવેરા)ની માગંણી કર�. તે સૈયદ તે ટ� ક ભરપાઈ 

કરવા માટ� શો�તમાન ન હતો તેથી તે માણસે તે 

સૈયદને ટ�ક ભરપાઈ ન કરવાના �નુાહ સબબ ક�દ 

�� અને લાબંા સમય �ધુી તે સૈયદને પોતાના 

ઘરની છત સાથે બાધંીને લટકાવી રાખયો. આમ 

એક સૈયદને તકલીફ પહ�ચાડવાના કારણસર તેને 

કબમા ંઅઝાબનો સામનો કરવો પડયો.’’ 
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આ િવષયના અ�સુધંાનમા ંએક 

િવ�વસનીય માણસે લખ�ુ ંછે ક� ‘‘ક�ટલાક સમય 

પહ�લા કાશાનમા ંઆકા મોહમંદઅલી નામનો એક 

માણસ રહ�તો હતો � અ�ર વેચવાનો ધધંો કરતો 

હતો. તેનો સબંધં (સ�ાિધશોની) કચેર� સાથે પણ 

હતો. તેણે કોઈને પણ અ�રના ખર�દ - વેચાણ 

કરવા પર પિતબધં �કુાવી દ�ધો હતો. તે 

સમયગાળામા ંકોઈ સૈયદ� એક મણ (ર૦ 

ક�લોરામ) અ�ર લી�ુ ંઅને કોઈને વેચી દ��ુ.ં 

જયાર� આ વાતની તે ઝા�લમ માણસને ખબર પડ� 

ક� તયાર� તે બ�રમા ંગયો અને તે માણસને મળ�ને 

�બૂ જ ગાળો દ�ધી અને તેન ેએક થવપડ માર� 
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દ�ધી. સૈયદ ઉપર આ પકારનો �લમ થતા ંતે 

સૈયદ� જતા ંજતા ંકહ�ુ ંક� મારા દાદા તારા આ 

�લમની સ� આપશે. તે ઝા�લમ આ વાત સાભંળ� 

પાછો ફય� અને પોતાના �લુામને મોકલયો અને તે 

સૈયદને પકડ� લાવવા કહ�ુ.ં તયાર પછ� તેન ે

દંડાથી માય� અને કહ�ુ ંક� � તારા દાદાને કહ�� 

ક� મારા બાવડા ઉતાર� લે. બી� �દવસથી તે 

ઝા�લમને તાવ આવવા લાગયો અને રાતથી તેના 

બાવડામા ં�ુખાવો થવા લાગયો. તી� �દવસે તેના 

બાવડા ઉપર સખત સોજો ચડ� ગયો. અને તેમાથંી 

રસી (પ�) વહ�વા લાગી. ચોથા �દવસે તબીબોએ 

તેના હાથને એવી ર�તે કાવયા ક� તેના (નીજના 
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હાડકાના) �ળૂ દ�ખાવા લાગયા. અને ઝા�લમ 

સાતમા ં�દવસે વાસીલે જહ �લમ થયો. ’’ ઝા�લમ 

તરફથી કોઈ પણ હોદો ોસવકારવો એ તેના �લમમા ં

બ�ુ જ મદદ કરવા સમાન છે. ��ુ ં પ�રણામ 

સીતમ છે. કારણ ક� ઝા�લમના હોદા અને પદ ઉપર 

રહ�ને માણસ કોઈ �લમ ક� �નુાહ ન કર� એ વાત 

કોઈ ર�તે શકય નથી. 

દાઉદ �બન ઝરબીથી નકલ થએલ એક 

સહ�હ �રવાયતમા ંતેમણે કહ�ુ ંક� ‘‘ઇમામ સજ�દ 

અલ�યહસસલામના �ુશમનોમાથંી કોઈએ મને ખબર 

આપી અને કહ�ુ ંક� મ� ઇમામ અલ�યહસસલામને 

અઝર કર� ક� દાઉદ �બન અલી � (મદ�નાનો હા�કમ 



1013 
 

હતો તેને) અથવા �ુ�ુમતના બી� સભયોને માર� 

ભલામણ કર� દ� , �થી તેઠ મને હોદો અને પદવી 

આપે. ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: �ુ ંએ�ુ ં

કામ હરગીઝ નહ� ક�.ં મ� િવચા�ુ� ક� ઇમામ 

અલ�યહસસલામે આ કામ કરવા�ુ ંએ માટ� ન 

ોસવકા�ુ� હોય ક� તેઠને ડર હશે ક� હોદા ઉપર 

રહ�વાથી �ાકં મારાથી કોઈ �લમો િસતમ ન થઈ 

�ય. તયાર પછ� �ુ ંઇમામ અલ�યહસસલામની 

�ખદમતમા ંહાજર થયો અને મ� મોટ� મોટ� કસમ 

ખાધી અને વચન આવ�ુ ંક� �ુ ંકોઈ પકારનો �લમ 

નહ� ક�.ં તેમજ �ુ ંલોકોની મદદ િસવાય બી�ુ ંકોઈ 

કામ નહ� ક�.ં આ સાભંળ�ને ઇમામ 
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અલ�યહસસલામે આસમાન તરફ જો�ુ.ં અને રોતા 

રોતા ફરમાવ�ુ ંક� આ કામ કરવા કરતા આસમાન 

ઉપર જ�ુ ંસહ��ુ ં છે. �હ�ર� ર�તે ઇમામ 

અલ�યહસસલામના આ કૌલનો અથર એ હતો ક� 

ઝા�લમ તરફથી કોઈ હોદો ક�લૂ �ાર પછ� માણસ 

�લમ ન કર� અને હમેંશા અદલ અને ઇનસાફથી 

કામ લે એ વાત અશ� છે. 

* * * * * 
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એવા સજંોગો જયા ંહોદો ક�લૂ 

કરવો �એઝ છે. 

એવા સજંોગો ક� જયાર� ઝા�લમ તરફથી 

કોઈ હોદો ક� પદ રહણ કર�ુ ં�એઝ છે , બલક� 

ક�ટલીક વખતતો વા�બ થઈ �ય છે �નો ઉલલેખ 

નીચે કરવામા ંઆવેલ છે. 

પહ��ુ ંકારણ લાચાર� , બળજબર� અથવા 

તો તકયયાના સજંોગોમા ંજો હોદો ન ક�લૂ 

કરવામા ંઝા�લમ તરફથી �ન માલ અથવા 

ઇઝઝત અને આબ��ુ ંજોખમ હોય , (તો હોદો 

ક�લૂ કરવો �એઝ છે.) આ પકાર� બળજબર� 
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અને દબાણ�વૂરક અપાએલ હોદો ક�લૂ કરવા માટ� 

આમ અને ખાસ બનેં પકારની ઘણી દલીલો મળે છે. 

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમ ઇરશાદ ફરમાવે છે : ‘‘� 

વસ� ુમાટ� માર� ઉમમત ઉપર બળજબર� કર�ને 

(તેને) મજ�રૂ કરવામા ંઆવશે, તે વસ� ુિવશે તેન ે

સવાલ કરવામા ંનહ� આવે.’’ 

(�ક્ાબે ખે ાલ, પાના ન ં૪૧૬) 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘�દુાવદં� આલમે કોઈ 

વસ� ુએવી પૈદા નથી કર� � મજ�રૂ�ના 

સજંોગોમા ંહલાલ ન થઈ જતી હોય. ’’ 
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વસાએ�શુશીયામા ંહ ઝરત ઇમામ અલી રઝા 

અલ�યહસસલામની �રવાયત ન�ધવામા ંઆવી છે તે 

�જુબ તેઠએ મા�નુ રશીદ તરફથી � હોદો 

ધારણ �� હતો તે�ુ ંકારણ બળજબર� અને 

‘‘્કસયાહ’’ હ� ુ.ં 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામને ઝા�લમ બાદશાહ માટ� કામ 

કરવા િવશે �છૂવામા ંઆવ�ુ ંતયાર� આપે ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘�એઝ નથી પણ જો માણસ કોઈ પણ ર�તે 

ખાવા પીવાની વસ�ઠુ મેળવવાની શો�ત 

ધરાવતો ન હોય , �વ�ુ ંજોખમ હોય , અને બધો 

આધાર ફકત બાદશાહ�ુ ંકોઈ કામ ક� હોદો ક�લૂ 
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કરવા ઉપર આધા�રત હોય તો વાધંો નથી. જો 

કોઈ ઝા�લમ હા �કમ મારફતે તેના �ધુી માલ 

પહ�ચે તો તે�ુ ં�મુસ એહલેબૈત અલયહ��સુસલામને 

પહ�ચાડ� દ��ુ ંજોઈએ.’’ 

હોદો ોસવકારવાનો બીજો પકાર એ છે ક� , 

એવો હોદો ોસવકારવામા ંઆવે �નાથી કોઈ �લમ ક� 

સીતમ થતો ન હોય. દાખલા તર�ક� લશકર� ક� 

�લુક� હોદો, �નાથી દ�શમા ંશાિંત , સલામતી અને 

કાયદો તથા વયવસથાની �ળવણી , રસતાઠ અને 

�સુલમાનોની સરહદોની દ�ખર�ખ અને તેવી જ 

ર�તે બી� જવાબદાર�ઠ ક� �નો હ�� ુફ�ત 

�સુલમાનોના કામોની �ધુારણા અને મઝ�મુોની 
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અને મોઅિમનોની મદદ કરવાનો અને હકદારોને 

તેમના હક પહ�ચાડવાનો હોય તો તે વો હોદો ક�લૂ 

કરવામા ંકોઈ વાધંો નથી. આ વાતનો �લુાસો એ 

છે ક� આ પકારનો હોદો ઝા�લમો તરફથી 

ોસવકારવાનો ઇરાદો ફ�ત અદલ (નયાય)નો પચાર 

કરવાનો અને મોઅિમનો સાથે અહ�સાન કરવાનો 

હોય તો એવો હોદો ોસવકારવો �એઝ છે. એટ�ુ ંજ 

નહ� પણ વધાર� �સુતહબ છે. ઝીયાદ �બન અબી 

સલમા કહ� છે ક� �ુ ંહ ઝરત ઇમામ �સૂા �બન 

જઅફર અલ�યહસસલામના �ખદમતમા ંહાજર થયો 

તયાર� ઇમામે મને ફરમાવ�ુ ંક� તમે �ુ�ુમતના 

નોકર�યાત છો ? મ� કહ�ુ ં� હા  ઇમામ 
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અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: શા માટ� ? મ� કહ�ુ ં: �ુ ં

��ુવવત વાળો , અહ�સાન કરનારો તથા 

જ�રતમદંોને મદદ કરનારો � ંઅને આ ર�તે �ુ ં

માર� નોકર� �કૂ� શ કતો નથી. ઉપરાતં �ુ ંબા લ 

બચચાવાળો માણસ � ંઅને મારા �વન િનવારહ 

માટ� માર� પાસે બીજો કોઈ રસતો નથી. ઇમામ 

અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘મને પહાડની �ચી 

ટોચ ઉપરથી ફ�ક� દ�વામા ંઆવે અને મારા �ુકડ� 

�ુકડા થઈ �ય , એ મને વધાર� પસદં છે એના 

કરતા ક� �ુ ંએવા લોકોના કામ ક� ંઅથવા એમના 

ઘરમા ંપગ ��ુુ ક� � �લમ કર� છે. પરં� ુએક વાત 

�ુ ંપસદં કર�શ. �ુ ંતમે �ણો છો ક� �ા સજંોગોમા ં
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? મ� કહ�ુ ં: માર� �ન આપ ઉપર ફ�દા થઈ 

�ય, �ુ ંનથી �ણતો. તયાર� ઇમામ અલ�યહસસલામે 

ફરમાવ�ુ:ં એ િસવાય ક� મોઅિમનોને તેમના ગમ 

અને તકલીફોથી �ોુ�ત અપા�ુ.ં અથવા કોઈ ક�દ� 

મોઅિમનને ક�દમાથંી �ટકારો અપા�ુ ંઅથવા કોઈ 

મોઅિમન�ુ ંકઝર અદા ક�.ં ’’ તયાર પછ� આપે 

ફરમાવ�ુ ં: ‘‘ઝીયાદ, જો તમને ઝા�લમ તરફથી 

કોઈ હોદો મળે તો તમારા મોઅિમન ભાઈઠ સાથે 

નેક� કરો �થી એ લોકોના કામોમા ંવયસત રહ�વાના 

કારણે તમે � �નુાહના કામમા ં(ઝા�લમનો હોદો 

ોસવકાર�ને) વયસત રહો છો , તે�ુ ંપાય��ચત થઈ 

�ય અને �નુાહ માફ થઈ શક�.’’ 
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ફઝલ �બન અબ�ુર રહ�માન કહ� છે ક� મ� 

હઝરત ઇમામ �સૂા �બન જઅફર અલ�યહસસલામને 

લખ�ુ ં: ‘‘મને �ુ�ુમતમા ંનોકર� કરવાની 

પરવાનગી આપો. ’’ ઇમામ અલ�યહસસલામે 

ફરમાવ�ુ ં ‘‘જો તમે અહ�કામે ઇલાહ�માથંી કોઈ 

�ુકમમા ંફ�રફાર ઉભો ન કરો , �ુ�ુદ� ઇલાહ�માથંી 

કોઈ હદને બાિતલ ન કરો , તો કોઈ વાધંો નથી 

અને તમે તમારા મોઅિમન ભાઈઠની હાજત �રૂ� 

કરો તો તે તમારા અમલનો કફફારો બનશે.’’ 

હા�નના વઝીર અલી �બન ય કતીને 

હઝરત ઇમામ �સૂા �બન જઅફર અલ�યહસસલામને 

લખ�ુ ં: ‘‘આપ મને હોદા ઉપર રા�ના� ુઆપી 
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દ�વાની પરવાનગી આપો. ’’ આપે જવાબમા ંલખ�ુ ં

: ‘‘તમે ઝા�લમોની �ુ�ુમતમાથંી �ુદા થઈ � વ તે 

બાબત �ુ ંતમારા માટ� �એઝ સમજતો નથી. 

�દુાવદં� આલમ માટ� ઝા�લમોના દરબારમા ંએવા 

લોકો છે , �ઠ મારફત �દુા પોતાના દોસતોની 

�સુીબતોને �ૂર કર� અને આ એવા લોકો છે �ઠને 

�દુાવદં� આલમ માટ� ઝા�લમોના દરબારમા ંએવા 

લોકો છે , �ઠ મારફત �દુા પોતાના દોસતોની 

�સુીબતોને �ૂર કર� અને આ એવા લોકો છે �ઠને 

�દુાવદં� આલમે જહ � મની આગથી � ૂકત રાખયા 

છે. તેથી તમારા ભાઈઠના સબંધંમા ંઅલલાહથી 

ડરતા રહો. 
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(�સુ્દરરુલ વ ાઈલ, બાબ ૩૯) 

મોહમમદ �બન ઇસમાઈલ બઝી , � 

હા�નના વઝીરો પૈક�ના એક વઝીર હતા , તેઠએ 

તણ ઇમામ હ ઝરત ઇમામ �સૂા કા�ઝમ 

અલ�યહસસલામની �ઝયારતનો શરફ મેળવયો હતો 

અને પોતાના કફન માટ� ઇમામ જવાદ 

અલ�યહસસલામની �ઝયારતનો શરફ મેળવયો હતો 

અને પોતાના કફન માટ� ઇમામ જવાદ 

અલ�યહસસલામ પાસેથી તેમ�ુ ંપહ�રણ લી�ુ ંહ� ુ.ં 

તેઠ ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામની �રવાયત કર� 

છે ક� તેઠએ ફરમાવ�ુ ં: 
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‘‘�દુાવદં� આલમની મસલે હતથી 
ઝા�લમોના દરબારમા ંએવા લોકો છે , �મની 
મારફત �દુા પોતાની �ુજજતને �હ�ર કર� છે અને 
તેઠને શહ�રો ઉપર િન�ુકત કર� છે. એટલે �ધુી ક� 
તેવા લોકો મારફત પોતાના દોસતોની 
પર�શાનીઠને �ૂર કર� છે , અને તેમની મારફત 

�સુલમાનોના કામોની મદદ કર� છે. મોઅિમનો 
�શુક�લીઠમા ંતેમ�ુ ંશરણ લે છે. તેમની મારફત 
જ અમા રા જ�રતમદં શીઆઠની જ�રતો �રુ� 
થાય છે. અને �દુાવદં� આલમ તેમના વસીલાથી 
મોઅિમનોના ભય અને ગભરા હટને  ઝા�લમોના 
ઘર ઉપર �કુરર ર કર� દ� છે , એ જ વાસતિવક 
મોઅિમનો છે � �દુાની જમીન ઉપર તેમના 
અમીન છે. ’’ અને ફરમાવ�ુ ં: ‘‘તેઠને એ સથાન 
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અને મરતબો �બુારક થાય. ’’ તયાર પછ� આપે 
ફરમાવ�ુ ં: ‘‘તમારામાથંી કોઈ એક તે તમામ 
હોદાઠ �ધુી પહ�ચી �ય તો ક�ટ�ુ ંસા� ં ’’ 
મોહમમદ �બન ઇસમાઈલે ફરમાવ�ુ:ં ‘‘�ુ ંઆપ ઉપર 
ફ�દા થઈ �� , માણસ એ દરજ� �ધુી કઈ ર�તે 
પહ�ચી શક�. ’’ ઇમામે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘અમારા શીઆ 

ઝા�લમો સાથે રહ�ને પણ મોઅિમનોના �દલોને 
�શૂ કર� છે , �નાથી અમે રા� થઈએ છ�એ. અય 
મોહમમદ, તયાર પછ� �મના દરજ� �લુદં છે , 
તેવા લોકોમા ંતમાર� ગણતી થશે.’’ 

* * * * * 
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એક પસગેં ��ુુમત અથવા તો 

કોઈ હોદો ોસવકારવો વા�બ છે. 

ક�ટલાક લોકો માટ� �ુ�મૂત ક�લૂ કરવી 

અને ક�ટલાક હોદા ઉપર રહ��ુ ંવા�બ થઈ �ય છે. 

પરં� ુએ શરતે ક� જો કોઈ માણસને એ વાતની 

ખાતી હોય ક� જો તે અ�કુ હોદો ક�લૂ કર� લેશે તો 

દ�ની ફસાદમાથંી કોઈ ફસાદનો �ત લાવી શકશે 

અથવા તો ગૈર શરઈ વાતો પૈક� કોઈ વાતને રોક� 

શક� તેમ છે. પરં� ુઆવો મૌકો બ�ુ જ ઠછો જોવા 

મળે છે. ક�મક� તેની પાયાની શરત પોતાના 

આતમિવ�વાસ ઉપર છે. એટલે ક� એ હો દો ક�લૂ 
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કર� લીધા પછ� પણ તેનાથી કોઈ પણ પકારનો 

�લમ, િસતમ અથવા �ુ નાહ ન થાય , તે અદલો 

ઇનસાફ �વૂરક કામ કર� અને �દુાના �ુકમની 

િવ�ધધ કોઈ કામ ન કર�. એ વાત સપરટ છે ક� એ 

હ�� ુપાવત કરવો �બૂ જ �શુક�લ છે. કારણ ક� 

�ુ�મૂતમા ંબ�ુ જ મોટા જોખમો �પાએલા હોય છે 

અને તેનાથી બચ�ુ ંબ�ુ જ �શુક�લ હોય છે. 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામે એહવાઝના હા�કમ અબ�ુલલાહ 

નજ�શીના પતના જવાબમા ંઆ પમાણે લખ�ુ ં: 

‘‘મ� સાભંળ�ુ ંછે ક� , તમે એહવાઝની �ુ�ુમત 

સભંાળ� લીધી છે. આ સમાચાર સાભંળવાથી �ુ ં
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�શૂ થયો � ંઅને ગમગીન પણ થયો �.ં �ુ ં�શૂ 

એ માટ� થયો � ંક� આશા છે ક� �દુાવદં� આલમ 

તમારા વસીલાથી આલે મોહમમદ 

અલયહ��સુસલામના દોસતોની તકલીફો અને 

પર�શાનીઠને �ૂર કરશે અને તેમની સહાય થશે. 

અને તમાર� મારફત િવરોધીઠની આગ તેમના 

માટ� ઠંડ� કરશે. �ુ ંગમગીન � ંએ માટ� સૌથી 

મા�લૂી વાત એ છે ક� મને તમારા િવશે એ વાતનો 

ડર છે , �ાકં તમે અમારા દોસતોમાથંી કોઈની 

પર�શાની અને બેચેની માટ� કારણ�પ બની ન 

�ઠ અને (તેના લીધે) બેહ�શતની �શૂ� ુપણ 

તમારા �ધુી ન પહ�ચે.’’ 
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(�ક્ાબે મકા ીદ� મોહરસમા) 

હઝરત પયગમબર� ઇસલામ સલલલલાહો 

અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમ ફરમાવે છે : ‘‘� 

માણસ કોઈ કૌમની રાહબર� (આગેવાની)ના હો દા 

ઉપર નીમાયો હશે તેન ે કયામતના �દવસે એ ર�તે 

ઉભો કરવામા ંઆવશે ક� તેના બનેં હાથ તેની 

ગરદનની આ�ુબા�ુ બધંાએલા હશે , જો તેણે 

લોકોની વચચે �દુાના �ુકમ પમાણે અમલ �� 

હશે તો �દુા તેને આઝાદ કર� દ�શે. પરં� ુજો તેણે 

િસતમ કય� હશે તો દોઝખમા ંફ�ક� દ�વામા ંઆવશે 

અને તે (દોઝખ) �બૂ જ ખરાબ જગયા છે. જો કોઈ 

કૌમનો આગેવાન લોકોની સાથે ઇનસાફ અને નેક� 
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નહ� કર� તો તેણે �ટલા �દવસ હો દો સભંાળયો હશે 

(�ુ�મૂત કર� હશે) તે એક એક �દવસના બદલામા ં

હ�ર હ�ર વષર �ધુી તેની ગરદનની પાછળ હાથ 

બાધંીને જહ� મના �કનાર� ઉભો રાખવામા ંઆવશે. 

જો તેણે ઇલાહ� �ુકમો�ુ ંપાલન ક�ુર હશે તો તે 

આઝાદ થઈ જશે અને જો તેણે �લમ કય� હશે તો 

તેન ેજહ� મની સી�રે વષરના �તર �ટલી �ડ� 

ખાઈમા ંનાખી દ�વામા ંઆવશે.’’ 

(વ ાઈલ ભાગ ૧૪, પાના ન ં૧૩૭) 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘જો કોઈ માણસ 

લોકોના કામો પૈક� કોઈ કામો (કરવા) માટ� 
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જવાબદાર હોય , અને જો તે લોકો વચચે અદલ 

(નયાય)થી કામ લે અને તેની મદદ માગંનારની 

મદદ કરવા માટ� પોતાના ઘરના દરવા� �લુલા 

રાખે, અને તેમનાથી િવ�ખૂ ન રહ� , અને લોકોના 

કામોની દ�ખર�ખ રાખે , તો �દુા તેન ે કયામતના 

�દવસે ભય અને ડરથી �રુ�કત રાખશે અને 

બેહ�શતમા ંદાખલ કરશે. 

(�ક્ાબ વ ાઈલ ા્�ર્ ભાગ ૪૬, 

પાના ન ં૧૪૦) 

યાદ રાખો ક� આ િવષયની અલગ અલગ 

શાખાઠ માટ� અપવાદ �પ હોય તેવા ઘણા ં�ુકમો 

છે, અને �કતાબમા ંલબંાઈ ન થઈ �ય એ વાત 
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ધયાનમા ંછે , તેથી તે બધા પસ�તુ કરવામા ં

આવતા નથી. આ િવષયની વ� ુિવગત �ણવાની 

આ�રુતા ધરાવતા વા ચકો ફ�કહની �કતાબોનો 

અભયાસ કર� શક� છે. 

* * * * * 
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ઝા�લમની �લમ િસવાયના 

કામમા ંમદદ કરવી. 

ઝા�લમની �લમના કામો િસવાયના 

કામમા ંમદદ કરવી. દાખલા તર�ક� ઝા�લમની 

�ખદમત કરવી, તેના કપડા ંસીવી આપવા અથવા 

તેના માટ� ઇમારત બનાવી આપવી , તેના 

ખ�ના�ુ ંરકણ કર�ુ.ં આ  જ પકારની બી� 

બાબતો �ના તણ પકાર છે. 

(૧) ક�ટલીક વખ ત અહ� દશારવેલ કામો 

હરામ કાયર કરવા�ુ ંકારણ બને છે. દાખલા તર�ક� 

એવી જમીન ક� � ગસબ કરવામા ંઆવી હોય , 
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તેવી જમીન ઉપર કોઈ કાર�ગરને મકાન બનાવી 

આપવાનો �ુકમ આપે અથવા એ કાપડ � લોકો 

પાસેથી બળજબર��વૂરક રચક� લેવામા ંઆવ�ુ ં

હોય તેને કોઈ દર� સીવી આપે અથવા લોકોનો 

માલ � � ૂટં� લેવામા ંઆવયો હોય તે�ુ ંરકણ 

કરવામા ંઆવે અને તેની �વા જ બી� કાય�. આ 

પકારના કાય�મા ંમદદ કરવી હરામ હોવામા ંકોઈ 

શક નથી. કારણ ક� જયાર� માણસ એ વાત �ણતો 

હોય ક� તે વસ� ુપચાવી પાડ�લી છે તો તે વસ� ુ

વાપરવી ક� ખચર કરવી હરામ છે , ભલે તે ગસબ 

કરનારો વાપર� ક� બીજો કોઈ વાપર�. 
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(ર) એ પકારના કામો � હરામ તો ન 

હોય, પરં� ુતે કામોનો સબંધં ઝા�લમો સાથે હોવાને 

કારણે ઝા�લમની મદદ કરવા સમાન ગણાતા હોય 

અને તેનાથી ઝા�લમની જો �ુકમી અને શાનો 

શૌકત�ુ ંકારણ બન�ુ ંહોય અને તે�ુ ંનામ 

ઝા�લમોની યાદ�મા ંલખવામા ંઆવ�ુ ંહોય અને 

તેની ગણતી હકકો ગસબ કરનાર (પચાવી 

પાડનાર)મા ંથતી હોય તો ઘણી �રવાયતોથી એ 

વાત સપરટ થાય છે ક� આ પકાર પણ હરામ છે. 

(૩) હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : ‘‘જો કોઈ માણસ 

પોતા�ુ ંનામ , બની અબબાસના દફતરમા ંલખાવે 
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તો કયામતના �દવસે તે �વુવર (�ુડં)ના સવ�પમા ં

મશ�રૂ થશે.’’ 

(વ ાઈલ �ક્ાબે ા્�ર્ પકર્ ૪ર 

પાના ન ં૧૩૦, ભાગ ૧૪) 

બી� �રવાયતમા ંફરમાવે છે , ‘‘મહ�શરમા ં

તે કાળ� શકલમા ંવાર�દ થશે.’’ 

આ ઉપરાતં આપે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘મોસજદના 

િનમાણરમા ંઝા�લમોની મદદ ન કરો.’’ 

(વ ાઈલ, �ક્ાબે ા્�ર્ પકર્ ૪ર, 

પાના ન ં૧૩, ભાગ ૧૪) 

ઇબને અબી યઅઅર કહ� છે ક� , �ુ ંઇમામ 

સા�દક અલ�યહસસલામની �ખદમતમા ંહાજર હતો 
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તયાર� આપના શીઆઠમાથંી એક માણસ આવયો 

અને ઇમામ અલ�યહસસલામને કહ�વા લાગયો ક� ‘‘�ુ ં

આપ ઉપર �ુરબાન �� , અમારામાથંી ક�ટલાક 

લોકોને કયાર�ક આિથ�ક �શુક�લીઠનો અને 

તગંદસતીનો સામનો કરવો પડ� છે અને એ 

હાલતમા ંહોઈએ છ�એ તયાર� બની અબબાસ (એ 

જમાનાના ઝા�લમ �ુકમરાનો) તર ફથી ઇમારતો 

બનાવવા અથવા નહ�ર ખોદવા અથવા તો ખેતી�ુ ં

કામ કરવા માટ� એ લોકોને બોલાવવામા ંઆવે છે. 

આપ એ િવશે �ુ ંફરમાવો છો ?’’ 

તયાર� ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘તેમના માટ� �ુ ંએક ગાઠં વાળવી અથવા તો 
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મશક (ચામડાના પાણીની થેલી)�ુ ં�ખૂ બધં કર�ુ ં

અથવા થેલાનો છેડો બાધંવો પણ પસદં કરતો 

નથી. ભલે તેઠ મને તેના બદલામા ંમદ�નામા ં� 

કાઈં છે તે બધી વસ�ઠુ આપી દ� તો પણ �ુ ંતેમને 

કલમની ટાકં ઉપર �ટલી શાહ� લાગે તેટલી મદદ 

કરવા�ુ ંપણ પસદં કરતો નથી. બેશક કયામતના 

�દવસે જયા ં�ધુી �દુા તમામ લોકોનો ફ�સલો ન 

કર� તયા ં�ધુી ઝા�લમ લોકોને આિતશે જહ �રમના 

�કનાર� ઉભા રાખશે.’’ 

મોહમમદ �બન અઝાફરથી �રવાયત છે ક� , 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામે 

મારા િપતા અઝાફરને ફરમાવ�ુ ં: ‘‘અય અઝાફર, 
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મારા �ધુી ખબર પહ�ચી છે ક� , તમે અ� ૂઅય�બૂ 

અને અ� ૂરબીઅની સાથ અરસ પરસ લેવડ દ�વડ 

કરો છો. તો પછ� એ વખતે તમાર� ક�વી હાલત 

થશે જયાર� તમા� ંનામ પણ ઝા�લમોની મદદ 

કરનારાઠની યાદ�મા ંલખવામા ંઆવશે. ’’ ઇમામ 

અલ�યહસસલામ�ુ ંઆ ફરમાન સાભંળયા પછ� મારા 

વા�લદ ગમગીન અને પર�શાન થઈ ગયા. જયાર� 

ઇમામ અલ�યહસસલામે તેમની બેચૈની જોઈ તયાર� 

ફરમાવ�ુ ંક� ‘‘અય અઝાફર �ુ ંતમને એ વાતથી 

ડરા�ુ ં� ંક� �નાથી �દુાએ મને ડરાવયો છે. ’’ આ 

વાત સાભંળયા પછ� મારા વા�લદ મરતા દમ �ધુી 

ગમગીન રહયા. 
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હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : �દુા માટ� એ વાત 

જ�ર� છે ક� તમને એ જમાત સાથે મશ�ુર કર� 

�મની પાસેથી તમે �ુિનયામા ંફાયદો ઉઠાવતા 

રહ�તા હતા.’’ આ ઉપરાતં આપે ફરમાવ�ુ ં ‘‘ક�ટલાક 

લોકો � હઝરત �સૂા અલ�યહસસલામ ઉપર ઈમાન 

લાવી � ૂ કયા હતા તેઠ મનમા ંએ�ુ ંિવચારતા 

હતા ક� આપણે ફ�રઔનના લશકરમા ંશામીલ થઈ 

જઈએ અને તેની પાસેથી �ુનયવી ફાયદો મેળવી 

લઈએ. જયાર� હ ઝરત �સૂા અલ�યહસસલામ 

�ફરઔન ઉપર િવજય મેળવી લે તયાર� તેઠની 

સાથે શાિમલ થઈ જ�ુ.ં આમ િવચાર�ને તેઠ 
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જયાર� હ ઝરત �સૂા અલ�યહસસલામ પોતાના 

સાથીઠ સાથે (ક� �ઠ ઈમાન લાવી ��ૂા હતા.) 

�ફરઔનનો સામનો કરવો આવયા તયાર� તેઠ 

�ફરઔન પાસેથી ઝડપથી સવાર� ઉપર સવાર 

થઈને નાસી �ટયા , �થી હ ઝરત �સૂા 

અલ�યહસસલામના લશકરમા ંભળ� શક�. પરં� ુતે 

વખતે �દુાવદં� આલમ જલલ જલાલ�ુએ એક 

ફ�રશતાને મોકલયો �ણે તે લોકોની સવાર�ના 

�નવરોને માર� નાખયા ં�થી તેઠને �ફરઔનના 

લશકર તરફ પા� ંફર� જ�ુ ંપડ�ુ ંઅને તેઠ 

�ફરઔનના લશકરની સાથે દર�યામા ં�ુબી ગયા.’’ 



1043 
 

(વ ાઈલ �ક્ાબે ા્�ર્ પકર્ ૪૪, 

ભાગ ૧૪પ, પાના ન ં૧૩૪) 

તેમજ આપે ફરમાવ�ુ ંછે ક� , ‘‘�દુાથી 

ડરો, તમારા દ�નને તકયયા , બેનીયાઝી (બી� 

ઉપર િનભરર ન રહ��ુ)ં અને તેના ફઝલથી મજ�તૂ 

કરો અને �ુ�ુમતના સ�ાધીશો પાસે તમાર� કોઈ 

હાજતની માગંણી ર�ૂ કરવાથી બચો, અને જો કોઈ 

માણસ કોઈ �ુિનયાદાર માણસ અથવા મઝહબના 

િવરોધી પાસે એવી વસ� ુમાટ� આ�� અને 

નમતાભ�ુ� વતરન કર� તો �દુાવદં� આલમ તેન ે

ઝલીલ અને �સવા કરશે અને તેન ેપોતાનો �ુશમન 

ગણશે અને તેન ેતેના પોતાના હાલ ઉપર �કૂ� 
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દ�શે. જો કોઈ માણસની મારફત તેન ેકોઈ માલે 

�ુિનયા મળે તો �દુા તે માલમાથંી બર કત ઉઠાવી 

લેશે અને જો તે માલમાથંી હજ કરશે અથવા 

�લુામ આઝાદ કરશે અથવા બી� કોઈ નેક કામ 

કરશે તેનો સવાબ તેન ેનહ� મળે. 

(્હાીબ, ભાગ - ૬, પાનાન ં૩૩) 

અલી �બન હમઝા કહ� છે , ક� ‘‘બની 

ઉમયયાના કાિતબો (લહ�યા લખનારાઠ)મા ંમારો 

એક િમત હતો. તેણે કહ�ુ ંક� �ુ ંહ ઝરત ઇમામ 

જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામને મળવા મા�ુ ં�.ં 

તેણે ઇમામ અલ�યહસસલામની �ખદમતમા ંહાજર 

થઈ સલામ કયાર પછ� કહ�ુ ંક� �ુ ંઆપ ઉપર 
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�ુરબાન થા�. �ુ ંબની ઉમયયાના દરબારમા ંહતો 

તયાર� તેમની મારફત મને ઘણો માલ મળયો છે. તે 

માલ ભેગો કરવામા ંમ� હલાલ ક� હરામની પણ 

પરવાહ કર� નથી. ઇમામે ફરમાવ�ુ ં: જો બની 

ઉમયયાના દરબારમા ંઅમારા ચાહવાવાળાઠમા ં

તાર� �વા લોકો હોત , � તેમના માટ� લખાણ 

લખતા હોત, તેમના માલને ભેગો કરતા હોત , 

તેમના �ુશમનો સાથે જગં કરતા હોત અને તેમની 

જમાતમા ંહાજર રહ�તા હોત. તો બેશક તેઠ 

અમારા હકને ગસબ કર� શ�ા ન હોત.અને લોકો 

તેમને તેમના હાલ ઉપર �કૂ� દ�ત. � કંઈ તેમની 

પાસે હ� ુ ંતેની િસવાય તેમને કાઈં ન મળત. તયાર 
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પછ� તે માણસે કહ�ુ ં: �ુ ંઆપ ઉપર �ુરબાન થઈ 

�વ. મ� � કાયર નુ� છે તે �ાર પછ� પણ �ુ ંમાર� 

ન�ત થઈ શક� ખર� ? ઇમામે �છૂ�ુ ં: �ુ ં�ુ ં� 

કાઈં કહ�શ તેની ઉપર અમલ કર�શ ખરો ? ઇમામે 

ફરમાવ�ુ ં: તે તયા ં(બની ઉમયયાના દરબારમા)ં 

રહ�ને � કાઈં ભે� ુ ક�ુર છે તેને �ુ�ુ પાડ� દ� અને 

તે માલના ંહકદાર  પૈક� કોઈને � ુ ંઠળખતો હતો 

તો તેનો હક અદા કર� દ� અને ઠળખતો ન હોય 

તો તેમના તરફથી (તેટલો માલ) સદકામા ંઆપી 

દ� �થી �ુ ંતને એ વાતની �િમનગીર� આપીશ ક� 

�દુા તને બેહ�શતમા ંદાખલ કર� દ�શે. અલી �બન  

હમઝા કહ� છે ક� , તે �ુવાને થોડ� વાર �ધુી પોતા�ુ ં
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મા�ુ ંનમાવી દ��ુ ંઅને તયાર પછ� કહ�ું , �ુ ંઆપ 

ઉપર �ુરબાન થા� આપે � કાઈં ફરમાવ�ુ ંછે , 

તેની ઉપર �ુ ંઅમલ કર�શ. તયાર પછ� તે અમાર� 

સાથે �ુફા આવયો અને તેની પાસે � કાઈં માલ 

હતો તે બધો ર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વ  

આલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ંહ� ુ ંતેવી જ ર�તે 

હકદારો (માલના મા�લકો)ને પાછો સ�પી દ�ધો 

અને બાક�નો માલ સદકામા ંઆપી દ�ધો. એટલે 

�ધુી ક� તેણે � કપડા પહ�યાર હતા તે પણ આપી 

દ�ધા. તયાર પછ� મ� મારા સાથી દારો પાસેથી થોડ� 

રકમ લઈને તેના માટ� કપડા ખર�દયા ંઅને કપડા ં

સાથે તેના માટ� ખચરની રકમ પણ મોકલી. થોડા 
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મહ�ના પછ� તે બીમાર પડ� ગયો. એક �દવસ �ુ ં

તેના ખબર �તર �છૂવા માટ� ગયો. મ� જો�ુ ંક� તે 

સકરાતની હાલતમા ંછે, તેણે પોતાની રખો ખોલી 

અને કહ�ુ ંક� અય અલી �બન હમઝા, �દુાની કસમ, 

તમારા ઇમામે � વાયદો �� હતો તેને �રૂો �� 

છે. પછ� તેનો ઇનતેકાલ થઈ ગયો. મ� તેન ે�સુલ 

કફન આપીને દફન ��. તે પછ� �ુ ંહ ઝરત ઇમામ 

જઅફર� સા�દ ક અલ�યહસસલામની �ખદમતમા ં

મદ�ના પહ�ચયો તયાર� ઇમામ અલ�યહસસલામે 

ફરમાવ�ુ ં: અય અલી , મ� તારા સાથીદારને � 

વાયદો �� હતો તે વફા �� છે. મ� કહ�ુ ં: આપ 

ઉપર �ુરબાન �વ. આપે � વાત ફરમાવી છે તે 



1049 
 

સાચી છે. કારણ ક� મારા સાથીદાર� પણ મરતી 

વખતે આ વાત�ુ ંસમથરન નુ� હ� ુ.ં’’ 

(વ ાઈલ �ક્ાબે ા્�ર્ પકર્ ૭૬, 

પાના ન ંપ૧પ) 

* * * * * 
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એવી મદદ � હરામ હોવી 

અથવા �નાથી ઝા�લમને 

પીઠબળ મળવાની વાત સા�બત 

ન થાય. 

(૩) તી� પકારમા ંએવા કાય� શાિમલ 

છે, �મા ંકોઈ પકારની મયારદા (ભગં થવા)નો 

્�રટકોણ નથી. અને તેમા ંઝા�લમને પીઠબળ 

મળ�ુ ંનથી. અને એ કામોને કારણે તે માણસને 

જનસાધારણની ભાષામા ંઝા�લમની મદદ કરનાર 
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પણ ગણવામા ંઆવતો નથી. દાખલા તર�ક� 

પોતા�ુ ંવાહન , ગાડ� વગેર� તેમને ભાડ� આપવા 

અથવા �એઝ વસ�ઠુને ઉપાડવા માટ� તેમની 

પાસેથી વાહન વગેર� લેવા. દાખલા તર�ક� ખાધા 

ખોરાક�ની વસ�ઠુને એક શહ�રથી બી� શહ�ર �ધુી 

લઈ જવી, અથવા તો એ પકારના કામદારો વગેર� 

� પૈસા લઈને ઇમારતો બાધંવાના કામમા ં

રોકવામા ંઆવે છે , તેમને એક જગયાએથી બી� 

જગયાએ લઈ જવા. આ પકાર�ુ ંકામ હરામ હો�ુ ં

સા�બત નથી. પરં� ુક�ટલાક ��ુગ�એ ફરમાવ�ુ ંછે 

ક� : ‘‘સખત એહિતયાત (સાવધાની) માટ� એવા 

કામ કરવા�ુ ંછોડ� દ��ુ ંજોઈએ. કારણ ક� આના 
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અ�સુધંાનમા ંઆગળ � �રવાયતનો ઉલલેખ 

કરવામા ંઆવયો છે તે સ�ંણૂર (અિધ��ત) હોવાની 

િવગતમા ંઆ પકારનો સમાવેશ થઈ �ય છે. 

બી� વાત એ છે ક� એવા કામ કરવાથી માણસ�ુ ં

વલણ ઝા�લમ તરફ થઈ જ�ુ ંહોય છે.’’ 

* * * * * 
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સફવાને જમમાલને હઝરત ઇમામ 

�સૂા કા�ઝમ અલ�યહસસલામ�ુ ં

ફરમાન 

સફવાન �બન મહ�રાન જમમાલે �ફૂ� , 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામ અને 

હઝરત ઇમામ �સૂા કા�ઝમ અલ�યહસસલામના 

સહાબી હતા. તેઠ �બૂ જ ��ુક� અને પરહ�ઝગાર 

માણસ હતા. તેઠનો વયવસાય �ટો ભાડ� આપીને 

રોઝી કમાવાનો હતો. આ કારણથી તેમના પાસે 

ઘણા બધા �ટો હતા. તેઠ કહ� છે ક� ‘‘એક �દવસ 
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�ુ ંહ ઝરત ઇમામ �સૂા કા�ઝમ અલ�યહસસલામની 

�ખદમતમા ંહાજર થયો. તયાર� ઇમામે ફરમાવ�ુ ં: 

અય સફવાન , તમારા એક કામ િસવાયના બધા 

કામો સારા છે. મ� કહ�ુ ં: �ુ ંઆપ પર �ુરબાન 

થા�. મા� ંનુ ંકામ સા� ંનથી ? આપે ફરમાવ�ુ ં: 

� ુ ંએ માણસ (હા�ન રશીદ - �દુા તેની ઉપર 

લાનત કર�)ને તારા �ટો ભાડ� આપે છે. મ� અઝર 

કર� ‘‘�ુ ંમારા �ટો પૈસાની લાલચ માટ� ક� માર� 

સપંિ�મા ંવધારો કરવા માટ� આપતો નથી. એટ�ુ ં

જ નહ�, પકીઠના િશકાર માટ� ક� લહવો લએબના 

(નકામા) કામો માટ� પણ �ટો ભાડ� આપતો નથી. 

પરં� ુ�દુાની કસમ , તે (હા�ન રશીદ) જયાર� હજ 
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માટ� �ય છે, તયાર� �ટો ભાડ� આ�ુ ં�.ં અને �ટોની 

રખેવાળ� માટ� �ુ ંપોતે સાથે જતો નથી પણ મારા 

�લુામોને મોક�ુ ં�.ં ઇમામે ફરમાવ�ુ ં: �ુ ં� ુ ં�ટના 

ભાડાની રકમ અગાઉથી રોકડ� વ�લુ કર� લે છે ક� 

તેની પાસેથી અથવા તેના વારસદારો પાસેથી 

ભાડાની રકમ વ�લુ કરવાની બાક� રહ� છે ? મ� 

અઝર કર�, તે �ટના ભાડાની રકમ હજ કર�ને પાછો 

ફર� છે તયાર� અદા કર� છે. ઇમામ અલ�યહસસલામે 

�છૂ�ુ ં: �ુ ં� ુ ંએ વાત પસદં કર� છે ક� હા�ન અને 

તેના સગા વહાલા (વારસદાર) તાર� રકમ મળ� 

�ય તયા ં�ધુી �વતા રહ� ? મ� જવાબ આવયો 

‘‘�, હા’’ તયાર� ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: 
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‘‘� કોઈ તે લોકો (ઝા�લમો) �વતા રહ� તે પસદં 

કર� તો તે એ લોકોની �વા જ (ઝા�લમ) છે અને 

જો કોઈ તેઠની સાથે મહ�બુ (જોડાએલા) હોય 

તો તેવા લોકો દોઝખમા ંજશે.’’ 

(વ ાએ�શુશીયા, �ક્ાબે ા્�ર્, 

પકર્ ૪ર, પાના ન ં૧૩ર, ભાગ - ૧ર) 

સફવાન કહ� છે ક� ‘‘ઇમામ 

અલ�યહસસલામના ફરમાન પછ� મ� મારા બધા જ 

�ટોને વહ�ચી દ�ધા. જયાર� આ વાતની હા�ન 

રશીદને ખબર પડ� તયાર� તેણે મને બોલાવયો અને 

કહ�ુ ંક� : મ� સાભંળ�ુ ંછે ક� તમે તમારા બધા જ 

�ટો વહ�ચી દ�ધા છે  મ� કહ�ુ ં: � હા, હવે �ુ ં� �ધધ 
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અને અશ કત થઈ ગયો � ંઅને �ટોની સભંાળ 

રાખી શ કતો નથી. તેમજ મારા �લુામો પણ 

�ટોની �વી ર�તે સાર સભંાળ લેવી જોઈએ તેવી 

સાર સભંાળ કર� શ કતા નથી. હા�ને કહ�ુ ં: 

હક�કત એ નથી. �ુ ં��ુ ં� ંક� તમને આમ કરવા�ુ ં

કોણે કહ�ુ ંછે  આ કામ હ ઝરત ઇમામ �સૂા �બન 

જઅફર અલ�યહસસલામના ઇશારામા ંકરવામા ં

આવ�ુ ંછે. મ� કહ�ુ ં: ભલા , માર� �સૂા �બન જઅફર 

અલ�યહસસલામ સાથે �ુ ંમતલબ ? તેણે કહ�ુ,ં તમે 

�ુ� બોલો છો. જો આપણા સબંધંો વષ� �ુના ન 

હોત તો �ુ ંતમને કતલ કરાવી નાખત.’’ 
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હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘કોઈ ઝા�લમો હયાત 

રહ� તે�ુ ંપસદં કર� તો તે માસીયયતે ઇલાહ� 

(અલલાહની અવિા) બાક� રહ� તે પસદં કર� છે.’’ 

(વ ાએ�શુશીયા, �ક્ાબે ા્�ર્, 

પકર્ ૪૪, પાના ન ં૧૩૪, ભાગ ૧૪) 

આ જ પમાણે �ુરઆને શર�ફની એક 

આયતે શર�ફા છે : ‘‘ઝા�લમોની તરફ વલણ ના 

રાખો નહ�તર તમને દોઝખની આગની જવાળાઠ 

લપેટ� લેશે.’’ 

(�રૂએ ુુદ, ૧૧પ) 
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ઉપરની આયત િવષે સપરટતા કર� 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામે 

ફરમાવ�ુ ં: ‘‘જો કોઈ માણસ કોઈ બાદશાહની પાસે 

આવે અને ફ કત બાદશાહ પોતાના થેલામા ંહાથ 

નાખીને તેન ેકંઈક રકમ આપે તેટલી વાર �ધુી 

�વતો રહ� તે�ુ ંપસદં કર�.’’ 

