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અઊઝો �બલ્લાહ�
મેનશ્શયતાિનર ર�
�બ�સ્મલ્લા� રહમા િનર
રહ�મ
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સોળમો �ુનાહ ગા�ું
સોળમો �ુ નાહ �ને �ુનાહ� કબીરા ગણવામાં
આવેલ છે તે ‘‘ગીત ગાવા’’ નો �ુનાહ છે . એ �ગે
હઝરત ઇમામ જઅફર સા�દક અલય�હસ્સલામના
હવાલાથી � �રવાયત ન�ધી છે

, તેમાં પણ આ

સ્પષ્ટતા મૌ�ૂદ . મોહમ્મદ ઇબ્ને �ુ�સ્લમ કહ�
ક� હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલય�હસ્સલામ
ફરમાવ્�ું:
‘‘અલ ગેનાઓ િમમ્મા �વ અદલ્લાહ
અલયહ��ા◌ેર’’
(ફરોગે કાફ�, ગાવા િવશેના પ્રક)
50

‘‘ગીત ગાવા એવો �ુ નાહ છે � �ુનાહ
માટ� �ુદાએ જહ � મનો અઝાબ રાખેલ છે . ’’ અને
બી� હદ�સોથી �ણવા મળે છે ક� �ુનાહ માટ�
�ુદાવંદ� આલમે અઝાબની વાત કર� હોય તે બધા
�ુનાહ �ુનાહ� કબીરા છે .
*****
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ગાયન �ું છે ? સૈયદ �ુર� ુઝા
તેમની �કતાબ ‘‘વસીલા’’ માં
ફરમાવે છે
ગા�ું હરામ છે . ગાયન સાંભળ�ું પણ હરામ છે
અને તે દ્વા માલ ખાવો પણ હરામ છે . અલબ�
બધા સારા અવાજ ગાયન હોતા નથી. પરં � ુ
ગાયન એક ખાસ પ્રકારના �દાજમાં કાઢવામા
આવતા અવાજને કહ�વામાં આવે છે . � ખ�ચીને
િવશેષ પ્રકાર�  �ૂંટ�ને ગળામાંથી કાઢવામાં આવે .
� પ્રકારના અવાજનો લહવો લહબ અન
52

ભોગિવલાસની મહ�ફ�લોમાં ઉપયોગી ગાય છે .
એવો અવાજ સામાન્ય ર�તે સંગીતના સાધનોના
ઉપયોગ સાથે કાઢવામાં આવે છે .
ક�ટલાક શીઆ �ુજત�હદો શબ્દકોષના
િનષ્ણાંતોની �મ કહ� છે ક�

‘‘અવાજને ગળામાં

�ુમાવીને કાઢવાને ગાયન કહ�વામાં આવે છે .’’
(શા�ીય સંગીત અને ક�ટલીક
કવ્વાલીઓમાં એ ર�તે જ થ�ું હોય છ.)
‘‘સેહાહ’’ નામની ડ�ક્ષનર�માં લખ્�ું છે
ગાયન એવા પ્રકારના અવાજને કહ�વાય છે  , �
સાંભળવાથી માણસ અસાધારણ પ્રમાણમા
ગમગીન ક� આનંદ�ત થઈ �ય. લગભગ આવો જ
53

અથર્ બી� ડ�ક્ષનર�ઓમાં પણ આપવામાં આવ
છે . આમ ગાયન

, એક એવો અવાજ છે

, �

માણસને આનંદમાં ક� ફ અથવા તો ગમની
હાલતમાં � ૂક� છે .
‘‘ઝખીર�ુલ એબાદ નામની �કતાબમાં
લખ્�ું છે ક�: ગાયન લહવો લહબ માટ� કાઢવામાં
આવેલા એવા (�ુર�લા-મ� ૂર) અવાજને કહ�વામાં
આવે છે �નાથી માણસની કામવાસના ઉ�ે�ત
થાય. ભલે પછ� તે શા�ીય સંગીતને �મ
અવાજને ગળામાં �ટ�ને
ંૂ
કાઢવામાં આવે ક� અન્ય
કોઈ ર�તે કાઢવામાં આવે તેને ગાયન જ કહ�વામાં
આવે છે . �ૂંકમાં �ને સામાન્ય લોકોની ભાષામાં
54

ગાયન જ કહ�વામાં આવે તે હરામ છે . જો અશઆર
(શેર - શાયર�ની પં�ક્ત) �ુરઆન અથવા નવહા
પણ ગાયનના તાલમાં (ગાયનની �મ) પડવા માં
આવે તો તે �ુ નાહ છે . એટ�ું જ નહ� તે વધાર�
મોટો �ુ નાહ છે કારણ ક� ગાયનની તઝર્માં
પડવાથી �ુરઆન અને નવહાની બે�ુરમતી થાય
છે . તેથી તે �ુનાહનો અઝાબ બમણો થાય છે .
*****
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ગાયન િવષે થોડ� િવગત ગાયન
- �ુનાહ� કબીરા
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલય�હસ્સલામે ફરમાવ્�ું છે ક� ગાયન
બાબતોમાંથી છે ક� �ના િવશે �ુદાવંદ� તઆલાએ
અઝાબનો વાયદો �� છે . તેના અ�ુસધ
ં ાનમાં
આપે �ુરઆનની આ આયતની િતલાવત ફરમાવી
હતી.
ુ હદ�સે
વમેન�ા સે મંય યશ તર� લે હો�લ
લેયોઝીલલ અન સબીલીલ્લાહ� બે ગયર� ઇલ્મ�
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ુ
વ યતતખેઝહા હોઝોવા. ઉલાએક લ�ુમ અઝા�મ
મોહ�ન.
(� ૂ. �કુ માન : ૩૧, આ. ૬)
‘‘અને તે લોકોમાંથી કોઈ કોઈ એવા પણ
હોય છે ક� , � બે�ુદ� વાતો ખર�દ� છે ક� (તે વડ�
લોકોને) સમજયા વગર અલ્લાહની રાહથી
ભરમાવે, અને પછ� તે (આયત) ની હાંસી ઉડાડ� ,
હ�ણપત ભર� લી િશક્ષા તેઓ માટ� જ .’’
આ આયતે શર�ફા અને હ

ઝરત ઇમામ

મોહમ્મદ બા�કર અલય�હસ્સલામની હદ�સથ
�ણવા મળે છે ક� ગા�ુ પણ

‘‘લેહવલ હદ�સ ’’

એટલે ક� બે�ુદા કામો પૈક� એક છે . બે�ુદા કામ
57

એટલે કોઈ પણ અયોગ્ય વાત અથવા શાયર�
િવગેર� હોઈ શક� છે �નો કોઈ ફાયદો હોતો નથી
અને � ઇન્સાનને તમામ ફાયદાઓથી વં�ચત કર�
દ� છે .
બી� શબ્દોમાં કહ�એ તો કલામે હક અને
�ુરઆને મ�દના �ુકમોથી રોકનાર� દર� ક વસ્�ુ
“લેહવલ હદ�સ ” છે . �ુમરાહ કરનાર� દર� ક
વસ્�ુ‘‘લેહવલ હદ�સ’’ છે . �ુરાચાર, અય્યાશી અને
ખોટા કામો તરફ પ્રેરનાર દર�ક બાબ “લેહવલ
હદ�સ” છે . ભલે પછ� તે ગાયન સાંભળ �ુ ં હોય ક�
પછ� પોતે ગાયન ગા�ું હોય તે બધી બે�ુદા
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બાબતો છે અને ઉપર � આયત પ્રસ્�ુત કરવામ
આવી છે , તે પછ�ની આયતમાં ઇરશાદ છે .
‘‘અને જયાર� અલ્લાહની આયતો પડ�ને
સંભળાવવામાં આવે છે ત્યાર� તે અ�ભમાન

દ્વા

મો�ુ ં ફ�રવી લે છે , �ણે તે (આયતો) તેણે સાંભળ�
જ નથી, �ણે ક� તેના બંને કાનોમાં બહ�રાપ�ુ ં હોય
તેમ માટ� (હ� ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ) � ું તેને �ુ:ખ દાયક અઝાબની �ુશ
ખબર સંભળાવી દ� .’’
*****
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‘‘કવલઝ �ર’’ ની તફસીર
ગાયન ગાવા અને સંગીત વગાડવા િવશે
�ુરઆને મ�દમાં ‘‘લેહવલ હદ�સ ’’ ઉપરાંત એક
શખ્સ“કવોઝ �ર” પણ વાપરવામાં આવ્યો છ.
અ� ૂ બસીર� હ

ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક

અલય�હસ્સલામને આ આયતે શર�ફાની તફસીર
�ુછ� હતી. વજતને� ૂ કવલઝ �ર (� ૂ રએ હજ :
રર, આ. ૩૦) અને નકામી વાતોથી બચતા રહો.
(�ૂઠા બોલ બોલતા અટકો)
�ના જવાબમાં ઇમામ અલય�હસ્સલામે
ફરમાવ્�ું ‘‘અલ ગેનાઓ ’’ એટલે ક� ગાયન લગ્વ
60

(બે� ુદા - નકામી) વાતોમાં છે . ઇમામ મોહમ્મદ
તક� અલય�હસ્સલામ સમક્ષ આ આયત પડવામ
આવી.
વલ્લઝીન લા યશહ�ૂન ઝ�ર(� ૂ. �કાન રપ,
આ. ૭ર)
અને �ઓ ખોટ� સાક્ષ(કદ� પણ) આપતા નથી.
પછ� ઉપરની આફતની તફસીર
� ૂછવામાં આવી ત્યાર� ઇમામ મોહમ્મદ તક
અલય�હસ્સલામે જવાબ આપ્ય

‘‘અલ ગે નાઓ ’’

એટલી ક� અહ� ‘‘�ર’’ અથવા ફર� બનો અથર્ ગાયન
છે .
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(શેખ � ૂસીની �કતાબ અમાલી અને
�કતાબે કાફ�)
એક હદ�સમાં છે ક� હમ્માદ �બન ઉસ્માન
આ જ આયતે શર�ફા િવશે � ૂછ�ું તો ઇમામ
મોહમ્મદ તક� અલય�હસ્સલામે ફરમાવ્�
એવા માણસની બે�ુદા વાતો પણ શાિમલ છે
ગાયન ગાતો હોય’’
*****
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‘‘એમાં
, �

ગાયન ગા�ું ‘‘લગ્’’ છે .
આ જ આયતે શર�ફામાં પછ�નો �ુકડો છે .
વએઝ મર� �બલ લગ્વે મર� ક�રામા(� ૂ.
�રકાન રપ, આ. ૭ર)
‘‘અને જયાર� કોઈ નકામી વસ્�ુ પાસેથી
પસાર થાય છે , ત્યાર� �ુ�ગ�ની છટાથી પસાર
થાય છે . પોતાનો દામન બચાવી લે છે અને
પોતાની શરાફતને �ુરક્ષીત રાખે .’’
તેવી જ ર�તે બી� એક આયતમાં છે :
વલ્લઝીન �ુમ અનીલ લગ્વે મોઅર��
ુ મે� ૂન ર૩, આ. ૩)
�અ
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(� ૂ.

‘‘અને � લોકો (મોઅિમનો) લગ્વ
(બે� ુદ�) વાતોથી � ૂખ ફ�રવી લે છે .’’
ઉપરની બંને આયતો િવશે હઝરત ઇમામ
જઅફર� સા�દક અલય�હસ્સલામ અને 

ઝરત

ઇમામ અલી રઝા અલય�હસ્સલામને �ૂછવામાં
આવ્�ું ક�

‘‘આ બંને આયતોમાં મોઅિમનોની

િવશીષ્ઠતા ર�ૂ કરવામાં આવી છે તેમાં ‘લગ્’ નો
અથર્ �ું છ ’’ ત્યાર� એ બંને મા�ુમોએ પોત પોતાના
જમાનામાં એમ

જ ફરમાવ્�ું હ�ું ક� લગ્

વાસ્તવમાં ગાયન અને સંગીત વગાડ�ું છ. અને
�ુદાના બંદાઓ તેમાં ફસાવાથી બચતા રહ� છે .
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ુ ે
(�કતાબે કાફ� અને �કતાબે ઓ�ન
અખ્બાર� રઝા અલય�હસ્સલ)
*****
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પરસ્પર િનફાક(�ુનાફ�કત) અને
ગાયન
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલય�હસ્સલામે
ફરમાવ્�ું: જમીનને પાણી પીવડાવવાથી � ર�તે
લીલોતર� ઉગીને િવકાસ પામે છે તેવી જ ર�તે
ગીત સંગીત અને બે�ુદા (નકામી) વાતોને
ધ્યાન�ૂવર્ક સાંભળવાથી �દલમાં િનફાક પૈદા થા
છે .
(�કતાબે કાફ�)
�કતાબે કાફ�માં છઠ્ઠા ઇમા
અલય�હસ્સલામની આ �રવાયત પણ મૌ�ૂદ છે ક�
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ગા�ુ,ં વગાડ�ું (ગીત સંગીત) િનફાક �વા પક્ષીન
માળો છે .
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ગાયનના કાયર્ક
� જગ્યાએ ગીત સંગીતનો કાયર્ક
યો�તો હોય ત્યાં �ુદાવંદ� તઆલાનો ગઝબ
ના�ઝલ થાય છે .
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલય�હસ્સલામે ફરમાવ્�ુ: � ઘરના રહ�શો
પરથી �ુદાએ પોતાની રહ�મત ઉઠાવી લીધી હોય
તેવા ઘરમાં દાખલ ન થાવ.
(�કતાબે કાફ�)
એ જ ઇમામ અલય�હસ્સલામ ફરમાવે છે
: � ઘરોમાં ગીત - સંગીત વાગ�ુ ં હોય તેવા ઘર
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ઓ�ચ�તી આવનાર� �ુસીબતોથી �ુર�ક્ષત રહ�ત
નથી, એવી જગ્યાએ �ુઆઓ ક�ૂલ થતી નથી
અને એવી જગ્યાઓમાં ફ�રશ્તાઓ પણ આવતા
નથી.
(�કતાબે કાફ� અને �સુ ્તદર�ુલ વસાએલ
પ્રકરણ ન૭૮)
અગાઉ વણર્ન થએલી હદ�સો

દ્વા એ

વાત સા�બત થઈ � ૂક� છે ક� જયાર� �ુદાનો ગઝબ
ના�ઝલ થાય છે ત્યાર� બધાને પોતાની લપેટમાં
લઈ લે છે . તેથી એવો બચાવ �ુરતો નથી ક� , અમે
એવી જગ્યાએ જઈએ છ�એ જયાં ગીત સંગીતનો
પ્રોગ્રામ તો હોય છે પણ અમે તેમાં �દલ લગા
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નથી. કોઈ કાયર્માં �દલ ન લગાડ�ું ક� તે કાયર્થ
નારાજ રહ�� ું �ુર�ું નથી , પણ નારાજગી અમલી
ર�તે હોવી જોઈએ અને તે ગીત સંગીતના
પ્રોગ્રામને થતકવો જોઈએ.
*****
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ગાયન અને આિથ�ક બેહાલી
હઝરત અલી અલય�હસ્સલામથી
�રવાયત છે ક� અને ગીત સંગીત િનફાક ઉત્

�ી

કર� છે અને આિથ�ક બેહાલી (તંગદસ્તી- � ૂખમરા)
�ું કારણ બને છે .
(�સુ ્તદર�ુલ વસાઈલ પ્રક- ૭૮)
*****
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ગાયનનો અઝાબ
હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમથી �રવાયત છે: ગીત ગાનાર
માણસ (ગાયક) જયાર� પોતાની કબ્રમાંથી િનકળ�ન
મેદાને હશ્રમાં આવશે અને ત્યાર� �ધળો બહ�
અને �ુગ
ં ો હશે.
(�મેઉલ અખબાર)
�રવાયતમાં એ પણ ઉલ્લેખ છે ક�
�ુિનયામાં ગીત ગાનારાઓને ઉપરની
િનશાનીઓથી ઓળખવામાં આવશે.
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� હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમનો આ પણ ઇરશાદ છે: � માણસ ગીત
સંગીતને ધ્યાનથી સાંભળશે તેના કાનમાં
પીગળાવે� ું સી�ું ર� ડવામાં આવશે.
(િત�રત - �સુ ્તદર�ુલ વસાઈ, પ્રકર
- ૮૦)
*****
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રહ�મતે �ુદાથી વં�ચત
�ુત્બે રાવન્દ�એ પયગમ્બર સલ્લલ્
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમથી આ �રવાયત ન�ધ
છે ક� ગીત ગાનાર લોકો એવા લોકો (ના સ�ુહ) માં
ગણાય છે , �ઓની ઉપર �ુદા કયામતના �દવસે
રહ�મતની નજર નહ� કર� .
*****
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ગાયક સાથે મોહબ્બ
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલય�હસ્સલામે ફરમાવ્�ુ: � માણસ કોઈ
બોલનાર (વ કતા) નો એહતેરામ કરશે તે �ણે ક�
તેનો બંદો થઈ જશે. જો વ

કતા તેના વ કતવ્ય

મારફતે અલ્લાહ તરફ લઈ જતો હોય તો તેનો
એહતરામ કરનાર અલ્લાહની ઇબાદત કર� રહયો
છે પણ જો તે શયતાનની તરફ લઈ જતો હોય તો
તે શયતાનની ઇબાદત કર� બેસે છે .
(��એ કાફ�, ગાયન� ંુ પ્રક)
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છઠ્ઠા ઇમામ અલય�હસ્સલામનો આ
ઇરશાદ છે ક�

‘‘જયાર� માણસ ગાયનનો અવાજ

�ુલદ
ં કર� છે ત્યાર� બે શયતાન તેના

બંને ખભા

પર સવાર થઈ �ય છે અને જયાં �ુધી તે� ુ ં ગીત
ગાવા�ું ચા�ુ રહ� છે ત્યાં �ુધી તેમના પગની એડ�
તેની (ગાયકની) છાતી ઉપર મારતા રહ� છે .’’
આમ � ગીત ગાનારને શયતાન લાત
મારતા હોય તે

મોહબ્બ કરવાને લાયક �ાંથી

રહ� ?
*****
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બેહ�શ્તમાં મ�ુર અવા
હઝરત ઇમામ અલી રઝા
અલય�હસ્સલામનો ઇરશાદ છે: � માણસ ગાયન
(ગીત સંગીત) થી બચતો રહ�શે તો �ુદા તેને
જ�સતમાં એક � ૃક્ષમાંથી એવો �ુર�લો અવા
સંભળાવશે, �વો �ુર�લો અવાજ કદ� કોઈએ
સાંભળ્યો નહ� હો. અને � માણસ ગીત સંગીતથી
બચશે નહ� તે એ અવાજ સાંભળવાથી વં�ચત
રહ�શે.
(�કતાબે કાફ�)
*****
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જ� તમાં �ુર�લા ગીતો
હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમની આ હદ�સ તફસીર�
મજમઉલ બયાનમાં મૌ�ૂદ છે ક� � માણસ વધાર�
પ્રમાણમા(સતત) ગાયન સાંભળતો હોય તો તે
કયામતમાં �હાનીઓની અવાજ સાંભળ� નહ� શક�.
આપને � ૂછવામાં આવ્�ું: યા ર� ૂ�ુલ્લાહ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ આ �હ
કયા લોકો છે

? ફરમાવ્�ું: જ �મતમાં �ુદર
ં

અવાજથી ગાનારા લોકો.
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હઝરત અલી અલય�હસ્સલામ�ું કથન
‘‘નહ�ુલ બલાગાહ ’’ માં મૌ�ૂદ છે . હ ઝરત દા ઉદ
અલય�હસ્સલામ  �હતમાં �ુદર
ં સ્વર વાળા
લોકોના સરદાર હશે.
જ�સતમાં લોકો હ

ઝરત દા

ઉદ

અલય�હસ્સલામ પાસેથી એવા ગીતો સાંભળશે ક�
�ુિનયામાં એવા ગીતો કદ� કોઈએ સાંભળ્યા નહ�
હોય. અલબ� આ ગીતો એવા જ લોકો સાંભળ�
શકશે �ણે �ુિનયામાં ગીતો સાંભળવાથી પરહ�ઝ
કર� લ હશે.
*****
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સખ્ ચેતવણી
પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમ ફરમાવે છે: માર� ઉમ્મતમાં
એવા બનાવો બનશે �ના કારણે જમીન ધસી
પડશે અને આસમાનમાંથી પથ્થરો વરસશ.
લોકોએ � ૂછ�ું : એ�ુ ં કયાર� બનશે ?
� હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ:

‘‘જયાર� ગીત સંગીત (ના

સાધનોનો ઉપયોગ) સામાન્ય થઈ જશ

, ગીત

ગાનાર� છોકર�ઓની સંખ્યા વધી જશે અને ક�ફ�
દ્રવ્યોનો ઉપયોગ ચાર� બા�ુ ફ�લાઈ . ’’ �ુદાની
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કસમ, માર� ઉમ્મતના ઘણા લોકો એવા હશે �
રાતો મસ્તી અને ભોગ િવલાસમાં િવતાવશે અને
વાસ્તવમાં તેમની સવાર વાંદરાઓ અને �ુવ્વરોન
�મ થશે. તે� ું કારણ એ હશે ક� તેઓ હરામને
હલાલ સમજતા હશે. તેઓ ગાનાર� છોકર�ઓમાં
મગ્ન રહ�તા હશ , નશીલી વસ્�ુઓનો ઉપયોગ
કરતા હશે , વ્યાજનો માલ ખાતા હશે અને ર�શમી
કપડાં પહ�રતા હશે.
*****
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ગાયન અને ઝીના
ગાયન ઝીના માટ� કારણ�પ બને છે .
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમનો 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 - સંગીત)
સાંભળવાથી પણ એ

જ હાલત થાય છે . માણસ
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�ુદાથી ગા�ફલ થઈ �ય છે અને દર� ક પ્રકારન
બદકાર� કરવા માટ� તૈયાર થઈ �ય છે .
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલય�હસ્સલામનો ઇરશાદ છે ‘‘લહવો લઅબ”ના
એ તમામ કાય� �ુનાહ� કબીરા છે � �ુદાની
યાદથી ગા�ફલ કર� દ� તા હોય. �મક� ગા�ું
વગાડ�ુ,ં

,

અને સંગીતના સાધનોનો ઉપયોગ

કરવો.’’
� હા , સંગીતથી ફ કત શમ� હયા અને
સ્વમાનનો �ત આવી જતો નથી પણ મહોબ્ ,
ઇન્સાનીયત અને રહ�મ �વી લાગણીઓનો પણ

83

નાશ થઈ �ય છે . �ુંકમાં સંગીત સમાજને
જહ�છમનો ન�ુનો બનાવી દ� છે .
*****
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ગાયનની મનાઈ
ગાયન,

હરામ હોવા િવશે શીઆ

�ુજતહ�દો એકમત છે , એટ�ું જ નહ� , એમ પણ
કહ� શકાય ક� ગાયનની મનાઈ િવશે બ�ુમતી
મૌ�ૂદ છે . �ુસ્તનદ નામની �કતાબના સંપાદક
લખે છે ક� ‘‘ગાવા વગાડવા (ગીત સંગીત) હરામ
હો�ું જ� �રયાતે દ�નમાંથી છે . એટલે ક� જો કોઈ
�ુસલમાન એમ કહ� ક� ગા�ું વગાડ�ું હરામ નથી
તો તેમ કહ�નાર વ્ય�ક્ત �ુસલમાન રહ�શે ન.
ઇ�હ નામની �કતાબના સંપાદક લખે છે ક� :
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’’

ગાવા વગાડવા િવશેની � �રવાયતો વા�રદ થઈ
તે �ુતવાિતર * છે .
* ‘‘�ુતવાિતર’’ એટલે � �રવાયતના રાવીઓની
પરં પરા �ાંય �ુટતી ન હોય

, બધાય રાવીઓ

ભરોસાપાત્ર હ , �રવાયતનો સાર એક સરખો
સમાન હોય.
અલબ� ગાયનનો અથર્ અને તેની
વ્યાખ્યા િવશે થોડો ઘણો િવવા(અથર્ ભે)
મૌ�ૂદ છે . મોટા ભાગના �ુજત�હદો કહ� છે ક�
‘‘એવો દર� ક અવાજ �નાથી કામવાસના �� ૃત
થાય અને ભોગ િવલાસની ઇચ્છા થઈ આવે તે
ગાયન અને વાદ્ય હરામ .’’
*****
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ગાયનના �દાજથી �ુરઆને
મ�દ
અગાઉ ઉલ્લેખ થઈ � કયો છે તે �ુજબ
ગાયનની તઝર્માં �ુરઆન મ� , નવહા, મરસીયા
પડવા અથવા તો અઝાન આપવી પણ હરામ છે .
આ બાબતમાં નઝમ (પઢ સાયર�) ન� (ગધ લેખ)નો કોઈ ફ�ર નથી પરં � ુ પિવત્ર કલામોને તઝ
(ગીતના રાગ)માં પડવાના બમણા �ુનાહો છે . એ ક
તો ગાયનનો અવાજ કાઢવાનો �ુ નાહ અને બી�
એહતેરામને પાત્ર વસ્�ુઓની બે�ુરમતી કરવા
�ુનાહ.
*****
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મ�ુર અવાજથી �ુરઆન પડ�ું
અલબ� બધા �ુદર
ં અવાજો ગાયન
નથી. મ�ુર અવાજથી અવાજને ગળામાં �ટં ૂ યા
વગર િતલાવતે �ુરઆન કરવામાં આવે ક� નવહા મરસીયા પડવામાં આવે તો તે ખરાબ નહ� પણ
સાર� વાત છે .
હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમ ફરમાવે છે:

‘‘�ુરઆનની

િતલાવત અરબ લોકોના લહ��માં �ુદર
ં અવા�
પડો. તમાર� ફાિસક અને �ુના

હ� કબીરા કરનાર

લોકો �વા �દાઝ (કાય�)થી પરહ�ઝ કરવો
88

જોઈએ. બેશક , �ુિનયામાં એવા લોકો આવશે , �
�ુરઆનને ગાનારા , (દદર ્ ભયાર્ સ્વ) ગાઈને
રડાવનાર રાહ�બો (ચારણો �વા)ના રાગમાં
પડનારા હશે. એવા લોકો પાસે જ�ું અને તેવા
લોકોને તમાર� પાસે બોલાવવા �એઝ નથી. એવા
લોકોના �દલ �ધા હશે અને � લોકો એવા લોકોના
પ્રભાવમાં આવી જશે તેના �દલ પણ �ધા અન
વાંકા થઈ જશે.’’
(વસાએ�શુ ્શયા, �કતાબ સલાત)
*****
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�ુર�લો અવાજ અને ગાયન
� હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમ કયામત ન ઝદ�ક હોવાની િનશાનીઓનો
ઉલ્લેખ કરતા  રમાવે છે : �ુિનયામાં એવા લોકો
પણ આવશે � �ુન્યવી હ� �ુ �ૂરા કરવા(સ્વાથ)
માટ� �ુરઆનને �હફઝ (મોઢ� યાદ) કરશે અને
ગાયનના રાગમાં �ુરઆનની િતલાવત કરશે.
અલબ�ા, અગાઉ ઉલ્લેખ કયાર �ુજબ
એવી હદ�સ પણ મળે છે ક� , �ુરઆનની િતલાવત
સારા અવાજ થી કરવી �ુસ્તહબ છ. પરં � ુ એ
વાતનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ ક� સારા અવાજની
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િતલાવત કરતા ગાયનનો રાગ (તઝર) ન આવી
�ય.
*****
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સ�રમો �ુનાહ �ૂઠ (અસત્)
સ�રમો �ુનાહ � �ુનાહ� કબીરા હોવાની
સ્પષ્ટતા મૌ�ૂદ છે તે છે �ુ�ં બોલ�. શેખ અન્સાર�
(અ.ર.) તેમની �કતાબ મકાસીબે મોહરર ્મહ માં
ફરમાવે છે : બેશક �ુ� ં બોલ�ુ ં એ અકલી ર�તે
હરામ છે . એટ�ું જ નહ� પણ તમામ આસમાની
મઝહબો ખાસ કર�ને ઇસ્લામની દ્ર�ષ્ટએ �બલ
હરામ છે . �ુરઆન મ�દથી �ુઠ હરામ હોવા�ુ ં
સા�બત છે તે ઉપરાંત હદ�સો

,

�ુજત�હદોની

સહમતી અને અદલ્લએ અરબઅ* (ચાર તકર )
દ્વા પણ �ૂઠ હરામ હોવા�ુ ં સા�બ છે . ફઝલ ઇબ્ને
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શાઝાને હઝરત ઇમામ અલી રઝા અલય�હસ્સલામ
પાસેથી �ુનાહ� કબીરાની યાદ� ન�ધી છે , તેમાં અને
તેવી જ ર�તે એઅમશે હ

ઝરત ઇમામ જઅફર�

સા�દક અલય�હસ્સલામથી � �રવાયત ન�ધી છે તે
બંનમ
ે ાં �ૂઠને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં �ુનાહ� કબી
દશાર ્વેલ છ .
* ઇસ્લામી ર�તે કોઈ પણ વાત સા�બત
કરવા માટ� અદલ્લાએ અરબઅ એટલે ક� ચાર ર�ત
જ�ર� છે .
(૧) �ુ રઆને મ�દથી �રુ ાવો
(ર) અઇમ્મા અલય્હ��ુસ્સલામની હદ�સો
�રુ ાવો.
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ુ ત�હદોનો
(૩) કોઈ વાત પર તમામ �જ
એકમત હોવો.
(૪) અકલી દલીલ
*****
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�ૂઠ મોટા �ુનાહો પૈક� એક
�ણી લો , �ુ ં તમને �ુનાહ� કબીરા પૈક�
સૌથી મોટા �ુનાહો કયા છે તે જણા�ું �ં. કોઈને
�ુદા સાથે શર�ક ન કરવો

, વાલેદ�ન દ્વા આક

થઈ જ�ું અને �ુ� ં બોલ�ુ.ં
(વસાએ�શુ ્શી)
હઝરત ઇમામ હસન

અસ્ર�

અલય�હસ્સલામથી �રવાયત છે ક� તમામ �ુરાઈ
એક ઓરડામાં (તા� માર�ને) બંધ છે અને તેની
ચાવી �ૂઠ છે .
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(�સુ ્તદર�ક�ુ વસાઈ, �કતાબે હજ,
પ્રકર- ૧ર)
*****
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ફ�રશ્તા લાનત કર� છ.
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�:

‘‘મોઅિમન કોઈ

કારણ વગર (િનથર્) �ૂઠ બોલે છે ત્યાર� તેની
ઉપર ૭૦ ,૦૦૦ (િસ�ેર હ�ર)

ફ�રશ્તા લાનત

મોકલે છે . તેના �દલમાંથી એવી ખરાબ �ુગ�ધ
િનકળે છે � અશર્(સૌથી �ચા આસમાન) �ુધી
પહ�ચે છે . અને એક �ુઠના સૌથી હલકા બદલામાં
�ુદા તેના માટ� ૭૦ િસ�ેર વખત ઝીના
(વ્ય�ભચા) કરવા �ટલા �ુનાહ લખી નાખે છે .
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અને તે પણ એવા ઝીના � પૈક� સૌથી હલકા
ઝીના (નઉઝો �બલ્લા) માતાની સાથે કયાર હોય.’’
બેશક �ૂઠ �ટલો મોટો બીજો કોઈ �ુ નાહ
નથી, અને તે પણ સ્પષ્ટ છે ક� �ૂઠ એ�ું હોય છે
ક�ટલાય લોકોના �વ અને અનેક લોકોની
ઇઝઝતનો નાશ કર� છે . માનવતાના િસધ્ધાંતોની
પાયમાલી અને માલ�ું �ુ કસાન એ �ૂઠથી થ�ુ ં
ઓછામાં ઓ�ં �ુ કસાન છે . ક�ટલાક �ુઠ્ઠાણા
�ુદા,

ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે

વસલ્લમ અને અઇમ્મએ મા�ુમી
અલય્હ��ુસ્સલામ િવશે બાંધવામાં આવે . એવા
�ુઠ્ઠાણાઓ બદતર�(સૌથી ખરાબ) �ુ
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નાહ

હોવામાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથ. ક�ટલી �ુઠ્ઠ
સાક્ષીના કારણે િનદ�ષ લોકો ફાંસીના માચડ� લટક
�ય છે . અને ક�ટલાય �ુ�ુંબો વેર - િવખેર થઈ
�ય છે . તેથી જ એક �રવાયતમાં છે ક� : �ૂઠ એ
શરાબ કરતા પણ વધાર� ખરાબ છે .
*****
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�ૂઠની ટ�કામાં આયત
� ૂરએ નહલમાં ઇરશાદ છે : માત્ર

જ

લોકો �ુ� બોહતાન � ૂક� છે , �ઓ �ુદાની આયતો
ઉપર ઈમાન નથી રાખતા.
(૧૬ : ૧૦પ)
� ૂરએ �મરમાં ઇરશાદ છે : બેશક , �ુદા
�ુઠ્ઠા અને �ૂબ જ ના�ુક્રા માણસની �હદાયત ક
નથી.
(� ૂ. �મર, ૩૯ આ. ૩)
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િનસંશય અલ્લાહ તે શખ્સને સન્મા
નથી દ� ખાડતો ક� � �ુઠ્ઠો હોય અને મહા �ૃતધ
પણ.
આ જ ર�તે �ુરઆનની બી� ક�ટલીક
આયતોમાં �ુઠ્ઠો માણસ અલ્લાહની લાનતને પ
હોવાનો અને અલ્લાહ તેની ઉપર ગઝબનાક થશે
તેવો ઉલ્લેખ છ. �મક� :
પછ� આપણે �ુઠ્ઠાઓ પર �ુદાની લાન
માટ� બદ�ુઆ કર�એ.
(� ૂરએ આલે ઇમરાન ૩, આ. ૬૧)
અને તેઓ �ુઠ્ઠા હોય તો તેમની લાન
થાય. (� ૂ. � ૂર - ર૪ આ. ૭) �ુઠના �ુનાહની
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મઝમ્મત અને તેના � કસાન િવશે ઘણી આયતો
અને �રવાયતો મૌ�ૂદ છે . મ�ર ્મ કા� �ૂર�
ુ

(અ.

ર.)એ સં�ક્ષપ્તમાં અને સહ�લાઈથી યાદ રહ� તે મા
એ આયતોને ચાલીસ િવષયોમાં વહ�ચી નાખેલ છે ,
� અત્રે પ્રસ્�ુત કર�.

(૧) �ૂઠ �ુરાચાર છે
� ૂરએ બકરહમાં ઇરશાદ છે : ‘‘ફલા રફસ
વલા ફો�કુ વલા �દાલ �ફલ હજ�

’” હજજની

�ુ�ૃતમાં ન સંભોગ કર� , ન બદકાર� કર� ન અરસ
પરસ (�દરો �દર) લડાઈ ઝઘડો કર� .
(� ૂરએ બકરહ, ર, આ. ૧૯૭)
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આ આયએ શર�ફમાં �ફસ્કનો અથર્ �ૂઠ .
અને � ૂ રએ હો�રાતમાં �ુઠ્ઠાને ફાિસક કહ�લ .
ઇરશાદ છે
‘‘અને તમાર� પાસે કોઈ (�ુરાચાર�) �ુઠ્ઠ
માણસ અ�ુક ખબર લઈને આવે તો તેની �ુબ જ
તહક�ક (ઝીણવટ ભર� તપાસ કર�ને ખાત્) કર�
લો’’ (� ૂરએ હો�રાત, ૪૯, આ. ૬) આ આયતમાં
ફાિસકને �ુઠ્ઠો ગણવામાં આવ્યો.

(ર) કવ્લઝ �રનો અથ
� ૂત પરસ્તીની સાથે સાથે �ુઠથી
બચવાનો �ુકમ પણ આપવામાં આવ્યો છ. ઇરશાદ
છે : તમે ન�સ વસ્�ુઓ �મક , � ૂતોની ગંદક�થી
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બચો અને બે�ુદા વાતો (લગ્) થી પણ બચો.
(�ુઠ્ઠા બોલ બોલતા અટ)
(� ૂરએ હજ રર, આ. ૩૦)
આ આયતમાં કવ્લઝ �ર અથવા બે�ુદ� વાતો
(લગ્) નો અથર્ �ૂઠ છ .

(૩) �ુઠ્ માણસ મોઅમીન
નથી.
આગળ � આયતે શર�ફા (� ૂરએ નહલ
૧૬ આયત. ૧૦પ)નો ઉલ્લેખ થયો તેમાં 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 પ્રમાણે .
‘‘�ૂઠ અને બોહતાન ઉપર એવા લોકો
અમલ કર� છે ક� �ઓ �ુદાની આયતો પર ઈમાન
રાખતા નથી. ’’ આનાથી સ્પષ્ટ થાય છે ક� �ુદાન
આયતો પર ઈમાન ન રાખનાર માણસ મોઅિમન
હોતો નથી.

(૪) �ૂઠ ઇસ્મ અને ઝમ્
છે .
�રવાયતોમાં �ૂઠને ઇસ્મ અથવા ઝમ્
(�ુનોહ) પણ કહ�વામાં આવેલ છે , �મ ક� હ ઝરત
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ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલય�હસ્સલામ ફરમાવ
છે : ‘‘�ૂઠ સં� ૂણર્ ઇસ્મ અને ઝમ્બ .’’

(પ) �ુઠ્ઠો માણસ મલઉ
છે .
�ુઠ્ઠો માણસ �ુ ની લાનતને પાત્ર બન
છે અને તેની ઉપર �ુદાનો ગઝબ અને આક્રો
નાઝીલ થાય છે . �મક� ઇરશાદ છે :

‘‘જો તે �ૂઠ

બોલી રહયો હોય તો તેની ઉપર અલ્લાહની લાનત
થાય.’’
(� ૂરએ � ૂર ર૪ આ. ૭)

(૬) �ુઠ્ઠાનો શ્યામ ચહ
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પયગમ્બર� ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહો અલ
વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ: �ુઠથી બચતા રહો
કારણ ક� �ૂઠથી � ૂખ શ્યામ થઈ �ય છ.
(�સુ ્તદર��ુલ વસાએ)
હબી�ુસ્સીયર નામની �કતાબમાં નીચેનો
બનાવ ન�ધવામાં આવેલ છે .
�ુલ્તાન�ુસૈન મીરઝા �ુરાસાન અને
ઝાબલીસ્તાનનો બાદશાહ હત. તેણે
આઝરબાઈ�નના બાદશાહ �ુલ્તાન યા�ૂબ
િમરઝાની પાસે પોતાના એલચીને ઘણી �કતાબો
અને બી� ભેટ સોગાદો લઈને રવાના

કય�. એ

�કતાબોની સાથે તેણે �ુલ્લીયાતે �મી નામની
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�કતાબ લઈ જવાનો પણ �ુકમ કય�. તે �કતાબ તે
જમાનામાં � ૂબ જ લોકિપ્રય હ.
અમીર�ુસન
ૈ અબીવરવી નામના
એલચીએ ઉતાવળમાં �ુલ્લીયાતે જમીનના બદલે
ફ�ુહોતા મકક� નામની �કતાબ પોતાની સાથે
લીધી. ઈરાનના બાદશહો તેમની સાથે � ૂબ

જ

પ્રેમાળ ભય� વ્યવહ કય� અને � ૂછ�ુ ં , આટલી
લાંબી �ુસાફર�માં આપ � ૂબ જ કંટાળ� ગયા હશો.
એલચીએ કહ�ું, �ુલ્તને આપના માટ� ‘�ુલ્લીયાતે
�મી’ પણ મોકલી છે . રસ્તામાં જયાર� અમે પડાવ
નાખતા ત્યાર� તે�ું વાંચન કર�ને �દલ બહ�લાવતો
હતો. �ુલ્તાન યા�ુબ �ુલ્લીયાતના �ુસ્તાક .
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તેમણે ભેટ સોગાદો પૈક� �ુલ્લીયાત મંગાવ , પણ
તેમાં �ુલ્લીયાત મૌ�ૂદ ન હત. આ જોઈને એલચી
શરમાઈને ભ�ઠપ અ�ુભવવા લાગ્ય. બાદશાહ�
કહ�ું : તમને આ�ુ ં બોલતા શરમ ન આવી ?
એલચી કહ� છે ક� �ુ ં એટલો બધો શરમ�દો
થયો ક� દરબારમાંથી બાદશાહના પત્રનો જવા
લીધા વગર અને રસ્તામાં પડાવ કયાર વગર સીધે
સીધો �ુરાસાન પાછો પહ�ચી ગયો. મને થ�ુ ં હ�ુ ં
ક� કાશ , �ુ ં મર� ગયો હોત , પણ આ�ુ ં �ૂઠ ન
બોલ્યો હોત તો ક��ું સા�ં થા.
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(૭) �ૂઠનો � ુ નાહ શરાબથી વ� ુ
છે .
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલય�હસ્સલામનો ઇરશાદ છે: બેશક

, �ુદાએ

તમામ �ુરાઈઓના કોઈને કોઈ તાળા બનાવ્યા છે
અને એ તમામ તાળાઓની ચાવી શરાબ છે . જયાર�
ક� �ૂઠ શરાબથી બદતર (વ�ુ ખરાબ) છે .
ુ ે કાફ�, �કતા�લ
ુ ઈમાન વલ �ુ ફ,,
(ઉ�લ
�ૂઠ� ંુ પ્રક)
અલબ� શરાબથી અકકલ અને હોશ
ખત્મ થઈ �ય છ. �ૂઠથી માત્ર અકકલનો ના
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થતો નથી પણ માણસ એટલો બધો બેહયા અને
બેગર
ૈ ત બની �ય છે ક� તે શયતાનીયતથી ભર� લા
બધા કાય� કરવા માટ� તૈયાર થઈ �ય છે .
શરાબીની અકકલ નશાની હાલતમાં કામ
કરતી નથી તેથી તે ચાલાક� અને �ુચ્ચાઈ કર�
શકતો નથી. પણ �ુઠ્ઠો મ સ પોતાના �ુઠ્ઠાણાથ
સમાજને શરાબી કરતા ક�ટલાય ગ�ુ ં વધાર�
�ુકસાન પહ�ચાડ� છે .