(વ ાએ�શુશીયા, �ક્ાબે ા્�ર્ 

પકર્ ૪૪, પાના ન ં૧૩૩) 

ઉપરની વાતનો સારાશં એ છે ક� ઝા�લમ 

જરા વાર માટ� પણ �વતં રહ� તે�ુ ંપસદં કર�ુ ંએ 

ઝા�લમ તરફ �ુ�ુ ંવલણ રાખવા સમાન છે. 

* * * * * 
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એવા ઝા�લમની મદદ કરવી �નો 

વયવસાય �લમ કરવો ન હોય, એ 

પણ હરામ છે. 

એવા ઝા�લમની મદદ કરવી ક� �નો 

વયવસાય �લમ કરવાનો ન હોય પણ આકોસમક 

ર�તે કોઈક વખત તેનાથી �લમ અથવા િસતમ 

થતો હોય. એટલે ક� તે િનદ�ષને કતલ કર� નાખે 

અથવા કોઈને બેઇઝઝત કર� અથવા કોઈનો માલ 

� ૂટં� લે અને તેનો હક અદા ન કર� , તેવા 

ઝા�લમની �લમ કરવામા ંમદદ કરવી હરામ 
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હોવામા ંશકંા નથી. એટલે ક� કોઈ માણસ એ વાત 

�ણતો હોય ક� આ માણસ આવા કામમા ંઝા�લમ 

છે અને તેમ છતા ંતેનો હ�� ુ ં�રુો કરવામા ંતેની 

મદદ કર� તો ખાતી�વૂરક તે કામ હરામ છે. એટ�ુ ં

જ નહ� �નુાહ� કબીરામાથંી એક �ુ નાહ પણ છે. 

કારણ ક� �લમ કરવો એ કાયર જ �નુાહ�ુ ંછે. આ 

િવશે �દુાવદં� આલમે �ુરઆને મ�દમા ંઅઝાબનો 

વાયદો �� છે અને ફરમાવ�ુ ંછે : 

‘‘બેશક અમોએ ઝા�લમો માટ� એવી આગ 

તૈયાર કર� છે ક� , �ના પડદા તેમને (ચાર� 

તરફથી) ઘેર� વળશે અને જો તેઠ તરસયા થઈને 

પાણી માગંશે (તેઠ � �ષાની ફર�યાદ કરશે) તેમને 
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એ�ુ ં(ઉકળ�ુ ંગરમ) પાણી આપવામા ંઆવશે ��ુ ં

ક� પીગળે�ુ ંતા�ં ુ(જયાર� તે પાણી પીવા ચાહશે 

તયાર�) તેના ચહ�રાને �ુ�ં નાખશે. � ઘ�ુ ંખરાબ 

પી�ુ ંહશે. અને તેઠને એવી જગયામા ંનાખવામા ં

આવશે � ઘણી ખરાબ જગયા િવશાિંત સથાન 

હશે).’’ 

(�રૂએ કહફ ૧૮, આય્ ન ંર૯) 

ઝા�લમ અને �લમમા ંતેની મદદ કરનાર 

બનેંના �નુાહ સરખા છે. આ િવષે હ ઝરત ઇમામ 

સા�દક અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : ‘‘ઝા�લમ, 

તેની મદદ કરનાર અને તે �લમ કર� એનાથી રા� 

રહ�નાર આ તણે ય �લમ કરવામા ં(સરખા) 
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ભાગીદાર છે. એટલે ક� તણેયને �લમના �નુાહની 

સરખી સ� થશે. આ પકારની �રવાયત હ ઝરત 

ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામથી 

ન�ધવામા ંઆવી છે ક� , ક� હ ઝરત ર�લેૂ �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં

: ‘‘જો કોઈ ઇમામ અલ�યહસસલામ સાથે કર�લી 

બયઅત તોડ� નાખે અથવા �મુરાહ�ના ધવજને 

�લુદં કર� અથવા � ઇલમને �હ�ર કર�ુ ંવા �બ 

હોય તેન ે�પાવે અથવા કોઈના માલ ઉપર ખોટ� 

ર�તે કબજો (અિધકાર) જમાવી દ� અથવા ઝા�લમને 

�લમ કરનાર તર�ક� ઠળખતા હોવા છતા ં�લમ 
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કરવામા ંતેની મદદ કર� તેઠ ઇસલામમાથંી બહાર 

િનકળ� ગએલા ગણાશે.’’ 

(�સુ્દર�રુલ વ ાઈલ, �ક્ાબે ા્�ર્, 

‘માયક્ ીબ’ પકર્ોમા ંપકર્ ન ં૩પ) 

અને આપે શબે મેઅરાજ જહ �કમના 

દરવા�ઠ ઉપર નીચે �જુબના વા કયો લખેલા 

જોયા, � િવષે આપે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘જહ�ીમના ચોથા 

દરવા� ઉપર આ વાકયો લખયા હતા - 

�દુા એ માણસને િતરસ��ત અને બદનામ 

કર� છે. 

(૧) � ઇસલામને બદનામ કર� છે. 
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(ર) એહલેબ�્ અલસહ��સુ લામને �સવા 

અને બદનામ કર� અને  

(૩) � ાા�લમને ્ેના �લમમા ંમદદ કર�. 

ઉપર �જુબની આયતો અને �રવાયતોનો 

સારાશં એ િનકળે છે , ક� �લમ કરવો તે ‘�નુાહ� 

કબીરા’ છે અને �લમ કરવામા ંઝા�લમની મદદ 

કરનાર તેના ં�લમ અને �નુાહ માટ� સરખો જ 

�નેુહગાર છે. આ ઉપરાતં ઝા�લમની મદદ 

કરનારો એક સૌથી અગતયની વા �બાત છોડ� 

દ�નાર વયો�ત છે. એટલે ક� ઝા�લમને મદદ કરનાર� 

�રુાઈ રો કવાની વા �બાત છોડ� દ�ધી અને 

હક�કતમા ંતે �નુાફ�ક થઈ ગયો. ક�મક� તેણ ે
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�રુાઈનો �ુકમ આવયો ગણાશે અને તે કામ 

�નુાફ�કોની િસફત છે. આ િવશે �દુાવદં� આલમે 

�ુરઆને શર�ફમા ંઇરશાદ ફરમાવ�ુ ંછે : 

‘‘�નુા�ફક (દા�ંભક) ��ુષો તથા �નુા�ફક 

�ીઠ એકમેકને �રુાઈ�ુ ંપોતસાહન આપે છે , 

મનાઈ કર�લા કાય� કરવાની આિા આપતા રહ� છે , 

અને સતકાય�ની મનાઈ કરતા રહ� છે.’’ 

(�રૂએ બરાઅ્ (્ૌબા) ૯, આ. ૬૬) 

* * * * * 

  



1067 
 

�લમને રોકવો જ�ર� છે. 

જો કોઈ �સુલમાન કોઈ ઝા�લમને �લમ 

કરતો �ુએ અને જો એ સજંોગોમા ંનહ�અિનલ 

�નુકરની તમામ શરતો મૌ�ૂદ હોય , તો ઝા�લમને 

રોકવો વા�બ છે. હ ઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘તમારા �સુલમાન ભાઈની મદદ કરો 

પછ� ભલે તે ઝા�લમ હોય ક� મઝ�મૂ ’’ કોઈએ 

�છૂ�ુ ં ક� ‘‘યા ર��ૂલુલાહ સલલલલાહો અલયહ� વ  

આલેહ� વસલલમ  અમે મઝ�મુની તો મદદ 

કર��ુ,ં પરં� ુઝા�લમની મદદ કઈ ર�તે થઈ શક� 
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?’’ આપે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘ઝા�લમના બનેં હાથોને 

પકડ� લયો , �થી તે �લમ ન કર� શક�. આનાથી 

તમે તે ઝા�લમની મદદ કર� ગણાશે.(એટલે ક� 

તેના �લમ કરવામા ં�કાવટ નાખ વી, એ પણ તેન ે

�લમ કરતો રોક� તેની મદદ કર� ગણાશે.) અને 

એવી ર�તે ઝા�લમને �લમ કરતો રો કવો એ 

મોઅિમન ભાઈની મદદ છે.’’ 

         

* * * * * 
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�નો વયવસાય �લમ ન હોય તેવા 

ઝા�લમની �લમ િસવાયના કામમા ં

મદદ કરવી 

(�નો વયવસાય �લમ કરવો ન હોય) 

એવા ઝા�લમની મદદ કરવી દર�ક ્�રટકોણથી 

�બુાહ અને �એઝ છે. પરં� ુજો તે માણસ વધાર� 

હ�મતંવાન થઈ �ય , એટલે ક� ફર� વખત 

શો�તશાળ� બની �લમ કર� , અથવા પોતાના 

�લમના કાય� માટ� શરમ�દગી ન અ�ભુવે , અથવા 

પોતે કર�લા �લમ માટ� તૌબા ન કર� એ સજંોગોમા ં
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તેવા ઝા�લમની મદદ કરવી હરામ થઈ �ય છે. 

આ વાતનો સારાશં એ છે ક� ‘નહ� અિનલ �નુકર ’ 

વાઝ�બ હોવાથી ઝા�લમના બી� કામોમા ંમદદ 

કરવી હરામ થઈ �ય છે. પરં� ુતેના બી� 

કામોમા ંમદદ કરવાથી �લમનો (પમા�ણત અને 

અસવી��ત - પારં�ભક અને વતરમાન) મા�લુી પણ 

સબંધં ન હોય તો મદદ કરવી હરામ નથી. આ 

ર�તે ઝા�લમને તેના �લમ િસવાયના કામમા ંમદદ 

કરવાથી, ‘નહ� અિનલ �નુકર ’ ની શરતોની 

અવગણના થતી ન હોય તો હરામ નથી. 

* * * * * 
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કોઈને �નુાહ કરવામા ંપણ મદદ 

કરવી ન જોઈએ. 

એવા ઝા�લમની મદદ કરવી પણ હરામ 

છે �ના �નુાહ કોઈ બી� ઉપર �લમ કરવાના 

કામ માટ� ન હોય , પરં� ુપોતાની �ત સાથે 

સબંિંધત હોય. �મક� નમાઝ ન પડવી , રોઝા ન 

રાખવા, શરાબ પીવો , ઝીના (વય�ભચાર) કરવા , 

�ુગાર રમ�ુ ંિવગેર� �નો ઉલલેખ આ �કતાબના 

પહ�લા ભાગમા ંથઈ � ૂ કયો છે. એ �જુબ 

�ુરઆનની આયતો અને �રવાયતોના પકાશમા ં

દર�ક �નેુહગાને ઝા�લમ અને પોતાની �ત ઉપર 
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�લમ કરનાર ગણવામા ંઆવયો છે. તેથી જો કોઈ 

માણસ તેન ે�નુાહ કરવાના કામમા ંમદદ કર� તો 

તે ઝા�લમની મદદ કર� ગણાશે � હરામ હોવામા ં

કોઈ શકંા નથી અને તે (મદદ કરનાર) પણ તે 

�નેુહગારના �નુાહ અને અલલાહના �ુકમોની 

નાફરમાની કરવામા ંભાગીદાર છે. આ િવશે 

�દુાવદં� આલમે �ુરઆને મ�દમા ંઇરશાદ 

ફરમાવ�ુ ંછે : 

‘અને તમાર� ફરજ છે , ક� નેક� અને 

પરહ�ઝગાર�મા ંએક બી�ને સહાય કરો , અને 

�નુાહો અને �રતામા ંઅરસપરસ મદદ ન કરો 
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અને અલલાહથી ડરો, બેશક અલલાહ સખત અઝાબ 

આપનારો છે. 

(�રૂએ માએદહ પ, આ. ર) 

ઇસમ (�રુાઈ) એવા �નુાહ છે, � બી�ને 

અસર કરતા નથી. જયાર� ઉદવાન (શ� ુ- �લમ) 

એવા �નુાહ છે, � બી�ને પણ અસરકતાર બને છે. 

‘નહ� અિનલ �નુકર ’ વા�બ હોવા િવશે 
�ુરઆને શર�ફની આયતો અને �રવાયતોમા ં� 
દલીલો પસ�તુ કરવામા ંઆવી છે અને �નુાહથી 
�ૂર રહ�વા િવશે ��ુ ંવણરન થ�ુ ંછે , તે �નેુહગારને 
�નુાહના કામમા ંમદદ કરવા માટ� પણ લા� ુપડ� 
છે. 

* * * * * 
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�નેુહગારોને તેમના  �નુાહ 

કરવામા ંમદદ કરવી 

� કોઈ માણસ �નુાહ કરવા માગંતો હોય 

અને �નુાહ કરવા માટ� � બાબતો જ�ર� છે , 

તેમાથંી કોઈ એકમા ંતેની મદદ કરવામા ંઆવે , 

દાખલા તર�ક� પોતાની મા�લક�ની ્ાક શરાબ 

બનાવવા માટ� વહ�ચવી, અથવા જો કોઈ માણસ 

હરામ કામ માટ� સાધન ક� સગવડ આપે અને તેમા ં

પોતાનો ઇરાદો હરામ કામમા ંશાિમલ થવાનો ન 

હોય, પરં� ુજો તે માણસ સાધન ક� સગવડ ન 

આપે તો તે હરામ કામ ન થઈ શક� ુ ંહોય, દાખલા 
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તર�ક� ્ાકમાથંી શરાબ બનાવવામા ંઆવે , પરં� ુ

શરાબ બનાવવાનો આધાર ્ાકનો મા�લક ્ાક ન 

વહ�ચે તો શરાબ બનાવનાર�ુ ંકામ અટક� પડ� તેમ 

હોય, કારણ ક� બી� જગયાએ ્ાક ન મળત હોય 

અથવા તો બી� કયાયંથી ્ાક મેળવ વી શરાબ 

બનાવનાર માટ� શ� ન હોય , તે સજંોગોમા ં્ાક 

વહ�ચવી સપરટ ર�તે હરામ છે. ભલે પછ� ્ાક 

વેચવાવાળો શરાબ બનાવવાના ઇરાદાથી ્ાક 

વેચતો ન હોય. કારણ ક� જન સાધારણની ભાષામા ં

્ાક વહ�ચવી એ શરાબ બનાવવામા ંમદદ કરવી 

ગણાય છે. 

* * * * * 
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�નેુહગારોની �નુાહ િસવાયના 

કામોમા ંમદદ કરવી 

�નેુહગારોને �નુાહ િસવાયના કામોમા ં

મદદ કરવી , દાખલા તર�ક� શરાબ પીનારાને 

અથવા બેનમાઝીને કઝર આપ�ુ ંઅથવા જ�રતના 

વખતે તેમની મદદ કરવી , ઘણા લોકોને એવો 

યોગા�યુોગ બનતો હોય છે. આવા સજંોગોમા ં

જવાબદાર��ુ ં પ�રકણ કર�ુ ંએ �બૂ જ �શુક�લ 

કામ છે કારણ ક� એવા સજંોગોમા ંહકકો�ુ ંપરસપર 

ઘષરણ થ� ુ ંહોય છે. �મક� એક બા�ુથી તો 
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�નેુહગારોથી �ુર રહ�ને તેમને મદદ ન કરવાનો 

�ુકમ છે. 

� િવષે હ ઝરત અલી અલ�યહસસલામ 

ફરમાવે છે : ‘‘પયગમબર� �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમે આપણને �નેુહગારો સાથે 

અણગમાભયાર, નારાઝગીભય� વતારવ રાખવાનો 

�ુકમ આવયો છે.’’ 

(વ ાએ�શુશીયા ભાગ ૧૧ પાના ન ં

૪૧૩) 

હઝરત ઇમામ સા�દક અલ�યહસસલામે 

પોતાના ક�ટલાક સહાબીઠને તાક�દ સાથે ફરમાવ�ુ ં

: 
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‘સમાજમા ંઆકોસમક ર�તે તમાર� સમક 

એ�ુ ંબની શક� ક� , તમારામાથંી કોઈ શીઆ કોઈ 

�નુાહ કરતો હોય તો તમે રોકો નહ� અને તેની 

સાથેના સબંધંો તોડ� ન નાખો અને તેન ેતકલીફ 

ન પહ�ચાડો, �થી કર�ને �નુાહો કરવા�ુ ંછોડ� દ�.’ 

(્હ�ાીબ ભાગ ૬, પાના ન ં૧૮ર) 

ક�ટલાક ખાસ �નુાહો માટ� �બૂ જ સખત 

�રવાયતો મળ� આવે છે �મક� : 

‘જો કોઈ માણસ કોઈ બેનમાઝીને 

રોટલીનો એક �ુકડો અથવા કપડાના એક �કૂડા 

�ટલી મદદ કર� તો તેણે (�ણે ક�) સી�ેર (૭૦) 

પૈગમબરોને કતલ કર� નાખયા. �મા ંપહ�લા હ ઝરત 
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આદમ અલ�યહસસલામ અને છેલલા હ ઝરત 

મોહમમદ �સુ�ફુા સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમ છે.’ 

(લોઆલી�લુ અખબાર પકર્ ૯, પાના 

ન ંપ૧) 

અને બી� �રવાયતમા ંહઝરત પયગમબર� 

અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસલલમથી 

વાર�દ છે ક�  

‘જો કોઈ બેનમાઝીને એક � ૂટં પાણી 

પીવડાવીને તેની મદદ કર� તો તેણે �ણે ક� માર� 

સામે અને તમામ નબીયત સાથે જગં કર�.’ 



1080 
 

(લેઆલી�લુ અખબાર, પકર્ ૯, ભાગ ૩, 

પાના ન ંપ૧) 

આ ઉપરાતં આપે ફરમાવ�ુ ં: ‘જો કોઈ 

બેનમાઝી સાથે હશે તો �ણે ક� તેણે ખાનએ 

કાબાને ૭૦ (િસ�ેર) વખત ખ�ંડત નુ�.’ 

(લોઆલી�લુ અખબાર પકર્ ૯, પાના 

ન ંપ૧, ભાગ ૪) 

આ િવષયની બી� �રવાયતોમા ંઉલલેખ 

છે તે પમાણે શરાબ પીનારા સાથે હળવા મળવા 

િવશે, કત એ રહ�મ કરનારા િવશે અને �ુ� ં

બોલનારાઠની �બૂ જ ટ�કા કરવામા ંઆવી રહ� 

છે. બી� બા�ુ ઘણી �રવાયતો છે �મા ં
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મોઅિમનોના હકકોની �ળવણી કરવા િવશે 

એહલેબૈત અલયહ��સુસલામના દોસતો , સૈયદો, 

પાડોશીઠ અને તે ઉપરાતં બી� લોકો સાથે 

મોહબબત અને હળવા મળવાને વા�બ 

ગણાવવામા ંઆવ�ુ ંછે. 

તે �રવાયતો ફકત ��ુક� લોકો માટ� ખાસ 

લા� ુપડતી નથી. પરં� ુસગા વહાલાઠનો હક 

અદા કરવો વા�બ છે અને ‘કત એ રહમ ’ કરવો 

હરામ છે. સપરટ શબદોમા ંકહ�વામા ંઆવે તો જો 

કોઈ ��ુક� ન હોય , તો પણ ‘કત એ રહમ ’ કર�ુ ં

અને વાલેદ�નના આક (મા - બાપ દારા કાયમ 

માટ� િતરસ��ત) થઈ જ�ુ ંહરામ છે �નો ઉલલેખ 
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આગળના ભાગમા ં(ભાગ - પ હ�લામા)ં મા - 

બાપના હકકો િવશેના પકરણમા ંથઈ � ૂ કયો છે. 

સૈયદોના હક િવશે પણ હ ઝરત ર�લેૂ �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમની 

�રવાયત પણ વાર�દ થઈ છે. 

‘‘અમાર� ઔલાદો�ુ ંયોગય સનમાન 

�ળવો. તેઠમાનંા સાલેહ લોકો ઉપર �દુાને માટ� 

અહ�સાન કરો અને તેઠમાનંા ખરાબ લોકો ઉપર 

મારા માટ� અહ�સાન �ળવો.’’ 

આલે મોહમમદ અલયહ��સુસલામના દોસતો 

િવષે હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામ ફરમાવે 

છે : 
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‘‘આલે મોહમમદ અલયહ��સુસલામના 

દોસતો સાથે દોસતી રાખો , ભલે તેઠમાનંા કોઈ 

ફાિસક પણ હોય અને તેમના દોસતોને પણ દોસત 

રાખો, ભલે તે ફાિસક ક�મ ન હોય. ’’ પાડોશીઠ 

િવશે �રવાયત છે ક� ‘‘જો પાડોશી �સુલમાન હોય 

તો તમાર� ઉપર તેના ંબે હક છે અને જો તમારા 

સગા હોય તો તણ હક ધરાવે છે તો અને જો તે 

કાફ�ર હોય તો પણ તેનો પાડોશી તર�ક�નો હક તો 

બાક� રહ� જ છે.’’ 

(�ક્ાબે હક, �સુ્દરક પકર્ ૭૪, પાના 

ન ં૭૯) 
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ઉપરની �રવાયત જોતા એ વાત સપરટ 

થાય છે ક� એહલેબૈત અલયહ��સુસલામના દોસતોને 

દોસત રાખ વા જોઈએ અને તેમની મદદ કરવી 

જોઈએ. તેમની જ��રયાતોને �રુ� કરવી જોઈએ 

ભલે તેઠ ��ુક� ન પણ હોય. તેવી જ ર�તે 

સૈયદો�ુ ંમાન �ળવ�ુ ંજોઈએ અને પોતાના સગા ં

વહાલાઠંના હકકોની �ળવણી કરવી જોઈએ , ભલે 

તેઠ �નેુહગાર હોય. આ બાબતમા ં�ુ ંજવાબદાર� 

છે, તે જોઈએ. 

સગા ંવહાલા ંઅને સૈયદો બનેંના હકકો 

�રુા કરવા શ� હોય તો બનેંના હકકો અદા કરવા 
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જોઈએ નહ�તર � હકની અગતયતા વધાર� છે , તેન ે

પાથિમકતા આપવી જોઈએ. 

� સજંોગોમા ં�ુદા �ુદા હકકો વચચે 

ટકરાવ અને એક�સાથે �ુદ� �ુદ� જવાબદાર�ઠનો 

સામનો કરવાના સજંોગો  ઉભા થાય તો તેનો 

પહ�લો ઉક�લ એ છે ક� સરળતા અને સગવડતા હોય 

તો બધા હકકોને �રૂા કર� પરં� ુસહ�લાઈથી બ ધા 

હકકોને �રૂા કર� શક� તેમ ન હોય , એટલે ક� એક 

હકને અદા કરવા જતા બીજો હક અદા થઈ શ કતો 

ન હોય તો બનેંમાથંી � હક વધાર� મહતવનો હોય 

તેન ેધયાનમા ંરાખવો જોઈએ. એટલે ક� એ 

બનેંમાથંી ��ુ ંપિવત શર�અતની ્�રટએ વધાર� 
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મહતવ હોય તેને પહ�લા અદા કરવો જોઈએ. 

દાખલા તર�ક� એક માણસે વા�બ રોઝો રાખયો 

હોય અને બી� બા�ુ એક બાળક પાણીમા ં�ુબી 

રહ�ુ ંહોય અને બાળકને બચાવવાનો આધાર એ 

વાત ઉપર હોય ક� તે રોઝેદાર માણસ પાણીમા ં

પોતા�ુ ંમા� ુ�ુબાડ� દ�. આ એવા પસગં છે , �મા ં

એક સાથે બે �ુદ� �ુદ� જવાબદાર�ઠ આવી 

પડતી હોય છે. તેવા સજંોગોમા ંએક જવાબદાર� 

એવી છે ક� રોઝાની હાલતમા ંપાણીની �દર મા� ુ

�ુબાડ�ુ ંહરામ છે. બી� જવાબદાર� એ છે ક� એક 

વયો�તનો �વ બચાવવાનો આધાર એ વાત ઉપર 

છે ક� પાણીમા ંમા�ુ ં�ુબાડ�ુ ંપડ�. તો એવા 
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સજંોગોમા ંએક જ અમલ એક ્�રટકોણથી વા�બ 

અને બીજો અમલ બી� ્�રટકોણથી હરામ છે. 

શર�અતની ્�રટએ રોઝો તોડ� નાખવાની 

સરખામણીમા ંએક �જ�દગી બચાવવી વધાર� 

મહતવની છે ક�મક� રોઝાને પાછળથી કઝા કર� 

શકાય છે. ઉપરના સજંોગોમા ંતે માસણ માટ� 

પાણીમા ંજઈને બાળકને બચાવ�ુ ંવા�બ છે અને 

તેમા ં(રોઝો તોડવાના) �નુાહ પણ નથી, કારણ ક�, 

તેણે શર�અતના �ુકમ પમાણે અમલ કય� છે અને 

તેન ેતે નેક કામનો સારો બદલો પણ મળશે. 

* * * * * 
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�રુાઈથી રોક�ુ ંએ અતયતં 

મહતવ�ુ ંઅને ચઢ�યા� ુકાયર છે. 

ઉપરની વાતો �ણવાથી એ વાત સપરટ 

થાય છે ક� સારા કામોનો �ુકમ આપવો અને ખરાબ 

કામોથી રો ક�ુ ંએ �ુરઆને શર�ફની આયતો અને 

�રવાયતોના પકાશમા ંવા �બાતે �દુા િવશે એટ�ુ ં

બ� ુમહતવ ધરાવે છે ક�ટલાક વા�બ હકકો એક 

બી� સાથે ટકરાતા હોય તયાર� વ� ુમહતવના ંહકને 

અરતા આપવી જોઈએ તે વાત િનસકં છે. દાખલા 

તર�ક�, જયાર� મા - બાપ, �તુ, અથવા કોઈ વડ�લ 

સગા વહાલા નમાઝ ન પડતા હોય અથવા કોઈ 
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�નુાહ કરતા હોય, જો તેઠની હાલત એવી હોય ક� 

તેમની સાથે નેક� કરવામા ંન આવે અથવા 

જ�રતના વખતે તેમની મદદ કરવામા ંન આવે તો 

તેઠ તેમના ખરાબ અમલ છોડ� દ� તેમ હોય , 

અથવા નમાઝ પડવાની શ� કર� દ� તેમ હોય તેમ 

હોય તો, નહ� અિનલ �નુકરની શરતો પમાણે તેઠ 

સાથે નેક� ન કરવી અને તેવા સગા વહાલાની 

મદદ ન કરવી વા�બ છે. 

દાખલા તર�ક� એક માણસ શરાબ પીવે 

છે. જો તેની સાથે નેક� કરવા�ુ ંછોડ� દ�વામા ંઆવે 

તો તે પણ શરાબ પીવા�ુ ંછોડ� દ� તેમ હોય , અને 

તે�ુ ંજ ઉદાહરણ પાડોશીઠ�ુ ંઅને એહલેબૈત 
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અલયહ��સુસલામના દોસત�ુ ંછે. એટલે ક� જો નેક� 

અને મદદ ન કરવી ફાયદા�પ હોય તો નેક� અને 

મદદ કરવી ન જોઈએ. પરં� ુજો નેક� અને મદદ 

ન કરવાથી પણ તેની ઉપર કાઈં અસર ન થાય 

અને તે �નુાહ કરવા�ુ ંછોડ� દ�વા તૈયાર ન થાય 

તો તેવા સજંોગોમા ંનેક� અને મદદ કરવાની 

મનાઈ હોવાની �ણકાર� નથી. કારણ ક� મદદ ન 

કરવાથી તે �નુાહ કરવા�ુ ંછોડ� દ� તેમ હતો તયા ં

�ધુી �નેુહગારની મદદ કરવી હરામ હતી. (એટલે 

ક� નહ� અિનલ �નુકરની શરતો પમાણે મદદ કરવી 

હરામ હતી.) પરં� ુજયાર� તેન ેમદદ કરવી ક� ન 

કરવી, (તેની ઉપર) અહ�સાન કરવો ક� ન કરવો 
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બનેં સર�ુ ંહોય, એટલે ક� તેની ઉપર કોઈ પકારની 

અસર થાય તેમ ન હોય અને તે �નુાહ કરવા�ુ ં

છોડ� તેમ ન હોય તો નહ� અ�લ �નુકરની ્�રટએ 

તેની મદદ અને અહ�સાન કરવાની ફરજ �રૂ� થઈ 

જતી નથી એટલે ક� આ બધી વાતો હરામ થઈ 

જતી નથી. પરં� ુબી� ્�રટકોણથી એ બાબતો 

હરામ હોવાની વાતની �ણકાર� નથી. દાખલા 

તર�ક�, બેનમાઝીની મદદ કરવી , ��ુ ંવણરન 

આગળ આવી �નૂુ ંછે. જયાર� (બે નમાઝીને) 

મદદ ન કરવી એ તેના નમાઝ પડતા થઈ જવા 

માટ� કારણ�પ બને તેમ હોય પરં� ુજો કોઈના મા 

- બાપ ક� વડ�લો (સગા વહાલા) નમાઝ ન પડતા 
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હોય અને તેમની સાથે નેક� કરવામા ંન આવે તો 

પણ તે નમાઝ પડવાની શ� કર� તેમ ન હોય તો , 

એવા સજંોગોમા ંતેઠ (મા - બાપની નાફરમાની 

કરવી અને (સગા વહાલા સાથે) ક ત એ રહમ કરવો 

િનશકં હરામ થશે. 

* * * * * 
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દરજજો ધયાનમા ંરાખવો જોઈએ 

એ વાત �ણી લેવી જોઈએ ક� નહ� 

અિનલ �નુકરની ્�રટએ કોઈને સહાય કરવી બધં 

કર� દ�વી અથવા તો અહ�સાન કરવા�ુ ંછોડ� દ��ુ ં

એ બી� તમામ હકકો �મક� સગા વહાલા , સૈયદો 

અને પાડોશીઠના હકકો વગેર� કરતા વધાર� 

અરતા ધરાવે છે. આ િવશે � કંઈ કહ�વામા ંઆવ�ુ ં

છે તે એ સજંોગોમા ંલા� ુપડશે જયાર� નહ� અિનલ 

�નુકર વા�બ હોવાની શરતો મૌ�ૂદ હોય. આ 

પૈક�ની એક શરત એ છે ક� સબંિંધત વયો�ત ખરાબ 

કામ કરવાથી અટક� તેવી શ�તા હોય , એટલે ક� 
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જયા ં�ધુી નેક� અને મદદ કરવા�ુ ંછોડ� ન 

દ�વામા ંઆવે તયા ં�ધુી કોઈ ફાયદો ન હોય. કારણ 

ક�, નહ� અિનલ �નુકરમા ં(�ની િવગત�ુ ંવણરન 

આગળ ઉપર કરવામા ંઆવશે.) દરજ��ુ ંધયાન 

રાખ�ુ ંપણ જ�ર� છે. એટલે ક� જયા ં�ધુી શ� 

હોય તયા ં�ધુી વ� ુસરળ ર�ત ઉપર અમલ કરવો 

જોઈએ. અને વધાર� સખત ર�તથી આગળ વધ�ુ ં

ન જોઈએ. દાખલા તર�ક� , જો કોઈ પણ એવા 

સજંોગોમા,ં જયાર� માણસ મદદ અને અહ�સાનને 

કારણે વહ�લી તક� �નુાહો કરવા�ુ ંછોડ� શક� તેમ 

ન હોય તો અહ�સાન અને મદદ થક� તેન ે ‘નહ� 

અિનલ �નુકર’ કર�ુ ંજોઈએ તે વાતમા ંસદં�હ નથી. 
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�મક� જો કોઈ િપતાનો �તુ નમાઝ ન પડતો હોય 

અને એ વાતની �રૂ� �રૂ� શ�તા હોય ક� તેની 

સાથે મોહબબત અને અહ�સાનભ�ુ� વતરન કરવામા ં

આવશે તો તે �નુાહ કરવા�ુ ંછોડ� દ�શે. એટલે ક� 

તેની સાથે સબંધંો તોડ� નાખંવામા ંઆવે અથવા 

તો નેક� કરવા�ુ ંબધં કરવામા ંઆવે તે પહ�લા 

તેની નમાઝી બની જવાની શ�તા હોય તો તેવા 

સજંોગોમા ંપણ તેની સાથે નેક� કર� તેની મદદ 

કરવી વા�બ છે. 

ઉપરો�ત બાબતનો સારાશં એ છે , ક� � 

સજંોગોમા ંઅહ�સાન અને મદદ કરવાનો , તે 

માણસના �નુાહ સાથે કોઈ સબંધં ન હોય , એટલે 
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ક� તેની સાથે અહ�સાન ક� મદદ કરવામા ંઆવે ક� ન 

આવે તેનાથી તેના �નુાહ કરવા મા ંકોઈ ફ�ર નહ� 

પડ�, તો તેવી વાતની મનાઈ હોવાની �ણકાર� 

નથી પરં� ુક�ટલાક વયવહારોમા ંતો મદદ અને 

અહ�સાન કરવો વા�બ અને છોડ� દ�વો હરામ છે. 

* * * * * 
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તીસમો �નુાહ મઝ�મૂોની મદદ 

ન કરવી (તરકો એઆનિતલ 

મઝ�મૂીન) 

� કાયર �નુાહ� કબીરા હોવા િવશેનો 

સપરટ ઉલલેખ મળ� આવે છે, તે �નુાહ મઝ�મૂોની 

મદદ ન કરવી અને તેમની ઉપર થતા �લમોને ન 

રોકવા તે છે. આ �નુાહનો ્મ તીસમો છે. 

એઅમશની �રવાયતમા ંહ ઝરત ઇમામ જઅફર� 

સા�દક અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે ક� : 
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‘‘એટલે ક� મઝ�મૂોની મદદ ન કરવી એ 

‘�નુાહ� કબીરા ’ છે. હક� કતમા ંમઝ�મુોની મદદ 

કરવી એ અમલી ર�તે ઝા�લમને �રુાઈ કરવાથી 

રોકવા સમાન છે. તેથી જો કોઈ મઝ�મુની મદદ 

ન કર� તો તેણે એક મહતવની વા �બાતને છોડ� 

દ�ધી છે. 

હઝરત ઇમામ �સૂા �બન જઅફર 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : 

‘‘જો કોઈ માણસ પોતાના સજંોગોથી 

મજ�રૂ થઈને પોતાના �સુલમાન ભાઈની પનાહ 

(શરણ) લેવા માગંતો હોય , (દાખલા તર�ક� તે�ુ ં

પનાહ લેવા�ુ ંકારણ પોતાની �તને ઝા�લમથી 
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બચાવવા�ુ ંહોય) અને તે માણસ પનાહ 

આપવાની શો�ત ધરાવતો હોવા છતા ંતેની મદદ 

ન કર�. અને તેન ેપનાહ ન આપે તો �ણે ક� 

પોતાની �તને �દુાની મદદ કરવાથી �ુર કર� 

દ�ધી. એટલે ક� �દુા દર�ક મોઅિમનોના વલી 

(મદદગાર) છે. પરં� ુમોઅિમનની મદદ ન 

કરનારનો �દુા વલી નથી અને મઝ�મુની મદદ 

ન કરનારને �દુા તેના હાલ ઉપર છોડ� દ� છે. 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામ 

ફરમાવે છે : 

‘‘� મોઅિમન શો�ત ધરાવતો હોવા છતા ં

પોતાના મોઅિમન ભાઈની મદદ ન કર� તો �દુા 
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તેને �ુિનયા અને આખેરત (બનેં)મા ંઅપમાિનત 

અને િતરસ��ત કરશે.’ 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : ‘‘જયા ંઆગળ 

ઝા�લમ બાદશાહ કોઈ મઝ�મૂને માર� રહયો હોય 

અથવા તેન ેનાહક કતલ કર� રહયો હોય અથવા 

તેની ઉપર �લમ કર� રહયો હોય અને તમારામાથંી 

કોઈ તયા ંહાજર હોય અને તેની મદદ કર� શક� તેમ 

ન હોય તો એ જગયાએ રહ��ુ ંન જોઈએ. કારણ ક� 

મકામે �લમ (�લમ થવાની જગયા) ઉપર હાજર 

રહ�ને એક મોઅિમનને બી� મોઅિમનની મદદ 

કરવી વા �બાતે �દુા પૈક�ની એક વા�બ ફરજ 



1101 
 

છે. પરં� ુજો તે જગયાએ હાજર ન હોય તો તેની 

કોઈ જવાબદાર� રહ�શે નહ�. ઉમર �બન ક�સ કહ� છે 

ક� �ુ ંમારા કાકાના �દકરાની સાથે બની મકાિતલના 

મહ�લમા ંહ ઝરત ઇમામ �ુસૈન અલ�યહસસલામની 

�ખદમતમા ંહાજર થયો અને તેઠને સલામ કર�. 

તેઠ અલ�યહસસલામે અમાર� સાથે �ૂંકમા ં

વાચચીત કયાર પછ� ફરમાવ�ુ ં: ‘‘�ુ ંતમે માર� 

મદદ કરવા માટ� આવયા છો ?’’ મ� કહ�ુ ં: ‘‘�ુ ં

બાલ બચચાવાળો માણસ � ંઅને માર� પાસે 

લોકોનો માલ છે. માર� આખેરત ક�વી થશે તે �ુ ં

�ણતો નથી. અને માર� પાસેની લોકોની અમાનત 

ગેરવલલે �ય તે મને પસદં નથી. ’ મારા મામંાના 
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�દકરાએ પણ ઇમામ અલ�યહસસલામને એવો જ 

જવાબ આવયો.  

‘જો તમે માર� મદદ કર� શકો તેમ ન હો 

તો અહ�થી �ૂર ચાલયા �ઠ. જયા ંતમે માર� 

આહોઝાર� સાભંળ� ન શકો અને મને જોઈ ન શકો. 

કારણ ક� જો કોઈ અમાર� બે કસી (િનસહાયતા)ની 

ફ�રયાદ સાભંળે અથવા અમને બે કસીની હાલતમા ં

�ુએ અને અમાર� મદદ ન કર� તો �દુા માટ� જ�ર� 

છે ક� તેન ેજહ� મની આગમા ંફ�ક� દ�.’ 

( ફ�ન�લુ બેહાર, ભાગ ૪, પાના ન ં

પ૯૦) 
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હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : 

‘ય�દૂ�ઠના એક આ�લમને તેની કબમા ં

અઝાબના આગના કોરડા એવી ર�તે મારવામા ં

આવયા હતા ક� તેની આખી કબ આગથી ભરાઈ 

ગઈ હતી. તે�ુ ંકારણ એ  હ� ુ ંક� તેણે એક �દવસ 

��ુ કયાર વગર નમાઝ પડ� હતી અને તે એક 

મઝ�મુની પાસેથી પસાર થઈ ગયો હતો , પરં� ુ

તેની મદદ કર� ન હતી.’ 

         

મોઅિમન ઝા�લમ હોય ક� મઝ�મુ તેની 

મદદ કરવી જોઈએ. જો તે ઝા�લમ હોય તો તેન ે
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�લમ કરવાથી રોકવો જોઈએ અને જો તે મઝ�મુ 

હોય તો ઝા�લમ પાસેથી તેનો હક પાછો 

મેળવવામા ંતેની મદદ કરવી જોઈએ. આ કામ 

કરવા�ુ ંછોડ� દ��ુ ંન જોઈએ અને તેન ેતેમના હાલ 

પર પણ છોડ� ન દ�વા જોઈએ. 

(દા�સ લામ �રૂ�, ભાગ ર, પાના ન ં

૧૯૭) 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : 

‘� કોઈ શો�ત ધરાવતો હોવા છતા ં

પોતાના મોઅિમન ભાઈની મદદ ન કર� તે 

મોઅિમન નથી. તેન ે(તેમ કરનારને) પણ �દુા 
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તેના હાલ પર છોડ� દ�શે અને �ુિનયા અને 

આખેરતમા ંતેની મદદ નહ� કર�.’ 

(બેહા�લ અનવાર ભાગ ર, પાના ન ં

૧૯૭) 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : 

‘જો કોઈની સામે તેના �સુલમાન 

ભાઈના ઐબનો (ખામીઠનો) ઉલલેખ થાય અને તે 

તેની મદદ ન કર� એટલે ક� પોતાનાથી શ� હોવા 

છતા ંતે ઐબને (ખામીઠનો) �ુર ન કર� , તો 

�દુાવદં� આલમ �ુિનયા અને આખેરત બનેંમા ંતેન ે

�સવા કરશે.’ 
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ઉપરોકત હદ�સ અને બી� �રવાયતોથી 

�ણવા મળે છે ક� , મઝ�મુીયતનો સબંધં ફ કત 

શર�ર અને માલ સાથે જ નથી , પણ ઇઝઝત અને 

આબ� સાથે પણ છે. કારણ ક� કોઈ મોઅિમનની 

ઇઝઝત તેની �ન અને માલ �ટલી જ સનમાનને 

પાત છે. �વી ર�તે કોઈ મોઅિમન�ુ ંલોહ� 

વહ�વડાવ�ુ ંક� તેનો માલ �ુટં� લેવો �એઝ નથી , 

�બલ�ુલ તેવી જ ર�તે તેન ેબેઇઝઝત કર વો પણ 

હરામ છે. �રવાયતોમા ંઆ િવશે �બૂ જ તાક�દ 

�વૂરક લોકોને ડરાવવામા ંઆવયા છે અને �વી ર�તે 

મોઅિમનને કતલ થતો રો કવા અને તેનો માલ 

�ુટંાઈ જવાથી બચાવવામા ંતેની મદદ કરવી 
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વા�બ છે. તેવી જ ર�તે તેની ઇઝઝત અને 

આબ��ુ ંરકણ કરવામા ંતેની મદદ કરવી વા�બ 

છે. 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : 

‘જો કોઈ માણસ  કોઈ મોઅિમનને એવી 

વાત કહ� � વાત કહ�ને તે એ�ુ ંઇચછતો હોય ક� તે 

મોઅિમન�ુ ંખરાબ થાય , તે�ુ ંસવા�ભમાન અને 

શરમ ચાલયા �ય અને તે લોકોની નજરોમા ંહલકો 

પડ� �ય અને લોકો તેની ઉપર ભરોસો ન કર� 

અને તેની ઇઝઝત ન કર� તો �દુાવદં� આલમ એ�ુ ં

કરનારને પોતાની િવલાયતે �સુરત (મદદ , 
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િનકટતા અને રકણ) થી વ�ંચત કર� દ� છે અને 

તેન ેશૈતાનને હવાલે પણ છોડ� દ� છે , પણ શૈતાન 

પણ તેન ેક�લૂ રાખતો નથી.   

     (ઉ�લેૂ કાફ�, ભાગ ૪, પાના ન ં૩પ) 

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમ ફરમાવે છે : 

‘‘જો કોઈ પોતાના મોઅિમન ભાઈના 

ઐબ બયાન થતા ંસાભંળે અને તેન ેરોક� , એટલે ક� 

તે મોઅિમનને બે ઐબ (િનદ�ષ) �હ�ર કર� તો 

�દુાવદં� આલમ �ુિનયા અને આખેરતમા ં

�રુાઈઠના હ�ર દરવા�ઠ તેના માટ� બધં કર� 

દ� છે. જો તે શો�ત ધરાવતો હોવા છતા ંઐબ 
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(�ુ�ુરણ) બયાન કરનારને રોક� નહ� તો તે ના 

�નુાહ િસ�ેર (૭૦) ગીબત કરનારાઠ સમાન 

ગણવામા ંઆવશે.’’ 

(મકાા બ ઔર શરહ� મકાા બ, ભાગ ૪, 

પાના ન ં૬૯) 

શૈખ અનસાર� (અ.ર.) કહ� છે ક� , તેના 

�નુાહ (૭૦) િસ�રે ગીબત કરનારાઠ સમાન થશે 

તે�ુ ંકારણ કદાચ એ હોય ક� જો ઐબ બયાન 

કરનારાને તેમ કરતો રો કવામા ંન આવે અને �પૂ 

રહ�વામા ંઆવે તો ઐબ બયાન કરનાર તે �નુાહ 

કરવામા ંઅથવા બી� �નુાહો કરવામા ંિનડર થઈ 

જશે. આ ઉપરાતં આપે ફરમાવ�ુ ં: ગીબત થતી 
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રોકવાથી �રુાદ ફ કત તેન ેતેમ કહ�તા રો કવો 

જોઈએ તેમજ નથી પરં� ુતેન ેમદદ�પ પણ ન 

થ�ુ ંજોઈએ. એટલે ક� તેણે મોઅિમન સામે � 

ઐબનો ઉલલેખ કય� હોય તેનાથી તેન ે�બલ�ુલ 

બેઐબ �હ�ર કરવો જોઈએ. દાખલા તર�ક� જો , 

ઐબ �ુિનયાના કામો િવશે હોય તો એમ કહ��ુ ં

જોઈએ. ભાઈ આ કોઈ ખામી નથી. કારણ ક� તેણે 

કોઈ �નુાહ તો �� નથી  અને ઐબ તો એ છે , � 

�દુાવદં� આલમે હરામ ગણાવેલ છે. ’’ જો તે ઐબ 

દ�ની કામો િવશે હોય તો તે યોગય હોવા માટ� કોઈ 

કારણ ર�ુ કર� તેને યોગય �હ�ર કર�ુ ંજોઈએ. 

દાખલા તર�ક� જો કોઈ એમ કહ� ક� ફલાણો માણસ 
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નમાઝ નથી પડતો તો તેના જવાબમા ંએમ કહ��ુ ં

જોઈએ ક� , કદાચ તે �લુી ગયો હશે અથવા તેણે 

નમાઝ પડ� લીધી હશે અને તેની તેન ેખબર નહ� 

હોય  અથવા તો જો તે એમ કહ� ક� ફલાણો માણસ 

શરાબ પીવે છે તો તેના જવાબમા ંએમ કહ� ક� 

કદાચ તે શરાબ નહ� હોય. જો એમ કહ��ુ ંયોગય ન 

લાગે તો એમ પણ કહ� શકાય ક� મોઅિમન મા�મુ 

તો નથી હોતો , તેનાથી પણ �નુા હ થયા કરતા 

હોય છે. તમારા માટ� જ�ર� છે ક� તમે તેના માટ� 

ઇોસતગફાર કરો. તેના �ુ:ખમા ંભાગીદાર થવાના 

પયતન કરો. તમે તેની ગેરહાજર�મા ંતે ની �રુાઈને 
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બયાન કરો તે યોગય નથી. ’’ આ િવષયની વધાર� 

િવગત ગીબતના પકરણમા ંઆપવામા ંઆવશે. 

* * * * * 
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ફકત મદદ માગંનારની જ મદદ 

કરવામા ંઆવે તે �રુ� ુનથી. 

� મઝ�મુ પોતાને મદદ કરવા માટ� 

મદદ માગેં તેન ેજ મદદ કરવી વા�બ છે એ�ુ ં

નથી. � માણસ �ણતો હોય ક� �લમ થઈ રહયો 

છે અને મોઅિમન પર થતો �લમ �ૂર કર� શક� 

તેમ હોય તો તેના માટ� મોઅિમનને મદદ કરવી 

વા�બ છે. અને જો મઝ�મૂ પોતે જ મદદ કરવા 

માટ� માગણી કર� (મદદ માગે) તો મદદ કરવી 

સખત જ�ર� બની �ય છે. આ િવશે હઝરત 
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પયગમબર� અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમ ફરમાવે છે : 

‘‘જો કોઈ માણસ કોઈનો એક સાદ 

સાભંળે ક� ‘‘અય �સુલમાનો માર� મદદ કરો’’ અને 

તે સાદ સાભંળ�ને તેની મદદ માટ� ન પહ�ચે તે 

�સુલમાન નથી.’’ 

અને હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : ‘‘જો કોઈ માણસ 

પોતાના દ�ની ભાઈની મદદ માગેં અને (�ની 

પાસે મદદ માગી હોય) તે શો�ત ધરાવતો હોય 

છતા ંતેની હાજતને �રૂ� ન કર� , તો �દુાવદં� 

આલમ તેની કબમા ં(દોઝખના સાપોમાથંી) એક 
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�બૂ જ મોટો સાપ �સુલલત (હાવી) કરશે � તેને 

(હમેંશા) ડસંતો રહ�શે.’’ 

(�સુ્દરક) 

બી� એક હદ�સ પમાણે ભલે તેને બખશી 

દ�વામા ંઆવે છતા ંતે કયામત �ધુી અઝાબમા ં

ફસાએલો રહ�શે. આ ઉપરાતં આપે ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘કોઈ પણ �સુલમાન પોતાના �સુલમાન ભાઈની 

મદદ અને તેન ેસાતંવન આપવા�ુ ંછોડ� શ કતો 

નથી. ભલે તેને મદદ કરવામા ંકોઈ ફાયદો ન હોય 

(પણ ઉલટા�ુ ં�કુસાન હોય) એટલે ક� �સુલમાનની 

મદદ અને સાતંવના આપવા�ુ ંછોડ� દ��ુ ંએ �નુાહ 

માટ� કારણ�પ બને છે. 
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આ િવષયની ક�ટલીક �રવાયતો વા�રદ 

થઈ છે : 

હઝરત ઇમામ સજ�દ અલ�યહસસલામ 

ફરમાવે છે : ‘‘મજ�રૂ લોકોની ફ�રયાદ સાભંળ�ને 

તેમની મદદ કરવા માટ� ન પહ�ચ�ુ ંએ એવા 

�નુાહોમાથંી છે ક� , �ના કારણે બલાઠ ના�ઝલ 

થાય છે.’’ 

(મઆની�લુ અખબાર ર૭૧) 

આપ �દુા પાસે �નુા�ત કરતા ફમાવે 

છે : ‘‘પરવર�દગાર ! માર� સામે કોઈ મઝ�મુ 

ઉપર �લમ કરવામા ંઆવે અને �ુ ંતેની મદદ ન 

કર� શ�ંુ (તે માટ�) �ુ ંતાર� પાસે માફ� મા�ુ ં�.ં 
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�દુાયા, કોઈ મજ�રૂ અને �સુીબતઝદાની મદદ 

ન કર� શ કવા બદલ �ુ ંતાર� પાસે પનાહ મા�ુ ં

�.ં’’ 

( ફ�હએ  જ�દ�યા, અુઆ ન ં૩૮) 

આ િવષયમા ંઘણી �રવાયતો વાર�દ થઈ 

છે. પરં� ુઅતે � �રવાયતો પસ�તુ કરવામા ંઆવી 

છે તે �રુતી છે. 

* * * * * 
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માત મઝ�મુ મોઅિમનની મદદ 

કરવી ખાસ નથી. 

મઝ�મૂની મદદ કરવી વા�બ છે. આનો 

અથર ફ કત મોઅિમનોની મદદ કરવી એવો નથી. 

પરં� ુઆ બાબતમા ં�ુરઆને મ�દની આયતો 

અને �રવાયતોમા ંસપરટ આદ�શ , નહ� અિનલ 

�નુકર�ુ ંવા�બ હો�ુ ંઅને મઝ�મૂની મદદ કરવા 

િવશે તયાર� લા� ૂપડ� છે ક� , જયાર� પોતે તે કામ 

કરવા માટ� શો�ત ધરાવતો હોય , ભલે મઝ�મુ 

શીઆ ન હોય અને �સુલમાનોના બી� કોઈ 

ફ�રકા સાથે સબંધં ધરાવતો હોય. એટ�ુ ંજ નહ� , 
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જો કોઈ કા�ફર� ગૈર� હરબી (એ કા�ફર � 

�સુલમાનો સાથે જગં નથી કરતો) અને પાણી 

ઉપર પણ �લમ થતો હોય તો તેવા �લમને થતો 

રોકવો પણ નહ� અિનલ �નુકરના કા�નૂ પમાણે 

વા�બ છે , અને તેવા �લમનો �ત લાવી દ�વો 

જ�ર� છે. 

�નુતહ��લુ આમાલમા ંલખ�ુ ંછે ક� મન�રુ 

દવાનક� મકકએ મોઅઝઝમા ગયો તયાર� તેની 

સમક એક �ક�મતી હ�રો વેચવા માટ� ર�ુ થયો. 

મન�રુ� થોડ� વાર �ધુી તે હ�રાને િનહાળયો અને 

પછ� કહ�ુ ંક� : ‘‘આ હ�રાનો સબંધં હશશામ �બન 

અબ�ુલ મ�લક સાથે છે. અને આ હ�રો મને મળ� 
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જવો જોઈતો હતો. મને લાગે છે ક� તેમનો 

મોહમમદ નામનો �તુ �વતો છે , અને તેણે જ આ 

હ�રો વેચી દ�વા�ુ ંનકક� ક�ુર લાગે છે. ’’ તયાર પછ� 

તેણે બી� �દવસે રબીહ નામના પહ�ર�દારને 

�બુહની નમાઝ પછ� મોસજ�ુલ હરામના બધા જ 

દરવા�ઠ બધં કર� દ�વાનો �ુકમ આવયો અને 

કહ�ુ ંક� ‘‘ફકત એક જ દરવાજો �લુલો રાખજો 

અને તે દરવા�માથંી બધાને એક એક કર�ને 

બહાર જવા દ�જો અને મોહમમદ �બન �હશામને 

ઠળખી લો તયાર� તેન ેમાર� પાસે લઈ આવજો.’’ 

બી� �દવસે સવારની નમાઝ પછ� બધા 

જ દરવા� બધં કર� દ�વામા ંઆવયા અને એવી 
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�હ�રાત કરવામા ંઆવી ક� તમામ લોકોએ ફલાણા 

દરવા�થી એક પછ� એક બહાર િનકળવા�ુ ંછે. આ 

�હ�રાત સાભંળ�ને મોહમમદ �બન હશશામ સમ� 

ગયો ક� આ ગોઠવણ પોતાને �ગરફતાર કરવા માટ� 

જ છે. આવા સજંોગો ઉભા થવાથી તે �બૂ જ 

ગભરાઈ ગયો અને હ�રાન પર�શાન થઈને ચાર� 

બા�ુ જોવા લાગયો. તે અરસામા ંમોહમમદ �બન 

ઝૈદ �બન અલી �બન અલ �ુસૈન અલ�યહસસલામ 

(�ઠ સાદાતે દસતગૈબ અને સાદાતે દશતક�ના 

દાદા છે.) તેમની પાસે પહ�ચયા અને ફરમાવ�ુ ં: 

તમે કોણ છો ? અને આવી ર�તે ગભરોઅલી 

હાલતમા ંક�મ ઉભા છો ? મોહમમદ �બન હશશામે 
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�છૂ�ુ ંક� �ુ ં�ુ ંમાર� ઠળખાણ આપી શ તો મારા 

�વનની સલામતીની ખાતી આપો છો ? તેઠએ 

ફરમાવ�ુ ંક� �ુ ંવાયદો ક� ં � ંક� તને જોખમમાથંી 

ઉગાર� લઈશ. મોહમમદ� કહ�ુ ંક� �ુ ંહશશામ �બન 

અબ�ુલ મ�લકનો �તુ �.ં હવે આપ પણ આપનો 

પ�રચય આપો �થી �ુ ંઆપને ઠળખી શ�ંુ. આપે 

ફરમાવ�ુ ં: �ુ ંઝૈદ �બન અલી �બન અલ �ુસૈન �.ં 

બેશક તારા િપતા મરવાને મારા િપતા ઝૈદને 

શહ�દ �ાર હતા. પરં� ુઅય મારા કાકાના ફરઝદં , 

હવે તમે તમાર� �નની સલામતી માટ� િન��ચ�ત 

થઈ �વ , કારણ ક� તમે (પોતે) મારા િપતાના 

કાિતલ નથી અને તમને કતલ કર� નાખવાથી મારા 
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િનદ�ષ િપતાના �નૂનો બદલો મળ� શ કવાનો 

નથી. આ સમયે મારાથી શ� હશે તે ર�તે તમને 

બચાવવાનો પયતન કર�શ. અતયાર� આ પ�નનો 

એક જ ઉક�લ મારા ધયાનમા ંછે , અને માર� ઇચછા 

એ છે ક� �ુ ંતેની ઉપર અમલ ક� ંપરં� ુતેની શરત 

એ છે ક� તમે મને સહકાર આપો અને જરાપણ ભય 

ક� ડર અ�ભુવશો નહ�. , આમ કહ�ને તેઠએ 

પોતાના શર�ર ઉપરથી અબા (એક પકારનો 

અરબી પોષાક � મૌલવી હઝરાત બનેં ખભા પર 

ઠઢ� રાખે છે તે) ઉતાર�ને મોહમમદના માથા અને 

ચહ�રાને ઢાકં� દ�ધો અને  તેન ેથવપડ મારતા 

મારતા ખ�ચીને દરવા� તરફ લઈ ગયા. જયાર� 
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મ�સદજના દરવા� પાસે ઉભેલા પહર�ગીર રબીહ 

પાસે પહ�ચયા તયાર� મોટા અવાજથી તેમને 

સબંોધીને કહ�વા લાગયા ક� , આ ખબીસ (રાકસ 

�વો માસણ) �ુફાનો વણઝારો શતરબાન (�ટ 

હાકંનારો) છે. તેણે મને તે�ુ ં�ટ આવવા જવાના 

ઉપયોગ માટ� ભાડ� આવ�ુ ંહ� ુ.ં પરં� ુપછ� તે �ટ 

લઈને ભાગી ગયો અને બી� કોઈને તે �ટ ભાડ� 

આપી દ��ુ.ં આ બાબત માટ� માર� પાસે બે આદ�લ 

ગવાહ પણ મૌ�ૂદ છે. તમે તમારા બે માણસોને 

માર� સાથે મોકલો �થી આને �ુ ંકાઝી સમક ર�ૂ 

કર� શ�ંુ. રબીહ� બે પહ�ર�દારને મોહમમદ �બન 

ઝૈદની સાથે મોકલયા. તે બધા સાથે મોસજદની 
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બહાર િનકળયા. રસતામા ંતેઠએ મોહમમદ �બન 

હશશામને સબંોધીને કહ�ુ ંક� અય રાકસ , હ� � ુ ં

મારો હક અદા કરવા માટ� તૈયાર થઈ જતો હોય 

તો આ બનેં પહ�ર�દાર અને કાઝીને �ુ ંતકલીફ 

આપવા માગંતો નથી. 

મોહમમદ �બન હશશામ � આ વાતને 

ધયાન�વૂરક સાભંળ� રહયો હતો તેણે કહ�ુ ં: યબન 

ર��ૂલુલાહ સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમ, �ુ ંઆપની તાબેદાર� કર�શ. આ 

સાભંળ�ને મોહમમદ �બન ઝૈદ� સાથે આવેલા બનેં 

પહ�ર�ગીરોને કહ�ુ ંક� , આ માણસે મારો હક અદા 

કર� દ�વાનો વાયદો �� છે , તેથી આપ લોકો 
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વધાર� તકલીફ ન ઉઠાવો અને પાછા ચાલયા �ઠ. 

આ સાભંળ�ને પહ�ર�ગીરો પાછા ચાલયા ગયા. આમ 

મોહમમદ �બન ઝૈદનો ચહ�રો �મૂવા લાગયો ક� , 

મારા મા - બાપ આપ ઉપર �ુરબાન થઈ �ય , 

�દુાવદં� આલમ બહ�તર �ણતો હતો તેથી 

�રસાલતને આપના ખાનદાનમા ંમોકલી છે. આમ 

કહયા પછ� તેણે પોતાના �ખસસામાથંી એક �ક�મતી 

હ�રો કાઢયો અને કહ�ુ ંક� , નાનકડ� ભેટ ક�લૂ 

કર�ને મને આપ�ુ ંસનમાન કરવાનો મૌકો આપો. 

આ સાભંળ�ને મોહમમદ �બન ઝૈદ અલ�યહસસલામે 

ફરમાવ�ુ ંક� �ુ ંએ ખાનદાનમાથંી � ં�ઠ કોઈ નેક 

કામ કર� તો તેનો કોઈ �તનો બદલો (ચીજ વસ� ુ
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ભેટ તર�ક�) લેતા નથી અને જયાર� મ� મારા 

િપતાના �નૂના �નુાહને માફ કર� દ�ધો તો આ 

હ�રાની �ુ ં�ક�મત ? 

* * * * * 
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આ�બદ જમીનમા ંધસી ગયો. 

શૈખ �સૂી ( અ.ર.)એ ઇમામ જઅફર� 

સા�દક અલ�યહસસલામથી �રવાયત ન�ધી છે ક� 

‘‘બની ઇસરાઈલના જમાનામા ંએક �ઢુો આ�બદ 

નમાઝમા ંમશ�લુ હતો. તેન ે�ણ થઈ ક� બે 

બાળકો એક �ગુારને પકડ�ને તેની પાખંો ખ�ચીને 

ઉતાર� રહયા છે અને આથી �ગુ� ચીસા ચીસ કર� 

રહયો છે. આ�બદ આ બ�ુ ંજોવા છતા ંનમાઝમા ં

મશ�લુ રહયો અને તે �ગુારને બાળકો પાસેથી 

છોડાવયો નહ�. આથી �દુાવદં� આલમે જમીનને તે 

આ�બદને ગળ� જવાનો �ુકમ આવયો અને જમીને 
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તે આ�બદને પોતાના સૌથી નીચેના �હસસામા ં

ઉતાર� દ�ધો.’’ 

* * * * * 
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મોઅિમનની મદદ કરવાથી �ુિનયા 

અને આખેરતમા ંમળતા સવાબની 

િવગત 

મઝ�મુોની મદદ કરવા અને 

મોઅિમનોની હાજત સ�ંણૂર ર�તે �રુ� કરવાની 

કોિશષ કરવા િવશેની ઘણી �રવાયતો વા�રદ થઈ 

છે �માથંી અ�કુ �રવાયતોને જ અતે પસ�તુ 

કરવામા ંઆવે છે. 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે ક� ‘‘જો કોઈ પોતાના 
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મોઅિમન ભાઈની મજ�રૂ� અને પર�શાનીમા ંતેની 

ફ�રયાદ સાભંળ�ને તેન ેમદદ કર� , તેના ગમને �ૂર 

કર� અને તેની હાજતો �રૂ� કરવામા ંતેની મદદ કર� 

તો �દુાવદં� આલમ તરફથી તેના આ અમલને 

કારણે ૭ર (બોતેર) રહ�મતો વા�બ થઈ �ય છે , 

�માથંી એક રહ�મત તેન ેઆ �ુિનયામા ંઆપી 

દ�વામા ંઆવે છે �થી તેના �ુિનયાના પ�નોનો 

ઉક�લ આવી શક� અને ૭૧ (એકોતેર) રહ�મતો તેન ે

આખેરતના ભય અને પર�શાનીથી બચાવવા માટ� 

સાચવી રાખવામા ંઆવે છે.’’ 

(વ ાઈલ �ક્ાબે અમ �બલ મઅ�ફ 

પકર્ ર૯, ભાગ ૧૧, પાના ન ંપ૮૬) 
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આ ઉપરાતં આપ ફરમાવે છે : ‘‘જો કોઈ 

માણસ પોતાના મોઅિમન ભાઈની હાજત �રૂ� 

કરવા માટ� પયતનો �ર� અને તે હાજત તેના માટ� 

�રૂ� થઈ �ય તો �દુાવદં� આલમ તેના નામએ 

આમાલમા ંહજ, ઉમરાહ, બે મહ�ના �ધુી મોસજ�ુલ 

હરામમા ંએઅતેકાફ કરવાનો (અલલાહની ઇબાદત 

માટ� મોસજદમા ંરોકાવાનો) અને બે મ�હના �ધુી 

(��ુરત) રોઝા રાખવાનો સવાબ લખે છે અને જો 

તે મોઅિમનની હાજત તેનાથી �રૂ� ન થઈ શક� 

હોય તો પણ (તેના નામએ આમાલમા)ં એક હજ 

અને ઉમરાનો સવાબ લખવામા ંઆવે છે. 
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(અમ �બલ મઅ�ફ, પકર્ ૪૮, ભાગ 

૧૧, પાના ન ંપ૮પ) 

આ ઉપરાતં આપ ફરમાવે છે ક� , ‘‘�દુાએ 

તઆલાએ હ. દા�દૂ અલય�હસસલામ ઉપર વહ� 

ના�ઝલ કર� અને ફરમાવ�ુ ં: મારા બદંાઠમાથંી 

એક બદંાની એક નેક� માર� �ધુી પહ�ચશે તો �ુ ં

તેન ેજ �કતમા ંદાખલ કર� દઈશ. હ ઝરત દા ઉદ� 

�છૂ�ુ ં: �દુાવદંા, એ કઈ નેક� છે ? જવાબ મળયો, 

મોઅિમનના ગમ અને �સુીબતને �ૂર કરવી , ભલે 

તે�ુ ંપમાણ એક ખ�ૂર (ની પેશી) �ટ�ુ ંજ ક�મ ન 

હોય. હઝરત દાઉદ અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે ક� : 

�દુાયા તાર� ઝાત એ વાતને પાત છે ક� , �ણે 
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તાર� માઅર�ફત પાવત કર� લીધી તેણે તારાથી 

(તાર� રહ�મતથી) િનરાશ થ�ુ ંન જોઈએ. �કતાબે 

ફક�હમા ંમૈ�નૂ �બન મહ�રાનથી �રવાયત છે ક� �ુ ં

ઇમામ હસન અલ�યહસસલામ પાસે બેઠો હતો 

તેવામા ંએક માણસ આવયો અને કહ�ુ ંક� , અય 

ફરઝદં� ર�લૂ અલ�યહસસલામ, �ુ ંફલાણા માણસનો 

કઝરદાર �.ં ઇમામે ફરમાવ�ુ ંક� તા� ંકઝર અદા કર� 

શકાય તેટલો માલ માર� પાસે નથી. તેણે કહ�ુ ં: 

આ બાબતમા ંઆપ તેન ેવાત કરો , (તેને કારણે) 

કદાચ તે મને ક�દ ન કર�. ઇમામ અલ�યહસસલામે 

તેમના પગરખા પહ�યાર તયાર� મ� કહ�ુ ં: અય 

ફરઝદં� ર�લૂ અલ�યહસસલામ, �ુ ંઆપ �લુી ગયા 
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ક� આપ એઅતેકાફમા ંછો અને એઅતેકાફ 

દરિમયાન મોસજદની બહાર િનકળ� શકા� ુ ંનથી. 

ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: �ુ ં�લુી ગયો 

નથી પણ મ� મારા િપતા પાસેથી સાભંળ�ુ ંછે ક� 

મારા દાદા હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ંછે ક� જો કોઈ માણસ 

પોતાના મોઅિમન ભાઈની હાજત �રૂ� કરવાની 

કોિશષ કર� તો તેણે �ણે ક� ૯ ,૦૦૦ (નવ હ�ર) 

વષર �ધુી �દવસના રોઝા રાખયા અને રાતે �ગીને 

�દુાની ઇબાદત કર�. 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામે અહવાઝના 

હા�કમને સબંોધીને લખેલો પત 

નજ�શી અહવાઝનો હા�કમ હતો. તે 

વખતે તેના કારભાર�ઠ પૈક� એક� હ ઝરત ઇમામ 

સા�દક અલ�યહસસલામને િવનતંી કર� ક� 

નજ�શીના �હસાબ �કતાબમા ંઅ�કૂ �હસાબની 

રકમ તેન ેમને દ�વાની િનકળે છે અને તે માણસ 

(નજ�શી) મદ� મોઅિમન અને આપનો 
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ફરમાબંરદાર છે. જો આપને યોગય લાગે તો મારા 

માટ� તેન ેએક પત લખી આપો. 

ઇમામ અલ�યહસસલામે નીચે �જુબ લખી 

આવ�ુ.ં 

‘‘�દુાના નામથી � દયા� અને દયા 

કરનાર છે.  તમારા ભાઈને �શૂ કરો �થી �દુા 

તમને �શૂ કર�.’’ 

(ઉ�લેૂ કાફ�, બાબે ઇદાખાલીસ��ુ - 

અલલ મોઅામન - પાના ન ં૧૯૦) 

તે કહ� છે ક� �ુ ંજયાર� નજ�શી પાસે 

ગયો તયાર� તે સરકાર� કામકાજમા ંવયસત હતો. 

જયાર� તેન ે�રસત મળ� તયાર� મ� તેન ેઇમામ 
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અલ�યહસસલામનો પત આવયો અને કહ�ુ ંક� આ 

ઇમામ અલ�યહસસલામનો પત છે. તેણે તે પત 

લઈને �મુયો અને પતને પોતાની બનેં રખો સાથે 

સપશર કરાવયો અને  �છૂ�ુ ંક� �ુ ંકામ છે ? મ� કહ�ુ ં: 

આપના �હસાબમા ંમારા ખાતે અ�કૂ રકમ બાક� 

છે. નજ�શીએ કહ�ુ ં:  ક�ટલી રકમ છે ? મ� કહ�ુ ં: 

દસ હ�ર �દરહમ નજ�શીએ પોતાના �નૂીમને 

બોલાવયો અને કહ�ુ ંક� આ માણસની રકમ તેના 

ખાતે જમા કર� દો અને તેમના ખાતેનો તમામ 

�હસાબ ર�સટરમા ં�રૂો કર� દો. તેમજ આવતા 

વષર માટ� પણ તેના ખાતામા ંએટલી રકમ જમા 

કર� દો. તયાર પછ� તેણે �છૂ�ુ ં: �ુ ંમ� તમને �શૂ 
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કર� દ�ધા ? મ� જવાબ આવયો, � હા,ં નજ�શીએ 

મને સવાર� માટ� એક ઘોડો , એક કનીઝ એક 

�લુામ અને એક જોડ� કપડા આવયા અને દર�ક 

વસ� ુઆપતી વખતે તે �છૂતો ગયો ક� �ુ ંમ� તને 

�શૂ કય� ? �ુ ંજવાબ આપતો ગયો ક� � હા ં �ુ ં

આપની ઉપર �ુરબાન થા�. અને �ુ ં�મ �મ 

‘‘હા’’ કહ�તો ગયો ક� તેમ તે મને વધાર� પમાણમા ં

આપતો ગયો. જયાર� તેણે મને બધી વસ�ઠુ 

આપી દ�ધી તયાર પછ� તેણે કહ�ુ ંક� : આ 

ઠરડાના તમામ ગાલીચાઠ �ની ઉપર �ુ ંબે�ુ ં� ં

તે તમાર� સાથે લઈ �વ, કારણ ક� �ુ ંઆ ગાલીચા 

ઉપર બેઠો હતો તયાર� તમે મને ઇમામ 
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અલ�યહસસલામનો પત આવયો હતો. આ ઉપરાતં 

તમાર� બી� કોઈ ચીજ વસ�નુી જ�ર હોય તો કહો. 

તે માણસે નજ�શીનો આભાર માનયો અને તયાથંી 

િવદાય થયો. તે માણસ જયાર� ઇમામ 

અલ�યહસસલામની �ખદમતમા ંઆવયો તયાર� તેણે 

સઘળ� વાત ઇમામ અલ�યહસસલામને જણાવી. 

નજ�શીના આ અમલથી ઇમામ અલ�યહસસલામ 

�શૂ થયા. ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: તેણે 

�દુા અને તેના ર�લૂ સલલલલાહો અલયહ� વ  

આલેહ� વસલલમને �શૂ �ાર. 

અલી તેના િપતા ય કતીનના હવાલાથી 

ન�ધે છે ક� , અહવાઝના યહયા �બન ખા�લદના 
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�નુશીઠમાથંી એક �નુશી (કાર�ુન)ને અમારા 

વાલી તર�ક� િનમવામા ંઆવયો હતો. માર� ઉપર 

ટ�કની મોટ� રકમ બાક� હતી � ભરપાઈ કરવા 

માટ� �ુ ંઅશકત હતો, કારણ ક� ટ�ક ભરપાઈ કરવા 

માટ� મા રો તમામ માલ અને િમલક ત વહ�ચી દ�વી 

પડ� તેમ હતી. લોકો કહ�તા હતા ક� તે (અમારો 

વાલી) ઇમામતમા ંમાનનારો શીઆ છે. મને એ 

વાતનો ડર હતો ક� �ુ ંતેન ેમળવા �વ અને �ાકં 

તે શીઆ ન હોય તો માર� ક�વી હાલત થાય  તેથી 

માર� પાસે અહવાઝથી મકકા તરફ ભાગી જવા 

િસવાય કોઈ રસતો ન હતો. મકકામા ંહજ બ�વી 

લાવયા પછ� મ� મદ�ના જવા�ુ ંનકક� નુ� અને 
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જયાર� �ુ ંહ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામની �ખદમતમા ંપહ�ચયો તયાર� મ� 

અઝર કર� : અય મારા આકા , ફલાણા માણસને 

વાલી તર�ક� િન�ુ કત કરવામા ંઆવયો છે અને 

લોકો કહ� છે ક� તે આપના દોસતોમાં થી છે. મને એ 

વાતનો ડર છે ક� �ાકં તે શીઆ ન હોય અને તેની 

પાસે જવાથી મારો તમામ માલ ચાલયો �ય.  આ 

ડરથી �ુ ં�દુાની તરફ અને આપ અલ�યહસસલામની 

તરફ નાસીને ચાલયો આવયો �.ં 

ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ું  : હવે 

તાર� ગભરાવવાની જ�ર નથી. આમ કહ�ને આપે 

એક ચીઠી લખી. 
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‘‘�બોસમલલા �હરરહમા િનરરહ�મ - 

અલલાહ તઆલાના અશરના છાયામા ંઘણા નાના 

છાયાઠ (� તડકા વગેર�થી બચાવે) છે. �નો 

મા�લક ફ કત એ માણસ થશે � પોતાના 

(મોઅિમન) ભાઈને તેના ગમમાથંી �ોૂ�ત અપાવે , 

તેન ેકોઈ પકારની સગવડતા આપે , અથવા તેની 

સાથે કોઈ નેક� કર� , ભલે પછ� તે નેક��ુ ંપમાણ 

અડધા ખ�ૂર �ટ�ુ ંહોય અને આ માણસ તારો 

ભાઈ છે.’’ 

ઇમામ અલ�યહસસલામે તે ચીઠી ઉપર 

પોતાની મોહર લગાવી દ�ધી અને ફરમાવ�ુ ંક� , આ 

ચીઠી તેન ેઆપી દ��. જયાર� �ુ ંમારા શહ�રમા ં
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પાછો ફય� તયાર� રાત પડ� ગઈ હતી. �ુ ંતેના ઘર� 

ગયો અને તેન ેમળવાની ર� માગી. મ� કહ�ુ ંક� 

મને હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામે 

મોકલયો છે.. આ સાભંળ�ને અને મને જોઈને તે 

તરત જ ઉઘાડા પગે બહાર આવયો. તેની નજર 

માર� ઉપર પડ� ક� તરત જ આગળ વધીને તેણે 

મને સલામ કર� અને તેણે મારા કપાળને �કૂ�ને 

કહ�ુ ં: જો આ વાત સાચી હોય તો આપના માટ� 

માર� �ન હાજર છે. તયાર પછ� તેણે મારો હા થ 

પકડ� લીધો અને �છૂ�ુ ંક� જયાર� આપ મારા 

મૌલાથી �ુદા પડયા તયાર� તેમની હાલત ક�વી હતી 

? મ� કહ�ુ ં: તેઠ મ�મા ંહતા ? તેણે કહ�ુ ં: 
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�દુાની કસમ  મ� કહ�ુ ં: હા , �દુાની કસમ, તેણે 

આ વાત મને તણ વખત �છૂ� અને મ� તણ વખત 

જવાબ આવયો. પછ� મ� ઇમામ અલ�યહસસલામે 

આપેલી ચીઠી તેન ેઆપી. તેણે તે ચીઠી વાચંીને 

�મૂી લીધી અને પોતાની રખોએ લગાડ� તયાર 

પછ� તેણે કહ�ુ ં: એ ભાઈ , આપને મા� ં�ુ ંકામ છે 

તે કહો , મ� કહ�ુ ં: સરકાર� �હસાબમા ંમારા ખાતે 

અ�કૂ હ�ર �દરહમ બાક� છે � અદા કરતા કરતા 

મારો દમ િનકળ� જશે. આ સાભંળ�ને તેણે સરકાર� 

યાદ� મગંાવી અને માર� ઉપર � કાઈં રકમ બાક� 

િનકળતી હતી તેન ેમાફ કર� દ�ધી , અને બાક� 

રહ�તા પૈસા મળ� ગયાની પહ�ચ મને આપી દ�ધી. 
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તે પછ� તેણે પોતાના માલની પેટ� મગંાવી અને 

તેમાથંી અડધો માલ મને આપી દ�ધો પછ� 

પોતાના ઘોડા મગંાવયા તેમાથંી એક પોતે રાખયો 

અને બીજો મને આવયો. તે પછ� પોતાના કપડા ં

મગંાવયા �માથંી એક જોડ� પોતે રાખી અને બી� 

જોડ� મને આપી એટલે �ધુી ક� તેણે પોતાના બધા 

માલમાથંી અડધો માલ મને આપી દ�ધો અને દર�ક 

વસ� ુઆપતી વખતે કહ�તો હતો ક� એ ભાઈ �ુ ંમ� 

તને �શૂ કર� દ�ધો ? �ુ ંકહ�તો હતો : હા , �દુાની 

�સમ 

હજના �દવસો આવયા તયાર� મ� િવચા�ુ� ક� 

�દુા અને તેના ર�લૂની ્�રટએ � શેરઠ વળતર 
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િસવાય તેના અહ�સાન અને મહ�રબાની�ુ ંવળતર �ુ ં

તેન ેઆપી શ�ંુ તેમ નથી. તયાર પછ� �ુ ંહજ માટ� 

રવાના થયો જયા ંતેના માટ� �ુઆ ક� ંઅને મારા 

ઇમામ અને મૌલાની �ખદમતમા ંજવા�ુ ંપણ નકક� 

નુ�, જયા ંઆપ અલ�યહસસલામની �ખદમતમા ં

જઈને તેની પશસંા ક� ંઅને તેના હકમા ંઇમામ 

અલ�યહસસલામ પાસે �ુઆ કરા�ુ.ં મકકા જઈને 

પછ� �ુ ંઇમામ અલ�યહસસલામની �ખદમતમા ં

પહ�ચયો તયાર� ઇમામ અલ�યહસસલામને �શૂહાલ 

જોયા. ઇમામ અલ�યહસસલામે �છૂ�ુ ં: અલી બીન 

યકતીન તે માણસે તાર� સાથે ક�વો વયવહાર ��. 

તયાર� મ� ઉપરના બનાવ�ુ ંિવગતવાર વણરન નુ� � 
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સાભંળ�ને ઇમામ અલ�યહસસલામનો �બુારક ચહ�રો 

�શૂીના કારણે �રૂથી ચમ કવા લાગયો. તયાર પછ� 

મ� કહ�ુ ં: અય મારા મૌલા , �ુ ંઆપ તેના 

અમલથી �શૂ થયા છો ? (�થી �દુા તેન ે�શૂ 

કર�) ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: હા , �દુાની 

કસમ, તેણે મારા બાપ - દાદાઠને �શૂ કયાર. 

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમ અને અશર ઉપર �દુાને �શૂ કયાર. 

(�ક્ાબે કલમએ ્સયબહ) 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ �સૂા કા�ઝમ 

અલ�યહસસલામ અને અલી �બન 

યકતીન 

ઇબાહ�મ જમમાલે અલી �બન ય કતીન, 

(હા�ન રશીદના વઝીર) ક� � ઇમામ 

અલ�યહસસલામના સહાબી હતા, તેમને મળવા માટ� 

પરવાનગી માગી. પરં� ુતેમને પરવાનગી 

આપવામા ંન આવી અને તેમને મળવાનો ઇનકાર 

કર� દ�ધો. તે જ વષ� અલી �બન ય કતીન હજથી 

�શુરર ફ થયા અને મદ�ના ગયા તયો ઇમામ 
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અલ�યહસસલામ તરફથી તેમને મળવાની મ�ુંર� 

આપવામા ંન આવી. બી� �દવસે તેમણે ઇમામ 

અલ�યહસસલામની �લુાકાત કર� , તયાર� �છૂ�ુ ં: 

અય મારા મૌલા , મારથી એવા કયા �નુાહ થઈ 

ગયા છે ક� ગઈ કાલે આપે મને મળવાની મ�ૂંર� 

આપી નહ� ? તયાર� ઇમામ અલ�યહસસલામે 

ફરમાવ�ુ ં: ત� તારા ભાઈને મળવાની મ�ૂંર� આપી 

ન હતી તેથી જયા ં�ધુી ઇબાહ�મ જમમાલ તને 

માફ નહ� કર� તયા ં�ધુી �દુાવદં� આલમ તાર� 

કોિશષોને ક�લૂ નહ� કર�. ય કતીને અઝર કર� : 

મારા મૌલા, અતયાર� �ુ ંમદ�નામા ં� ંઅને ઇબાહ�મ 

જમમાલ �ુફામા ંછે , આ હાલતમા ં�ુ ંતેન ેમારાથી 
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રા� અને �શૂી કઈ ર�તે કર� શ�ંુ ? (�ુફા અને 

મદ�ના વચચે �બુ જ લા�ં ુ�તર છે.) 

ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: રાત 

પડ� તયાર� કોઈ દોસતને ખબર ન પડ� તે ર�તે 

એકલા બક�અમા ંજજો. તયા ંતમને એક (શેરઠ 

નસલનો) ઘોડો દ�ખાશે. તેની ઉપર સવાર થઈ 

જજો. ય કતીને એ પમાણે ક�ુર. થોડ� વારમા ંતે 

ઇબાહ�મ જમમાલના ઘરના દરવા� પાસે �ુફા 

પહ�ચી ગયા. તેમણે દરવાજો ખખડાવયો અને કહ�ુ ં

ક� �ુ ંઅલી �બન ય કતીન �.ં ઇબાહ�મ જમમાલે 

�દરથી જ કહ�ુ ંક� અલી �બન ય કતીન સાથે માર� 

�ુ ંસબંધં ? અલી �બન ય કતીને કસમ દ�ધી અને 
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કહ�ુ ંક� , મને તમારા ઘરમા ંઆવવા દો , માર� 

તમા� ંબ�ુ જ જ�ર� કામ છે. ઘરમા ંઆવીને તેમણે 

ઇબાહ�મને કહ�ુ ંક� અય ઇબાહ�મ  જયા ં�ધુી � ુ ં

મને માફ નહ� કર� તયા ં�ધુી મારા મૌલા એ માર� 

સાથે વાત કરવાનો ઇનકાર કય� છે. ઇબાહ�મે કહ�ુ ં

: �દુા તમને બખશી આપે. અલી �બન ય કતીને 

ઇબાહ�મને કસમ આપી અને તેમનો પગ પોતાના 

ચહ�રા (ગાલ) ઉપર �ુ કવા�ુ ંકહ�ું, ઇબાહ�મે તેમ 

કરવાનો ઇનકાર �� પણ યકતીને તેમને બે વખત 

કસમ આપી તયાર� ઇબાહ�મ અલ�યહસસલામે એ 

પમાણે નુ�. (એટલે ક� અલી �બન ય કતીન જમીન 

ઉપર �ઈુ ગયા અને ઇબાહ�મે તેમના ચહ�રા પર 
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પોતાનો પગ �કૂયો.) તે પછ� અલી �બન ય કતીને 

કહ�ુ ં: �દુાયા , ગવાહ રહ�� , તયાર પછ� તેઠ 

ઘોડા ઉપર સવાર થયા ક� �રુત જ ઇમામ 

અલ�યહસસલામના ઘરના દરવા� પાસે પહ�ચી 

ગયા. તેમણે દરવાજો ખખડાવયો , અને ઇમામ 

અલ�યહસસલામે તેમને ઘરમા ંપવેશવાની ર� 

આપી. 

ઉપરોકત પસગંથી ઈમાની ભાઈઠના 

હકકોના મહતવનો ખયાલ આવી શક� છે. અલી �બન 

યકતીન ઇમામ અલ�યહસસલામના ખાસ 

સહાબીઠમાનંા એક હતા અને ઇમામ 

અલ�યહસસલામના �ુકમથી જ તેઠએ 
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વડાપધાનપદનો હોદો સભંાળયો હતો. તેમની ઉપર 

ઇમામ અલ�યહસસલામની એટલી બધી અમીન 

(ભરોસાપાત) નજર અને ��પા હતી ક� ઇદ� 

�ુરબાનના �દવસે ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં

ક� આ� (આખો �દવસ) મારા �દલમા ંઅલી �બન 

યકતીન િસવાય કોઈનો ખયાલ આવયો નથી , અને 

મ� તેમના માટ� �ુઆ કર� છે. અલી �બન 

યકતીનનો આટલો બધો ઉચચ દરજજો હોવા છતાં , 

તેમણે (અલી �બન ય કતીને) જયા ં�ધુી 

ઇબાહ�મની માફ� ન માગી લીધી તયા ં�ધુી ઇમામ 

અલ�યહસસલામ તેમનાથી રા� થયા નહ�. આ 

વાતથી આપણે એ બોધપાઠ લેવો જોઈએ ક� 
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આપણે આપણા રોજ�દા �વનમા ં�બૂ જ 

એહિતયાત (સાવધાની)થી કામ લે�ુ ંજોઈએ અને 

આપણાથંી કોઈ �બરાદર� મોઅિમનનો હક અદા 

કરવા�ુ ં�કૂ� જવાય તે�ુ ંબન�ુ ંન જોઈએ (એટલે 

ક� કોઈનો હક �બૂવો ન જોઈએ) �થી તે કામ �દુા 

અને ર�લૂ સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમની નારાજગી�ુ ંકારણ ન બની �ય  

* * * * * 
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એ માણસની પોતાની હાજત પણ 

�રૂ� થઈ �ય છે. 

જો કોઈ મઝ�મુ ઉપરથી �લમને �ૂર  કર� 

અથવા મોઅિમનની હાજત �રૂ� કરવાની કોિશષ 

કર� તો આખેરતના સવાબ ઉપરાતં આ �ુિનયામા ં

પણ તેની ઇઝઝતમા ં� ��ધધ થાય છે અને તેની 

પોતાની હાજત પણ �રૂ� થઈ �ય છે. આ હક� કત 

પણ �ણવા �વી છે. આ િવષયમા ંઘણી �રવાયતો 

અને પસગંો જોવા મળે છે , �માથંી અતે ફકત એક 

જ પસગં પસ�તુ કર�એ છ�એ , � હદ�સ ઉપર 

આધાર�ત છે. 
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�કતાબે મહાસીનના સપંાદક આ�લમે 

જલીલ અહ�મદ �બન મોહમમદ �બન ખાલીદ અલ 

બરક� �ઠ હઝરત ઇમામ હસન અસકર� 

અલ�યહસસલામના અને ગૈબતે �ગુરાના જમાનામા ં

મૌ�ૂદ હતા. તેઠ ફરમાવે છે ક� �ુ ં ‘રય’ શહ�રમા ં

પહ�ચયો અને ‘કોતક�ન’ ના �નુશી અ�લુ હસ ન 

માદરાનીનો મહ�માન થયો. તેઠ તરફથી મારા 

માટ� વાિષ�ક સાલીયા�ુ ં(નકક� કરાએલ રકમ) 

નકક� થએ�ુ ંહ� ુ ં� �ુ ંકાશાનના એક િવસતારની 

ટ�કની આવકમાથંી વ�લુ કર� લેતો હતો.પરં� ુ

માર� પાસેથી અચાનક ટ� કની માગણી કરવામા ં

આવી અને તે પોતાના કોઈ કામસર મારા 
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સા�લયાણા િવશે �લૂી ગયો. એક �દવસ જયાર� �ુ ં

સખત �ફકર અને �ચ�તામા ંહતો તયાર� એકાએક 

માર� પાસે એક પાક�ઝા ��ુગર માણસ આવયા , 

�ઠ �બૂ જ અશ કત હતા, અને એ�ુ ંલાગ� ુ ંહ� ુ ં

ક� તેમના શર�રમા ંલોહ��ુ ંએક ટ� � ુપણ નથી. 

તેઠ માણસના સવ�પમા ંએક હાડિપ�જર �વા 

હતા. તેઠએ કહ�ુ ંક� અય અ� ૂઅ�બદલલાહ , માર� 

અને તમાર� વચચે સમાનતા�ુ ંકારણ દ�નની 

પાક�ઝગી અને અઇમમએ મા�મૂીન 

અલયહ��સુસલામની દોસતી છે. �દુાની ��ુથુદ� માટ� 

અને અમો સાદાતની દોસતી માટ� અમારા માટ� કંઈ 

ને કંઈ કરો. મ� �છૂ�ુ ં: �ુ ંઆપના માટ� �ુ ંકર� શ�ંુ 
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? તેણે કહ�ુ ં: મારા િવશે એવી વાત ફ�લાવવામા ં

આવી છે ક� મ� ‘‘કોતક�ન’’ િવ�ધધમા ંખાનગી 

મા�હતી પહ�ચાડ� દ�ધી છે. મારા પતયે આવી 

શકંાને કારણે �લુતાને મારો બધો માલ જવત કર� 

લીધો છે. મ� તેને કહ�ુ ંક� , �ુ ંઆપની હાજત � ૂ ર� 

કર�શ. આ સાભંળ�ને તેઠ ચાલયા ગયા. મ� મનમા ં

િવચા�ુ� ક� જો �ુ ં�લુતાન પાસે માર� અને આ 

માણસની બનેંની હાજતો એક� સાથે ર�ૂ કર�શ તો 

એમાથંી કોઈની હાજત �રૂ� થશે નહ� અને જો 

તેની હાજત ર�ૂ કર�શ તો મા� કામ થશે નહ�. 

આ�ુ ંિવચારતા િવચારતા �ુ ંમારા �સુતકાલયમા ં

ગયો તયા ંમ� હઝરત સા�દક અલ�યહસસલામની એક 
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હદ�સ વાચંી.�મા ંહ� ુ ંક� ‘‘જો કોઈ ��ૂસુ �દલથી 

(િનસવાથર ભાવનાથી) પોતાના મોઅિમન ભાઈની 

હાજત �રૂ� કરવાના પયતનો કર� તો �દુાએ હાજત 

�રૂ� કર� છે. અને જો તે કોિશષ કરનારની પોતાની 

પણ કોઈ હાજત હોય તો તે પણ �રૂ� થઈ �ય 

છે. આ હદ�સ વાચંીને તરત જ �ુ ંઉભો થયો અને 

અ�લૂ હસન માદરાનીને તયા ંગયો. ર� લઈને 

તેની પાસે પહ�ચયો તયાર� જો�ુ ંતો તે એક �રૂશી 

ઉપર ટ�કો દઈને બેઠો હતો અને તેના હાથમા ંએક 

લાકડ� હતી. મ� તેન ેસલામ કર� , તેણે સલામનો 

જવાબ આવયો અને કહ�ુ ં: બેસો , તે જ વખતે 

�દુાના ફઝલથી મારા �ખુમાથંી �ુરઆને શર�ફની 
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નીચે �જુબની આયત િનકળ�. � મ� મોટા અવા� 

પડવા�ુ ંશ� કર� દ��ુ.ં 

‘‘અને અલલાહ� તને � કંઈ આપી રાખ�ું  

છે, તેના પતાપે � ુ ંઆખેરતના ઘરનો ચાહનારો થા 

અને �ુિનયા માહં�ની તાર� ફરજ વીસર� ન � ય 

અને �વી ર�તે અલલાહ� તારા ઉપર ઉપકાર �� છે 

� ુ ંપણ (અલલાહના બદંાઠ પર) ઉપકાર કર, અને 

� �થવી પર ફસાદને ચાહનારો ન થા , િનસશંય 

અલલાહ ફસાદ કરનારાઠને દોસત નથી રાખતો. ’’ 

અ�લૂ હસને કહ�ુ ં: � ુ ંઆ આયત પડયો તે એ 

વાતની દલીલ છે ક� તાર� કોઈ હાજત છે , � ુ ંતાર� 

હાજતને સપરટ ર�તે ર�ુ કર. મ� કહ�ુ ં: ફલાણા 
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માણસની િવ�ધધમા ંઆવી-આવી વાતો થઈ રહ� 

છે. તેણે �છૂ�ુ ં: �ુ ંતે માણસ શીઆ છે , અને � ુ ં

તેન ેઠળખે છે ? મ� કહ�ુ ં: હા , આ સાભંળ�ને તે 

ઉભો થયો અને તેણે પોતાના �લુામને બોલાવયો 

અને (લોકોના જવત થએલા માલની યાદ��ુ)ં �લસટ 

મગંાવ�,ુ �મા ંતે માણસના માલની િવગત 

લખવામા ંઆવી હતી. તેના માલ�ુ ંપમાણ બ�ુ જ 

વધાર� હ� ુ.ં તેણે તતે બધો માલ પાછો આપી 

દ�વાનો �ુકમ આવયો અને સાથે એક પોશાક અને 

એક ખચચર આપવાનો તથા તેન ેપોતાના 

વતનમા ંપોતાના �ુ�ંુબ પાસે મોકલી આપવાનો 

�ુકમ આવયો અને કહ�ુ ં: અય અ� ૂઅ�બદલલાહ , 
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તમોએ મને નસીહત કરવામા ંખામી રાખી નથી 

અને મારા કામની �ધુારણા કર� દ�ધી છે , પછ� 

તેણે એક પત અહ�મદ �બન ખા�લદ બરક�ના નામે 

લખી આવયો �મા ં�ુકમ આવયો ક� આ બ� ુ� , તે 

માણસને આવ�ુ ંતે તેન ે(બરક�ને) પણ મળે અને 

પછ� કહ�ુ ં: અય અ� ૂઅ�બદલલાહ , �દુા તમને 

આ નેક કામનો બદલો આપે કારણ ક� તમે એક 

િનદ�ષ માણસ ઉપર �લમ થતો અટકાવવામા ં

માર� �હદાયત કર� છે. આમ કહ�ને તેણે �ુકમ 

લખયો ક� તેન ેદસ હ�ર �દરહમ બી� આપવામા ં

ઠ ક�મક� તેમણે નેક�ની રાહમા ંમાર� મદદ કર� 

અને મને સીધો રસતો દ�ખાડયો. �ુ ંતેનો હાથ 
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�મુવા માગંતો હતો તયાર� તેણે કહ�ુ ંક� આમ 

કર�ને મારો અમલ િનરથરક બનાવી ન દ�શો. 

�દુાની કસમ , જો તમે મારા હાથ �મુશો તો �ુ ં

તમારા પગ �મુી લઈશ. માદરાનીની ્�રટએ 

આટ�ુ ંબ�ુ ંઆપ�ુ ંએ કાયર પણ બ�ુ ઠ� ંહ� ું , 

કારણ ક� તેણે આલે મોહમમદ અલયહ��સુસલામનો 

્ઢતા�વૂરક ોસવકાર� લીધો હતો. 