(૮) �ુઠ્ઠા�ું �ુગ�ધભ�ુ�  �
�રવાયતોમાં છે ક� કયામતના �દવસે �ુઠ્ઠ
માણસ�ું � ૂખ સખ્ત �ુગ�ધ માર�ું હશ.
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(૯) ફ�રશ્તા �ૂર રહ� છ.
�ૂઠ્ઠા માણસના �ૂખમાંથી આવતી �ુગ�
એટલી બધી તીવ્ર અને ભયાનક હશે ક ફ�રશ્તાઓ
તેની પાસે પણ નહ� �ય અને તેનાથી �ૂ ર
ભાગશે. આ વાત માત્ કયામત (આખેરત) �ુરતી
મયાર ્�દત નથી પણ �ુિનયામાં

ફ�રશ્તાઓને �ુઠ્

માણસના � ૂખમાંથી �ુગ�ધ આવે છે . હદ�સે નબવી
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ.
‘‘જયાર� �ુદાનો કોઈ બંદો �ુ� બોલે છે
ત્યાર� તેના �ૂખમાંથી એવી �ુગ�ધ આવે છે ક

,

ફ�રશ્તા તેનાથી �ૂર હટ� �ય છ.’’
(�સુ ્તદર�ુલ વસાઈ)
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�ુફ્ર માટ� કારણ �પ �
(૧૦) �ુદાવંદ� આલમ �ુઠ્ઠા પર લાન
મોકલે છે આ વાત આયતે �ુબાહ�લા અને આયતે
લેઆન (� ૂરએ � ૂર - ર૪ આ. ૭) થી સા�બત થાય
છે , �નો ઉલ્લેખ અગાઉ થઈ ગયો છ.
(૧૧) �રવાયતોમાં છે ક� �ુઠ્ઠાના �ૂખમાંથ
િનકળતી �ુગ�ધ અશર્ �ુધી પહ�ચી �ય છ .
(૧ર) �રવાયતોમાં એમ પણ છે ક� અશર્ને
ઉપાડનારા �ુદાના �ુકરર ્બ
લાનત કર� છે .
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ફ�રશ્તા �ુઠ્ઠા

(૧૩) �ુઠ ઈમાનને ખરાબ કર� નાખે છે .
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલય�હસ્સલા
ફરમાવે છે : ‘‘�ુઠ ઈમાનને બગાડના�ં હોય છે ’’
(�કતાબે કાફ�)
(૧૪) �ૂઠ માણસને ઈમાનના સ્વાદ
ચાખવાથી વં�ચત કર� નાખે છે ઇમામ અલી
અલય�હસ્સલામ ફરમાવે છે: ‘‘બંદો જયાં �ુધી �ુ� ં
બોલવા�ું છોડ� ન દ� ત્યાં �ુધી ઈમાનનો સ્વા
ચાખી શ કતો નથી. ભલે પછ� તે �ૂઠ મ�કમાં
બોલા�ું હોય ક� ગંભીરતાથી’’
(�કતાબે કાફ�)
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(૧પ) �રવાયતોથી �ણવા મળે છે ક� �ૂઠ
�દલોમાં �ુશ્મની અને વેર(ઉત્ �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 સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમ છે‘‘�ુઠ્ઠા બોલો માણચા�ર�ય
અને સદવતર્નની દ્ર�ષ્ટએ સૌથી હલક.’’
(�સુ ્તદર�ુલ વસાઈ)
(૧૭) �રવાયતમાં છે ક� �ૂઠ એ એવા બંધ
(તા� લગાવેલા) ઘરની ચાવી છે �માં તમામ
�ુરાઈઓ રાખવામાં આવી છે .
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(૧૮) �ૂઠ �ુરાચાર છે . પયગમ્બર� ઇસ્લા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ
�રવાયત છે ક� �ૂઠથી બચો

, કારણ ક� �ૂઠ એ

�ુરાચારનો એક પ્રકાર . અને આ બંને બાબતો
આચરનાર (�ૂઠ અને �ુરાચાર) જહ�ુ મી છે .
(�સુ ્તદર�ુલ વસાઈ)
(૧૯) �રવાયતોમાં છે ક� એક �ૂઠના
બદલામાં ૭૦ ,૦૦૦ (સી�ેર હ�ર) ફ �રશ્તા �ુઠ્
માણસ પર લાનત કર� છે .
(ર૦) �ુઠ �ુના�ફકની િનશાની છે . હ

ઝરત

ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમની હદ�સ �ુસ્તદર�ુલ વસાઈલમાં મૌ�ૂ
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છે ક� : �ુના�ફકની ત્રણ િનશાની . (૧) �ુ� ં બોલ�ુ ં
(ર) ખયાનત કરવી (૩) વાયદા�ું પાલન ન કર�ુ.ં
(ર૧) શરઈ દ્ર�ષ્ટએ �ુઠ્ઠા માણસની
પસંદ કરવા યોગ્ય નથ. પયગમ્બર� અકરમ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ ફરમાવે
: ‘‘�ુઠા માણસની સલાહ�ું કંઈ મહત્વ નથ.’’
(�સુ ્તદર�ુલ વસાઈ)
(રર) �ૂઠ , એ સૌથી ખરાબ �હાની બીમાર�
છે . અમી�લ મોઅમેનીન હ

ઝરત અલી

અલય�હસ્સલામનો ઇરશાદ છે ક� �ૂઠની બીમાર�
સૌથી ખરાબ માનિસક બીમાર� છે .
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(ર૩) �ૂઠ શયતાનના હાથની શોભા છે .
હદ�સે નબવી સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમ છે:

‘‘ઇબ્લીસ �ુરમો પણ લગાવે છ

�ગળ�માં છલ્લા(વીટ�) પણ પહ�ર� છે

,

, અને

છ�કણીના (તમા�ુનો) ઉપયોગ પણ કર� છે .
ઇબ્લીસનો �ુરમ , �ઘ�ું અને �ુસ્તી કરવી છ.
તેનો છલ્લો(વીટ�) �ૂઠ છે અને તેની છ�કણી
અ�ભમાન અને ઘમંડ છે .’’
(ર૪) ઇન્સાન � વસ્�ુની કમાણી કર� 

,

તેમાં �ુઠ બદતર�ન વસ્�ુ છ. પયગમ્બર� અકરમ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમનો ઇર
છે : ઇન્સાનની બદતર�ન કમાણી �ૂઠ�ું વ્યાજ .
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(વસાએ�ુશ્શી) � હા , �ુનાહની દ્ર�ષ્ટએ મા
�ુ� બોલીને વ�ુ �ુનાહની કમાણી કર� છે .
(રપ) એક માણસ નબી સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમની �ખદમતમાં હાજર થય.
તેણે � ૂછ�ું એવો કયો અમલ છે �ના કારણે સૌથી
વ�ુ લોકો જહ �મમમાં જશે ? હઝરત સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�: એ �ૂઠ (નો
�ુનાહ) છે .
જયાર� બંદો �ૂઠ બોલે છે ત્યાર� બધા
�ુનાહોથી િનભર્ય બની �ય છ . �ૂઠ્ઠા�ું વધી પડ
છે ત્યાર� �ુફ્ર કર� બેસે , અને જયાર� �ુફ્ર કર� બેસ
છે ત્યાર� તે જ�ે મને પાત્ર બની �ય .
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�ૂઠ િવસ્ �ૃિત અને �ૂલો કરાવે છ.
(ર૬) હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલય�હસ્સલામ ફરમાવે છે: બેશક , બ�ુ જ ખો�ુ
બોલનારને અલ્લાહ � સ� આપે છે તેમાંથી એક
િનસ્યાન(િવસ્ �ૃિત અને �ૂ) નો રાગ છે .
� માણસ �ૂઠ બોલીને � ૂલી �ય છે ક�
પોતે અ�ુક વાત કહ� હતી તે� ુ ં �ુઠ્ઠા�ું પકડા
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 પ્રયાસ કરતો હોય . અને
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તે બી�ુ �ૂઠ બોલીને � ૂલી જતા તેને ફર�
અપમાનીત થવાનો વારો આવે છે .
(ર૭) �ૂઠ એ િનફાક (�ુનાફ�

કત), દં ભ

અને દ� ખાવના દરવા�ઓ પૈક�નો એક દરવાજો
છે .
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�ૂઠ્ઠાઓ પર સખ્ત અ
(ર૮) �ૂ� બોલનારા ઉપર ખાસ પ્રકારન
અઝાબ ના �ઝલ થાય છે . આકાએ રાવન્દ�ની
�કતાબ દઅવાતમાં આ િવષય પરની એક લાંબી
હદ�સે નબવી સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમ મૌ�ૂદ છ. �માં � હઝરત સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે શબે મેઅરાજના �ખ
દ� ખ્યા અહ�વાલ�ું વણર્નુ� 
� .
આપ ફરમાવે છે ક� મ� એક માણસને
જોયો � સીધો �ુતો હતો અને બીજો એક માણસ
તેના માથા પર ઉભો હતો. ઉભેલા માણસના
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હાથમાં એક અણીદાર લોઢાનો ડંડો હતો �નાથી તે
�ુતલ
ે ા માણસને સતત ઝખ્મી �ાર્ કરતો હ.
� ૂતેલા માણસ�ું શર�ર માથાથી ગરદન �ુધી �ુકડ�
�ુકડા થઈ જ�ુ ં હ�ુ.ં તેના માથા ઉપર ઉભેલો
માણસ તેના ડંડાને બી� વાર ઉગામતો હતો
એટલીવારમાં તે માણસ�ું શર�ર સર�ું થઈ જ�ુ ં
હ�.ું એને સતત એ ર�તે અઝાબ આપવામાં
આવતો હતો.
� હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમ ફરમાવે છે ક� મ� �ૂછ�ું:

‘‘આને કયા

કારણસર અઝાબ આપવામાં આવે છે ?’’
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જવાબ મળ્યો ક� આ માણસ સવાર� જયાર�
તેના ઘર� થી બહાર િનકળતો હતો ત્યાર� એ�ું �ૂઠ
બોલતો હતો �ના કારણે �ુિનયાના લોકોને
� ૂકસાન થ� ુ હ�ુ.ં તેથી આ માણસને (તેના મયાર ્
પછ�થી) કયામત �ુધી આવો જ અઝાબ થતો
રહ�શે.’’
(ર૯) �ુઠ્ઠો માણસ નમાઝે શબ પડવાથ
વં�ચત રહ� છે અને સ્વભાિવક ર�તે નમાઝે શબની
બરકતથી પણ વં�ચત રહ� છે . નમાઝે શબની એક
બરકત રોઝીમાં થતી બર

કત પણ છે . શર�ફ�

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલય�હસ્સલામની
�રવાયત ન�ધે છે ક�
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,

બેશક,

�ુઠ્ઠા બોલો માણસને નમાઝ

શબની તૌફ�ક મળતી નથી અને નમાઝે શબની
તૌફ�ક નહ� મળવાના કારણે તેને રોઝીમાં બર કત
થતી નથી.
(બેહા�લ અન્વા)
(૩૦) �ૂઠના કારણે �હદાયતથી િવ� ૂખ
રહ�વાય છે , અને �ૂઠ �ુમરાહ��ું કારણ પણ બને
છે .
�ુરઆનની આયત છે ક� : બેશક

, �ુદા

�ુઠ્ઠા અને ના�ુક્રા માણસોની �હદાયત નથી .
‘‘િનસંશય અલ્લાહ તે શખ્સને સન્માગર્
દ� ખાડતો ક� � �ૂઠ્ઠો હો(ને) મહા �ૃતધ્ન પ’’
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(� ૂરએ �મર ૩૯, આ. ૩)
(૩૧) �ૂઠથી માનવતા ચાલી �ય છે .

હઝરત ઇસા ઇબ્ને મર�યમ અલય�હસ્સલામન
ઇરશાદ છે : � માણસ બ�ુ જ �ૂ� બોલે છે ,
તેનામાં માનવતા હોતી નથી.
(�કતાબે કાફ�)
આવા માણસને કોઈ પ્રત્યે હમદદ� ન
હોતી ક� કોઈ તેને ચાહવા ��ુ ં લાગ�ુ ં નથી.
(૩ર) �ૂઠ સૌથી વ�ુ રાક્ષસી અને ગંદ
ટ�વ છે .
(૩૩) આગળ સા�બત થઈ � ૂ ક�ુ ં છે તેમ
�ૂઠ એક �ુનાહ� કબીરા છે .
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(૩૪) �ૂઠથી ઈમાન �ૂ ર રહ� છે . આ િવશે
પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમ ફરમાવે છે: �ટ�ું �ૂઠ વધ�ુ ં �ય
તેટ�ું ઈમાન ઘટ�ું �ય છે .
(�સુ ્તદર�ુલ વસાઈ)
(૩પ) સૌથી મોટો �ુનહ
ે ગાર �ુઠ્ઠો માણ
છે . હદ�સે નબવી સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમમાં છે ક�(એક) સૌથી મોટો �ુનાહ � ૂબ જ
વાતો કરનાર (વાતોડ�યા) અને � ૂબ

જ �ૂ�

બોલનાર માણસનો �ુનાહ છે .
(૩૬) �ુઠ્ઠો માણસ તેના �ૂઠને લીધ
પતનને માગ� ધક�લાઈ �ય છે . પયગમ્બર� �ુદા
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સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ ફરમાવે
‘‘�ૂઠથી બચો , ભલે તમને �ૂઠમાં ન�ત (�ુ�ક્)
દ� ખાઈ રહ� હોય , પરં � ુ વાસ્તવમાં તેમાં પતન
છે .’’
(�સુ ્તદર�ુલ વસાઈ)
(૩૭) �ુઠ્ઠો માણસ દોસ્ત ક� ભ
બનાવવાને લાયક નથી હોતો. હ

ઝરત અમી�લ

મોઅમેનીન અલય�હસ્સલામ ફરમાવે છે: દર� ક
�ુસલમાનનો એ ફરજ છે ક� તે બ�ુ જ �ૂઠ્ઠા માણ
સાથે િમત્રતા અને સમાનતાનો સંબંધ ન બાં.
એટલા માટ� ક� �ૂઠ્ઠા માણસ સાથે દોસ્તી રાખનાર
પણ �ૂઠ્ઠો સમજવામાં આવે . એટલે �ુધી ક� જો
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તે સાચી વાત કહ�તો હોય તો પણ તેની વાતને
સાચી માનવામાં નથી આવતી.
(૩૮) બેશક ,

�ુદા ઇસરાફ (�ુવ્યર)

કરનાર અને (હડહડ�ુ)ં �ૂ� ં બોલનારને �હદાયતનો
માગર્ દ�ખાડતો નથ.
(૩૯) �ુઠ્ઠો માણસ

કત દ� ખાવમાં જ

ઇન્સાન હોય છે પણ આલમે બરઝખમાં તે�ું
માનવ સ્વ�પ રહ��ું નથ. હ

ઝરત ર� ૂલે �ુદા

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ

ઝરત

ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાને હદ�સે મેઅરા
િવષે મા�હતગાર કરતા ફરમાવ્�ું હ�ું: શબે
મેઅરાજ મ� એક એવી �ીને જોઈ ��ું મો�ુ ં �ુવ્વર
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(�ડં ૂ ) ને મળ� ું આવ�ું હ� ુ ં અને તે� ું બાક��ુ ં
શર�ર ગધેડા ��ું હ�.ું તે� ું કારણ એ હ�ુ ં ક� તે
ફ�ત્ના(ટંટા - ફસાદ)

કયાર કરતી હતી અને �ુ�

બોલતી હતી.
ુ ે અખબાર� ર�ઝા)
(�કતાબે ઓ�ન
*****
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�ૂઠના િવિવધ દરજ્
શહ�દ� સાની (અ.ર.)ની �મ �ુજત�હદોનો
બીજો એક સ�ુહ , �ૂઠને સં� ૂણર્ ર�તે �ુનાહ� કબીરા
ગણે છે , ભલે પછ� તે ગમે તે પ્રકાર�ું હ. પરં � ુ
�રવાયતોથી �ણવા મળે છે

, ક� �ૂઠના િવિવધ

પ્રકાર . � પૈક�ના ક�ટલાક બેશક �ુનાહ� કબીરા
છે . ક�ટલાક �ૂઠ સૌ

થી મોટા �ુનાહ� કબીરા છે .

અલબ� ક�ટલાક �ૂઠ એવા હોય છે ક� �ના �ુનાહ�
કબીરા હોવામાં હક છે . હવે અમે અત્રે �ૂઠન
િવિવધ પ્રકારના એક એક કર�ને પ્રસ્�ુત
છ�એ.
*****
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અલ્લા, ર� ૂલ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ�  આલેહ� વસલ્લમ અને
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલની
િવ�ધ્ધમાં �ૂ
સૌથી ખરાબ �ૂઠ અલ્લા

, ર� ૂલ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ
ઇમામ અલય�હસ્સલામની િવ�ધ્ધ�ું �ૂઠ . � ૂરએ
નહલમાં ઇરશાદ છે :
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‘‘અને તમાર� �ભે � કોઈ સાચી વાતો
આવી �ય છે (તે સાચી માની લઈ) એમ ન
કહ�વા માંડો ક� આ હલાલ છે , અને આ હરામ છે , ક�
�થી અલ્લાહ ઉપર બોહતાન �ૂકો(�ુઠ્ઠી આ
�ુકો) બેશક, � લોકો અલ્લાહ પર બોહતાન �ૂક� છે
તેઓ (હરગીઝ) સફળ થશે નહ�. (આ) થોડા
વખતનો (�ુિનયામાં) અફાયદો છે

, પરં � ુ છે વટ�

(આખેરતમાં) તેના માટ� દદર ્નાક અઝાબ છ.’’
(� ૂરએ નહલ : ૧૬, આ. ૧૧૬ અને
૧૧૭)
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલય�હસ્સલામ ફરમાવે છે: �ુદા અને તેના
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ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ
નામથી �ૂઠ બોલ�ું �ુનાહ� કબીરા પૈક� એક છે .
(�કતાબે કાફ�)
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલય�હસ્સલામે અ�ૂ નોઅમાનને ફરમાવ્�ું હ�ુ:
અમારા નામે એક પણ �ૂઠ ન ઉચ્ચારો કારણ ક�
આ પ્રકાર�ું �ૂઠ તમને ઇસ્લામ �વા ખ
(મહત્વન) દ�નની બહાર કર� દ� શે (�કતાબે કાફ�)
એટલે ક� ઇમામોના નાતે એક પણ �ૂઠ્ વાત કરવાથી
�દલમાંથી ઈમાન�ું � ૂર ચાલ્�ુ �ય છે . આ �ૂઠની
ગંભીરતા એટલી બધી હોય છે ક� તે� ું �ૂઠ રોઝાની
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હાલતમાં બોલવામાં આવે તો રોઝો બાિતલ થઈ
�ય છે .
*****
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�ૂઠ ગમે તે� ું હોય
�ૂઠ ગમે તે� ું હોય અને ગમે તે સ્વ�પમાં
હોય તે હરામ છે . �મ �ભથી �ૂઠ બોલ�ુ ં હરામ
છે , તેવી જ ર�તે કલમથી �ૂઠ લખ�ું પણ હરામ
છે . એટ�ું જ નહ� �ગળ� ક� માથા િવગેર�ના
ઇશારાથી �ુઠ્ઠી વાતનો ઇશારો કરવો પણ હરામ .
દાખલા તર�ક� કોઈ માણસે નમાઝ ન પડ� હોય
અને તેને � ૂછવામાં આવે ક� તમે નમાઝ પડ� છે ?
અને તેના જવાબમાં 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�ું સમથર્ન કર�ું પણ હરામ છ .
*****
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�ુરઆનની આયતો અને હદ�સોનો
મનઘડત અથર્ કરવ
�ુદા અને ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમની િવ�ધ્ધમાં �ૂઠ બોલવાન
અથર્ એ છ , ક� માણસ એ હઝરાત પૈક� કોઈ સાથે
�ુઠ્ઠી વાતનો સંબંધ જો. �મક� પયગમ્બર
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે કોઈ
ન ફરમાવી હોય , છતાં પણ �ણી � ૂ�ને એમ કહ�
ક� પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમે એ વાત ફરમાવી છે અથવા તો અરબી�ું
કોઈ વા કય �ુ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 વાસ્તિવક અથર્ની િવ�ધ્ધ પોતાના મત
�ુજબનો (મનઘડત) અથર્ કરવો પણ હરામ છ .
અથવા તો ખોટો તર�ુમો (અ�ુવાદ) કરવો પણ
હરામ છે .
*****
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દર� ક સ્તરના લોકો�ું કામ નથ.
મીમ્બર ઉપરથી અથવા અન્ય કોઈ સ્થ
�ુરઆનની આયતની તફસીર કરવી ક� હદ�સો અને
�રવાયતોનો અ�ુવાદ અને િવવરણ કર�ુ ં એ
દર� ક�ું કામ નથી. આ એક ખતરનાક અને જોખમી
બાબત છે . �માં � ૂબ જ અહ�િતયાત (સાવધાની)
રાખવી જ�ર� રહ� છે . જો તફસીર

કતારએ અરબી

ભાષાના વ્યાકરણ િવગેર�ના કાયદાઓનો સં�ૂણર
અભ્યાસ કય� ન હોય અને તે �ુરઆનની આયતો
અને �રવાયતોનો �હ�ર� અથર્ સમ� 

કતો ન

હોય તો તેવો માણસ �ુદા અને ર� ૂલ સલ્લલ્લાહ
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અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ માટ� �ૂઠ્ઠી
કરવાથી બચી શ

કતો નથી. તેથી તકર�ર

કરનારાઓ (મજ�લસ પડનારા ઝા�કર સાહ�બો) એ
� ૂબ જ એહતીયાત સાવધાની (સાવચેતી) રાખવી
જોઈએ અને �ુરઆનની આયતના ફકત એ જ અથર્
કરવા જો ઈએ � સ્પષ્ટ અને �હ�ર હ. એવા
લોકોએ �ુરઆન મ�દની �ુતશાબેહ (ગાં�ભયર્
ધરાવનાર�) આયતોનો તર�ુમો અને િવવરણ
કરવાથી બચ�ું જોઈએ.
*****
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�ુદા િવ�ધ્ધના �ૂઠ�ું એક સ્થ
�ુદા િવ�ધ્ધ �ૂઠ બોલવા�ું એક ઉદાહરણ
એ છે ક� માણસ પોતાની ખોટ� વાતોને સાચી �હ�ર
કરવા માટ� એમ કહ� ક� �ુદા ગવાહ છે ક� �ુ ં સા�ુ ં
કહ� રહયો �ં.
અથવા તો એમ કહ� ક� �ુદા �ણે છે ક� �ુ ં
સા�ું કહ� રહયો �ં.
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલય�હસ્સલામે ઇરશાદ ફરમાવ્�ુ: � માણસ એમ
કહ� ક� �ુદા �ણે છે , વાસ્તવમાં �ુદા તેનાથી ઉલ્�ુ
(ખોટ� વાત છે તેમ) �ણતો હોય તો �ુદાની
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અઝમત અને તેનો જલાલ જોઈને અશ� ઇલાહ�
કાંપી ઉઠ� છે .
(કાફ�)
બી� એક હદ�સમાં હ

ઝરત ઇમામ

જઅફર� સા�દક અલય�હસ્સલામે ફરમાવ્�ુ: જયાર�
કોઈ બંદો કહ� ક� , �ુદા �ણે છે , ખર� ખર તે �ૂઠ
બોલી રહયો હોય તો �ુદાએ તઆલા તેને કહ� છે :
�ની ઉપર �ુ ં �ૂઠ બાંધી શક� તે� ું તને મારા
િસવાય બી�ુ ં કોઈ ન મળ્�ું?
ક�ટ�લક �રવાયતોમાં છે , ક� બંદો જયાર�
ખોટ� વાત માટ� �ુદાને ગવાહ બનાવે છે

, ત્યાર�

�ુદાવંદ� આલમ તેને ફરમાવે છે : તને મારાથી
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વ�ુ કમ જોર બીજો કોઈ ન મળ્યો � આ �ુઠ્ઠા
માટ� તારો ગવાહ બની શક� ?
*****
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પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય

વઆલેહ� વસલ્લમ અને ઇમામની
િવ�ધ્ધમાં �ૂ
કોઈ હદ�સ પોતા ની મેળે ઘડ�ને તેને
પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમના નામ સાથે જોડ� દ�વી એ તેઓ માટ�
�ુઠ્ઠી વાત કહ�વા બરોબર . એવી જ ર�તે કોઈ
હદ�સ બનાવટ� હોવા �ુ �ણતા હોવા છતાં , �ણી
�ુ�ને તેને સાચી હદ�સ ગણવી એ પણ �ૂઠ
બાંધ�ું છે . અલબ� તે હદ�સ સહ�હ હોવા િવશે
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(સત્યતાન) સા�બતી મૌ�ૂદ હોય તો તેવી હદ�સને
માઅ�ુમ અલય્હ��ુસ્સલામના નામે બયાન કર
શકાય છે .
*****
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�રવાયતોને સનદ (સંદભર) સાથે
ન�ધવી
અલબત �કતાબોમાં એવી ક�ટલીય હદ�સો
મળ� આવે છે � સહ�હ ક� ખોટ� હોવા�ું �ણી
શકા�ુ ં નથી. એવી હદ�સો બયાન કરવી હોય તો �
�કતાબમાં તેનો ઉલ્લેખ હોય તે �કતાબ અથવા
રાવીના હવાલા સાથે બયાન કરવામાં કોઈ વાંધો
નથી. અલબ� કોઈ પણ હદ�સને બયાન કરતા
પહ�લાં તેમાં કોઈ બાબત જ�ર�યાતે દ�નની
િવ�ધ્ધની ન હોવા િવશેની ખાત્રી કર� લે
જોઈએ. જો હદ�સમાં કોઈ વાત જ�ર�યાતે દ�નની
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િવ�ધ્ધની જોવા મળતી હોય તો તેવી હદ�સ ખોટ
ક� બનાવટ� હોવામાં શંકાને કોઈ સ્થાન નથ. તેવી
જ ર�તે હદ�સોમાં ઇમામ અથવા મા

અ�ુમ

અલય્હ��ુસ્સલામની બેઅદબ(અપમાન) થાય
તેવી કોઈ વાત ન હોવી જોઈએ. તેમજ એવી વાત
પણ ન હોવી જોઈએ ક� � �સ્વકારવાનો અકલે
સલીમ (સામાન્ય �ુ�ધ) ઇન્કાર કર. એહિતયાતનો
તકાઝો એ છે ક� (સાવચેતી �પ) ફ કત મોઅતબર
�કતાબોમાંથી હદ�સોને ન�ધવામાં આવે. હ

ઝરત

ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલય�હસ્સલામ ફરમાવ
છે ક� અને કોઈ મોઅતબર (ભરોસાપાત) માણસ
િસવાય બી� કોઈ પાસેથી હદ�સ ન નોધો
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,

નહ�તર તમે � ૂબ જ મો�ુ �ુઠ્ઠા�ું કહ� બેસ.
(ખશ�લ �ુહજજહ) અને �ૂઠ �ુદા અને મખ્�ૂક�
�ુદા સામે અપમાિનત થવા�ુ ં કારણ બને છે .
હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન
અલય�હસ્સલામે હાર�સે હમદાનીને એક પત્ર લખ
�માં આ પ્રમાણે નસી

ફરમાવી હતી, બધી

સાંભળે લી વાતો લોકોને કહ્ ન કરો. �ૂઠ બોલવા
સંબધ
ં ે આટલી જ વાત �ુરતી છે .
(નહ�ુલ બલાગાહ)
એવી જ ર�તે હદ�સોને � ૂળ સ્વ�પે ર�ુ
કરવી જોઈએ. પોતાના તરફથી એક પણ અક્ષ
વધારવો ક� ઘટાડવો ન જોઈએ. તેવી જ ર�તે કોઈ
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શબ્દ બદલવો પણ ન જોઈ. નહ�તર આ એ
બધા સંજોગોમાં મા અ�ુમીન અલય્હ��ુસ્સલામ પ
બોહતાન થઈ �ય છે .
હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમ ફરમાવે છે: જો કોઈ માણસ
મ� ન કહ� હોય તેવી વાત મારા નામે ર�ુ કર�
(મારા નામે બયાન કર� ) તો તે જહ� મમાં જશે.
આકાએ � ૂર� દા�સ્સલામ નામની
�કતાબમાં લખે છે ક� એક આ�લમે બા - અમલ
�કતાબે મકાએમના સંપાદક આકાએ મોહમ્મદ
અલી પાસે ક�રમાનશાહ પહ�ચ્યો અને કહ�ું: મ�
એક સ્વપ્ન જો�ું  , �માં મ� જો�ુ ં ક� �ુ ં હ
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ઝરત

ઇમામ �ુસન
ૈ અલય�હસ્સલામ�ું ગોશ્ત કાપી રહય
�ં. આ સ્વપ્નની તાબી(અથર્ઘટ) �ુ ં છે

?

આકાએ મોહમ્મદ અલી થોડ� વાર �ુધી મા�ુ
�ુકાવીને �ચ�તા મગ્ન બેસી રહયા અને પછ�
ફરમાવ્�ું: શાયદ આપ મજ�લસ પડો છો (ઝાક�ર�
કરો છો) અને તેમાં મસાએબ (ગમ�ું બયાન) પડો
છો ? તે માણસે કહ�ું : � હા

, તેઓએ જવાબ

આપ્યો: મજ�લસો પડવા�ું બંધ કર� દો અથવા
તો મજ�લસો�ું બયાન મોઅતબર �કતાબોમાંથી જ
પડવા�ું રાખો.
‘શેફાઉસ સો�ુર ’ નામની �કતાબમાં લખ્�ું
છે ક� આય� ુલ્લાહ અલ્હાજ મોહમ્મદ ઇબ્ર
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કલબાસીની �ખદમતમાં એક આ�લમે દ�ન મજ�લસ
પડ� રહયા હતા. તેઓ કહ� રહયા હતા ક� ‘‘હઝરત
ઇમામ �ુસન
ૈ અલય�હસ્સલામે ફરમાવ્�ુ: યા
ઝયનબ, યા ઝયનબ ’’ આ સાંભળ� આય� ુલ્લાહ
કલબાસીએ �ચા અવા� ફરમાવ્�ું:

‘‘�ુદા તા�ં

મો�ુ ં તોડ� નાખે ઇમામ અલય�હસ્સલામે
ઝયનબ’’ બે વખત નહ� પણ એક જ વખત
ફરમાવ્�ું હ�’’
*****
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‘‘યા

�રવાયતોના િવષય�ું વણર્
અલબ� હદ�સ અથવા આયત�ુ ં
અથર્ઘટન પોતાના શબ્દોમાં સાચી ર�તે બયા
કર�ુ ં �એઝ છે . પરં � ુ તેની શતર્ એ છે ક , હદ�સ
ર�ૂ કરનાર માણસ અરબી ભાષા સાર� ર�તે
�ણતા હોય, એટ�ું જ નહ� અરબીમાં ર�ૂ થએલ
હદ�સ ક� આયતનો અથર્ સમજવાની તેની આવડત
પણ સાર� એવી હોવી જોઈએ. સારાંશ ક� તે
હદ�સનો �હ�ર� અથર્ પોતાના શબ્દોમાં બયા
કર�ુ ં �એઝ છે .
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એવી જ ર�તે મા

અ�ુમીન

અલય્હ��ુસ્સલામની શાનમાં િવ�ધ્ધમાં કોઈ વ
જતી ન હોય તો ગધને પધમાં અથવા પધને
ગધમાં (લેખને કાવ્યમાં અથવા તેનાથી ઉલ્�) ર�ુ
કર� શકાય છે . તેમજ � ૂતકાળના બનાવોને
વતર્માનકાળમાં બયાન કર� શકાય છ . દાખલા
તર�ક� એમ કહ�� ું હોય ક� એક માણસ ઇમામ
અલય�હસ્સલામની �ખદમતમાં હાજર થયો અને
ઇમામ અલય�હસ્સલામે તેને ફરમાવ્�ુ: તો
વતર્માન કાળમાં એમ કહ� શકાય ક� એક માણસ
ઇમામ અલય�હસ્સલામની �ખદમતમાં હાજર થાય
છે અને ઇમામ અલય�હસ્સલામ તેને ફરમાવે છ.
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અલબ� શ્રોતાઓ એ વાત સમજતા હોવા જોઈ
ક� આ વાત�ું બયાન થાય છે તે વતર્માન કાળમાં
થઈ રહ�ું છે . તેવી જ ર�તે જો હદ�સમાં હોય ક�
‘‘ઇમામ અલય�હસ્સલામે મનાઈ ફરમાવ

’’ તો

પોતાના શબ્દોમાં એમ કહ��ું �એઝ છે ક� ‘‘ઇમામ
અલય�હસ્સલામે ફરમાવ્�ું એ�ુ(કાયર) ન કરો.’’
*****

155

�ુઠ્ઠકસમ અને ગવાહ�થી બચો
�ૂઠનો એક પ્રકાર �ૂઠ કસમ ખાવી છે .
�માં �ૂઠ્ઠી ગવાહ� આપવાનો અથવા તો શર
અદાલતની સામે ગવાહ� �પાવવાનો સમાવેશ
થાય છે . આ �ૂઠ પણ એ�ું છે , �ના �ુનાહ� કબીરા
હોવામાં કોઈ શંકા નથી. આ બધા�ુ ં િવગતવાર
વણર્ન ઇન્શાઅલ્લાહ હવે પછ� કરવામાં આ.
*****
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�ૂઠની હાનીકારક અસર
બેશક એવા �ૂઠ ક� �ના

પ�રણામે

હાિનકારક અને બી�ને � ૂ કસાનકારક હોય તેનો
સમાવેશ �ુનાહ� કબીરામાં થાય છે . જો �ૂઠથી મો�ું
�ુકસાન થ�ું હોય તો તેના પ્રમાણમાં �ુનાહ પ
વધાર� થાય છે . દાખલા તર�ક� �ૂઠથી કોઈને
માલ�ું �ુ કસાન પહ�ચે તેમ હોય તો તેનો �ુનો
એવા �ૂઠથી ઓછા પ્રમાણમાં થ , �નાથી �ન�ુ ં
�ુકસાન પહ�ચ�ું હોય.
*****
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મશ્કર�માં �ૂ
�ૂઠનો એક પ્રકાર મ�- મશ્કર�માં
બોલવામાં આવ�ું �ૂઠ છે . �મક� કોઈ ભલા ભોળા
માણસને એમ કહ�વામાં આવે ક� ‘‘ફલાણી �ી તાર�
સાથે શાદ� કરવા માગે છે .

’’ અથવા તો ‘‘આ�

રાત્રે ફલાણા માણસે તને તેના ઘર� જમવાન
દાવત આપી છે . ’’ જયાર� હક� કતમાં એવી કોઈ જ
વાત ન હોય તો �રવાયતોમાં આ પ્રકારના �ૂ
પણ હરામ હોવા�ું સા�બત છે . અલબ� ક�ટલાક
આ�લમો�ું કહ�� ું છે ક� હક�

કતની િવ�ધ્ધની કોઈ

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

‘‘જો તાર�

પત્ની જઈ રહ� છ. ’’ તો એ હરામમાં ગણાશે નહ�.
કારણ ક� સાંભળનાર તે વાતથી છે તરાશે નહ�.
પરં � ુ જો તેવી વાત કહ�વાથી તે વાત સાંભળનાર
છે તરાઈ જવાની શ કયતા 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 માગર્
છે . અને �રવાયતોમાં પણ સ્પષ્ટ ર�તે મ�કમા
પણ �ૂઠ બોલવાની મનાઈ ફરમાવવામાં આવી છે .
*****
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�ુઠથી સં� ૂણર્ ર�તે બચ�ુ
હઝરત ઇમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલય�હસ્સલામ ફરમાવે છે: �ૂઠથી બચો

, ભલે

પછ� તે ના�ું હોય ક� મો�ું. ગંભીરતાથી બોલવામાં
આવે ક� મશ્કર�માં બોલા�ું હો.
(કાફ�)
હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન
અલય�હસ્સલામ ફરમાવે છે: ‘‘બંદો જયાં �ુધી �ૂઠ
(બોલવા) થી પરહ�ઝ ન કર� ત્યાં �ુધી તે ઈમાનનો
સ્વાદ ચાખી  કતો નથી. ભલે તે �ૂઠ ગંભીરતાથી
(બોલા�ુ)ં હોય ક� મ�કમાં’’
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(કાફ�)
હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન
અલય�હસ્સલામની બી� �રવાયત છે:

‘‘�ૂઠ

ગંભીરતાથી બોલાય ક� મ�કમાં, તેમાં કોઈ ભલાઈ
નથી. તમારા નાના બાળકો સાથે પણ એવો
વાયદો ન કરવો જોઈએ � � ૂરો કરવાનો તમારો
ઇરાદો ન હોય. બેશક �ૂઠ માણસને િનભર્યતા�ૂવર્
મોટા મોટા �ુનાહો કરવા પ્રેર� . અને મોટા મોટા
�ુનાહો કરવાથી માણસ જહ�ે મમાં �ય છે .
હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમે  ઝરત અ� ૂઝરને વસીયત
કરતા ફરમાવ્�ું:

‘‘અય અ� ૂઝર , � માણસ
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પોતાની શમર્ગાહ(શર�રના �ુપ્ત ભાગ) અને
�ભને કા� ૂમાં રાખશે તે જ �ગતમાં દાખલ થશે. �
કોઈ માણસ , કોઈ જગ્યાએ લોકોને હસાવવા માટ�
એક �ૂઠ્ઠી વાત કહ�શે તો તે �ૂઠ્ઠી વાત ત
જહ�ા મની તરફ લઈ જશે.
‘‘અય અ� ૂઝર (હાય) અફસોસ છે , એવા
લોકો ઉપર � લોકોને હસાવવા માટ� ખોટ� (�ૂઠ્)
વાતો કરતા હોય. અય અ� ૂઝર � મૌન રહયો
તેણે ન�ત મેળવી લીધી. �ૂઠ બોલવા કરતા મૌન
રહ�� ું એ તમાર� ફરજ છે અને તમારા � ૂખેથી કદ�
પણ એક નાનક�ું �ૂઠ પણ ન િનકળ�ું જોઈએ.’’
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હઝરત અ� ૂઝર કહ� છે : ‘‘યા ર� ૂ�ુલ્લાહ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ 
જોઈને �ુ� બોલનારની તૌબા કઈ ર�તે થશે ? �
હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
જવાબ આપ્યો: ઇ�સ્તગફાર(�ુનાહોની તૌબા
કરવી) અને પાંચે સમયની નમાઝ િનયિમત અને
સહ�હ ર�તે અદા કરવાથી

, આ �ુનાહો ધોવાઈ

જશે.’’
(વસાએ�શુ ્શયા)
� હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમે આ પણ ફરમાવ્�ું છ: ‘‘મ�કમાં �ૂ� ં
બોલ્યો હોય તો પણ �ૂઠ્ઠા માણસ પર �ુદા
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લાનત થાય’’
(�કતાબે �હાદ)
પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમે આ હદ�સ પણ ફરમાવી છે:
(૧) � માણસ પોતે હક ઉપર હોવા છતાં લડાઈ
ઝઘડાથી પરહ�ઝ કર� તેવા માણસ માટ� �ુ ં
જ�પતમાં એક �ચામાં �ચા દરજ� પર ઘર
આપવાની (ર) મ�કમાં પણ �ૂઠ ન બોલનાર
માણસ માટ� જ �વતમાં વચ્ચેના દરજ�માં એક
ઘર આપવાની (૩) સારા ચા�ર�ય (નેક અખ્લા)
વાળા માણસ માટ� જ �ં તના બાગમાં એક ઘર
આપવાની �ુ ં �િમનગીર� આ�ું �ં.
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સામાન્ય ર�તે મ�કમાં �ૂ�ં બોલ�ું
�ુનાહ તો છે જ
અલબ� મ�કમાં

, પણ �ુનાહ� કબીરા નથી.
�ુ� બોલવાને કારણે કોઈ

મોઅિમન�ું �દલ �ુભા�ુ ં હોય

,

તેને તકલીફ

પહ�ચતી હોય , શાર��રક �ુશ્ક�લીઓનો સામનો
કરવો પડતો હોય અથવા તેની બેઇઝઝતી થતી
હોય તો એવા સંજોગોમાં મ�કમાં �ૂઠ બોલ�ું પણ
�ુનાહ� કબીરા બની �ય છે .
*****
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વાતચીતમાં થતી અિતશ્યો�ક્
�ૂઠ નથી.
જન સાધારણ ભાષામાં �ઢ થઈ ગએલા
અિતશ્યો�ક્ત ભયાર્ � શબ્દો વપરાય છે તે
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 ભાવાથર્ એવો નથી હોતો ક� તેણે એ
વાતને એક સો વખત કર� છે

, પણ ભાર� ૂવર્ક

કહ�વાનો હોય છે , અને તેનો હ�� ુ એમ પણ હોય છે ક�
તેણે એ વાત�ું ક�ટલીયે વખત � ૂનરાવતર્ન �ુ� છ .
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એવી જ ર�તે દર� ક પ્રકારના મ�
(હક�કત સાથે જોડ�ુ)ં �મક� કોઈ બહા�ુર સૈિનકને
િસ�હની ઉપમા આપવી અને ઇસ્તઆરહ કનાયા
(ઇશારા) પણ �એઝ છે . ખાસ કર�ને શાયર�માં
એવી ર�ુઆત કરવામાં કોઈ વાંધો નથી.
*****
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કોઈ પણ �ૂઠને મા�ુલી ન સમજો
મોટા ભાગે એ�ું જોવા મળે છે , ક� જયાર�
યજમાન, મહ�માનને જમવા માટ� � ૂછે છે ત્યાર�
મહ�માન પોતે � ૂખ્યા હોવા છતાં િશષ્ટાચાર અન
િવવેક ખાતર એ�ું કહ� દ� છે ક� ‘‘મને � ૂખ (લાગી)
નથી.’’ ‘‘મને �ચી નથી ’’ આ એક સાફ �ૂઠ છે .
લોકો અણસમજમાં આ વાતને મા�ુલી વાત
સમ�ને તેવા �ૂઠની પરવા નથી કરતા. ખર� ખર
તો �રવાયતોમાં આવા �ૂઠની પણ ટ�કા કરવામાં
આવી છે અને એવા �ૂઠ હરામ હોવા�ુ ં શરઈ ર�તે
સા�બત છે .
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અસ્મા �બન્તે ઉમૈસ કહ� છ: આઈશાની
શાદ�ની પ્રથમ રાત્

ઝરત ર� ૂલે �ુદા

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે �ૂધ�ું
વાસણ મને આપીને ફરમાવ્�ું: ‘‘આ �ૂ ધ ઔરતોને
પીવા માટ� આપો. ’’ ઔરતે કહ�ું : અમને � ૂખ
નથી.’’ હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ: ‘‘� ૂખ અને �ૂઠ બંને
ભેગા ન કરો.’’
અસ્માએ �ૂછ�ું

‘‘યા ર� ૂ�ુલ્લાહ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ  અ
કોઈ વસ્�ુની ઇચ્છા હોય પણ અમે એમ કહ�એ ક
જ�ર નથી તો �ુ ં તે �ૂઠમાં ગણાશે
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?’’� હઝરત

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ:
હા બેશક , દર� ક પ્રકારના �ૂઠ લખવામાં આવે .
એવી જ ર�તે ના�ુ ના�ુ �ૂઠ પણ લખવામાં આવે
છે .’’
ુ બેહાર, �લ્દ- ર, પાના નં ૪૭૩)
(સફ�ન�લ
જો માણસ િવવેકથી બી� માણસને કહ�
ક� ‘‘આવો, અમારા ઘર� પધારો’’ પરં � ુ �દલમાં એક
ઇચ્છતો હોય ક� ઘર� ન આવે તો સા� , તો તે �ૂઠ
નથી એટલા માટ� ક� ‘‘આવો’’ એક �ુકમીયહ અને
ઇન્સાઈયહ બંને સાથે મળે�ુ વ કય છે . એટલે ક�
તેને સા�ું ક� ખો�ું કંઈ કહ� શ ક�ું નથી. અલબ�
એવા દ� ખાવનો િવવેક દશાર ્વવાથી પણ બચ�ું
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જોઈએ અને સાવધાની રાખવી જોઈએ. વાસ્તવમાં
�દલમાં કંઈક અને �ભ પર કંઈક વાત રાખવી એ
દંભ છે .
એક �દવસ હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલય�હસ્સલામ તેઓના ફરઝંદ ઇસ્માઈલની સાથ
બેઠા હતા ત્યાર� આપનો ચાહક િમત્ર આ. તેણે
આવીને સલામ કર� અને બેસી ગયો. જયાર� ઇમામ
અલય�હસ્સલામ ઉભા થઈને તેઓના મકાનના
ઔરતોના ઓરડા તરફ જવા લાગ્યા ત્યાર� ત
માણસ પણ ઉભો થઈને તે ઓરડાઓના દરવા�
�ુધી ગયો. ઇમામ અલય�હસ્સલામે ત્યાંથી તેન
િવદાય લઈ લીધી.
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ઇમામ અલય�હસ્સલામના ફરઝંદ
ઇસ્માઈલે �દર આવીને �ૂછ�ું:

‘‘આપે તે

માણસને �દર આવવા િવવેક શા માટ� ન કય� ?’’
ઇમામ અલય�હસ્સલામે જવાબ આપ્ય:

‘‘તે

માણસ�ું (ઔરતોના ઓરડામાં) �દર આવ�ુ ં
યોગ્ય ન હ�ું અને �ું પણ તેને �દર બોલાવવા�ું
યોગ્ય સમજતો ન હત. તેમજ �ુ ં એમ પણ નહોતો
ઇચ્છતો ક� �ુદા મને એવા લોકોમાં ગણે � કહ�તા
કંઈક હોય અને તેના �દલમાં કંઈક હોય.’’
(બેહા�લ અન્વા, આ� ૃિ� નં ૧, મોઅિમન ભાઈની
ઇઝઝત અને �ીઓ િવશેના ભાગમાંથી પાના નં
ર૪૧)
*****
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�ુ� સ્વપ
�ૂઠનો એક પ્રકાર એ પણ છે ક� માણ
એમ કહ� ક�

‘‘મ� સ્વપ્નામાં અ�ુક અ�ુક બાબત

જોઈ છે ’’ અથવા તો કોઈ પ્રકારના સ્વપ્નાને
માણસ સાથે જોડ�ને એમ કહ� ક� ‘‘ફલાણાએ અ� ૂક
પ્રકાર�ું સ્વપ્ન જો�ુ. ’’ ખર� ખર હક� કતમાં એમ
ન હોય, તે પણ �ૂઠ છે .
હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ું ક� સૌથી મોટા �ૂ
ત્રણ પ્રકારના હો.
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(૧) કોઈને તેના ખરા બાપ િસવાય બી�
કોઈના ના માટ� (નામ જોડ�ને) સંબોધવો.
(ર) અથવા ખોટ� ખો�ું સ્વપ્ન બયા
કર�ુ,ં � પોતે પોતાની �ખેથી જો�ુ ં ન હોય.
(૩) અથવા એવી વાત (મારા નામે)
કહ�વી � મારા � ૂખેથી કહ�વાઈ ન હોય.
�ૂઠનો એક પ્રકાર સાવ �બન પાયાદા
કાલ્પિનક �કસ્સા ઘડ�ને તેને હ

કત �પે ર�ૂ

કરવાનો છે .
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમ ફરમાવે છે: ‘‘બદતર�ન વાતો
પૈક� એક �ૂઠ્ઠી �રવાયતોને ન�ધવી .’’
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(બેહા�લ અન્વા ,
�લ્દ નં૧પ, પાના નં ૪ર)
*****
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ઉદાહરણ �પે �ૂઠ
કોઈ અકલી વાતને વ�ુ સ્પષ્ટ કર�ને તેન
ઉદાહરણ �પે સમ�વવામાં આવે છે .