* * * * * 
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એકતીસમો �નુાહ ��ુ 

(અસસેહરો) 

એકતીસમો �ુ નાહ � ‘�નુાહ� કબીરા ’ 

હોવાની સા�બતી મળે છે , તે �નુાહ ��ુ છે. 

વસાએ�શુશીયામા ંહઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસલલમની �રવાયત ન�ધવામા ં

આવી છે. �મા ંર હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વ  

આલેહ� વસલલમ ��ુને ‘�નુાહ� કબીરા ’મા ં

ગણાવેલ છે. જ. અબ�ુલ અઝીમ રઝીયલલાહો 

તઆલા અનહોના ‘‘સહ�હા’’ મા ં ‘�નુાહ� કબીરા ’ 

િવશે � �રવાયત ઇમામે જવાદ ઇમામ અલી રઝા 
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અલ�યહસસલામ અને તેઠએ ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામથી ન�ધી છે , તેમા ંહ ઝરત ઇમામ 

જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે ક� ‘‘��ુ  

‘�નુાહ� કબીરા ’ છે.’’ કારણ ક� �દુાવદં� આલમ 

અઝઝ વ જલલે �ુરઆને મ�દમા ંફરમાવ�ુ ંછે ક�  

‘‘અને �લુમયમાનની �ુ�મૂત દરિમયાન 

� મતં શયતાનો ભણતા હતા તેન ેઅ�સુર�ને 

તેઠ ચાલવા લાગયા , જો ક� �લુયમાન તરફથી 

નાોસતકપણાની કોઈ વાત બનવા પામી ન હતી , 

બલક� શયતાનોએ જ નાોસતકપ�ુ ંનુ�. તેઠ 

માણસોને ��ુ શીખવતા હતા. અને તે  જ (જતંર 

મતંર શીખવતા) ક� � બા�બલ (શહ�ર)મા ં
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(બદં�વાન બનેલા) હા�ત અને મા�ત (નામના) બે 

ફ�રશતા, કોઈને (કાઈંપણ) શીખવતા ન હતા , જયા ં

�ધુી એ�ુ ંકહ� ન દ�તા ક� (સભંાળજો) અમે તો 

(માણસો માટ�) માત કસોટ� છ�એ, માટ� (હ� માનવી 

) � ુ ંનાોસતકપ�ુ ંકર નહ�, તો પણ તે (લોકો) પિત 

- પ�તન વચચે િવયોગ પડાવા (તેવો ��ુ) તેમની 

પાસેથી શીખતા , જો ક� અલલાહના �ુકમ િસવાય 

તેઠ તેનાથી કોઈને પણ હાની પહ�ચાડ� શ કતા ન 

હતા, (ઉલ�ંુ) � તે  શીખતા તે તેમને (માટ�) 

�કૂસાનકારક હ� ુ ંઅને લાભદાયક ન જ હ� ુ.ં વળ� 

તેઠ આ પણ સાર� પેઠ� �ણતા હતા ક� , � કોઈ 

આ (��ુઈ) વસ�ઠુનો ખર�દનાર હશે તેના માટ� 
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આખેરતમા ંકાઈં પણ લાભ નહ� હોય, જો તેઠ આ 

(િવચારતા) �ણતા હોત. ’’ (�રૂએ બકરહ ર , આ. 

૧૦ર) તફસીર અલ મીઝાનમા ંલખ�ુ ંછે ક� ‘આ 

આયતથી �ણવા મળે છે , એક સમયગાળા �ધુી 

ય�દૂ�ઠમા ં��ુ�ુ ંચલણ રહ�ુ ંહ� ુ ંઅને તેઠ 

��ુનો સબંધં હ ઝરત �લુયમાન અલ�યહસસલામ 

સાથે જોડતા હતા. તેઠની માનયતા એવી હતી ક� 

હઝરત �લુયમાન અલ�યહસસલામ�ુ ંસામાજય 

તેઠનો લોકો , ��ર  અને જગંલી �નવારો 

ઉપરનો કા�ુ , અને આ િસવાયની બી� 

અસાધારણ બાબતો ��ુના કારણે હતી � પૈક� 

અ�કૂ બાબતો તેમના �ધુી પહ�ચી હતી. તેઠ 
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��ુના બી� ભાગનો સબંધં હા�ત અને મા�ત 

નામના બે ફ�રશતા સાથે જોડતા હતા. તેથી 

�ુરઆને મ�દ હ ઝરત �લુયમાન અલ�યહસસલામ 

સાથે જોડાએલી આ બધી વાતોનો રદ�યો આપે છે. 

ક�મક� �વતં ��ુરટની (સવાદ , સપશર, �ુઘંવાની, 

જોવાની અને સાભંળવાની) ઇન્ીઠ અને 

�ુિનયાની િવિવધ વસ�ઠુ ઉપર તેની પ��િત (કાયર 

પધધિત) િવ�ધધ એટલે ક� � �ણુો �દુાએ �ુદરતી 

ર�તે તેનામા ં� ૂકયા છે, તેની િવ�ધધ અમલ કરવો 

(કરાવવો) અને કા� ુમેળવવો તે�ુ ંનામ ��ુ છે. 

તે �જુબ ��ુ , એક ર�તે �દુા નો ઇનકાર કરવા 

માટ� કારણ�પ બને છે. હ ઝરત �લુયમાન 
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અલ�યહસસલામ એક મા�મુ નબી હતા. તેમની 

પિવત ઝાત �ુફ� �દુાથી પાક હતી. �નો ઉલલેખ 

�દુાએ �ુરઆન મ�દની ઉપરોકત આયતોમા ં�� 

છે. 

વાસતવમા ંહ ઝરત �લુયમાન 

અલ�યહસસલામે �ુફ ઇખતયાર ક�ુર ન હ� ુ ંપરં� ુ

શયતાને �ુફ ઇખતયાર ક�ુર હ� ુ ંઅને તે (શયતાન) 

લોકોને ��ુ શીખવતો હતો. હા�ત તથા મા�ત 

િવશે �દુાવદં� આલમ ઇરશાદ ફરમાવ છે ક� ‘અને 

તે વસ�ઠુ � હા�ત અને મા�ત ઉપર બા�બલ 

(શહ�ર)મા ંનાઝીલ કરવામા ંઆવી હતી. હક� કતમા ં

એ બનેં ફ�રશતાઠ તે વસ�ઠુ તયા ં�ધુી કોઈને 
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શીખવતા ન હતા ક� જયા ં�ધુી તેઠને કહ� દ�તા 

ન હતા ક� અમે બનેં તો ફ કત તમાર� કસોટ� માટ� 

(માધયમ) (મોકલવામા ંઆવયા) છ�એ. પછ� 

(આની ઉપર અમલ કર�ને) બેઈમાન ન થઈ જતા. 

આમ છતાં , તેઠ તેમની પાસેથી એવા �ુચકા 

(��ુ - ટોના , િતલસમાત) શીખતા હતા , �નાથી 

પિત - પ�તન વચચે િવયોગ કરાવી શકાય. 

હક�કતમા ંતો �દુાની મર� િસવાય તેઠ પોતાની 

વાતોથી કોઈને �ુ કસાન પહ�ચાડ� શ કતા ન હતા. 

આ લોકો એવી વાતો શીખતા હતા � તેમને 

પોતાને જ �ુ કસાન પહ�ચાડતી હતી અને તેમના 

માટ� ફાયદાકારક ન હતી. 
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અહ� એ વાત યાદ રાખવા �વી છે ક� , 

એહલે �ુ �રતની અ�કૂ તફસીરોમા ંનબવી 

�રવાયતોનો ઉલલેખ કરવામા ંઆવયો છે , � ખોટ� 

હોવા�ુ ંસા�બત થાય છે. દાખલા તર�ક� તેઠ લખે 

છે ક� ‘હઝરત �લુયમાન અલ�યહસસલામની વ�ટ� 

તેમણે ચોર� હતી અને તેના કારણે ચાલીસ �દવસ 

�ધુી તેમણે િસહાસન ઉપર બેસીને �ુ�મૂત કર� 

હતી. તે સમયગાળામા ંશયતાને લોકોમા ં��ુની 

પણા�લકા ફ�લાવી દ�ધી હતી. તેઠ લખે છે ક� 

હા�ત અને મા�ત બનેં ફ�રશતાઠ શહવત 

(મનોવાસના)મા ંફસાઈ ગયા હતા અને બનેંએ 

શરાબ પીધો હતો. (શરાબના નશામા)ં એક 
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માણસને કતલ કર� નાખયો અને એક �ી સાથે 

ઝીના �ાર હતા. પછ� તે �ી આસમાન ઉપર ચાલી 

ગઈ હતી અને  તે �ી�ુ ંનામ ‘‘િસતારએ ઝેહરા ’’ 

છે. 

પરં� ુસાચી હક� કત તો એ છે ક� ‘ઠ�નેૂ 

અખબા� ર�ઝા ’ નામની �કતાબમા ંઇમામ અલી 

રઝા અલ�યહસસલામે હા�ત અને મા�ત િવશે 

મા�નૂ સાથે થએલી વાતચીતના અ�સુધંાનમા ં

ફરમાવ�ુ ંછે ક� ‘હા�ત અને મા�ત બનેં ફ�રશતાઠ 

હતા �મણે લોકોને ��ુને તોડવાની ર�ત સમ�વી 

હતી �નાથી લોકો ��ુગરોના ��ુને રોક� શક� 

અને ��ુના અમલ ને બાિતલ કર� શક�. તે 
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ફ�રશતાઠએ ��ુ કરવાની કોઈ ર�ત કોઈને 

શીખવી ન હતી. તેમણે તે (��ુને તોડવાની) ર�ત 

શીખવતા પહ�લા લોકોને એ વાતની ચેતવણી 

આપી હતી ક� અમને તમાર� મારફત અ ઝમાઈશ 

માટ� મોકલવામા ંઆવયા છે , તમે કા�ફર થઈ જતા 

નહ�. પરં� ુક� ટલાક લોકો એવા કામો કરતા હતા 

�નાથી લોકો વચચે પરસપર �તરાય - િવખવાદ 

ઉભો થઈ ગયો અને તે કા�ફર થઈ ગયા અને એ�ુ ં

િવશેષ કાયર (જતંર મતંર) કરતા પિત - પ�તન 

વચચે ફાટ�ટ (�તર) પડાવવાનો િવશેષ અમલ 

કરવા (જતંર મતંર) મા ંમગન થઈ ગયા. 
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હા�ત અને મા�તના �કસસાને શી યા 

ફોકહાએ પણ મતામતાતંર સાથે ્રટાતં�પે ન�ધયો 

છે, અને આ િવશે ‘તફસીર - મજમઉલ બયાન’ મા ં

પણ ઉલલેખ કરવામા ંઆવયો છે. ક�ટલાક ��ુગ�એ 

ફરમાવ�ુ ંછે ક� આ �કસસો �પી બાબતોમાથંી છે 

અને તેની સપરટતા કરવાના પયાસ કરવામા ં

આવયા છે. આ ઉપરાતં ‘બેહા�લ અનવાર ’ ના 

ચૌદમા ંભાગમા ંક�ટલાક તફસીરકારોએ લખ�ુ ંછે ક� 

‘હા�ત અને મા�તનો ’ ઉલલેખ માણસના �દલ અને 

�હ તર�ક� કરવામા ંઆવયો છે � હકની �હફા ઝત 

માટ� �હાની �ુિનયા (આધયા�તમક િવ�વ) થી 

�સમાની �ુિનયા (શાર� �રક સવ�પ) મા ંફ�રવાઈ 



1176 
 

ગયા હતા. તેથી તેમની �ુનયવી �જ�દગીમા ંપ�રકા 

લેવામા ંઆવી , અને તેઠ નફસાની ખવા�હશોમા ં

ફસાઈ ગયા , ગફલતના નશામા ં�રૂ થઈને 

�ુિનયામા ંમશ�લુ થઈ ગયા અને પોતાની ઝાત 

ઉપર �લમ કય� અને તેમ કર�ને હમેંશા રહ�નાર� 

(જ�શત)ની નેઅમતોથી વ�ંચત થઈ ગયા , એટ�ુ ં

જ નહ� , દદરનાક અઝાબમા ંપણ ફસાઈ ગયા. આ 

પકારની �રવાયતોનો માઅ�મુ અલયહ��સુસલામના 

હવાલાથી ઉલલેખ કરવામા ંઆવયો હોય તો 

માઅ�મૂ અલયહ��સુસલામ સમક ��ુઅ કર�ુ ં

જોઈએ. 
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શૈખ સ�ૂક રહ�મતલલાહો તઆલા અલયહ 

ફરમાવે છે ક� , ‘ઝહરહ અને �હુ�લ ’ બનેં દર�યાઈ 

�નવર છે. �નો �રવાયતોમા ંમસખ થએલા 

(ઇનસાન�ુ ં�પ બદલાઈને �નવરમા ં પ�રવતરન 

થએલ ઇનસાન) �નવરો અને હા�ત અને 

મા�તના નામથી ઉલલેખ કરવામા ંઆવયો છે. 

ક�ટલાક એહલે �નુનત લોકો તેને હા�ત અને 

મા�ત સમ� છે , � હક� કતમા ંહા�ત અને મા�ત 

નથી. ઉપર �ુરઆને મ�દની � આયતોનો 

ઉલલેખ કરવામા ંઆવયો છે , તેનાથી એ વાત 

સા�બત થાય છે , ક� ��ુ એ �ુફ સમાન છે અને 
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��ુગરને કયામતના �દવસે કોઈ ફાયદો નહ� 

થાય. એ િવશે �દુાવદં� કર�મ ઇરશાદ ફરમાવે છે : 

‘‘અને તે લોકો ઈમાન લાવયા હોત તથા 

પરહ�ઝગાર� કર� હોત (��ુ િવગેર�થી બચતા 

રહયા હોત) તો ખર�  જ અલલાહ તરફથી � સવાબ 

તેમને મળત તે બહ�તર હોત. જો તેઠ - આ 

�ણતો તો.’’ 

(�રૂએ બકરહ ર, આ. ૧૦ર) 

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમ ફરમાવે છે ક� તણ પકારના 

લોકો બેહ�શતમા ંનહ� �ય. 

(૧) હંમેશા શરાબ પીનારા 



1179 
 

(ર) હંમેશા �અુ કરનારા અને 

(૩) કત એ રહમ કરનારા 

(વ ાઈલ પકર્ રપ, પાના ન ં૧૦૭) 

હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : ‘‘��ુ કરનારા , 

�દુાને ન માનનારા કા�ફરોની �મ જહ �ર મની 

જવાળાઠને લાયક છે.’ 

આ ઉપરાતં આપે ફરમાવ�ુ ં: ‘થો�ુ ંઘ�ુ ં��ુ 

શીખનાર પણ કા�ફર થઈ ગયો , અને તે�ુ ં�િતમ 

સથાન (જહ �ે મ) જ છે. એટલે ક� તેના નસીબમા ં

�દુાની રહ�મત નથી અને જો તે તૌબા ન કર� લે 

તો તેની સ� જહ� મ છે.’ 
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હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન 

અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ંછે ક� , એક �ી હ ઝરત 

ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમની �ખદમતમા ંહાજર થઈ અને અઝર કર� 

: 

‘મારો પિત માર� સાથે સખતાઈ અને 

ઉધધતાઈભ�ુ� વતરન કર� છે. મ� તેના માટ� એવી 

વસ� ુબનાવી છે �નાથી તે માર� ઉપર મહ�રબાન 

થઈ �ય , એટલે ક� મ� તેની ઉપર ��ુ ક�ુર છે. 

તેના ખોરાક માટ� એવી વસ� ુબનાવી છે ક� , �ના 

ખાવાથી તે મને પસદં કરવા લાગશે. ’ હઝરત 

ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 
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વસલલમે ફરમાવ�ુ ં: ‘તાર� ઉપર લાનત પડ�. તે 

દર�યાઠ અને માટ�ને કાળ� કર� નાખી અને 

જમીન અને આસમાનના ફ�રશતાઠ તાર� ઉપર 

લાનત કર� છે. ’ તયાથંી ગયા પછ� તે �ીએ 

�દવસના ભાગમા ંરોઝા રાખવા�ુ ંઅને રાતે 

ઇબાદત કરવા�ુ ંશ� ક�ુર અને પોતાના વાળોને 

કપાવી નાખયા (�ુડંન કરાવી નાખ�ુ)ં અને શર�ર 

ઉપર પોશાકને બદલે ચામ�ુ ંપહ�ર� લી�ુ.ં પરં� ુ

જયાર� પયગમબર સાહ�બને આ વાતની ખબર પડ� 

તયાર� આપે ફરમાવ�ુ ંક� તેનો આ આમલ ક�લૂ 

નહ� થાય.’ 

(�ક્ાબે ફક�હ, ભાગ ૩, પાના ન ંર૮ર) 
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મોહદ�સે ફ�ઝ હદ�સને બયાન કરતા ં

ફરમાવે છે ક� તેના કોઈ પણ કાય� � તે 

પ�ચાતાપ �પે કર� તે ક�લૂ નહ� થાય અને 

��ુની સ� તેન ેજ�ર મળશે. તેના નેક કાય� તે 

સ�ની આડ� નહ� આવે ભલે હક� કતમા ંતેની નેક� 

ક�લૂ થઈ ગઈ હોય. કારણ ક� તેણીએ પોતાના 

પિત ઉપર ��ુ કર�ને �લમ કય� છે. તેથી જયા ં

�ધુી તેણે પોતાના પિતને પોતાનાથી રા� ન કર� 

લે તયા ં�ધુી તેની તૌબા અને તેના આમાલ ક�લૂ 

થવામા ંએહતેમાલ (શક) છે. આ ઉપરાતં ઉપરના 

વા�થી એ વાત સપરટ છે ક� ��ુ એ ‘�નુાહ� 

કબીરા’ છે અને પેલી �ી પોતાના પિતને રા� કર� 
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લે તો પણ તેની તૌબા ક�લૂ થવામા ંએહતેમાલ , 

તે ��ૂના ‘�નુાહ� કબીરા ’ હોવા પતયે 

���ુલિનદ�શ છે. તેથી બધા (સારા) આમા લથી 

તેની કિત �િૂત� થઈ શકશે નહ�. કારણ ક� ��ુનો 

�નુાહ કર�ને �દુા અઝઝ વ જલલની રહ�મતથી 

એટ�ુ ંબ� ુ�ૂર થઈ જવાય છે ક� બી� બધી 

ઇબાદતો કરવાથી પણ તેની નજદ�ક થઈ શકા� ુ ં

નથી. 

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમ ફરમાવે છે ક� ‘જો કોઈ માણસ 

કોઈ ��ુગર અથવા (ભિવરય ભાખનાર) �ુઠા 

(ફર�બી) ની પાસે �ય અને તે � કાઈં વાત કર� 
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તે�ુ ંસમથરન કર� તો �દુાએ ના�ઝલ કર�લી તમામ 

આસમાની �કતાબો �જુબ તે (�ણે ક�) કાફર થઈ 

ગયો. (ગણાશે)’’ 

( ફ�ન�લુ બેહાર, ભાગ પહ�લો, પાના ન ં

પ અને ૬) 

 

* * * * * 
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��ુની સ� કતલ છે. 

� �સુલમાન ��ુ કર� અને તેની તૌબા 

ન કર� તો તેન ેકતલ કર� નાખવો જોઈએ અને કોઈ 

કા�ફર ��ુ કર� તો તેને કતલ ન કરવો જોઈએ. 

પરં� ુહા�કમે શરઅને યોગય લાગે તેવી તેન ેસ� 

કર� શક� છે. 

ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામ 

ફરમાવે છે : 

‘��ુગરના માથા ઉપર તલવારનો એક 

ઘા કર�ને (બે �કૂડા) કર�ને, તેન ેકતલ કર� નાખો.’ 
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(કાફ�, ભાગ ૭, પાના ન ંર૬, �અુની 

 ��ુ ંપકર્) 

‘જો બે આ�દલ ગવાહ તેના ��ુ કરવા 

િવશેની ગવાહ� આપે તો તેન ે કતલ કરવો �એઝ 

છે.’ 

(્હાીબ, પાના ન ં૧૪૭) 
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આ ઉપરાતં હ ઝરત ર�લૂ સલલલલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં: 

‘�સુલમાન ��ુગરને કતલ કર� નાખંવો 

જોઈએ અને કા�ફર ��ુગરને કતલ ન કરવો 

જોઈએ. કોઈએ અઝર કર� ક� યા ર��ૂલુલાહ 

સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમ , કા�ફર 

��ુગરને શા માટ� કતલ ન કરવો જોઈએ ? તયાર� 

આપે ફરમાવ�ુ ં: કારણ ક� �ુફ એ ��ુ થી પણ 

વધાર� (ખરાબ) છે અને ��ુ અને શીકર એક સર�ુ ં

છે. 

(કાફ� ભાગ ૮, પાના ન ંર૬ અને 

્હાીબમા)ં 
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જયાર� કા�ફર� ગૈર� હરબી �ુફ કરતો હોવા 

છતા ંકતલ કર� શકાતો નથી તો ��ુના કારણે તો 

તે કતલને વ� ુલાયક થતો નથી. કારણ ક� �ુફ એ 

��ુથી વ� ુમોટો �ુ નાહ છે. �સુલમાન ��ુગર 

કતલને પાત એ માટ� થાય છે , કારણ ક� તે િશકરની 

વ� ુન�ક પહ�ચી ગયો હોય છે. 

* * * * * 
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��ુની હક�કત 

વસીલ�નુ ન�તમા ંસૈયદ મર�મૂ કહ� છે 

ક� ‘��ુનો અથર એ છે ક� ખાસ (અ�કુ) પકારના 

વઝાએફ લખવા અથવા પડવા અથવા ખાસ 

પકારની વસ�ઠુને આગમા ંસળગાવવી અને તેનો 

�મુાડો આપવો અથવા કોઈ �ચત બનાવ�ુ ંઅથવા 

�ંક મારવી અથવા ગાઠં મારવી અથવા કોઈ 

ચીઝને એક ખાસ જગયાએ દાટ� દ��ુ ં�થી � 

માણસ ઉપર ��ુ ક�ુર હોય તેના શર�ર , �દલ અને 

�દમાગ (અકકલ) ઉપર અસર થાય. �મક� અ�કુ 

માણસ �મુ થઈ ગયો હોય તો તેન ેહાજર કરવો , 
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અથવા તેન ે�વુડાવી દ�વો અને  બેહોશ કર� દ�વો 

અથવા તે માણસ અને બી� માણસની વચચે 

મોહબબત ક� �ુશમની ઉભી કર� દ�વી , �મક� પિતને 

પ�તન પાસે જતો રો કવો અને બનેંમા ં�ુદાઈ 

કરાવવી.’ 

તફસીર� મીઝા નમા ં� ૂ રએ બકરહની 

તફસીરમા ંક�ટલીક �દલચશપ વાતો લખી છે , �ના 

અ�વુાદને િવગતવાર પસ�તુ કરવામા ંઆવે છે.  

આપણી આસપાસ અવારનવાર અસામાનય 

બનાવો બનતા હોવા�ુ ંઆપણે જોતા આવયા છ�એ. 

જો ક� આવા બનાવો દ�ખીતી ર�તે �ુદરતના સપરટ 

િનયમોના માળખાની બહારના હોય છે, તેથી આવા 



1191 
 

બનાવોથી આપણને અચબંો થાય છે. ભાગયે જ 

કોઈ વયો�ત એવી હશે ક� �ણે આવો કોઈ 

રહસયમય બનાવ જોયો નહ� હોય ક� તે િવષે 

સાભંળ�ુ ંનહ� હોય. થોડાક પણ �ડા ઉતરતા એ 

સમ�ય �ય ક� અસામાનય દ�ખાતા આવા 

બનાવોમા ંરહસયમય ક� ુજ નથી હો� ું , બલક� તેની 

પાછળ કોઈ સામાનય ક� �ુદરતી કારણ જ રહ��ુ ં

હોય છે. ઘ�ુ ંકર�ને આવા કામની પાછળ 

વયવોસથત િશકણ અને મહાવરો (practice) જ 

કામ કરતા હોય છે. �મક� ઝેર ખા�ું , સખત ભાર� 

વજન �ચ ક�ુ,ં તગં રસસી પર ચાલ�ુ ંક� નાચ 

કરવો.  
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ક�ટલાક પકારના બનાવો એવા પણ હોય 

છે ક� તેની પાછળના �ુદરતી કારણો �પા 

રાખવામા ંઆવેલા હોય છે. �મક� કોઈ પણ �તની 

ઇ� વગર કોઈ વયો�ત�ુ ંભડભડતી આગ પરથી 

પસાર થઈ જ�ુ ં(હક�કતમા ંતો તેણે પોતાના શર�ર 

પર કોઈ રસાયણ ચોપડ��ુ ંહોય છે , � દ�ખા� ુ ં

નથી) અથવા દ�ખીતી ર�તે કોઈ કોરો કાગળ 

પોતાના ઠળખતાને મોકલવો અને સામેવાળ� 

વયો�ત�ુ ંએ કા ગળમાનંા સદં�શને વાચંી લે�ુ ં

(કાગળ અ્રય શાહ�થી લખવામા ંઆવયો હોય છે , 

�ને આગ પર રાખતા તે કોઈ રસાયણ લગાડતા 

લખાણ સપરટ થઈ �ય છે.) 
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તી� પકારના આવા બનાવોમા ંહાથ 

ચાલાક�, નજરબધંી ક� છેતરપ�ડ� કામ કરતી હોય 

છે. આમ આવા દ�ખીતા અસમાનય બનાવો પાછળ 

તો કોઈ �ુદરતી કારણ જ કામ કર� ુ ંહોય છે. ઉપર 

જણાવ�ુ ંતેમ , આ�ુ ંકારણ સામાનય માણસની 

નજરથી ��ુ ંરહ�� ુહોય છે , તેથી તે આવા કારણને 

સમ� શ કતો નથી. ઉપરાતં આવા દ�ખીતા 

અસામાનય કામ મોટા ભાગના માણસોની શો�તની 

બહારના હોય છે. 

જો ક� એવા પણ બનાવો જોવામા ંઆવે 

છે ક� �ની પાછળ�ુ ંકારણ સપરટપણે સમ� શકા� ુ

નથી. �મક� કોઈ અ્રય બાબત ખાસ કર�ને 
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ભિવરયમા ંબનનારા બનાવોની આગાહ� કરવી , 

કોઈ વયો�તને આકિષ�ત ક� િતરસ��ત કરવા માટ� 

તેના માનસ પર કબજો મેળવવો , ��ુ, વશીકરણ 

ક� સમંો�હત કર�ને કોઈ વયો�તની શો�ત પર ધાર� 

અસર ઉપ�વવી , ક� પછ� ઘણો છેટ� રહ�ને 

અડકયા વગર કોઈ પણ વસ�નેુ કહ�વાતી 

આધયા�તમક ક� ગેબી શો�તના આધાર� તેની જગયા 

પરથી હટાવવી. આવા બનાવો બનતા હોવાના 

સમાચાર અવારનવાર મળતા રહ� છે. �ાર�ક તો 

આવા બનાવો આપણે પોતે નજરો નજર જોયેલા 

પણ હોય છે. ન�નૂા�પે આવા બનાવો બતાડવાના 

આધાર�તૂ સમાચાર પણ મળતા રહ� છે. ભારત , 
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ઈરાન ક� પ��ચમના દ�શોમા ંઆવી વયો�તઠ છે 

�ઠ ન�નુા �પે આવા બનાવો અવારનવાર 

બતાડતા હોય છે. આવી વયો�તઠની 

િવ�વસનીયતા માટ� શકંાને કોઈ સથાન પણ નથી 

હો� ુ.ં 

ઉપર જણાવ�ુ ંતેમ આ પકારના કામની 

પાછળ�ુ ંકારણ સપરટપણે બ�ુ જલદ� સમ� શકા� ુ ં

નથી. તેથી આવા કામ કંઈક રહસયમય હોય એમ 

લાગયા કર� છે. પણ કામ કરવાની પધધિત�ુ ં

બાર�કાઈથી િનર�કણ કરવામા ંઆવે તો પછ� એ 

સમ�ય જતા સમય નથી લાગતો ક� ્ઢ મનોબળ 
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અને અડગ ઇચછાશો�ત આવા અસમાનય દ�ખાતા 

કામની પાછળ �ખુય ભાગ ભજવે છે. 

આવા અ સામાનય કામ કર� શકાય એમ 

છે એવી માનયતાના કારણે ્ઢ મનોબળ પૈદા થાય 

છે અને આ�ુ ં્ઢ મનોબળ અડગ ઇચછાશો�ત પૈદા 

કર� છે. �ાર�ક આવી ઇચછાશો�ત સવતતંપણે પણ 

પૈદા થતી હોય છે અને �ાર�ક તેને પૈદા કરવા 

માટ� કોઈ સહાયતા લેવી પડ� છે. �મક� કોઈને 

આકિષ�ત ક� િતરસ��ત કરવાના કામ માટ� ખાસ 

જગયાએ, ખાસ સમયે, ખાસ શાહ�થી, ખાસ પકાર�ુ ં

મતં લખ�ુ ંક� પછ� તાિંતક બેઠકોમા ંખાસ બાળકની 

સામે અર�સો ગોઠવવો ક� અ�કુ મતં ક�ટલીક 
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ચોકકસ સખંયામા ંબોલવા ક� �પ જપવો વગેર� 

વગેર�. આમ ધા�ુર કામ કરવા ક� પ�રણામ મેળવવા 

માટ� ઇચછાશો�તને મદદ�પ થાય તે�ુ ંવાતાવરણ 

ઉ�ુ ંકરવામા ંઆવે છે. આ વાતાવરણની અસરના 

કારણે કામ કરનારની િાનેન્ીયો પર એવો પભાવ 

પડ� છે ક� વયો�તએ પોતે �ણવા ધાર�લી બાબતો 

પોતાની સગી રખે જોઈ શ કતો હોવાનો ભાસ 

ઉભો થાય છે �ને માણસ હક� કત સમ� બેસતો 

હોય છે. 

આ બાબતની ખાતર� તો આપણે પોતે 

પણ કર� શક�એ છ�એ. �મક�, �ૂરની કોઈ વયો�તને 

તમે જોવા માગંો છો તો પોતાની �તને તમે એમ 
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કહો ક� એ વયો�ત તમાર� સામે જ ઉભી છે અને 

તમે તેન ેજોઈ રહયા છો. આટલી ઇચછા પૈદા કયાર 

બાદ મગજમાથંી બી� દર�ક બાબતોને બા�ુ પર 

હડસેલી દઈને પોતાની કલપનાશો�તને એકારપણે 

એક જ િવચાર પર ક�ન્ીત કરો તો તે વયો�તને 

તમે કલપેલી તે �જુબ તમાર� સમક ઉભેલી 

દ�ખાશે. 

એવા ઘણા ડોકટરો છે �ઠ 

કલપનાશો�તના આ િસધધાતંને આધાર� પોતાના 

દદમમા ંઆતમિવ�વાસ જગાડ�ને �નો કોઈ ઇલાજ 

નથી હોતો એવા અસાધય રોગમાથંી તેમને બહાર 
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કાઢ� છે અને આવા દદમએ �મુાવેલી ત�ુંરસતી 

તેમને પાછ� મેળવી આપે છે. 

ઉપર જણાવેલ િસધધાતંને એક ડગ�ુ ં

આગળ ચલાવીએ તો એ સમ� શકાય છે ક� કોઈ 

વયો�તની ઇચછાશો�ત એકદમ મજ�તૂ હોય તો 

તેવી વયો�ત બી� વયો�તના માનસ પર પભાવ 

પાડ�ને પોતાની આવી ઇચછા સામેવાળ� વયો�તમા ં

પણ પૈદા કર� શક� છે અને આવી બી� વયો�તના 

માધયમ તર�ક�નો ઉપયોગ કર�ને પોતે �ણવા 

માગેલ મા�હતી આવા માધયમ મારફતે �ણી શક� 

છે. 
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આટલી ચચાર બાદ તણ િસધધાતંો 

(તારણો) સમ� શકાય છે. 

* * * * * 
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િસધધાતં પહ�લો 

આવા દ�ખીતા રહસયમય કામ , હક�કતમા ં

કાયર કરનારના તે કામ કરવા િવશેના િાન તથા 

તેની મજ�તૂ ઇચછાશો�ત પર આધાર રાખે છે , જો 

ક� આવા િાનને ખરાપણા હોવા સાથે કશો સબંધં 

નથી હોતો. આ�ુ ંકોઈ િાન છે એમ તે માનતો 

હોય છે. જયાર� વાસતવમા ંઆ�ુ ંકોઈ િાન (િવદા) 

હો� ુ ંનથી. તેથી ખો�ંુ પ�રણામ મળે છે. (આ 

બાબતની દલીલ હવે પછ� આવે છે) તેથી આવી 

વયો�તઠ મેલી િવદા અને ��ુની મદદથી દ�વી 

દ�વતાઠને અને �તૂ પેતને પોતાના કબ�મા ં
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લાવીને ધા�ુર કામ કરાવી શ કવાના ભમમા ંરહ�તી 

હોય છે. આવી ક�ટલીક વયો�તઠ દ�વી દ�વતાઠને 

અને �તૂપેતને ‘શોધી’ કાઢ�ને તેઠને ખાસ નામ 

આપીને મતં - તતં અને મેલી િવદાના આધાર� 

તેઠને પોતાના તાબામા ંરાખતા હોવાની માનયતા 

ધરાવતી હોય છે. આવા તાિંતકો એમ ્ઢપણે 

માનતા હોય છે ક� કોઈ પણ આતમાને બેઠકમા ં

બોલાવીને તેની સાથે વાતચીત કર� શકાય છે. 

તેથી તેઠ અવારનવર બેઠકો ગોઠવીને આતમાને 

બોલાવતા હોવાનો દાવો પણ કરતા હોય છે. ખર� 

ર�તે તો તેઠ ભમ ક� કલપનામા ંજ આતમા સાથે 

આવી વાતચીત કરતા હોય છે. આતમા આવી 
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બેઠકોમા ંખર�ખર હાજર� આપતા હોવા�ુ ંમાન�ુ ં

�શુક�લ છે. કારણ ક� બેઠકમા ંભાગ લેતી દર�ક 

વયો�ત આતમાની આવી હાજર�નો અ�ભુવ કરતી 

નથી. જો ક� ભાગ લેતી દર�ક વયો�ત િાને�ન્ય તો 

ધરાવતી જ હોય છે. 

આવી તાિંતક બેઠકોમા ંઘણી વખત કોઈ 

�વતા માણસના આતમાને હાજર થવાનો આદ�શ 

આપવામા ંઆવે છે પણ � વખતે મજ�રૂ આતમાએ 

હાજર� આવયાનો દાવો કરાય છે તે જ વખતે તે 

કોઈ વયો�ત કોઈ બી� ઠ�કાણે પોતાના કામમા ં

મશ�લૂ હોય છે. અને તેનો આતમા એક કણ માટ� 



1204 
 

પણ તેને �કૂ�ને �ાકં બી� ચાલયો ગયો હોવા�ુ ંતે 

અ�ભુવતો નથી. 

હવે પ�ન એ ઉઠ� છે ક� દર�ક માણસ પાસે 

આતમા તો એક જ હોય છે. તો પછ� જરા પણ 

ખબર ન પડ� તે ર�તે માણસનો આતમા તેવી 

વયો�તને છોડ�ને બી� �ાકં હાજર� આપવા �ય 

એ કઈ ર�તે બની શક� ? 

ઉપરાતં આતમા કોઈ ભૌિતક વસ� ુતો 

નથી તેથી તેન ેસમય અને સથળ િવશે કોઈ બધંન 

નથી તો પછ� તે ચોક કસ સમયે હાજર કઈ ર�તે 

થઈ શક� ? 
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એક જ આતમા �ુદ� �ુદ� બેઠકોમા ં�ુદા 

�ુદા સવ�પે હાજર થતો હોય છે. આતમા�ુ ંઆ�ુ ં

�ુ�ુ �ુ�ુ સવ�પ લેવા પાછળ�ુ ંકારણ �ુ ં? 

આવી તાિંતક બેઠકોમા ંઆતમા કયાર�ક 

�ુ� બોલતો હોય છે ક� �છેૂલા પ�નના ખોટા 

જવાબ આપતો હોય છે તે ઉપરાતં �ુદા �ુદા 

આતમા એક જ સબંધંમા ં�ુદા �ુદા જવાબ આપતા 

હોય છે. આ�ુ ંકયા કારણસર બને છે ? 

ઉપરોકત તથા એવી બી� શકંાઠ , એ 

માનવાને મજ�રૂ કર� છે ક� કોઈ આતમા�ુ ં કોઈના 

કબ�મા ંઆવી જ�ુ ંઅથવા તાિંતક બેઠકોમા ંહાજર� 

આપવી એ વાતમા ંકંઈ તથય નથી. બલક� આતમાને 



1206 
 

બોલાવીને તેની સાથે વાત કરવાનો દાવો કરતી 

વયો�તઠ ક� તાિંતકો હક� કતમા ંફકત ભમમા ંહોય 

છે ક� આતમાને પોતાના કબ�મા ંકર� શકાય છે અને 

તેને કોઈ પણ બેઠકમા ંબોલાવી શકાય છે. 

ઉપરની દલીલોના આધાર� એમ કહ� 

શકાય ક� તાિંતક કોઈ આતમાને જોઈ ક� સાભંળ� 

શકતો હોવાના દાવામા ંકોઈ હક� કત નથી પણ આ 

તેની કલપના હોય છે. 

* * * * * 
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િસધધાતં બીજો 

મજ�તૂ ઇરાદાશો�ત અને ્ઢબનોબળ 

ધરાવતી ક�ટલીક વયો�તઠ કોઈ પણ �ુિતમ 

સજંોગો ઉભા કયાર વગર ક� કોઈ માધયમની 

સહાયતા વગર પોતાની �તે જ આવા અસામાનય 

કામ કરતી હોય છે. તેમના ંઆવા અસામાનય કાયર 

અ�કુ કેત �રુતા મયાર�દત હોય છે. જો ક� આવા 

કામ કલપનામા ંહોય ક� પછ� હક� કતમા ંપણ હોઈ 

શક� છે. 

આએ બાબત ખાસ ધયાનમા ંરાખવાની છે 

ક� આવા પકારની વયો�તઠનો �ખુય આધાર 
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પોતા�ુ ં્ઢ મનોબળ અને મજ�તૂ ઇચછાશો�ત 

હોય છે. 

આવી વયો�તઠનો બીજો પણ એક પકાર 

જોવામા ંઆવે છે �મક� પયગમબર અલલાહના 

ખાસ બદંાઠ. તેઠ સવર શેરઠ ઇચછાશો�ત 

ધરાવતા હોવા છતા ંપણ ઉપર જણાવેલી પહ�લા 

પકારની વયો�તઠની માફક પોતાના મનોબળ 

અને ઇચછાશો�ત પર આધાર રાખવાને બદલે 

સ�ંણૂરપણે અલલાહ પર જ આધાર રાખતા હોય છે. 

તેઠ સાચા અથરમા ંઅલલાહની બદંગી કરતા હોય 

છે અને તેના પર જ સ�ંણૂર ભરોસો રાખતા હોય છે. 

આવી મહાન વયો�તઠ અલલાહ િસવાય બી� 
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કોઈથી કંઈ પણ અપેકા નથી રાખતી અને તેઠ 

પોતે કંઈ પણ નથી ચાહતા િસવાય અલલાહ � 

ચાહ�. તેઠ દર�ક સમયે અલલાહની મરઝીને માથે 

ચડાવતા હોય છે. 

ઉપર જણાવેલી બે પકારની 

વયો�તઠમાથંી પહ�લા પકારની દર�ક વયો�તની 

કામ કરવાની પોત પોતાની અલગ અલગ પધધિત 

હોય છે. કોઈ �નની મદદથી ક� તેન ે�છૂપરછ પર 

આધા�રત અથવા �હોની મદદથી કોઈ કામ કર� તો 

આવા કામને ‘‘અલ - ક�હાનહ’’ કહ�વામા ંઆવે છે. 

મતં-તતં, માદ�ળયા, તાવીઝ ક� એવા પકારની 
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સહાયથી જો આવા કામ કરવામા ંઆવે તો તેન ે

��ુ કહ�વામા ંઆવે છે. 

પયગમબર ક� અલલાહના ખાસ બદંાઠ 

મારફત અસામાનય બનાવો પણ કંઈક પકારના 

હોય છે , પોતાની પયગમબર�ની સચચાઈના 

પડકાર�પે જો આવા અસામાનય બનાવો 

દ�ખાડવામા ંઆવે તો તેન ેમોઅ �ઝો કહ�વામા ં

આવે છે. પણ આવા અસમાનય કામો જો 

પડકાર�પે ન હોય તો તેને ‘‘અલ કરામહ ’’ 

કહ�વામા ંઆવે છે. ‘‘અલ કરામહ’’ નો શા�બદક અથર 

શેરઠતા અને બ�ુમાન એવો થાય છે. ઇસલાિમક 

પ�રભાષામા ં ‘‘અલ કરામહ ’ નો અથર પડકાર 
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વગરનો મોઅ �ઝો થાય છે. જો આવો બનાવ 

દોઆ કરવાના કારણે બનયો હોય તો તેને દોઆની 

ક�લૂાત�પે ગણવામા ંઆવે છે. 

* * * * * 
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િસધધાતં તીજો 

એ બાબત હવે સપરટ થઈ �કૂ� છે ક� 

આવા અસામાનય બનાવો તે કાયર ક રનારની 

ઇચછાશો�ત પર આધા�રત હોય છે. દર�ક વયો�તની 

ઇચછાશો�તનો પભાવ અલગ અલગ હોય છે. 

ઇચછાશો�ત �જૂબ હોય તે પમાણે તે�ુ ં પ�રણામ 

મળ�ુ ંહોય છે. એક વયો�તની ઇચછાશો�તની અસર 

બી� વયો�ત ના�દૂ કર� શ કતી હોય છે. �મક� 

મતં - તતં અને મેલી િવદાની અસરને મોઅ �ઝો 

ના�દૂ કર� શક� છે. 
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એવી જ ર�તે પમાણમા ંનબળ� 

ઇચછાશો�ત ધરાવતી વયો�ત મજ�તૂ માનસ 

ધરાવતી સામેની વયો�ત પર કોઈ અસ ર કર� 

શકતી નથી. 
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�ુદા �ુદા િસધધાતંો પર 

આધા�રત ��ુ િવદાની અ�કુ 

શાખાઠ િવશે એક �ૂંક� ચચાર 

અસામાનય કાયર કરવા માટ� અલગ 

અલગ િસધધાતંો પર આધા�રત કંઈક િવદાઠને 

ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવે છે. આમ તેના ઘણા 

કેતો છે. આવા દર�ક કેતની ચચાર અસભંવ છે 

તેથી સામાનય ર�તે ઉપયો ગમા ંલેવાતા ચાર�ક 

�ટલા િસધધાતંો અને તેના પર આધા�રત િવદાની 

અહ� ચચાર કરવામા ંઆવી છે. 



1215 
 

(૧) ‘‘અ  - ા ામયા’’ 
આએ િવદામા ંકોઈ ભૌિતક શો�ત અને 

ઇચછાશો�તના સયંોગથી અસામાનય કામ કરવામા ં

આવે છે. રખ મારફતે કોઈને મોહપાશમા ંનાખીને 

તેની પાસે ઇ�ચછત િવચારો કરાવવા�ુ ંકામ આએ 

કેતમા ંઆવે છે. 

��ુના કેતમા ંઆએ પધધિતનો બ�ુ 

િવશાળ ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. 

(ર) ‘‘અલ - �લામયા’’ 
પોતાનાથી ઉચચ પકારના અને બ�ુ 

શો�તશાળ� આતમા સાથે કઈ ર�તે સબંધં જોડવો 
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અને તેન ેકઈ ર�તે પોતાના કબ�મા ંલેવો તેન ે

લગતી િવદાની શાખો અલ - �લિમયા કહ�વામા ં

આવે છે. 

આએ િવદાને ‘‘વશ કરવાની િવદા’’ પણ 

કહ�વામા ંઆવે છે. 

(૩) ‘‘અલ - �હામયા’’ 
આ િવદા મારફતે એ �ણી શકાય છે ક� 

ઉચચ પકારનો આતમા ધરાવતી ચીજોની શો�તને 

આપણી �ુિનયાની �ળૂ�તૂ તતવો સાથે કઈ ર�તે 

મેળ કરવો ક� �થી ધાર��ુ ંઅસામાનય કામ થઈ 

શક�. આ િવદાને ચમતકાર તર�ક� પણ ઠળખ વામા ં

આવે છે. � �હો અને તારાઠની અ�કુ પકારની 
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ોસથિત આપણી �ુિનયાના બનતા બનાવો સાથે 

સબંધં ધરાવે છે અને આપણી �ુિનયા પર તેનો 

અસર પણ થાય છે. તે  જ પમાણે આ �ુિનયાના 

�ળૂ�તૂ તતવો ક� તે�ુ ંિમશણ અને તેના 

�ણુધમ�નો પણ આ �ુિનયા પર અસર પડ� છે. 

આવી દર�ક બાબતો અને તેની અસરનો 

બાર�કાઈથી અભયાસ કર�ને કઈ ર�તે અસામાનય 

બનાવો બનાવવા તેન ેલગતી િવદા આ શાખા 

હ�ઠળ આવે છે. 

(૪) ‘‘અર - �રમીયા’’ 
કોઈ પણ ચીજના �ણુધમર પર કઈ ર�તે 

કા� ુમેળવવો ક� ધાયાર �ણુધમર કઈ ર�તે પેદા 
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કરવા ક� �થી દ�ખીતી ર�તના અસામાનય કામ થઈ 

શક� તે િવદાને ‘‘અર �રમીયા’’ તર�ક� ઠળખાય છે. 

આએ િવદાને અરબીમા ં ‘‘અશ શઅબદહ ’’ (હાથ 

ચાલાક� ક� નજરબદં� હક� કતને ખો�ુ �પ આપ�ુ ંક� 

હાથ ચાલાક�ના ખેલ) કહ�વામા ંઆવે છે. 

આ ચાર િવદા િસવાય એક પાચંમી િવદા 

ક� �ને ‘‘અલ �કમીયા ’’ (�ળૂ�તૂ ર�તે કોઈ પણ 

હલક� ધા�નેુ સોનામા ંબદલ�ુ)ં કહ�વામા ંઆવે છે. 

�વૂરજો આએ પાચેં િવદાને િાનની પાચં 

�ઢૂ અને રહસયમય શાખા તર�ક� ઠળખતા હતા. 

શેખ બહાઈ (અ.ર.)�ુ ંકહ��ુ ંછે ક� તેઠ 

જયાર� ઈરાનમા ંહતા તયાર� તયા ંઆગળ આ 
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િવષય�ુ ંએક �ુદંર �સુતક તેમના ંજોવામા ંઆવેલ 

હ� ુ.ં ��ુ ંિશષરક હ� ુ ં ‘‘�ુલાહા - એ - સર ’’ મજ�રૂ 

પાચેં િવદાના નામના દર�કમાથંી પહ�લો અકર 

લઈને �સુતક�ુ ંિશષર બાધંવામા ંઆવેલ છે , �મક� 

‘�કમીયા’નો ક , ‘�લમીયા’ નો લ , ‘�હમીયા’ નો હ , 

‘િસમીયા’નો સ અને �રમીયા’ નો ર. મજ�રૂ દર�ક 

અકરને ભેગા કરવાથી ‘�ુલહા - એ - સર ’ શબદ 

બને છે, �નો અથર માથાની ટોપી થાય છે. 

આએ િવષયમા ંબલીનાસએ લખેલ 

�સુતકોનો �ૂંકસાર , ‘‘અઝ - ઝબી - રાહ ’’, ‘‘અલ 

ઇસકદર�યયાહ’’, ‘‘અલ ��ુરલ મ ક�મુ’ (અર રાઝી 

��ત) ‘‘અત તસયીરાત’’ (અસ સકકાહ� ��ત) અને 
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‘‘આમા�લુ કવાક�બ અસ સબાહ ’’ (અલ હક�મ 

તમતમ અલ �હનદ� ��ત) આધાર�તૂ ગણાય છે. 

 

* * * * * 
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ઉપરની લખેલ િવદાને લગતી 

કંઈક વધારાની મા�હતી 

(પ) �ક્ાને લગ� ુ ંજાન 
ધાર�લી અસર ઉપ�વવા માટ� રકડા 

અને અકરો વચચેના સબંધંને કઈ ર�તે ઉપયોગમા ં

લેવી તેન ેલગ�ુ ંઆએ િાન છે. �રે�મા ંઆને 

(Numerology) કહ�વામા ંઆવે છે. ��ુઈ ચોરસ ક� 

િતકોણમા ંસબંિંધત રકડા ક� અકરોને ખાસ કઈ 

ર�તે �કૂ�ને ધા�ુર પ�રણામ મેળવ�ુ ંતે કોઈ ��ુ છે 
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એવી માનયતા ઉભી કરવા માટ� આએ િવદાનો 

ઉપયોગ કરાય છે. 

(૬) ઇલમે ખા�ફયા (�� ુજાન) 
આ ઇલમ દારા કોઈ અસરના એક અથવા 

અનેક નામ શોધી (દા.ત. અગર કોઈ બે માણસો 

વચચે અનબન કરાવવી હોય તો તેની અસર�ુ ં

નામ - જગડો , મતભેદ, નારાઝગી વગેર� એમ 

થાય.) તે નામો�ુ ંકાયર કરવા માટ� �ઝમમેદાર 

ફ�રશતાઠ અથવા શૈતાનોના નામ શોધી તે 

નામોના મતંો જપ કરવાથી પોતાનો પાપી હ�� ુ

પાવત કરાય છે. 
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શેખ અ�લુ અબબાસ અલ �નૂી અને 

સૈયદ �ુસૈન અલ અખલાતીની લખેલ �કતાબો 

ઉપરના બે િવષયોની �ખુય �કતાબો છે. 

આ િસવાય આએ િવષયમા ંઘણી 

આ�િુનક કળાઠ િવ કસાવવામા ંઆવી છે. �મક� 

��ુના ખેલ , (Mesmerism), વશીકરણ 

(Hypnotism), અને આતમા સાથે વાતચીત (Spirit 

Communication). 

અગાઉ બતાવવામા ંઆવ�ુ ંછે તેમ આ 

બધી િવદાઠ ઇચછા અને કલપના શો�તના સયંોગ 

પર આધા�રત છે. આ િવશે ઘણા �સુતકો અને 

સામિયકો ઉપલબધ છે. 
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આટલી લાબંી ચચાર બાદ ��ુ અને મતં 

- તતં હક� કતમા ં�ુ ંછે તે સમજ�ુ ંઆસાન થઈ 

જશે. 

 

* * * * * 
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કહાનત (ભિવરયવાણી કરવી, 

�કુન જોવા) (��  દારા ગૈબની 

ખબર મેળવવી) 

ભિવરયમા ંબનનાર� વાતોની ખબર 

આપવી, એ ધારણથી ક� આવી આગાહ� 

��ામતોના સ�હૂ મારફત પહ�ચે છે અથવા ક� 

��ામતો આવી આગાહ� અ�કૂ પ�રબળો મારફત 

પહ�ચાડ� છે, એને કહાનત કહ�વામા ંઆવે છે. 

દાખલા તર�ક� સવાલ કરનાર શબદો , 

સજંોગો ર�તભાત અને અ�કુ �વુત વાતોની 
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�ણકાર� મેળવી શક� છે. સાહ�બે નેહાયહ (�કતાબ 

અલ �બદાયા વન નેહાયાના લેખક) કહ� છે ક� 

‘‘કહાનતના આ પકારને એરાફ કહ�વાય છે , પરં� ુ

ફ�કહમા ંએ વાત મશ�ુર છે ક� કાહ�ન એ માણસ 

છે, �નો સબંધં ��ા  સ�હુ સાથે છે અને તેઠના 

એ સ�હુ દારા તેન ેસલાહ આપવામા ંઆવે છે અને 

�વુત વાતોની મા�હતી પણ આપવામા ંઆવે છે. 

દાખલા તર�ક� ચોરાએલો અ�કુ માલ કયા ં

રાખવામા ંઆવયો છે ? અથવા તેનો ચોર કોણ છે 

? અથવા ખોવાએલી અ�કુ વયો�ત �ા ંછે ? 

અથવા ફલાણા માણસનો કાિતલ કોણ છે ? અથવા 

ભિવરયમા ંબનનાર� અ�કૂ વાતની ખબર 
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આપવામા ંઆવે � ભિવરયવાણીનો એક પકાર છે. 

તમામ ફક�ઠ એ વાત માટ� એકમત છે, ક� કહાનત 

હરામ છે. એટલે ક� �વી ર�તે ��ુ કરતા શીખ�ું , 

બી�ને શીખવ�ું , તેની ઉપર અમલ કરવો અને 

��ુગર પાસે જ�ું , આ તમામ બાબતો હરામ છે , 

�બલ�ુલ તેવી જ ર�તે કહાનત કરતા શીખ�ું , તેની 

ઉપર અમલ કરવો અને કાહ�ન પાસે જ�ુ ંપણ 

હરામ છે. બલક� ક�ટલાક ફક�હોએ એટલે �ધુી કહ�ુ ં

છે, ક� કહાનત પણ ��ુનો એક પકાર જ છે. 

હઝરત ઇમામ સા�દક અલ�યહસસલામ 

ફરમાવે છે : 
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‘કા�હન અને કહાનત કરાવવા માટ� 

કાહ�ન પાસે જનારો , દ�ને મોહમમદ સલલલલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસલલમમાથંી બહાર થઈ �ય 

છે.’ 

(ખે ાલ) 

જનાબ હ�સમે , હઝરત ઇમામ જઅફર� 

સા�દક અલ�યહસસલામને �છૂ�ુ ં: 

‘અમાર� તયા ંએક માણસ. છે , જયાર� કોઈ 

તેને ચોર� થએલા માલ અને �મુ થએલી વસ�ઠુ 

િવગેર� િવશે �છેૂ છે તયાર� તેનો ઉક�લ કહ� શક� છે , 

તો �ુ ંઅમારા માટ� તેન ેતે બાબત �છુવી �એઝ 

છે ? આપે ફરમાવ�ુ ં: હ ઝરત ર�લેૂ �દુા 
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સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં

છે ક� જો કોઈ ��ુગર , કા�હન અથવા �ુઠા પાસે 

�ય અને તે�ુ ંસમથરન કર� તો અલલાહ� તેના 

પયગમબરો ઉપર � આસમાની �કતાબો ના�ઝલ 

કર� છે , તે બધી �કતાબો પમાણે તે કાફર થઈ 

ગયો. (ગણાશે) 

(મકાા બે મોહરસમહ) 

ઉપરોકત �કતાબમા ંશૈખ અનસાર� 

ફરમાવે છે ક� આ �રવાયત � ‘‘સહ�હ’’ છે એનો 

અથર એ છે ક� , કહાનતથી ક� અનય બી� કોઈ 

માધયમથી �પી વાતો િવશે ખબર આપવી એ 

સ�ંણૂર ર�તે હરામ છે. અલબ� જો કોઈ શકંા 
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વયકત કરવા માટ� કોઈ �પી વાતની ખબર આપે 

(ક� કદાચ આમ હોઈ શક�) તો તે �એઝ છે. 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામ તો 

કહાનતને હરામ ધધંામા ંગણે છે અને તે�ુ ં

મહ�નતા�ુ ંલે�ુ ંપણ હરામ સમ� છે. (�સુતદરક) 

હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામની 

પણ આ પકારની �રવાયત ન�ધવામા ંઆવી છે. 

 

* * * * * 
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ભિવરયની વાત ન �ણવામા ંજ 

લોકોની ભલાઈ છે. 

કહાનત વગેર� હરામ હોવા પાછળ � 

�બૂી અને ભલાઈ રહ�લી છે તે પણ બધાએ �ણી 

લેવી જોઈએ. તે વાતમા ંકોઈ શકંા નથી ક� 

ઇનસાનો ભિવરયમા ંબનનારા બનાવ અને 

અકસમાતો િવશે અગાઉથી �ણી લે તે બાબત 

�દુાએ તઆલાને પસદં નથી. અને ઇનસાનો એ 

વાતોને ન �ણે તેમા ંજ તેમની ભલાઈ છે. કારણ 

ક� જો કોઈ બનાવ સારો અને માણસની મર� 

પમાણેનો હશે તો તે �ણીને માણસના રોજ�દા 
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�વનમા ંકોઈ ફકર પડવાનો નથી અને એ વાત 

પણ શ� છે , ક� કોઈ સારો બનાવ ઇનસાન માટ� 

�ુઆ કરવા અને સદકો આપવા �વા નેક કામ પર 

આધા�રત હોઈ શક� અને જો તે નેક કામ ન બ�વે 

તો તે સારો બનાવ ક� પ�રણામથી વ�ંચત રહ� જશે. 

એટલે ક� તે સારો બનાવ બનશે જ નહ�. જો કોઈ 

બનાવ ક� અકસમાત ઇનસાનની ઇચછા ક� મર � 

િવ�ધધનો હોય તો તે વાત અગાઉથી �ણીને તેન ે

સખત તકલીફ પહ�ચશે અને એ�ુ ંપણ બની શક� ક� 

તે અકસમાત બનવાનો પણ િન��ચત હોય અને 

તેમા ં�દુાના �ુકમથી ફ�રફાર થઈ �ય. કારણ ક� 

ઘણા ખરાબ બનાવો અને અકસમાતો �ુઆ , સદકા 
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અને નેક કામની બર કતથી ટળ� જતા હોય છે. 

ઇિતહાસમા ંએ વાત ન�ધાએલી છે ક� , તૌબા અને 

�ુઆ કરવાને લીધે હ ઝરત ��ૂસુ 

અલ�યહસસલામની કૌમ ઉપરથી �સુીબત �ૂર થઈ 

ગઈ હતી. �નો ઉલલેખ �ુરઆને મ�દમા ંકરવામા ં

આવયો છે. �કતાબે એહતે�જમા ંહ ઝરત ઇમામ 

જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામની એક હદ�સ 

ન�ધવામા ંઆવી છે �નો સારાશં એ છે ક� ‘(હઝરત 

ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમની િવલાદત થયા પછ�) જયાર� શયતાનો 

અને ��ોથ�ુ ંઆસમાન પર જવા�ુ ંબધં થઈ ગ�ુ ં

તયાર પછ� તેઠ આસમાની બનાવો િવશે ખબર 
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આપી શ કતા ન હતા. તેઠ ફ કત જમીનની હદ 

એન એની મયારદામા ંસીફલીયાત 

(શયતાનીઅમલ)ની ખબર આપી શકતા હતા અને 

તે ખબર પણ ખાતી�વૂરક આપી શકતા નહ�. કારણ 

ક� � ર�તે ઇનસાનોમા ંસા� ુઅને �ૂ� ંબોલનાર બનેં 

પકારના લોકો હોય છે , �બલ�ુલ તેવી જ ર�તે 

��ોરોમા ંપણ બનેં પકારના � �ન હોય છે , તેથી 

કાહ�નની વાતો ભરોસાપાત હોય શકતી નથી. 

 

* * * * * 
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��ુગર અને કાહ�ન ગદંા હોય છે. 

��ુગર અને કહાનત કરનારા લોકોના 

હલકા વયવસાય િવશે , અ�ભુવી અને ��ુગર લોકો 

� િવિવધ પકારની બદમાશી , �નુાહખોર�, ચોર� 

અને બેઈમાનીની વાતો અને અ�ભુવો ર�ુ કર� છે , 

તે જ �રુતા ંછે , તેઠ તમામ નેક  કામો છોડ�ને 

ખરાબ કામો કરતા હોય છે. �મક� પિતવાળ� �ીઠ 

સાથે ઝીના (વય�ભચાર) કરવો , કોઈ િનદ�ષ 

માણસ�ુ ં�નૂ કર� નાખં�ું , અથવા અ�કૂ ખાસ 

ર�તે કોઈ વયો�ત�ુ ંલોહ� પી�ું, �ંુકમા ંકહ�એ તો � 

વસ�ઠુનો �દુાએ કરવાનો �ુકમ આવયો છે તે�ુ ં
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અપમાન અને અવગણના કરવી , �મક� �ુરઆને 

મ�દની આયતોની બે�ુરમતી કરવી અને એવા 

કામો કરવા �નાથી શયતાનની વધાર� નઝદ�ક 

થવાય, અને તેની હરોળમા ંઉભા રહ� જવાય. બલક� 

શયતાથી પણ બદતર થઈ જવાય છે. બેશક 

માનવ�ુ ંઆ ક��ુ ં�ુભારગય છે ક� એ ઇનસાન �ને 

�દુાએ તેના નેક અમલને પ�રણામે, એટલે ક� 

ઇસલામના �ુકમો ઉપર અમલ કર�ને ફ�રશતાઠની 

હરોળમા ંશા િમલ થવાની અને ફ�રશતાઠથી પણ 

શેરઠ બની શકવાની શો�ત આપી છે, એ જ ઇનસાન 

પોતાના ખરાબ ��તયોને કારણે એ દરજ� 
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પહ�ચવાથી વ�ંચત થઈને , શયતાનથી પણ હલકા 

દરજ� ચાલયો �ય છે. 

 

* * * * * 
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‘‘શઅબદહ’’ (નજરબદં�, 

ઇન્�ળ) 

શઅબદહ (ઇન્�ળ ક� નજરબધંી) એવી 

વાતને કહ�વામા ંઆવે છે ક� �ની હક� કત ક� 

અસલીયત કંઈ હોતી નથી , પરં� ુફ કત અતયતં 

ગિત દારા તેન ેએવી ર�તે દ�ખાડવામા ંઆવે છે , ક� 

જોનારા તેન ેફકત બાહ ર�તે જોઈ શક� છે. દાખલા 

તર�ક� કોઈ સળગતી વસ�નેુ ગોળ ફ�રવવામા ંઆવે 

તો આગ�ુ ંએક વ� ૂરળ દ�ખાય છે. જયાર� હક� કતમા ં

તે વ� ૂરળ હો� ુ ંનથી. મોટરકાર , વહાણ ક� ટ�નમા ં

પવાસ કરતી વખતે બહાર જોતા, પવાસ કરનારને 
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પોતે ોસથર (ઉભા) હોય તેમ લાગે છે અને બહારની 

જમીન, દર�યા અને બી� વસ�ઠુ ફરતી 

(ગિતમાન) હોય તે�ુ ંલાગે છે. �બલ�ુલ તેવી જ 

ર�તે નજરબધંી કરનારો હક� કત ન હોય , તેવી 

વાતોને હક� કત તર�ક� ર�ૂ કરતો હોય છે. તમામ 

ફક�હો એ વાત ઉપર એકમત છે ક� શાઅબદહ 

(નજરબધંી) હરામ છે. અને તે પણ ��ુનો જ એક 

પકાર છે. હદ�સે એઅતે� જમા ંહ ઝરત ઇમામ 

જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામે શાઅબદહને 

��ુના એક પકાર તર�ક� વણરવ�ુ ંછે. આ પકારની 

િવદાના �ણકારોએ ��ુની � િવશીરઠતા અને 

પકારો�ુ ંવણરન ક�ુર છે તેમા ંશાઅબદહ પણ 
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શાિમલ છે. � બાબત હક� કતમા ંબનતી ન હોય 

અને ફ કત દ�ખાતી હોય તે નજરબદં� છે. 

�ફરઔનના ��ુગરોએ હ ઝરત �સૂા 

અલ�યહસસલામની સામે બનેં પકારના ��ુ કયાર 

હતા, પહ�લી વખત ગૈર હક�ક� ��ુ (નજરબધંી) 

ક�ુર હ� ુ ંઅને બી� વખત � ��ુ દ�ખા�ુ ંહ� ુ ંતે 

અસલીયત અને હક� કત હતી. તયાર પછ� મજ�રૂ 

લેખકોએ, આ ઉપરાતં �ુદા �ુદા પકારના ��ુ 

િશખવાની બાબતો�ુ ંવણરન નુ� છે. � બાબત અતે 

પસ�તુ છે , અને તેના કારણે િવષયમા ંવધાર� 

લબંાણ પણ થઈ જશે. 
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અ� ૂહફસ હદાદના �વન ચ�રતમા ંએ 

વાત�ુ ંવણરન કરવામા ંઆવ�ુ ંછે ક� , તેઠ તેમની 

�વુાનીના પારંભના �દવસોમા ંએક સ�દયરવાન 

�ીના ઈશકમા ંલપેટાઈ ગયા. તેના પેમમા ંતેઠ 

એવા �દવાના થઈ ગયા ક� તેમની ધીરજ અને 

હોશો હવાસ ચાલયા ગયા. તેઠ પાસે તે �ીને 

મેળવવાનો કાઈં જ રસતો ન હતો. લોકોએ તેમને 

કહ�ુ ંક� િનશા�રૂમા ંએક ય�ુદ� ��ુગર રહ� છે , � 

��ુ કર�ને તમારો હ�� ુ�રૂો કરાવી દ�શે. અ� ૂહફસ 

તે ��ુગર પાસે ગયા અને તયા ંજઈને પોતાની 

હાલત�ુ ંવણરન નુ�. ય�દૂ� ��ુગર� તેઠને કહ�ુ ંક� 

‘તમે ચાલીસ �દવસ �ધુી કોઈ પણ પકારની 
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ઇબાદત ક� નેક અમલ કરવા�ુ ંબધં કર� દો �થી 

�ુ ં��ુ દારા તમારો હ�� ુ�રુો કર� શ �ંુ. આ વાતમા ં

સહમત થઈને અ� ૂહફઝ ચાલયા ગયા એન તેન ે

કહ�વા �જુબ અમલ કરવા લાગયા. 

ચાલીસ �દવસ પછ� , જયાર� અ� ૂહફઝ 

તે ય�દૂ� પાસે ગયા તયાર� તેણે ��ુ કરવાના શ� 

તેટલા બધા જ પયતનો કયાર પરં� ુતેમની ઉપર 

��ુની કોઈ જ અસર ન થઈ. તયાર� તે ય�દૂ�એ 

કહ�ુ ં: ‘‘ચોકકસ તમે આ ચા�લસ �દવસો દરમયાન 

કોઈ નેક કાયર નુ� હો�ુ ંજોઈએ �ના કારણે આ 

��ુની તમાર� ઉપર અસર થતી નથી. જલદ� કહો , 

તમે ન ુનેક કામ નુ� હ� ુ ં ?’’ અ� ૂહફસે કહ�ુ ંક� 
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‘આ ચાલીસ �દવસો દરમયાનમ� કોઈ નેક કામ નુ� 

નથી. અલબ� એક �દવસે રસતા પરથી પસાર 

થતી વખતે મ� વચચે પડ�લો પતથર બા�ુ પર કય� 

હતો �થી કોઈને ઠ�સ ન વાગે. ’ ય�દૂ� ��ુગર� 

કહ�ુ ંક� ‘નવ�ુવાન, આ વાત તારા માટ� રડવા 

�વી છે , કારણ ક� તે સતત ચાલીસ �દવસ �ધુી 

�દુાની નાફરમાની કર� છે , પરં� ુતે �દુા એટલો 

કર�મ છે ક� તેણે તાર� આ જરા �ટલી પતથર 

હટાવવાની નેક�ને ક�લૂ કર� લીધી છે, એટલે ક� તે 

ચાલીસ �દવસ �ધુી �દુાના �ુકમોની અવગણના 

કર� હોવા છતાં , તેણે તારા આ નાનકડા નેક 

અમલને ક�લૂ કર� લીધો અને તારો આ નાનો 
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એવો નેક અમલ ��ુની અસર થવામા ં

આડખીલી�પ બની ગયો છે. તેથી તારા માટ� એવા 

�દુાના �ુકમની અવગણના કરવી યોગય નથી.’ 

કહ�વાય છે ક� , અ� ૂહફઝ ઉપર આ 

વા�થી એવી પબળ અસર થઈ ક� તેણે પોતાના 

�નુાહોની તૌબા કર� લીધી અને �દુાની ઇબાદત 

અને ઇતાઅત કરવામા ંમગન થઈ ગયો. એટલે 

�ધુી ક� પોતાના ઝોહદ અને ત કવાને કારણે તે 

કરામતની શો�ત પણ ધરાવવા લાગયો. 

 

* * * * * 
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��ુગરની શો�ત મયારદ�ત હોય 

છે. 

જયાર� હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ સવાલ કરનાર સમક િવિવધ 

પકારના ��ુ િવશે�ુ ંવણરન કર� � ૂ કયા તયાર� તે 

સવાલ કરનાર� �છૂ�ુ ંક� ‘�ુ ંતે ��ુગર , માણસને 

�ુતરો ક� �વુવર િવગેર� બનાવી શક� ખરો ?’ 

પ�નના જવાબમા ંઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં

: 

‘��ુગર, �દુાની મખ�કૂ�ુ ં(�િતય) 

પ�રવતરન કરવા માટ� લાચાર હોય છે. ક�મક� જો 
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��ુગર, �દુાએ બનાવેલી વસ�ઠુ અને તેની 

મખ�કૂને બગાડ� શક� અથવા તેમા ંફ�રફાર કર� 

શકતો હોય તો એવો માણસ �દુાના સ�ન 

(તખલીક) મા ંશર�ક ગણાય અને હક� કતમા ં

�દુાનો કોઈ શર�ક હોઈ શ કતો નથી. બી� વાત 

એ છે ક� , ‘જો ��ુગરમા ંએવી તાકાત હોત તો 

પોતાના �ઢુાપા ક� � �ધધાવસથાને �ૂર કર� શ કત 

અને પોતાના માથાના વાળને સફ�દ થતા રોક� 

શકત, એટ�ુ ંજ નહ� પોતાની ગર�બાઈને પણ 

ટાળ� શકત (જયાર� હક� કતમા ંઆ બધા કામ કર� 

શકવા માટ� �ુિનયાનો કોઈ પણ ��ુગર શો�તમાન 

હોતો નથી,) 
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( ફ�ન�લુ બેહાર, ભાગ ૧, પાના ન ં

૬પ) 

હક�કતમા ં��ુનો સૌથી મોટો પકાર 

�ગુલખોર� છે �નાથી દોસતોમા ં�ુદાઈ નાખવામા ં

આવે છે , પરસપર પેમ અને મોહબબત 

રાખનારાઠમા ં�ુશમની ઉભી કરવામા ંઆવે છે 

અને િનમરળ મનના (�ખુલીસ) અને વફાદાર લોકો 

વચચે િવખવાદ ઉભો કરવામા ંઆવે છે. એટલે ક� 

�ગુલખોર� ��ુની સાથે મળ�ુ ંઆવ�ુ ંકાયર છે , 

��ુ ંવણરન આગળના પકરણોમા ંકરવામા ંઆવશે. 

 

* * * * * 
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તસખીરાત (વશી�તૂ કર�ુ,ં �તૂ 

પેત, �ન - પર�ને બોલાવવા) 

ફ�રશતા, ��ન, ઇનસાની �હો અથવા 

હયવાનાત િવગેર�ને તાબે કરવાને ‘‘તસખીરાત’’ 

કહ�વામા ંઆવે છે , � હરામ છે. તસખીરાત પણ 

��ુનો જ પકાર ગણાય છે. �કતાબે મકાસીબમા ં

શેખ અનસાર� ફરમાવે છે ક� : ��ુની � 

િવશેરઠતાઠ�ુ ંવણરન કરવામા ંઆવ�ુ ંછે , તે 

તમામ િવશેરઠતા તસખીરાતના બધા પકારોમા ંહોય 

છે. શહ�દ� અવવલ અને શહ�દ� સાની (અ.ર.) 

��ુથી બી�ઠને ��ુસાન પહ�ચ� ુ ંહોવાના કારણે 
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��ુને હરામ ગણાવે છે. તેઠ બયાન કર� છે ક� : 

‘�ફરશતા અને � �પને તાબે કરવા , એ ‘હરામ 

પકાર�ુ ં��ુ ’ છે. કદાચ તે�ુ ંકારણ (એ બનેં 

શહ�દોના મત �જુબ) એ હોઈ શક� ક� � �ફરશતા ક� 

��મને તાબે કરવામા ંઆવે છે , ખર�ખર તો તેમને 

તકલીફ પહ�ચાડ�ને જ તાબે કરવામા ંઆવયા હોય 

છે.’ 

 

* * * * * 

  



1250 
 

કયાફહ (કયાસ - તકર) (અકર 

અને ખાલ ઉપરથી સા� ુખરાબ 

પારખવા�ુ ંઇલમ) 

એક માણસને બી� માણસના વશંમા ં

શાિમલ કરવાને ‘કયાફહ’ કહ�વામા ંઆવે છે. આ 

વાત શર�અતે વશંજની સા�બતી માટ� અને એક 

બી�ના સબંધં માટ� � િનયમો નકક� કયાર છે તે 

િનયમોની િવ�ધધ છે. દાખલા તર�ક� કયાફહ 

ઠળખવા�ુ ંકામ કરનાર માણસ એ�ુ ં પ�રણામ 

તારવે ક� અ�કુ માણસ અ�કૂ માણસના �તુનો 
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ભાઈ છે જયાર� ખર�ખર શર�અતના િનયમો 

અ�સુાર તે તેનો ભાઈ ક� �તુ હોય નહ�. અથવા  

તો એમ કહ� ક� અ�કુ માણસ અ�કુ માણસનો 

(ખરો) �તુ નથી, જયાર� શર�અતના િનયમો �જુબ 

હક�કતમા ંતે તેનો જ �તુ હોય. આ પકારની 

કયાફહ શનાશી ( કયાફહ - પારખવા�ુ ંિાન) 

��ુને મળ�ુ ંઆવે છે અને આ કામ તમામ 

ફોકહાની ્�રટએ હરામ છે. 

પરં� ુજો કોઈ અહ�લે ઇલમ, િવધવાન અને 

અકકલમદં માણસો બાહ અવયવોની 

આ�ચયરજનક અને �વુત બાબતો �ણીને તે�ુ ં

વણરન કર� તો તે કામ , શર�અતની િવ�ધધ અને 
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હરામ નહ� , પણ �બલ�ુલ �એઝ થશે. આ 

િવષયમા ંએ પકારના લોકોની આ�ચયરજનક વાતો 

બયાન કરવામા ંઆવી છે. 

�મક� કાફ� અને બેહા�લ અનવારના 

અ�ગયારમા ંભાગમાં , હઝરત ઇમામ જઅફર� 

સા�દક અલયહ�સલામના �વન ચ�રતના 

પકરણમા ંલખ�ુ ંછે , ક� અલી �બન હમીરહ બની 

અબબાસના હા�કમ હતા. તેઠનો એક �લુામ હતો , 

��ુ ંનામ રફ�દ હ� ુ.ં તેઠ એક �દવસ તેની ઉપર 

નારાજ થઈ ગયો તેથી તેમણે રફ�દને કતલ કરાવી 

નાખંવા�ુ ંનકક� નુ�. રફ�દ� હ ઝરત ઇમામ જઅફર� 

સા�દક અલ�યહસસલામ�ુ ંશરણ માગ�ુ ંતયાર� આપે 
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ફરમાવ�ુ ંક� ‘‘�વ, તેમને મારા સલામ કહ�જો અને 

કહ�જો ક� જઅફર �બન મોહમમદ અલ�યહસસલામે 

કહ�ુ ંછે ક� ‘‘મ� તમારા �લુામને પનાહ આપી છે. 

હવેથી તેન ેતકલીફ નહ� આપતા. ’’ રફ�દ� કહ�ુ ંક� 

મારો મા�લક એક બેઈમાન ‘‘શામી’’ છે. ઇમામે 

કહ�ુ ં: ‘‘મ� � કહ�ુ ંછે તે તેમને કહો તો ખરા ’’ 

રફ�દ કહ� છે ક� �ુ ંરવાના થયો. રણમા ંએક અરબ 

સાથે માર� �લુાકાત થઈ. તેણે મને જોઈને �છૂ�ુ ં: 

‘�ા ંજઈ રહયા છો  તમે દ�ખાવમા ંસાવ �દુાર 

�વા ક�મ લાગો છો ? પછ� તેણે મારા હાથ (ની 

ર�ખાઠ) જોઈને કહ�ુ ંક� તમારા હાથ કતલ થઈ 

જનારા ઈનસાન �વા લાગે છે. પછ� તેણે મારા 
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પગ જોયા. પગ જોઈને ફર� કહ�ુ ંક� તમારા પગ 

કોઈ કતલ થઈ જનારા માણસ �વા છે. તયાર પછ� 

તેણે મા� ંઆ� ુશર�ર જો�ુ ંઅને ફર� એ જ વાત 

કહ� ક� , તમારા આખા શર�ર (ના દ�ખાવ) ઉપરથી 

એમ લાગે છે , ક� તમને કતલ કર� નાખવામા ં

આવશે.’ તયાર પછ� તેણે માર� �ભ જોઈ. તેણે 

�ભ જોઈને કહ�ુ ંક� તમાર� �ભ જોતા એમ લાગે 

છે ક� ‘તમને કોઈ જ �ુ કસાન નહ� થાય , કારણ ક� 

તમાર� �ભ એક એલચી (પિતિનધી) ની �ભ 

�વી છે. તમાર� �ભ ઉપર એક એવો સદં�શ છે ક� , 

તમે કોઈ �ચા અને મજ�તૂ પહાડ પાસે જશો તો 

તે પણ નરમ બની જશે. એટ�ુ ંજ નહ� , તે તમારો 
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આિા�ંકત થઈ જશે. રફ�દ કહ� છે ક� �ુ ંજયાર� મારા 

મા�લક અલી �બન હમીરહ પાસે પહ�ચયો તયાર� 

�રુત જ તેણે મને કતલ કર� નાખવાનો �ુકમ 

આવયો. મારા હાથ બાધંી દ�વામા ંઆવયા અને 

જલલાદ �લૂલી તલવાર લઈને માર� પાસે આવીને 

ઉભો રહયો. તયાર� મ� કહ�ુ ં: ‘અય અમીર  આપે 

મને �ગરફતાર કરાવયો નથી , પણ �ુ ંસામે ચાલીને 

આપની પાસે આવયો �.ં આપ મને કતલ કર� નાખો 

ક� છોડ� દો , પણ �ુ ંઆપની સાથે એકાતંમા ંએક 

વાત કરવા મા�ુ ં�.ં ’ તયાર� તણે બી� બધા 

લોકોને તયાથંી ચાલયા જવાનો �ુકમ આવયો , પછ� 

એકાતંમા ંમ� તેઠને કહ�ુ ંક� મારા અને આપના 
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આકા જઅફર �બન મોહમમદ અલ�યહસસલામે 

આપને સલામ કહયા છે’ અને તયાર પછ� મ� આખી 

વાત કર�. વાત સાભંળ�ને તેણે કહ�ુ ં: ‘અલલાહો 

અકબર, �ુ ંજઅફર �બન મોહમમદ અલ�યહસસલામે 

તને આ વાત કહ� છે , અને મને તેઠએ સલામ 

કહયા છે’ - મે કહ�ુ ં: ‘� હા,’આમ કહ�ને મ� તણ 

વખત કસમ ખાધી. તે પછ� તેણે મારા બાધેંલા 

હાથ પોતાના હાથે ખોલી નાખયા અને કહ�ુ ં: ‘જયા ં

�ધુી � ુ ંમારા હાથ એવી ર�તે નહ� બાધંી દ� �વી 

ર�તે મ� તારા હાથ બાધંયા હતા , તયા ં�ધુી મને 

શાિંત નહ� થાય. ’’ મે કહ�ુ ં: �ુ ંમારા હાથે એ કામ 

હરગીઝ નહ� કર� શ�ંુ. તેણે કહ�ુ ં: �ુ ંએમ કરાવયા 
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વગર રહ� શક�શ નહ� , તેનો અનહદ આરહ જોયા 

પછ� મ� તેના હાથ બાધંી દ�ધા અને �રુત જ 

ખોલી નાખયા. તયારબાદ તેણે પોતાની (નામની 

મહોરવાળ�) વ�ટ� મને આપી અને કહ�ુ ંક� મારો 

સમર વયવહાર તને જ સ��ુ ં�.ં તને �મ યોગય 

લાગે તેમ કરવાનો તને ઇખતીયાર છે.’ 

આ પમાણે શેખ સ�ૂક હશશામની 

�રવાયત ન�ધતા લખે છે ક� , ‘તેઠ હ ઝરત �સૂા 

�બન જઅફર અલ�યહસસલામની સાથે પ��ચમ 

બા�ુથી આવેલા એક �લુામના વેપાર� પાસે ગયા. 

ઇમામ અલ�યહસસલામે એક કનીઝને પસદં કર� , 

પરં� ુતે વેપાર�એ તે કનીઝને વેચવાનો ઇનકાર 
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��. બી� �દવસે ઇમામે હશશામે એકલા જઈ 

વધાર� ક�મત આપીને તે કનીઝ ખર�દ� લાવવાનો 

�ુકમ આવયો. �લુામના વેપાર�એ હશશામને �છૂ�ુ ં

ક� ગઈકાલે તમાર� સાથે આવેલ સાહ�બ કોણ હતા 

? હશશામે �ળૂ વાતને �પાવવાના ઇ રાદા 

(તકયયા) થી કહ�ુ ં: ‘‘તેઠને �ુ ંઠળખતો નથી. 

અલબ�, તેઠ બની હાિશમના વશંમાથંી હતા. ’ 

�લુામના વેપાર�એ કહ�ુ ં: ‘મ� જયાર� આ કનીઝને 

પ��ચમના �ૂરના િવસતારમાથંી ખર�દ� તયાર� એક 

�દવસ એહલે �કતાબ પૈક� એક �ીએ આ કનીઝને 

માર� સાથે જોઈને મને �છૂ�ુ ંહ� ુ ં: ‘‘�ુ ંઆ 

કનીઝને �ાથંી લાવયો ’ મ� કહ�ુ ં: મ� મારા માટ� 
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ખર�દ� છે. તેણીએ કહ�ુ ંક� ‘આ કનીઝ તાર� �વા 

માણસ પાસે રહ� તે યોગય નથી. આ કનીઝ  તો 

જમીનના રહ�વાસીઠમાથંી �ઠ શેરઠ છે , તેમની 

પાસે રહ�વી જોઈએ. જયાર� આ કનીઝ તેઠ પાસે 

જશે તયાર� થોડા સમય પછ� તેન ેએક એવો �તુ 

અવતરશે, �ની �વૂર અને પ��ચમ બનેં દ�શામા ં

રહ�તા લોકો તાબેદાર� કરશે. ’ આ બનાવ પછ� 

થોડા સમય પછ� તે કનીઝ દારા હ ઝરત ઇમામ 

અલી રઝા અલ�યહસસલામની િવલાદત થઈ. 

 

* * * * * 
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તન�મ (ન�ૂમી) (િસતારાઠના 

આધાર� ભિવરય કહ�નારા - 

જયોિતષ શા�ી) 

િનઝામે ત કવીની (�ુદરતના િસધધાિંતક 

િનયમો) િવષે ભિવરયમા ંબનનારા બનાવોની 

ખાતી�વૂરક ખબર આપવાને તન�મ (જયોિતષ 

શા�) કહ�વામા ંઆવે છે. દાખલા તર�ક� અનાજ�ુ ં

મ��ુ ંથ�ું , અછત થવી , વધાર� ઉતપાદન થ�ું , 

�ુરકાળ આવવો, અિત વષાર થવી િવગેર� , અને �ુદા 

�ુદા પકારની નેક� , બદ�, ફાયદો, �કુસાનની 
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ખબર આપવી , �નો આધાર આસમાનો અને 

� �હોના પ�રભમણ સાથે સબંધં ધરાવતો હોય , અને 

આ બધી બાબતોને �ુિનયા ઉપર ચાદં , �રુજ 

િવગેર�ના સ�હુ અને આસમાનોની અસર સમજવી. 

પરં� ુઆવી બાબતોને શ કયતા સમ� તેન ે

આગાહ� કરવામા ંઆવે (ક� કદાચ આ�ુ ંબની શક� 

છે.) તો તે �અઝ છે. એટલે ક� આસમાનોની ગિત 

અને � �હોની �દશાની અસરના ં પ�રણામને 

ખાતી�વૂરક ન માને પણ સવર શો�તમાન અને 

�સુબબે�લુ અસબાબ (કારણો અને સાધનોને પૈદા 

કરનાર) માત �દુાને જ સમ�. �મક� �યુર રહણ , 

ચં્  રહણ, ચાદંની મઝંીલો અને એક ��હ�ુ ંબી� 
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��હની પાસે આવવા અને �ૂર થવાની મા�હતી 

આપવી એમા ંકોઈ વાધંો નથી. કારણ ક� આ 

પકારની મા�હતી ફ કત �ણવટભય� �હસાબ કર�ને 

પાવત કર� શકાય છે અને આસમાનો તથા રહોની 

ગિત પ�રોસથિત અને રસતાઠથી �ણી શકાય છે. 

ખગોળ શા�મા ંઆ િવષયને લગતા િસધધાતંો અને 

િનયમો એટલા સપરટ છે ક� , તેમા ં�લૂ થવાની કોઈ 

શ�તા નથી અને જો જયોિતષશા� દારા આ 

િવષયની આગાહ� કરવામા ંકોઈ �લૂ થઈ �ય તો 

તે �લૂ ગણતર�ને કારણે થએલી �લૂ હશે. 

ઉપરની આ વાતનો સારાશં એ છે ક� , 

�ુિનયામા ંબનનારા અકસમાતો આસમાનો અને 
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��હોના પરસપર સબંધંોની અસર�ુ ં પ�રણામ 

સમ�ને તેની ખાતી�વૂરકની આગાહ� કરવી હરામ 

છે. જયોિતષશા�ના આ પકારનો સમાવેશ ��ુમા ં

થઈ �ય છે. આ ચચારનો �ત કરતા શૈખ 

અનસાર�એ ‘મકાિસબે મોહરરમહ ’મા ંતન�મના � 

પકાર અને �ુકમો�ુ ંવણરન નુ� છે તેમાથંી ચાર 

�દુાઠ પસ�તુ કરવામા આવે છે. 

(૧) આસમાનની એવી હાલતની મા�હતી 

આપવી, � � �હોની ગિત ઉપર આધા�રત છે, �મક� 

ચં્  રહણની ખબર આપવી , � � �થવી ચં્  અને 

�રૂજની વચચે આવી જવાના કારણે થાય છે. 

તેમજ �યુર રહણની ખબર આપવી � � �થવી અને 
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�રૂજની વચચે ચં્  આવી જવાના કારણે થાય છે. 

અથવા ચાદંના િવિવધ તબકકામા ંપવેશવાની 

ખબર આપવી ક� ચાદં અ�કુ �દવસે અ�કુ ��ુમા ં

હશે અથવા �રૂજ અ�કૂ �દવસે અ�કૂ ��ુ તરફ 

જઈ રહયો હોવાની ખબર આપવી , સ�ંણૂર ર�તે 

હરામ નથી. 

(ર) � �હોની ગિત અને તેન ેનઝદ�ક 

આવી જવાના કારણે અ�કુ બનાવ બનવાની 

ખબર આપવી �એઝ છે પરં� ુતેની શરત એ  જ 

છે ક� , તે બનાવનો સબંધં આસમાની હર કત સાથે 

ન જોડાય , પણ તેન ે�દુાવદં� તઆલાની મર� 

(મનાશાએ - ઇલાહ�) સમ� અને આસમાની 
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ગિતને ફ કત (મશીયયતે ઇલાહ�) સમ� અને 

આસમાની ગિતને ફ કત મશીયયતે �દુા 

(ઇ�વર�ચછા)ની િનશાની સમ�. દાખલા તર�ક� 

અ�ભુવના આધાર� એ�ુ ં�ણવા મળે ક� અ�કુ 

રહો પાસે આવી જવાથી મનશાએ ઇલાહ� અઝ વ 

જલલથી અ�કૂ પકારનો અકસમાત બને છે. એટલે 

ક� રહોના નઝદ�ક આવી જવાને અકસમાત�ુ ંકારણ 

ન સમ�. પણ જયાર� અ�ભુવથી એ વાત સા�બત 

થઈ �ય તો એ ર�તે (તેન ેરહોની તાસીર ન 

સમ�ને) ખા તર��વૂરક મા�હતી આપવામા ંકોઈ 

વાધંો નથી. કોઈને પોતાના અ�ભુવથી એ�ુ ં

�ણવા મળે ક� � રાતે વરસાદ આવવાનો હોય તે 
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રાતે પાળેલા �ુતરા છત (અગાશી) ઉપરથી નીચે 

ઉતર� આવે છે અને ચાલયા �ય છે. તેથી જો કોઈ 

રાતે �ુતરો નીચે ઉતર� આવે તો એ વાતની 

ખાતર��વૂરક ખબર આપી શકાય છે ક� રાતે 

વરસાદ થશે. 

(૩) અકસમાતો થવાની ખા તર��વૂરકની 

ખબર આપવી અને તેનો સબંધં આસમાનોની ગિત 

અને � �હોના જોડાવા�ુ ં પ�રણામ સમજ�ુ.ં 

જયોિતષશા�ના આ પકારને ફોકહાએ હરામ 

ગણાવયો છે અને ઘણી �રવાયતોમા ંતેની મનાઈ 

કરવામા ંઆવી છે. 
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હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમે ફરમાવ�ુ ંછે : 

‘� માણસ (ન�ૂમી) જયોિતષશા� 

અથવા ભિવરયવાણી કરનારને સારો સમ� , તેણે 

�દુાવદં� તઆલાએ હ ઝરત મોહમમદ સલલલલાહો 

અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમ ઉપર ના�ઝલ કર�લ 

તમામ બાબતોનો ઇનકાર �� ગણાશે.’ 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : 

‘જયોિતષશા�, ��ૂગર અને 

ભિવરયવાણી કરનાર તણેય મલઉન (લાનતને 

પાત) છે.’ 
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હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન 

અલ�યહસસલામ, નહરવાનની લડાઈ માટ� જઈ 

રહયા હતા તયાર� આપના એક સહાબી �ઠ ન�ૂમી 

(જયોિતષ શા�ી) હતા તેમણે કહ�ુ ંક� ‘જો આપ 

આ વખતે િનકળશો તો મને એ વાતનો ભય છે ક� 

આપ કદાચ, આપના હ��મુા ંસફળ નહ� થઈ શકો. ’ 

આપે ફરમાવ�ુ ં: ‘તમે એ સમય િવશે �ણો છો ક� 

� સમયે માણસ રવાના થાય તો �સુીબતથી બચી 

�ય અને તમે મને એ એ ઘડ�થી ડરાવો છો , � 

ઘડ�મા ંરવાના થવાથી માણસને �ુ કસાન થાય. � 

કોઈ તમાર� આ વાતને સાચી માને તેણે �ુરઆને 

મ�દને �ુઠલાવ�ુ ંગણાશે. ’ (કારણ ક� �ુરઆને 
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મ�દમા ંએ વાતનો ઉલલેખ છે , ક� ફાયદો અને 

�કુસાન ફ કત અલલાહ તરફથી છે , બી� કોઈ 

તરફથી નથી.) તમાર� વાત ઉપર ભરોસો કરવામા ં

આવે તો કોઈ (સારા) હ��નુી પા�વત માટ� અને 

�સુીબતોથી બચવા માટ� �દુા પાસે �ુઆ 

માગંવાની જ�ર રહ�શે નહ�. ક�મક� જયાર� કોઈ 

ન�ુમી કોઈ અ કસમાત થવાની ખા તર��વૂરક 

આગાહ� કરતો હોય અને કોઈ માણસ તેની વાત�ુ ં

સમથરન કર�ને ોસવકાર� લે તો તેણે �દુા પાસે નેક� 

મેળવવા અને �રુાઈથી �ુર થવા માટ� �ુઆ 

કરવા�ુ ંઅને સદકો આપવા�ુ ંબધં કર� દ��ુ ં
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જોઈએ, તેવી જ ર�તે �સુીબતો �ૂર થવા માટ� 

તમામ નેક કામ કરવા�ુ ંછોડ� દ��ુ ંજોઈએ.’ 

આથી જો ન�ુમી પોતાની �ણકાર� 

�જુબ (વગર ખાતીએ) સાર� ક� ખરાબ આગાહ� 

કર� તો , અલલાહથી નાઉમમીદ થયા િવના અલલાહ 

પાસે એ વાતની ઉમમીદ રાખે ક� �દુા ભિવરયમા ં

બનનારા કામોને સાર� ર�તે ��ુ ંકર� દ�શે અને જો 

ન�ુમીએ ખરાબ આગાહ� કર� હોય તો સદકો 

આપીને અલલાહ પાસે આ� � ભર� �ુઆ કર�. આ 

ર�તે ન�ુમી આગાહ� કર� તે તેમા ંકોઈ વાધંો નથી 

અને આ વાત �એઝ છે. 
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ખવા� નસી �દ�ન �સુી અને એક 

પનચકક� (પાણીથી ચાલતી ચકક�) વચચે બનેલા 

એક બનાવનો અતે ઉલલેખ કર�એ છ�એ � નીચે 

પમાણે છે. ખવા� તેમના પવાસ દરમયાન એક 

પનચકક�વાળાને તયા ંગયા. શહ�રની બહાર 

તેઠની ચકક� હતી. ખવા�એ તેના ઘર� રાિત 

રોકાણ કરવા�ુ ંનકક� નુ�. એ �દવસો ગરમીના 

હતા. ખવા� �વુા માટ� છત ઉપર જવા લાગયા 

તયાર� પનચકક�વાળાએ કહ�ુ ંક� આપ અહ� નીચે 

જ �ઈુ રહો , કારણ ક� આ� રાતે વરસાદ થશે. 

ખવા�એ (આસમાની બાબતોની િપરોસથિત અને) 

હવામાનની આગાહ�ની ચકાસણી કર� , પરં� ુ
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વરસાદ થવાના કોઈ �ચનહો દ�ખાયા નહ� , તયાર� 

પણ ચકક�વાળાએ કહ�ુ ંક� મારો એક પાળેલો 

�તૂરો છે. જયાર� વરસાદ પડવાનો હોય તયાર� એ 

નીચે ઉતર� આવે છે. આ� પણ મારો �તૂરો નીચે 

ઉતર� આવયો છે. 

ખવા� તેમની વાત માનયા નહ� અને 

છત ઉપર �વુા ચાલયા ગયા. તે રાતે ભાર� વરસાદ 

થયો. આ વાત ખવા� માટ� �બૂ જ આ�ચયર અને 

�દલચશપી�ુ ંકારણ બની હતી. 