કયાર� ક એ

માટ� વાતને બે�નવરની વાતચીત �પે ર�ૂ
કરવામાં આવે છે . (દાખલા તર�ક� અલ્લામા
ઇકબાલની એક નઝમમાં �ખસકોલી પહાડને તે� ુ ં
અ�ભમાન છોડ� દ� વાની સલાહ આપે છે .) આવા
ઉદાહરણથી એ વાત સ્પષ્ટ ર�તે સમ�ય છે ક
હક�કતમાં એ�ું થ�ું નથી , અને એ વાતથી કોઈની
સાથે છે તરપ�ડ� પણ નથી, બલ્ક� એવા ઉદાહરણથી
ફાયદો જ થતો હોય છે તેથી એવી વાતો �એઝ
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છે . એહલેબત
ૈ અલય્હ��ુસ્સલામ તરફથી મળેલ
�રવાયતોમાં પણ એવી વાતો મળ� આવે છે , તેમજ
એવી �રવાયતો પણ મૌ�ૂદ છે

, �માં આવા

ઉદાહરણો આપીને �કસ્સ કહાનીઓના સ્વ�પમા
નસીહત કરવાની અથવા તો હક�કત�ું બયાન
કરવાની પરવાનગી મળ� હોય.
*****
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હઝરત ઇમામ હસન
અલ�ય્હસ્સલા ઉદાહરણ ર�ૂ ક�ુર
એક વખત હ

ઝરત ઇમામ હસન

અલય�હસ્સલામ મોઆિવયા(લાઅન�લુ ્લા) ના
દરબારમાં મૌ�ૂદ હતા. ત્યાર� એક માણસે આપ
િવશે ક�ટલીક અયોગ્ય વાતો કહ. ઇમામ
અલય�હસ્સલામે જવાબમાં ફરમાવ્�ુ: ‘‘અય ઉમર
�બન ઉસ્મા, તારા સ્વભાવમાં ક�ટલી �ૂખર્તા છે ક
�ું આ વાતોને સમ� શ કતો નથી. તારો દાખલો
એ મચ્છર �વો છે � પોતાની �તને મહાન
સમ�ને ખ�ૂરના � ૃક્ષ ઉપર બેઠો હ. અને ત્યાંથી
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ઉડતી વખતે તેણે ખ�ૂરના � ૃક્ષને કહ�ું હ�ું ક
મજ� ૂતીથી ખોડાઈ (�સ્થ) રહ�� હવે �ુ ં ઉડ�ને જઈ
રહયો �ં. ’

(મચ્છર પોતાની �તને એટલો

વજનદાર સમજતો હતો ક� તેના ઉડવાથી ખ�ૂર�ુ ં
� ૃક્ષ હચમચી જશે તેમ માનતો હ) � ૃક્ષે જવા
આપ્યો 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 સાંભળ�ું પણ હરામ છે .
એ વાત પણ �ણી લેવી જોઈએ ક� �

ર�તે �ુઠ્ઠી વાત બોલવી હરામ . તેવી જ ર�તે �
માણસ �ણતો હોય ક� આ વાત �ૂઠ્ઠી છે તો તેન
સાંભળવી હરામ છે . એવી જ ર�તે �ૂઠ્ઠી વા
લખવી, વાંચવી અને નકલ કરવી (ન�ધવી) પણ

હરામ છે . ય�ુદ�ઓ અને �ુના�ફકો �ુઠ્ઠી વાતો અહ

તહ� ફ�લાવતા હતા તેથી તે િવશે �ુરઆને મ�દમાં
ટ�કા કરવામાં આવી છે �મક� ઇરશાદ છે :
“સમ્માઉન �લલ �કન્”
(�રુ ા - પ : આયત - ૪ર)

*****
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‘‘�ૂઠ્ઠી વાતો સાંભળના’’
શેખ સ�ૂ ક� હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલય�હસ્સલામથી �રવાયત ન�ધી છે ક� ઇમામ
અલય�હસ્સલામને �ૂછવ માં આવ્�ું:

‘‘�ુ ં �ૂઠ્ઠ

લોકો�ુ ં �ૂઠ ધ્યાનથી સાંભળ�ું �એઝ છે?’’
ઇમામ અલય�હસ્સલામે ફરમાવ્�ુ: ‘‘નહ�,
� માણસ કોઈ વાત કરનારની વાતને શોખથી
ધ્યાન�ૂવર્ક સાંભળતો હોય તે બોલના(વ

કતા)

ની ઇચ્છા �ુજબ ઇબાદત કર� બેસે છ

, જો

બોલનાર �ુદા માનતો હોય તે સાંભળનાર �ુદાની
ઇબાદત કરશે અને જો બોલનાર શયતાનને
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માનતો હોય તો સાંભળનાર પણ શયતાનની
ઇબાદત કરશે.’’
(�કતાબે એઅતેકાદ)
�રવાયતોમાં આ જ પ્રકારની બી� એ
હદ�સમાં હ

ઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર

અલય�હસ્સલામની પણ છ. � �કતાબે કાફ�માં
મૌ�ૂદ છે .
‘‘બે�દ
ુ ા વાતોથી બચો.

’’ (�ૂઠ્ઠા બો

બોલતા અટકો)

(� ૂરએ હજ - રર, આયત નં ૩૦)
‘‘અને � લોકો બે�ુદા વસ્�ુઓનો તમાશો
નથી િનહાળતા (અને �ઓ ખોટો સાક્ષ(કદ�પણ)
�ુરતા નથી.)’’
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(� ૂરએ �રકાન રપ, આ. ૭ર)
આ પ્રકારની આયતોથી સા�બત થાય છ
ક� �ૂઠ સાંભળ�ું પણ હરામ છે . સ્પષ્ટ 

, ક� �

જગ્યાએ �ૂઠ બોલતો હોય તે �ુનાહો અને �ુદાની
નાફરમાનીની જગ્યા થશે અને �ૂઠ સાંભળનાર તે
�ુનાહ અને નાફરમાનીમાં શામીલ થઈ �ય છે .
બી� એક વાત એ પણ છે ક� , �ૂઠ બોલનારને નહ�
અિનલ �ુન્કરની દ્ર�ષ્ટએ પણ �ૂઠલાવવો .
�થી તે �ૂઠ બોલવાથી બચે.
*****
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‘‘તવર�યા’’ �ું છે ?
‘‘તવર�યા’’

નો અથર્ એ છે ક� બે

અથર્વાળ�(દ્વી અ) વાત કરવી. વાતના એવા બે
અથર્ થતા હોય �માંથી એક અથર્ સાચો હોય અન
બીજો અથર્ હક કતથી સાવ િવ�ધ્ધ થતો હો.
કહ�વાય છે ક� તવર�યા કરનાર (

�દ અથ� શબ્દો

વાપરનાર) માણસ સાચો અથર્ કહ�વાનો ઇરાદો
રાખતો હોય છે , પણ વળ� સાંભળનારો માણસ
હક�કતથી ઉલ્ટો અથર્ સમ� લે . દાખલા તર�ક�
તમે કોઈ ઝા�લમ શખ્સથી બચવા માંગતા હો અને
તેનાથી �પાઈને તમારા ઘરમાં બેસી રહ�વા
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માંગતા હો તેવામાં તે ઝા�લમ શખ્સ તમારા ઘર�
આવીને તમને બહાર બોલાવે ત્યાર� ઘરની કોઈ
વ્ય�ક્ત દરવા� જઈને એમ કહ� ક ‘‘તેઓ અહ�યા
નથી.’’ ને ઘરની વ્ય�ક્તનો કહ�વાનો અથર્ એ
હોય ક� તમે ત્યાં તે દરવા� પાસે નથ
ઝા�લમ એમ સમજશે ક� તમે ઘરમાં નથી

, જયાર�
, એમ

કહ�� ું �એઝ છે .
કોઈ ઝા�લમ તમને કોઈ મઝ� ૂમ�ુ ં ઠ�કા�ુ ં
તેની ઉપર �લ્મ કરવાના ઇરાદાથી �ૂછે તો તમને
તેના ઠ�કાણાની ખબર હોય છતાં તમે કહ� શકો ક�
‘‘મને તેના ઠ�કાણાની ખબર નથી. ’’ આ વા કયમાં
‘‘તેના ’’ શબ્દનો અથર ‘કોઈ અન્ય વ્ય� ’ ગણી
185

શકાય �ના ઠ�કાણાની હક� કતમાં તમને ખબર ન
હોય.
તેવી જ ર�તે �ુદા ના ખાસ્તા તમારાથી
કોઈ �ુ નાહ થઈ ગયા હોય અને કોઈ તમને � ૂછ�
બેસે ક� �ું આપથી કોઈ વાર આવા �ુનાહ થાય છે
? તેના જવાબમાં આપ એ�ું કહ�ને આપની
ઇઝઝત �ુર�ક્ષત રાખી શકો છો ક ‘‘અસ્તગ્ફ��લ્લ
�ુ ં આવા �ુનાહ કર� બેસવાથી �ુદાની પનાહ મા�ું
�ં’’ આવી ર�તે તમે �ુકમીયા , ઇન્શાઅલ્લાહ ક
પ્ર�ન�પ સંવા કર� શકો છો. દાખલા તર�ક� એમ
કહ� શકાય ક� �ું તમે મને એવી માનો છો ક�
એવા �ુનાહો ક�ં ? અથવા �ું આપ માર� પાસે
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�ુ ં

એવી આશા રાખો છો ક� �ુ ં એવા �ુનાહમાં ફસાઈ
�� ? અથવા તો એવી �ુઆનો શબ્દ વાપર�
શકાય ક� ‘‘�ુદા મને એવા �ુનાહથી બચાવે ’’
જો કોઈ માણસને તેના ઐબ (�ુનાહ)
િવશે ધ્યાન દોરવા જતાં તે નારાજ થઈ �ય તો
તેને એમ કહ�� ું જ�ર� નથી ક� આપમાં એ ઐબ
નથી. પણ તેને રા� કરવા માટ� એમ કહ� શકાય
ક� ‘‘આપ�ું વ્ય�ક્તત્વ એ�ું છે ક� આપના િવશે એ
વાત કહ�વી ન જોઈએ’’
*****
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‘‘તવર�યા’’ નો �ક
ુ મ
તવર�યાના ત્રણ પ્રકા.
તવર�યા �ાર� કહ� શકાય તેના પ્રકાર
નીચે �ુજબ છે .
(૧) પહ�લો પ્રકા: કોઈ મસ્લેહતને કારણે
અથવા કોઈ �ુ કસાન થવાથી બચ�ું હોય , �ના
દાખલા ઉપર આવી ગયા છે . તેવી જગ્યાએ
તવર�યા �એઝ હોવામાં કોઈ શક નથી.
(ર) બીજો પ્રકા: માણસ તવર�યા કર�ને
બી� કોઈને �ુ

કસાન પહ�ચાડવા ક� તકલીફ

આપવા માંગતો હોય અથવા તો તેની બેઇઝઝતી
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કર� અપમાન કરવા માંગતો હોય તો િનશંક એવા
હ�� ુ માટ� તવર�યા હરામ છે .
(૩) ત્રીજો પ્ર: તવર�યાનો ત્રીજ
પ્રકાર એ  , ક� �માં કોઈ મસ્લેહત નથી હોતી
અને ન તો એમાં કોઈ બી�ને �ુક

સાન પહ�ચ�ુ ં

હોય છે . ક�ટલાક �ુજતહ�દો�ું કહ�� ું છે ક�

, એ

સંજોગોમાં તવર�યા કર�ું હરામ છે . કારણ ક�
તવર�યા એ �ૂઠનો જ એક પ્રકાર છે અને
દલીલોથી �ૂઠ હરામ સા�બત થાય છે

, તે જ

દલીલોથી આ ત્રી� પ્રકારના તવર�યા હરા.
આ ઉપરાંત એ વાત પણ છે ક�

, આ પ્રકારન

તવર�યા �એઝ હોવા િવશે કોઈ દલીલ
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પ્રા

નથી. અલબ� ક�ટલાક �ુજત�હદો ફરમાવે છે ક� , �
દલીલોથી પહ�લા અને બી� પ્રકારન

તવર�યા

�એઝ છે તે જ દલીલો દ્વારા આ પ્રકા
તવર�યા પણ �એઝ છે .

અને તવર�યા સ્પષ્

ર�તે �ૂઠની વ્યાખ્યામાં આવતો ન. આમ છતાં
એહતીયાતનો માગર્ એ છે ક

, જયાં તવર�યા

કરવા�ું ખાત્રી �ૂવર્ક �એઝ ગણા�ું હોય તે
સંજોગોમાં જ તવર�યા કરવો જોઈએ.
*****
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એવા પ્રસંગો જયાં �ૂઠ બોલ�ુ
�એઝ છે .
જયાર� પણ �ન , માલ ક� ઇઝઝત�ુ ં
જોખમ હોય અને �ૂ� બોલવાથી તેને િનવાર�
શકાય તેમ હોય તો , તેવા સંજોગોમાં �ૂ� ં બોલ�ુ ં
�એઝ છે . ભલે પછ� પોતાની �ન

, માલ ક�

ઇઝઝત�ું જોખમ હોય ક� બી� કોઈની. એટલે
�ુધી ક� જો �ુ કસાન િનવારવા માટ�

કસમ ખાવા

પડ� તો કસમ ખાવામાં પણ કંઈ વાંધો નથી. એટ�ું
જ નહ� , અ� ૂક સંજોગોમાં જયાં બ�ુ મો�ું �ુક સાન
થવાની શ કયતા આવી પડ� ત્યાર , દાખલા તર�ક�
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�વ જવા�ુ ં જોખમ હોય ત્યાર� �ૂ� બોલીને કસમ
ખાઈને �વ બચાવવો વા �બ થઈ �ય છે . �મક�
કોઈ ઝા�લમ માણસ કોઈ �ુસલમાનને કત્લ કરવા
માંગતો હોય, તેને માર - પીટ કરવા ઇચ્છતો હો ,
તેની બેઇઝઝતી કરવા માંગતો હોય , તેનો વધાર�
પ્રમાણમાં માલ જપ્ત કર� લેવા માંગતો

,

અથવા તેને �લમાં ધક�લી દ� વા માગતો હોય તો
તેવા સંજોગોમાં જો ઝા�લમ તમને એ �ુસલમાન�ુ ં
ઠ�કા�ું � ૂછે તો આપ ખોટ�

કસમ ખાઈને (તે

�ુસલમાન મઝ� ૂમને બચાવવા માટ�) કહ� શકો છો
ક� ‘‘મને તે કયાં 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
�ંટવી લેવા માંગતો હોય તો તમાર� �ૂ� બોલીને ક�
�ૂઠ્ઠ કસમ ખાઈને પણ તે અમાનતને �ુર�ક્ષ
રાખવી જોઈએ.
*****
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�ુસલમાનોની �ુ�ક્ત માટ� ખોટ�
કસમ
�ુસલમાનોની �ુ�ક્ત માટ� ખોટ�

કસમ

ખાવાના સમથર્નમાં ઘણી �રવાયતો મૌ�ૂદ છ .
�મક� શૈખ અન્સાર� તેમની �કતાબ ‘‘મકાસીબ’’ માં
ઇમામ જઅફર� સા�દક અલય�હસ્સલામ અને
હઝરત અલી અલય�હસ્સલામના હવાલાથી નીચે
�ુજબની હદ�સે નબવી સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ , ન�ધેલ છે ક� , � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ:
�ુદાની ખોટ�

કસમ ખાઈ લો
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, પણ તમારા

�ુસલમાન ભાઈને નાહક કત્લ થતો બચાવ.
ુ ઈમાન , �લ્દ નં૩ ,
(વસાએ�શુ ્શયા, �કતા�લ
પ્રકર- ૧ર)
ઇસ્માઈલ ઇબ્ને સમદની સહ�હ હદ�સમા
છે ક� , તેઓએ કહ�ું :

‘‘મ� ઇમામ અલી રઝા

અલય�હસ્સલામને એક એવા માણસ િવશે �ૂછ�ું �
બાદશાહથી પોતાનો માલ �ુર�ક્ષત રાખવા માટ
ખોટ�

કસમ ખાતો હતો. ઇમામ રઝા

અલય�હસ્સલામે ફરમાવ્�ુ:

‘‘તેમાં કંઈ વાંધો

નથી.’’ રાવી કહ� છે ક� મ� ઇમામ અલી રઝા
અલય�હસ્સલામને ફર�થી �ૂછ�ું: ‘‘જો કોઈ માણસે
પોતાનો માલ બચાવવા માટ�
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કસમ ખાધા હોય

તેમ,

પોતાના �ુસલમાન ભાઈનો માલ

બચાવવામા માટ� ખોટ�

કસમ ખાય તો �ુ ં તે

�એઝ છે ?’’ ઇમામ અલી રઝા અલય�હસ્સલામે
જવાબ આપ્યો: હા, �એઝ છે .
ુ ઈમાન, �લ્દ
(વસાએ�શુ ્શયા, �કતા�લ
- ૩, પ્રકરણ ન૧ર)
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલય�હસ્સલામ ફરમાવે છે:
‘‘જો કોઈ માણસ �ુસલમાન શખ્સને
�ુ�ક્ત અપાવવા માટ, તેના માલને કોઈ ઝા�લમના
ક� બી�ના હાથોમાં જતો બચાવવા માટ� ખોટ�
કસમ ખાવા માટ� મજ� ૂર થઈ �ય તો તેને તે
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ખોટા કસમનો કફફારો આપવો નહ� પડ� પણ તેને
મોટો અજર અને સવાબ મળશે.’’
*****
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માલ�ું � ૂકસાન અને �ૂઠ્
આ તબકક� બે વાતો સમજવા �વી છે .
એક તો એ ક� દર� ક પ્રકારના માલના �

સાનથી

બચવા માટ� �ૂ ઠ બોલ�ું �એઝ છે , પરં � ુ માલ�ુ ં
�ુકસાન સહન કર� શકાય એ�ુ ં (ઓ�ં) હોય તો
માણસ �ુ� ં ન બોલે અને તે �ુક સાન સહન કર� લે.
આ એક �ુસ્તહબ કાયર્ થ. અમી�લ મોઅમેનીન
હઝરત અલી અલય�હસ્સલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે
:
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‘‘� ૂકસાન થાય તેમ હોય ત્યાર� પણ માણસ
સા�ુ બોલે અને પોતાના ફાયદા માટ� પણ ખો�ું ન
બોલે તે ઈમાનની િનશાની છે .’’
*****
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શકય હોય ત્યાં �ુધી તવર�યા
કરો
બી� એક વાત ધ્યાનમા રાખવા �વી છે ક�
‘� પ્રસંગ �ુજતહ�દો તવર�યા કરવાને જ�ર�
સમજતા હોય, અને તવર�યાથી કામ ચાલી જ�ુ ં હોય
ત્યા �ૂ� ં બોલવાને બદલે એહિતયાત એ છે ક� માણસ
તવર�યા જ કર� .
*****
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બે મોઅિમનો વચ્ચે �ુલેહસમાધાન માટ� �ૂઠ
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલય�હસ્સલામે ફરમાવ્�ુ:

‘‘વાતોના પ્રકાર  ,

સત્, �ૂઠ અને લોકો વચ્ચે સમાધાન કરાવ�ુ.’’
કોઈએ ઇમામ અલય�હસ્સલામને �ૂછ�ું:
�ુ ં આપ પર �ુરબાન થઈ ��
સમાધાન કરાવ�ું એ કઈ બાબત છે

, લોકો વચ્ચે
? ઇમામ

અલય�હસ્સલામે જવાબ આપ્ય ‘‘તમે એક માણસ
પાસેથી કોઈ વાત સાંભળો

, અને તેમાં �ુધારો

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 ઉલ્ટ� હો.)’’
(વસાએ�શુ ્શયા, �કતાબે હજ)
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બી�ઓનો અણગમતો સંદ�શો
ઉપરની વાતનો સારાંશ એ છે ક�
વ્ય�ક્તઓ વચ્ચે�ું

,

�ુ:ખ �ૂ ર કરાવવા માટ�

�ૂઠ્ઠાનો આધાર લેવો પડ� તેમ કરવાનો �ુક
શર�અતમાં છે અને તેમ કરવામાં માણસ �ૂઠ્ઠાન
�ુનાહમાં ફસાતો નથી. આ પ્રકારના કાયર્
‘‘�ુલહે ’’ અથવા તો ‘‘ઇસ્લા’’ કહ�વાય છે . બી�
કોઈ િવશે થતી કડવી વાત તેને પહ�ચાડવામાં
આવે તો બે વ્ય�ક્તઓ વચ્ચે
થાય છે .
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�ુ:ખમાં વધારો

દાખલા તર�ક� : જો પિત પ�ત્ન વચ્ચ
િવખવાદ ઉભો થતાં બંને અલગ થઈ � ૂ કયા હોય
અને વાત તલ્લાક(�ટા છે ડા) �ુધી પહ�ચી �ય
તેમ હોય તો તેવા સંજોગોમાં �ૂઠ બોલીને

બંને

વચ્ચે મનમેળ(સમાધાન કરાવી દ� વામાં આવે તો
એક શ્રેષ્ઠ બાબત. �મક� કહ�વામાં આવે

‘‘તાર�

પ�ત્ન તાર� �ુદાઈમાં �ૂબ જ � :ખી છે અને તાર�
મહોબ્બતનો તેને એટલો બધો િવયોગ લાગે છે ક ,
તે બીમાર પડ� �ય તેમ છે . ’’ તેવી જ ર�તે પ�ત્ન
સમક્ષ પણ એવી ખોટ� બનાવટ� વાત કર� શકા
છે �થી બંને વચ્ચે �ુલેહ- સમાધાન થઈ �ય.
*****
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લોકો વચ્ચે �ુમે
હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમથી �રવાયત છે ક� ‘‘વા�બાત
અદા કયાર પછ�નો સૌથી શર્ ેષ્ઠ અમલ લોકો વચ
�ુલેહ - સમાધાન કરાવી આપવા િસવાય બીજો
કોઈ નથી. એ એક એવી ભલાઈ છે

, �નાથી

�ુિનયામાં ભલાઈ ફ�લાય છે .’’
અમી�લ મોઅમેનીન હ
અલય�હસ્સલામ ફરમાવે છે ક� 

ઝરત અલી
ઝરત નબીએ

કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
ફરમાવ્�ું: ‘‘અય અલી અલય�હસ્સલામ  બેશ ,
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�ુમળ
ે માટ� �ુદાએ તઆલા �ૂઠ્ઠાને પણ પસંદ કર
લે છે અને દંગો - ફસાદ (િવખવાદ) ફ�લાવવા માટ�
સા�ુ બોલવાને પણ સખ્ત નાપસંદ કર� છ.’’
� હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમ ઇરશાદ ફરમાવે છ , ‘‘લોકો વચ્ચે �ૂમેળ
કરાવવો, � ૂમેળ કરાવવા માટ� િવચારણા (�ચ�તા
કરવી) અને ઝઘડાને �ૂ ર કરવા એ નમાઝ - રોઝા
કરતાં અફઝલ (શર્ ે) છે .’’
અ� ૂ હનીફા સાએ�ુલહાજ કહ� છે ક� માર�
અને મારા જમાઈની વચ્ચે એક વારસાની વહ�ચણી
બાબતમાં ઝઘડો થયો. અમે એ બાબતમાં ઝઘડ�
રહયા હતા, તેવામાં ત્યાંથી  ઝરત ઇમામ જઅફર�
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સા�દક અલય�હસ્સલામના વક�લ �ુફઝઝલ પસાર
થયા. ત્યાર� થોડ�વાર રહ�ને અમને બંનેને તેમના
ઘર� બોલાવ્યા અને પોતાની પાસેથી ચારસો
�દરહમ આપીને અમાર� વચ્ચે ઝઘડા�ું �ુખદ
સમાધાન કરાવી આપ્�ુ. પછ� તેઓએ કહ�ુ ં : મ� �
માલ તમો બંનન
ે ે આપ્યો છે તે મારો ન હતો પણ
મારા મૌલા હ

ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક

અલય�હસ્સલામનો હત. તેઓએ મને �ુકમ આપ્યો
હતો ક� જયાર� પણ મારા અસ્હાબો પૈક� કોઈનામાં
ઝઘડો થાય તો મારો માલ વાપર�ને તેઓ વચ્ચે
સમાધાન કરાવી આપજો’’
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આ ઉપરથી સમ�ય છે ક� , �ુલેહ અને
સમાધાન ક�ટલી મહત્વની બાબત છ. � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ
હ�ું ક� , આ કામ નમાઝ રોઝા કરતાંય અફઝલ છે .
વાસ્તવમાં સામાન્ય ર�તે જોતા આ કામ �ુસ્ત
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�
�ુલહ
ે સમાધાન કરાવતાં સમસ્ત સમજને ફાયદો
થાય છે . �ુસલમાનોએ પરસ્પર હળ� મળ�ને રહ�ું
અને એકતા દશાર્વવી એ  કત આખેરતની દ્ર�ષ્
જ મહત્વ�ું નથી પણ તેનાથી �ુન્યવી ર�તે પ
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ઘણો ફાયદો થાય છે . જો મોઅિમનોના �દલ
�ુદાની � ૂશીને માટ� પરસ્પર મળેલા(એક) હોય
તો તેનાથી એટલી બધી પ્રબળ તાકાત પૈદા થા
છે ક� , �ુિનયામાં �હ�ર� �ુશ્મનોનો સામનો કર�
શકાય છે , એટ�ું જ નહ� , પણ બાતેની �ુશ્મનો
એટલે ક� નફસ અને શયતાનનો પણ પરસ્પર
મળ�ને મકકમતાથી � ૂકાબલો થઈ શક� છે .
*****
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�ુર પાણી અને �દલોના સંપ
લોકો વચ્ચે પરસ્પર મનમ , સંપ અને
એકતાને (આબે �ુર) �ુર પાણી�ું ઉદાહરણ આપી
શકાય. એટલે ક� જયાં �ુધી પાણી �ુદા �ુદા
વાસણમાં થોડા પ્રમાણમાં અન(દર� ક વાસણ�ું
પાણી) �ુરના પ્રમાણથી ઓ�ં હોય તો તેવ
વાસણમાં ન�સત પડતાની સાથે જ તે બ�ુ ં જ
પાણી ન�સ થઈ �ય છે , પણ ��ુ ં એ પાણીને
એક મોટા વાસણ ક� હોજમાં નાખવામાં આવે અને
તે �ુરના પ્રમાણ �ટ�ું થઈ �ય તો તેમાં ન�સ
પડવાથી તે ન�સ નહ� થાય પણ ઉલ્ટા�ું બી�
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ન�સતને પણ પાક કર� શકશે. �બલ્�ુલ તેવી જ
ર�તે જો લોકોમાં એ કતા હશે તો લોકોના એ કસંપ
થએલા �દલો ઉપર અલ્લાહની 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 ઉપરાંત એ કતાને
લીધે ઇસ્લામની શાનો શકત બમણી થઈ જશે.
એવી જ ર�તે નમાઝે જમાઅતની
ફઝીલત અને સવાબ ઘણો જ છે . દ�ની ભાઈઓ
સાથે નેક વતાર્વ હમદદ� કર� તેઓની મદદ
કરવાનો � ૂબ જ અજર છે . મોઅિમન ભાઈઓ સાથે
હળવા મળવા , �ુસાફ�હો કરવો , અને તેઓને
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� ૂમવાનો ઘણો જ સવાબ બયાન કરવામાં આવ્યો
છે . બે મોઅિમન ભાઈઓ વચ્ચે �ુલેહ સમાધાન
કરાવવાનો સવાબ અસાધારણ પ્રમાણમાં . અને
�ુદાની � ૂશી માટ� મોઅિમનો સાથે દોસ્તી
રાખવાનો પણ ઘણો જ સવાબ છે . આ બધા જ
કામોના અને તે પ્રકારના બી� કામોના સવાબ�ુ
વણર્ન જોતા એ વાત જણાય છે ક
કામો મોઅિમનો વચ્ચે 

કતા દ્રઢ કરવા માટ

બયાન કરવામાં આવ્યા છ.
*****
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, આ તમામ

લડાઈમાં �ૂઠ
ક�ટલીક �રવાયતોથી જણાય છે ક� , જો �ૂઠ
બોલવાથી કાફરો સાથેની લડાઈમાં તેઓ પર
વચર્સ્વ મેળવી શકાય તેમ હોય તો �ૂઠ બોલ�ુ
�એઝ છે .
*****
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પ�ત્ન સાથે વાયદો કરવ
પિત પોતાની પ�ત્નને �ૂઠ્ઠો વાયદો  ,
એટલે ક� કોઈ �ુ�ષની પ�ત્ન તેની પાસે કોઈ
વસ્�ુની માગણીને �ૂર� કરવાનો ઇરાદો રાખતો ન
હોય છતાં તેને વાયદો આપે. પરં � ુ આ પ્રકારન
ખોટો વાયદો �એઝ હોવા�ુ ં �ુશ્ક�લ છ. જો ક�

,

ક�ટલીક ઝઈફ (નબળ� - �બન ભરોસાપાત)
�રવાયતોમાં આવા ખોટા વાયદા �એઝ હોવા�ુ ં
વણર્ન થ�ું છ .
અલબ� જો કોઈ માણસ એ વાત �ણતો
હોય ક� જો તે પોતાની પ�ત્નની માંગણી માટ� ખોટો
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વાયદો નહ� કર� તો ઘરમાં ટંટા �ફસાદ શ� થઈ
જશે, અથવા તો પ�ત્ન સખ્ત નારાજ થઈ જ
અથવા તો �ુદા

,

ના ખાસ્તા �ૂઠ્ઠો વાયદો

આપવાના પ�રણામે વાત તલ્લાક �ુધી પહ�ચી
જશે તો એવા લાચાર�ના સંજોગોમાં ખો ટો વાયદો
કરવો �એઝ છે .
*****
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અઝાબનો ખૌફ અને નેક અમલ
હઝરત અલી ઇબ્ને અબી તા�લબ
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે ક� :
(સવાબે ઇલાહ� અને અઝાબથી મગ્ફ�રત
મળવાની આશા માટ�) �ુ� બોલવાથી બચો કારણ
ક� જો કોઈ માણસ કોઈ વસ્�ુની આશા રાખે છે તો
તેને પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છ. (એટલે ક� તે પ્રાપ
કરવા માટ� તેવા પ્રયત્નો પણ કર�.) એવી જ
ર�તે જો કોઈ માણસ કોઈ વસ્�ુથી ડરતો હોય તો
તેનાથી �ૂ ર રહ� છે .
(�કતાબે કાફ�)
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અમી�લ મોઅમેનીન હ

ઝરત અલી

અલય�હસ્સલામે એ વાતને સ્પષ્ટ કર� છે

‘જો

કોઈને ખર� ખર સવાબ મેળવવો હોય અને તે
અલ્લાહ 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 � ૂબ જ ખરાબ અને હરામ કામ
છે . જો કોઈ માણસ હક� કતમાં અઝાબે ઇલાહ�થી
ડરતો હોય તો તેણે �ુનાહોથી ભાગ�ુ ં જોઈએ.
કારણ ક� , �ુનાહો એ અઝાબમાં ફસાવા�ુ ં પ�રબળ
છે . જો કોઈ માણસ ફ કત મૌ�ખક ર�તે એવો દાવો
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કર� ક� ‘‘�ુ ં �ુદા પાસેથી સવાબની આશા રા�ુ ં �ં
અને �ુદાના અઝાબથી ડ�ં �ં.

‘‘ આવો દાવો

કરનાર �ુનાહો કરતો રહ� અને નેક અમલ ન કર�
તો એવો માણસ �ુઠ્ઠો .’’
નહ�ુલ બલાગાહમાં હ

ઝરત અલી

અલય�હસ્સલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે:
‘‘� માણસ એમ માનતો હોય ક� પોતે
�ુદા પાસે સવાબનો આશાવાન છે

, પરં � ુ તેના

અમલથી એ વાત �હ�ર થતી ન હોય (એટલે ક�
�ુદાના �ુકમ પ્રમાણે નેક અમલ કરતો ન હોય ક
�ુનાહથી પણ બચતો ન હોય) તો �ુદાએ
�ુ�ગર્ની કસમ તેવો માણસ �ૂઠ્ઠો . ક�મક� જયાર�
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કોઈ વસ્�ુની આશા રાખવામાં આવે તો તે આશા
એના અમલથી �હ�ર થાય છે . પરં � ુ � �ુદા પાસે
આશા રાખે અને તે વાત તેના અમલમાં વ્ કત ન
થતી હોય તો એવા માણસ �ુદાની આશામાં નહ�
પણ ભ્રમ અને �ૂલમાં છે  એવી જ ર�તે જયાર
માણસ કોઈ વસ્�ુથી ડરતો હોય તો તે ડર તેના
અમલમાં વ્ કત થતો હોય છે . એટલે ક� તેનાથી
(ડર�ને) �ૂ ર રહ� છે . તો પછ� ખૌફ� �ુદાનો દાવો
કરનારો માણસ �ુનાહોથી ભાગતો ક�મ નથી ?
જયાર� માણસ ખૌફ� �ુદા અને �ુદા
પ્રત્યેની ધ્યાન્મી- આકાંક્ષા રાખવાનો દાવ
કરતો હોય પણ તેની સા�બતી માટ� અમલી �ુરાવો
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ન હોય તો તે માણસ �ુઠ્ઠો . �બલ્�ુલ તેવી જ
ર�તે સબ , �ુક, રઝા, (�ુદાની મર� પર રા�
રહ��)ું તસ્લી , (�ુદાના �ુકમ�ુ ં પાલન) નમ્ર ,
સહનશીલતા િવગેર� બાબતોનો દાવો તો કરવામાં
આવે પણ તેની સા�બતી માટ� કોઈ �ુરાવો ર�ુ
કરવામાં ન આવે તો તે પણ �ૂઠ છે .
*****
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� �ભ ઉપર તે જ �દલમાં
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલય�હસ્સલામ ફરમાવે છે ક�
‘‘જયાર� તમો

‘‘અલ્લાહો અકબ ’’ કહો

ત્યાર� આસમાન અને જમીન વચ્ચે � કંઈ છે ત
બધી વસ્�ુઓને અલ્લાહની સરખામણીમાં �ૂઠ
સમ�ને જ �દલના �ડાણથી કહો. એટલા માટ� ક�
�ુદાવંદ� તબારક વ તઆલા જયાર� એ �ુએ છે ક�
તેનો કોઈ બંદો હક�

કતમાં �દલના �ડાણમાંથી

અલ્લાહો  અકબર કહ�તો નથ. (તો પછ� તેવા
બંદાને સંબોધીને �ુદાવંદ� તઆલા ફરમાવે છે )
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અય �ૂઠ્ઠા �ું માર� સાથે ચાલાક� કર� રહયો .
માર� ઇઝઝત અને જલાલની કસમ, �ુ ં તને મારા
�ઝક્રની લઝઝ(મીઠાશ)થી વં�ચત રાખીશ.’’
(મીસ્બા�ુશ્શર�)
ક�ટલી અફસોસની વાત છે ક� ક�ટલાક
લોકો પોતાના � ૂખેથી તો ‘‘અલ્લાહો અકબ ’’ કહ�
છે , પરં � ુ (નઉઝો �બલ્લા) તેમના �દલ અને
અમલથી તેઓ ક� જો એવા લોકોને કહ�વામાં આવે
ક� �ુદા વાસ્તે ફલા�ું કામ કરો અથવા તો �ુદાને
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 તેઓ તરત જ તમાર� વાત માની જશે.
એટલે ક� તેમની નજરોમાં અલ્લાહના �ુકમ�ું નહ�
પણ સો �િપયા�ુ ં મહત્વ વધાર� છ. (નઉઝો
�બલ્લા) તેમના માટ� સો �િપયા મોટા છે

, પણ

�ુદા મોટો નથી. જો કોઈ માણસને એ વાતનો ડર
હોય ક� જો તે અ�ુક કાર� ખૈર નહ� કર� અથવા તો
અ�ુક ખરાબ કામ કરવાથી નહ� બચે તો તેની
ઉપર અ� ૂક �ુસીબત આવી પડશે અથવા તો તેને
કોઈ માણસ તકલીફ પહ�ચાડશે તો તે �ુસીબત ક�
તકલીફથી બચવા માટ� નેક કામ કરવા અથવા તો
� ૂરા કામથી બચવા માટ� તૈયાર થઈ જશે. પરં � ુ
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માત્ર અલ્લાહની �ૂશીને માટ� એ�ું કામ કર�ું પ
તો તે માણસ તે માટ� હરગીઝ તૈયાર નહ� થાય.
*****

224

�હ�રમાં બંદગી અને �ૂઠ
જો કોઈ માણસ રબ્�ુલ આલમીન સામે
બંદગી કરતી વખતે કહ� ક� ઇય્યાક નઅબોદો વ
ઇય્યાક નસ્તઈ(એટલે , અમે તાર� જ ઇબાદત
કર�એ છ�એ અને તાર� જ પાસેથી મદદ માંગીએ
છ�એ) અને આમ કહ�વા છતાં તે રાત

�દવસ,

માલો - દૌલતની પાછળ દોડતો રહ� અને પોતા�ું
પેટ ભરવા અને �તીય ઇચ્છા સંતોષવા િ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 અલ્લાહનો
ઇબાદત�ુઝાર બંદો ગણાશે ખરો

? તેવી જ ર�તે

જો કોઈ બંદો ફ કત �હ�ર� (ભૌિતક) સાધનો અને
માધ્યમોને જ �વનમાં સવર્સ્વ સમજ અને તેની
ઉપર ભરોસો કરવા માંડ� અને તેની જ પાસે મદદ
માંગે તો �ું એવો માણસ સાચો કહ�વાશે ખરો

?

�ભેથી ‘‘ઇય્યાક નઅબોદો વ ઇય્યાક નસ્ ’’
કહ�ને તેની િવ�ધ્ધ અમલ કરવો પણ ન�ુ� �ૂઠ્ઠા�
છે .
*****
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�ુઆઓમાં �ૂઠ
કયાર� ક માણસ �ુઆઓ અને �ુના�તમાં
ખોટો દાવો કર� બેસે છે . �મક� કોઈ માણસ એમ
કહ� ક� ‘રઝીતો �બલ્લાહ� રબ્ ’ એટલે ક� �ુ ં મારા
પરવર�દગારથી રા� અને � ૂશી �ં કારણ ક� તે
માર� તરબીયત (ક�ળવણી) અને પરવર�શ (ઉછે ર)
કરનારો છે , તેમજ તે તમામ � ૃ�ષ્ટના લોકોની
પરવર�શ કર� છે , તેનાથી રા� �ં.
હવે જો કોઈ માણસ �ુદાના િનણર્ય
(ફ�સલા) ઉપર રા� ન રહ� , તેની કઝા અને કદ્
(અલ્લાહના િનણર) સામે પોતા�ુ ં મા�ું �ુકાવી ન
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દ� , અને જયાર� પોતાની મર� િવ�ધ્ધમાં કંઈ થાય
તો ગમ અને �ુસ્સાની હાલતમાં �ુદાને

ફ�રયાદ

કરવા માંડ� �ભથી તો માણસ �ુઆના ઉપર
જણાવેલ વા કયો બોલે પણ અમલથી ખ્વાહ�શાતે
ુ ા અને
નફસાની અને શયતાનને પોતાનો રહ��મ
માગર્દશર્ક બનાવે અને તે�ું જ અ�ુસરણ કર�
�ુરઆન અને તેમાં જણાવેલ �ુકમો પ્રત્યે જ
સર�ું ધ્યાન ન આપે અને અઇમ્મ
અલય્હ��ુસ્સલામની હદ�સની અવગણના કર� તો ત
માણસ પણ �ુઠ્ઠો .
*****
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ખર� ખર સા�ુ કહો છો ?
જયાર� કોઈ માણસ �ુઆમાં આ પ્રમાણ
કહ� : ‘‘(પરવર�દગારા ) જયાર� �ુ ં મારા �ુનાહોને
જો� �ં તો �દન ક�ં �ં અને જયાર� તારા �ુત્ફો
કરમ (�ૃપા અને દયા)ને િનહા�ં �ં તો �ું મને
બક્ષી દઈશ એવી આશા બંધાય .

’’ આપણે

�ભથી તો ઉપર �ુજબ કહ�એ છ�એ પણ �ુનાહો
કરતી વખતે અલ્લાહના �ુકમની પરવાહ નથી
કરતા એટ�ું જ નહ�

, �ુનાહને �ુનાહ પણ

સમજતા નથી , ક� ન તો �ુનાહ કરતી વખતે
કપાળ ઉપર કરચલી �ુધ્ધાં પડ� છ
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, અને નીડર

બનીને �ુનાહો કરતા જઈએ છ�એ. એવા
�ુનેહગાર માણસો �ુદાના �ુત્ફો કરમના ઇચ્�
કઈ ર�તે હોઈ શક�

? �ું ઉપર �ુજબની �ુઆ

કરનારો માણસ સાચી વાત કહ� છે ખરો ? �ુ ં તે� ુ ં
�ૂઠ સ્પષ્ટ ર�તે સા�બત થ�ું નથ?
આ ર�તે જયાર� કોઈ માણસ કહ� છે ક� ‘‘�ુ ં
સકરાત (�વનની છે લ્લી ક્)ના ખૌફથી રડ�
રહયો �ં , કબ્રના સવાલ- જવાબોના ડરથી રડ�
રહયો �ં. કયામતના �દવસથી ભય�ભત બની રડ�
રહયો �ં. ’’ વાસ્તવમાં તે કોઈ ખૌફથી રડતો નથી
હોતો. તે� ુ ં �ૂઠ �હ�ર છે . કદાચ એ �ૂઠનો ઇમામ
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ઝય�ુલ આબેદ�ન અલય�હસ્સલામે �ુઆએ અ�ૂ
હમ્ઝામાં ઉલ્લેકય� છે .
‘‘�ુદાવંદા, કદાચ એ�ુ ં તો નથી ક� તે
મને �ુઠ્ઠાઓના સ્થળે જોયો એટલે (માર�
ઉપરથી) રહ�મતની નજર હટાવી લીધી અને મને
મારા હાલ ઉપર છોડ� દ�ધો. એટલે ક�

મે માર�

ખ્વાહ�શાતે નફસાની�ું અ�ુસરણ �ુ�  અને હવે
મને એ વાતની ખબર નથી ક� �ુ ં િવનાશની કઈ
ખીણમાં જઈ પડ�શ.
*****

231

ઇમામ અલ�ય્હસ્સલ સાથે �ૂઠ
ઇમામ અલય�હસ્સલામ સાથે કરવામાં
�ૂઠ�ું ઉદાહરણ એ છે ક�

,

�ઝયારતે ઇમામ

અલય�હસ્સલામમાં કહ�વામાં આવે ક�

‘‘અય

અઇમ્મએ મઅ� ૂમીન અલય્હ��ુસ્સલ, �ુ ં આપના
અકવાલ (કથન - હદ�સો)ને ક� ૂલ ક�ં �ં અને
આપના �ુકમો�ું પાલન કરનારો અને આપની
ઇતાઅત કરનારો �ં

’’ હવે જો કોઈ અઇમ્મા

અલય્હ��ુસ્સલામે ફરમાવેલી બાબતોને સાંભળે અન
વાત કહ�નાર તેની ઉપર અમલ ન કર� પણ
�તરની ઇચ્છા(ખ્વાહ�શાતે નફસાન) પ્રમાણ
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અમલ કર� તો એવો માણસ શયતાન છે અને તેણે
ઇમામ અલય�હસ્સલામ સાથે �ૂઠ્ઠા કર

ક�ુર

હોવા�ું સા�બત છે .
આ જ પ્રમાણે ઇમામ અલય�હસ્સલ
સાથે �ૂઠ્ઠાનો બીજો દાખલો એ 
�ઝયારતમાં આ પ્રમાણે પડ:

, ક� માણસ
‘‘અય અઇમ્મએ

તાહ�ર�ન અલય્હ��ુસ્સલામ � માણસ આપની સાથ
શાંિત અને સલામતીની સાથે રહ�શે , �ુ ં પણ તેવા

માણસ સાથે શાંિત અને સલામતીની સાથે રહ�શ ,

� માણસ આપની સાથે જગ
ં કરશે અને આપનો
િવરોધ કરશે , �ુ ં પણ તેની સાથે જગ
ં કર�શ , તેનો

િવરોધ કર�શ. ’’ �ઝયારત પડનારાનો દાવો તો
ઉપર �ુજબનો છે પરં � ુ અમલી ર�તે તે દ�નના
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�ુશ્મનો સાથે દોસ્તી રાખે . એટ�ું જ નહ� તેવા
લોકો સાથે હળ� મળ�ને રહ� છે અને તેનાથી ઉલ્�ુ
મોઅિમનો અને મોહ�બ્બાને અઇમ્મ
અલય્હ��ુસ્સલામ સાથે �ુશ્મની રાખે . તેવી જ
ર�તે જયાર� અઇમ્મા અલય્હ��ુસ્સલામને સંબો
કર� છે , ત્યાર� કહ� છે: ‘‘અય અઇમ્મએ મ અ�ુમીન
અલય્હ��ુસ્સલ,

�ુ ં આપનો િવરોધ છોડ�

દ� નારાઓ પૈક�નો �ં ’’ આમ કહ�નારાનો વાસ્તિવક
અમલ તે પ્રમાણે હોતો ન. �ું આવો અમલ
કરનારો માણસ ઇમામ અલય�હસ્સલામની સાથે
�ૂ� ં નથી બોલતો ?
*****
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તો પછ� �ુઆ કઈ ર�તે કરવી ?
અહ� પ્ર�ન એ ઉપ�સ્થત થાય છે , જો
કોઈ માણસ �ઝક્ર� �ુદા અને �ુઆ પડતી વખત
�ુદા,

ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે

વસલ્લમ અને ઇમામ અલય�હસ્સલામ સાથે �ૂ
બોલનારો ગણાઈ જતો હોય પછ� �ુઆ અને
�ઝયારત ક�વી ર�તે પડ� ?
આ પ્ર�નનો જવાબ અમે � જ િવગત
અને છણાવટથી અત્રે પ્રસ્�ુત કર� શક�એ
નથી. કારણ ક� , આ �ુસ્તક એ િવષય પર લખાઈ
રહ�ું નથી. અલબ� સં�ક્ષપ્તમાં એ વાત સ
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લેવી જોઈએ ક� , અમે �ુદા , ર� ૂલ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ અને ઇમા
અલય�હસ્સલામ િવશે � પ્રકારના �ૂઠ ત
��ુ�લિનદ� શ �� છે તે માણસને અહંકાર , સ્વાથ,
અ�ભમાન િવગેર�થી બચાવવા માટ�

કય� છે . આ

બાબતનો ઉલ્લેખ કરવાનો હ��ુ એ છે ક

, માણસ

પોતાના �ઝક્ર� �ુદાથી અને �ુઆઓ માટ� ગવર્
કરવા માંડ�. એ�ું કયાર� ય થ�ુ ં ન જોઈએ ક� કદાચ
કોઈ મોઅિમન એ�ું કહ� ક�

, જો આપણે આપણી

�ુઆઓ અને �ઝક્ર� �ુદામાં સા�ું બોલતા ન

તો

પછ� �ુઆ અને �ઝક્ર �ુદા કરવા�ું છોડ� દ��ુ
જોઈએ. આ�ું િવચાર�ું એ િનરાશા અને શયતાની
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વસવસા�ુ ં પ�રણામ છે . શયતાન ઇચ્છે છે ક� કોઈ
પણ માણસ સાવ પહ�લથ
ે ી જ સાચો હોતો નથી.
પરં � ુ પોતાની કોિશષો અને અથાગ પ્રયત્નો
પ�રણામે સચ્ચાઈનો દરજજો પ્રાપ્ત કર� શક�
અને તે પછ� �ુદાવંદ� આલમ તેને પોતાના �ુત્ફો
કરમની િન��ચત મં�ઝલે પહ�ચાડ� છે .
�ુઆઓમાં � વા

કયો ઉચ્ચારવામાં

(પડાવામાં) આવે છે તે પૈક�નાં ક�ટલાક વા કયોનો
અથર્  કત અ�ુક લોકો જ સમજતા હોય છે . જયાર�
મોટા ભાગનાં લોકો તેનો અથર્ સમજતા નથી હોત.
� માણસ અથર્ સમજયા વગર �ુરઆન મ�દની
િતલાવત કર� છે અથવા તો અઇમ્માએ મ અ�ુમીન
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અલય્હ��ુસ્સલામ તરફથી આપણા �ુધી પ ચેલી
�ુઆઓ પડ� છે , તો એ િતલાવત અથવા તો
�ુઆઓની �ુરાનીયતની અસર તેમની ઉપર પડશે
અને તેમના �દલો �ુનવ્વર(પ્રકાિ) થઈ જશે
તેમાં શંકાને �બ લ�ુલ સ્થાન નથ. એટ�ું જ નહ�
તેઓને િતલાવત કરવાનો અને �ુઆઓ પડવાનો
સવાબ પણ મળે છે . જો કોઈ માણસ �ુરઆન
મ�દ અથવા તો �ુઆઓ , અરબી ભાષામાં તેનો
અથર્ સમજયા વગર પડ� છ

, તેને કોઈ પણ

સંજોગોમાં �ૂઠ્ઠો કહ� શકાતો ન.
*****
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દર� કના િવિવધ દરજ�
આમ છતાં એ વાત પણ �ણી લેવી
જોઈએ ક� , � લોકો �ુરઆન અને �ુઆઓને તેનો
અથર્ સમ�ને પડ� છ , તેમના િવિવધ દરજ�ઓ
છે . સૌથી �ચા દરજ� પર અઇમ્મએ મ અ�ુમીન
અલય્હ��ુસ્સલામ . �ઓ �ુરઆન અને �ુઆઓના
અથર્થી સં�ૂણર્પણે વાક�ફ  . જયાર� મોટા ભાગના
મોઅિમનો એ દરજ� અને સ્થાન �ુધી પહ�ચી
શકતા નથી. તેથી એમ હરગીઝ ન કહ� શકાય ક�
તેવા મોઅિમનો �ૂ� બોલી રહયા છે . તેથી આપણે
માત્ર એટ�ું જ કહ� શક�એ ક� ઇન્શાઅલ્લા
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મોઅિમનો �ૂ� બોલી રહયા નથી. દાખલા તર�ક�
તમામ મોઅિમનોને ખૌફ� �ુદા છે અને �ુરઆને
મ�દમાં છે :
‘જો તમે (સાચા) મોઅિમન હો તો
તેમનાથી ડરો નહ�, ફકત મારાથી જ ડરતા રહો.’’
(� ૂરએ આલે ઇમરાન - ૩, આ. ૭પ)
તમામ મોઅિમનો �ુદા પાસે આશા
રાખતા હોય છે . મોઅિમનોના �દલોમાં ખૌફ� �ુદા
હોવા િવશે કોઈ બેમત નથી અને મોઅિમનો �
ર�તે ખૌફ� �ુદા અને �ુદા પ્રત્યે આશા રાખે
તેના પણ િવિવધ દરજ� હોય છે . મોઅિમનોના
એ દરજ� અઇમ્મએ મા�ુમીન
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,

અલય્હ��ુસ્સલામના દરજ� સમાન કોઈ પ
સંજોગોમાં હોઈ શકતા નથી.
મોઅિમનો નફસની પાક�ઝગીની એ
મં�ઝલ �ુધી પહ�ચી શ કતા નથી. પણ પોતાની
નફસાની ખ્વાહ�શોના િશકાર બની �ય છ , તેથી
તેઓ �ુનાહોમાં ફસાઈ �ય છે . તેથી જ
મોઅિમનોથી �ુદાવંદ� આલમના �ુકમો�ું પાલન
કરવામાં અને ઇતાઅતમાં � ૂલ� ૂક થઈ �ય છે .
આનો �ુઆએ અ� ૂ હમ્ઝ શીમાલીમાં આ પ્રમાણ
ઉલ્લેખ છ.
‘‘�ુદાવંદા, મ� � �ુનાહો કયાર છે તે તાર�
�ુદાઈના ઇન્કારના કારણે નથી કયાર ન તો તારા
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�ુકમોને મા�ુલી સમજવાને લીધે કયાર છે અને ન
તો મ� તારા અઝાબને હલકો સમજવાને લીધે
�ુનાહ કયાર છે , પરં � ુ માર� � ૂલ , આળસ, નફસ
પરસ્તી અને ઘમંડને લીધે �ું �ુનાહોમાં ફસાયો
�ં.’’
*****
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�ૃઢ િવ�વાસ અને િવરોધ
માણસને �ુદા ઉપર સં� ૂણર્ ઈમાન અને
તેના અઝાબનો ખૌફ હોય તેમ છતાં તેની ઉપર
ખ્વાહ�શાતે નફસ કા�ૂ મેળવી લે તો તે �ુનાહોમાં
ફસાઈ �ય છે . � માણસ �ુદા ઉપર સં� ૂણર્ યક�ન
રાખતો હોય તે �ુનાહો ન જ કર� , તે� ુ ં નથી. મોટા
ભાગના લોકો એ�ું માને છે ક� �તૃ ્�ુ પામેલા
માણસો અને પત્થર િવગેર� િનજ�વ વસ્�ુઓમાં કશ
ફ�ર નથી. મડ�ું હલન ચલન ક� કોઈ કામ કર�
શક�ું નથી તેમ છતાં માણસ મડદાથી ડર� છે અને
�
તેના યક�ન (સં� ૂણર્ િવ�વાસ ક� તે ૃત માણસ
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કાંઈ કર� શક� નહ�)થી તેને કોઈ ફાયદો થતો નથી
અને તેથી મૈયત પાસે રાતે એકાંતમાં રહ�તા
માણસ � ૂબ ડર� છે . તેથી જ આપણે �ુઆઓમાં
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�

, � તેને તમામ

�ુનાહોથી બચાવે , તો �ુદાવંદ� આલમ તેના
�દલમાં સાચો ખૌફ ઉત્ � કર� દ� છે . � ર�તે
બંદગી અને ઇતાઅતના દરજ�માં � ૃ�ધ્ધ થાય છે
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તેવી જ ર�તે તેના ખૌફના દરજ�માં ઉ�રો�ર
વધારો જ થતો �ય છે .
�રવાયતોથી �ણવા મળે છે ક� :
‘‘જો કોઈ માણસ કોઈ વસ્�ુ મેળવવા
ઈચ્છે અને તેના માટ� પ્રયત્નો કર� તો તે વસ
મેળવી લે છે .’’
� હા, સં� ૂણર્ ર�તે ‘સા�દક’ (સાચા) હો�ુ ં
એ માત્ર અઇમ્મએ મા�ુમીન અલય્હ��ુસ્સલ
શોભા છે . આ કારણથી જ કહ�વા�ું છે ક�

‘‘અને

સાચાઓ (સાદ� ક�ન) નો સાથ આપો ’’ (� ૂ. તૌબા ૯,

આ. ૧૧૯) આયતમાં સાદ� ક�નનો અથર્

એહલેબત
ૈ અલય્હ��ુસ્સલામ .
*****
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અઢારમો �ુનાહ �ુઠ્ઠકસમ (ખોટા
સોગંદ)
�ૂઠ્ઠ કસમ ખાવી એ અઢારમો �ુ નાહ છે
� �ુનાહ� કબીરા હોવા િવશેની સ્પષ્ટત
�રવાયતોમાં મૌ�ૂદ છે . ખો ટ� કસમ ખાઈને કોઈ
ખબર આપવી એ �ુનાહ� કબીરા છે . ખાસ ર�ને
કોઈ ખો ટ� કસમ ખાવા એ એક મોટો �ુ નાહ છે .
�રવાયતોમાં છે ક� ખો ટ� કસમ ખાનારો �ુનાહોમાં
ઘેરાએલો રહ� છે . એટ�ું જ નહ� તે જહ

�નમની

આગમાં 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� વસ્�ુ શર�રના વાળને

કાપી નાખે છે , તેવી ર�તે �ૂઠ્ઠી કસમ માણસન
દ�નને ના� ૂદ કર� દ� છે .
અબ્�ુલ અઝીબ અને ફઝલ ઇબ્ને શાઝાન
હઝરત ઇમામ અલી રઝા

અલ�ય્હસલામથી

ન�ધેલ સહ�હ �રવાયતોમાં ખોટ� કસમ ખાવા એ
�ુનાહ� કબીરા હોવા�ું સા�બત છે . તોહફ�ુલ ઓ�ુલ
નામની �કતાબમાં હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલય�હસ્સલામની �રવાયત છે ક�

‘‘ખોટ� કસમ

ઈમાનને ખરાબ કર� નાખતા હોય છે .’’
*****
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ખોટ� કસમ ખાવાના �ુનાહનો
અઝાબ
‘‘બેશક � લોકો અલ્લાહને(આપેલા) વાયદા
તથા પોતાના સોગંદોના બદલામાં ન�વી �કમત
લઈ લે છે (તેઓ) એ જ તો છે ક� �મના માટ�
આખેરતમાં કાંઈ ભાગ નથી અને ન અલ્લાહ
તેમની સાથે વાત કરશે અને ન �ામતના દહાડ�
તેમને (માયા� નજર� ) િનહાળશે અને ન તેમને
(�ુનાહની ગંદક�થી) પાક કરશે , અને તેમના માટ�
�ુ:ખભર� સ� છે .’’
(� ૂરએ આલે ઇમરાન, આ. ૭૭)
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હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલય�હસ્સલામે ખોટ� કસમ એ એક �ુનાહ� કબીરા
હોવાના સમથર્ન માટ� ઉપરની આય ની િતલાવત
ફરમાવી હતી.
*****
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હઝરત ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્મે કસમ
ખાવાનો �ક
ુ મ આપ્ય.
‘તફસીર અલ મીઝાન ’ માં અને શૈખ
સ�ૂ કની �કતાબ અમાલીમાં ન�ધવામાં આવ્�ું છ , ક�
અમરઉલ ક� સ અને બી� એક માણસ વચ્ચે
જમીનની બાબતમાં ઝઘડો થઈ ગયો. બંને માણસ
એક જમીન પોતાની હોવાનો દાવો કરતા હતા. તે
બંને જણા હ ઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમની �ખદમતમાં તે િવવાદ સાથે
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ઉપ�સ્થત થય. ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમે અમરઉલ ક�સને ફરમાવ્�ુ: ‘‘�ુ ં
�ું બે આદ�લ ગવાહને ર�ૂ કર� શક�શ

?’’ તેણે

ફરમાવ્�ું‘‘�, ના’’ � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ: તો પછ� તાર�
િવ�ધ્ધમાં દાવો કરનાર� કસમ ખાઈ લેવી જોઈ.
અમરઉલ ક� સે કહ�ુ ં : ‘તે ખોટ� કસમ ખાઈને માર�
જમીન પડાવી લેશ.ે

’ � હઝરત સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�: જો તે ખોટ�
કસમ ખાશે તો એવા લોકો પૈક�નો થઈ જશે , �ની
ઉપર કાલે કયામતના �દવસે અલ્લાહ રહ�મતની
નજર નહ� કર� , અને તેને �ુનાહોથી પાક નહ� કર� .
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એવા માણસ માટ� દદર ્નાક અઝાબ હશ. જયાર� એ
માણસે � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમ�ું બયાન સાંભળ્�ું ત્યાર� �ૂબ જ ડ
ગયો અને અમરઉલ ક� સની જમીન િવશેનો
પોતાનો દાવો પાછો ખ�ચી લીધો.
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલય�હસ્સલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે:
‘‘� કોઈ માણસ કોઈ કસમ ખાય અને
�ણતો હોય ક� તે ખોટો છે

, તો (�ણે ક�) તે

�ુલ્લમ �ુલ્લી ર�તે �ુદા સાથે લડાઈ કરનારો .’’
(�કતાબે કાફ�, બાબે ઈમાન વ �ુ ફ)
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હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે ક� હ ઝરત ર� ૂલે �ુદા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ ફરમાવે
: ‘‘�ૂઠ્ઠી કસમ ખાવાથી પરહ�ઝ ક , કારણ ક� �ૂઠ્ઠ
કસમ ખાવાથી આબાદ� વીરાનીમાં ફ�રવાઈ �ય
છે એન �ૂઠ્ઠી કસમ ખાનારઓને િનરાધાર બનાવ
દ� છે .’’
બી� �રવાયતોથી �ણવા મળે છે ક� �ૂઠ્ઠ
કસમ અને ક ત્એ રહમ એવી બાબતો છે �
આબાદ�ને વીરાની (વસ્તીને ર) માં ફ�રવી દ� છે ,
આવનાર� પેઢ�ને બરબાદ કર� છે .
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(�કતાબે કાફ�, ઈમાન અને �ુ ફ્રન
પ્રકરણમ)
*****
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�ૂઠ્ઠી કસમનો �ુષ પ્
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલ ફરમાવે છે �ૂઠ્ઠી કસમ ખાના
ચાલીસ રાતોમાં તંગદસ્ત(આિથ�ક ર�તે બેહાલ)
થઈ �ય છે . આ

જ િવષય બી� ક�ટલીક

�રવાયતોમાં પણ મૌ�ૂદ છે . છઠ્ઠા ઇમા
અલ�ય્હસ્સલનો આ પણ ઇરશાદ છે :

‘‘કોઈ

�ુસલમાનનો હક પચાવી પાડવા અથવા તેનો
માલ આચક� લેવા માટ� � ખોટ� કસમ ખાવામાં
આવે છે , તે જહ �ખમમાં જવા�ું કારણ બને છે
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલનો આ પણ ઇરશાદ છે
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’’

‘‘જયાર� કોઈ માણસ એમ કહ� ક� :

‘�ુદા �ણે છે ’

ખર� ખર તે �ૂ� બોલી રહયો હોય તો �ુદાવંદ�
તઆલા તેને સંબોધીને કહ� છે : �ું તને મારા
િસવાય બી�ુ ં કોઈ ન મળ્�ું ? �ના માટ� � ુ ં �ૂ� ં
બોલી શક� ? (આળ � ૂક� શક� ?)’’
(�કતાબે કાફ� ઈમાન અને �ુ ફ્રન
પ્રકરણમ)
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલ ફરમાવે છે : જો કોઈ માણસ કોઈ
દાવો કરતા કહ� ક� , �ુદા �ણે છે , અને વાસ્તવમાં
�ુદા તેનાથી ઉલ્�ું �ણતો હોય(એટલે ક� તેનો
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દાવો ખોટો હોય) તો �ુદાની અઝમત અને હ�બત
જોઈને અશ� ઇલાહ� કાંપી ઉઠ� છે .
(�કતાબે કાફ�)
*****
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કસમના પ્રક
કસમ દ્વા કોઈ બાબત સા�બત કરવામાં
આવે છે અથવા કોઈ કામ કર�ુ ં જ�ર� થાય છે .
કોઈ પણ વાત અથવા સમાચારને
સા�બત કરવા માટ� અથવા ભાર� ૂવર્ક બયાન કરવા
માટ� કસમ ખાવામાં આવે છે . કસમના ચાર પ્રકા
છે .
(૧) વા�બ (ર) �સુ ્તહ (૩) મક�હ (૪)
હરામ
*****
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કસમ ખાવા કયાર� વા�બ થાય
છે ?
જો પોતાની ઇઝઝતના રક્ષણનો પ્
હોય તો માણસે પોતે અથવા કોઈ �ુસલમાનના
રક્ષણ માટ� કસમ ખાવા  �બ બને છે . તેવી જ
ર�તે પોતાના માલ અથવા એવો માલ ક� ��ુ ં
રક્ષણ કર�ું  �બ હોય તેનો પ્ર�ન હોય અન
કસમ ખાવા વગર તે માલ�ુ ં રક્ષણ થઈ શક� તે
ન હોય તો પણ કસમ ખાવા વા

�બ છે . એટલે

�ુધી ક� તે કયાર� ક �ન, ઇઝઝત ક� � ૂબ જ વધાર�
પ્રમાણમાં માલના રક્ષણ માટ� �ૂઠ્ઠા કસમ
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વા�બ થઈ �ય છે . અલબ� માણસે �ૂઠ્ઠા કસ
ખાવાને બદલે તવર�યાહ કરવાના પ્રયત્નો કર
જોઈએ અને તે ર�તે એહિતયાતથી કામ કર� તે
વધાર� સા�ં છે .
*****

260

એવા પ્રસંગો �માં કસમ ખાવ
�ુસ્તહબ છ.
ક�ટલાક પ્રસંગો એવા હોય છે � વખત
કસમ ખાવા �ુસ્તહબ(�ુ

�સત હોય છે ) અને

ક�ટલાક પ્રસંગોએ કસમ ન ખાવા �ુસ્તહબ હોય.
જો પોતાના અથવા બી� કોઈ �ુસલમાનના
માલના રક્ષણનો એવો પ્રસંગ હોય � માલ
રક્ષણ કર�ું �બ તો ન હોય તેવા પ્રસંગોએ �ૂઠ
કસમ ખાવી �ુસ્તહબ છ. આ એ માલ છે �ની
�ક�મત ૩૦ (ત્ર) �દરહમથી ઓછ� હોય.
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ઝરર ્રારહ,

ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર

અલ�ય્હસ્સલને કહ�ુ ં ઝા�લમ હા�કમ અમાર�
પાસેથી બળજબર� � ૂવર્ક ટ�ક્ષ ઝકાતની વ�ુલ
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�ુ ં
રક્ષણ થઈ શક� તેમ ન હોય ત(ખોટ� કસમ ખાઈ
શકાય ખરા ?) ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા ફરમાવ્�ું:
‘‘એવા કસમ ખાવ , એવા કસમ ખ�ૂર
અને માખણ કરતાંય મીઠા અને લહ�જતદાર હોય
છે .’’ (સ્પષ્ટ છે ક� આવા કસ
�લ્મથી �ુ�ક્ત પામી શકાય .)
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દ્વા ઝા�લમના

અલબ� જો માલ ઓછો હોય એટલે ક�
૩૦ �દરહમથી ઓછ� રકમનો હોય તેટલી રકમનો
માલ ઝા�લમના હાથમાં જવાથી બચાવવા ખોટ�
કસમ ન ખાવા �ુસ્તહબ છ. હ ઝરત ઇમામ જઅફર�
સા�દક અલ�ય્હસ્સલની હદ�સ છે , : ‘‘જો કોઈ
�ુદાની �ુ�ગ� અને અઝમતને ધ્યાનમાં રાખીને
કસમ ન ખાય તો �ુદાવંદ� તઆલા તેને એટલો
બધો માલ આપશે , � ગએલા માલ કરતા બહ�તર
અને વધાર� હશે.’’
ુ ઈમાન)
(ફરોગે કાફ� �કતા�લ
*****
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હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલ ફરમાવે છે
‘‘જો તમાર� િવ�ધ્ધમાં કોઈ માલનો દાવો
કરવામાં આવે પણ એ દાવો કરનારનો તમારા
માલ ઉપર કોઈ હક ન હોય અને એ તમાર� પાસે
(એ માલ તમારો હોવા બાબતના) કસમ ખાવાનો
આગ્રહ રાખે , જો તે માલ ૩૦ (ત્ર) �દરહમની
�ક�મતની મયાર્દામાં આવતો હોય ત , તેને આપી
દયો, પણ કસમ ન ખાવ , અને જો તે માલ ૩૦
(ત્ર) �દરહમથી વધાર� �ક�મતનો હોય તો કસમ
ખાઈ લો અને તેને કાંઈ ન આપો.’’ (ફરોગે કાફ�)
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પયગમ્બર� ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહો અલ
વઆલેહ� વસલ્લમ ફરમાવે છે:

‘‘� માણસ

પોતાના કઝર્દાર અથવા �ની ઉપર કોઈ માલ
આપવાની જવાબદાર� ખવડાવવા માગે , પરં � ુ એ
માણસ એ વાત �ણવા છતાં ક�

પોતાને કસમ

ખાવાનો હક છે �ુદાની અઝમતને લક્ષમ રાખીને
કસમ ન ખાય તો, �ુદાએ તઆલા કયામતના �દવસે
(એવા માણસને) હઝરત ઇબ્રાહ ખલી�ુલ્લા
કરતાં ઓછો દરજજો આપવાથી રા� નહ� થાય.’’
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ઈમામ સય્યદ સજ�દ
અલ�ય્હસ્સલા કસમ ન ખાધા.
�કતાબે કાફ�માં આ �રવાયત ન�ધવામાં
આવી છે ક� : હ ઝરત ઇમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલની એક પત્ની બની હનીફાના
કબીલાની હતી. ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલની એક

પત્ની બની હનીફાના કબીલાની ક� તે �ી આપ
અલ�ય્હસ્સલના દાદા હ

ઝરત અમી�લ

મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલની �ુશ્મન છ. આ
વાતની ખાત્રકયાર પછ� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા તે
�ીને તલ્લાક આપી દ�ધ. તે �ીએ મહ�રની રકમ
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અગાઉથી લઈ લીધી હતી. આમ છતાં તેણીએ
ઇમામ ઝય�ુલ આબેદ�નની િવ�ધ્ધ મદ�નાના
હાક�મ પાસે મહ�રનો �ૂઠ્ઠો દાવો ર�ૂ . તે �ીએ
ચારસો દ�નારની માંગણી કર�.

ઈમામ સય્યદ

સજ�દ અલ�ય્હસ્સલને 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 સય્યદ� સજ�દ અલ�ય્હસ્સલા
કસમ ન ખાધા , પરં � ુ આપના ફરઝંદ હ

ઝરત

ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલને તે �ીને
ચારસો દ�નાર � ૂ

કવી દ� વાનો �ુકમ આપ્ય.

હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
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અલ�ય્હસ્સલામ

અઝર્ કર� �ું આપની ઉપર �ુરબાન થઈ �
હક આપની સાથે નથી

, �ુ ં

? ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા

ફરમાવ્�ું: ક�મ નહ�. (આપણે હક ઉપર જ છ�એ)
પરં � ું �ુ ં �ુદાવંદ� આલમને એટલો �ુ�ગર્ અને
માનવંતો સમ�ુ �ં ક� થોડાક �ુન્યવી માલ ખાતર
�ુ ં �ુદાની કસમ ખાવા�ું પસંદ કરતો નથી.
*****
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હક વાતને ભાર� ૂવર્ક ર�ૂ કરવા
માટ� કસમ
હક વાતને સા�બત કરવા અથવા તો હક
વાતને ભાર� ૂવર્ક ર�ૂ કરવા અને તેની અગત્યત
દશાર્વવા માટ� કસમ ખાવા માત્ર �એઝ જ ન
પણ �ુસ્તહબ છ. �મક� પયગમ્બર સલ્લલ્લા
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ કસમ ખાઈને ફરમાવ
છે .
‘‘�ુદાની કસમ , �ુદા મ ગફ�રત કરવામાં
(માફ� આપવામાં) િવલંબ નહ� કર� , જો ક� એ શકય
છે ક� તમે લોકો (માફ� માંગવામાં) તૌબા કરવામાં
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આળસ કરો.’’

(�કતાબે

મસા�લક, બાબે ઈમાન)
એવી જ ર�તે કસમ િવશે� ું બી�ુ એક
ઉદાહરણ હ

ઝરત અમી�લ મોઅમેનીન

અલ�ય્હસ્સલ�ુ ં આ કથન છે ક�
‘‘�ુદાની કસમ � (બાબતો) �ુ ં ��ુ ં �ં
તે લોકો �ણતા હોત તો

, બ�ુ જ ઓછા લોકો

હસતે અને વધાર� પ્રમાણમાં રડયા કર’’
�ુરઆને મ�દ અને મા

અ� ૂમીન

અલય્હ��ુસ્સલામની �રવાયતોમાં ઘણી જગ્ય
કસમ ખાવામાં આવ્યા છ. એ બધા કસમનો સંબધ
ં
આ જ કસમ (�નો ઉપર ઉલ્લેખ થઈ �કયો છે )ની
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સાથે છે . એટલે ક� એ કસમ હક વાતો પર ભાર
� ૂકવા અને તે� ું મહત્વ દશાર્વવા માટ� જ ખાવામા
આવેલ છે .
એક માણસે હ

ઝરત ઇમામ મોહમ્મદ

બા�કર અલ�ય્હસ્સલને પત્ર લખીને �ૂછ�ું હ�ું ક
: ‘‘આપની સાથે જ �ૂઠ્ઠી વાતો જોડ� દ�વામાં આવ
છે , તેના િવશે આપ �ું ફરમાવો છો ?
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા તેના જવાબમાં
ફરમાવ્�ું:
‘‘�ુદાની કસમ � વાતો અમારા સાથે
જોડવામાં આવે છે તે હક�કત નથી પરં � ુ �ુ ં એ
વાતોને �ૂઠલાવવા (રદ કરવા) માટ� કોઈ પણ
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સંજોગોમાં વલ્લા (�ુદાની કસમ) કહ�વા�ું પસંદ
કરતો નથી. પરં � ુ મને એ વાતનો અફસોસ થાય છે
ક� એવી વાતો કહ�વામાં આવે છે � ખર� ખર બની
નથી.’’
*****
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કસમ ખાવા મક�હ છે
વા�બ અને �ુસ્તહબ કસમ િવશે�ું
વણર્ન આપણે જો�ુ. એ વા �બ અથવા �ુસ્તહબ
કસમ િસવાયના તમામ સંજોગોમાં કસમ ખાવા
સં� ૂણર્પણે મક�હ છ . ભલે પછ� તે � ૂતકાળની
વાત હોય , વતર્માનની વાત હોય ક� ભિવષ્યન
વાત હોય. આમ , સામાન્ય સંજોગોમાં કસમ ખાવા
મક�હ છે . જો માણસ બીન જ�ર� ર�તે કસમ ખાય
ક�, ‘કાલે આમ બન્�ું હ�ુ, અત્યાર� આમ છ , અથવા
ભિવષ્યમાં આમ બનવા�ું છ. ’ તો તે મક�હ છે .
પણ આ બધી બાબતો સાચી વાત માટ� કસમ
273

ખાવામાં આવે ત્યાર� જ લા�ુ પડ� છ. ખોટ� વાત
માટ� કસમ ખાવા હરામ છે તેમાં શંકાને કોઈ સ્થાન
નથી.
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલ ફરમાવે છે :
હો ક� �ૂ� બોલતા હો

‘‘તમે સા�ુ બોલતા

, �ુદાની કસમ ન ખાવ.