 

* * * * * 
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આસમાની બાબતો પર િવ�વાસ 

રાખનારાઠના ચાર પકાર 

પહ��ુ ં:  ફક�હોના મત �જુબ આસમાની 

બાબતો (� �હોની દશા) ઉપર સ�ંણૂર ર�તે ભરોસો 

રાખવો, રહોને �ુિનયાના �નુતઝીમ (વયસથા 

રનાર) સમજવા, તેની પ�રોસથિતનો આધાર બી� 

બાબતો ઉપર રહ�લો છે અને તેની િવ �ધધ કંઈજ 

થઈ શક� નહ� તેમ સમજ�ુ ં�ુફ છે. ભલે પછ� તેવો  

અક�દો ધરાવનાર ખા�લક (અલલાહ) નો ઇનકાર 

કર� ક� ન કર�. 
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બીરુ ં:  �દુાનો �ુકમ અને મર � પમાણે 

� �હો અને આસમાની હાલતની તાસીર ઉપર 

ભરોસો કરવો એટલે ક� �દુાએ તે વસ�ઠુને એવી 

તાસીર આપી છે , એમ માન�ુ.ં આ પકારની 

માનયતા ભલે �ુફ�ુ ંકારણ ન બનતી હોય તેમ 

છતા ંઆ એક �ખૂારઈ ભર� અને દાવા ક� દલીલ 

વગરની વાત છે. કારણ ક� આપણી પાસે એ 

વાતની દલીલ નથી ક� આસમાની વસ�ઠુનો 

સ�હુ (� �હો , િસતારા િવ.) �જ�દગી, સમજણ અને 

ઇરાદો ધરાવે છે. અથવા તો એવી પણ કોઈ 

સા�બતી નથી ક� તેનાથી �ુિનયાની વયવસથા 

જળવાઈ રહ� છે. 
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તીરુ ં:  ઉપરના એઅતેકાદમા ંએટલો 

વધારો કરવાનો રહ� છે ક� , આસમાની બાબતોની 

સમજ, અકકલ, ઇરાદો િવગેર� હોતા નથી. એટલે ક� 

ઇનસાન એ વાત �ણી લે ક� જો �દુાવદં� કર�મ 

એવો ઇરાદો કર� ક� અ�કુ સમયે અ�કુ � �હ 

(િસતારો) અ�કુ સથળે હશે તયાર� અ�કુ બનાવો 

બનશે. માણસની આવી માનયતાનો સબંધં ટ�વ 

�જુબ (્મા�સુાર)નો છે , અકકલ �જુબનો નથી 

અને બી� પકારની �મ આ એઅતેકાદ પણ �ુફ�ુ ં

કારણ બનતો નથી પણ તેની સાથોસાથ આવી 

માનયતાનો સબંધં ટ�વ �જુબનો હોવા�ુ ંશર�અત 

પમાણે સા�બત નથી. 
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ચો�ુ ં:  આસમાની પ�રોસથિતઠને 

અકસમાતની િનશાની સમ� , �મક� જયાર� ચાદં 

અને ઝોહલ એક સાથે થઈ �ય (ઝોહલ શિનના 

રહને કહ� છે. ઝોહલ સાતમા ંઆસમાન ઉપર 

અતયતં ધીમી ગિતએ ફર� છે , અને તેને ખરાબ 

(નહસ) ગણવામા ંઆવે છે.) તયાર� તે સારા 

વરસાદની િનશાની ગણાય છે. આ પકારનો 

એઅતેકાદ રાખવાને કોઈ પણ ફક�હ �ુફ હોવા�ુ ં

કારણ સમજતા નથી. આ વાત , એટલે ક� ઉપરની 

વસ�ઠુની હાલતને �ણવા (આગાહ� કરવા)ની 

વાત �રવાયતોમા ંપણ જોવા મળે છે. પરં� ુએવી 

વાતની મા�હતી ક� �ણકાર� પયગમબર અને 
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ઇમામ િસવાય કોઈને હોતી નથી અને ન�ુમી � 

કંઈ �ણે ક� સમ� છે , તે તેના ઇલમનો અ�રુો 

ભાગ છે. આ િવશે હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે :  

‘‘ઇલમે ન�ુમ સ�ંણૂર ર�તે મેળવી શકા� ુ ં

નથી અને અ�રુા ઇલમનો કોઈ ફાયદો નથી.’’ 

(વ ાઈલ, �ક્ાબે ા્�ર્ ભાગ ૧ર, 

પાના ન ં૧૦ર) 

ઉપરની તમામ વાતો અને �રવાયતો 

બયાન કયાર પછ� શેખ ફરમાવે છે ક� ‘આ તમામ 

�રવાયતોથી �ણવા મળે છે ક� , ન�ુમી � કાઈં 

�ણે છે તે અકસમાતોની માત થોડ� િનશાનીઠ છે 
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�ને રોકનાર� ક� મનાઈ કરનાર� વસ�ઠુ હોવાની 

તેમને કોઈ �ણકાર� હોતી નથી અને જો એ 

વાતોની આગાહ� ક� �ણકાર� મેળવવાનો સબંધં 

ઇલમે ન�ુમ સાથે હોય તો તે વાતની ખાતી થઈ 

શકતી નથી. અલબ� એ વાત શ કય છે, ક� સતત 

અ�ભુવોના તેમજ ક�ટલીક આસમાની બાબતોની 

પ�રોસથિતને કારણે (બનનાર) કોઈ બનાવ િવશે 

અ�કુ હદ �ધુી ખાતી થઈ �ય છે. તેથી ન�ુમ 

(જયોિતષી)ની આગાહ�ઠથી બચ�ુ ંએ જ સાર� 

બાબત છે. તેમ છતા ંજો ન�ુમી આગાહ� કર� ક� એ 

વાતની શ�તા (સદં�હ) છે, એટલે ક� આમ થાય જ 

તે જ�ર� નથી. અથવા એ�ું  કહ� ક� અ�કુ સમયે, 
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અ�કુ બનાવ ક� અ�કુ અકસમાત બને તે શ� છે 

તો તેની વાત સાભંળવી હરામ નથી. 
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� કાઈં કહ� છે તે થ� ુ ંનથી. 

ઇલમે ન�ુમ અ��ુ હોવાની શેરઠ દલીલ , 

ન�ુમીઠની શકંાઠ અને અસખંય �લૂો છે �માથંી 

ક�ટલીક ઇિતહાસના પાનાઠ ઉપર ન�ધાએલી છે. 

�મક� �કતાબ ‘તતમ�લુ �નુતહા ’ ના બી � 

સસંકરણમા ં�હજર� પ૮ર  મા ં��ુમા ંસાત 

િસતારાઠ ભેગા થઈ ગયા , અ�લુ ફઝલ 

ખવારઝમી અને બી� ન�ુમીઠએ રધી , તોફાન 

િવગેર�થી આખી �ુિનયાનો નાશ થઈ જવાની 

આગાહ� કર� અને લોકો �ફુાઠ અને �ડા ખાડામા ં

�પાઈ ગયા. એટ�ુ ંજ નહ� પોતાની સાથે ખાવા 
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પીવાની �રુતી સામરી પણ લેતા ગયા. રધીથી 

બચવા માટ�ની તક�દાર�ના �રૂ��રૂા પગલા લઈને 

અ�કુ િન��ચત �દવસે રધી આવવાની રાહ જોવા 

લાગયા. એટલે �ધુી ક� એ તાર�ખ , એટલે ક� 

જમાદ�ઉલ આખરની નવમી તાર�ખ, આવી પહ�ચી 

પરં� ુકોઈ પકારની રધી આવી નહ�. આ જોઈને 

લોકોએ દ�વા સળગાવી નાખયા પરં� ુતે વખતે 

વાતાવરણમા ંહવા એટલી બધી મદં (ધીમી) હતી 

ક� �દવાની જયોત પણ �બલ�ુલ ોસથર રહ�. 

આપણા �ગુમા ંક�ટલાક વષ� પહ�લા 

ન�ુમીઠએ એવી આગાહ� કર� હતી �નાથી 

લોકોમા ંગભરાટ ફ�લાઈ ગયો હતો. સાભંળવા 
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�જુબ એવી આગાહ� કરવામા ંઆવી હતી ક� 

‘અ�કુ સમયે ધરતી કંપ થશે. ’ આ આગાહ�ના 

કારણે ગભરાઈને ક�ટલાક �રુોિપયન લોકોએ 

સ�ુ્ મા ં�ુબક� માર� દ�ધી પરં� ુિન��ચત સમયે 

ધરતીકંપ થવાનો ક� � �થવીનો બી� ��હ સાથે 

અથડાવાનો કોઈ બનાવ �ુિનયાના કોઈ ભાગમા ં

ન�ધાયો નહ�. 

 

* * * * * 
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��ુ અને મોઅ�ઝા બે પકારના 

હોય છે. 

કોઈ માણસ અસાધારણ શો�ત સાથે 

સાધારણ �ુદરતી બાબતની િવ�ધધ�ુ ંકોઈ કામ 

કર� શ કતો હોય અને તે કોઈ િવશીરઠ સથાન ક� 

હોદો ધરાવતો ન હોય પરં� ુતે�ુ ંઈમાન અને 

ઝોહદ તથા ત કવા (પરહ�ઝગાર�) ઉચચ કકાના 

હોય તો તેના અસાધારણ બળને ‘‘કરામત’’ 

કહ�વામા ંઆવે છે. તેન ે�દુા ઇઝઝતની નજર� �ુએ 

છે અને તે સાચો ગવાહ છે. જો કોઈ પાસે િવશેષ 

�દુાઈ મનસબ ( હોદો) હોય એટલે ક� પયગમબર 
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ઇમામ અથવા તો ખાસ પિતિનધી (નાએબ) ના 

હોદા ઉપર હોય અને તેનામા ંનીચેની તણ શરતો 

પૈક�ની કોઈ એક શરત મૌ�ૂદ હોય અને તે કોઈ 

(પ��િત િવ�ધધ�ુ ંકોઈ કામ કરવાની) અસાધારણ 

શો�ત ધરાવતા હોય તો તેના એ કામને મોઅ �ઝા 

કહ�વામા ંઆવે છે અને તે મોઅ �ઝો એ  દાવો 

કરનારના સાચા હોવાની દલીલ બની રહ� છે. 

(૧) �ળૂ દાવો અ કલી ર�તે માની શકાય 

તેવો હોય. એટલે ક� દાવો અકકલની કસોટ�મા ં

પસાર થઈ શક� તેવો સાચો હોય. જો તેનો દાવો 

માનવા યોગય ન હોય તો તેણે � કાઈં દ�ખાડ�ુ ંછે , 

તે ��ુ છે. ભલે પછ� તે�ુ ંકારણ માનવા ��ુ ંહોય 
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ક� ન હોય , દાખલા તર�ક� બધા  જ �સુલમાનો એ 

વાત ખા તર��વૂરક �ણે છે ક� ‘હઝરત મોહમમદ 

�સુ�ફુા સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમ 

પછ� ન�વુવતનો ્મ �રૂો થઈ ગયો છે. તેઠ 

સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમની 

શર�અત કયામત �ધુી બાક� રહ�શે અને તેઠ પછ� 

કોઈ નબી આવનાર નથી. હવે જો કોઈ એવો દાવો 

કરનાર પૈદા થઈ �ય ક� ‘‘�ુ ંપયગમબર �ં ’’ તો 

તેવો દાવો કરનાર �ુઠો હોવામા ંકોઈ શકંાને સથાન 

નથી. ભલે પછ� તેવો માણસ અસાધારણ કકા�ુ ં

પ��િત િવ�ધધ�ુ ંઅને આ�ચયરકારક કાયર કર� 

શકતો હોય, અને તેના કામો જોઈને લોકો આ�ચયર 
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ચ�કત થઈ જતા હોય  અલબ� તેવો માણસ એક 

ચાલાક ��ુગર હશે. શીઆઠના અક�દા પમાણે 

ઇમામોની સખંયા બાર છે , �મા ંપહ�લા ઇમામ 

હઝરત અલી ઇબને અબી તા�લબ અલ�યહસસલામ 

અને છેલલા (બારમા) ઇમામ હઝરત �ુજજત 

ઇ�બનલ હસન અલ�યહસસલામ છે � તેમના ઝ�ુર 

�ધુી લોકોની નજરોથી ગાએબ છે. તેથી જો કોઈ 

ઇમામતનો દાવો કર� (એટલે ક� પોતે ઇમામ 

હોવાનો દાવો કર�) તો તેનો દાવો �ુઠો હશે. ભલે 

પછ� તે દંગ રહ� જવાય તેવા અસાધારણ પકારના 

કાયર કર� શકતો હોય. તેવી જ ર�તે ખાસ નાયબ�ુ ં

સથાન છે. એ વાત સા�બત થઈ �કૂ� છે ક� , અલી 
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�બન મોહમમદ સૈય�રૂ� ઇમામ અલ�યહસસલામના 

છેલલા અને ચોથા નાયબ હતા અને તેથી જો કોઈ 

ઇમામ અલ�યહસસલામનો ખાસ નાયબ હોવાનો 

દાવો કર� તો તેનો દાવો બેશક �ુઠો છે. 

(ર) એક નયાયધીશની અકલી શરતો 

તેનામા ંહોવી જોઈએ. દાખલા તર�ક� પયગમબર 

અથવા ઇમામની એક શરત ઇસમત છે. એટલે ક� 

પયગમબર� અથવા ઇમામતનો હોદો મળતા પહ�લા 

અથવા મળયા પછ� તેણે કોઈ પણ પકારના કબીરા 

ક� સગીરા �નુાહ �ાર ન હોય , �ની એક િનશાની 

�ુિનયાના માલ ક� ખ�નાની ઇચછા ન હોવી તે છે. 

હવે જો કોઈ એવો માણસ �નાથી �નુાહ થતા 
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હોય, તે �દુાઈ ઇલમથી વ�ંચત હોય અને તે 

�ુિનયાનો તલબગાર પણ હોય (એટલે ક� માલ 

અને મરતબાનો ઇચ�ક હોય) તો એવો માણસ 

અગર કોઈ આ�ચયરચ �કત કર� દ�વાય તે� ુકાયર 

દ�ખાડ� શક� તો િનશકં તે ��ુગર હશે. 

(૩) પ��િત િવ�ધધ�ુ ં(અસાધારણ 

પકાર�ુ)ં કામ ફ કત �દુાની �ુદરતથી દ�ખાડવામા ં

આવ�ુ ંહોય તે જ�ર� છે. જો તે કામ �ુનયવી માલ 

સામાન ભેગા કરવાના આશયથી શીખવામા ંઆવે 

અને એ વાત સપરટ થઈ �ય ક� તે કામ કોઈએ 

શીખ�ુ ંછે , એન તેન ે��ુની �મ (�નો આગળ 

ઉલલેખ થઈ ગયો છે તેમ) દ�ખાડ� તો તેની 
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��ુગર� સપરટ ર�તે સા�બત છે �નો મોઅ �ઝા 

સાથે કોઈ જ સબંધં નથી. આ વાતનો સારાશં એ 

છે ક� , મોઅ�ઝો �દુા જલલ જલાલ�ુની તરફથી 

મળે છે અને ��ુ કોિશષ કરવાથી અને શીખવાથી 

કર� શકાય છે. ઇલમે કલામમા ંઆ િવશે િવગતવાર 

વણરન કરવામા ંઆવ�ુ ંછે પણ અતે � વણરન નુ� 

તે �રુ� ુ ંછે. 

* * * * * 
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��ુનો િનકાલ 

ઘણા ફક�હોએ ફરમાવ�ુ ંછે ક� એક ��ુ નો 

બી� ��ુથી િનકાલ કરવો �એઝ છે. દાખલા 

તર�ક� ��ુગર પયગમબર�નો દાવો કર� તો તેને 

��ુ વડ� �સવા કરવો (ઉતાર� પાડવો) અથવા જો 

કોઈ માણસ ઉપર ��ુ કર�ને તેને ‘‘બાધંવામા ં

આવયો હોય’’ તો તેના તે અમલને ��ુ દારા તેન ે 

‘‘છોડવવો’’ �એઝ છે.  

�રવાયતમા ંછે ક� , હઝરત ઇસા �બન 

સકફા, હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દ ક 

અલ�યહસસલામની �ખદમતમા ંગયા અને તેઠએ 
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અઝર કર� ક� , �ુ ંઆપ ઉપર �ુરબાન થા� , �ુ ંએક 

��ુગર �ં , ��ુ માર� આ�વીકા�ુ ંસાધન છે. 

��ુની કમાણીમાથંી જ મ� હજ કર� છે , �દુાનો 

માર� ઉપર મહાન અહ�સાન છે ક� તેણે મને આપની 

�ઝયારતનો શરફ આવયો છે. હવે �ુ ંમારા ��ુ 

કરવાના અમલ માટ� શરમ�દગી અ�ભુ�ું � ંતો �ુ ં

મારા માટ� ન�તનો કોઈ માગર છે ? આપે 

ફરમાવ�ુ ં ‘હલ�નુ વલા તઅ�ુદ ’ ઇમામ 

અલ�યહસસલામના આ કલામનો �હ�ર� અથર એ છે 

ક� પોતાના ��ુનો ઉપયોગ બી�ના ��ુને તોડવા 

માટ� કર� શકાય છે. પરં� ુતમે પોતે કદ� કોઈ 

ઉપર ��ુ ન કરો. પરં� ુક�ટલાક ફોકહા કર� છે ક� 
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‘ફકત જ�રતના વખતે જ ��ુનો તોડ (િનકાલ) 

કરવો �એઝ છે. એટલે ક� જો ��ુનો ઉપયોગ 

��ુના તોડ (િનકાલ) િસવાય બી� કોઈ હ�� ુમાટ� 

કરવામા ંઆવે તો ��ુ કર�ુ ંહરામ છે. દાખલા 

તર�ક� ��ુનો તોડ કરવા માટ� શર�અતમા ં�ુઆઠ 

અને તાવીઝ �ચુવવામા ંઆવયા છે. અતે 

ઉદાહરણ�પે ‘બેહા�લ અનવાર’ માથંી બે પસગંોની 

િવગત પસ�તુ કર�એ છ�એ. 

‘એક માણસ અમી�લ મોઅમેનીન હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામની �ખદમતમા ંઆવયો અને 

તેણે ��ુની ફ�રયાદ કર� તયાર� આપે ફરમાવ�ુ ંક� 

‘હરણની ચામડ� (ખાલ) ઉપર આ �ુઆ લખીને 
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તમાર� પાસે રાખો તો તે ��ુ તમને કોઈ �ુ કસાન 

નહ� પહ�ચાડ� શક� અને તે ��ુની તમાર� ઉપર 

કોઈ અસર થશે નહ�. તે �ુઆ નીચે �જુબ છે. 

‘‘અલલાહના નામથી અને અલલાહની 

મદદ સાથે , અલલાહના નામથી અને અલલાહ � 

ઇચછે તેનાથી. અલલાહના નામથી અને કોઈ શો�ત, 

કોઈ તાકત નથી િસવાય અલલાહથી. હ ઝરત �સૂા 

અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ંક� તમે � કંઈ ��ુ સાથે 

આવયા છો અલલાહ તેન ેજલદ� રદ કર� દ�શે. 

ખચીતજ (બેશક) અલલાહ કયાર�ય ��ુ 

કરવાવાળાઠના કાય�ને પાર પાડતો નથી. પછ� 

સતય હાવી થ�ુ ંઅને તેઠએ � કાઈં નુ� તે 
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બેઅસર (રદ) થઈ ગ�ુ ંઅને તેઠ અપમાિનત 

થયા.’’ 

આ ઉપરાતં આપે ફરમાવ�ુ ંક� ��ુની 

અસર તોડ� નાખવા માટ� અને બાદશાહોની 

તકલીફોથી �રુ�કત રહ�વ માટ� સાત વખત નીચે 

�જુબની �ુઆ પડો. 

‘‘અલલાહના નામથી અને અલલાહની 

મદદ સાથે. જલદ� અમે તમોને બળ આપ�ુ ંતમારા 

ભાઈ (હા�ન) મારફત અને અમે તમારા માટ� એક 

�રુકા બળ તૈયાર ક ર��ુ ં�ના દારા તેઠની 

શરારત તમો �ધુી નહ� પહ�ચે. તેથી (અમાર�) 

િનશાનીઠ સાથે આગળ વધો. તમે અને તમોની 

પાછળ ચાલનારાઠ િવજયી થશે.’’ 
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‘આ ઉપરાતં નમાઝે શબથી ફા �રગ થયા 

પછ� અને �બુહની નમાઝથી પહ�લા ઉપરની 

�ુઆને સાત વખત પડો તો ઇનશાઅલલાહ તમને 

કોઈ �કુસાન નહ� પહ�ચે.’ 

‘કસ�લુ ઠલમા ’ મા ંલખ�ુ ંછે ક� 

અબબાસ સફવી બાદશાહના જમાનામા ંએક 

નસરાની બાદશાહ� પોતાના એક સફવી બાદશાહ 

પાસે એક પત લખીને મોકલયો , �મા ંલખ�ુ ંહ� ુ ંક� 

‘આપ આપના મઝહબના ઠલમાને કહો ક� તેઠ 

આ માણસ સાથે �નુાઝેરો કર�. જો આ માણસ દારા 

આપના ઠલમા હાર� �ય તો આપે નસરાની 

મઝહબ ોસવકારવો પડશે. નસરાની બાદશાહ� � 

માણસને મોકલયો હતો તેની ખાસીયત એ હતી ક� 
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કોઈ માણસની હાથની �ઠુીમા ં� વસ� ુ�પાવેલી 

હોય તે�ુ ંનામ તે કહ� શ કતો હતો. (ગૈર શરઈ 

ર�યાઝત અને તસફ�હ� નફસ (�ધુધ નફસ) દારા 

તેણે એવી શો�ત મેળવી હતી. તયાર પછ� સફવી 

બાદશાહ� પોતાના ઠલમાને ભેગા �ાર �મા ં

�લુલાહ મોહસીન ફ�ઝ પણ શાિમલ હતા. તેઠએ 

તે નસરાનીને ક�ુ ંક� ‘તારા બાદશાહ પાસે કોઈ 

આ�લમ ન હતો ક� એક સામાનય માણસને ઠલમા 

સાથે �નુાઝરા માટ� મોકલયો. ’ નસરાનીએ કહ�ુ ં

‘આપ એ વાતને જવા દો અને આપના હાથ 

(�ઠુી)મા ંકોઈ વસ�નેુ �પાવી દો. તે વસ� ુ�ુ ંછે તે 

�ુ ંજોયા વગર કહ� દઈશ. મર�મૂ ફ�ઝ કબે �ુસૈન 

અલ�યહસસલામની માટ�ની બનેલી એક તસબીહ 
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પોતાની �ઠુીમા ં�પાવી દ�ધી. તે નસરાની �બૂ જ 

�ડા િવચાર અને �ચ�તનમા ંપ ડ� ગયો અને �પૂ 

થઈ ગયો. ફ�ઝે કહ�ુ ંક� ક�મ �પૂ થઈ ગયા ? તેણે 

જવાબ આવયો ‘મા� ંઇલમ મને એમ કહ� છે ક� 

આપના હાથમા ંજ �નતની માટ�નો એક �કૂડો છે. 

તેથી �ુ ંએ િવચા� ં� ંક� એ જ � તની માટ� કયા ં

હતી અને તમાર� પાસે કઈ ર�તે આવી ?’ શૈખે 

ફરમાવ�ુ ંક� તાર� વાત સાચી છે. મારા હાથમા ંકબે 

ઇમામ �ુસૈન અલ�યહસસલામની ખાક છે. એ �ુસૈન 

� ર�લૂ સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમના ફરઝદં છે. હવે તારા સમથરનથી જ એ 

વાત સા�બત થઈ ગઈ છે ક� �સુલમાનોના ઇમામ  

હક ઉપર છે. તેથી હવે તાર� �સુલમાન થઈ જ�ુ ં
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જોઈએ. નસરાનીએ નયાયથી કામ લી�ુ ં અને તે 

�સુલમાન બની ગયો. 

બેશક ઉપરના પયોગમા ંમરહમ શેખે 

�બૂ જ સારો માગર અપનાવયો અને તે નસરાનીને 

�હદાયત અને ન�તનો માગર દ�ખાડયો. 

અતે એ વાત પણ યાદ રાખવી જોઈએ ક� 

આ પકારના બનાવોમા ંકોઈ પાસે ઉપરના 

પસગંમા ંઉલલેખ કરાએલ નસરાની કરતા પણ 

વધાર� શો�ત હોય તો તે ��ુગર જ હશે. કારણ ક� 

તેનામા ંઆગળ ઉલલેખ થયા �જુબની તણ શરતો 

મૌ�ૂદ નથી હોતી. 
 

* * * * * 
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બતીસમો �નુાહ �ુવયરય (ઇસાલફ) 

બતીસમો �ુ નાહ � ‘�નુાહ� કબીરા ’ 

હોવાની નસસે શરઈ મળે છે તે ઇ સાહફ અને �ુવયરય 

છે. ફઝલ �બન શાઝાને સહ�ફામા ંહઝરત ઇમામ 

અલી રઝા અલ�યહસસલામથી  �નુાહ� કબીરાના 

િવષયમા ંઇ સાસફ અને �ુવયરયને �નુાહ� કબીરા 

ગણાવેલ છે. તેવી જ ર�તે એઅમશની �રવાયત 

�જુબ હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામે ઇ સા ફ અને �ુવયરયને �નુાહ� 

કબીરા ગણાવયા છે. આ િવષયની � આયતો અને 

�રવાયતો વા�રદ થઈ છે તે પમાણે પણ ઇ સાતફ 
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�નુાહ� કબીરા ગણાય છે. તે પછ� તેનો અથર અને 

પકારો�ુ ંવણરન કરવામા ંઆવ�ુ ંછે. � ૂ રએ 

અઅરાફમા ં�દુાવદં� તઆલા ફરમાવે છે ક� 

‘‘તથા ખાઠ પીઠ (એ વસ�ઠુમાથંી ક� 

� �દુાએ તમારા માટ� હલાલ કર� છે.) અને ��લ 

ખચગ (ઉડાવ ખચર) ન કરો , િનસશંય �દુા 

��લખચગ કરનારાઠને દોસત રાખતો નથી.’’ 

(�રૂએ અઅરાફ ૭, આય્ ન ં૩૧) 

એટલે �દુા ઇ સાઅફ કરનારાઠને �ુશમન 

ગણે છે અને ક�ટલાક તફસીર કતાર  ફરમાવે છે ક� 

(�ઝલ ખચગ કરનાર) એ માણસને �દુા દોસત 

રાખતો નથી � જહ �ામના અઝાબને પાત હોય.  
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કારણ ક� �દુાની મોહબબતનો અથર સવાબ 

મેળવવા માટ�ના કામ કરવા છે. 

તફસીર� મજમઉલ બયાનમા ંલખ�ુ ંછે ક� 

બખતી�અુ નામનો નસરાની � હા�ન રશીદનો 

તબીબ (ડોકટર - વૈદ) હતો , તેણે એક �દવસ 

વાકદ�ને �છૂ�ુ ંક� તમારા �ુરઆનમા ંઇલમે િતબબ 

(ત�બ�બ િવિાન) િવશે કોઈ ઉલલેખ છે ? તયાર� 

વાકદ�એ કહ�ુ ંક� �દુાવદં� આલમે ઇલમે િતબબની 

તમામ વાતોને એક આયતે શર�ફામા ંબયાન 

ફરમાવી દ�ધી છે ‘‘ખાવ, પીવો પણ ઇ સાતફ 

(�ુવયરય) ન કરો.’’ 
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બખતી�એુ �છૂ�ુ ં: ‘‘�ુ ંતમારા 

પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમે ઇલમે િતબબ િવશે કાઈં ફરમાવ�ુ ંછે ? 

વાકદ�એ કહ�ુ ંક� � હાં , તેઠએ ઇલમે િતબબને 

થોડા શબદોમા ંબયાન કર�લ છે. અને તે આ પમાણે 

છે : ‘‘પેટમા ંદદર  એ તકલીફ�ુ ંઘર છે તેને પરહ�ઝ 

(ખાવા પીવામા ંસયંમ રાખવો) એ તમામ 

દવાઠનો સરદાર છે. અને દર�ક નફસને એટ�ુ ંજ 

આપ�ુ ંજોઈએ �ટલી તેન ેજ�રત હોય.’’ 

નસરાની ત�બબે કહ�ુ ંક� ‘‘તમાર� �કતાબ 

અને તમારા નબી સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમ ઇલમે િતબબની કોઈ બાબત �લૂયા નથી 
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અને �લી�સૂ (�ઠ �નુાનના એક મશ�રૂ અને 

લોકિપય હક�મ હતા.) ના માટ� કોઈ વાત બાક� 

રાખી નથી.’’ 

�દુાવદં� આલમ પોતાના કલામે પાકમા ં

ઇરશાદ ફરમાવે છે : ‘‘જયાર� તમારા બગીચાઠમા ં

ફળ આવી �ય તયાર� તે માહં�ના ફળ ખાવ અને 

કાપવા (લણવા) ના �દવસે (અલલાહનો) ઠરાવેલો 

ભાગ આપતા રહો અને (ખબરદાર) ઉડાઉખચર 

(��લખચગ) ન કરો , ક�મક� તે (અલલાહ) ��લ 

ખચર કરનારાઠને (હરગીઝ) દોસત રાખતો નથી.’’ 

(�રૂએ અ�આ્મ ૬, આય્ ન ં૧૪૧) 
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�રૂએ મોઅિમનમા ંઅલલાહ તઆલા 

ફરમાવે છે ક� ‘‘એવી ર�તે અલલાહ હદ ઠળંગી 

જનાર અને શકંાશીલ હોય તેવા દર�ક માણસ 

પાસેથી �હદાયતની પેરણા � ૂચંવી લે છે.’’ 

(�રૂએ મોઅામન ૪૦, આ. ૩૪) 

એવી જ ર�તે �દુા એવા લોકોને �હદાયત 

નથી કરતો અને ઇ સાનફ કરનારા અને શક 

કરનારાઠને અઝાબમા ંફસાવી દ� છે. અને આ જ 

�રુામા ં�દુાવદં� આલમ આગળ ફરમાવે છે : 

‘‘બેશક, હદથી વધી જનારા જ જહ �ામીઠ છે. ’’ 

(િનસશંય, હદ ઠળંગી જનારાઠ જ 

જહ�કમવાસીઠ છે.) 
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(�રૂએ મોઅામન ૪૦, આય્ ન ં૪૩) 

 

�રૂએ તાહામા ં�દુાવદં� આલમ ફરમાવે 

છે : ‘‘અને � શખસ (�ુરાચાર�મા)ં હદ વટાવી 

ગયો અને પોતાના પરવર�દગારની આયતો પર 

ઈમાન ન લાવયો તેન ેએવો જ બ દલો (શીકા) 

આવયા કર�એ છ�એ અને બેશક આખેરતનો 

અઝાબ એ કરતાયં વધાર� સખત અને વ� ુટક� 

રહ�નારો છે.’’ 

(�રૂએ ્ાહા ર૦, આય્ ન ં૧ર૬) 

�રૂએ બની ઇસરાઈલમા ં�દુાવદં� તઆલા 

ફરમાવે છે : ‘‘િનસશંય ઉડાવખચર કરનાર 
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શયતાનનો ભાઈ છે. (અને દોઝખમા ં તેઠની સાથે 

હશે.) અને શયતાન હમેંશથી પોતાના 

પરવર�દગારનો અ�પુકાર� (��તધન) છે.’’ 

(�રૂએ બની ઇ રાઈલ ૧૭, આ. ર૭) 

તફસીર� િમનહાજમા ંલખ�ુ ંછે ક� ‘‘અરબના 

એ �ુફફાર માલદારો પોતાના માલને દ�ખાડવા 

(દંભ) માટ� બ�ુ જ નકામો ખચર કરતા હતા અને 

ફકત એક જ મહ�માન માટ� ક�ટલાક �ટોને ઝબહ 

કર� નાખતા હતા. �થી લોકો તેની સખાવતના 

વખાણ કર�. અલલાહ જલલ જલાલ�ુ આ વાતની 

ટ�કા કરતા ફરમાવે છે ક� , પોતાનો માલ નકામો 
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બગાડ� નાખવો એ પાગલપ�ુ ંછે. ઇમામ જઅફર� 

સા�દક અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે ક� 

‘‘બેશક વચલો (મધયમ) માગર એ�ુ ંકામ 

છે, � �દુાવદં� અઝઝ વ જલલ પસદં કર� છે અને 

��લખચગને નાપસદં કર� છે. એટલે �ધુી ક� 

ખ�ૂરના ઠ�ળયાને ફ�ક� દ�વો પણ �દુાવદં� આલમને 

પસદં નથી કારણ ક� તે પણ ઉપયોગમા ંલઈ 

શકાય છે. (અરબ લોકોમા ંખ�ૂરના ઠ�ળયા �ટોનો 

ખોરાક છે.) તેવી જ ર�તે પાણી પીધા પછ� વધે� ુ

પાણી ફ�ક� દ��ુ ંપણ એક નાપસદં કાયર છે. (કારણ 

ક� તે પણ અ�કુ સજંોગોમા ંઉપયોગી બને છે.) 
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(વ ાઈલ ાનકાહ ફ�ન નફકા્ પકર્ 

રપ, પાના ન ંરપ૭, ભાગ ૧પ) 

આ ઉપરાતં આપ ફરમાવે છે , �દુાથી 

ડરો અને �ઝલખચગ ન કરો , અને કં�ુસાઈથી પણ 

કામ ન લયો. પણ હમેંશા વચલો માગર ધારણ કરો. 

બેશક ઇસા.ફ એ ��લ ખચગ છે. �દુાવદં� આલમ 

ફરમાવે છે ક� ઇ સારફ ન કરો કારણ ક� �દુાએ 

કયાર�ય પણ વચગાળાનો માગર ધારણ કરનારને 

અઝાબ આવયો નથી. એટલે ક� �દુાનો અઝાબ 

ઇસાયફ અને તકતીર (��લખચગ અને કં�ુસાઈ) ને 

કારણે ના�ઝલ થાય છે. ’’ 
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(�સુ્દરરુલ વ ાઈલ, પકર્ ર૦, 

ાનકાહ�ુ ંપકર્) 

બશીર �બન ઉમર કહ� છે ક� �ુ ંહ ઝરત 

ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામની 

�ખદમતમા ંહાજર થયો. તેઠ અલ�યહસસલામે માર� 

સામે ખ�ૂર � ૂકયા અને અમે તે ખાવામા ંમશ�લુ 

થઈ ગયા. ક�ટલાક લોકો ખ�ૂરના ઠ�ળયા ફ�ક� રહા 

હતા. ઇમામ અલ�યહસસલામે ખ�ૂર ખાતા ખાતા 

તેમના હાથ રોક� લીધા અને ફરમાવ�ુ ંક� ‘‘એ�ુ ંન 

કરો, કારણ ક� તે ��લખચગ છે અને �દુા ફસાદને 

પસદં કરતો નથી.’’ 
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(�સુ્દરક, અ વા�લુ નફકા્, પકર્ 

રર) 

‘‘ફક�હ’’ (આ �કતાબ�ુ ંઆ� ુનામ ‘‘મન 

લા યહઝ�લ ફક�હ’’ છે �ને શૈખ સ�ૂક (અ.ર.) એ 

લખેલી છે.)મા ંહ ઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો 

અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમે મનાઈ કરવામા ં

આવેલી બાબતોના અ�સુધંાનમા ં� �રવાયતો 

બયાન ફરમાવી છે તેમા ંએક વાત ફરમાવવામા ં

આવી છે ક�  ‘‘જો કોઈ ફ કત પોતાની મોટપ 

દ�ખાડવા (દંભ) માટ� ઇમારત બનાવે (�થી લોકો 

તેના વખાણ કર� અને તેન ે�બરદાવે) તો �દુાવદં� 

તઆલા જલલ જલાલ�ુ કયામતના �દવસે , એ 
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ઇમારત ઉપર સાત માળ બનાવશે અને તેની ઉપર 

આગ સળગાવશે , તે પછ� તે ઇમારતને તૌક 

(ગળાના લોખડંના ગા�ળયા)ના સવ�પમા ંતેની 

ગરદનમા ંનાખવામા ંઆવશે અને તેન ેઆગમા ં

નાખી દ�વામા ંઆવશે. કોઈએ �છૂ�ુ ં: યા 

ર��ૂલુલાહ સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમ, મોટપ દ�ખાડવા માટ� ઇમારત 

બનાવવાનો �ુ ંઅથર છે ? તયાર� આપે ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘એવી ઇમારત બનાવવી , � પોતાની જ�રત 

કરતા વધાર� મોટ� હોય અને તે બનાવીને પોતાના 

સાથીઠ અને �સુલમાન ભાઈઠ સામે ગવર 

કરવામા ંઆવે’’ 
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હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : ‘‘જયાર� �દુા પોતાના 

બદંાઠ સાથે નેક� કરવાનો ઇરાદો કર� છે તયાર� 

તેને વચલો માગર ધારણ કરવાનો અને સાર� ર�તે 

�જ�દગી �વવા માટ� ઇલહા મ ( �દયમા ંપેરણા 

ઉતપ�ા) કર� છે અને તેનાથી ��લખચગ અને 

�રુાઈ �ુર કર� છે.’’ 

(ાનકાહ, �સુ્દરક, પકર્ ર૦) 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : ‘‘�ુ ંતમે એ�ુ ંમાનો 

છો ક� �દુા જલલ જલાલ�ુએ કોઈને માલ આવયો 

છે તો તેના આદરણીય હોવાને કારણે આવયો છે ? 
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અને કોઈને માલ નથી આવયો તો �ુ ંતે હલકો  

હોવાના કારણે તેન ેમાલ નથી આવયો ? નહ�, 

હક�કતમા ંએ�ુ ંનથી. પરં� ુવાસતવમા ંમાલ તો 

�દુાનો છે, �ને તે અમાનત તર�ક� બદંાઠને આપે 

છે અને (બદંાઠને માલ આપીને) એ વાતની 

પરવાનગી આપી છે ક� તે મધયમ માગર અપનાવે , 

તે માલમાથંી ખાય , પીવે, કપડા ંપહ�ર� , શાદ� કર� 

અને ઘોડા ઉપર સવાર� કર� (પવતરનમાન �ગુમા ં

હ�િસયત �જુબ�ુ ંવાહન વાપર�.) અને જો માલ 

વધાર� હોય તો તે માલને ગર�બોમા ંવહ�ચી દ� , 

અને ગર�બોની હાજત �રૂ� કર�. (આ ર�તે જો) આ 

�ુકમ ઉપર અમલ કરવામા ંઆવે તો તેણે ખાવા 
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પીવા ઉપર, કપડા માટ� અને સવાર� તેમજ શાદ� 

માટ� � કંઈ ખચ� કય� હોય તે બધો તેના માટ� 

હલાલ છે, અને જો તેણે �દુાના �ુકમ ઉપર અમલ 

ન કય� હોય તો તેના માટ� હરામ છે.’’ 

ઇમામે નીચે �જુબની આયતની 

િતલાવત ફરમાવી : ‘‘��લ ખચર ન કરો એટલા 

માટ� ક� �દુા ��લ ખચર કરનારને દોસત રાખતો 

નથી.’’ (�રૂએ અ�રઆમ ૬:  ૧૪૧) આ વાતની 

વ� ુસપરટતા કરતા ફરમાવ�ુ ંક� �ુ ંતમે એમ માનો 

છો ક� �દુાએ કોઈને અમાનત તર�ક� માલ આવયો 

હોય �માથંી તે જ�રત (હ�િસયત) કરતા વધાર� 

રકમ ખચગ નાખે , એટલે ક� તે માલમાથંી સવાર� 
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માટ� એવો ઘોડો ખર�દ� �ની �ક�મત દસ હ�ર 

દ�રહમ હોય, જયાર� વાસતવમા ંતે વીસ દ�રહમનો 

ઘોડો પણ ખર�દ� શ કતો હતો. � તેની જ�ર�યાત 

�રૂ� કરવા માટ� �રુતો થઈ રહ�ત. અને એક હ�ર 

�દરહમમા ંએક કનીઝ ખર�દ� , વાસતવમા ંતે વીસ 

દ�નારની �ક�મતમા ંકનીઝ ખર�દ� શ કતો હતો અને 

તે તેના માટ� �રુતી હોત. જયાર� ક� �દુાવદં� 

આલમ ફરમાવે છે ક� ��લખચગ ન કરો. (તેવા 

માણસે તેની પાસેનો � માલ �દુાની અમાનત�પે 

છે તેમા ંખયાનત કર� છે.) 

અબબાસી કહ� છે ક� , મ� હ ઝરત ઇમામ 

અલી રઝા અલ�યહસસલામને માર� પ�તન અને 
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બાળકો (�ુ�ંુબીજનો) ના ખચર િવશે �છૂ�ુ ં(ક� તેની 

પાછળ ક�ટલી મયારદામા ંખચર કરવો યોગય છે ?) 

તેના જવાબમા ંઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘એ બનેં વસ�ઠુની વચચે � મક�હ 

(નાપસદં) છે. ’’ મ� કહ�ુ ં: �ુ ંઆપ ઉપર �ુરબાન 

થા�, �દુાની કસમ , � બે વસ�ઠુ �દુાના 

ગઝબ�ુ ંકારણ બને છે તે િવશે �ુ ં(કાઈં) �ણતો 

નથી. ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘�દુા 

તાર� ઉપર રહ�મ કર� , �ુ ં� ુ ંએ વાત નથી � ણતો 

ક� �દુા ઇ સા,ફ કરનારા અને �ખુલ (કં�ુસાઈ) 

કરનારાને �ુશમન રાખે છે.’’ 

(વ ાઈલ પકર્ ર૭) 
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તયાર પછ� ઇમામ અલ�યહસસલામે આ 

આયતની િતલાવત ફરમાવી ક� ‘‘�દુાના બદંાઠ 

તે છે � જયાર� પણ પોતાનો માલ ખચર કર� છે 

તયાર� ��લખચગ નથી કરતા. અને કં�ુસાઈ પણ 

નથી કરતા પરં� ુતેઠ વચલો માગર ધારણ કર� 

છે’’ 

(ર૬:૬૭) 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામની �રવાયત છે ક� ‘‘જો કોઈ 

પોતાનો માલ ��લ ખચગમા ંવાપર� નાખે છે અને 

પછ� કહ� છે ક� (�ુઆ કર�) �દુાયા , મને માલ દ� , 
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તો �દુા કહ� છે ક� , �ુ ંમ� તને વચલો માગર ધારણ 

કરવાનો �ુકમ આવયો ન હતો ?’’ 

 

* * * * * 
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ઇસા ફનો અથર અને તેના પકાર 

બી� પકારનો ઇ સાઅફ છે , માલનો યોગય 

જગયાએ ઉપયોગ કરવો , પણ એમા ંહદ ઠળંગી 

જવી, �મક� કોઈ પણ વયો�ત એક હ�ર �િપયાની 

કોઈ વસ� ુખર�દ� , પણ હક� કતમા ંઆટલી મોટ� 

�ક�મતની વસ� ુકરતા એ ઠછ� �ક�મતની વસ�થુી 

પોતાની જ��રયાત �રૂ� કર� શ કત, તેમ છતા ંતે 

મ�ઘી વસ� ુખર�દ� એ ઇસાકફ છે. 

ઠલમાઠની ્�રટએ ઇ સાસફ�ુ ં� 

િવવરણ કરવામા ંઆવ�ુ ંછે , એ �જુબ પહ�લા 

પકારનો ઇ સા ફ એટલે ક� અયોગય જગયાએ એક 
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પૈસો પણ ખચર કરવો એને ‘તબઝીર’ કહ�વામા ં

આવે છે. તયાર� બીજોપકાર એટલે ક� હદથી વધાર� 

પમાણમા ંખચર કરવો એને સામાનયપણે ઇ સાધફ 

કહ�વાય છે. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે 

ક�  

(૧) ્ેવા લોકો એવી વસ� ુે  ખા્ા હોય 

છે, � વસ� ુે  ખાવી ્ેમના માસ� યોગય હો્ી 

ન્ી. 

(ર) એવો પોશાક પર�હ્ા હોય છે , � 

્ેમની શાન અને હાલ્ને અ��ુપ હો્ો ન્ી. 
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(૩) એવી વસ� ુે  ખર�દ્ા હોય છે � 

વસ� ુે  ખર�દવી ્ેમના માસ� યોગય હો્ી ન્ી. 

(બેહા�લ અનવાર) 

હઝરત સા�દક અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે 

: ‘� પોશાક તમે તમાર� આબ�ની �રુકા અને 

લોકોની નજરોમા ંતમે ઉતર� ન પડો તે હ��સુર 

બનાવયો હોય તેન ેકામ કરતી વખતે અથવા એવી 

જગયાએ પહ�રવો જયા ં(તેવો પોશાક) પહ�રવો 

યોગય ન હોય તો તે ઇસા ફ છે.’  

(ાનકાહ અ વા�લુ નફકા્, પકર્ રર) 

 

* * * * * 



1322 
 

ઇસા ફ દર�ક વયો�તની યોગયતા 

પમાણે હોય છે. 

‘એક વાત �ણી લેવી જ�ર� છે ક� દર�ક 

માણસની શાનો શૌ કત, તેની �બમાર� , ત�ુંરસતી, 

�વુાની, � �ધધાવસથા, ઇઝઝત, ગર�બી, અમીર�, 

આવક�ુ ંવધાર� ક� ઠ� ંપમાણ , એ બધા સજંોગો 

અ�સુાર ઇસા ફમા ંપણ ફકર પડતો હોય છે. કારણ 

ક� એમ પણ બની શક� છે ક� , એવા માણસ માટ� 

પોતાના પોશાક માટ� વધાર� રકમ ખચરવી તેના 

હોદા અને મરતબાને અ��ુપ હોય અથવા તો તેની 

આવક વધાર� હોય તો પણ તેણે ખચર કર�લ રકમ 
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ઇસા ફ ગણાશે નહ�. જયાર� બીજો કોઈ માણસ 

તેટલી રકમ ખચ� પણ તેની આવક ઠ છ� હોય તો 

તે ખચર તેના માટ� ઇસાછફ ગણાશે. 

�ુલયની હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામની �રવાયત ન�ધતા લખે છે ક� 

ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: 

‘એવા ઘણા લોકો ગર�બ હોય છે , � 

અમીરો કરતા વધાર� � �લખચર કરતા હોય છે. 

કારણ ક� અમીરોને �દુાએ � આવ�ુ ંહોય તેમાથંી 

ખચર કરતા હોય છે , પરં� ુગર�બો પાસે કાઈં ન 

હોવા છતા ંતે ખચર કર� છે.’ 
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(��એ કાફ�, ભાગ ૪, પાના ન ંપપ, 

ાકા્�ુ ંપકર્) 

આ કારણોસર મોટા ભાગના લોકો �નુાહો 

અને �વનિનવારહની �શુક�લીઠમા ંસપડાઈ જતા 

હોય છે. કારણ ક� તેઠ પોતાની હ�િસયત અને 

આવકને નજર સમક રાખતા નથી હોતા અને 

સામાનય ર�તે એવા લોકો કઝર (દ�વા) અને 

તકલીફોમા ંફસાએલા રહ� છે. આ બધા 

��લખચગના પ�રણામો છે. આ�ુ ંકારણ એ છે ક� , 

દર�ક લોકો પોતાનાથી �ચી કકાના લોકોની 

દ�ખાદ�ખી કર� છે અને સમાજમા ંપોતા�ુ ંની� ુન 

દ�ખાય તે માટ� દંભ (દ�ખાવ) કરવામા ં(ખોટા અને 
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વધારાના) ખચર કર�ને ઇસાકફનો ભોગ બને છે અને 

હમેંશા �શુક�લી , પર�શાની, ગમ અને �સુીબતભ�ુ� 

�વન વયતીત કર� છે. જો સમાજના ંલોકો 

ઇસલામના �ુકમ પમાણે પોતાના કરતા (આિથ�ક 

ર�તે) નીચી કકાના લોકોને ધયાનમા ંરાખે તો કદ� 

��લખચગ ન કર� અને �શુક�લીમા ંન સપડાય. 