એટલા માટ� ક� �ુદા એ અઝઝ વ જલ્લ ફરમાવે છે
ક� ‘�ુદાનો ઉપયોગ તમારા કસમ માટ� ન કરો.’
(� ૂ. બકરહ ર, આ. રર૪) (ફરોગે કાફ�,
કસમ� ંુ પ્રક)
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલ�ું આ પણ ફરમાન છે ક�
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‘‘�ણે

�ુદાના ખોટા કસમ ખાધા તેણે �ણે ક� �ુફ્
ઇખ્તયાર �ુ.’’
‘‘અને � માણસે �ુદાના સાચા કસમ
ખાધા તેણે �ુનાહ

કયાર. એટલા માટ� ક� �ુદાએ

તઆલા ફરમાવે છે ક�

‘�ુદાનો ઉપયોગ તમામ

કસમ માટ� ન કરો.’
(ફરોગે કાફ�)
ઉપરોકત હદ�સોથી એ વાતની સ્પષ્ટત
થઈ �ય છે ક� , �ુદાના ખોટ� કસમ ખાવા એ એક
મોટા �ુનાહ� કબીરા છે અને �ુનાહ� કબીરા
આચરનાર વ્ય�ક્ત ઈમાનના �ચા દરજ�થી ઉતર
�ય છે �ના કારણે તેના �દલમાં �ુફ્ર પૈદા થ
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�ય છે . ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા સાચા કસમને પણ
�ુનાહ કહયા છે . તેના માટ� ઇસ્મ શબ્દથી સાચ
કસમને સખ્ત મક�હ ગણાવવામાં આવેલ છ.
*****
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`હઝરત ઇસા અલ�ય્હસ્સલની
�હદાયત
ફરોગે કાફ�માં આ હદ�સ પણ મૌ�ૂદ છે
ક�,

�હ

ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસ્સલા બયાન કર� છે .
હઝરત ઇસા અલ�ય્હસ્સલના શાગીદ�
(હવાર�યો) એ આપની આસપાસ ભેગા થઈને
� ૂછ�ું : ‘‘અય ભલાઈ શીખવનારા , અમને કંઈક
નસીહત કરો.’’
હઝરતે ફરમાવ્�ું: ‘‘બેશક, �ુદાના નબી
�ુસા અલ�ય્હસ્સલા તમોને �ુદાની �ુઠ્ઠી કસમ
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ખાવાનો �ુકમ આપ્યો છે અને �ું તમને �ુકમ આ�ું
�ં ક� , �ુદાના સાચા ક� ખોટા (કોઈ પણ �તના)
કસમ ન ખાવ.’’
*****
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એહતેરામની પાત્ર વસ્�ુઓ
કસમ
આગળ વણર્ન થઈ ગ�ું છે તે �ુજબ �
પ્રસંગોએ �ુદાના કસમ ખાવા �એઝ છે એવ
પ્રસંગોએ �ુરઆને મ�દના ક , કાબાના કસમ
અથવા પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમ અને અઇમ્મા અલય્હ��ુસ્સલામના
ખાવા પણ �એઝ છે . તેવી જ ર�તે આદરણીય
હસ્તી ક� વસ્�ુના કસમ ખાવા �એઝ . દાખલા
તર�ક� માણસ પોતાના િપતા �ુત્ર અથવા એવ
કોઈ પણ માણસની કસમ ખાઈ શક� છે .
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� �રવાયતોમાં �ુદા�ું નામ લઈને તેના
કસમ ખાવાની મનાઈ ફરમાવવામાં આવી છે

,

તેમાં પોતાનો હક સા�બત કરવા માટ� તેવા કસમ
ખાવાની મનાઈ છે . જયાર� કોઈ સાચી વાતને
સા�બત કરવા માટ� �ુદાના કસમ ખાવાની મનાઈ
ફરમાવવામાં આવી નથી. અલબ� જયાર� પોતાનો
હક સા�બત કરવા માટ� �ુદાના કસમ ખાવા જ�ર�
થઈ �ય ત્યાર� શરઈ ર�તે �ુદાના કસમ ખાવા
જોઈએ એવા સંજોગોમાં બી� કોઈ હસ્તી ક�
વસ્�ુના કસમ સાચા ક� સહ�હ ગણાશે નહ� કારણ ક�
શરઈ ર�તે એવો મામલો ત્યાં �ૂરો થઈ જતો નથ.
તેવી જ ર�તે ભિવષ્યમાં કોઈ કામ કરવાની ઇચ્છ
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હોય, અને તેના માટ� કોઈ કસમ ખાવા પડ� તો
ત્યાર� પણ �ુદાના જ કસમ ખાઈ શકાય છ. (તેવા
સંજોગોમાં) બી� કોઈ કસમ શરઈ હ�સીયત
ધરાવતી નથી.
*****
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એવા કસમ ક� � ખાવા હંમેશા
માટ� હરામ છે .
�ુદા અને તેના દ�ન (મઝહબે
ઇસ્લા)થી િવ� ૂખ અને �ૂ ર થઈ જવાના (તેનો
અ�સ્વકાર કર� દ�વાન) કસમ ખાવા હંમશ
ે ા માટ�
હરામ છે અને તેવા કસમ

કયાર� ય ખાઈ શકાતા

નથી. �મક� કોઈ માણસ એમ કહ� ક� જો �ુ ં ફલા�ુ ં
કામ ન ક�ં તો �ુદાથી િવ� ૂખ થઈ જઈશ. અથવા
તો દ�ને ઇસ્લામ ‘છોડ� દઈશ ’ આ પ્રકારના કસ
ખાવાના હરામ હોવામાં કોઈ સંદ�હ નથી. તેવી જ
ર�તે જો કોઈ માણસ એમ કહ� ક� :
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‘જો મ� ફલા�ુ ં

કામ ન �ુ� તો �ુ ં પયગમ્બર� �ુદા ઝરત મોહમ્મદ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમનો ઇન
કર� દઈશ અથવા હ ઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલની
િવલાયતમાંથી બહાર િનકળ� જઈસશ. અથવા તો
ય�દ
ૂ � િવગેર� થઈ જઈશ.
આ પ્રકારના કસમ પણ હરામ . આ
પ્રકારના કસમ પોતાનો હક સા�બત કરવા માટ� ક
કોઈ સાચી વાતને ભાર� ૂવર્ક દશાર્વવા માટ� પ
હોય, ભલે તે કામ ભિવષ્યમાં કોઈ કામ કરવા ક� ન
કરવાના વાયદા માટ� ક� કોઈ વાતને ભાર� ૂવર્ક ર�ૂ
કરવાના ઇરાદાથી હોય ક� વતર્માન ક� �ૂતકાળ
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િવશે હોય , તે બધા જ સંજોગોમાં ઉપર જણાવ્યા
પ્રમાણે કસમ ખાવા હરામ .
હઝરત નબીએ કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમે એક માણસને એ�ું કહ�તા
સાંભળ્યો ક� ‘‘�ુ ં દ�ને મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમથી િવ�ૂખ થઈ જઈ.’’
આ સાંભળ�ને હ

ઝરત ર� ૂલે �ુદા

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ:
‘‘તાર� ઉપર અફસોસ થાય જો �ુ ં હ

ઝરત

મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમના દ�ન(મઝહબે - ઇસ્લા)થી િવ� ૂખ
થઈ જઈશ તો પછ� કોનો દ�ન ઇખ્તયાર કર�શ?
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રાવી કહ� છે ક� : પછ� ર� ૂ�ુલ્લાહ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ
�ુિનયાથી વફાત પામ્યા ત્યાં �ુધી કદ� તે માણ
સાથે વાતચીત કર� નહ�.
(�કતાબે કાફ�, કસમ ખાવા� ંુ પ્રક)
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામ� ૂ�ુસ ઇબ્ને ઝીબયાનને ફરમાવ્�ુ
‘‘અય � ૂ�ુસ , અમારાથી િવ� ૂખ થઈ
જવાની વાતનો કસમમાં ઉપયોગ ન કરો. �
માણસ અમારાથી િવ� ૂખ થઈ જવાની વાતનો
કસમમાં ઉપયોગ કર� બેસે છે તે સાચો હોય ક� ખોટો,
અમારાથી િવ� ૂખ થઈ �ય છે .’’
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(�કતાબે કાફ�, કસમ� ંુ પ્રક)
*****
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�ર
ુ મતવાળ� કસમનો કફફારો
� પ્રકારના કસમ ખાવા હરામ ગણવામા
આવ્યા છ ,

ખાસ કર�ને � કસમમાં પિવત્

હસ્તીઓથી િવ�ૂખ થઈ જવાની વાત કરવામાં
આવી હોય એવી કસમનો કફફારો �ુજત�હદોના
એક સ�ુહ� ઝેહારના કફફારા �ટલો ગણાવ્યો છ.
(જયાર� કોઈ પિત પોતાની પત્નીને કહ� ક� �ુ માર�
માં અથવા બહ�ન �વી આ કફફારો લા� ૂ પડ� છે )
�ુજત�હદોના બી� એક સ�ુહ� એવી કસમનો
કફફારો નઝર તોડવાના કફફારા �ટલો ગણાવ્યો
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છે � માહ� �ુબારક રમઝાનમાં રોઝા તોડવા �ટલો
અથવા તો રોઝા ન રાખવાના કફફારા �ટલો છે .’’
(સંદભર્: શરાએ ઇસ્લા, �કતાબે
કફફારાત)
અલબ� શેખ �ુફ�દ ( અ.ર.) ફરમાવે છે
ક� (પિવત્ર હસ્તી) િવ� ૂખ થવા િવશેના કસમ
તોડ� નાખવામાં આવે તો તેનો કફફારો દસ
ગર�બોને પેટ ભર�ને ખા�ું ખવડાવ�ુ ં છે અને તે
�ુનાહથી તૌબા કરવી છે . આ

જ પ્રમાણેનો ફત્

હઝરત ઇમામ હસન અસ્કર�

અલ�ય્હસ્સલા

માસલીક નામની �કતાબમાં આપેલા ફત્વાથી પણ
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સા�બત થાય છે . ઇમામ અલય�હસ્સલામ ફરમાવે
છે :
‘‘તે દસ િમસ્ક�નને ખા�ુ ખવડાવશ. એક
�ુદ ખા�ું આપશે અને �ુદા પાસે ઇ�સ્તગફારપણ
કરશે.’’
એક �ુદ એ કસો જોપન મીસ્લ �ટલા
થાય છે � ચૌદ છટાંક અથવા તો ૭પ૦ (સાતસો
પચાસ) ગ્રા(પોણો ક�લોગ્ર) �ટ�ું થાય છે .
�માં માણસ ઘ� , લોટ, જવ, ચોખા અથવા તો
રાંધેલો ખોરાક પણ આપી શક� છે . ઉપર ઉલ્લેખ
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�ય્હસલામ અને મન્�ૂર
દવાનક�
એક માણસ , અબ્બાસી બાદશાહ મન્�ૂ
દવાનક�ની પાસે ગયો અને તેને હ
જઅફર� સા�દક

ઝરત ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલની િવ�ધ્ધ

ભડકાવવા લાગ્ય. તે કહ�વા લાગ્યો ક� તેઓ તાર�
ઉપર �ુમલો કરાવવા ઇચ્છે છ. આ કામ માટ�
તેઓએ ચાર� બા�ુ રકમ મોકલી છે અને આ કામ
ચા�ુ જ છે . તેઓ �મણે આપની ઉપર �ુમલો કય�
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હતો તે અબ્�ુલ્લાહ ઇબ્ને હસનના �ુત્રો મો
અને ઇબ્રાહ�મની મદદ કર� રહયા .
મન્�ૂર, હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલને મદ�નાથી બોલાવ્ય

,

જયાર�

ઇમામ અલ�ય્હસ્સલ મન્�ૂરના દરબારમાં આવ્ય
તો મન્�ૂર� તે સાંભળેલી વાત ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલ સમક્ષ ર�ૂ કર�ને ઇમા
અલ�ય્હસ્સલ ઉપર સખ્ત � કતેચીની (ટ�કા ટ�પ્પણ) કર�. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ ફરમાવ્�ું:
‘‘આવી વાતોથી �ુ ં �ુદાની પનાહ ચા�ુ ં �ં આ બધી
વાતો �ૂ� અને તો

હમત છે . ’’ મન્�ૂર� ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલ િવશે આ પ્રકારની વાતો કરનાર
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માણસને બોલાવ્ય , તે મલઉન (લાનતને પાત)
માણસે ફર� તે જ વાતો કહ� અને ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલ પર

તોહમત � ૂ ક�ુ.ં ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલામ ફરમાવ્�ું: �ુ ં તાર� વાત માટ� �ુ ં
કસમ ખાઈ શક�શ ? તે માણસે કસમ ખાવાના શ�
કર� દ�ધા. ‘‘�ુદાના કસમ , ક� �ના િસવાય કોઈ
મઅ� ૂદ નથી, � બધા કરતા વ�ુ શ�ક્તશાળ� છ ,
� હંમશ
ે ાથી છે અને હંમશ
ે ા રહ�શે. ’’ ...... હઝરતે
તેને આમ કરતા વચ્ચેથી જ રોક� દ�ધો અને
ફરમાવ્�ું: કસમ ખાવાની ઉતાવળ ન કર , �ુ ં ક�ુ ં
તે પ્રમાણે કસમ .
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મન્�ૂર� �ૂછ�ું: �ું આ માણસે � ર�તે કસમ
ખાધા તેમાં કાંઈ અ�ુરાશ છે
અલય�હસ્સલામે ફરમાવ્�ુ:

?ઇમામ
‘‘જો માણસ કસમ

ખાતા પહ�લા �ુદાની પ્રશંસા કર� બેસે તો �ુદ
તેની ઉપર તાત્કા�લક અઝાબ ના�ઝલ કરતો અટક�
�ય છે . તેણે આ ર�તે કસમ ખાવી જોઈએ.
“ઓબરર� ઓ િમન હવ�લલ્લાહ� વ �ુવ્વતી િ�એ
લ સાદ� �ુન ફ� મા અ�લ
ૂ ો”
(શેખ � ૂસીની �કતાબ અમાલી અને �કતાબ
મીનહ�ૂદ દઅવાત)
એટલે ક� �ુ ં �ુદાની તાકાત અને �ુવ્વતથી
િવ� ૂખ થઈ �વ �ં અને માર� પોતાની જ તાકાત
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અને �ુવ્વતમં◌ા રક્ષણ ચા�ું , ક� �ુ ં � કાંઈ કહ�
રહયો �ં તે સા�ુ ં કહ� રહયો �ં.
મન્�ૂર� તે માણસને ઉપર દશાર્વ્યા પ્ર
કસમ ખાવાનો �ુકમ આપ્ય. તેણે આ ર�તે કસમ
ખાવા�ું �ુ� ક�ુર ન હ�ુ,ં ત્યાં જ તેની �ભ �ુતરાની
�મ બહાર લટ કવા માંડ� અને તે ત્યાંને ત્યાં
જહ�હમ વાિસલ થઈ ગયો.
*****
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�ું આ વાત એહતેરામને પાત્
કસમની િવ�ધ્ધ છે?
ઉપરની �રવાયતથી એ વાતની ગેર
સમજણ થવાની શ કયતા છે , ક� કોઈ એમ સમ�
બેસે ક� એહતેરામને પાત્ર વ્ય�ક્ત ક�  વસ્�
કસમ ખાવા યોગ્ય છ. પરં � ુ હક� કતમાં એ�ુ ં નથી ,
મોહ��ક� �ુમ્મી(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 �કસ્સામાં ઇમામ અલ�ય્હસ્સલ એ વાત
295

�ણતા હતા ક� કસમ ખાનારો મોઅિમન નથી

,

પરં � ુ એહલેબત
ૈ અલય્હ��ુસ્સલામનો �ુશ્મન
અને ઇમામે પોતે જવાબદાર� �ુ

કત (િનદ�ષ)

સા�બત થવા માટ� પણ આમ કર�ું જ�ર� હ�ુ.ં
(�કતાબે �મેઉશ્શેતાત- પાના નં ૭૪૪)
મોહકક�કના ઉપરોકત બયાનથી એ વાત
પણ સા�બત થાય છે ક� ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલા તે

મલઉનને હલાક (નાશ) થવાને પાત્ર સમજત
હતા અને તેની મૌત િવ� ૂખ થવા િવશેના કસમ
ખાવા ઉપર જ આધાર�ત હતી. તેના હલાક
થવાથી જ ઇમામતના ઉચ્ચ દરજ��ું અપમાન
થતા અટક� ગ�ુ અને ઇમામ
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અલ�ય્હસ્સલ

મન્�ૂરના હાથે

કત્લ થતા બચી ગયા. આ

બનાવનો ફાયદો એ પણ થયો ક� થોડા સમય માટ�
મન્�ૂરના હાથે બી� સાદાતો અને મોઅિમનો પણ
કત્લથતા બચી ગયા.
*****
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�ૂઠ� કસમની તૌબા
જો માણસ � ૂતકાળ ક� વતર્માનની કોઈ
વાત માટ� ખોટ� કસમ ખાઈ બેસે તો તેની તૌબા એ
છે ક� માણસ પોતાની વતર્�ુક માટ� સખ્ત ભોઠ
અને શરમ અ�ુભવે. તેમજ એમ સમ� ક� પોતે
�ુદાવંદ� આલમના �ુબારક નામને રમક�ું સમ�ને
રમી રહયો હતો. એટ�ું જ નહ�

, તે એક �ુનાહ�

કબીરા પણ કર� બેઠો હતો. માણસ પોતાના
આચર� લા �ૃત્યો માટ� �ટલી શરમ અ�ુભવીને
પોતાના �ુનાહોને �ટલા મોટા સમજશે અને
ઇ�સ્તગફાર(�ુનાહો માટ� તૌબા કરશે) તેટલા
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પ્રમાણમાં તે �ુદાની રહ�મત અને

ગફ�રતથી

નજદ�ક થતો જશે. જો તેના �ૂઠ� કસમ ખાવાના
કારણે કોઈ �ુસલમાનને આિથ�ક � ૂક સાન થ�ુ ં હોય
ક� કોઈ �ુસલમાન અપમાિનત થયો હોય તો �ૂઠ્ઠ
કસમ ખાનાર� તે આિથ�ક � ૂક સાનને ભરપાઈ કર�ુ ં
જોઈએ અને મઝ� ૂમ વ્ય�ક્તની માફ� માંગવ
જોઈએ અને � ર�તે શ

કય હોય તે ર�તે તે

� ૂકસાનની � ૂણર્તા કરવી જોઈ.
*****
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કસમ કયાર� સાચી ગણાશે ?
જો કોઈ માણસ એવા કસમ ખાય ક� પોતે
ભિવષ્યમાં અ�ૂક કામ કરતો રહ�શે અથવા તો
અ� ૂક કામ નહ� કર� તો તેના કસમ સહ�હ થવા
માટ� અ� ૂક શરતો છે

, જો તે શરતો�ુ ં પાલન

કરવામાં 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 � ૂજબ છે .
(૧) � કામ કરવા માટ� કસમ ખાવામાં
આવે તે કામ વા �બ અથવા તો �ુસ્તહબ હો�ું
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જોઈએ. દાખલા તર�ક� કોઈ માણસ એવા કસમ
ખાઈ શક� છે , ક� પોતે �ણી જોઈને નમાઝે �ુબ્હ
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 ખાવામાં આવે
તો તે કામ હરામ અથવા તો મક�હ હો�ું જોઈએ.
�મક� માણસ એવી કસમ ખાઈ શક� છે ક� પોતે
ભિવષ્યમાં કદ� �ૂ�ં નહ� બોલે અથવા તો કદ� પણ
મ�સ્જદમાં �ૂંકશે નહ. �ુબાહ કામ માટ� કસમ
ખાવી હોય તો તે કામ યોગ્ય ફાયદો પહ�ચાડ� તે�ું
હો�ું જ�ર� છે . દાખલા તર�ક� સીગર� ટ પીવી �ુબાહ
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

‘�ુબાહ’ વસ્�ુનો ઉપયોગ

શર�રને �ુ કસાન પહ�ચાડતો હોય , તો તે ત્યાર�
ક�ટલાક �ુજહિતદોની નજરમાં હરામ થઈ �ય છે .
(ર) મઝહબના પાંચ �ુકમો વા

�બ,

�ુસ્તહ, હરામ, મક�હ ક� �ુબાહ માટ� �ુદા�ુ ં નામ
�ભે લઈ ઉચ્ચાર�ને કસમ ખાવામાં આવે તો જ
કસમ સહ�હ છે . તેની સાથો સાથ તે કામ કરવાની
ક� ન કરવાની િનય્યત પણ હોવી જોઈ. માત્
સાધારણ સંજોગોમાં ઉપરના આ �ુકમો િસવાય
મશ્કર� ક� રમત ગમતમાં �ુદાના કસમ ખાવા ન
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જોઈએ. જો માણસ પોતાની ટ� વ �ુજબ કહ� બેસે
ક�, વલ્લા, �ુ ં આ કામ કર� બેસીશ અથવા તો
�ુદાની કસમ , �ુ ં આ�ું ખરાબ કામ નહ� ક�ં અને
ખર� ખર તે બાબતનો તેનો િનણર્ય હોય તો તે
કસમમાં ગણાઈ જશે, નહ�તર નહ� ગણાય.
�ુરઆને મ�દમાં ઇરશાદ છે : ‘‘અલ્લાહ
તમાર� અિન��ચત પ્રિતજ્ઞાઓ માટ� તમાર
જવાબ માંગશો નહ�. પરં � ુ તે પ્રિતજ્ઞાઓ �
�ણી જોઈએ ઇરાદા� ૂવર્ક લીધલ હોય(તેનો
જવાબ તમાર� પાસેથી માંગશે) માટ� આવી પ્રિતજ
(ભંગ કરવાનો) કફફારો (પ્રાય��) દસ
િનરાધારોનો મધ્યમ પ્રકારના ખાણામાંથી ક� � ત
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તમારા �ુ�ુંબીઓને ખવડાવો છો , તે ખવડાવવા�ુ.ં
અથવા દસ િનરાધારોને �ુગડા પહ�રાવવાના
અથવા એક �ુલામ આઝાદ કરવા�ું છે . પણ �ને
આ (વસ્�ુ) મળ� ન શક� તો તે ત્રણ �દવસના
રોઝા રાખે , આ પ્રાય��ચત તમોએ ખાધેલા સોગંદ
માટ� છે , અને તમારા સોગંદોના રક્ષ(પાલન)
આવી ર�તે અલ્લાહ પોતાની આયતો દ્વા, તમારા
માટ� સ્પષ્ટ કર�ને વણર્વે છે ક� �થી તમે આભ
માનનારા થાઓ.’’
*****
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િનરથર્ક કામની કસ
અગાઉના બયાનથી �ણવા મળ્�ું ક�
એવા જ કસમ શરઈ ર�તે અમલ કરવા યોગ્ય છે
�માં અકલી અને શરઈ ફાયદો હોય. એવા કામ
કરવા માટ� જ કસમ ખાઈ શકાય છે � કરવાની
��ચ હોય અથવા � કામ વા �બ અથવા �ુસ્તહબ
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� ુ ં
નાપસંદ કામ મક�હ અથવા હરામ હો�ુ ં જોઈએ.
આ ર�તે લગ્વ(િનરથર્) અથવા બે�ુદા કામ માટ�
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કસમ ખાવી એ જ લગ્ય(બે� ુદા) કાયર્ છ . આવી
કસમ શરઈ ર�તે યોગ્ય 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 �ુસ્તહબ કામ છોડ� દ�વાની ક�
હરામ અથવા મક�હ કામ કરવાની કસમ ખાય તો
તે કસમ લગ્વ(િનરથર્) છે .
જો કોઈ માણસ શ�ક્ત ધરાવતો હોવા
છતાં હજ કરવા માટ� ન જવાની. પોતાના બા

લ

બચ્ચાનો ખચર્ ન આપવા , પોતાની મા સાથે
અથવા કોઈ સગાં વહાલાં અથવા કોઈ મોઅિમન
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સાથે વાતચીત બંધ કરવાની (અબોલા લેવાની)
અથવા પોતાના સગાં વહાલાં સાથે િસલે રહમ ન
કરવાની અથવા બે મોઅિમન �બરાદરો વચ્ચે
ભિવષ્યમાં ઝઘડો �ૂર ન કરાવવાની કસમ ખાઈ
બેસે તો તેવા કસમની કોઈ શરઈ હ�િસયત નથી.
�ુદા ના ખાસ્તા કોઈ મોઅિમન આવી કસમ ખાઈ
બેસે તો તેણે ઇ�સ્તગફાર(તૌબા) કર� લે
જોઈએ.
*****
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વો

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલ ફરમાવે છે
‘જો કોઈ માણસ કોઈ કામ ન કરવાની
કસમ ખાઈ બેસે પરં � ુ વાસ્તવમાં એ કામ એ�ું
હોય � કર�ું , ન કરવાથી વધાર� સા�ં હોય તો તે
માણસે � કામ બહ�તર (વધાર� સા�ં) હોય તે
અવશ્ય કર�ું જોઈ.’
ઉપરોકત હદ�સ અને બી� ક�ટલીક
હદ�સોથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય 

, ક� લગ્વ

(િનરથર્) એટલે ક� અયોગ્ય અથવા ગૈર શરઈ
કામ માટ� કસમ લા�ુ પડતા નથી. અને તેની કોઈ
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શરઈ હ�િસયત પણ નથી. પરં � ુ િવખ્યાત
�ુજત�હદો�ું કહ�� ું છે ક� , �ુબાહ કામો માટ� પણ
કસમ લા�ુ પડ� �ય છે . તેથી જો કોઈ માણસ
�ુબાહ કામ કરવા ક� ન કરવા માટ� કસમ ખાય
અને તેનો અકલી ર�તે કોઈ ફાયદો દ� ખાતો ન હોય
તો પણ તેને એહિતયાત રાખીને તેવા કસમ પણ
તોડવા ન જોઈએ. અને જો એવા કસમ તોડ� તો
તેનો કફફારો અદા કર

વો જોઈએ. મશ�ુર

�ુજત�હદોના ફત્વા પ્રમાણે �ુબાહ કામ માટ� ક
ખાઈ લેવાથી તે વા �બ થઈ �ય છે . તેથી આ
િવશે સાવધાની રાખવી આવશ્યક છ.
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સઈદ અઅરજ નામના રાવી કહ� છે ક� મ�
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસ્સલને

એક એવા માણસ િવશે પ્ર�ન �� �ણે એ�ું કા
કરવાના કસમ ખાધા છે � કામ ન કર�ું વધાર�
સા�ં છે . હવે તે પોતાના કસમ તોડતા પણ ડર� છે .
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા ફરમાવ્�ું:
‘‘જયાર� તમે એમ જો�ુ ં ક� તમે ખાધેલા
કસમની િવ�ધ્ધ કામ કર�ું વધાર� સા�ં છ

, તો

એવા કસમની પરવાહ ન કરો , અને તેવા કસમને
છોડ� દો.’’
(�કતાબે કાફ�)
*****
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કસમના પ્રક
�કતાબે કાફ�માં છે ક�

, હઝરત ઇમામ

જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલા ફરમાવ્�ું:
કસમના ત્રણ પ્રકા.
(૧) એવા કસમ �ના કારણે જહ

�મમ

વા�બ થઈ �ય છે .
(ર) એવા કસમ �ના કોરણે કફફારો
વા�બ થઈ �ય છે .
(૩) ત્રી� પ્રકારના કસમ 
કારણે ન તો જહ

, �ના

�ી મ મળે છે ન તો કફફારો

વા�બ થાય 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 �ુસલમાનોને
આિથ�ક � ૂક સાન અથવા તકલીફ ઉઠાવવી પડ� છે .
ુ ” એટલે �ણી જોઈને
�ને “યમીન ગ�સ
ખાવામાં આવતા કસમ કહ�વામાં 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 ઉપરાંત 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
કત્એ રહ�મ કરવાની (સગા

વહાલા િવગેર� સાથે

સંબધ
ં ો તોડ� નાખી ગેર વતર્�ુંક કરવાન) કસમ
છે . � કસમ માણસે બળજબર� � ૂવર્ક સ�ાધી

,

મા - બાપ અથવા �વનસાથી સમક્ષ ખાવા પડત
હોય છે . આ પ્રકારમાં એ બધા જ કસમ આવી �
છે � કોઈ હરામ કામ માટ� અથવા તો કોઈ વા�બ
કામ છોડવા માટ� ખાવામાં આવે. આ િવષયની વ�ુ
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િવગતો �ણવા માટ� ઉચ્ચ કક્ષાની ફ�ક
�કતાબોનો અભ્યાસ કર� શકાય છ.
*****

314

ઓગણીસમો �ુનાહ ખોટ� સાક્ષ
આપવી(�ૂઠ્ઠી ગવાહ� આપ)
ઓગણીસમો �ુ નાહ � �ુનાહ� કબીરા
હોવાની સ્પષ્ટતા મળ� આવે છે તે ખોટ� સાક્ષ.
હઝરત અબ્�ુલ અઝીમે  ઝરત ઇમામ મોહમ્મદ
બા�કર અલ�ય્હસ્સલથી � �રવાયત ન�ધી છે
તેનાથી પણ આ વાત સા�બત થાય છે . ફઝલ
ઇબ્ને શાઝાને પણ ઇમામ અલી રઝા

અલ�ય્હસ્સલથી આવી જ �રવાયત ન�ધી છે
અને એઅમશે હ

ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
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અલ�ય્હસ્સલથી �ુનાહ� કબીરાની યાદ� મેળવી
છે , તેમાં પણ �ૂઠ્ઠી ગવાહ� આપવી �ુનાહ� કબીર
હોવા�ું સા�બત થાય છે . આ પહ�લા �ૂઠના
િવષયમાં વણર્ન થઈ �ક�ુ ં છે તે પ્રમાણે �ૂઠ પોત
જ �ુનાહ� કબીરા છે . અને �ૂઠ્ઠી ગવાહ� આપવી
�ૂઠની એક શાખા છે .
હઝરત અબ્�ુલ અઝીમે � સહ�હ
�રવાયત ન�ધી છે , તેમાં ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા
ખોટ� સાક્ષી આપવી એ �ુનાહ� કબીરા હોવાન
દલીલમાં �ુરઆને મ�દની નીચે �ુજબની આયત
ર�ૂ કર� છે .
વલ્લઝી લા યશહ�ુન્ઝ
316

‘‘અને � લોકો �ૂઠ્ઠી ગવાહ(ખોટ� સાક્)
(કદ� પણ) નથી આપતા એવા લોકો માટ�
જ� તમાં ઉચ્ચ દરજજો છ.’’
(� ૂરએ �ુ રઆન રપ, આયત ૭ર)
આ આયતમાં �ર શબ્દ આપ્યો  , તેનો
અથર્ બાિતલ ને હક સા�બત કર�ું છ .
બી� એક જગ્યાએ ઇરશાદ છે:
‘‘� ૂિત�� ૂ� (ની ગંદક�)થી બચો અને ખોટ� વાત
કહ�વાથી બચો.’’
(� ૂરએ હજ - રર, આયત ૩૦)
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમ ફરમાવે છે:
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‘‘�ૂઠ� ગવાહ�

આપવી એ કોઈને �ુદાનો શર�ક બનાવવા સમાન
છે .’’ તફસીર� અ� ૂલ ફત્હ� રાઝીમાં લખ્�ું છે 

,

હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
ઉપર�ુ વા કય સતત ત્રણ વખત કહ�ું અને પછ
� ૂરએ હજ રર

ની આયત ૩૦ મી િતલાવત

ફરમાવી.
એવી જ ર�તે ‘‘�ુસ્તદર�ુલ વસાઈ’’ માં
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલથી
આ હદ�સ મન�ુબ છે ક� : �ુદાવંદ� આલમે �ુરઆને
મ�દમાં �ૂઠ્ઠી ગવાહ�ને િશકર્ સમાન ગણાવેલ.
એટલે ક� � ૂિત� � ૂ� કરવાથી બચવાની સાથો સાથ

318

ખોટ� સાક્ષી આપવાથી બચવાનો �ુકમ પ
આપવામાં આવ્યો છ.
*****
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કવ્લઝ �ર નો અથર્ ગાયન અન
�ૂઠ
અત્રે � �રવાયતો�ું વણર્ન થ�ું તેના
સ્પષ્ટ થાય છે 

, �ુરઆને મ�દમાં જયાં �ર

શબ્દનો ઉપયોગ થયો છ , તેનો અથર્ �ૂઠ થાય છ .
આ જ આયત ગાવા અને ગાયનના િવષયમાં પણ
આવી � ૂક� છે . �ર શબ્દનો અથર્ ક�ટલી
�રવાયતોમાં કોઈ િવસંવાદ નથી. ખર� ખર તો દર� ક
બાિતલ અને નાપસંદ વસ્�ુઓને �ર કહ�વાય છે
અને તે વસ્�ુઓની યાદ�માં સૌથી પહ�લા ગાવા
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વગાડવા ઉપરાંત �ૂઠ અને �ૂઠ્ઠી ગવાહ�નો પ
સમાવેશ થાય છે .
*****
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�ૂઠ્ઠી ગવાહ� આપનારન
જહ�ી મનો અઝાબ
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસ્સલનો ઇરશાદ છે :
‘‘જયાર� માણસ કોઈ �ુસલમાનનો માલ
તેની પાસેથી �ચક� લેવા માટ� ખોટ� ગવાહ�
આપે છે તો �ુદા તે જ વખતે તે ખોટ� ગવાહ�
આપનાર માટ� ભડ

કતી આગની જવાળાઓનો

સખ્ અઝાબ લખી નાખે છે .’’
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલ ફરમાવે છે :
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‘‘ખોટ� ગવાહ� આપના ર માણસ ખોટ�
ગવાહ� આપ્યા પછ� પોતાની જગ્યાએથી એ
ડગ�ું આગળ વધે તે પહ�લા તેની ઉપર જહ �ટમ
વા�બ થઈ �ય છે .
હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ:
‘‘હા�કમ (સ�ાધીશ)ની સામે ખોટ�
ગવાહ� આપનારની ગવાહ� � ૂર� પણ નહ�

થાય

ત્યાં તે�ું સ્થાન �તમમાં િન��ચત થઈ જશે.’’
� હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમ ઇરશાદ ફરમાવે છે:
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‘‘� કોઈ માણસ કોઈ પણ ઇન્સાન માટ�
�ૂઠ્ઠી ગવાહ� આપશે તો તેને 

�ા મના સૌથી

નીચેના ભાગમાં , �ુનાફ�કોની સાથે , તેની �ભ
(સાથે બાંધીને)થી લટકાવી દ� વામાં આવશે અને �
માણસ પોતાના �ુસલમાન ભાઈનો હક પચાવી
પાડશે તો તે (માફ� માંગી) તૌબા નહ� કર� ત્યાં
�ુધી �ુદાએ તઆલા તેની રોઝીમાં બર

કત નહ�

આપે’’
(વસાએ�શુ ્શયા)
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસ્સલ હ ઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમની આ હદ�સ ન�ધે .
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‘‘જો કોઈ માણસ શરઈ હાક�મની સામે
ગવાહ� �પાવે અથવા �ુસલમાનો�ું લોહ�
વહ�વડાવવા અથવા તેમનો માલ �ચક� લેવાની
િનય્યતથી ખોટ� ગવાહ� આપશે તો તેવો માણસ
કયામતના �દવસે એવી હાલતમાં �ુન: �વીત
થશે ક� તેની �ખોની સામે ચાર� બા�ુ �ધા�ં
છવાએ�ું હશે અને તેના �ુખ ઉપર િતરાડો પડ�લી
હશે અને લોકો તેને એના નામ અને વંશથી
ઓળખશે.’’
(વસાએ�શુ ્શયા, ગવાહ�� ંુ પ્રકરણ નર)
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� હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમનો ઇરશાદ છે:
‘‘�ુ ં તમોને સૌથી મોટા �ુનાહ� કબીરા
કયા છે તે ક�ુ ં ?’’
અસ્હાબો કહ� છે ક� અમે કહ�ું:

‘‘અય

અલ્લાહના ર�ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમ શા માટ� નહ�’’ (જ�ર ફરમાવો)
‘‘�ુદાએ તઆલાની સાથે કોઈને શર�ક
કરવો અને વાલેદ�ન દ્વા આક થઈ જ�ુ.ં (મા બાપ દ્વા િતરસ્�ૃત થઈ જ�ુ)’’
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� હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમ આરામથી ટ�કો દઈને બેઠા હત. તેઓ
સીધા બેસી ગયા અને ફરમાવ્�ું:
‘‘દર� ક �ૂઠ્ઠી વાત પણ સૌથી મોટા �ુનાહ
કબીરામાંથી છે .’’
રાવી કહ� છે ક� � હઝરત સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે �ૂઠના �ુનાહ િવશ
એટલી બધી વખત ભાર� ૂવર્ક તાક�દ કર� હતી ક�
અમને એ�ું લાગ� ુ ં હ�ુ ં ક� કાશ, તેઓ આટલી બધી
તાક�દ ન કરતા હોત, (તો ક�ટ�ું સા� થાત) ’’
(�સુ ્તદર�ુલ વસાએ)
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આનાથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે ક
કવ્લઝ �રમાં અને દર�ક �ૂઠ્ઠી વાતમાં �ૂઠ્ઠી ગ
પણ શામેલ થઈ �ય છે અને ર� ૂલે �ુદા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે તેને સ
મોટા �ુનાહ� કબીરા ગણાવ્યા છ. �ૂઠ્ઠી ગવાહ
આપવી એ એક તો �ુનાહ� કબીરા છે અને બી�ુ
�ુસલમાનો પર બોહતાન પણ �ુનાહ� કબીરા છે .
ત્રી� વાત એ છે ક� �ૂઠ્ઠી ગવાહ�ના કારણે
મઝ� ૂમ ઉપર �લ્મ થઈ �ય છે અને �લ્મ કરવ
એ પણ �ુનાહ� કબીરા છે . આ ઉપરાંત એક એ પણ
છે ક� �ૂઠ્ઠી ગવાહ� આપનાર માણસ ના�એ
માલને બાહય ર�તે પોતાના માટ� �એઝ સા�બત
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કર� છે . �ુદાએ હરામ ઠરાવેલ બા

બતોને હલાલ

�હ�ર કરવી એ પણ �ુનાહ� કબીરા છે . આમ એ
વાત સ્પષ્ટ ર�તે સમ�ય છે ક� �ૂઠ્ઠી ગવ
આપવી એ પણ સૌથી મોટા �ુનાહ� કબીરા છે
કારણે ક� તે ઘણા �ુનાહોનો સ�ુહ છે .
*****
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કોઈ પણ બાબત �ણ્યા પછ� જ
ગવાહ� આપવી
કોઈ વ્ય�ક્ત �ૂઠને �ણવા છત

, એ

�ૂઠને સા�ું જણાવવા માટ� પોતાની તરફથી �ૂઠ�
ગવાહ� આપે , અથવા � વાતની એને જરા પણ
�ણ ન હોય છતાં એ વાત માટ� ગવાહ� આપે તો
એની ગંભીરતા ઓછ� થતી નથી. આમ કર�ુ ં એ
પણ �ુનાહ� કબીરા છે . એટલે ગવાહ� આપનારને
પોતે � વાત માટ� ગવાહ� આપી રહયો હોય એની
સચ્ચાઈની ખાત્રી ન હોય ત્યાં �ુધી ગવાહ
આપવી વા�બ છે .
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હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલ ફરમાવે છે :

‘‘જયાં �ુધી તમને

કોઈ બાબત િવશે તમાર� હથેળ�ના અ�સ્તત્વન
ખાત્રી �ટલી સ્પષ્ટ ખાત્રી ન હોય ત્યાં �ુ
ગવાહ� ન આપો.’’
(વસાએ�શુ ્શયા)
એક માણસે નબીએ કર�મ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમને ગવાહ� આપવી ક�
આપવી, તે િવશે � ૂછ�ુ ં : ત્યાર� � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ:
‘‘�ું �ું � ૂરજને જોઈ રહયો છે
માણસે જવાબ આપ્યો હ
331

,

?’’ તે

પછ� હઝરત

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ:
‘‘આવી � ૂરજ �વી ચળ કતી (સ્પષ્- પ્રકાિ)
ગવાહ� આપો અને જો (સગી) �ખોથી જો�ુ ં ન
હોય અથવા તો તેના �વી ખાત્રી ન હોય ત
ગવાહ� ન આપો.’’
(વસાએ�શુ ્શયા, ગવાહ�� ંુ પ્રકરણ ન
ર૦)
અને હ ઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બાકર
અલ�ય્હસ્સલ ઇરશાદ ફરમાવે છે :

‘‘ગવાહ�

આપનાર� � વાત ખાત્રી �ૂવર્ક �ણતો હોય તે
જ ગવાહ� આપવી જોઈએ. તેણે પોતાના
પરવર�દગાર (એટલે ક� અલ્લાહથ) ડરતા રહ�� ુ ં
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જોઈએ. �ર (�ૂઠ� વાત) એ પણ છે ક� માણસ
પોતાને (કોઈ વાતની) ખાત્રી ન હોવા છતાં તેન
ગવાહ� આપી દ� અથવા તો કોઈ વાતની ખાત્ર
હોવા છતાં તેનો ઇન્કાર કર� દ.’’
�ુદાએ અઝઝ વ જલ્લ ફરમાવે છે ‘‘�ૂઠ�
વાતોથી પરહ�ઝ કરો. �ુદા વાસ્તે પોતાની �તને
� ૂરાઈઓથી પાક રાખો અને શીકર ્ ન કર.’’
આમ, �ુદાવંદ� તઆલાએ �ૂઠ્ઠી ગવાહ�ન
િશકર ્ની સમાંતર ગણાવેલ છ .
(�સુ ્તદર�ુલ વસાએ)
*****
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ખોટ� સાક્ષી આપનારની બદના
વાસ્તવમાં જો કોઈ શરઈ હાક�મની સામે
પોતે ખોટ� સાક્ષી આપી હોવા�ું �સ્વકાર� લે તો
જોવામાં આવશે ક� તેણે �ણી �ુ�ને �ૂઠને �ૂઠ
સમ�ને ગવાહ� આપી હતી ક� નહ�

? જો તેણે

�ણી જોઈએ ઇ રાદા � ૂવર્ક ખોટ� સાક્ષી આપી હ
તો ફાિસક �હ�ર કરવામાં આવશે. પરં � ુ જો તેની
� ૂલ અને શંકાની શકયતા હોય તો ગવાહને ફાિસક
ગણવામાં નહ� આવે. એટલે ક� ભિવષ્યમાં તેની
ગવાહ� �સ્વકાયર્ ગણા. � માણસને ફાિસક
ગણાવવામાં આવ્ય હોય તેની ગવાહ� ભિવષ્યમાં
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�સ્વકાયર્ ગણાતી ન. ગવાહ ફાિસક ગણાતો હોય
ક� ન હોય પણ બંને સંજોગોમાં , જો �ૂઠ્ઠી ગવાહ�ન
કારણે કોઈને � ૂક સાન પહ�ચ્�ું હોય અથવા તો
કોઈને સ� ભોગવવી પડ� હોય તો તે� ું � ૂક સાન
ભરપાઈ કર� દ� � ું તે ગવાહ (�ૂઠ્ઠી ગવાહ
આપનાર) માટ� વા

�બ થઈ �ય છે . આ

બાબતની વ�ુ િવગતો �ફકહની �કતાબોમાં જોઈ
શકાય છે .
*****
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ગવાહ� ખોટ� સા�બત થવાની ત્ર
ર�ત છે .
(૧) ગવાહ� ખોટ� સા�બત થવાની એક
ર�ત એ છે ક� ગવાહ પોતે જ �સ્વકાર કર� ક� પોતે
ગવાહ� ખોટ� આપી છે .
(ર) ગવાહ� ખોટ� હોવાની બી� ર�તે
બય્યનહ છ. એટલે ક� બે આદ�લ ગવાહ

, તે

ગવાહની િવ�ધ્ધમાં ગવાહ� આપે તો પણ તે
ગવાહની ગવાહ� �ૂઠ્ઠી સા�બત થઈ �ય .
(૩) આ બંને ર�ત ઉપરાંત ગવાહની ખોટા
સા�બત થવાની ત્રી� ર�ત એ છે ક� શરઈ હા�કમન
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એ વાત�ું યક�ન થઈ �ય ક� ગવાહ� ગવાહ�
આપવામાં છે તરપ�ડ� (દગો) કર� લ છે અને ખો�ું
બોલ્ય છે તો શરઈ હા�કમ પોતાના યક�નના
આધાર� ગવાહને �ુસ્તદ �હ�ર કર� દ�શે અને તેની
�ૂઠ્ઠી ગવાહ�ને લીધે કોઈને � સાન થ�ુ ં હશે તો
તેને તે� ું વળતર અપાવી દ� શે અને ગવાહને
તઅઝીર (સ�) કરશે. એટલે ક� તેને ઠપકો આપશે
અથવા તો મસ્લેહત હશે તેટલા કોરડા મારશે �ના
કારણે �ૂઠ્ઠી ગવાહ� આપનાર ભિવષ્યમાં એ�ું ક
કરતો અટક� �ય. શરઈ હાક�મ તે શહ�ર અને
તેની આસપાસના િવસ્તારોમાં એવી �હ�રાત કર�
દ� શે ક� અ� ૂક નામનો માણસ ખોટ� ગવાહ� આપી
337

રહયો છે . �થી કર�ને બી� લોકો તેની ગવાહ�થી
છે તરાય નહ� અને ગવાહ�ના બારામાં તેની ઉપર
િવ�વાસ રાખે નહ�. આ ર�તે ખોટ� ગવાહ�
આપનાર માણસ સમાજમાં બદનામ થઈ �ય છે .
અને તે ર�તે સમાજ�ું વ્યવસ્થાતંત્ર �ુર�ક્ષ
છે . તઅઝીર અને સમાજના સ�ુહમાં �હ�રાત બંને
સંજોગોમાં થઈ શક� છે ભલે તેની ગવાહ�ના આધાર�
હાક�મે શરએ �ુકમ આપ્યો હોય ક� ન આપ્યો હ.
*****
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તેમની ગવાહ� કયાર� ય ક� ૂલ
કરાતી નથી.
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલા ફરમાવે છે :

‘‘�ૂઠ્ઠી ગવાહ

આપનારાને કોરડા મારવા જોઈએ અને ક�ટલા
કોરડા મારવા તેની સંખ્યા નકક� કરવી તે ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલ (અથવા હા�કમે શરઅ)ની મર�
પર છે . અને �ૂઠ્ઠી ગવાહ� આપનારને શહ�રમા
ફ�રવવો જોઈએ �થી લોકો તેને સાર� ર�તે ઓળખી
લે.’’ (અને ભિવષ્યમાં તેની ઉપર ભરોસો ન કર.
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પછ� ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલા આ

આયતની િતલાવત ફરમાવી : ‘‘અને (ભિવષ્યમા)
કયાર� ય તેમની ગવાહ� માન્ય રાખો નહ� અને યાદ
રાખો ક� તે લોકો ફાિસક (બદકાર) છે . િસવાય ક� �
લોકો એ પછ� તૌબા કર� અને (�ુ�ુ્ણ
ર ) �ુધાર� , તો
બેશક �ુદા મહ�રબાન માફ કરનાર અને દયા�
છે .’’ (� ૂરએ � ૂર - ૪) (એટલે ક� તૌબા અને
�ુધારણા કયાર પછ� તેની ગવાહ� ક� ૂલ થવાને
પાત્ર .)
રાવી કહ� છે ક� મ� ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલને � ૂછ�ું : ‘‘તેણે તૌબા કર� લીધી
છે એમ કઈ ર�તે �ણવા મળે ?’’
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ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા ફરમાવ્�ું:

‘‘�

જગ્યાએ તેને તઅઝીર માટ� કોરડા માયાર્ હોય તે
જગ્યાએ તે લોકોના(ગવાહોના) સ� ૂહની સામે
પોતે આપેલી ગવાહ�ને �ૂઠ્ઠી �હ�ર કર� અન
પરવર�દગાર પાસે માફ� માંગ.ે જો તે આ પ્રમાણ
કરશે તો તેણે તૌબા કર� છે તે� ું �હ�ર થશે.’
*****

341

� ૂકસાન ભરપાઈ કર� ંુ
જો �ૂઠ� ગવાહ� આપવાને કારણે કોઈ
�ુસલમાનની �ન , માલ ક� ઇઝઝત�ુ ં � ૂક

સાન

થ�ું હોય તો તે (�ૂઠ્ઠી ગવાહ� આપન)ની પાસેથી
તેનો બદલો લઈ શક� છે અને થએલા � ૂક

સાન�ુ ં

વળતર મેળવી શક� છે . જમીલ નામના રાવીએ
�ૂઠ્ઠી ગવાહ� દ�નાર માણસ િવશેની હઝરત ઇમા
જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલની સહ�હ �રવાયત
ન�ધી છે . આપે ફરમાવ્�ું:
‘‘જો વસ્�ુ તેની �ૂળ(અસલ) હાલતમાં
સલામત હોય તો તેના મા�લકને પાછ� આપી દ� વી
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પડશે. અને જો તે વસ્�ુ બાક� ન હોય તો �ૂળ
મા�લકને તેની વસ્�ુ�ું પ્રમાણમાં  સાન થ�ુ ં હોય
તેટલા માટ� (�ૂઠો ગવાહ) જવાબદાર છે . એટલે ક�
તે � ૂળ વસ્�ુ �વી જ બી� વસ્�ુ લાવીને તેન
અસલ મા�લકને આપે અથવા તેની � �ક�મત થતી
હોય તે ભરપાઈ કર� દ� . આ બાબતની વ�ુ િવગત
માટ� �ફકહની �કતાબોમાં અભ્યાસ કરવો જ�ર� છ.
*****
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ુ ાહથી તૌબા
આ �ન
કોઈ પણ �ુનાહ� કબીરાની તૌબા કરવાની
ર�ત �ણનાર માણસે બી� �ુનાહોની �મ �ૂઠ્ઠ
ગવાહ� માટ� સૌથી પહ�લા તો પોતાના �ુનાહો માટ�
સખ્ શરમ�દા થ�ું જોઈએ. પરવર�દગાર�
આલમના �ુકમનો િવરોધ કર� નાફરમાની કરવા
બદલ ઇ�સ્તગફાર(તૌબા) કરવો જોઈએ અને
પોતાની �ૂઠ્ઠી ગવાહ�ના કારણે � �ુસલમાનન
� ૂકસાન થ�ું હોય તેને તે � ૂક સાન ભરપાઈ કર�
દ� � ુ ં જોઈએ. �ુદાવંદ� તઆલા � ૂદ ફરમાવે છે :
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‘‘હા, પણ � લોકો તૌબા કર� લે છે , અને
પોતાની �ુધારણા કર� લે છે (અથવા મામલાની
�ુ�ુર્ણોની �ુધારણા કર� લે છે અને �ૂ
વળતર ભરપાઈ કર� દ� છે .) તો �ુદા મોટો
બક્ષના(અને) મહ�રબાન છે .
*****
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સાન�ુ ં

ુ ાહ સાચી ગવાહ�થી
વીસમો �ન
�ૂર રહ��.ંુ (સાચી સાક્ષ
આપવામાં પીછે હઠ)
વીસમો �ુ નાહ એ છે ક� માણસ શરઈ
અદાલતમાં સાચી ગવાહ� આપવામાં પીછે હઠ કર� .
હઝરત અબ્�ુલ અઝીમે ઇમામ મોહમ્મદ તક
અલ�ય્હસ્સલથી � સહ�હ �રવાયત ન�ધી છે
તેમાં પણ આ �ુનાહને સ્પષ્ટ ર�તે �ુનાહ� કબીર
ગણવામાં આવ્યા છ. ક�ટલીક શરતો �ુજબ (�નો
ઉલ્લેખ હવે પછ� કરવામાં આવશ) હકને હક અને
346

બાિતલને બાિતલ સા�બત કરવા માટ� ગવાહ�
આપવી વા �બ થઈ �ય છે . મજ�ુર સહ�હ
�રવાયતમાં હ

ઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક�

અલ�ય્હસ્સલ ગવાહ� �પાવવી એ �ુનાહ� કબીરા
હોવાની દલીલ માં આ આયત પેશ કર� છે .
ુ શહાદતા વ મંય
“લા ત કતો�શ
ુ
ુ કલ્બો�ુ વલ્લાહ
યક�મહા
ય ઇ �દ�ુ આસે�ન
બેમા તઅમ� ૂન અલીમ”
(ર - ર૮૩)
‘‘અને તમે � ૂરાવાને સંતાડો નહ�, અને �
તે (� ૂરાવા)ને સંતાડશે તે� ુ ં �ત : કરણ િનસંશય
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પાિપષ્ય છ , અને તમે � કંઈ કરો છો તેનાથી
અલ્લાહ મા�હતગાર છ.’’
ઉપરની આયતે શર�ફામાં

ુ
‘‘આસે�ન

કલ્બો�’’ કહ�વામાં આવ્�ું છ , એટલે ક� �દલને
�ુનહ
ે ગાર ગણાવવામાં આવેલ છે �માં બે �ુદ્ છે .
એક તો એ ક� ગવાહ� �પાવવી એ �િતરક
(�દલના) �ુનાહ છે , એટલે ક� એવા �ુનાહ છે �
�દલથી કરવામાં આવે છે . તેમાં શર�રના બી�
અવયવોએ સીધે સી�ું કંઈ કરવા�ું હો�ું નથી.
માણસ હક�કત (સચ્ચા) ને �દલમાં �પાવી લે છે
અને �ભથી કંઈ �હ�ર કરતો નથી. બીજો �ુદ્ એ
છે ક� �દલને શર�રના બી� અવયવો ઉપર � ર�તે
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ઉચ્ચતા પ્રાપ્ત છે તેટલા પ્રમાણમાં �દલનાં
પણ શર�રના બી� અવયવો કરતા વધાર�
પ્રમાણમાં . �દલથી ઇતાઅતે �ુદા કરવામાં આવે
તો શર�રના બી� અવયવોથી કરવામાં આવતી
�ુદાની ઇતાઅત કરતા ક�ટલીક ઉચ્ચતા અને
શર્ ેષ્ઠતા ધરાવે . �બ લ�ુલ તેવી જ ર�તે �દલથી
કરવામાં આવતા �ુનાહ (સાચી વાત �પાવવી)
પણ શર�રના બી� અવયવોથી થતા �ુનાહ કરતા
વધાર� મોટા છે . માણસ િશકર ્ �વા સૌથી મોટા
�ુનાહમાં પણ �દલને કારણે જ ફસાઈ �ય છે .
આમ,

�દલથી થતાં �ુનાહ શર�રના બી�

અવયવોથી થતા �ુનાહના પ્રમાણમાં વધાર�  ય
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છે તેમાં શંકાને

સ્થા નથી. �દલથી થતાં આ

�ુનાહો પૈક� એક , �ુરઆને મ�દની આયતના
પ્રકાશમાં શરઈ અદાલતમાં ગવાહ� �પાવવી ત
છે . આ આયતમાં �તમાં વ�ુ તાક�દ કરતા
�ુદાવંદ� તઆલા ફરમાવે છે :
“વલ્લાહો બેમા તઅલ�ૂન અલી”
(� ૂરએ બકરહ, આ. નં ર૮૩)
અને તમે � કંઈ કરો છો તેનાથી અલ્લાહ
મા�હતગાર છે .
લોકો ભલે તમારા �દલના આ �ુનાહને ન
�ણે પણ �ુદા તો તે વાત સાર� પેઠ� �ણે છે અને
તેની સ� પણ અવશ્ય આપશ.
350

�ુદાવંદ� તઆલાએ આ પણ ફરમાવ્�ું:
‘‘અને જયાર� સાક્ષી આપનારાઓને સાક્ષી આ
માટ� બોલાવવમાં આવે ત્યાર� તેઓએ ઇન્કાર
કરવો જોઈએ. (જયાર� ) તે સાક્ષીઓન(હાક�મો સામે
સાક્ષી મા) બોલાવવામાં આવે ત્યાર�(હાજર
થવાને) તેઓ ઇન્કાર કર� નહ.’’
(� ૂરએ બકરહ, આ. ર૮ર)
આવી જ ર�તે બી� એક આયતમાં
ઇરશાદ થાય છે :

‘‘અને એ માણસથી વધાર�

�લ્ગાર (ઝા�લમ) બીજો કોણ હશે � અલ્લાહ
પાસેથી પોતાને મળ�લે સા�બતીઓને સંતાડ�.
િનસંશય, એવો માણસ એહલે �કતાબ �વો છે .
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�ઓએ તૌર� ત અને ઇન્�માં પયગમ્બર� ઇસ્લા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમના �ુણ
વાંચ્યા હોવા છતાં એ વાતને �પાવી રાખ.
(� ૂરએ બકરહ, આ. ૪૦)
*****
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સાચી ગવાહ� આપો - ભલે ગમે
તેટ� ં ુ �કુ સાન થાય.
�ુદાવંદ� તઆલા � ૂ રએ િનસામાં ઇરશાદ
ફરમાવે છે : ‘‘હ� ઈમાન લાવનારાઓ તમે હંમશ
ે ા
ન્યાયને વળગી રહ� અલ્લાહ માટ સાક્ આપનારા
બનો, પછ� ભલેને તે (સાક્) તમારા અથવા
(તમારા) મા - બાપ અને સ્નેહ�ઓ િવ�ધ્ધ ક�મ
હોય, જો (તેમનામાં કોઈ) ધનવાન હોય ક�
મોહતાજ, દર� ક હાલતમાં (મહ�રબાની કરવામાં)
બંનન
ે ી સૌ કરતા વ�ુ ન�ક છે , માટ� તમે તમાર�
મનોવાસનાને આધીન થાઓ નહ� , ક� �થી તમે
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ઇન્સાફ કર� ન શક, પણ જો તમે (ગવાહ�માં ગોળ
ગોળ વાત કરશો) સાક્ષી આપવામાં �ભ દબાવશ
અથવા મો�ુ ં ફ�રવી લેશો તો � કાંઈ પણ તમે
કરશો તેનાથી અલ્લાહ બેશક સાર� પેઠ� વાક�ફ છ.’’
(� ૂરએ િનસા ૪, આ. ૧૩પ)
આમ �ુરઆને શર�ફની ઉપરોક

ત

આયતથી સ્પષ્ટ જણાય છે ક� શ્રીમંતોથી ડર
અથવા તો ગર�બો પર રહ�મ રાખવાના બહાનાસર
પણ ગવાહ� �પાવવી ન જોઈએ. એ�ું ન િવચાર�ુ ં
જોઈએ ક� આ �બચારા ગર�બ િવ�ધ્ધ ગવાહ�
આપીશ તો તે બીચારાના �ું હાલ થશે

? ગવાહ�

આપતી વખતે પોતાની વ્ય�ક્તગત મસ્લે
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(�ગત ફાયદા)ને ધ્યાનમાં ન લેવી જો

એ ક�

બી�ઓના ફાયદાને પણ ધ્યાનમાં લેવો ન
જોઈએ. હંમશ
ે ા �ુદાના �ુકમને ધ્યાનમાં લઈને જ
વ્યવહાર કરવો જોઈ.
*****

355

�ુશ્મનો માટ� પણ ઇન્સ
� ૂરએ માએદહમાં ઇરશાદ છે : ‘‘હ� ઈમાન
લાવનારાઓ અલ્લાહના માટ� ન્યાયસર સાક
બનવાને તૈયાર રહો. અને ખબરદાર કોઈ કૌમની
(ગમે તેવી) સખ્ત �ુશ્મની પણ તમને એ વા
પણ ન ઉશ્ક�ર� ક� તમે ન્યાય ન ક. ન્યાયથી જ
વત�, તે પરહ�ઝગાર�ની વ�ુ પાસે છે

, અને

અલ્લાહથી ડરતા રહ , બેશક તમે � કાંઈ કરો છો
તેનાથી અલ્લાહ સં�ૂણર્ મા�હતગાર .’’
(� ૂરએ માએદાહ, આ. ૮)
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ઉપરની આયતે શર�ફામાં એ વાત મૌ�ૂદ
છે ક� ગવાહ� ફકત � ૂ�ુ’ દ�એ �ુદા માટ� જ આપવી
જોઈએ અને કોઈ પણ પ્રકારન(�ગત) �ુશ્મની
હક વાત કહ�વા માટ� �તરાય �પ ન બનવી જોઈ.
અન્ય એક જગ્યાએ ઇરશાદ .
‘‘હ� સાક્ષી ! અલ્લાહનો ખૌફ રાખીને
ઠ�ક ઠ�ક (સાચે સાચી) ગવાહ� આપો.’’
(� ૂરએ તલાક આ. ર)
*****
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સાચી ગવાહ� �પાવનારા
ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલય�હસ્સલા
ઇરશાદ ફરમાવે છે :

‘‘ � માણસ ગવાહ�

�પાવશે, �ામતના �દવસે �ુદા તે� ુ ં ગોશ્ત
કાપીને બધા લોકોની સામે તેને પોતા�ુ ં ગોશ્ત
ખાવાનો �ુકમ આપશે.’’ (વસાએ�ુશ્શી)
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસ્સલાફરમાવે છે ક� ‘‘ગવાહ� �પાવવાની
મઝમ્મતમાં ના�ઝલ થએલી આયતમાં આ આયત
- ‘‘� માણસ ગવાહ� �પાવે છે તે� ુ ં �દલ
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‘કા�ફર’

હોય છે ’ (ર - ર૮૩) નો અથર્ એ થાય છે ક� તેના
(ગવાહ� �પાવનારના) �દલમાં �ુફ્ર હોય .’’
ઇમામ
ઇરશાદ છે :

અલ�ય્હસ્સલનો આ પણ

‘‘� માણસ ગવાહ� આપવામાં ફર�

જશે અથવા તો � ૂળમાંથી જ ગવાહ� �પાવશે તો
�ુદાવંદ� તઆલા (

કયામતના �દવસે) બધા

લોકોની સામે તેને જ તે� ું ગોશ્ત ખવડા શે અને
એવો માણસ જયાર� જહ �ખમમાં દાખલ થશે ત્યાર�
પોતાની �ભ પોતાના જ દાંતોથી ચાવતો ચાવતો
દાખલ થશે.’’
(વસાએ�શુ ્શયા)
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હઝરત ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ
અલ�ય્હસ્સલ ફરમાવે છે : ‘‘જયાર� તમાર� પાસે
ગવાહ� માંગવામાં આવે ત્યાર� અવશ્ય ગવાહ
આપો.’’ એટલા માટ� ક� �ુદા એ અઝઝ વ જલ્લ
ફરમાવે છે : ‘‘હ� �ુસલમાનો ! બેશક �ુદા તમને
તમાર� પાસેની અમાનતોને તેના (અહલ)
મા�લકોને સ�પી દ� વાની આજ્ઞા કર� .

’’ (� ૂરએ

િનસા આ. પ૮) ગવાહ� સ્વયં એક અમાનત છ. આ
ઉપરાંત �ુદાવંદ� તઆલા ફરમાવે છે .
‘‘અને એ શખ્સથી વધાર� ઝા�લમ બીજો
કોણ હશે � અલ્લાહ પાસેથી પોતાને મળેલ
સા�બતીઓ (ગવાહ�ઓને) સંતાડ�.’’
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(વસાએ�શુ ્શયા)
તફસીર� અલી ઇબ્ને ઇબ્રાહ�મે �ુમ્મી
હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલ�ુ ં આ
કથન ન�ધવામાં આવ્�ું છે ક�

‘‘જો કોઈ માણસ

પાસે કોઈ મા�હતી હોય અને તેની પાસે તે િવશેની
ગવાહ� માંગવામાં આવે તો તે વાતને �હ�ર કર�
દ� . કોઈની ટ�કાથી ડર� નહ� એન હંમશ
ે ા પોતાની
અમ્ર �બલ મઅ�ફ અને નહય અિનલ �ુન્કર
ફરજ બ�વે.’’
*****
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�ંુ ગવાહ બન� ંુ વા�બ છે ?
જો કોઈ �ુસલમાન પોતાના દ�ની ભાઈ
સમક્ષ પોતાને સાથ આપવાની અને ગવાહ� માટ
શરઈ અદાલતમાં હાજર થવાની ઇચ્છા દશાર્વ
અથવા તો કોઈ વ્યવહારમાં ગવાહ(સાક્)
બનવા�ું કહ� �થી ભિવષ્યમાં કોઈ આવશ્યક્
ઉપ�સ્થત થાય તો તેને ગવાહ તર�ક� ર�ૂ કર�
શકાય. તો એ સંજોગોમાં તેવા �ુસલમાન ભાઈની
ઇચ્છા �ૂર� કરવી શરઈ ર�તે વ �બ છે ક� નહ� ?
ફોકહા અને �ુજતહ� દોમાં આ વાત િવખ્યાત છે ક�
ગવાહ� આપવા માટ� અથવા કોઈ વ્યવહારમાં
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ગવાહ બનવા માટ� તૈયાર રહ�� ું વા

�બ છે .

�ુદાવંદ� તઆલા � ૂદ �ુકમ ફરમાવે છે ક�
‘‘અને તમારામાંથી બે �ુ�ષોને સાક્ષ
રાખો, પછ� જો બે �ુ�ષો (હાજર) ન હોય તો એક
�ુ�ષ અને બે �ીઓ �ને તમે આ માટ� પસંદ કરો
તેને સાક્ષી બનાવો ક� �થી તે માંહ�ની એક �ૂલ
�ય તો બી� તેને યાદ દ� વડાવે. અને (જયાર� ) તે
સાક્ષીઓન(હાક�મો માટ� સાક્ષી મા) બોલાવવમાં
આવે ત્યાર�(હાજર થવાને) તેઓ ઇન્કાર કર� નહ.’’
(બકરહ, આ. ર૮ર)
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હશ્શામ કહ� છે ક�  ઝરત ઇમામ જઅફર�
સા�દક

અલ�ય્હસ્સલ ફરમાવે છે :

‘‘અને

(જયાર� ) તે સાક્ષીઓન(હાક�મો સામે સાક્ષી મા)
બોલાવવામાં આવે ત્યાર�(હાજર થવાને) તેઓ
ઇન્કાર કર� નહ ’’ નો અથર્ ગવાહ� આપવા માટ�
બોલાવવાનો છે . આ આયત પછ�ની આયતમાં છે
ક� ‘‘કાલ બકલશ શહાદતે ’’ આનો અથર્ શરઈ
હા�કમ સમક્ષ �ૂળ ગવાહ� આપતા પહ�લાન
ગવાહ�નો છે .
‘‘વલા તકતો�ુશ શહાદત’’ નો અથર્ છે ક�
હા�કમે શરઅ સમક્ષ ગવાહ� ન �પા.
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ઘણી �રવાયતોમાં એ વાત મળે છે ક�
ગવાહ બન�ુ ં વા �બ છે . દાખલા તર�ક� , મોહમ્મદ
�બન �ઝૈલે હ

ઝરત ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ

અલ�ય્હસ્સલથી આ આયત

‘‘જયાર� ગવાહોને

બોલાવવામાં અવે ત્યાર� તેનો(ગવાહ� આપવાનો)
ઇન્કાર ન કરવો જોઈ. ’’ (ર-ર૧ર) નો અથર્ આ
પ્રમાણે ન�ધ્યો છે

‘‘જયાર� કોઈ માણસ તમને

કોઈ કઝર્ અથવા તો કોઈ હક સંબંધે ગવાહ બનવા
માટ� બોલાવે

ત્યાર તમને તેનાથી લાપરવાહ�

કરવાની �ટ (આપવામાં આવી) નથી.’’
�ુદાવંદ� તઆલાએ �ુરઆને મ�દના
� ૂરએ બકરહની આયત ર૮ર માં હાક�મે શરઅ
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સમક્ષ ગવાહ� આપવા�ું �બ ઠ�રવ્�ું છે તો તેના
માટ� જ�ર� છે ક� માણસ પહ�લા ગવાહ બની � ૂ કયો
હોવો જોઈએ. જો માણસ પહ�લા કોઈ મામલામાં
ગવાહ (સાક્) રહ� � ૂ

કયો હોય તો જ તે

અદાલતમાં 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 સંજોગોમાં તેને
ગવાહ બનવા માટ� કહ�વા�ું યોગ્ય નથ.
*****
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એવા લોકો �મની �ુઆ ક� ૂલ
થતી નથી.
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલ ફરમાવે છે ક� , ચાર પ્રકારના લોક
એવા છે �મની �ુઆ ક� ૂલ થતી નથી તેની
િવગત નીચે �ુજબ છે .
(૧) એવો માણસ ક� � હાથ ઉપર હાથ
ધર�ને બેસી રહ� , રોઝી કમાવા માટ� પ્રયત્ન ન ક
અને �ુદાને �ુઆ કર� ક� , �ુદાયા મને રોઝી દ� તેવા
માણસને જવાબ મળશે ક� �ું મ� તને રોઝી કમાવા
માટ� પ્રયત્નો કરવાનો �ુકમ નહોતો આપ?
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(ર) એવા માણસની �ુઆ ક� ૂલ થતી
નથી � પોતાની પત્ની માટ� બદ�ુઆ કર� એવા
માણસને કહ�વામાં આવે છે ક� , જો �ુ ં તે પત્નીને
ઇચ્છતો ન હતો તો તેની સાથે પત્ની તર�ક�ન
સંબધ
ં તોડ� નાખવાનો અિધકાર તને નહોતો
આપ્યો?
(૩) એવા માણસ �ને પાસે કંઈક માલ
(સંપિ�) હતી , પણ તેણે ઇસરાફ (�ુવ્યર)

કય�

અને તે સંપિ�ને િનરથર્ક કામોમાં વેડફ� નાખી
પછ� દ� �ુઆ કર� ક� : �ુદાયા , મને રોઝી આપ, તો
કહ� દ� વામાં આવશે ક� �ુ ં મ� તને (મધ્યમસ) ખચર્
કરવાનો �ુકમ નહોતો આપ્યો?
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(૪) અને એવો માણસ � પોતાનો કંઈક
માલ બી�ને કઝર્ તર�ક� આપે પણ કોઈને ગવાહ
ન બનાવે. (સાક્ષી �ુરાવા રાખ્યા વગર કઝર્)
અને તે પછ� કઝર્ લેનાર કઝર્ લી�ું હોવાનો ઇન્ક
કર� દ� , તો તેની �ુઆના જવાબમાં કહ�વામાં
આવશે ક� : �ુ ં અમે તને ગવાહ રાખવાનો �ુકમ
નહોતો આપ્યો?
ુ દાઈ)
(�કતાબે ઇ�ૃ�દ
ઉપરની બાબતો લક્ષમાં લેતા જયાર� કો
માણસને કોઈ સાક્ષી વા માટ� કહ� તો તેના માટ�
સાક્ષી થ�ું  �બ બની �ય છે . ભલે પછ� તેને
ગવાહ� આપવા માટ� કોઈ પણ જગ્યાએ જ�ું પડ.
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આ બાબતમાં ગવાહ� આપનાર� જરાય બેદરકાર�
રાખ્યા વગર સ�ગ રહ� વતર્�ુ જ. ગવાહ�
આપનાર� (� વાત માટ� ગવાહ� આપવાની હોય
તે) તમામ વાતો , � જોઈ ક� સાંભળ� હોય તેને
બરાબર યાદ રાખવી જોઈએ. અથવા તો તે વાતને
લખીને પોતાની પાસે �ુર�ક્ષત રાખવી જો.
જ�રતના સમયે અથવા ગવાહ� આપતી વખતે
કોઈ � ૂલ ક� શંકા - સંદ�હ (ઇશ્તબા) ન થાય અને
તે આત્મ િવ�વાસની સાથે � હક
જણાવી શક�.
*****
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કત હોય તે

ગવાહ� આપવી વા�બ અને
�પાવવી હરામ
ઘણી વખતે એ�ુ ં બને છે ક� માણસ
કોઈની િવનંતી વગર અને �ુદ પોતાની મરઝીની
િવ�ધ્ધ ગવાહ બની બેસે છ. દાખલા તર�ક� તે કોઈ
જગ્યાએથી પસાર થઈ રહયો હોય અને કોઈ વસ્�
ઉપર તેની નજર પડ� �ય અથવા કોઈ વાત કાને
પડ� �ય તે પછ� (તે બાબત િવશે) તેની ગવાહ�
માંગવામાં આવે તો તેવા સંજોગોમાં બે બાબતો છે
:
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(૧) પહ�લી બાબત એ છે ક� જો તે ગવાહ�
આપે તો તેની ગવાહ�થી કોઈ �ુસલમાનને
� ૂકસાન થ� ું અટક� �ય તેમ હોય અથવા તો તે
�ુસલમાનને તેનો હક મળ� �ય તેમ હોય અને
જો તે ગવાહ� ન આપે તો �ુસલમાનને � ૂક

સાન

પહ�ચે તેમ હોય અથવા તેનો હક �ૂબી �ય તેમ
હોય, એવા સંજોગોમાં તેણે ગવાહ� આપવી વા �બ
થઈ જશે.
બલ્ક� જો તે માણસ(મઝ�ુમ) � હક
ઉપર હોય તેને તે ગવાહ ઓળખતો પણ ન હોય ,
અથવા તો � ૂલી 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� સાંભળ્�ું હોય
(તેની હક� કત) �હ�ર કર� દ� . એવા સંજોગોમાં ક�
જયાર� કોઈ �ુસલમાનનો હક �ૂબી રહયો હોય અને
તેને � ૂકસાન પહ�ચી રહ�ું હોય ત્યાર� મૌન રહ��ું
હરામ છે . મઝ� ૂમને મદદ કરવી અને ઝા�લમને
�લ્મ કરતા ર કવા�ું શ� હોય તો એ કામ કર�ુ ં
વા�બ છે . પરં � ુ જો ગવાહ� ન આપવાથી અને
મૌન ધારણ કરતા કોઈ �ુસલમાનનો હક �ૂબતો ન
હોય અથવા તો તેને � ૂકસાન ન પહ�ચ�ુ ં હોય તો ,
ગવાહ� આપવી વા �બ નથી. એવા સંજોગોમાં જો
તેને ગવાહ� આપવા�ું કહ�વામાં આવે તો પણ તે
ઇન્કાર કર� શક� છ. કારણ ક� તેને તે મામલામાં
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કાયદ� સરનો ગવાહ બનાવવામાં આવ્યો ન હતો
અને હવે ગવાહ� ન આપવાથી કોઈને � ૂ

કસાન

પણ થઈ રહ�ું નથી.
મોહમ્મદ ઇબ્ને �ુ�સ્લ
મોહમ્મદ બા�કર

ઝરત ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલથી આ સહ�હ

�રવાયત ન�ધીને કહ� છે ક� જો માણસ કોઈની
ગવાહ� સાંભળ� લે , પરં � ુ તેને (પોતાને) ગવાહ
બનાવવામાં આવ્યો ન હોય તો જો તે ઇચ્છે ત
ગવાહ� આપી શક� છે અને તેની ઇચ્છા મૌન
રહ�વાની હોય તો મૌન પણ રહ� શક� છે .
(વસાએ�શુ ્શયા, ગવાહ�ના પ્રકરણોમ,
પ્રકર- પ)
*****
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� વાતની સં� ૂણર્ ખાત્રી હોય તે
જ ગવાહ� આપો.
ગવાહ� રાખનાર� ગવાહ� આપતી વખતે
તમામ �ુદ્ઓને સાર� ર�તે ધ્યાનમાં રાખવા
જોઈએ અને ગવાહ� આપતી વખતે માત્ર એ
વાતની ગવાહ� આપવી જોઈએ � વાતની તેને
સં� ૂણર્ ખાત્ (આત્મ િવ�વા) હોય.
તેણે પોતે પોતાના કાને સાંભળ� ન હોય
ક� પોતાની �ખોથી જોઈ ન હોય તેવી વાતને
ગવાહ�માં ર�ૂ કરવી ન જોઈ. આ બાબત હદ�સમાં
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છે ક� ગવાહ�ની વાત � ૂરજ �ટલી પ્રકાિશત અન
સ્પષ્ટ હોવી જો.
*****
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સાચી ગવાહ� આપવાથી કોઈ
ઉપર �લ્મ ન થા.
એ વાત પણ �ણી લેવી જોઈએ ક�
ગવાહ� આપવાથી કોઈ �ુસલમાનની �ન માલ ક�
ઇઝઝત અથવા ગવાહ� આપનારની પોતાની �ન,
માલ ક� ઇઝઝત માટ� જોખમ ન હો�ુ ં જોઈએ.
સમાજમાં અદલો ઇન્સાફ જળવાઈ રહ , સમાજ�ુ ં
વ્યવસ્થાતંત્ર �ુવ્યવ�સ્થત ર�તે ચાલ�
�લ્મનો કાયમ માટ� નાશ થઈ �ય ઝા�લમને
�લ્મની સ� અને હકદારને તેનો હક મળ� �ય
તે માટ� ગવાહ� આપવી વા
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�બ અને �પાવવી

,

હરામ છે . પરં � ુ જયાર� ગવાહ� આપવી �લ્મ માટ�
કારણ�પ બની �ય તેમ હોય તો એવી ગવાહ�
આપવી વા �બ નથી. બલ્ક� �એઝ પણ નથ.
એવા સંજોગોમાં તો ગવાહ� �પાવવી વા �બ થઈ
�ય છે . દાખલા તર�ક� જો કોઈ માણસ એ વાત
�ણતો હોય ક� પોતે ઝા�લમની િવ�ધ્ધમાં ગવાહ�
આપશે તો પાછળથી તે તેનો માલ �ુટ� લેશે
અથવા તો તેને ઇ� પહ�ચાડશે અને તેના કોઈ
સગા સંબધ
ં ી ઉપર �લ્મ કરશ, તો તેવા સંજોગોમાં
ગવાહ� �પાવવી વા �બ છે . તેવી જ ર�તે જયાર�
માણસ જોઈ રહયો હોય ક� કોઈ માણસ કઝર્
(દ� વા)માં �ૂબેલો છે અને તે કઝર્ ભરપાઈ કર� શક�
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તેમ નથી અને પોતે �ુફલીસ (આિથ�ક ર�તે
બેહાલ) હોવા�ું સા�બત પણ કર� શક� તેમ નથી.
જયાર� બી� બા�ુ એ પણ જોઈ રહયો હોય ક� તેને
કઝર્ આપનાર માણસ તેને કઝર્ ભરપાઈ કર
આપવાની �ુ�ૃત આપવા માટ� તૈયાર નથી. તો
એવા સંજોગોમાં તેના કઝર્દાર હોવા િવશેની
ગવાહ� આપવાથી �બચારા કઝર્દાર ઉપર �લ્
થઈ જવાની શ કયતા હોય તો ગવાહ� �પાવવી
વા�બ થઈ જશે.
હઝરત ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ
અલ�ય્હસ્સલ ફરમાવે છે ક� ‘‘તમે અલ્લાહ માટ�
ગવાહ� આપો. ભલે તમાર� તમારા વાલેદ�ન (મા 379

બાપ) ક� સગા સંબધ
ં ીઓથી િવ�ધ્ધ કંઈ પણ ક�હ�ું
પડ�. પરં � ુ તમાર� ગવાહ� �પાવીને તમારા દ�ની
ભાઈઓને � ૂ કસાન ન પહ�ચાડ�ુ ં જોઈએ. જો
ગવાહ� આપીને તમારા દ�ની ભાઈઓને �ુ કસાન
પહ�ચાડવા�ું જોખમ હોય તો ગવાહ� ન આપો.’’
(વસાએ�શુ ્શયા)
દાઉદ ઇબ્ને હસીન 

ઝરત ઇમામ

જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલથી �રવાયત કર� છે
ક� તેઓએ ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલને આમ કહ�તા

સાંભળ્યા હતાં‘‘�ુદા માટ� ગવાહ� આપો ભલે પછ�
વાલેદ�ન ક� �ુત્રની િવ�ધ્ધ કહ��ું . પરં � ુ તમારા
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દ�ની ભાઈઓ િવ�ધ્ધમાં ‘ઝયર’ માટ� ગવાહ� ન
આપો.’’
રાવી ક� છે ક� મ� � ૂછ�ું ‘ઝયર’ કઈ વસ્�ુ
છે ?
ઇમામે ફરમાવ્�ું: આ એ વખતે છે ક�
જયાર� કોઈ (પોતાનો) હક ધરાવનાર માણસ
પોતાનો હક મેળવવા માટ� �ુદા અને ર� ૂલ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ
િવ�ધ્ધમાં �લ્મ કરવા ઉતર� પ.’’
આ�ું ઉદાહરણ એ છે ક� એક માણસ�ુ ં
કઝર્ બી� માણસની ગરદન ઉપર હોય પરં�ુ
બીજો માણસ તંગીમાં હોય , એ સંજોગોમાં �ુદાવંદ�
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તઆલાએ તેની આિથ�ક હાલત સાર� થવા �ુધીની
�ુ�ૃત આપવાનો �ુકમ આપ્યો છ.
(વસાએ�શુ ્શયા)
‘‘અને જો તે (દ� વાદાર) તંગદસ્ત હોય તો
(તેનો) સારો સમય (આવે ત્યા) �ુધીની મોહલત
આપવી.’’
(� ૂરએ બકરહ, આ. ર૮૦)
આમ છતાં કઝર્ આપનારો માણસ તમને
ગવાહ� આપવા�ું કહ�

,

જો તમે કઝર્દારની

તંગદસ્તી �ણો છ , તો તમારા માટ� ગવાહ�
આપવી �એઝ નથી. (ક� તેણે કઝર્ લી�ું હ�ુ)
*****
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હઝરત ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ
અલ�ય્હસ્સલની એક �રવાયત
મોહમ્મદ ઇબ્ને �ઝૈલ

ઝરત ઈમામ

� ૂસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલથી �રવાયત ન�ધતા
કહ� છે ક� મ� ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલને � ૂછ�ુ ં

‘‘આપના ચાહકોમાં એક માણસ એવો છે �ણે એક
�ુશ્મન પાસેથી કઝર્ લી�ું . હવે તે �ુશ્મન આપ
અલ�ય્હસ્સલના ચાહનારા ઉપર કઝર્ ભરપાઈ
કર� દ� વા માટ� સખ્તી(દબાણ) કર� તેને �લમાં
મોકલી દ� વા માંગે છે . �ુદા �ણે છે ક� તે માણસ
હાલ �ુરત કઝર્ ભરપાઈ કરવા માટ� શ�ક્તમા
383

નથી. તેમજ તેની પાસે કોઈ રકમ પણ નથી.
પોતાની તંગદસ્તી સા�બત કરવા માટ� તેની પાસે
‘‘બય્યેન’’ (બે આ�દલ �ુ�ષોની ગવાહ�) પણ
નથી. �ું આવા સંજોગોમાં પોતા

ની તંદગસ્તી

સા�બત કરવા અને પોતે આિથ�ક ર�તે સધ્ધર થઈ
�ય ત્યાં �ુધી પોતાની �ુસીબત �ૂર કરવા માટ�
તે કસમ ખાઈ શક� છે ? અને જો આપના ચાહનારા
પૈક� આ કઝર્દારની િવ�ધ્ધમાં એવા પણ હ , �
તેની તંગદસ્તી િવશે મા�હતગાર હોય તો �ું એવા
લોકો માટ� �એઝ છે ક� તેની િવ�ધ્ધમાં ગવાહ�
આપે (ક� તેણે કઝર્ લી�ું હ�ુ) ?
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હઝરત ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ
અલ�ય્હસ્સલા જવાબ આપ્ય : ‘‘તેઓ માટ� એ
વાત �એઝ નથી ક� તેઓ તેની િવ�ધ્ધ ગવાહ�
આપે અને તે (કઝર્ વ�ુલના) માટ� �એઝ નથી
ક� કઝર્દારની ઉપર �લ્મ કરવાનો ઇરાદો ક .’’
(કાફ� તહઝીબ, ગવાહ�� ંુ પ્રક)
*****
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ગવાહ� આપવાથી �કુ સાન થ� ંુ
હોય.
આગળ ઉપર અમે વણર્ન કર� � કયા તે
પ્રમાણે ગવાહ� આપનારને અથવા કો
�ુસલમાનને � ૂકસાન થ�ું હોય તો ગવાહ� આપવી
હરામ છે . આ

એ સંજોગોમાં છે ક� જયાર� તે

� ૂકસાન �લ્મની હદમાં આવી જ�ું હોય અને
િનરથર્ક હો , જો માણસ તે � ૂક સાન ઉઠાવવાને
લાયક (�ુસ્તહ) હોય અને અદાલત (ઇન્સા)ના
તકાઝા પ્રમાણે તેને � સાન પહ�ચ�ુ ં જોઈએ તો
તેવા સંજોગોમાં ગવાહ� આપવી વા
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�બ રહ� છે .

દાખલા તર�ક� , એક માણસે કોઈ �ુ નાહ કય� છે . તે
માણસને �ુ નાહ કરતો જોનાર ગવાહ માત્ર
કારણસર જ ગવાહ� �પાવી શક� નહ� જો તે
ગવાહ� આપશે તો (�ુ નાહ કરનાર) તે માણસને
(ગવાહને) આપે� ું કઝર્ પા�ં મા ગી લેશે. ગવાહ�
�પાવવા માટ�� ું આ કોઈ વ્યાજબી કારણ નથ.
ગવાહ થનારને આિથ�ક � ૂક

સાન થાય તો પણ

�ુનહ
ે ગારને શરઈ ર�તે સ� મળવી જ જોઈએ. જો
ગવાહ થનાર ખર� ખર એટલો બધો કઝર્દાર હોય ક�
કઝર્ અદા કર� શક� તેમ ન હોય તો બય્યેન(બે
આદ�લ �ુ�ષોની ગવાહ�) અથવા કસમ

દ્વાર

પોતાની તંગદસ્તી સા�બત કર� શક� છ. અલબ�
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જો �ુનેહગારનો �ુ

નાહ,

ગવાહને થનારા

�ુકસાનથી નાનો હોય, એટલે ક� ગવાહ માટ� હદથી
વધાર� �ુશ્ક�લ, તકલીફ ક� �ન�ું જોખમ થઈ પડ�
તેમ હોય તો તેવા સંજોગોમાં ગવાહ� �પાવવા
માટ�� ું વ્યાજબી કારણ ગણાશ.
*****
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�કુ સાન ક� ફાયદો ન હોય
અહ� એ વાતની સ્પષ્ટતા કરવી અત્ય
જ�ર� છે ક� � ૂકસાન પહ�ચ�ુ ં અને ફાયદાથી વં�ચત
રહ� જ�ું એ બંને �ુદ� �ુદ� બાબતો છે . ઉપર
આપવામાં આવેલા ઉદાહરણમાં જો �ુનહ
ે ગારની
િવ�ધ્ધમાં ગવાહ� ન આપવામાં આવે તો
�ુનેહગાર, ગવાહની આવકના સાધનો ઉભા કર� દ�
તેમ હોય અને જો ગવાહ� આપે તો તે ફાયદાથી
વં�ચત રહ� �ય તેમ હોય

, તો આ ગવાહ�

�પાવવા માટ�નો યોગ્ય બચાવ ગણી શકાય નહ.
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કારણ ક� ફાયદો ન થવાને � ૂક

સાન ગણી શકા�ુ ં

નથી.
અલબ� જો ગવાહ પોતે જ �ુનેહગારનો
નોકર હોય અને ગવાહ� આપવાને કારણે તેની
નોકર� ચાલી �ય તેમ હોય એન તેના કારણે તે
� ૂબ જ �ુશ્ક�લીમાં �ૂકાઈ �ય તેવી  કયતા હોય
અને જન સમાજની નજર� તેને ‘‘� ૂકસાન’’ ક�હવા�ુ ં
હોય તો માણસ ગવાહ� �પાવી શક� છે .
ઉપરની િવગતવાર વાતનો સારાંશ એ
નીકળે ક� �ૂઠ� કસમ ખાવી , �ૂઠ� ગવાહ� આપવી
અને ગવાહ� �પાવવી આ ત્રણેય �ુનાહ� કબીરા છ
અને ત્રણેય સાથે જયાર� કોઈ � સાન ટકરા� ુ ં ન
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હોય ત્યાર� જ �ુનાહ� કબીરા છ. આમ જયાર�
ગવાહને અથવા તો કોઈ �ુસલમાનને � ૂક

સાન

પહ�ચવાની શ કયતા હોય ત્યાર� આ ત્રણેય �ુન
‘�ુનાહ� કબીરા’ રહ�તા નથી પણ �એઝ કામ બની
�ય છે . ક�ટલાક સંજોગો તો એવા છે �માં
(દાખલા તર�ક� �વ બચાવવા માટ�) �ૂઠ� કસમ
ખાવી, �ૂઠ� ગવાહ� આપવી અથવા તો ગવાહ�
�પાવવી વા�બ થઈ પડ� છે . આમ છતાં િસધ્ધાંત
�પે એ વાત યાદ રાખવી જોઈએ

, ક� � બાબત

વધાર� અગત્યની હોય તેને પ્રાધાન્ય આપ
જોઈએ.
*****
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ુ ાહ વાયદો ન
એકવીસમો �ન
પાળવો (વચનભંગ)
�ુનાહ� કબીરા માં એ કવીસમો �ુ નાહ
વાયદો તોડવો એટલે ક� વચનભંગ છે . આ
�ુનાહની ખરાબી િવશે સહ�હ �રવાયતો મૌ�ૂદ છે .
એટલે હ ઝરત અબ્�ુલ અઝીમે 
જઅફર� સા�દક

ઝરત ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલથી ન�ધેલી સહ�હ

અને �ુસ્તનદ �રવાયતો �ુજબ ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલા વચનભંગનો �ુનાહ, �ુનાહ� કબીરા
હોવા િવશે �ુરઆને મ�દની આયત દલીલ તર�ક�
પ્રસ્�ુત કર�.
392

‘‘અને �ઓ અલ્લાહ(સાથે)ના કરારને
પાકા થઈ જવા પછ� તોડ� નાખે છે . અને �મની
પાસે પરસ્પર સંબંધ જોડવાનો અલ્લાહ� �ુકમ �
છે તે કાપી નાખે છે અને � ૃથ્વીમાં ફસાદ ફ�લાવતા
રહ� છે તેમના માટ� લાનત છે અને આખેરતમાં
તેમના જ માટ� �ુ� ઘર છે .’’
(� ૂરએ રઅદ, આ. રપ)
વાયદો તોડવા અને પ્રિતજ્ઞાભંગ કરવ
ટ�કામાં � ૂરએ આલે ઇમરાનમાં ઇરશાદ છે .
‘‘હા, અલબ� �ણે પોતાનો વાયદો � ૂરો
કય� તથા (�ુનાહથી) બચીને ચાલ્યો તો િનસંશય
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અલ્લાહ પણ(�ુનાહથી) બચનારાઓને દોસ્ત રાખે
છે .’’
‘‘બેશક � લોકો અલ્લાહને આપેલા
વાયદા તથા સોગંદોના બદલામાં ન�વી �ક�મત
લઈ લે છે (તેઓ) એ જ તો છે ક� �મના માટ�
આખેરતમાં કાંઈ ભાગ નથી અને ન અલ્લાહ
તેમની સાથે વાત કરશે અને ન કયામતના �દવસે
તેમને (માયા� નજર� ) િનહાળશે અને ન તેમને
(�ુનાહની ગંદક�થી) પાક કરશે , અને તેમના માટ�
�ુ:ખ ભર� સ� છે .’’
(� ૂરએ આલે ઇમરાન - ૩, આ. નં ૭૬ ૭૭)
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અન્ય એક જગ્યાએ ઇરશાદ છ:
‘‘બેશક અલ્લાહની પાસે સૌથી ખરાબ
પ્રાણી તે લોક(�ુફફાર) છે ક� , �ઓ ના�સ્તકપ�ું
કર� છે , પછ� તેઓ ઈમાન લાવતા નથી.