મોટા ભાગના દ�વાદાર લોકો ��લખચગ ને લીધે 

દ�વાદાર થઈ જતા હોય છે. જો લોકો �ુકમે શરઈ , 

�ફતરત અને અકલે સલીમના �ુકમ પમાણે ‘�નુાહ� 

કબીરા’ થી બચતા રહ� અને દર�ક હાલતમા ંમધયમ 

માગર ધારણ કર� અને સતંોષ ભ�ુ� �વન િવતાવે 

તો તે �ુિનયા અને આખેરત બનેંમા ંસદભાગય 
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પાવત કર� શક�. તેવા લોકો માટ� હ ઝરત અમી�લ 

મોઅમેનીન અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : 

‘જયા ં�ધુી કોઈ વયો�તમા ંતણ િસફત ન 

હોય તયા ં�ધુી તે વયો�ત હક�ક� ઈમાનનો સવાદ 

માણી શ�તી નથી. 

(૧) દ�ની મ ાએલ �્વાનો શોખ (ર) 

�શુક�લીેમા ં સ (૩) �જ�દગી (�વન જ�ર� 

વસ� ુે ) ના ખચસ ાવશે યોગય  દાજ કરવો. 

( ફ�ન�લુ બેહાર, ભાગ ર, પાના ન ં

૧૩પ) 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : ‘જો કોઈ �વન જ�ર� 
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વસ�ઠુમા ંવચલો માગર ધારણ કર� તો �ુ ંતેને એ 

વાતની �િમનગીર� આ�ુ ં� ંક� તે કદ� મોહતાજ 

નહ� થાય.’  

(વ ાએલ, બાબે ાનકાહ�ફન નફકા્, પ. રપ) 

 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : 

‘તણ વસ�ઠુ ન�ત�ુ ંકારણ બને છે (૧) 

�હ�ર� અને �ા્રક બાબ્ોમા ં�દુા્ી ્ર�ુ ં(ર) 

અમીર� અને ગર�બીની હાલ્મા ંવચલો માગસ 

ગાર્ કરવો અને (૩) �શુીની હાલ્માં  અને  

�સુ ે ્્ી વખ્ે પ્ હક વા્ કહ�વી.’ 



1328 
 

( ફ�ન�લુ બેહાર, ભાગ ૧, પાના ન ં૩૪) 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે : 

જો કોઈ માણસ �ુિનયામા ંતેના માટ� � 

કંઈ િનમારણ (�કુરર ર) કરવામા ંઆવ�ુ ંહોય તેનાથી 

સતંોષ પામે તો તેન ેગમ , �સુસો તથા 

�શુક�લીઠથી ન�ત મળ� જશે.’ 

( ફ�ન�લુ બેહાર, ભાગ ર, પાના ન ં

૪પર) 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ આ આયત ફલનોહ યેય �્ ુુ 

હયા્્ ્સયેબાહ  (૧૬ : ૯૭)  ની તફસીર કરતા 
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ફરમાવે છે ‘‘હયાતે તયયેબહ’’ (એટલે ક� �શુહા લ 

�જ�દગી)નો અથર  ‘‘ક�નાઅત’’ છે. 

* * * * * 

  



1330 
 

અ�ઝૂર ફર�બ નથી ખાતા 

ઉસમાન તેમના બે �લુામને બસસો 

અશરફ�ઠ આપી અને ક�ુ ંક� આ લઈને 

અ�ઝૂરની પાસે �વ અને તેઠને કહ�જો ક� 

ઉસમાને તમને સલામ કહ�વડાવયા છે અને તમારા 

�વન િનવારહ માટ� આ બસસો અશરફ�ઠ લયો. 

અ�ઝૂર� ફરમાવ�ુ ં: �ુ ંઉસમાને તમામ 

�સુલમાનોને આટલી અશરફ� આપી છે  ? તેઠએ 

ક�ુ ં: ના , અ�ઝૂર� ફરમાવ�ુ ં�ુ ં�ુ ંતમામ 

�સુલમાનો કરતા કંઈક િવશેષ � ં ? તે લોકોએ 

કહ�ુ ંક� ઉસમાને કહ�વરાવ�ુ ંછે ક� આ માલ મારો 
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�ગત છે, અને �દુાની કસમ આ હલાલ કમાણીનો 

માલ છે. અ�ઝૂર� ફરમાવ�ુ ંક� માર� આની જ�ર 

નથી કારણ ક� �ુ ંઘણો બેિનયાઝ (િનસ� �હ� - 

સવતતં) �.ં તે લોકોએ ક�ુ ં: અય અ�ઝૂર, અમને 

તો તમારા ઘરમા ંકોઈ વસ� ુદ�ખાતી નથી �નાથી 

તમાર� બેિનયાઝી સા�બત થતી હોય. અ�ઝૂર� 

ફરમાવ�ુ ં: આ વાસણમા ંજવની રોટલીના બે �ુકડા 

પડયા છે, �ના કારણે �ુ ંબેિનયાઝ �.ં 

( ફ�ન�લુ બેહાર, ભાગ ર, પાના ન ં

૪પર) 

બી� �રવાયતમા ંછે ક� આ પકારનો 

વયવહાર જયાર� મોઆિવયાએ અ�ઝૂર સાથે કય� 
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અને અ�ઝૂર� તેમ નો માલ ોસવકાય� નહ� તયાર� તે 

માલ લાવનારા બનેં �લુામોએ ક�ુ ંક� અય 

અ�ઝૂર, જો તમે આ માલ ોસવકાર� લીધો હોત, તો 

મોઆિવયાએ અમને આઝાદ (�ુ કત) કર� દ�વા�ુ ં

વચન આવ�ુ ંહ� ુ.ં તેથી અમોને �ુ કત કરાવવાના 

હ��સુર પણ આ માલ ોસવકાર� લો. 

હઝરત અ�ઝૂર� ક�ુ ંક� જો �ુ ંઆ માલ 

ોસવકાર� લઈશ તો તમે મોઆિવયાની �લુામીમાથંી 

આઝાદ થઈ જશો પરં� ુ�ુ ંતેનો �લુામ થઈ 

જઈશ. એટલે ક� મોઆિવયાનો માલ લીધા પછ� 

માર� તેની મર� પમાણે ચાલ�ુ ં(તાબેદાર� કરવી) 
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પડશે (અને મા� ંતે કાયર દ�નને �ુિનયાના 

બદલામા ંવેચી દ��ુ ંગણાશે.) 

સૈયદ અ� ૂઅઅલા મો�ુદ� તેમની 

�કતાબ ‘‘ઇસલામ વ �શુક�લાતે ઇ કતસાદ�’’ 

(ઇસલામ અને આિથ�ક �શુક�લીઠ) મા ંલખે છે ક� , 

‘‘�ુિનયાની તમામ �રુાઈઠ�ુ ંકારણ શીમતંોની 

��લખચગ અને વૈભવ િવલાસ છે. શીમતંોએ �ઝના 

(વય�ભચાર) ને તેમના �વન�ુ ંએક અિનવાયર 

�ગ બનાવી દ��ુ ંછે અને તેના પ�રણામે અ�કુ 

�ીઠ વય�ભચારણી , નતરક� અને વેશયા થઈ ગઈ 

છે અને અ�કુ ��ુષો બેશમર થઈ ગયા છે. એટલે ક� 

ગા�ુ,ં બ�વ�ુ ંતેમના માટ� મનોરંજન�ુ ંસાધન 
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થઈ ગ�ુ ંછે. ક�ટલાક લોકોને ગીતકાર , � �તયકાર, 

કલાકાર, સગંીતકાર અને �રુાવલી , શા�ીય ગાન 

િવગેર� નામ આપીને (લેબલ લગાવીને) ખર�દ� 

લીધા અને કામે લગાડ� દ�ધા અને તેવા લોકો 

ખેલ, તમાશા અને માનવતાની િવ�ધધના ��તયો 

(ગીત, સગંીત, � �તય, સીનેમા િવગેર�મા)ં 

ગાડંપણની હદ �ધુી મગન થઈ ગયા. તદઉપરાતં 

ક�ટલાક લોકોએ ક�ટલાક પાગલ � �તયકાર અ�ભનેતા 

અને તે પકારના બી� લોકોને પોતસા�હત �ાર. 

આના લીધે નવી નવી કલા (મોડરન આટર) અને 

�ુ�ીર િવ કસાવવા લાગયા �ની માનવને ઇઝઝત 

ભ�ુ� �વન �વવા માટ� કંઈ જ�ર ન હતી. પરં� ુ
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આ બધી બાબતો માનવતા અને માનવ ચા�ર�ય 

(અખલાક) ને �ુ કસાન પહ�ચાડ� રહ� છે. આની 

સાથોસાથ અયયાશી માટ� સૈર કરવો પણ ખોટો 

વયવસાય અને �ડૂ� વાદ�ઠ�ુ ંસપંિ� એકઠ� 

કરવા�ુ ંસાધન છે. હદ તો એ વાતની થઈ ગઈ છે 

ક� લોકોના મોટા સ�હુને સકાઉટના નામે સેવા માટ� 

રોકવામા ંઆવે છે �નાથી તેઠ પોતાના શોખ 

માટ� ખોટા કારણોસર તફર� કરવામા ંરચયા પચયા 

રહ�. જો �ડૂ�વાદ�ઠનો આ શોખ પરાકારટાએ 

પહ�ચયો હોત તો સમર માનવ�તની 

િવચારધારાઠના તેઠ મા�લક થઈ ગયા હોત. 

�દુાને િવસર� ગએલા આ શીમતંોએ અ�કૂ 
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સ�હુના લોકોને આલકોહોલ , અફ�ણ અને ચરસ 

�વા �ત �તના ક�ફ� ્વયો બનાવવાના કામમા ં

લગાવી દ�ધા. �ડૂ�પિતઠએ તેમની ભૌિતક 

સપંિ�માથંી ઘણો બધો ના�એઝ ફાયદો ઉઠાવયો 

અને તે સપંિ�ને મહ�લ , એપાટર મેનટ, હવેલીઠ 

અને બ�ુમાળ� ઇમારતો બનાવવા મા,ં બ�રો, 

િપકનીક હાઉસ , થીએટર અને વૈભવ િવલાસની 

જગયાઠ તૈયાર કરવામા ંવાપર� નાખી. આ લોકો 

માનવતા અને ઇસલામની િવ�ધધ ��લખચગ 

(�ુવયરય) કરવામા ંએટલા બધા આગળ વધી ગયા 

ક� તેઠએ પોતાના મરણ પછ� દફન થવા માટ� 

આ�લશાન ઇમારતો અને િવશાળ મકબરા 
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બધંાવયા. વાસતવમા ંજ�ર� હ� ુ ંક� મકબરાને બદલે 

એવા લોકો માટ� ઘર બાધંવામા ંઆવે �મના 

આરામ અને રાહત માટ� યોગય ઘરની �િુવધા 

નથી. તેઠ એટલો બધો ��લખચર (�ુવયરય) કર� 

છે ક� તેમના �ુતરાઠ માટ� મોટા મોટા ઠરડાઠ 

બનાવે છે અને �ુતરાના ગળામા ંસોનેર� પટીઠ 

બાધેં છે. તેમની દ�ખભાળ માટ� નોકર રાખે છે અને 

આમ કર�ને તેઠ અપરંપાર દૌલત ખચગ નાખે છે , 

�નો કોઈ ફાયદો હોતો નથી. તાર�ખ ૯ �ૂન 

૧૯૬ર ન�સુટ�ટમેનટ નામના સામિયકમા ંલખ�ુ ંછે ક� 

અમેર�કન લોકો તેમના પાળેલા �ુતરા અને 
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�બલાડા પાછળ �દા� ૩ અબજ ડોલર ખચગ નાખે 

છે. 

હક�કતમા ંઆ રકમને પોતાની જ �વા 

ઇનસાનોની જ��રયાતોને �રૂ� કરવા અને તેમની 

ગર�બાઈ તથા િનધરનતાને ના�દૂ કરવા માટ� 

ખચરવી જોઈએ. એક બા�ુ ગર�બ અને િનધરન 

લોકો છે, � તેમની નાનામા ંનાની જ��રયાત પણ 

�રુ� કર� શકતા નથી. જયાર� બી� બા�ુ �ુિનયાના 

આ કા�ન �વા શીમતંો છે , �ઠ પોતાની અમીર� 

અને ઠાઠ દ�ખાડવા માટ� �બૂ જ �ક�મતી આ�ષૂણો , 

વ�ો, સોના અને ચાદં�ના વાસણોનો ઉપયોગ 

કરતા હોય છે. એટ�ુ ંજ નહ�, તેવા લોકોએ તેમની 
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ઘરોની �દવાલોને ભવય પેઈનટ�ગ અને �ક�મતી 

તસવીરોથી સ�વી છે. 

આ િવષયના અ�સુધંાનમા ંએ વાત 

�ણી લેવી જોઈએ ક� આપણે એમ કહ�એ છ�એ ક� 

અ�કુ માલમાથંી આટલી રકમ ખચર કરવી એ 

ફક�ર માટ� ઇ સારફ છે , પરં� ુઆપણા માટ� ઇ સાઅફ 

નથી. આ વાતનો અથર હરગીઝ એવો નથી થતો ક� 

એ વાત માટ� સદં�હ થાય ક� શીમતં માણસ માટ� 

પોતાની દૌલતને પોતે � ર�તે ઇચછે તે ર�તે ખચર 

કરવાનો અિધકાર છે અને તેમા ંકાઈં વાધંો નથી 

અને તેના માટ� વૈભવ િવલાસ અને હવસખોર� 

(વય�ભચારના કાય�) માટ� સપંિ� �ટુાવી દ�વી 
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�એઝ છે ? �ુ ંતેન ેએવા હ�� ુમાટ� સપંિ� 

આપવામા ંઆવી છે ? �ુ ંતેના માટ� બેફામ ખચર 

કરવો ઇ સાશફ નથી ? હક�કતમા ંતો તેના માટ� 

વધાર� સખત �ુકમ છે અને શીમતં લોકો માટ� મોટ� 

જવાબદાર� છે. કારણ ક� તેમના સામા �ક મોભા 

અને દરજ� �જુબ�ુ ંમકાન , વ�ો, ગાલીચા અને 

રોજ�દા �વનની ચીજ વસ�ઠુ � તેમની હ�િસયત 

પમાણે જ�ર� હોય તેનાથી વધાર� ખચર કરવો 

તેમના માટ� હરામ છે. બી� વાત એ ક� તેમની 

હ�િસયત કરતા �ટલી આવક વધાર� હોય તેનો 

સરંહ કરવાનો તેમને હક નથી. તેમને શર�અતના 

િનયમો �જુબ�ુ ં�મુસ (પાચંમો ભાગ) નીયત 
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કરાએલ જગયાએ પહ�ચાડ�ુ ંજોઈઅ. જો તેમની 

ઉપર ઝકાત વા�બ હોય તો તેમણે ઝકાત કાઢવી 

જોઈએ. અને પોતાના સગા વહાલા ંગર�બી અને 

�શુક�લીમા ંહોય તો તેમને તેટલા પમાણમા ં�મુસની 

રકમ ન આપવી ‘કત એ રહમ ’ ગણાશે. તેમણે એ 

ર�તે ગર�બ સગા વહાલાની મદદ કરવી જોઈએ. 

જો તેમના ગર�બ સગા વહાલાને પૈસાની જ�ર હોય 

તો તેમને પૈસા આપે અને જો તેઠ કઝરદાર હોય 

તો તેમ�ુ ંકઝર ભરપાઈ કર� દ�. જો તેઠ બીમાર 

હોય તો તેમને દવા અને �વન જ�ર� સાધનો 

�રૂા પાડ�. એટ�ુ ંજ નહ� , કોઈ �સુલમાન પર�શાન 

અને મજ�રૂ હોવાની �ણકાર� હોય તો તેની મદદ 
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કરવી જોઈઅ. જો તેમણે પોતાની જવાબદાર�ઠને 

�રૂ� ન કર� તો તેમની ગણતર� એવા લોકોમા ંથશે 

�ના િવષે �દુાવદં� આલમ ફરમાવે છે : 

‘‘અને તે લોકો , �ઠ સો� ુઅને ચાદં� 

સરંહ કર� છે અને રાહ� �દુામા ંખચરતા નથી તો 

(અય ર�લૂ સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમ) એ લોકોને દદરનાક અઝાબની ખબર 

સભંળાવી દ� , તે (કયામતના �દવસે તે સો� ુઅને 

ચાદં�) જહ �ે મની આગમા ંતપાવવામા ં(અને 

લાલ કરવામા)ં આવશે અને તેમાથંી તેમના કપાળ 

અને તેમના પાસા અને તેમની પીઠોને ડામ 

દ�વામા ંઆવશે. (અને કહ�વામા ંઆવશે ક�) આ એ 
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જ છે , � તમે તમારા માટ� (�ુિનયામા)ં સરંહ 

કરતા હતા તો તે (તમે ભેગી કર�લી વસ�ઠુની 

મ� ચાખો.’’ 

(�રૂએ ્ૌબા ૯, આ. ૩૪, ૩પ) 

આ અયાતની તફસીરમા ંહ ઝરત ર�લેૂ 

�દુા સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમ 

ફરમાવે છે : ‘‘� કોઈ દ�રહમ અને દ�નાર (નાણા) 

ભેગા કર� અને તેમાથંી વા�બ હકકો અદા ન કર� 

(કોઈ કઝરદાર , �સુીબતમા ં �કુાયેલા અને તે 

પકારના મજ�રૂ લોકો માટ� રાહ� �દુામા ંખચર ન કર�) 

તો કયામતના �દવસે તેમને ડામ દ�વામા ં આવશે 
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અને કહ�વામા ંઆવશે આ તમારો ભેગો કર�લો માલ 

છે, � તમે કં�ુસાઈ કર�ને ભેગા કરતા હતા.’’ 

(્ફ ીર� મીાાન, ભાગ ૯, પાના ન ં

ર૭૧) 

રાહ� �દુામા ંસખાવત (ખચર) કરવામા ં

ઘણા સવાબનો ઉલલેખ છે. તેની ઘણી આયતો 

અને �રવાયતો મળ� આવે છે. તેવી જ ર�તે 

સખાવત કરવામા ંકં�ુસાઈ કરવા માટ� અને માલ 

ભેગો કરવા િવશે �બૂ જ ડરાવવામા ંઆવ�ુ ંછે 

અને અઝાબનો વાયદો કરવામા ંઆવયો છે. 

એવી આયતો અને �રવાયતો ઘણી વધાર� 

પમાણમા ં છે, �નો ઉલલેખ કરવો અમાર� ચચારના 
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િવષયની બહારની વાત છે. અમારા સાભંળવા �જુબ 

ક�ટલાક શીમતં લોકો, �ઠ પોતાને �સુલમાન 

કહ�વડાવે છે, તે લોકો પોતાના લાખો �િપયા િવદ�શી 

બ�કોમા ં જમા કરાવે છે. આ કામ�ુ ં પ�રણામ તેમને 

મયાર પછ� દ�ખાશે. �ુ ં તેઠ એ વાત �ણે છે ક� 

તેમના એ કામ માટ� તેઠ �દુાવદં� કર�મ પાસે 

મયાર પછ� �ુ ંબહા�ુ ંર�ુ કર� શકશે ? જો તેઠ 

એમ કહ�શે ક� અમે આ વાત �ણતા ન હતા તો 

તેમને કહ�વામા ંઆવશે ક� તમે તમારા દ�નના 

અહ�કામો શા માટ� ન શીખયા ? વાએઝ અને 

નસીહતની મજ�લસોમા ંશા માટ� હાજર� ન આપી ? 

અને જો આ વાત �ણતા હતા તો તેની ઉપર 
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અમલ શા માટ� ન �� ? એવા શીમતંો માટ� હમેંશા 

કાયમ રહ�નાર� વયથા અને િનરાશા રહ�શે. 

અફસોસ ક� મોટા ભાગના શીમતંો એ 

વાત નથી �ણતા ક� રાહ� �દુામા ંખચર કરવો એ જ 

ખરો હ�� ુછે અને તેમા ંજ ફાયદો છે. હ ઝરત ર�લેૂ 

�દુા સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમે હક 

માટ� (રાહ� �દુામા)ં વાપરવામા ંઆવે તેવા માલને 

‘‘માલે સાલેહ’’ કહો છે. � કોઈ રાહ� �દુામા ંખચર 

કર� છે તે અલલાહ જલલ જલાલ�ુના માલમાથંી જ 

ખચર કર� છે. તેવા લોકો નો ઝી્ આ �ુિનયામા ંપણ 

સાર� ર�તે કરવામા ંઆવે છે. અને આખેરતમા ંપણ 

તેઠને સવાબ અને રતર રાહત મળશે. પરં� ુ



1347 
 

આનાથી ઉલટો અમલ કરનારને આ �ુિનયામા ં

શરમ�દગી તથા િનરાશા થશે અને તેઠ સવાબથી 

વ�ંચત રહ�શે. એટ�ુ ંજ નહ� , આખેરતમા ંપણ 

તેમને હમેંશા રહ�નારો અઝાબ આપવામા ંઆવશે. 

* * * * * 
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બદલતા �ગુ પમાણે પણ ઇસાં ફ 

(ના અથરઘટન) મા ંફકર પડ� છે. 

� ર�તે વયો�તગત દરજ�ના પમાણમા ં

ઇસાવફમા ંફકર પડ� છે. �બલ�ુલ તેવી જ ર�તે જમાના 

(�ગુ) પમાણે પણ ઇ સ રા ફમા ંફકર પડ� છે. એ�ુ ં

બની શક� ક� અ�કુ સજંોગોમા ંઅ�કુ પમાણમા ંખચર 

કરવો કોઈના �વન ધોરણ �જુબ ઇ સા ફ ગણાતો 

ન હોય , પણ કોઈ વષર �ુકાળ પડ� �ય અને 

તમામ લોકો �ુકાળનો ભોગ બની �ય તો એ 

સજંોગોમા ંતેટલા (વધાર�) પમાણમા ંખચર કરવો એ 

જ માણસ માટ� ઇ સાવફ ગણાઈ જશે. તયાર� તેના 
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માટ� તેટલા ખચર કરતા ઠછો ખચર કર�ને �વન 

િનવારહ વા�બ થઈ જશે અને તેની પાસે બાક� 

વધતી રકમ એ (�ુકાળની) �શુક�લીઠનો ભોગ 

બનેલા વચચે વહ�ચી દ�વી પડશે. 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામનો ખાદ�મ મોઅતીબ કહ� છે ક� એક 

જમાનામા ંજયાર� મ�ઘવાર� �બૂ જ વધી ગઈ હતી 

તયાર� ઇમામ અલ�યહસસલામે મને �છૂ�ુ ં: 

‘‘આપણી પાસે અનાજ (ઘ� અને જવ) 

નો ક�ટલો જથથો પડ�લો છે ? મ� જવાબ આવયો : 

આપણી પાસે ક�ટલાય મહ�નાઠ �ધુી ચાલે તેટલો 

જથથો પડ�લો છે. ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: 
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તે બધો જથથો બહાર લઈ �વ અને વહ�ચી દયો. 

મદ�નામા ંઘ� અને જવ અપાવત બની ગયા છે. મ� 

જયાર� અનાજનો તે બધો જથથો વહ�ચી દ�ધો. 

તયાર� ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: બી� 

લોકોની �મ તમે પણ ઘરના ઉપયોગ માટ� 

દરરોજ જઈને ખર�દ� કરો. પછ� ફરમાવ�ુ ંક� ઘરના 

લોકો માટ� અડધા ઘ� અને અડધા જવનો ખોરાક 

તૈયાર કરો. �દુા એ વાત �ણે છે ક� , �ુ ંબધા 

(મારા ઘરના સભયો) માટ� ઘ�ની રોટલીઠ તૈયાર 

કરાવી શ�ંુ � ંપરં� ુમને એ વાત પસદં છે ક� �દુા 

એ વાત �ુએ ક� �ુ ંમારા �વન ્મને યોગય ર�તે 

�ળ�ુ.ં’’ 
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(��એ કાફ� �ક્ાબે મઈશ્, બા�લુ 

હરક્ ભાગ પ, પાના ૬૬૧) 

આવો જ �ુકમ પોશાક (વ�ો) માટ� પણ 

છે. ક�ટલાક ઠછ� અકકલવાળા લોકો હ ઝરત 

સજ�દ અલ�યહસસલામની અને હ ઝરત ઇમામ 

જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામ અને હઝરત ઇમામ 

અલી રઝા અલ�યહસસલામની �ખદમતમા ંઆવતા 

અને એવો એતરાઝ કરતા ક� ‘‘આપ આટલા બધા 

�ક�મતી પોશાક ક�મ પહ�રો છો ? તમારા 

બાપદાદાઠ ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વ  

આલેહ� વસલલમ તથા હ ઝરત અમી�લ 

મોઅમેનીન અલ�યહસસલામ તો આવો પોશાક 
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પહ�રતા ન હતા ? તયાર� અઇમમા 

અલયહ��સુસલામનો જવાબ એ રહ�તો હતો ક� એ 

જમાનામા ંગર�બી અને દર�્તા સામાનય હતી. (તે 

જમાનામા ંલોકો�ુ ં�વન ધોરણ ની�ુ ંહ� ુ.ં) તે 

જમાનામા ંલોકો �વો પોશાક પહ�રતા તે �જુબ 

તેઠ અલયહ��સુસલામનો પોશાક તેમના જમાનાને 

અ��ુપ જ હતો. પરં� ુઅમારો જમાનો પગિત અને 

�શુહાલીનો છે. જો અમે �ુના જમાના �જુબનો 

(�ુનો અને થીગડા ંલગાવેલો) પોશાક પહ�ર�એ તો 

અમાર� માનહાની થશે. 

( લા્ વ ાઈલ, અ વાબે મલા� ુ 

પહ�રવેશને લગ�ુ ંપકર્ ન ંરર) 
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બી� �રવાયતમા ંછે ક� હ ઝરત ઇમામ 

જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામે પ�ન કરનારને 

જવાબમા ંફરમાવ�ુ ં: ‘‘માર� પાસે આવ ’’ પછ� 

આપે પોતાનો ઉપરના ભાગ�ુ ંવ� ખોલ�ુ ંતયાર� 

પ�ન કરના ર� જો�ુ ંક� ઇમામ અલ�યહસસલામના 

શર�ર સાથે લાગેલા (નીચેના વ�ો) �ુના , �રુાણા 

અને ફાટ�લા હતા. ઇમામે ફરમાવ�ુ ંક� આ પોશાક મ� 

�દુા પતયે ખા કસાર� (નમતા) માટ� પહ�ય� છે અને 

તેની ઉપર �ક�મતી પોશાક તમારા માટ� અને 

તમાર� �વા બી� લોકોને દ�ખાડવા માટ� પહ�ય� 

છે.’’ 
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(વ ાઈલ, બા�લુ મલાબી , પહ�રવેશને 

લગ�ુ ંપકર્ ૮, ભાગ ૩) 

 

* * * * * 
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એ ��લખચર � હમેંશા માટ� 

હરામ છે. 

એ વાત �ણી લેવી �બૂ જ જ�ર� છે ક� 

તણ પકાણના ઇ સાછફ હમેંશા અને દર�ક સજંોગોમા ં

હરામ છે. અને તેમનો સબંધં કોઈ િવશેષ સથળ ક� 

�ગુ માટ� નથી. 

પહ��ુ ં:  માલને વેડફવો અને અયોગય 

સથાને ખચર કરવો. ભલે તે�ુ ંપમાણ થો�ુ ંહોય. 

�મક� ખ�ૂરનો ઠ�ળયો ઉપયોગમા ંઆવી શક� તેમ 

હોવા છતા ંતેન ે�ૂર ફ�ક� દ�વો. અથવા એવી 

જગયાએ વધારા�ુ ંપાણી ફ�ક� દ��ુ ંજયા ંએટ�ુ ં
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પાણી બી� કોઈને ઉપયોગમા ંઆવી શક� તેમ 

હોય અથવા પાણી ઠ� હોય. આ ઉપરાતં આગળ 

ઉલલેખ થઈ ગયો છે તે �જુબ પોતાને ક� બી� 

કોઈને ઉપયોગમા ંઆવી શક� તેવા ંકપડા ંફાડ� 

નાખવા અથવા �ૂર ફ�ક� દ�વા. એટલે �ધુી ક� તે 

નાશ પામે. અથવા તો �દવસે �રૂજનો પકાશ હોવા 

છતા ંલાઈટ ચા� ુકરવી , કોઈ બેપરવાહ માણસ ક� 

કોઈ એવા બાળકના ંહાથમા ંકોઈ વસ� ુઆપવી � 

તે વસ�નુા મહતવને સમજતો ન હોય �ને કારણે તે 

વસ� ુનાશ પામે અને તે પકારના બી� કામો પણ 

ઇસાશફ ગણાશે. 
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હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામે અડધા ખાધેલા ફળ જોયા (અડધા 

ખાધેલા ફળનો અથર એ છે ક� ફળને સ�ંણૂર ર�તે ન 

ખાવા. �મક� દાડમના બધા જ દાણા ન ખાવા. 

અથવા તો તર�ચૂની છાલ ઉપર તેનો અ�કુ ભાગ 

ખાધા વગરનો એમ જ છોડ� દ�વો.) � ઘરની 

બહાર ફ�ક� દ�વાયા હતા. ઇમામ અલ�યહસસલામ એ 

જોઈને �સુસે થઈ ગયા અને ફરમાવ�ુ ં: ‘‘આ તમે 

લોકોએ એ�ુ ંકામ ક�ુર તમારા પેટ ભરાઈ ગયા 

છતા ં(તમે એ વાત �ણો છો ક�) હ� ઘણા ંએવા 

લોકો છે , �ઠ � �વત થયા નથી. તેથી તે લોકો 

મોહતાજ છે, તેમને આપો.’’ 
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(�સુ્દરરુ �ક્ાબલ ઇ�હ વલ ઇશરબહ 

પકર્ ૬૧ પાના ન ં૯૪) 

અને વધેલો ખોરાક �ૂર ફ�ક� દ�વા િવશે , 

ખાસ કર�ને ખાધેલી રોટલી (રણમા ં�નવરો માટ� 

રાખવામા ંઆવે છે તે િસવાય) િવશે ડરાવનાર� 

�રવાયતો વા�રદ થઈ છે. �નો ઉલલેખ કરતા 

અિધક લબંાણ થઈ જશે. 

�રવાયતમા ંછે ક� પયગમબર જનાબે 

દાિનયાલ અલ�યહસસલામના જમાનામા ંલોકો 

રોટલીની બે�ુરમતી કરતા અને રોટલીને રસતા 

ઉપર ફ�ક� દ�તા હતા. તેથી હ ઝરત દાિનયાલ 

અલ�યહસસલામની બદ�ુઆના કારણે લોકો સખત 
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�ુકાળમા ંફસાઈ ગયા. એટ�ુ ંજ નહ� , પણ એક 

બી�ના માસંને ખાવા માટ� મજ�રૂ થઈ ગયા. 

 

�કતાબે વસાઈલમા ં�રવાયત છે ક� 

‘‘હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામ 

�ુદરતી હાજતે જવા માટ� બય�લુ ખલા (સડંાસ)મા ં

ગયા. આપે જો�ુ ંક� તયા ંરોટલીનો એક �ુકડો પડ�લ 

હતો. આપે તે રોટલીનો �ુકડો ઉપાડ�ને �લુામને 

આવયો અને તેન ેસભંાળ�ને રાખવા ક�ુ.ં આપે 

બહાર આવીને તે રોટલીનો �ુકડો પાછો માગયો 

તયાર� �લુામે ક�ુ ંક� તે રોટલીનો �ુકડો �ુ ંસાફ 

કર�ને ખાઈ ગયો �.ં તયાર� ઇમામ અલ�યહસસલામે 
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ફરમાવ�ુ ંક� �ુ ંતને રાહ� �દુામા ંઆઝાદ (�કુત) ક� ં

�.ં’’ જયાર� ઇમામ અલ�યહસસલામને �છૂવામા ં

આવ�ુ ંક� �ુ ંતે �લુામે કોઈ એ�ુ ંખાસ કામ ક�ુર 

હ� ુ ંક� તે આઝાદ થઈ જવાને પાત બની �ય ? 

ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ંક� ‘‘હા, કારણ ક� 

તેણે રોટલી �વી મહાન નેઅમતનો એહતેરામ 

કય� હતો અને રોટલીને સાફ કર�ને ખાધી હતી. 

તેથી તેની ઉપર બે�હશત વા�બ થઈ ગઈ. મને એ 

વાત પસદં નથી ક� � માણસને �દુાએ બે�હશતી 

(જ�ીતમા ંજવાને પાત) ગણયો હોય તે મા રો 

�લુામ હોય.’’ 
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આવી જ બી� એક �રવાયત 

સૈય�ુશશોહદા હ ઝરત ઇમામ �ુસૈન 

અલ�યહસસલામથી ન�ધવામા ંઆવી છે. આ 

પકારની �રવાયત �ક�મતી વ�ો પહ�રવા િવશેની છે 

�મા ંહઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામ 

ફરમાવે છે ક� ‘‘એ �ક�મ તી પોશાક � આબ� , 

ઇઝઝત અને મોભા�ુ ંપિતક હોય તે પોશાકને 

એવી ગદં� જગયાઠએ ન પહ�રવો જોઈએ જયા ંતે 

ખરાબ થઈ �ય.’’ 

 

 

* * * * * 
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�કુસાનકારક વસ�ઠુ ખાવી પણ 

ઇસાકફ છે. 

બીરુ ં:  ચીજ વસ�ઠુને ખાવા પીવા 

ઉપરાતં એવી વસ�ઠુ માટ� ખચર કરવો � શર�ર 

માટ� હાિનકતાર હોય તે પણ ઇ સાતફ છે. �મક� પેટ 

ભર��ુ ંહોવા છતા ંખા�ુ ંએ ર�તે ખા�ુ ં� ુ કસાનકારક 

હોય તો ઇ સા ફ છે. એવી વસ�ઠુ માટ� માલ 

ખચરવો શર�ર માટ� ફાયદાકારક હોય તો ઇ સાછફ 

નથી. 

કાફ�મા ં�રવાયત છે ક� હ ઝરત ઇમામ 

જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામના સહાબીઠ 
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પૈક�ના એક અસહાબે ઇમામ અલ�યહસસલામને 

�છૂ�ુ ં: ‘‘મકકાના માગરમા ંએક જગયા આવે છે , 

જયા ંઅમે એહરામ બાધંવા અને �રૂો લગાવવા 

ઇચછ�એ છ�એ , પણ અમાર� પાસે લોટનો ‘છાણ’ 

નથી હોતો ક� તેન ેઅમે શર�ર ઉપર લગાવી 

શક�એ. તેના બદલે અમે લોટથી અમારા શર�રને 

સાફ કર� નાખીએ છ�એ. આ કામથી મને એટ�ુ ં

બ�ુ ં�ુ:ખ થાય છે ક� � મારો �દુા જલલ જલાલ�ુ 

બહ�તર �ણે છે. ’’ ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં

: ‘‘�ુ ંતમે ઇ સાઅફ થઈ જવાના ડરથી �ુ:ખી થાવ 

છો ?’’ તેમણે કહ�ુ ં: ‘‘� હા’’ ઇમામે ફરમાવ�ુ ં: 

‘‘� વસ� ુશર�ર માટ� જ�ર� હોય તેમા ંઇ સા ફ નથી 
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થતો. અમે અવાર નવાર ચાળેલા લોટને ��નુના 

તેલમા ંમેળવીને તે�ુ ંિમશણ બનાવીએ છ�એ અને 

શર�ર પર લગાવીએ છ�એ. મ� કહ�ુ ં: ‘ઇકતાર’� 

ઇસાલફની િવરોધી બાબત છે તે �ુ ંછે ? તયાર� 

ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘રોટલી, ગોશત, 

�ુધ, �રુકો, (અકર) ઘી અને તે પૈક� � કાઈં 

ખાવાની ઇચછા થાય તે ખાવ. પરં� ુઆ બધી 

વસ�ઠુ એક� સાથે ન ખાવ. (્મા�સુાર કયાર�ક 

એક વસ� ુતો કયાર�ક બી� વસ� ુ , એ ર�તે ખાવી 

જોઈએ.) 

 

* * * * * 
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હરામ કામમા ંમાલ વાપરવો પણ 

ઇસામફ છે. 

તીરુ ં:  માલ એવા કામમા ંવાપરવો � 

શરઈ ર�તે હરામ હોય, દાખલા તર�ક� શરાબ પીવો 

અને �ુગારનો સામાન ખર�દવો , વય�ભચાર, 

િનરથરક કામો અને ગાનારને મહ�નતા�ુ ંઆપ�ુ.ં 

સ�ાિધશોને લાચં �ર�મત આપવી અથવા �લમ 

કર�ને કોઈની ચીઝ વસ�ઠુ લઈ લેવા માટ� માલ 

ખચર કરવો અથવા કોઈ �સુલમાન ઉપર િસતમ 

કરવો અને તેવા જ પકારના બી� કામોમા ંમાલ 
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ખચર કરવો ઇ સા ફ છે. આવા કામોમા ંભાગ લેવો 

એ �દુાના �ુકમની બે ર�તે નાફરમાની (િવરોધ) 

અને �નુાહ છે. ખરાબ અમલ કરવાનો �નુાહ અને 

બી�ુ ંમાલમા ંઇસા ફ કરવાનો �નુો. 

તફસીર� અયયાશીમા ંઅબ�ુલ રહ�માન 

�બન હજ�જથી �રવાયત કરવામા ંઆવી છે ક� , 

તેઠએ ઇમામ અલ�યહસસલામને આ આયત ‘વલા 

તબઝર તબઝીરા’ (૧૭:ર૬) નો અથર �છૂયો તયાર� 

ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: ‘‘જો કોઈ �ુકમે 

�દુા િસવાય બી� કોઈ વસ� ુમાટ� ખચર કરશે તો 

તે �બુ�ઝઝર (��લ ખચર કરનારો) છે અને જો 
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કોઈ રાહ� �દુામા ંખચર કર� તો તે વચલો માગર 

ધારણ કરનાર છે.’ 

 

* * * * * 
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�ુ ંનેક�મા ંઇસા’ફ હોઈ શક� ? 

ક�ટલીક આયતો અને �રવાયતો � 

ઇસાયફની પશસંામા ંવાર�દ થઈ છે તેમનો સારાશં 

એ છે ક� , રાહ� �દુામા ંખચર કરવો એ હર હાલતમા ં

�એઝ છે અને તેમા ંઇ સા ફ નથી. ભલે તે રાહ� 

�દુામા ંખચર કરનાર પોતે તે વસ� ુમાટ� સખત 

મોહતાજ હોય અને તે પોતે પોતાનો બધો જ માલ 

રાહ� �દુામા ંઆપી દ� તો પણ તે ઇ સારફ ગણાશે 

નહ�. પરં� ુતે પસદં કરવા ��ુ ંઅને �સુતહબ કાયર 

ગણાશે � �ુરઆને મ�દની આ આયતથી પણ 

�ણવા મળે છે. 
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‘બી�ના માટ� પોતાના નફસ ઉપર 

ઈસાર કર� છે , (એટલે ક� અનસાર અને મોહાફ�ઝ 

અને મોહા�ર�નને પોતાના મા લ અને ઘરો ઉપર 

પાથિમકતા આપે છે અને તેઠ માટ� ખચર કર� છે.) 

બેશક, તે માલના તેઠ પોતે મોહતાજ છે. આથી 

� કોઈ પોતાના નફસને કં�ુસાઈ કરવાથી રોક� તો 

એવો જ સ�હૂ ન�ત પાવત કરશે. અને તે 

�હજરતીઠને � કાઈં આપવામા ંઆવે તે માટ� 

પોતાના મનમા ંજરાએ ઇચછા રાખતા નથી , અને 

પછ� ભલેન ેતેમને પોતાને જ�ર (આવી પડ�) 

હોય, છતા ંતેમને પોતાના પર િવશેરઠતા આપે છે. 
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અને � લોકો પોતાની સવભાિવક કં�ુસાઈથી બચયા 

તો તેઠ જ સ�ંણૂર ભલાઈ મેળવનારા છે. 

(�રૂએ હશ પ૯, આય્ ન ં૯) 

‘‘ઇસાર’’ નો અથર એ છે ક� કોઈ પોતાની 

હાલત �જુબ કોઈ વસ� ુમાટ� મોહતાજ હોય પરં� ુ

જયાર� તે વસ� ુબી� કોઈને મોહતાજ �ુએ તયાર� 

તે વસ� ુપોતે ઉપયોગમા ંલેવાને બદલે તેન ેઆપી 

દ�. આ િવશે � ૂ રએ હલઅતા (દહર) મા ં�દુાવદં� 

તઆલા ફરમાવે છે ક�  

‘‘અને િનરાધાર તથા અનાથ ક�દ�ની 

(પોતાની) ખવા�હશ છતા ં(�દુાની રાહમા)ં ખાવા�ુ ં

ખવડાવે છે.’’ 
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(�રૂએ દહર ૭૬, આ. ૮) 

તફસીરકારો એ વાત ઉપર એકમત છે ક� 

‘ઉપરની આયત હ ઝરત અલી અલ�યહસસલામ, 

જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા સલા�લુલાહ� અલયહા, હઝરત 

ઇમામ હસન અલ�યહસસલામ, હઝરત ઇમામ �ુસૈન 

અલ�યહસસલામ અને તેમની ખાદ�મા જ નાબે 

ફ�ઝઝાની શાનમા ંનાઝીલ થએલ છે. આ બધી 

મહાન હસતીઠએ તણ �દવસ �ધુી રોઝા રાખયા 

અને પાણીથી ઇફતા ર� કર�. તેમજ પોતાના 

ભાગની રોટલીઠ રાહ� �દુામા ંઆપી દ�ધી. 

એક માણસે હ ઝરત ઇમામ જઅફર� 

સા�દક અલ�યહસસલામને �છૂ�ુ ં: 
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‘કયો સદકો અફઝલ છે ?’ ઇમામ 

અલ�યહસસલામે જવાબ આવયો ‘પોતાના હાથ 

ખાલી હોવા (એટલે ક� પોતે િનધરન હોવા) છતા ં

મહ�નત અને મજ�ુર� કર�ને રાહ� �દુામા ંઆપે. �ુ ં

આ આયત નથી સાભંળ� ?’ (કાફ� ભાગ ૪ , પાના 

ન ં૧૮ ઇસાર�ુ ંપકરણ) આમ કહ�ને ઇમામ 

અલ�યહસસલામે � ૂરએ દહરની આઠમી આયતની 

િતલાવત ફરમાવી. 

તફસીર� િમનહા�ુસસાદ�ક�નમા ંઆસીમ 

�બન �ુલૈબ �ઠ એહલે�ુ � તના રાવીઠમાથંી છે 

તેમના હવાલાથી ન�ધવામા ંઆવ�ુ ંછે ક� એક ફક�ર� 

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 
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વસલલમને ફ�રયાદ કર� , તેથી આપે કોઈને 

પોતાના ઠરડામા ંતે ફક�ર માટ� ખા�ુ ંલેવા 

મોકલયા. ઘર�થી �ણવા મળ�ુ ંક� ઘરમા ંકોઈ ખા�ુ ં

નથી. આપે અસહાબોને ફરમાવ�ુ ંક� આપનામાથંી 

કોઈ ફક�રને ખા�ુ ંખવડાવી તેને �શૂ કર� શકશે ? 

તયાર� હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામે 

અઝર કર� ક� આ ફક�ર આ� રાતે મારો મહ�માન 

થશે. પછ� તેઠ તે ફક�રને પોતાને  ઘર� લઈ ગયા 

અને જનાબે ફાતેમા સલા�લુલાહ� અલયહાને સમર 

વાતથી વાક�ક �ાર. જનાબે ફાતેમા સલા�લુલાહ� 

અલયહાએ ફરમાવ�ુ ં: અય અલી અલ�યહસસલામ, 

ઘરમા ંફકત એક વયો�ત જમી શક� તેટ�ુ ંખા�ુ ંછે 
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અને તે ખા�ુ ંમ� માર� �દકર� જનાબે ઝયનબ 

સલા�લુલાહ� અલયહા માટ� રાખ�ુ ંછે. પરં� ુહવે 

આપને (� કર�ુ ંહોય તેનો) અિધકાર છે. તયાર� 

ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: બાળકોને 

�વુડાવીને દ�વો �ુ�વી દો , એ યોગય છે. (�દવો 

��ુવી દ�વો એ માટ� જ�ર� છે કારણ ક� આટ�ુ ં

ઠ� ંખા�ુ ંમહ�માનની સામે �ુ કવાથી તેમ�ુ ં

અપમાન થ�ુ ંગણાશે.) જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા 

સલા�લુલાહ� અલયહાએ એ પમાણે ક�ુર અને તે 

ખા�ુ ંફક�ર સમક રાખવામા ંઆવ�ુ.ં તેણ ેખાવા�ુ ં

શ� નુ� અને હ�ુ થો�ુ જ ખા�ુ ંખા�ુ ંહ� ુ ંતયા ંતેણે 

કહ�ુ ંક� બસ મા� પેટ ભરાઈ ગ�ુ ંછે અને �દુા 
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જલલ જલાલ�ુએ આપના ખાણામા ંબર કત આપી 

છે. તેમ કહ�ને �શૂ થઈને તયાથંી ચાલયો ગયો. 

એક �રવાયત પમાણે તે વધેલા 

ખાણામાથંી હ ઝરત અમી�લ મોઅમેનીન 

અલ�યહસસલામ, જનાબે ફાતેમા સલા�લુલાહ 

અલયહા, હઝરત ઇમામ હસન અલ�યહસસલામ, 

હઝરત ઇમામ �ુસૈન અલ�યહસસલામ, અને જનાબે 

ઝયનબ સલા�લુલાહ� અલયહા અને જનાબે ફ�ઝઝા 

સાથીદારો અને પાડોશીઠએ પેટ ભર�ને ખા�ુ.ં 

અને બી� �દવસે આ આખા પસગંની �ણકાર� 

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમને આપવામા ંઆવી તયાર� �દુાવદં� 
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આલમ જલલ જલાલ�ુએ ઉપરો કત આયતને 

ના�ઝલ ફરમાવી હતી. 

�કતાબે કાફ�મા ં�રવાયત છે ક� ‘‘સમાઅએ 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામને 

�છૂ�ુ ંક� જો કોઈની પાસે એક �દવસથી  વધાર� 

ચાલે તેટલો ખોરાક હોય તો �ુ ંતેને માટ� એ જ�ર� 

છે ક� તે એવા માણસને ક� �ની પાસે એક �દ વસનો 

પણ ખોરાક ન હોય તેને કાઈં આપે ? અને � કોઈ 

પાસે એક મ�હનો ચાલે તેટલો ખોરાક હોય તો �ુ ં

તેણે એવા માણસને કાઈં આપ�ુ ંજોઈએ �ની પાસે 

એક મ�હનો પણ ચાલે તેટલો ખોરાક ન હોય ? 