’’ અય

ર� ૂલ ‘‘તેઓ એ જ છે , �મની સાથે � ુ ં કરાર
કર� છે , પછ� તેઓ 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�ઓ િવશે ના�ઝલ થઇ છે , �ઓએ ર� ૂલે
�ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ
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ઇસ્લામના �ુશ્મનોને સાથ ન આપવા�ું વચ
આપ્�ું હ�ું પરં�ુ જંગે બદ્રમાં તેઓએ

િશ્કોને

શ�ોની સહાય પહ�ચાડ�ને આ વાયદો તોડ�
નાખ્યો હતો અને પછ� 

ઝરત ર� ૂલે �ુદા

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમને કહ
હ� ું ક� ‘‘અમે એ વાયદો � ૂલી ગયા હતા.’’ ફર�વાર
તેઓએ હ ઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમને એવો જ  વાયદો કય�. પરં � ુ
જગે
ં ખંદકમાં તેઓ વાયદાનો ભંગ કર�ને
પયગમ્બર� ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆ
વસલ્લમની સામે જંગ કરવા માટ� અ�ુ
�ુફ�યાનની સાથે ભળ� ગયા હતા.
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�ુરઆને મ�દમાં ક�ટલીક જગ્યાએ
વાયદા�ું પાલન કર�ું વા �બ ગણાવવામાં આવ્�ું
છે . અને તેની તાક�દ પણ કરવામાં આવી છે .
�મક� ઇરશાદ છે :
‘‘અને આપેલા વાયદાને (જ�ર) � ૂરો
કરો. િનસંશય દર� ક વાયદા િવશે જ�ર સવાલ
કરવામાં આવશે.’’
(� ૂરએ બની
ઇસરાઈલ - ૧૭, આ. નં ૩૪)
બી� એક જગ્યાએ ઇરશાદ છે:
‘‘અય ઈમાન લાવનારાઓ
(આપેલા) વાયદાઓને � ૂરો કરો.’’
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,

તમારા

(� ૂરએ માએદાહ, આ. ૧)
સાચા અને �ુ�ક� લોકોના પ�રચય િવશે
ઇરશાદ છે : ‘‘અને એ લોકો છે જયાર� તેઓ (કાંઈ
વાતનો) વાયદો કર� છે , તો તેને અવશ્ય �ૂરો કર�
છે . (પોતાના વાયદાને પાળનાર હોય છે .)
� ૂરએ સફમાં આ ર�તે

સખ્ત શબ્દોમાં

ઇરશાદ છે .
‘‘અય ઈમાન લાવનારાઓ , એવી વાત
શા માટ� કહયા કરો છો � તમે કરતા નથી. �ુદાની
નઝદ�ક આ વાત હદથી વધાર� નાપસંદ છે ક� �
તમે કહો તે કરતા નથી.’’
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આ આયતે શર�ફાની તફસીરમાં હ ઝરત
ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલથી �રવાયત
છે ક�
‘‘મોઅિમન પોતાના મોઅિમન ભાઈ સાથે
� વાયદો કર� છે

, તે એક એવી નઝર છે �

(તોડવા)નો કોઈ કફફારો નથી હોતો
માણસ વાયદો તોડ� નાખે છે

, પણ �

, તેણે �ુદા સાથે

�ુશ્મની અને િવરોધ કરવાનો પ્રાર કય� ગણાય
છે અને તે �ુદાના ગઝબને છંછેડ� બેસે છે . આ
પછ� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા � રૂ એ સફની ઉપરની
આયતની િતલાવત ફરમાવી હતી.
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(વસાએ�શુ ્શયા, �કતાબે હજજ, પ્રકર૧૦૯, પાના નં રરર)
અમી�લ મોઅમેનીન હ

ઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલા મા�લક� અશ્તરને તેના

હોદ્�ુ ં

શપથ લેવડાવતા ફરમાવ્�ું હ�ું:
‘‘વાયદો ન પાળવો એ �ુદાના ગઝબ�ું
કારણ બની �ય છે .’’
(નહ�ુલ બલાગાહ)
ત્યાર બાદ  ઝરત અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલા પણ આ
આપ્ય હતો.
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જ આયતનો હવાલો

હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસ્સલ ફરમાવે છે : ‘‘ચાર પ્રકારના લોક
એવા છે �મની ઉપર અઝાબ જલ્દ� ના�ઝલ થાય
છે .’’
(૧) ‘‘એવો માણસ ક� �ની સાથે નેક�
કરતા હો પણ તમાર� નેક�ના બદલામાં તે તમાર�
સાથે બદ� કર� .’’
(ર) ‘‘એવો માણસ �ની ઉપર તમે કાંઈ
�લ્મ ન કરતા હો(ભલે તેની સાથે કોઈ નેક� પણ
ન કરતા હો) પણ તે તમાર� ઉપર �લ્મ કર.’’
(૩) ‘‘એવો માણસ ક� �ની સાથે તમે કોઈ
બાબતમાં કરાર કય� હોય અને તમે તે કરાર ઉપર
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વફાદાર� � ૂવર્ક અમલ કર�(વાયદો � ૂરો કર�)
રહયા હો, પણ તે તમાર� સાથે બેવફાઈ કર� રહયો
હોય.’’
(૪) ‘‘એવો માણસ � પોતાના સગા
વહાલા સાથે સીલે રહ�મી (સદ વ્યવહા) ચા�ુ
રાખવા માગતો હોય પણ તે (સગા વ્હાલ) ક ત્એ
રહ�મી કરતા (સંબધ
ં ો કાપી નાખતા) હોય.’’
હઝરત ઇમામ ઝ

ય�ુલ આબેદ�ન

અલ�ય્હસ્સલને અ� ૂ મા�લક� કહ�ું : ‘‘આપ મને
દ�ને ઇસ્લામની તમામ શરઈ વાતો�ું વણર્
સંભળાવો.’’
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ઇમામે ફરમાવ્�ું:

‘‘હક વાત કહ� વી,

ન્યાય�ૂણર્ ફ�સલો કરવો અને વાયદાને �ૂર
કરવો.’’
જો ક� વાયદો � ૂરો

કરવાના સંબધ
ં માં ઘણી બધી

�ુરઆને મ�દની આયતો અને �રવાયતો વાર�દ
થઈ છે . પરં � ુ અમે ઉપર �ુજબ સં�ક્ષપ્તમાં ર
કર� છે .
*****
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વચનભંગના પ્રકા વાયદાના
ત્રણ પ્રકા .
ુ ાએ પોતાના
(૧) એવો વાયદો � �દ
બંદાઓ સાથે કય� હોય.
ુ ા સાથે
(ર) એવો વાયદો � બંદાઓએ �દ
કય� હોય.
(૩) એવો વાયદો � બંદાઓએ અરસ
પરસ એક બી� સાથે કય� હોય.
એ વાયદો � �ુદાએ બંદાઓના સાથે
કય� છે તે એ છે � આલમે ઝર (આલમે
અરવાહ)માં થયો છે . �ુરઆને મ�દ અને બી�
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ઘણી �રવાયતો દ્વા આ વાયદા િવશે �ણવા મળે
છે . એ વાયદાની િવગત એ છે ક� આલમે
અરવાહમાં માણસોને �ુિનયામાં મો કલતા પહ�લા
�ુદાએ તમામ �હો પાસેથી વાયદો લીધો છે ક� જો
તેઓ �ુિનયામાં સા�બત કદમ (અડગ) રહ�શે
કોઈને �ુદાનો શર�ક નહ� બનાવે

,

પોતાના

પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમના �ુકમોથી �ૂખ નહ� ફ�

વે. અને

શયતાન�ુ ં અ�ુસરણ નહ� કર� તો

, �ુદા તેના

બદલામાં તેની મદદ કરશે

,

હંમશ
ે ા પોતાની

રહ�મતોનો છાયો તેમની ઉપર કરશે અને તેમન
જ�ો તમાં સ્થાન આપશ. પરં � ુ જો લોકો તેમના
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,

વાયદા � ૂરા નહ� કર� તો �ુદા પણ તેના બદલામાં
તેનો વાયદો � ૂરો કરશે નહ� , એટલા માટ� ઇરશાદ
છે :
‘‘(અય અમારા બંદાઓ) માર� સાથે
કર� લો વાયદો � ૂરો કરો , જો તમે એમ (વાયદો
� ૂરો) કરશો તો �ુ ં પણ તમાર� સાથે કર� લો વાયદો
� ૂરો કર�શ.’’
(� ૂરએ બકરહ - ર, આ. નં ૪૦)
આ પણ ઇરશાદ છે :
‘‘અય આદમ અલ�ય્હસ્સલની ઔલાદ
�ું મ� તમાર� પાસેથી આ વાયદો નહોતો લીધો ક�
(ખબરદાર) શયતાનની � ૂ� નહ� કરતા.’’
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(� ૂરએ યાસીન - ૩૬, આ. ૬૦)
‘‘આલમે અરવાહ ’’ (�હોની �ુિનયા)માં
પરવર�દગાર� આલમે બંદાઓની �હો પાસેથી �
વાયદો લીધો હતો તેમાં હ

ઝરત અમી�લ

મોઅમેનીન

અને અઇમ્મએ

અલ�ય્હસ્સલા

તાહ�ર�નની િવલાયતને �સ્વકારવી એ પણ શાિમલ
છે . આ બાબતનો ઉલ્લેખ ઘણી �રવાયતોમાં મળ�
આવે છે . એટલે �ુધી ક� તમામ આસમાની
�કતાબોમાં તેનો ઉલ્લેખ છે અને તમામ ��બયાઓ
મારફત પણ ચહારદા મા� ૂમીન
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અલય્હ��ુસ્સલામની િવલાયત અને મોહબ્બત
સંદ�શો પહ�ચાડવામાં આવ્યો છ.
અલબ� ક�ટલાક આ�લમોએ

‘‘આલમે

ઝર’’ અથવા ‘‘આલમે અરવાહ ’’ની વાતનો ઇન્કાર
કય� છે . તેઓ આ િવષય ઉપર વાર�દ થએલી
આયતો અને �રવાયતોના અથર્ઘટનમાં

‘‘આલમે

ઝર’’ નો અથર્ ‘‘આલમે �ફતરત ’’ કર� છે . એટલે ક�
�ુદાવંદ� આલમે ફ�તર� (�ુદરતી) ર�તે જ
ઇન્સાનને એ વાતનો પાબંદ બનાવ્યો છે ક� ત
�ુદાના �ુકમો�ું પાલન કર� અને શયતાન�ુ ં
અ�ુસરણ ન કર� . હવે જો ઇન્સાન �ુદાના �ુકમનો
િવરોધ કરતો હોય તો તે પોતાના (�ુદરતી)
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સ્વભાવ િવ�ધ્ધ કામ કર�  , તેમ ગણાય. અલબ�
ઈન્સનની અકકલ અને ફ�તરત ઉપર ચાલવાની
અને પોતાના ખા�લકની ઇતાઅત (અલ્લાહના
�ુકમો�ું પાલન) કરવાનો �ુકમ આપે છે . તે
આ�લમો આ �ુકમોને (અલ્લાહના બંદાઓના
પરસ્પર અહદો પૈમન - કરાર (સંધી) ગણે છે .
વાસ્તવમાં માણસ ‘‘આલમે અરવાહ ’’ માં
કર� લા વાયદાનો ભંગ કર� ક� ‘‘આલમે �ફતરત’’ માં
કર� લા વાયદાને તોડ� તે બંને સંજોગોમાં વાયદાનો
ભંગ કરવો �ુનાહ� કબીરા છે . ઘણી આયતો અને
�રવાયતોમાં એટલી બધી તાક�દ મૌ�ૂદ છે
�નાથી વાયદો � ૂરો કરવો વા
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�બ અને તોડવો

,

હરામ સા�બત થાય છે . વાયદો તોડવા માટ� સખ્ત
અઝાબની વાત પણ વા�રદ થઈ છે . �રવાયતોથી
�ણવા મળે છે ક�

, આટલો સખ્ અઝાબ આ

પહ�લા પ્રકારનો વાયદો તોડવાથી થાય છે � સૌથ
મોટો �ુનાહ� કબીરા છે . આથી બંદાઓ માટ� જ�ર�
છે ક� તેઓ પોતાના પરવર�દગાર સાથે પોતે કર� લા
તમામ વાયદાઓ�ું પાલન કર�

,

�થી તેના

બદલામાં �ુદા પણ પોતાના તમામ વાયદાઓ
� ૂણર્ કર .
*****
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ુ ાવંદ� આલમે �ુઆ ક� ૂલ
�દ
કરવાનો વાયદો કય� છે .
�ુદાવંદ� આલમે તેના બંદાઓને �
વાયદાઓ કયાર છે , તેમાં એક વાયદો �ુઆ ક� ૂલ
કરવાનો પણ છે . પરં � ુ આ વાયદો � ૂરો કરવા
માટ�ની એક શરત છે અને તે શરત એ છે ક�
બંદાઓ પણ તેમણે �ુદા સાથે કર� લા વાયદાઓને
� ૂરા કર� .
જમીલ, હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામ �રવાયત ન�ધે છે ક�

‘‘જયાર�

બંદો �ુદા પાસે સાચી િનય્યત અને �ૂ�ુસ ભયાર
411

�દલ સાથે �ુઆ માગે તો ‘�ુદાએ અઝઝ વ જલ્ ’
સાથે તેણે કર� લા વાયદા � ૂરા કર� પછ� તેની �ુવા
ક� ૂલ થાય છે .’’
‘‘પણ જો બંદો �ુદા પાસે સાચી િનય્યત
અને � ૂ�ુસ વગર �ુઆ કર� તો �ુઆ ક� ૂલ થતી
નથી.’’
ુ બેહાર, આ� ૃિ� ૧, પા� ંુ
(સફ�ન�લ
૪૯૯)
‘‘�ું �ુદાએ તઆલા નથી ફરમાવતો ક�
તમે માર� સાથે કર� લો વાયદો � ૂરો કરો તો �ુ ં પણ
તમાર� સાથે કર� લા વાયદા � ૂરા કર�શ ? આમ, જો
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કોઈ વાયદો પાળે છે તેની સાથે વાયદા�ુ ં પાલન
કરવામાં આવે છે .’’
*****
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નઝર અને અહદમાં મોઢ�થી શબ્દો
ઉચ્ચારવ.
બી� પ્રકારનો વાયદો એ છે � બંદા
પોતે �ુદાવંદ� તઆલાને કર� છે . �મક� માણસ
નઝર કર� અથવા તો કસમ ખાઈ લે. કસમ , અહદ
અથવા તો નઝર િવશે ફ

કત

�દલ અથવા

�દમાગમાં િનણર્ય લઈ િવચાર કર� લેવો �ુરતો
નથી. પરં � ુ તે �ગેના વા કયો � ૂખેથી ઉચ્ચારવા
પડ� છે . દાખલા તર�ક� કોઈ બંદો �ુદા સાથે અહદ
કરવા માંગે અને તે િવશે અરબીમાં કહ�વા માંગતો
હોય તો આ ર�તે કહ�� ુ ં પડ�શે.
�ુદા સાથે અહદ

‘‘આ�ુલ્લા’’ (મ�

કય�.) અથવા તો એમ કહ�
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‘‘અલય્ય અહ�ુલ્લા ’’ (�ુદા સાથે કર� લા અહદની
માર� જવાબદાર� છે .) અરબી િસવાય કોઈ પણ
ભાષામાં નઝર, કસમ અથવા અહદના વા કયો કહ�
શકાય છે . �મક� એવી નઝર માની શકાય છે ક� જો
�ુ ં સાજો થઈ જઈશ (

�ુન:તં�ુરસ્તી પ્રાપ્ત

લઈશ.) અથવા �ુસાફર�માંથી સહ� સલામત પાછો
આવી જઈશ તો અ�ુક (આટલી) રકમ �ુદાની
રાહમાં ખયરાત કર�શ. આ નઝરના વાકયો મોઢ�થી
બોલવાના કારણે તેની ઉપર અમલ કરવો વા �બ
થઈ જશે. નઝર િવશે માત્ર �દલમાં િવચાર
લેવાથી નઝર વા�બ થતી નથી.
*****
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નકામા કામની નઝર અથવા
કસમ
એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ ક�
અહદ, કસમ અથવા તો નઝર બેકાર (િનરથર્)
કામ માટ� ન હોવી જોઈએ. એટલે ક� નઝર , અહદ
અથવા કસમ�ું કામ શર�અતમાં પસંદ કરવાને
લાયક હો�ું જોઈએ. બી� શબ્દોમાં 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�
416

પોતા�ું અ� ૂક કામ થઈ જશે તો પોતે અ�ુક હરામ
અથવા મક�હ કામ કરશે તો તે પણ ખો�ું છે .
વા�બ અથવા �ુસ્તહબ કામ છોડવાની નઝ

,

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 �ુસ્તહબ હ�ું અથવા તો તે કામ ન
કર�ું હરામ અથવા મક�હ હ�ુ.ં પરં � ુ પછ�
�દ્વભર� હાલત ઉભી થતાં 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� �ુદામાં ખચર્ કરશે પરં�ુ તે
સાજો થઈ �ય ત્યાર� તેની આિથ�ક હાલત એટલી
બધી તંગ થઈ �ય ક� તે પોતાના બાલ બચ્ચાનો
ખચર્ માંડ માંડ �ૂરો કર� શક� તેમ હોય તો એ
સંજોગોમાં તેની નઝર બાિતલ ગણવામાં આવશે
અને તેની નઝર � ૂર� કરવી તેના માટ� વા
રહ�શે નહ�.
*****
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�બ

નઝર ફાયદાકારક કામ માટ� 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 �ુબાહ કામ માટ� નઝર ક� કમસ
હોય તો તેમાં પણ શરઈ �ુકમ ધ્યાનમાં લેવ.
એટલે ક� જો �ુબાહ કામ કરવાની કસમ ક� નઝર
કરવામાં આવે તો કમ સે કમ અકલી ર�તે કામ ન
કરવા કરતા કર�ું સા�ં હો�ું જોઈએ. એવી જ ર�તે
જો કોઈ �ુબાહ કામ ન કરવાની કસમ ક� નઝર
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હોય તો તેમાં 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 �ુબાહ કામ છે .
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એહદ� �તુ ્લક અને એહદ� મશ�ત
(સં� ૂણર્ અહદ અને શરતી અહ)
નઝર અને કસમની �મ અહદ પણ
�ુત્લક અથવા મશ�ત હોય છ. �મક� , માણસ એમ
કહ� ક� મ� �ુદાવંદ� તઆલા સાથે અહદ (વાયદો)
કય� છે ક� �ુ ં અ�ુક કાર� ખૈર કર�શ. તેને એહદ�
�ુત્લક કહ�વાય છ. આ અહદ વા �બ થઈ �ય છે .
અને � કામ કરવાની િનય્યત કર� હોય તે(કાર�
ખૈર) કરવા�ુ ં છોડ� દ� � ુ ં એ �ુનાહ� કબીરા થશે.
એટ�ું જ નહ� પણ તે અહદ તોડવાનો કફફારો
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પણ અલગ વા �બ થશે. �ુત્લક એટલે એ�ું કામ
�માં કોઈ શરત રાખવામાં આવી ન હોય.
�ુકય્યદ અથવા તો મશ�ત અહદ એટલે
ક� માણસ �ુદા સાથે ખાસ શરત સાથે અહદ કર� .
દાખલા તર�ક� એમ કહ� ક� :

‘�ુદા મને સંતાનમાં

�ુત્ર આપશે તો �ું અ�ુક કાર� ખૈર કર. આવો
શરતી અહદ કય� હોય તો , તેની શરત � ૂર� થયા
પછ� જ તેની ઉપર તેને કાર� ખૈર કરવા�ુ ં વા �બ
થશે. જો શરત � ૂર� થઈ ગયા પછ� તે કાર� ખૈર ન
કરવામાં આવે તો તે ફ કત �ુનાહ� કબીરા જ નહ�
ગણાય પરં � ુ તેની કફફારો આપવો પણ વા
થઈ જશે.
*****
422

�બ

નઝર અથવા અહદનો કફફારો
અહદ �ુત્લક હોય ક� મશ�ત તેના
તોડવાથી કફફારો આપવો વા �બ થઈ જશે. માહ�
�ુબારક રમઝાનના વા �બ રોઝા તોડવાનો �
કફફારો છે , તે જ કફફારો આ બંને પ્રકારના અહ
તોડવાનો છે . એટલે ક� ૬૦ (સાઠ) રોઝા રાખવા
અથવા તો એક �ુલામને આઝાદ કરવો.
નઝર તોડવાનો કફફારો, કસમ તોડવાના
કફફારા �ટલો છે . એટલે ક� દસ ગર�બોને
જમાડવા, અથવા દસ નવ�ા લોકોને કપડા
આપવા અથવા એક �ુલામને આઝાદ કરવો.
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નઝર અને કફફારામાં એક આ વાત પણ છે ક� જો
માણસ ઉપર જણાવેલ ત્રણ કફફારામાંથી કોઈ એ
પણ કફફારો ન આપી શક� તેમ હોય તો તેવા
માણસે સતત (ઉપરા ઉપર�) ત્રણ રોઝા રાખવ
વા�બ છે .
*****
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ુ ા સાથેના અહદનાં ત્રણ પ્
�દ
વાસ્તવમાં નઝર અને કસમ પણ
�ુદાવંદ� તઆલા સાથે કરવામાં આવેલ અહદ છે .
તેથી અહદ �ુલ ત્રણ પ્રકારન. એક તો અહદ
અને બી� બે પ્રકાર નઝર અને કસમ કહ�વામા
આવે છે . એ �ુદાવંદ� તઆલાની મહ�રબાની છે ક�
જો કોઈ માણસ �ુદા 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 પ્રકારના અહ
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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 ભંગ અને િનફાક
વચનભંગ એ એવો �ુનાહ છે �ના કારણે
�દલમાં િનફાક અને �ુનાફ�ક્તના બીજ ઉગી િનકળે
છે અને માણસ કા�ફરની મૌત મર� છે .

કયામતમાં

તે �ુના�ફકની સાથે જ �ુન : �િવત થાય છે .
�ુરઆને મ�દમાં ઇરશાદ છે :
‘‘અને એ (�ુના�ફકો) માંથી એવા પણ છે
�મણે અલ્લાહથી કરારકય� હતો ક� જો તે પોતાની
�ૃપાથી અમને કાંઈ આપશે તો અમે જ�ર દાન
� ા થઈ જઈ�ુ ં
કરતા રહ�� ું, અને સદાચાર�ઓ માંહન
પછ� જયાર� તેણે સ્વ�ૃપાથી તેમને(કાંઈ) આપ્�ુ
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ત્યાર� તેના િવષે તેમણે�ૃતધ્નત કર� અને �ુરાગ્ર
કર� (પોતાના કરારથી) ફર� ગયા. �થી તેણે
તેમના �ત : કરણમાં તે �દવસ � ૂધીના માટ�
દાં�ભકતા નાખી દ�ધી ક� જયાર� તેઓ તેની
�ુલાકાત કરશે. (એક તો) એ માટ� ક� � વાયદો
તેમણે અલ્લાહની સાથે કય� હતો તેની િવ�ધ્ધ
વતર્યા અને(બી�ુ)ં એ માટ� ક� તેઓ �ુ� ં બોલતા
હતાં.
(� ૂરએ તૌબા, આ. નં ૭પ, ૭૬, ૭૭)
ઉપરની આયતે શર�ફાથી એ વાત
સા�બત થાય છે ક�

, વચનભંગ અને �ૂઠ એવા

�ુનાહો છે � એ પ્રકારના િનફાક માટ� કારણ�
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બને છે � માણસના �દલમાં તેના મરવા �ુધી રહ�
છે . ઉપરો કત આયતોના ના�ઝલ થવા િવશે
િમન્હા�ુસ્સાદ�ક�ન નામની તફસીરમાં આ પ્રમ
લખ્�ું છે:
‘‘સોઅલબા ઇબ્ને ખાિતબ નામનો એક
ઈસાઈ હતો. � પોતાના મઝહબમાં ઇબાદત માટ�
િવખ્યાત હત. તે એક �દવસ પયગમ્બર� ઇસ્લા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમને પોત
આિથ�ક હાલત સાર� થાય તે માટ� �ુઆ કરવાની
િવનંતી કર�. � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમે તેને નસીહત કર� ક� આિથ�ક
ર�તે �ુખી થવાની ઇચ્છા ન ક. તાર� ગર�બાઈ
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માટ� ધીરજ રાખ તારા માટ� આિથ�ક સધ્ધરતા
ખતરનાક બાબત છે . � ું થોડામાં �ુક્ર કર�શ  તો ત
બહ�તર છે . કારણ ક� વધાર� રોઝીમાં � ુ �ુક્ર અદ
કર�શ નહ�. આપે ફરમાવ્�ું: �ુદાની કસમ

, જો

પહાડ સોના ચાંદ� થઈને માર� સાથે ચાલવા માંડ�
તે માટ� �ુ ં �ુદા પાસે �ુઆ કર�શ તો હક - તઆલા
તેમ કરશે. પરં � ુ �ુ ં ��ું �ં ક� ગર�બાઈની
આખેરતમાં ખૈર (ભલાઈ) છે અને અમીર�ની
આખેરતમાં મોટાભાગે �ુરાઈ (�ુશ્ક�લી- તકલીફ)
હોય છે , તેથી હ ઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ�ું અ�ુસરણ કરો અન
આ વાતને માની લો.
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સોઅલબાએ � હઝરત સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમની નસીહત માની નહ
અને બી� �દવસે ફર�થી એ જ હાજત લઈને આપ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ
�ખદમતમાં પહ�ચ્યો અને કહ�વા લાગ્.

‘‘યા

ર� ૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લ, �ુ ં �ુદા સાથે અહદ ક�ં �ં ક� જો �ુદા
મારા માલમાં � ૃ�ધ્ધ કરશે(મને શ્રીમંત બનાવ
દ� શે) તો �ુ ં �ુસ્તહક લોકોના હકકોને અદા કર�શ
અને તે કામ દ્વા િસલે રહમ કર�શ. ’’ જયાર� તેણે
બ�ુ જ આગ્રહ �� ત્યાર� � હઝરત સલ્લલ્
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે �ુદાવંદ� તઆલા પાસ
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તેની ગર�બાઈને �ૂ ર કરવા માટ� �ુઆ કર�.
�ુદાવંદ� તઆલાએ તેના ઘેટા-બકરાની સંખ્યામાં
અસાધારણ પ્રમાણમાં  કત આપી. તેના ધેટાબકરાની સંખ્યા એટલી બધી વધી થઈ ક� તે
પોતાના ધેટા-બકરાને સંભાળવામાં એટલો બધો
વખત વ્યસ્ત રહ�વા લાગ્યો ક� �ુસલમાન થ
પછ� પોતાની પાંચ વખતની નમાઝ પણ
પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમની સાથે જમાઅતથી અદા કર�  કતો ન
હતો. તે ફ કત �ુબ્હ અને રાતની નમાઝ પડવા જ
જઈ શ કતો હતો. હવે તે પયગમ્બર સલ્લલ્લા
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ સાથે જમાઅતન
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નમાઝ પડવાથી વં�ચત થઈ ગયો. અલબ� તે
�ુમ્આ માટ� આવી જતો હતો. પછ� તેના ઘેટા
બકરાની સંખ્યા એટલી બધી વધી પડ� ક� તે
ગામની આ�ુ બા�ુમાં આવેલી ખીણમાં રાખવા
પડયા, હવે તે નમાઝે �ુ મ્આમાં પણ હાજર� આપી
શકતો નહ�.
એક �દવસ પયગમ્બર� ઇસ્લા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે પોત
સહાબીઓને � ૂછ�ુ ં ક� ‘‘સોઅલબાને �ું થ�ુ ં છે ક� તે
નમાઝમાં હાજર� આપતો નથી ?’’
લોકોએ કહ�ું ક� તેની પાસે ઘેટા બકરા
એટલા બધા વધી પડયા છે
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, ક� આ ગામની

સીમની જગ્યા તેને ઓછ� પડ� છે તેથી તે ફલાણી
ખીણમાં તેના ધેટા-બકરા સાથે ચાલ્યો ગયો છ.
અને ત્યાંનો જ રહ�વાસી થઈ ગયો છ. આ વાત
સાંભળ�ને � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમે ત્રણ વખત ફરમાવ્:
‘‘સોઅલબા પર વાય (હાય અફસોસ) થાય

,

સોઅલબા પર વાય થાય , સોઅલબા પર વાય
થાય.’’
પછ� જયાર� �ુદા તરફથી ઝકાત વા �બ
થવાનો �ુકમ આવ્યો અને તે િવશેની આયત
ના�ઝલ થઈ ત્યાર� પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલ
વઆલેહ� વસલ્લમે તે આયત લખીને એક
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સહાબીને આપી અને બની સલીમના કબીલાના
એક માણસને તે સહાબીની સા

થે મોકલ્ય. �

હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
�ુકમ આપ્યો ક�‘‘સોઅલબા પાસે ઝકાત ઉઘરાવવા
�, અને સોઅલબાના ગામમાં �વ ત્યાર� ફલાણા
નેક માણસ પાસેથી પણ ઝકાત લેતા આવજો. ’’ તે
બંને માણસો (પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમના સહાબી અને સાથેનો
માણસ) સોઅલબા પાસે ગયા.

તેને ઝકાતની

આયત લખેલી દ� ખાડ� અને � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમનો
પણ તેને દ� ખાડયો �માં ઝકાતની શરતો�ુ ં વણર્ન
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કરવામાં આવેલ હ�ુ.ં સોઅલબા માલની
મોહબ્બતમાં એટલો બધો ગરકાવ થઈ ગયો હતો
ક� તેણે કહ�ુ ં : મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમ માર� પાસેથી જઝીયા(ટ� કસ)
વ� ૂલ કરવા માંગે છે બી� કયાંક જઈને (ઝકાત)
ઉઘરાવો ત્યાં �ુધી �ું આ બાબતમાં િવચા� �. તે
બંને માણસો બી� નેક માણસ પાસે ગયા (�
માણસ બની સલીમના કબીલાનો હતો.) તેણે
�ુરઆનની આયત અને પયગમ્બર સલ્લલ્લા
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમનો પત્ર જોઈ કહ:

436

‘‘�ુદાનો અને ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમનો �ુકમ સાંભળ�ને તેની
ઇતાઅત કરવા માટ� હાજર �ં.’’
તે માણસ પોતાના �ટોના ટોળાની વચ્ચે
ગયો અને પોતાના �ટોમાંથી શ્રેષ્ઠ પ્રકારના
શોધીને �ુદા

કયાર અને કહ�ુ ં :

‘‘આ �ટોને

પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમની પાસે લઈ �. બંને માણસોએ કહ�ુ ં :
‘‘શ્રેષ(�ટો) આપવા વા

�બ નથી. તે ભલા

માણસે કહ�ું �ુ ં �ુદા અને ર� ૂલ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમને શ્રેષ્ઠ ન આ�ું ત
ક�મ બની શક� ?’’
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તે બંને માણસો સોઅલબાની પાસે ફર�
વખત ગયા. તે િનદર ્ય માણસે ફર�થી તે જ વાત
કર� અને ઝકાત આપવાનો ઇન્કાર કર� દ�ધ.
આ બનાવ સાંભળ�ને � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ:
‘‘સોઅલબા પર વાય થાય.

’’ અને � હઝરત

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે શ્રેષ્
ઝકાત આપનાર બી� નેક માણસ માટ� �ુઆએ
ખૈર કર�.
પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમના અસ્હાબોને એ વાત�ું આ�ચયર્
રહ�ું હ�ુ.ં તેઓ િવચારતા હતા ક� સોઅલબાએ
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પહ�લથ
ે ી જ પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમની વાત માની લેવી જોઈતી
હતી. �થી તે આ હાલ ઉપર ન પહ�ચત અને
ઈમાન �ુમાવીને �ુરતદ ન થઈ �ત. અને
પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ
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 �ુસલમાન રહ�તો
નથી, �ુરતદ થઈ �ય છે .
(� ૂરએ તૌબાની મજ�ર
ૂ આયત સોઅલબાની
ટ�કામાં ના�ઝલ થઈ છે .)
*****
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અરસ - પરસ વાયદા કરવા
વાયદાનો ત્રીજો પ્રકાર લોકોને
પરસ વાયદા કરવાનો વ્યવહાર છ. ઘણી આયતો
અને �રવાયતોથી એ વાત સા�બત થાય છે ક� આ
પ્રકારનો વાયદો �ૂરો કરવો પણ  �બ છે અને
તોડવો હરામ છે . દાખલા તર�ક� � ૂ

રએ બની

ઇસરાઈલમાં �ુકમ છે ક� :
‘‘અને તમે તમારા (આપેલા)
વાયદાઓને � ૂરા કરો , બેશક, �ુદા કયામતના
�દવસે તમારા વાયદાઓ િવશે અવશ્ય સવાલ
કરશે.’’
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(� ૂરએ બની ઇસરાઈલ - ૭, આ નં ૩૪)
તેવી જ ર�તે સાચા અને �ુ�ક� લોકોનો
પ�રચય આપતા �ુરઆનમાં ઇરશાદ છે :
‘‘આ એ (લોકો) છે , �ઓ વાયદા કર� છે
તો તેમના વાયદા � ૂરા કર� છે .’’
(� ૂરએ બકરહ - ર, આ. નં ૧૭૭)
તેવી જ ર�તે જહ � મથી � ૂ�ક્ત મેળવી
લેનારાઓ અને જ � તમાં પ્રવેશ પામનારાઓન
લાક્ષકતા બયાન કરતા �ુરઆનમાં છે :
‘‘અને તેઓ પણ સફળ થઈ ગયા છે ક�
�ઓ પોતાના અમાનતો�ુ ં તથા વચન-વાયદા�ુ ં
પાલન કર� છે .’’
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ુ ર૩, આ. ૮)
(� ૂરએ મોઅમે�ન
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલા ફરમાવે છે ક� : તમારા મોઅિમન
ભાઈઓ સાથે કર� લા વાયદાઓ � ૂરા કરવા એ
નઝરની �મ જ વા �બ છે . અલબ� તે ન � ૂરા
કરવા માટ�નો કોઈ કફફારો નથી. ’’ (એટલે ક� તે
�ુનાહ હો�ું િન��ચ�ત છે .)
પયગમ્બર� ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહો અલ
વ આલેહ� વસલ્લમ ફરમાવે છે ક� � માણસ �ુદા
અને આખેરતના �દવસ ઉપર ઈમાન રાખતો હોય
તેને હંમશ
ે ા વાયદો વ ફા કરવો જ�ર� છે . (ઉ� ૂલે
કાફ�). આ હદ�સથી એ વાત �ણવા મળે છે ક�
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વાયદો વફા કરવો એ �ુદા અને રોઝે આખેરત
ઉપર ઈમાન રાખવાની જ�

�રયાત પૈક�ની

જ��રયાત છે . એવી જ ર�તે

‘‘� ૂરએ સફ ’’ની

ક�ટલીક પ્રારં�ભક આયતોમાં વચનભં
કરનારાઓની સખ્ત ઝાટકણી કાઢવામાં આવી છ.
આનાથી સ્પષ્ટ ર�તે સા�બત થાય છે ક� કોઈ પ
પ્રકારનો વાયદો ન પાળવ(વચનભંગ કરવો)
હરામ છે .
*****
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ુ ા�ફકો વચનભંગ કર� છે
�ન
પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
આલેહ� વસલ્લમની �રવાયત છે:

‘‘કોઈપણ

માણસ િનયિમત ર�તે નમાઝ રોઝા અદા કરવાનો
પાબંદ હોય, તો પણ તેનામાં ત્રણ ખાિસયતોમાંથ
કોઈ એક હોય તો તે �ુના�ફક છે .
(૧) એ માણસ

, જયાર� પણ કોઈની

અમાનત રાખે છે તો તેમાં ખયાનત કર� બેસે છે
(એટલે ક� અમાનત ખાઈ �ય છે .)
(ર) એ માણસ , � જયાર� પણ કોઈ વાત
કર� છે ત્યાર� �ુ� બોલે છ.
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(૩) એ માણસ, � કોઈ વાયદો કર� છે ,
ત્યાર� તે�ું ઉલ્લંઘન કર� . (એટલે ક� વાયદો વફા
કરતો નથી)
(ઉ� ૂલે કાફ�)
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલા ફરમાવ્�ું:
‘‘� કોઈ માણસ લોકો સાથે વહ�વારમાં
તેમની ઉપર �લ્મ ન કરતો હો , જયાર� તેમની
સાથે કોઈ વાત કર� તો �ુ� ન બોલતો હોય , અને
જયાર� તેમની સાથે કોઈ વાયદો કર� તો તેનો ભંગ
ન કરતો હોય , તો એ એવા લોકો પૈક�નો છે �નો
અખ્લાક સં�ૂણર્  , તેની ગીબત કરવી હરામ છે તે
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આ�દલ હો�ું સ્પષ્ટ છે અને તેની સાથે ભાઈચાર
રાખવો વા�બ છે .’’
(ઉ� ૂલે કાફ�)
આનાથી ઉલ્�ું � માણસ ઝા�લ , �ુઠ્ઠ
અથવા વચનભંગ કરનારો હોય તો આ �રવાયતના
પ્રકાશમાં તેનો અખ્લાક કાિ(સં� ૂણર) નથી અને
તેની ગીબત કરવી �એઝ છે . તે ગૈર આ�દલ
એટલે ક� ફાિસક છે અને તેની સાથે �બરાદર�
ઈમાનીના હકકો �ળવવા વા�બ થતાં નથી.
*****
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,

કોઈ �ટછાટ નથી.
આ

જ પ્રમાણે છઠ્ઠા ઇ

અલ�ય્હસ્સલ ઇરશાદ ફરમાવે છે :
‘‘ત્રણ ફરજો એવી છે �ના અ�ુસંધાનમા
�ુદાએ તઆલાએ કોઈને જરા પણ �ટછાટ આપી
નથી.
(૧) વાલેદ�ન (મા - બાપ) નેક હોય ક�
બદકાર તેઓની સાથે નેક� કરવી.
(ર) વાયદો નેક માણસ સાથે કરવામાં
આવ્યો હોય ક� બદકાર સાથ, તેને વફા કરવો.
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(૩) અમાનત નેક માણસની હોય ક�
બદકારની,તે અદા કરવી’’
(શૈખ સ�ૂ કની �કતાબ ખેસાલ)
આ પ્રકારની એક હદ�સ �કતાબે કાફ�મા
હઝરત ઇમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન

અલ�ય્હસ્સલા

�રવાયત કર� લી છે .
હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલ ઇરશાદ ફરમાવે છે :
‘‘જો કોઈ માણસે પોતાની પત્ની સાથે
કોઈ વાયદો

કય� હોય તો તેને � ૂરો કરવો

જોઈએ.’’
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‘‘એટલા માટ� ક� �ુસલમાને પોતાના
વાયદાઓ�ું હંમશ
ે ા પાલન કર�ું જોઈએ. અલબ�
જો તેના વાયદાને કારણે કોઈ હલાલ વસ્�ુ હરામ
થઈ જતી હોય અથવા કોઈ હરામ વસ્�ુ હલાલ
થઈ જતી હોય તો એવા વાયદાઓ�ુ ં પાલન કર�ું
જ�ર� નથી.’’
(�કતાબે તહઝીબ)
*****
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�િુ શ્કો સાથે કરાર
વાયદો વફા કરવો વા �બ હોવા અને
ુ ાર
વાયદાનો ભંગ કરવો હરામ હોવા િવશે બે�મ
આયતો અને �રવાયતો છે . આ િવષયની અગત્યતા
સમ�વવા માટ� �ુરઆને મ�દની નીચે �ુજબની
આયત �ુરતી છે .
‘‘બેશક, અલ્લાહની પાસે સૌથી ખરાબ
પ્રાણી તે લોક(કાફરો) છે ક� �ઓ ના�સ્તકપ�ું કર�
છે , પછ� તેઓ ઈમાન લાવતા નથી.’’
‘‘તેઓ એ

જ છે , �મની સાથે તમે

(ર� ૂલ) કરાર કરો છો પછ� તેઓ દર� ક વખતે
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પોતાના કરાર તોડ� નાખે છે . અને જરા પણ ડરતા
નથી.’’
(� ૂરએ અન્ફા- ૮, આ. નં પપ-પ૬)
ઉપરની આયતથી સમ�ય છે ક�
વાયદા�ું પાલન ન કરવાવાળા �ુદાની બદતર�ન
મખ્�ૂકમાંથી છ. એટલે ક� �નવરો કરતાંય ખરાબ
છે . અહ� એ વાત પણ �ણી લેવી જોઈએ ક�
�ુદાવંદ� તઆલાએ �ુ

,

િશ્કો અને કાફરો સાથે

કરવામાં આવેલા કરાર અને વાયદાઓને તોડવાની
પરવાનગી આપી નથી અને તેઓ સાથે કરવામાં
આવેલા વાયદાઓ�ું પાલન કર�ું પણ વા
ગણાવવામાં આવ્�ું છ.
*****
451

�બ

��
ુ ર સલ્લલ્લા અલય્હ વ આલેહ�
વસલ્લમ�ુ �િુ શ્
કો સાથે વચન
પાલન
એ જમાનામાં જયાર� ઇસ્લામની શાનો
શૌકત ટોચ ઉપર હતી ત્યાર� �

રએ બરાઅતની

એક આયત ના�ઝલ થઈ �માં �ુ િશ્
કો સાથે �હાદ
કરવાનો �ુકમ આપવામાં આવ્યો હત.
મકકાએ મોઅઝઝમાને િશકર ્ અને
�ુતપરસ્તીથી પાક કર� દ�વાનો �ુકમ આપવામાં
આવ્યો હતો પરં�ુ એવા � િશ્
કો � સંધી (કરાર)
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તોડવામાં પહ�લ ન કર� તેમની સાથેના કરાર ન
તોડવાનો �ુકમ પણ આપવામાં આવ્યો હત. તે
આયતે શર�ફા આ પ્રમાણે હ.
� ા તે લોકો ક� �મની
‘‘પરં � ુ �ુિશ્
કો માંહન
સાથે તમોએ કરાર કયાર હતા, પછ� તેમણે તમાર�
સાથે તેના પાલનમાં કાંઈ કમી કર� નથી

, તેમજ

તમાર� િવ�ધ્ધ કોઈને સહાય પણ આપી નથ , તો
તેમના કરાર તેની �ુ�ૃત (� ૂર� થતા) � ૂધી � ૂરા
કરો. બેશક , અલ્લાહ પરહ�ઝગારોને દોસ્ત રાખે .
(� ૂરએ તૌબા - આ. ૪)
અ� ૂ રાફ�અ કહ� છે ક� :
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‘‘�ુર�શ લોકોએ , મને પયગમ્બર� ઇસ્લા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમની પ
રવાના કય�. જયાર� મ� � હઝરત સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમની �ઝયારત કર� અન
તેઓના અને તેઓના � ૂરાની ચહ�રા ઉપર નઝર
કર� ત્યાર� મારા �દલમાં ઇસ્લામ�ું �ૂર ઉ�ર થઈ
ગ�ુ.ં મ� � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમને કહ�ું: યા ર� ૂલલ્લાહ સલ્લલ્લા
અલય્હ�  આલેહ� વસલ્લમ  �ું હવે �ુર�શીઓ તરફ
પાછો ફર�શ નહ�. આપે જવાબમાં ફરમાવ્�ુ

, મ�

આપેલા વાયદાથી �ુ ં ઉલ્�ુ વતર્ નહ� ક�ં અને
�ુર�શના લોકો તરફથી સંદ�શો લાવનારને માર� પાસે
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નહ� રા�ુ.ં અય અ� ૂ રાફ�અ (અત્યાર તો) તમે તમારા
કબીલા તરફ પાછા ફરો અને ત્યા પછ� જો તમારા
�દલમાં ઇસ્લા ક� ૂલ કરવાની ઇચ્છ થઈ હોય તો
અમાર� પાસે આવી જજો.’’
*****
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�ુ ર�શ સાથે કરવામાં આવેલ
વાયદાઓ� ંુ સન્મા
�ુઝૈફએ - યમાની�ું કહ�� ું , છે ક� જગે
ં બદ્
વખતે માત્ર એક જ બાબત મને જંગ કરતા રોક
રહ� હતી. તે બાબત એ હતી ક� �ુ ં અને અબ્�ુલ
�ુસૈલ બહાર જઈ રહયા હતા ત્યાં �ુર

શના લોકો

સાથે અથડામણ થઈ ગઈ. તેઓએ અમને કહ�ુ ં :
‘‘તમે મોહમ્મદને ચાહો છો ? ’’ અમે કહ�ુ ં : ‘‘ના,
અમે મદ�નાને ચાહ�એ છ�એ.