આવી જ ર�તે એક વષરનો દાખલો અથવા તો 
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તમામ દાખલાઠમા ંફ કત એટલો જ ખોરાક હોય 

� તેના પોતાના માટ� �રુતો હોય અને તેમાથંી 

કાઈં ન આપે તો તેની ટ�કા કર� શકાય ક� નહ�. ’’ 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામમે 

ફરમાવ�ુ ંક� ‘‘અહ� બે વાતોમાથંી એક એ છે ક� , 

તમારામાથંી અફઝલ એ છે ક� � નેક� કર� અને 

બી�ને પોતાની કરતા અરતા આપતો રહ� કારણ 

ક� �દુાવદં� આલમ ફરમાવે છે ક� વ � ુ�ન 

અલાઅનફો ે�હમ એટલે  ક� અને તેઠ � બી�ને 

પોતાના નફસ ઉપર અરતા આપે છે.’’ 

(૬૯:૯૯)  
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અને બી� વાત એ છે ક� બી� કોઈ પાસે 

�રુતા પમાણમા ંખોરાક હોય તો તેની ટ�કા કર� 

શકાતી નથી અને દ�નારના હાથ (દરજ�) 

લેનારના હાથ કરતા �ચા છે. �ના �વન 

િનવારહની તમાર� ઉપર જવાબદાર� છે , તેના માટ� 

ખચર કરવાનો (�વીકા આપવાનો) પારંભ કરો. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામની �રવાયત 

છે ક� ‘‘પોતાની ઉપર બી�ને અરતા આપવી 

(પોતાને જ�ર હોવા છતા ંતે વસ� ુબી�ને 

આપવી) તે ઈમાનના સૌથી �ચા દરજ�માથંી 

છે.’’ 
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હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમ ફરમાવે છે ક� ‘‘ઇસા’ફમા ંખૈર 

(ભલાઈ) નથી , અને ખૈર તથા રાહ� �દુામા ંખચર 

કરવામા ંઇસાનફ નથી.’’ 

( ફ�ન�લુ બેહાર, ભાગ પહ�લો, પાના ન ં

૬૧૬) 

 

* * * * * 
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દર�ક કામમા ંમધયમ માગર લેવો 

જોઈએ. 

ઉપરની આયતો અને �રવાયતોની સામે 

એવી આયતો અને �રવાયતો પણ મળ� આવે �મા ં

ક�ફાયત શઆર� (કર કસર કરવા) અને મધયમ 

માગર ધારણ કરવાનો �ુકમ આપવામા ંઆવયો છે. 

�મક� �ુરઆને મ�દની નીચે �જુબની આયત : 

‘‘અને � ુ ંતારા હાથ ગરદન સાથે બાધેંલા ન રાખ , 

તેમજ એકદમ હાથ લબંાવ પણ નહ� ક� �થી 

ઠપકાને પાત ઠશીયાળો બની �ય. ’’    (�રૂએ 

બની ઇ રાઈલ ૧૭, આય્ ન ંર૯) 
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�રૂએ �રકાનમા ંઅલલાહ તઆલા 

ફરમાવે છે ક� ‘‘�દુાના બદંાઠ જયાર� ખચર કર� છે 

તયાર� તેઠ ��લ ખચર કરતા નથી , અને ન તો 

કં�ુસાઈ કર� છે બલક� તેમનો ખચર મધયમ�નો હોય 

છે.’’  

(�રૂએ �રકાન આ. ૬૭) 

ઇબને અલી ઉમૈરથી �રવાયત છે ક� ‘‘એક 

માણસે હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામને નીચેની આયતનો અથર �છૂયો 

‘‘અને લાણીના �દવસે તેમાથંી હક આપો અને 

ઉડાવો નહ�.’’ 

(૬:૧૪૧) 
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તયાર� આપે જવાબમા ંફરમાવ�ુ ંક� 

અનસારો પૈક�નો એક માણસ ખેતી કરતો હતો. 

જયાર� તેન ેઆવક થતી હતી તયાર� તે પોતાની 

બધી જ આવક ગર�બોમા ંવહ�ચી દ�તો હતો અને 

તેમના બાળ બચચા ઠ િનધરન રહ� જતા હતા. 

�દુાવદં� આલમે તેના આ વતરનને ��લ ખચર કહો 

અને ફરમાવ�ુ ંક� : ખેતીવાડ�ને આવક િવશેના � 

હક �દુાએ િન��ચત �ાર છે તે અદા કરો , પરં� ુ

ઇસા ફ ન કરો. કારણ ક� �દુા ઇસાસફને પસદં કરતો 

નથી.’’ 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે ક� ‘‘� માણસ પોતાનો 
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બધો જ માલ (સપંિ�) સારા કાયર માટ� ખચગ નાખે 

તે ઇસા(ફ કર� છે.’’       

(ફક�હ ભાગ ર, પાના ન ંરપ) 

 

* * * * * 
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બનેં પકારની આયતો અને 

�રવાયતોમા ંસામય 

આ બનેં પકારની આયતો અને 

�રવાયતોમા ંસમાનતા અને તેનાથી રો કવા િવશે 

અને તેમા ંથતા િવરોધાભાસને �ૂર કરવા માટ� 

આ�લમોએ તેના ક�ટલાક કારણો�ુ ંવણરન ક�ુર છે. 

શહ� કાફ�મા ંતબરસીથી મન�ુલ છે ક� ‘‘એમ કહ� 

શકાય ક� ‘‘ઇસાર’’ ની બાબત સાર� હોવાની એ 

દલીલો એ જમાના માટ� છે ક� � જમાનામા ં

સામાનય લોકો ગર�બાઈમા ં�વન વયતીત કરતા 

હતા. �મક� ઇસલામના પારંભનો જમાનો એવો 
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હતો. મધયમ માગર અપનાવવા િવશેની દલીલનો 

સબંધં પગિત અને �શુહાલીના જમાના સાથે છે. 

અથવા તો મદદ માગનારના સજંોગોને લકમા ં

લેવાતા રહ� છે , �મક� અ�કુ મદદ માગનાર 

પોતાની ક�ફ�યત અને હાલતને લીધે ઇસાર માટ� 

�સુતહક થતા હોય છે. અને ક�ટલાક એવા હોય છે 

�મની સાથે મધયમ માગરથી કામ લેવામા ંઆવે છે. 

તેવી જ ર�તે �વન િનવારહ માટ� ખચર કરનારાઠ 

માટ� પણ �ુદા �ુદા �ુકમ હોય છે. એટલે ક� � 

લોકો યક�ન અને સ�ંણૂર ઈમાન ધરાવતા હોય છે 

અને �મના નફસ ‘‘નફસે �તુમઈન’’ (સ�ંણૂર આતમ 

શધધા ધરાવ� ુ ંનફસ) હોય તેવા લોકોએ ઇસાર 
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કરવો યોગય છે. પરં� ુ�ઠ �તુમઈન નથી અને 

શ� હોય ક� તેવા લોકો ઇસાર કયાર પછ� પર�શાન 

થઈ �શુક�લીમા ં�કુાઈ �ય છે તો તેવા લોકોએ 

વચલો માગર ધારણ કરવો જોઈએ. આથી િસદ�ક�ન 

િસવાયના સામાનય લોકોની પ�રોસથિત એવી જ 

હોય છે ક� તેમણે મધયમ માગર ધારણ કરવો 

જોઈએ. તેથી આયત...... 

‘‘લા ્જઅલ યદક....’’ (૧૭:ર૬) 

મા ંજો ક� પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમને સબંોધન કરવામા ંઆવ�ુ ંછે, 

પરં� ુતેનો હ�� ુમોઅિમનોને તા�લમ આપવાનો 

પણ છે. શહ�દ� અવવલથી ન�ધવામા ંઆવ�ુ ંછે ક� 



1387 
 

ઇસારની દલીલોનો સબંધં (તે વયો�ત ની) પોતાની 

ઝાત સાથે છે. એટલે ક� એક માણસને પોતાને � 

વસ�નુી જ�રત હોય તે વસ� ુબી� કોઈ �સુતહકને 

આપી દ�. મધમ માગરની દલીલો એવા માણસ માટ� 

છે, � બા લ બચચાવાળો હોય , તેણે પોતાના 

�ુ�ંુબીજનો ઉપર બી� કોઈને અરતા આપવી ન 

જોઈએ. એટલે ક� � વસ� ુપોતાના બા લ બચચા 

માટ� જ�ર� હોય તે વસ� ુબી� કોઈ �સુતહકને 

આપવી ન જોઈએ. ખાસ કર�ને પોતે ઇસાર કરવો 

યોગય અને �એઝ છે , પરં� ુબા લ બચચાને 

તકલીફ પહ�ચાડ� (તેમના ભાગે) ઇસાર કરવો 

�એઝ નથી. આપે એમ પણ ફરમાવ�ુ ંક� કોઈ 
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માણસે પોતાની તમામ માલ િમલક ત સદકામા ં

આપી દ�વી મક�હ કામ છે. િસવાય ક� તે ર�તે 

સદકો �ાર  પછ� તેનો ખચર ઉઠાવી શ કવાનો તે ને 

ખાતી (ઇતમીનાન) હોય , અને પોતે બા લ 

બચચાવાળો ન હોય.’’ 

(દા�લ ઇસલામ, �રૂ� ભાગ ર) 

મર�મૂ સૈયદ મોહમમદ કાઝીમ ઝૈદ� 
ફરમાવે છે ક� �ુરઆને મ�દ , ��ુ તે ર�લૂ 
સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� વસલલમ અને 
આ�લમો એ વાત ઉપર એકમત છે ક� , ઇસા ફ 
હરામ છે. તેના હરામ હોવા િવશે કોઈ એ અતરાઝ 
વા�રદ થએલ નથી અને ઇ સાવફનો અથર એવા 
કામમા ંખચર કરવો  � ખચર અકલમદંોની ્�રટએ 
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નકામો અને અથરહ�ન હોય. ભલે તે માલ�ુ ંપમાણ 
વધાર� હોય ક� ઠ � ંક� પછ� જ�રત �જુબ�ુ ંહોય. 
નેક કામોમા ંઇસાહફ હોઈ શક� ક� નહ� ? આ�લમોના 
એક સ�હુના હવાલાથી ન�ધવામા ંઆવ�ુ ંછે , �મા ં
અલલામા �રુ�ઝુા અનસાર�નો પણ સમાવેશ થઈ 
�ય છે અને તેઠએ તેમની �કતાબ ‘તઝકરહ’’ મા ં

ન�ધ�ુ ંછે : નેક કામમા ંપણ એટલો જ ખચર કરવો 
જોઈએ � �દાઝની મયારદાથી  વધાર� ન હોય , 
નહ�તર તે ઇ સારીફ થઈ જશે. મશ�ુર આ�લમોના 
મતે તેમજ �કતાબે મસા�લકમા ંમળતી ન�ધ પમાણે 
નીચેની હદ�સ �જુબ નેક કામમા ંઇ સા ફ નથી. 
‘‘સારા કાય�મા ંઇ સાસફ નથી �મક� ઇ સાએફમા ંસા� 
કાયર નથી. ’’ પરં� ુઆગળ ઉલલેખ થયેલ પથમ 
િવધાન �રવાયતોમા ં�ણવા મળે છે તે �જુબ 
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એહિતયાતની વધાર� નઝદ�ક છે. તયાર પછ� 
મર�ુમ સૈયદ મોહમમદ કાઝીમ યઝદ� , ઇબને અલી 
ઉમૈર અને સહ�હ� બઝનતીની �રવાયત અને બી� 
અનય વાતો �રવાયતો ન�ધીને ફરમાવે છે ક� 
‘‘આયત અને �રવાયતો � ��લ ખચગને રોક� છે તે 
‘‘ઇસાર’’ ની આયતને મન�ખુ (રદ) કર� દ� છે. 

તેથી ક�ટલાક લોકોની હાલત યોગય (દરજ� 
અ�સુાર) ન હોય તેવી ભેટ સોગાદો આપવાને 
યોગય માન�ુ ં�શુક�લ છે. તેવી જ ર�તે તેવી ભેટ 
સોગાદ આપવામા ંકોઈ અકલ, હ�� ુનથી હોતો. આ 
જ વાત બી� ખચરને લા� ુપડ� છે. ભલે પછ� તે 
વસ�નુી પોતાને પણ જ�ર હોય અલબ� ક�ટ�લક 
�રવાયતોમા ંહજ અને ઉમરાહના ખચરન ેઇ સાપફ 
ગણવામા ંઆવેલ નથી. 
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�દુાવદં� આલમની નઝર� એ ખચરથી 
વધાર� પસદં કરવા લાયક કોઈ ખચર નથી �મા ં
મધયમ માગર ધારણ કરવામા ંઆવયો હોય અને 
(�દુાવદં� કર�મ) હજ માટ� જવાના ખચર િસવાયના 
તમામ ��લ ખચરન ેપસદં કરતો નથી. 

(ભાગ બીજો, ગાય�લુ રુ વા, રુદા રુદા 

મ ાએલ) 

 

* * * * * 
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નેક�મા ંઇસાખફ નથી. 

આ �કતાબના સપંાદ કના મતે � કૌલ 

વધાર� મશ�રૂ છે તે  જ વધાર� માનવા લાયક છે 

અને નેક કામોમા ંકોઈ ��લખચગ થતી  નથી. 

એટલે ક� કોઈ માણસ પોતાના નફસ માટ� નહ� પણ 

માત �દુાની �શૂી માટ� (��ુસેૂ િનયયતથી) એવા 

નેક કામમા ંખચર કર� , � કામમા ંખચર કરવાથી �દુા 

�શૂ થાય તો તે નેક કામમા ંગમે તે આપી દ� તો 

તે ��લખચગ નથી. ભલે પછ�  તે નેક કામ માટ� 

પોતાની તમામ સપંિ� આપી દ�. � આયતો એન 

�રવાયતોમા ં��લખચગ હરામ ગણાવવામાં  આવેલ 
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છે અને મધયમ માગર  ખચર કરવાને જ�ર� 

ગણાવવામા ંઆવ�ુ ંછે , તે આ વાત સાથે ટકરાતી 

નથી. 

જો ક� આ દલીલોનો િવગતવાર જવાબ 

આપવાથી પકરણ�ુ ંઅિધક લબંાણ થઈ જશે અને 

આ �સુતકનો હ�� ુિવષયની લબંાણ�વૂરક ચચાર 

કરવાનો નથી. એટ�ુ ંજ નહ� , આ �કતાબને 

ઇસતદલાલી (પમાણ�તૂ) �કતાબ તર�ક� પસ�તુ 

કરવાનો હ�� ુપણ નથી. પરં� ુઆ િવષયની 

િવગતથી તમામ વગરના લોકો ફાયદો ઉઠાવી શક� 

તેમ સ�ંકવતમા ંઆ વાતને ર�ૂ કર�એ છ�એ ક� 

‘‘વલા તજઅલ યદક ’’ (૧૭:ર૯) ની આયત 
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‘‘લફઝે મહ�રુા ’’ ના �હસાબે નરમ �મુાનેઅત 

એટલે ક� હળવી મનાઈ છે તે હરામ હોવાનો 

ઉલલેખ નથી ક� ન તો પા �રભાિષક અથરમા ંતે 

મક�હ છે. અને આ આયત ‘‘વલલઝીન એઝા 

અનફ�� ૂલમ યસેઅ� વ લમ યફત� ’’ (રપ:૬૭) નો 

એવો અથર હોવાની શ કયતા છે તેનો અથર રોજ�દા 

�વન વયવહારનો ખચર હોય અને �દુાએ 

તઆલાની રાહમા ંથતાં  ખચરના અથરમા ંન હોય 

અને માની લો ક� કદાચ તે ખચરમા ંપણ હોય તો 

તેનો અથર એવો હોય ક� � લોકો ઇનફાક (�વન 

િનવારહનો ખચર) કરવામા ંકં�ુસાઈ નથી કરતા અને 

હદથી વ� ુપણ ખચર નથી કરતા , તેઠ રહમાન 
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(દયા કરનાર) ના બદંા છે. એટલે ક� તેઠ નેક 

અને �દુા જલલ જલાલ�ુના �ુકમો�ુ ંપાલન 

કરનારા બદંા હોવા માટ� એટ�ુ ંજ �રુ� ુ ંછે. આ 

આયત ‘‘વઆ� ુહકક�ુ યવમ હસાદ�હ� વલા 

�સુેહ�.’’ (૬:૧૪૧) શ� છે ક� આ આયતના વા�ો 

અને વલા �સુો� ઇ�ફલલાહ લા યોહ�બ�લુ 

�સુેાફ�ન.(૬ : ૧૪૨) એ એક સ�ંણૂર વા કય હોય 

અને આ તફસીરના અ�સુધંાનમા ં� �રવાયત 

પસ�તુ કરવામા ંઆવે છે તે દશારવે છે ક� આ વા� 

તેની પહ�લાના વા� સાથે સબંિંધત છે. આનો અથર 

એ છે ક� , ખેતીમા ંઅનાજ પાક� ગયા પછ� પોતાના 

બાલ બચચા માટ� કાઈં પણ રાખયા વગર બ � ુજ 
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રાહ� �દુામા ંઆપી દ��ુ ંઅને બાળકોને વ�ંચત 

રાખવા એ ઇ સા ફ હોવામા ંશક નથી. કારણ ક� 

ઇસાર કર�ુ ં�એઝ અને �ુ�ંુબીજનો (બા લ 

બચચા�ુ)ં ભરણ પોષણ કર�ુ ંવા�બ છે. તેથી જો 

કોઈ માણસ ઘરના એ સભયો ક� ��ુ ંભરણ પોષણ 

કર�ુ ંવા�બ છે. તેના માટ� કંઈ ન રાખે અને � 

કાઈં તેની પાસે  હોય તે બ�ુ ંજ આપી દ� તો તેણે 

�નુાહ �ાર ગણાશે. અને �દુાની મર � િવ�ધધ�ુ ં

વતરન નુ� ગણાશે. અલબ� જો તેન ેબી� 

માધયમોથી તેના �ુ�ંુબીજનોના �વન િનવારહની 

વયવસથા કર� શ�વાનો િવ�વાસ હોય , અથવા તો 

તેના �ુ�ંુબીજનો તેમની સવેચછાએ જ તેમનો હક ન 
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લે તો પછ� તેણે ઇસાર કરવો , અને પોતાની પાસે 

� કંઈ હોય તે સમર �દુા જલલ જલાલ�ુની 

રાહમા ંઆપી દ��ુ ંયોગય છે. અઇમમએ તાહ�ર�ન 

અલયહ��સુસલામના અમલને આ વાતના 

સમથરનમા ંર�ુ કર� શકાય છે �મા ંહઝરત 

અમી�લ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામ વારંવાર 

ઇસાર કરતા હતા અને તેઠ પાસે � કંઈ રહ�� ુ ંતે 

બ� ુજ આપી દ�તા હતા. આપે પોતાનો બગીચો 

બાર હ�ર દ�રહમમા ંવેચયો હતો �ની �રૂ� �રૂ� 

રકમ ગર�બોમા ંવહ�ચી દ�ધી હતી અને આપના 

ઘરના સભયો માટ� કાઈં રાખ�ુ ંન હ� ુ.ં પરં� ુઆપ 

અને બી� ��ુગર પોતાના ઘરના સભયોને �ાર�ય 
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વ�ંચત કરતા ન હતા. તેઠ જયાર� પણ ઇસાર 

કરતા હતા તયાર� તેમને એ વાત�ુ ંયક�ન રહ�� ુ ંક� 

બી� માધયમથી તેમના ઘર�ુ ં�જુરાન ચાલી 

શકશે. આ આયતના અ�સુધંાનમા ં� વાત ર�ુ 

કરવામા ંઆવે છે , તે�ુ ંઉદાહરણ આ �રવાયતમા ં

પણ છે ક� હ ઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસલલમ એવા માણસની મઝીમમત કર� 

છે � મરતી વખતે પોતાનો બધો જ માલ અને 

દૌલત ખચર કર�ને મય� હતો અને પોતાના નાના 

બાળકોને �શુક�લી અને િનરાધાર હાલતમા ં� ૂ કતો 

ગયો હતો. પોતાની બધી માલ િમલક ત વાપર� 

નાખવી ક� આપી દ�વી એ ખરાબ વાત નથી. પણ 



1399 
 

ઉપરોકત �રવાયતમા ંએક ખાસ કારણ હ� ુ ંક�  

મરનારના બાળકો નાના હતા. તેથી �ને નાના 

બાળકો હોય અને � માણસ �ણતો હોય ક� પોતાના 

મયાર પછ� તે બાળકો િનરાધારની હાલતમા ં �કૂાઈ 

જશે, તો તેણે પોતાના બાળકો માટ� માલ દૌલત �કૂ� 

જ�ુ ંએ ‘‘ફ� સબીલીલલાહ’ કામ છે. 

આથી જ પોતાના માલ િમલક તના એક 

� �િતયાશં (૧/૩) ભાગથી વધાર� માટ� વસીયત 

કરવાની મનાઈ કરવામા ંઆવી છે. એટ�ુ ંજ નહ� 

શર�અતમા ંપણ એવો �ુકમ છે , �ની પાસે વ� ુ

માલ ન હોય અને વારસદારોની હાલત નબળ� 
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અને કંગાળ હોય તેને ૧/૩ ભાગથી પણ ઠછા 

માટ� વસીયત કરવી જોઈએ. 

(વ� ુભાગ વાર દારો માસ� �કુવો 

જોઈએ.) 

આ �રવાયતોનો સારાશં એ છે ક� આ 

�રવાયતો અગતયના સજંોગોમા ંખચર કરવા િવશેની 

છે. ઇનફાક (ખચર કરવાની સ�ંણૂર મનાઈ 

ફરમાવવામા ંનથી આવી. આ આયતના અથરઘટન 

િવશે � કાઈં બયાન કરવામા ંઆવ�ુ ંછે તેમા ંઇબને 

અબી ઉમૈરની �રવાયતનો જવાબ સપરટ થઈ �ય 

છે. પરં� ુસહ�હએ બઝનતીનો (સહ�હએ બઝનતી , 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામના 
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જમાનાના એક આ�લમા હતા.) જવાબ કદાચ એ 

છે ક� ‘‘ઇમામ � પસગંોએ ખચર કરવાની મનાઈ 

કર� છે , તે પસગંોએ તેની હદથી વધાર� ખચર 

કરવાનો હક નથી રહ�તો. ’’ �કતાબ મન લા 

યહઝ�લ ફક�હની �રવાયત �જુબ શ� છે , ક� આ 

વાતમા ંએવા લોકો તરફ ઇશારો હોય �ઠ 

�સુતહબ કામોમા ંખચર કર� છે જયાર� ક� તે ખચર ન 

કરવો વા�બ હોય. મ�રઅદહની �રવાયતનો 

જવાબ એ છે , ક� ઇમામ અલ�યહસસલામ �ફૂ�ઠના 

એ એતરાઝના જવાબમા ંઇસાર વા�બ ન હોવા 

િવશે આ વા�ો કહા (હોય) � તેઠએ આપ ઉપર 

ઇસાર વા�બ હોવા િવશે કહા હતા અને �ુિનયામા ં
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ઘરના સભયો (�ુ�ંુબીજનો) અને સગાવહાલાને 

આપ�ુ ંએ ‘‘ફ� સબીલીલલાહ ’’ (અલલાહની રાહમા ં

આપવા) મા ંશાિમલ છે. આ વા� �નો ઉલલેખ 

ઉપરની �રવાયતોમા ંથએલ છે તે બનેં એ વાતની 

સાકી આપે છે ક� , � આયતોમા ંકર કસર કરવાનો 

(મધયમ માગર અપનાવવાનો) �ુકમ આપવામા ં

આવયો છે અને હદથી વધાર� ખચર કરવાની મનાઈ 

કરવામા ંઆવી છે તે બધી (શફ કત) સહા��ુતૂી 

અને રહ�મભર� મનાઈ છે. તેથી એ�ુ ંક�મ કહ� 

શકાય ક� ઇસાર કર�ુ ંખરાબ કામ છે ? જયાર� ક� 

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વ  આલેહ� 

વસલલમનો પણ એ અમલ હતો અને બી� 
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અઇમમા અલયહ��સુસલામ પણ ઇસાર ફરમાવતા 

હતા. એટ�ુ ંજ નહ� એહલેબૈત અલયહ��સુસલામના 

ઇસાર િવશે �ુરઆને મ�દની આયતો ના�ઝલ થઈ 

છે. �મક� � ૂ રએ હલઅતા , આયતે ઇસાર અને 

આયતે નજવી વગેર� આ આયતો , પસ�તુ િવષયને 

સમથરન આપતી મોટ� ગવાહ� છે અને અઇમમએ 

મા�મુીન અલયહ��સુસલામના �વનમા ંતેઠએ 

ઇસાર �� હોવાની ઘણી �રવાયતો મળ� આવે છે. 

�મક� ઇમામ હસન અલ�યહસસલામે તેમના 

�વનમા ંતણ વખત તેમનો અડધો અડધો માલ 

ગર�બોમા ંવહ�ચી દ�ધો હતો અને હ ઝરત ઇમામ 

�ુસૈન અલ�યહસસલામની અને અઇમમા 



1404 
 

અલયહ��સુસલામની ખૈરાત પણ જગમશ�રૂ છે. 

�મક� હ ઝરત ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામે 

�રુાસાનમા ંઅરફાના �દવસે તેમનો તમામ માલ 

ગર�બોમા ંવહ�ચી દ�ધો હતો. તે વખતે ફઝલ �બન 

�હુ�લે કહ�ુ ંપણ હ� ુ ંક� ‘‘આકા, આપે આ ક�ટ�ુ ં

મો�ંુ �કુસાન ઉઠાવ�ુ ં ?’’ આપે જવાબમા ંફરમાવ�ુ ં

ક� ‘‘� મારા �હસસામા ંઆવ�ુ ંતે ગનીમત હ� ુ.ં ’’ 

એક �દવસ નવરોઝના �દવસે મા�નુની ઇચછા 

અ�સુાર આપ તખત ઉપર બેઠા હતા અને આપની 

પાસે ઘણો જ માલ અને ભેટ સોગાદ ભેગા થઈ 

ગયા હતા. આપે તે બધો જ માલ એહલેબૈત 
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અલયહ��સુસલામની પશસંામા ંશેર કહ�નાર એક જ 

વયો�તને આપી દ�ધો હતો. 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામથી �રવાયત છે ક� જો �ુ ંઆખી 

�ુિનયાનો મા�લક થઈ �વ , અને તે�ુ ંસવ�પ એક 

કો�ળયા �ટ�ુ ંના�ુ ંથઈ �ય અને �ુ ંતેન ેએક 

મોઅિમનના �ખુમા ં��ંુુ તો પણ �ુ ંમાર� �તને 

��લખચર કરનાર નહ� સમ�ુ.ં’ 

હઝરત ઇમામ હસન અસકર� 

અલ�યહસસલામથી �રવાયત છે ક� ‘જો આખી 

�ુિનયા એક કો�ળયા સમાન બની �ય અને �ુ ંએક 

એવા માણસને આપી દ� � �દુાએ તઆલાની 
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ખા�લસ ઇબાદત કરતો હોય , તો પણ �ુ ંએમ 

સમ�શ ક� મ� તેનો હક (�રૂ� �રૂો) અદા ન �� 

અને જો કોઈ કા�ફરને (મરતો હોય  અને) તેના 

મરતી વખતે એક �ુટં પાણી િસવાય કંઈ ન આ�ું , 

તો પણ �ુ ંમાર� �તને ��લ ખચર કરનાર 

સમ�શ. 

(્ફ ીર અલી ઇ ને ઇસાહ�મ રુમમી) 

ઉપરની બનેં હદ�સોનો સારાશં એ િનકળે 

છે ક� જો એક અકકલમદં અને બાઇખલાસ (િનમરળ 

અને �ધુધ ભાવનાવાળા) મોઅિમનને કોઈ આખી 

�ુિનયા પણ ભેટ�પે આપે તો તેમા ંકોઈ ��લ 

ખચગ નહ� થાય. કારણ ક� તે માણસ તે મેળવવાને 
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લાયક છે, અને જો કા�ફરને પાણી�ુ ંમાત એક ટ��ુ ં

પણ આપવામા ંઆવે તો તેમા ં��લખચગની 

આશકંા રહ�શે કારણ ક� તેની પર અહ�સાન કરવો 

યોગય નથી. 

ઘણા ��ુગર આ�લમોના ઇસાર �ગેના 

પસગંો બયાન કરવામા ંઆવયા છે , અને તે પૈક� 

ક�ટલાક� તો �ુિનયામા ંપણ તેના �ચનહો જોયા છે. 

�મક� ‘�કુ��સે અદર બેલી ’ િવશે ‘�કતાબે રોઝા�લુ 

જ�ાતત’ મા ંન�ધ�ુ ંછે ક� �ુકાળ અને મ�ઘવાર�ના 

જમાનામા ંતેઠ પાસે � કાઈં હોય તો બ�ુ ંતેઠ 

ગર�બોમા ંવહ�ચી દ�તા હતા અને ગર�બોની �મ જ 

�વન વીતાવતા હતા. એક વખત જયાર� તેઠએ 
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પોતાની પાસે � કંઈ હ� ુ ંતે બ�ુ ંવહ�ચી દ��ુ ંતયાર� 

તેમની પતની તેનાથી નારાજ થઈ ગઈ અને કહ�વા 

લાગી ક� ‘‘આ �ુકાળના જમાનામા ંતો તમે તમાર� 

ઔલાદને ફક�ર બનાવી દ�ધી. ’’ આ સાભંળ�ને 

તેઠ નારાજ થઈ ગયા અને મોસજદ� �ુફામા ં

એઅતેકાફ માટ� જઈ બેઠા. બી� �દવસે તેમના ઘર� 

એક માણસ ગયો �ણે ઉ�મ પકારના ઘ� અને 

શેરઠ પકારના લોટની �ણૂીઠ તેમના ઘરના 

લોકોને પહ�ચાડ� અને ક�ુ ંક� આ આકા અદર બેલીએ 

મોકલી છે અને તેઠ મોસજદ� �ફૂામા ંએઅતેકાફ 

માટ� બેઠા છે. તેઠ જયાર� પાછા ફયાર તયાર� 

તેઠની પતનીએ ક�ુ ંક� આપે � ઘ� અને લોટ 
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મોકલયો હતો તે �બૂ જ સરસ હ� ુ.ં જયાર� આકાએ 

�કુ��સે અદર બેલીએ આ વાત સાભંળ� તયાર� તેઠ 

સમ� ગયા ક� (માર� ઉપર) આ �દુાની ખાસ 

મહ�રબાની હતી અને તેઠએ સજદએ �ુ્  કય�. 

અલલાહ જલલ જલાલ�ુની પશસંા કર�. તેઠના 

�વનમા ંક�ટલીય વખત એ�ુ ંબન�ુ ંહ� ુ.ં આપના 

માથા ઉપર �ક�મતી પાઘડ� બાધેંલી રહ�તી અને 

માગરમા ંકોઈ ફક�ર માગતો તો તેઠ પાઘડ�માથંી 

(કાપડ) ફાડ�ને આપી દ�તા અને કયાર�ક એ�ુ ંપણ 

બન�ુ ંક� તેઠ ઉઘાડ� માથે પાછા ફરતા હતા. આમ 

સપરટ ર�તે ઇનફાક (ખચર) કરવો એ ઇ સા ફ નથી , 

પરં� ુએ વાત ધયાનમા ંરાખવી જોઈએ  ક� જયાર� 
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ઇનફાક કરવો વા�બ ન હોય અથવા કોઈ ખાસ 

પકારનો વયવહાર હોય અથવા � કામ માટ� ખચર 

કરવામા ંઆવે તે સથાને એટલા વ� ુપમાણમા ંખચર 

કરવો યોગય ન હોય. આ િવષયની વ� ુિવગતોનો 

આગળના પાનાઠમા ંિવગતવાર ઉલલેખ થઈ 

��ૂો છે. 

 

* * * * * 
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અક�દા અને અમલમા ંઇસાખફ 

આ પકરણમા ંઅતયાર �ધુી � ચચાર 

કરવામા ંઆ વી તે માલ (ના ખચર) મા ંઇ સાર ફ 

િવશેની હતી. જો ક� ડ�કનર� (શબદકોષ) મા ં

ઇસાતફનો અથર હદથી વધી જ�ુ ંઅને અિતર�ક 

કરવો તેવો થાય છે. તેથી આ જ અથર 

એઅતેકાદના મામલામા ંઅને તમામ માનવીય 

વયવહારોમા ંથઈ શક�. એઅતેકાદમા ંઇ સાતફ એ છે 

ક�, પોતાના અને બી�ઠની િવશે ખોટો અને 

અયોગય એઅતેકાદ રાખે. �મક� ફ�રઔને �દુા 

માનવા િવશેનો એઅતેકાદ રાખવો , કારણ ક� 
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ફ�રઔને ક�ુ ંહ� ુ ંક� �ુ ંમાર� િસવાય તમારા કોઈ 

�દુાને માનતો નથી.’ અને અલલાહ તઆલાએ તેન ે

હદ ઠળંગી જનાર કહો હતો. � િવશે �દુાએ 

તઆલા ફરમાવે છે ક� 

‘બેશક ફ�રઔન તે દ�શમા ંપબળ જ હતો. 

અને વળ� િનસશંય તે ( સખતાઈ કરવામા)ં હદ 

બહાર જનારાઠ માહં�નો હતો.’ 

(�રૂએ ��ૂ ુ ૧૦, આ. ૮૩) 

બેશક ફ�રઔન અથવા  તેની �વાઠ�ુ ં

સમથરન કર�ુ ંન જોઈએ. અને �ઠ માનવાને 

લાયક હોય તેમને માનવા જોઈએ. �મક� �દુા 

પયગમબરોની ન�વુવ ત, અઇમમા 
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અલયહ��સુસલામની ઇમામત અને કયામત િવગેર� 

ઉપર ઈમાનના કામમા ંમયારદા �ળવવી જોઈએ. 

�મક� �ુરઆનમા ં� ૂ રએ તૌબાની ૧ર૭ મી 

આયતમા ં�દુા ફરમાવે છે ‘‘.....અને તેઠ �ખુ 

ફ�રવી લે છે , ક�મક� �દુાએ તેમના �દલોને ફ�રવી 

નાખયા છે , કારણ ક� તેઠ એવા લોકો છે ક� �ઠ 

સમજ ધરાવતા નથી. ’’ હદ ઠળંગવી એટલે ક� 

�નુાહ કરવા એ ઇસલામમા ંનાપસદં છે અને 

�ુરઆનમા ંઘણી જ જગયાએ આનો ઉલલેખ છે. 

�મક� કૌમે �તૂ�ુ ંઉદાહરણ ક� �ઠ બદતર�ન 

�નુાહ (લવાત) કરતા હતા. ‘‘િનસશંય તમે 
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�ીઠને �કુ� ��ુષો સાથે અ�ુદરતી ��તય કરો છો. ’’

    (૭:૮૧) 

ઇનસાને કર�લ દર�ક �નુાહ ઇ સા ફ ગણાય 

છે ક� મ ક� ઈનસાન  પોતાની �હ (નફસ) સાથે 

ઝયાદતી કર� છે. �ુરઆનમા ંઆ બાબતની 

સપરટતા � રૂએ �મરની આ આયતમા ંથએલ છે. 

‘‘અય મારા બદંાઠ , ક� �ઠએ પોતાના નફસ 

સાથે ઝયાદતી કર�.......’’ 

(૩૯:પ૩) 

આ વાતની છણાવટ અને િવગતવાર 

મા�હતી માટ� �કતાબ મેરા�ુસસઆદહ (�નો 

�જુરાતી અ�વુાદ પણ પિસધધ થયો છે.) 
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‘�હલય�લુ ��ુક�ન ’, ‘િસરા�ુશ શીયહ ’ વગેર�નો 

અભયાસ કરવો જ�ર� છે. તે �કતાબોમા ંપિવત 

શર�અત અ�સુાર કઈ ર�તે �વન વયવ હાર 

ચલાવવો તેની િવગત તેમજ સામા �ક વયવહારો 

િવશે મા�હતી સભર વણરન કરવામા ંઆવ�ુ ંછે. 

* * * * * 
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	બે મોઅમિનો વચ્ચે સુલેહ -સમાધાન માટે જૂઠ
	બીજાઓનો અણગમતો સંદેશો
	લોકો વચ્ચે સુમેળ
	કુર પાણી અને દિલોના સંપ
	લડાઈમાં જૂઠ
	પત્નિ સાથે વાયદો કરવો
	અઝાબનો ખૌફ અને નેક અમલ
	જે જીભ ઉપર તે જ દિલમાં
	જાહેરમાં બંદગી અને જૂઠ
	દુઆઓમાં જૂઠ
	ખરેખર સાચુ કહો છો ?
	ઇમામ અલય્હિસ્સલામ સાથે જૂઠ
	તો પછી દુઆ કઈ રીતે કરવી ?
	દરેકના વિવિધ દરજજા
	દૃઢ વિશ્ર્વાસ અને વિરોધ

	અઢારમો ગુનાહ જુઠ્ઠી કસમ (ખોટા સોગંદ)
	ખોટી કસમ ખાવાના ગુનાહનો અઝાબ
	હઝરત રસૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમે કસમ ખાવાનો હુકમ આપ્યો.
	જૂઠ્ઠી કસમનો દુષ પ્રભાવ
	કસમના પ્રકાર
	કસમ ખાવા કયારે વાજીબ થાય છે ?
	એવા પ્રસંગો જેમાં કસમ ખાવા મુસ્તહબ છે.
	હઝરત ઇમામ જઅફરે સાદિક અલય્હિસ્સલામ ફરમાવે છે
	ઈમામ સય્યદે સજજાદ અલય્હિસ્સલામે કસમ ન ખાધા.
	હક વાતને ભારપૂર્વક રજૂ કરવા માટે કસમ
	કસમ ખાવા મકરૂહ છે
	`હઝરત ઇસા અલય્હિસ્સલામની હિદાયત
	એહતેરામની પાત્ર વસ્તુઓના કસમ
	એવા કસમ કે જે ખાવા હંમેશા માટે હરામ છે.
	હુરમતવાળી કસમનો કફફારો
	હઝરત ઇમામ જઅફરે સાદિક અલય્હિસ્સલામ અને મન્સૂર દવાનકી
	શું આ વાત એહતેરામને પાત્ર કસમની વિરૂધ્ધ છે ?
	જૂઠી કસમની તૌબા
	કસમ કયારે સાચી ગણાશે ?
	નિરર્થક કામની કસમ
	હઝરત ઇમામ જઅફરે સાદિક અલય્હિસ્સલામ ફરમાવે છે
	કસમના પ્રકાર

	ઓગણીસમો ગુનાહ ખોટી સાક્ષી આપવી(જૂઠ્ઠી ગવાહી આપવી)
	કવ્લઝ ઝૂર નો અર્થ ગાયન અને જૂઠ
	જૂઠ્ઠી ગવાહી આપનારને જહન્નમનો અઝાબ
	કોઈ પણ બાબત જાણ્યા પછી જ ગવાહી આપવી
	ખોટી સાક્ષી આપનારની બદનામી
	ગવાહી ખોટી સાબિત થવાની ત્રણ રીત છે.
	તેમની ગવાહી કયારેય કબૂલ કરાતી નથી.
	નૂકસાન ભરપાઈ કરવું
	આ ગુનાહથી તૌબા

	વીસમો ગુનાહ સાચી ગવાહીથી દૂર રહેવું. (સાચી સાક્ષી આપવામાં પીછેહઠ)
	સાચી ગવાહી આપો - ભલે ગમે તેટલું નુકસાન થાય.
	દુશ્મનો માટે પણ ઇન્સાફ
	સાચી ગવાહી છુપાવનારા
	શું ગવાહ બનવું વાજીબ છે ?
	એવા લોકો જેમની દુઆ કબૂલ થતી નથી.
	ગવાહી આપવી વાજીબ અને છુપાવવી હરામ
	જે વાતની સંપૂર્ણ ખાત્રી હોય તેની જ ગવાહી આપો.
	સાચી ગવાહી આપવાથી કોઈ ઉપર ઝુલ્મ ન થાય.
	હઝરત ઇમામ મૂસા કાઝિમ અલય્હિસ્સલામની એક રિવાયત
	ગવાહી આપવાથી નુકસાન થતું હોય.
	નુકસાન કે ફાયદો ન હોય

	એકવીસમો ગુનાહ વાયદો ન પાળવો (વચનભંગ)
	વચનભંગના પ્રકારો વાયદાના ત્રણ પ્રકાર છે.
	ખુદાવંદે આલમે દુઆ કબૂલ કરવાનો વાયદો કર્યો છે.
	* * * * * નઝર અને અહદમાં મોઢેથી શબ્દો ઉચ્ચારવા.
	નકામા કામની નઝર અથવા કસમ
	નઝર ફાયદાકારક કામ માટે હોવી જોઈએ.
	એહદે મુત્લક અને એહદે મશરૂત (સંપૂર્ણ અહદ અને શરતી અહદ)
	નઝર અથવા અહદનો કફફારો
	ખુદા સાથેના અહદનાં ત્રણ પ્રકાર
	વચન ભંગ અને નિફાક
	અરસ - પરસ વાયદા કરવા
	મુનાફિકો વચનભંગ કરે છે
	કોઈ છુટછાટ નથી.
	મુશ્રિકો સાથે કરાર
	હુઝુર સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમનું મુશ્રિકો સાથે વચન પાલન
	કુરૈશ સાથે કરવામાં આવેલ વાયદાઓનું સન્માન
	કાફર પિતા તેના મુસ્લિમ પુત્રને લઈ ગયો.
	જીવનના અંત સુધી અહીં જ રહીશ.
	જનાબે ઇસ્માઈલ અલય્હિસ્સલામ અને વચન પાલન
	વાયદો ન પાળવો એ કુફ્રનું પરિણામ છે.
	મુસલમાન દગાબાજ નથી હોતો.
	વચનભંગ અને જૂઠ
	શરતી મામલો
	ગમે તે સંજોગોમાં વાયદો અચૂક પાળવો જોઈએ.
	ઇન્શાઅલ્લાહ કહીને અહદ અને નઝર કરવી.
	ગુનાહ કરવાનો વાયદો
	જનાબે અય્યૂબ અલય્હિસ્સલામે પોતાની પત્નીને એક સો કોરડા મારવાના કસમ ખાધા.

	બાવીસમો ગુનાહ અમાનતમાં ખયાનત
	કુરઆને મજીદમાં ખયાનત કરનારના અઝાબનો ઉલ્લેખ
	રિવાયતોમાં ખયાનતની મઝીમ્મત
	ખયાનત આર્થિક દૂર્દશાનું કારણ બને છે.
	અમાનત કોઈની પણ હોય
	શયતાન બહેકાવે છે.
	અમાનત અદા કરવામાં સુસ્તી (આળસ) ન કરો.
	હઝરત મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમનો અમીન લકબ
	ખયાનતના પ્રકાર
	બુધ્ધિની સંપત્તિ અને અમાનતદારી
	અહકામે દીનને લોકો સુધી પહોંચાડવા
	એહલેબૈત અલય્હેમુસ્સલામ રસૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમના અમાનતદાર છે.
	શરઈ અમાનત
	લોકોના માલમાં ખયાનત
	(૧) બીજા કોઈના માલનો પરવાનગી વગર ઉપયોગ કરવો
	(ર) અમાનતની જાળવણીમાં બેદરકારી
	(૩) અમાનત પરત કરવામાં ઢીલ
	ભાડે આપવું, ઉછીનું આપવું, ગીરવી મૂકવું અને મુઝારેબા (મૂડી રોકાણ) (LEASE)
	માલિકની શોધ અને માલિક તરફથી સદકો આપવો.
	અમાનત મૂકનાર અને સાચવનાર બંને બાલિગ અને આકિલ હોવા જોઈએ.
	કુરઆનમાં અમાનતદારોની પ્રશંસા
	અમાનત રાખેલા માલમાંથી પોતાનું નુકસાન ભરપાઈ કરી લેવું.
	ખયાનતનો બોજ અને કયામતનો દિવસ
	હઝરત રસૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ અને અમાનત
	ગુપ્ત વાતો પણ અમાનત છે.
	અરસપરસની વાતો પણ અમાનત છે.
	ગુપ્ત વાતો જાહેર કરવી એ પણ અમાનતમાં ખયાનત છે.
	મુસલમાનોના લશ્કરી રહસ્યો કાફરોને પહોંચાડવા
	અમાનદાર ઉપર અલ્લાહની રહમતનો છાંયો
	તમારી ગુપ્ત વાતો કદી જાહેર ન કરો.
	એક દાખલારૂપ રહસ્ય જાળવનાર

	ત્રેવીસમો ગુનાહ ચોરી
	ચોરીની સજા
	ચોરીની હદ જારી કરવા (સજા કરવા માટેની શરતો)
	માલ અને આબરૂની સુરક્ષા
	હદ જારી કઈ રીતે કરવી ?
	દીયત

	ચોવીસમો ગુનાહ માપ તોલમાં ઓછું આપવું
	કાર્યો ‘‘સીજ્જીન’’ માં હશે.
	માપ - તોલમાં ઓછું આપનાર મોઅમિન નથી.
	પાંચ ગુનાહ અને પાંચ મુસીબત
	વેપાર કરનારાઓને હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન અલય્હિસ્સલામની વસીયત
	આગના પર્વતોની વચ્ચે
	ઓછું ગણીને આપવું પણ હરામ છે.
	ઓછુ આપનાર (વેપાર) ખરીદનારનો દેવાદાર છે.
	ભેળસેળ હરામ છે.
	ખુદા અને રસૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમનો હક ઘટાડવા સમાન
	જે પોતાના માટે ઇચ્છો (તે જ બીજા માટે પણ ઇચ્છો)
	અદલ અને ઇન્સાફ શ્રેષ્ઠ બાબત છે.
	ઇન્સાફનું ત્રાજવું
	દરેક બાબતનું માપદંડ હોય છે.
	હઝરત અલી અલય્હિસ્સલામ મીઝાને આમાલ છે.

	પચ્ચીસમો ગુનાહ હરામખોરી (હરામ કમાણી કરવી)
	રિશ્વતના પ્રકાર
	ખુમ્સ અને ભેટના નામે રિશ્વત
	પોતાનો હક મેળવવા માટે - રિશ્વત આપવી
	જાએઝ કામ કરવા માટે રિશ્વત લેવી.
	હરામખોરીની ઓળખ
	હરામખોરની ઇબાદત કબૂલ થતી નથી.
	હરામખોર નિર્દય થઈ જાય છે.
	હલાલ ખોરાક
	ખુદા કદી હરામ રોઝી આપતો નથી.
	માણસ પોતાની રોઝી સંપૂર્ણ રીતે મેળવી ન લે ત્યાં સુધી મરતો નથી.
	ચોર જે હલાલ રોઝી મેળવવાથી વંચિત રહી ગયો.

	છવ્વીસમો ગુનાહ મજબૂરી કે સખ્તી ન હોવા છતા કોઈનો હક રોકી રાખવો
	કયામતના દિવસે હકકોની માંગણી
	ખરો નિર્ધન
	કર્ઝ અને હકકો અદા ન થવાનું સ્થાન
	નિશ્ર્ચિત અને અનિશ્ર્ચિત મુદૃતનું કર્ઝ
	કર્ઝ જરૂર ભરપાઈ કરી દેવું જોઈએ.
	કર્ઝ અદા ન કરવું એ બધાની સાથે ખયાનત અને ઝુલ્મ છે.
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