’’ તેઓએ મદ�ના

પહ�ચ્યા પછ� પયગમ્બર અકરમ સલ્લલ્લ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમને જંગમાં સાથ નહ
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આપવાનો અમાર� પાસેથી વાયદો લીધો. જયાર�
અમે પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમની �ખદમતમાં પહ�ચીને આ
બનાવ કહ� સંભળાવ્યો ત્યાર� � હઝર
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ:
‘‘તમે આપેલા વાયદા �ુજબ જગમાં
ં
જવાનો
િવચાર માંડ� વાળો , અમે �ુદા પાસેથી મદદ
માગ�ુ.ં ’’ આ હદ�સ અને તેની પહ�લાની હદ�સ
સૈયદ �ુ� ુબે સંપાદ�ત કર� લ

‘‘ઇસ્લામ વ �ુલ્હ

જહાન’’ નામની �કતાબના પાના નં ર૬૪ ઉપર
મન�ુલ છે .
*****
457

કાફર િપતા તેના ��ુ સ્લમ �ુત્ર
લઈ ગયો.
�ુલ્હ� �ુદ��બયા(�ુદ�બીયા એક જગ્યા�ું
નામ છે મકકા અને મદ�ના વચ્ચે છ)ના
અ�ુસધ
ં ાનમાં સોહ�લ ઇબ્ને ઉમર કાફરો વતી
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમની સાથે વાટાઘાટ કર� રહયો હત. જયાર�
�ુલહ
ે ના�ુ લખવાનો સમય હતો અને હ�ુ સહ�ઓ
કરવાની બાક� હતી તે વખતે સોહ�લનો �ુત્
�ન્દલ �ુફફાર� �ુર�શમાંથી િનકળ�ને �ુસલમાનોની
વચ્ચે આવી ગયો હત. તેને ઇસ્લામ તરફ
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આકષાર્તો જોઈને �ુફફાર� �ુર�શે તેમના પગમાં
સાંકળો બાંધી દ�ધી હતી. �ન્દલ પ તાને બાંધલ
ે ી
સાંકળો સહ�ત ભાગી �ટયો અને તેણે �ુસલમાનો
વચ્ચે આવીને પોતાને �ુસલમાન �હ�ર

કય�

‘‘�લુ ્હ� �ુદ�બીયા’’ તૈયાર કરનાર કાફર બાપે આ
જો�ુ,ં ત્યાર� તેના �ૂત્ર પાસે આવ્યો અને તેને
તમાચો ચોડ� દ�ધો. પછ� તેણે હ

ઝરત ર� ૂલે

ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહો અલય્ આલેહ� વસલ્લમને
કહ�ું :

‘‘અય મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય

વઆલેહ� વસલ્લમ આ(�ુલ્હ� �ુદ�બીયાના
�ુલહ
ે નામા)ની પહ�લી શરત એ છે

, � અમારા

તરફથી �ુલેહ�ું વાતાવરણ ઉ�ુ કર� છે . તે �ુજબ
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આપે મારો �ુત્ર મને પાછો આપી દ�વો જો.

’’

�ુલ્હ� �ુદ બીયાના પ્રમાણે � હઝરત સલ્લલ્લ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમમે તેની વાત �સ્વકા
લીધી અને �ન્દલને તેના કાફર બાપને સ�પી
દ�ધો. પરં � ુ તેની સાથે એક શરત � ૂક� દ�ધી ક� તે
પોતાના ફરઝંદ ને કોઈ �તની તકલીફ નહ� આપે
અને તેને �ુર�ક્ષત રાખ. તેણે એ શરત માન્ય
રાખી. પણ જયાર� �ન્દલને કાફર લોકોને
સ�પવાનો સમય આવ્યો ત્યાર� �ન્દલ કહ�
લાગ્યો: ‘‘અય �ુસલમાનો �ુ ં તો �ુસલમાન થઈ
� ૂકયો �ં �ુ ં હવે �ુિશ્ કો સાથે કઈ ર�તે �� ?’’
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હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમે તેને ફરમાવ્�:
‘‘�વ, િધરજ રાખો , �ુદા આવી જ ર�તે
તમારા માટ� સરળતા પૈદા કરશે. અમે � કરાર
કય� છે તેનાથી ઉલ્�ુ વતર્ન અમે કર�

કતા

નથી.’’ સોહ�લે પોતાના �ુસલમાન �ુત્રનો હા
પકડયો અને તેને લઈ ગયો. પરં � ુ તેણે પોતાનો
વાયદો પાળ્યો નહ� અને પોતાના �ુત્રને સ
શીક્ કર�ને તકલીફ પહ�ચાડ�.
ઉપરના પ્રસંગથી એ વાત સમ�ય  , ક�
વાયદો પાળવા�ુ ં મહત્વ ક�ટ�ું બ�ું છ. આ પ્રસં
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‘‘� ૂરએ ફત્

’’ની તફસીરમાં તફસીર�

‘‘િમન્હા�ુસ્સાદ�ક’’ માં મૌ�ૂદ છે .
*****
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ુ ી અહ� જ
�વનના �ત �ધ
રહ�શ.
બેહા�લ અન્વારમાં આ �રવાયત મૌ�ૂદ
છે ક�

‘‘પયગમ્ર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ� વસલ્લમે એક માણસને વાયદો આપ્ય
હતો ક� તે માણસ જઈને પાછો
તેઓ એક િન��ચત જગ્યા

આવશે ત્યાં �ુધી
, એક પત્થર પાસે

તેની રાહ જોતા મૌ�ૂદ રહ�શે. પયગમ્બર
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ ત્યાં
જોઈને ઉભા રહયા પણ તે માણસ ત્યાં આવ્ય
નહ�. એટલે �ુધી ક� સવારથી બપોર થઈ ગઈ
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,

� ૂબ જ તાપ અને અ

સહ ગરમી � હઝરત

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમના પ
શર�ર ઉપર પડ� રહ� હતી. ક�ટલાક અસ્હાબએ �
હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ
એટલા સખ્ત તડકામાં ઉભા રહ�લા જોઈને કહ�ું:
અહ�થી ચાલો. ત્યાર� પયગમ્બર� અકર
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે જ
આપ્યો: ‘‘મ� � માણસને વાયદો આપ્યો છ

, તે

જયાં �ુધી નહ� આવે ત્યાં �ુધી �ું અહ�થી હટ�શ
નહ�’’ છે વટ� તે માણસ આવી ગયો , � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ
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:‘‘જો આ માણસ ન આવત તો �ુ ં મારા મૌતના
સમય �ુધી અહ�થી હટત નહ�.’’
*****
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જનાબે ઇસ્માઈલઅલ�ય્હસ્સલા
અને વચન પાલન
�ુરઆને મ�દ

,

હઝરત ઇસ્માઈલ

અલ�ય્હસ્સલને ‘‘સાદ� �ુલ વઅદ ’’ ના નામથી
યાદ કર� છે , ઇરશાદ છે ક� :
‘‘અને (અય ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ) આ �કતાબમાંથી
(�ુરઆનમાંથી) ઈસ્માઈ અલ�ય્હસ્સલ�ુ ં વણર્ન
બયાન કર. િનસંશય તેઓ વાયદાને પાળનાર અને
ર� ૂલ (તથા) નબી હતાં.’’
(� ૂરએ મર�યમ, ૧૯, આ. પ૪)
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હઝરત ઇસ્માઈલ અલ�ય્હસ્સલા કોઈ
માણસને વાયદો આપ્યો હતો ક, � ું જયાં �ુધી નહ�
આવ, ત્યાં �ુધી �ું આ જગ્યાએ તાર� રાહ જો.
ત્યાર પછ� ઓછામાં ઓછા ત્રણ રાત અને �દ
તેઓ તે જગ્યાએ રાહ જોતા રહય. પરં � ુ ક�ટલાક
આ�લમો કહ� છે અને એ (વાત િવખ્યાત છ) ક�
હઝરત ઇસ્માઈલ અલ�ય્હસ્સલ એક વષર્ �ુધી
તે માણસની રાહ જોતા રહયા. આ રાહ જોવામાં
તેઓએ � ૂબ જ તકલીફો વેઠ� એટલે �ુધી ક�
ક�ટલીક વખત તો તેઓને ઝાડના પાંદડા ખાવા
પડયા હતા.
*****
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વાયદો ન પાળવો એ �ુ ફ્ર�ુ
પ�રણામ છે .
અમી�લ મો અમેનીન હઝરત

અલી

અલ�ય્હસ્સલ વાયદો ન પાળવાની અને
વચનભંગની � િનતી �દલમાં હોય છે , તેને �ુફ્ર�ુ
પ�રણામ ગણાવે છે . આપ ઇરશાદ ફરમાવે છે :
‘‘�ુદાની કસમ ,

મોઆિવયા મારાથી

વધાર� �ુ�ધ્ધશાળ� નથી પરં�ુ તે વાયદાઓ તોડ�
નાખે છે અને હકથી ફર� �ય છે . જો વાયદો
તોડવા�ું કામ પસંદ કરવા યોગ્ય હોત તો �ું સૌથી
વધાર� હ�િશયાર (ચાલાક) માણસ �હ�ર થાત.
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પરં � ુ વાયદા તોડવા એ �ુદાનો િવરોધ કરવા
સમાન છે . અને �ુદાના �ુકમનો િવરોધ કરવો એ
એક પ્રકાર�ું �ુફ્. કયામતના �દવસે વચનભંગ
કરનારાઓ એક ધ્વજ નીચે જમા કરવામાં આવશે
�નાથી તેમને ઓળખવામાં આવશે.’’
(નહ�ુલ બલાગાહ)
અલ્લામા મજ�લસી(અ.ર.) ફરમાવે છે ક�
�રવાયતોમાં �ુનાહ� કબીરા કરનારા માણસને કાફર
પણ કહ�વા માં આવ્ય છે . વાયદો તોડ� નાખવો એ
મોટો �ુનાહ� કબીરા છે . તેથી જ આ � ૂત્બામાં
વાયદો તોડનારા દર� ક માણસને એક પ્રકારન
કા�ફર કહ�વામાં આવ્યો છ. આ એ �ુફ્ર છે ��ું બી
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�દલમાં હોય છે અને �ુદાના �ુકમોની
નાફરમાનીના સ્વ�પમાં બહાર આવે છ.
*****
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ુ લમાન દગાબાજ નથી હોતો.
�સ
અમી�લ મોઅમેનીન હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલ ફરમાવે છે :
‘‘બેશક, વાયદો વફા કરવો અને સચ્ચાઈ
બંને એકબી�ની સાથે (એક બી�ના પયાર ્) 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 �ુગમાં �વન વ્યતીત કર� રહયા હછ�એ
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�માં લોકો વચનભંગ અને દગાબા� કરવાને
રાજકારણ અને હ�િશયાર� સમ� રહયા છે અને
��હલ (અજ્ઞ) માણસો શ્રેષ્ઠ બહાના ર�ુ કર
તેને એક (પ્રકારનો �અર) િવદ્યા સમ� . તેઓને
�ું થઈ ગ�ું છે

? �ુદા તેઓને હલાક કર� તે

દગાબા�નાં કાવતરા પૈક� વાયદો ન પાળવો પણ
શાિમલ છે . કાવતરાના કોઈ પણ કારણ હોય
�ુદાનો �ુકમ અને તેના �ુકમોનો ઇન્કાર વચ્ચ
આવે છે , તેથી �ુ ં તેની ઉપર અમલ કરતો નથી.
�ુદાનો સાચો બંદો એ છે ક� � પોતાની નજરોની
સામે છળકપટ (ફર� બ)ને �ુએ અને તે પોતે પણ
છળકપટ (બહાના) કરવાની શ�ક્ત ધરાવતો હોય
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તેમ છતાં તે કરતો નથી. પરં � ુ � માણસના
�દલમાં દ�ન�ુ ં દદર ્(દ�ન પ્રત્યે સહા�ુ�)ન હોય
તે બહાના (છળ કપટ)ની નવરાશને યોગ્ય ગણી
લે છે , અને ચાલબા� અથવા વચનભંગ કરતો રહ�
છે .’’
*****
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વચનભંગ અને �ૂઠ
ક�ટલાક �ુતજ�હદો

એ વાયદો તોડવા

અને વાયદાના િવ�ધ્ધનાં �ૃત્યને �ૂઠનો એક પ્ર
ગણાવેલ છે . ખાસ કર�ને જો વાયદો ક� અહદ
કરતી વખતે જ તેને ન પાળવાની િનય્યત �દલમાં
હોય તો તે �ૂઠ જ ગણાય છે . આ ર�તે �ૂઠની
મઝમ્મ,

�ુરમત અને સ�ઓ�ુ ં � વણર્ન

�ુરઆને મ�દમાંની આયતો અને �રવાયતોના
પ્રકાશમાં આગળ ઉપર થઈ ક�ું છે . તેમાં વાયદો
તોડવા અને વાયદો ન પાળવાની બાબતોનો પણ
સમાવેશ થઈ �ય છે .
*****
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શરતી મામલો
�ુજત�હદોના ફત્વાથી એ બાબત સ્પષ
થાય છે ક�

,

વેપારના અથવા બી� કોઈ

વ્યવહારમાં કોઈ શરત િન��ચત કરવામાં આવી
હોય, અથવા તો અહદ ક� વાયદો કરવામાં આવ્યો
હોય તો તેની ઉપર પણ � ૂસ્ત ર�તે અમલ કરવો
વા�બ છે . દાખલા તર�ક� કોઈ માલ ખર�દતી
વખતે એવી શતર્ કરવામાં આવે ક� માલમાં કોઈ
ખામી િનકળશે તો તે માલ બે મ�હના �ુધીમાં
પાછો આપી શકશે અને વેચનાર (�ુકાનદાર) એવી
શરત � ૂક� ક� માલ પાછો આપવો હોય માલમાં
475

ખર�દનાર� કોઈ �ુ કસાન કર� � ું ન હો�ું જોઈએ તો
એવી શરતોની પાબંદ� પણ વા �બ છે . એવી જ
ર�તે મકાન મા�લક પોતાના ભા�ૂત સાથે એવી
શરત કર� ક� તે (ભા�ૂત) પોતાના મકાનમાં કોઈ
મહ�માનને રાખી શકશે નહ�. તો એવી શરત�ુ ં
પાલન કર�ુ ં વા �બ થશે. વ્યવહારમાં બંને પક્
એક બી� સાથે શરત કરવાનો હક ધરાવે છે .
ક�ટલાક અન્ય �ુજત�હદ ફરમાવે છે ક
ફકત આ શરતોની પાબંદ� કરવી વા

�બ નથી

પરં � ુ શરતો � ૂક� હોય તેવા માણસને પણ શરતો
માનનાર માણસ પાસે પોતાના હકકોની માગણી
કરવાનો શરઈ હક પ્રાપ્ત થઈ �ય. એટ�ું જ
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,

નહ� પણ જો તે ઇચ્છે તો બળજબર� �ૂવર્ક પોતાન
હક મેળવી શક� છે . વ્યવહાર(સોદો) નકક� કરતી
વખતે તે શરતને ફર�યાત બનાવવામાં આવી
હોય તો આમ કર� શકાય છે . દાખલા તર�ક�

,

નોકર�એ રહ�નાર માણસ એવી શરત � ૂક� ક� દર
મહ�નાની પહ�લી તાર�ખે પોતાનો પગાર મળવો
જોઈએ તો તે પહ�લી તાર�ખે પોતાના પગારની
રકમ વ�ુલી શક� છે . એટ�ું જ નહ�

, પરં � ુ

બળજબર�� ૂવર્ક અથવા નોકર�એ રાખનાર
(મા�લક)ની �ણ બહાર પણ પોતાનો હક મેળવી
શક� છે . પરં � ુ જો વ્યવહાર(કરાર) કરતી વખતે તે
શરત ફર�યાત ન ગણવામાં આવી હોય અને
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શરતની પાબંદ�ને ફ કત બહ�તર (વધાર� સાર�)
સમજવામાં આવી હોય તો તેની પાબંદ� વા

�બ

નથી, તેમજ (વ�ુલાત કરવાનો) કોઈનો હક
બનતો નથી. એ�ું પણ બને છે ક� વ્યવહારનો
શરત સાથે કોઈ સંબધ
ં ન હોય. એ સંજોગોમાં
વ્યવહાર �ગેની શરત કરનાર� પોતાની શરત
�ુજબ પોતાનો હક મેળવવાનો અિધકાર પ્રાપ
થઈ જતો નથી. અલબ� શરત માનનાર માટ�
કરાર િસવાય પણ શરતની પાબંદ� કરવી વા �બ
થશે.
*****

478

ગમે તે સંજોગોમાં વાયદો અ� ૂક
પાળવો જોઈએ.
ઉપરની િવગતો જોતા �ુરઆને મ�દની
આયતો અને �રવાયતોના પ્રકાશમાં એ વાત સ્પ
થાય છે ક� , વાયદો વફા કરવાની એટલી બધી
તાક�દ કરવામાં આવી છે ક� , દર� ક પ્રકારના વાયદ
� ૂરા કરવામાં � ૂબ જ અહ�િતયા

તથી (સાવધાની

� ૂવર્ ) કામ લે� ું જોઈએ. જો માણસ વાયદો કરવા
ન માગતો હોય પણ વાયદો કરવા માટ� મજ� ૂર
હોય તો તેણે હરામ કાયર્ અને વાયદો ન પાળવાના
�ુનાહથી બચવા માટ� કદાચ
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‘‘જો-તો,

ઇન્શાઅલ્લ’’ વગેર� શબ્દનો ઉપયોગ તે કર� શક�
છે . એટલે ક� , દાખલા તર�ક� ‘‘ઇન્શાઅલ્લ’’ કહ�
તો તેનો અથર્ એ થાય છે ક� જો �ુદા ચાહશે તો �ું
આ (કામ) કર�શ.
*****
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ઇન્શાઅલ્લાહ કને અહદ અને
નઝર કરવી.
એવા દર� ક વાયદા , નઝર અથવા અહદ
�માં ‘‘ઇન્શાઅલ્લ’’ કહ�વામાં આવ્�ું હો, અથવા
તો કોઈ પણ ભાષામાં (તે કામને) �ુદાની મર�
પર છોડ� દ� વામાં આવ્�ું હોય તો તેવા વાયદાને
વફા કરવો વા �બ રહ�તો નથી. અલ્લામા �હલ્લ
(અ.ર.)એ આ પ્રમાણે જ ફરમાવ્�ું છે અને મશ�
�ુજત�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� કરવામાં આવ્યો હોય તો તેનો
ભંગ કર� શકાતો નથી.
એ વાત �ણી લેવી જોઈએ ક�
‘‘ઇન્શાહઅલ્લ’’ કહ�તી વખતે માણસના �દલમાં
શરતી (અથર્ અન) ઇરાદો હોય તો તે વાયદા�ુ ં
પાલન કર�ુ ં વા�બ રહ�� ું નથી. એટલે ક� જો તેના
�દલમાં એમ હોય ક� જો �ુદા ચાહશે તો આમ
કર�શ અને જો �ુદા નહ� ચાહ� તો આ પ્રમાણે નહ
ક�ં. પરં � ુ જો માણસ ખર� ખર વાયદા�ું પાલન
કરવાના ઇરાદાથી જ ‘‘ઇન્શાઅલ્લ’’ કહ� અથવા
ુ ી ‘‘ઇન્શાઅલ્લ’’
તો કામમાં બર કત થાય તે હ��થ
કહ� અને �દલમાં ‘‘ઇન્શાઅલ્લ’’ નો શરતી અથર્ ન
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હોય તો તેવા સંજોગોમાં શરત અથવા વાયદા�ુ ં
પાલન અવશ્ય વ�બ થઈ જશે.
*****
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ુ ાહ કરવાનો વાયદો
�ન
એક વાત સ્પષ્ટ છે ક� જો વાયદો અથવ
તો શરત િવગેર� કોઈ વા �બ કામને છોડ� દ� વા
અથવા તો કોઈ હરામ કામને કરવા માટ� હોય તો
તેની પાબંદ� વા�બ નથી પરં � ુ હરામ છે .
જો કોઈ માણસ એવો અહદ કર� ક� તેની
પત્ની અથવા તેનો �ૂત્ર અ�ૂક ખરાબ કામ કર
તો તેની ઉપર અ� ૂક પ્રકારનસખ્ત (સ�) કર�શ
તો તેવા અહદ ઉપર અમલ ન કરવો અને તેઓને
માફ કર� દ� વા બહ�તર છે . ઇરશાદ છે :
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‘‘બલ્ક� તેમના માટ� જ�ર� છ , ક� તેઓની
� ૂલને માફ કર� દ� અને દર�ુજર (ક્ષ)થી કામ
લે �ુ ં તમે એ નથી (પસંદ કરતા) ઇચ્છતા ક� �ુદા
તમાર� � ૂલોને માફ કર� દ� ?’’

(� ૂરએ � ૂર ર૪,

આ નં રર)
ઉપરની આયતો નો અથર્ એ છે ક� જો
બંદાઓ બી� બંદાઓ ની � ૂલોને માફ કર� દ� તો
�ુદા પણ એવા ક્ષમા કરનારા બંદ ની � ૂલોને
માફ કર� દ� શે.
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જનાબે અય્�ૂબઅલ�ય્હસ્સલામ
પોતાની પત્નીને ક સો કોરડા
મારવાના કસમ ખાધા.
જો સખ્તી કરવા માટ� અથવા સ�
આપવા માટ�નો અહદ અથવા વાયદો બ�ુ

જ

તાક�દ સાથે કરવામાં આવ્યો તો બહ�તર એ છે ક�
એવી નામ � ૂરતી સ� કરવામાં આવે ક� �
કાયદ� સરની સ� પણ ગણાય અને તેનાથી
વાયદાનો ભંગ થયો છે એ�ુ ં પણ ન લાગે. દાખલા
તર�ક� પયગમ્બર હઝરત અય્�ૂ
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અલ�ય્હસ્સલની પત્નીએ તેમની ઇચ્છા િવ�ધ્ધ�
કામ ક�ુર ત્યાર� તેમણે કસમ ખાધા ક� પોતે સા�
થયા પછ� તેણીને એ ક સો કોરડા મારશે. હઝરત
અય્�ૂબ અલ�ય્હસ્સલ સા� થયા ત્યાર� �ુદાનો
�ુકમ થયો ક�
‘‘અને (અય અય્�ૂબ

અલ�ય્હસ્સલ)

લીલી વનસ્પિતની એક ડાળખી તારા હાથમાં લે
(�માં સો ડાળ�ઓ હોય) તેનાથી (તાર� પત્નીને
એક વખત) માર , અને તાર� પ્રિતજ્ઞા �ૂઠ
પાડ.’’
*****
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ુ ાહ અમાનતમાં
બાવીસમો �ન
ખયાનત
(અમાનત ઓળવી જવી િવ�વાસઘાત કરવો.)
બાવીસમો �ુ

નાહ છે અમાનતમાં

ખયાનત કરવી અને આ એવો �ુનાહ� કબીરા છે
�ની ‘‘નસ્’’ (એટલે ક� મોહકમ આયત અથવા
સહ�હ અને સ્પ્ષ્ટ �રવા દ્વાર સા�બતી) મૌ�ૂદ
છે . હઝરત અબ્�ુલ અઝીમે 

ઝરત ઇમામ

મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલથી સહ�હ �રવાયત
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ન�ધી છે અને હ

ઝરત ઇમામ અલી રઝા

અલ�ય્હસ્સલ,

હઝરત ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ

અલ�ય્હસ્સલ અને હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલથી � �રવાયત ન�ધી છે , તેમાં પણ
ખયાનત કરવી (અમાનત ઓળવવી) એ �ુનાહ�
કબીરા હોવા�ું સા�બત છે .
ખયાનત એ અરબી શબ્દ છ. એઅમશે
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસ્સલ

પાસેથી �રવાયત ન�ધી છે , તેમાં �ુનાહ� કબીરાની
યાદ� દશાર્વતા વલ ખયાનતોનો શબ્દ વાપરવામા
આવ્યો છ. અલબ� ખયાનતના અથર્ માટ� �
બીજો શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે ત ‘ગો� ૂલ’ છે .
ફઝલ ઇબ્ને શાઝાને 

ઝરત ઇમામ રઝા
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અલ�ય્હસ્સલ પાસે થી � �રવાયત ન�ધી છે તેમાં
‘ગો� ૂલ’ શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે �નો અથર
ખયાનત કરવી એવો થાય છે . ક�ટલાક ડ�ક્ષનર
(શબ્દકો)ના કતાર કહ� છે , ક� ગો� ૂલ એવા માલે
ગનીમતમાં ખયાનત કરવાને કહ�વામાં આવે છે . �
કાફરો પાસેથી �ુટં � લેવાયો હોય અને
�ુસલમાનોના કબ્�માં આવી ગયો હોય પરં�ુ
તેની વહ�ચણી થઈ ન હોય. ક�ટલાક ડ�ક્ષનર�ન
કતાર લખે છે ક� ગો� ૂલ દર� ક પ્રકારની ખયાનતન
કહ�વામાં આવે છે ભલે તે મા લે ગનીમત હોય ક�
અન્ય પ્રકારનો માલ .
*****
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�ુ રઆને મ�દમાં ખયાનત
કરનારના અઝાબનો ઉલ્લે
ઇરશાદ� રબ્�ુલ ઇઝઝત છે:
‘‘અને � ખયાનત કર� (કોઈ વસ્�ુ
અપ્રમા�ણક ર�તે પચાવી પા) અને � કોઈ �પી
ર�તે કોઈ વસ્�ુ પચાવી પાડશે તો
�દવસે તે તેને �હ�ર કરવી પડશે

કયામતના
, પછ� દર� કને

તેના કમ�નો � ૂર� � ૂરો બદલો આપવામાં આવશે ને
તેમના પર કાંઈ પણ �લ્મ કરવામાં આવશે નહ.’’
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‘‘�ું તે શખ્સ � અલ્લાહની મરઝીન
અ�ુસર�ને ચાલે છે , તે તેના �વો હોય છે ક� �ણે
અલ્લાહની નારા� વહોર� લીધી હોય અને તે�ું
ઠ�કા�ું જહ �રમ હોય ? અને તે ઘ�ુ ં જ ખરાબ
પાછા ફરવા�ું ઠ�કા�ું છે .’’
(� ૂરએ આલે ઇમરાન - ૩, આ. ૧૬૧,
૧૬ર)
� ૂરએ તહ�ર�મમાં ઇરશાદ છે :
‘‘તો એ બંને (હઝરત � ૂહ અલ�ય્હસ્સલ
અને હ ઝરત � ૂત અલ�ય્હસ્સલની પત્ની)એ
તેમના પિતઓની સાથે ખયાનત કર�. (દગો દ�ધો)
તેમ છતા તેમના પિત (નબી હોવા છતાં) �ુદાની
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કસમે (અઝાબથી બચવામાં) તેણીઓને કાંઈ જ
મદદ�પ થઈ શ કયા નહ� અને તે બંને �ીઓને
�ુકમ આપવામાં આવશે ક� જહ

�ં મમાં

પ્રવેશનારાઓની સાથે તમે પણ દાખલ થ
�વ.’’
(� ૂરએ તહર�મ - ૬૬, આ. ૧૦)
ઇરશાદ છે :

‘‘બેશક, �ુદા ખયાનત

કરનારાઓને (િવ�વાસઘાત કરનારાઓને) પસંદ
કરતો નથી.’’
(� ૂરએ અન્ફા, આ. પ૮)
એવી જ ર�તે ઇરશાદ છે :
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‘‘અય ઈમાન લાવનારાઓ ! �ુદા અને
ર� ૂલની ખયાનત (િવ�વાસઘાત)ન કરો

, અને

તમાર� પાસે � અમાનતો પડ� છે , તેમાં ખયાનત
ન કરો. હક�કતમાં તમે �ણો છો, (ક� ખયાનત એક
મોટો �ુનોહ છે .)’’
(� ૂરએ અન્ફાલ- ૮, આ. ર૭)
‘‘જો તમારામાંથી એક (પક) બી�ને
િવ�વસપાત્ર સમ� તો �ને િવ�વાસપા
સમજવામાં આવ્યો હોય તેને માટ� જ�ર� છે ક�
આપનારની અમાનત પાછ� આપી દ� અને
અલ્લાહથી ક� � તેનો પરવર�દગાર છ ડર.’’
(� ૂરએ બકરહ - ર, આ. ર૮૩)
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ઇરશાદ છે :
�ુદા �ુકમ આપે છે ક�

‘‘(હ� �ુસલમાનો) બેશક ,
, તમે (તમાર� પાસેની)

અમાનતોને તેના મા�લકો (અમાનતવાળાઓ) �ુધી
અવશ્ય પહ�ચાડ.’’
(� ૂરએ િનસા - ૪, આ. પ૮)
*****
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�રવાયતોમાં ખયાનતની
મઝીમ્મ
પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમ ફરમાવે છે:
‘‘� માણસ �ુિનયામાં પોતાની પાસે
રાખેલી કોઈ અમાનતમાં ખયાનત કરશે અને તેના
મા�લકને પાછ� નહ� પહ�ચાડ� અને તે જ �સ્થિતમાં
� ૃત્�ુ પામશે તો તેમા િમલ્લતમાં રહ�ને નહ� મ.
એટલે ક� તે �ુસલમાન�ું મૌત નહ� મર� . એવો
માણસ જયાર� �ુદા સાથે �ુલાકાત
�ુદા તેની ઉપર ગઝબનાક થશે
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કરશે ત્યાર�
, � માણસ

ખયાનતનો માલ ખર�દ� અને પોતે �ણતો હોય ક�
તે ખયાનતનો માલ છે

, તો તે પણ ખયાનત

કરનારા �ટલો જ �ુનેહગાર છે .’’
(વસાએ�શુ ્શયા, �કતાબે અમાનત ભાગ
- ૩, પાના નં ૬૪૧)
બી� એક હદ�સમાં છે :

‘‘અને તેને

જહ�સમમાં નાખી દ� વાનો �ુકમ આપવામાં આવશે.
ત્યાર પછ� તે જ �ા મના �ડા ખાડામાં જ પડ�લો
રહ�શ.ે ’’
(વસાએ�શુ ્શયા, �કતાબે અમાનત ભાગ
- ૩)
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� હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમનો આ પણ ઇરશાદ છે:

‘‘જો કોઈ

�ુસલમાન હોય તો તેણે મક્(દગા) થી કામ ન
લે� ું જોઈએ ન તો એણે કોઈને દગો દ� વો જોઈએ’’
‘‘મ� �બ્રઇલ પાસેથી સાંભળ્�ું , ક� મક્
અને ફર� બ (દગો અને કપટ) જહ �કમની વસ્�ુઓ
છે . પછ� � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ: � કોઈ �ુસલમાનને ફર� બ
આપે (દગો કર� , છે તર� ) તેઓ અમારામાંથી નથી
અને �ુદા પર ઈમાન લાવનારા કોઈ માણસ સાથે
ખયાનત કર� તે પણ અમારામાંથી નથી.’’

498

ઉ� ૂલે કાફ�માં આ હદ�સ છે ક�

, ત્ર

િવિશષ્ઠતાઓ એવી છે ક� � માણસના િનફાકની
િનશાની છે . ભલે પછ� તે નમાઝ રોઝાનો પાબંદ
હોય અને પોતાને સાચો �ુસલમાન સમજતો હોય ,
�ૂઠ, વાયદો ન પાળવો, અને અમાનતમાં ખયાનત
કરવી. આ ત્રણેય બાબતોની હદ�સે નબવ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ આલેહ� વસલ્લમનો અગાઉ
ઉલ્લેખ થઈ �કયો છે .
હઝરત અમી�લ મોએમેનીન
અલ�ય્હસ્સલા ફરમાવે છે : ‘‘ચાર વસ્�ુઓ એવી
છે , �માંથી કોઈ એક વસ્�ુ કોઈના ઘરમાં પ્રવે
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�ય તો તે ઘર (ના સભ્ય)ને આિથ�ક ર�તે તબાહ
કર� નાખે છે .
(૧) ખયાનત (અમાનત ઓળવવી)
(ર) ચોર�
(૩) શરાબખોર� અને
(૪) ઝીના (વ્ય�ભચા)
જો ઘરના એક સભ્ય અથવા સભ્યોમ
આ ચારમાંથી કોઈ પણ એક �ુરાઈ હોય તો તે
ઘરમાંથી બર કત ચાલી �ય છે . દાખલા તર�ક�
ચોર� કરનારાના ઘરમાંથી બર કત ચાલી �ય છે .
(પરં � ુ � ઘરમાંથી ચોર� થઈ હોય તે ઘરમાંથી
બરકત જતી નથી.)
*****
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,

ખયાનત આિથ�ક �ૂદર્શા�ું કારણ
બને છે .
પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમ ઇરશાદ ફરમાવે છ.
‘‘અમાનત �ળવવી એ અમીર� અને
આિથ�ક �ુશ્ક�લીઓથી બચવા માટ� કારણ�પ બને
છે . જયાર� ખયાનત (કરવી) આિથ�ક �ુશ્ક�લીઓ
અને ગર�બી (� ૂખમરો) માટ� કારણ�પ છે .
રાવી કહ� છે ક� મ� હ ઝરત ઇમામ જઅફર�
સા�દક અલ�ય્હસ્સલની �ખદમતમાં અઝર્ કર�:
‘‘મદ�નામાં એક �ી રહ� છે �ની પાસે લોકો
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પોતાની �દકર�ઓને ક�ળવણી માટ� �ુક� �ય છે
અને કહ� છે ક� તે �ી �વી બેિનયાઝ (િનસ્ �ૃહ)
બી� કોઈ �ી અમે જોઈ નથી. એ �ી પોતાની
થોડ� રોઝી ઉપર પણ સંતોષ� ૂવર્ક િનરાંતે �ુજરાન
ચલાવે છે . તેણી કદ� પણ આિથ�ક ર�તે પર� શાન
જોવા મળ� નથી. ઇમામે ફરમાવ્�ું ક� એટલા માટ�
ક� તે �ી સા�ુ બોલે છે . અને અમાનતોની
�ળવણી કર� છે . આ વસ્�ુઓ જ તેની રોઝીની
િવશાળતાના કારણો છે .’’
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલની આ હદ�સ વસાએ�ુશશી
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યામાં

મૌ�ૂદ છે . કોઈ પણ માણસના લાંબા લાંબા ��ુઅ
અને સજદાઓ ન �ુઓ , પરં � ુ તેની સચ્ચાઈ અને
અમાનતદાર� �ુઓ. શ કય છે ક� એ (િસજદા ��ુઅ
કરવા) ની તેને ટ�વ પડ� ગઈ હોય અને તે ટ� વ
છોડવી તેના માટ� સખ્ત �ુશ્ક�લ હ. એટલે
સચ્ચાઈ અને અમાનતદાર. આ બે સદ� ૂણો એવા
છે �, માણસ�ુ ં ઈમાન મજ� ૂત હોવાની અને તેના
સઆદતમંદ હોવાની દલીલ છે .
*****
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અમાનત કોઈની પણ હોય
અમાર� પાસે એવી ઘણી �રવાયતો મૌ�ૂદ
છે , �માં કોઈની પણ અમાનતો હોય તે� ું રક્ષ
કર�ુ ં વા�બ અને તેમાં ખયાનત કરવી (અમાનત
ઓળવી જવી) હરામ છે . અમાનત �ુસલમાનની
હોય ક� ગૈર �ુ�સ્લમની તેની �ળવણી વ �બ છે .
એટલે �ુધી ક�

‘‘નાસેબી’’ લોકો �ઓ એહલેબૈત

અલય્હ��ુસ્સલામ પ્રત્યે �ુલ્લમ �ુલ્લા
�હ�ર કર� છે , તેમની પણ અમાનત સાચવવી
વા�બ છે . નાસ બી લોકો સૌથી ખરાબ પ્રકારન
કાફર છે .
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હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલા ફરમાવે છે : �ુદાથી ડરો અને �
માણસે તમાર� પાસે અમાનત � ૂક� હોય તેની
અમાનતને સમયસર પાછ� આપો. જો હ

ઝરત

અલી અલ�ય્હસ્સલનો કાિતલ પણ મને અમીન
સમ�ને કોઈ અમાનત માર� પાસે � ૂક� જતે તો �ુ ં
તેને સમયસર પાછ� આપત.
(વસાએ�શુ ્શયા, �કતાબે અમાનત,
પ્રકર- ર, પાના નં ૬૪૧)
આ જ હદ�સમાં આગળ છે ક�

‘�ુદાથી

ડરો, એન કાળા - ગોરા તમામની અમાનતોનો
ખ્યાલ રાખ. ભલે અમાનત રાખી જનારો માણસ
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ખ્વાર�જ(હ

ઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલના

�ુશ્મ)માંથી હોય ક� શામનો રહ�વાસી (એહલેબૈત
અલય્હ��ુસ્સલામની િવ�ધ્ધ લડનારો ક� તેઓ સા
�ુશ્મની રાખનાર) હોય.’
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલને � ૂછ�ું : �ું નાસેબી (એટલે ક�
એહલેબત
ૈ અલય્હ��ુસ્સલામના �ુલ્લા �ુશ)ની
અમાનતમાં ખયાનત કરવી અમારા માટ� �એઝ
છે ?
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા જવાબ આપ્યો
તમાર� પાસે અમાનત � ૂક� જનાર તથા તમાર�
પાસેથી નેક મ �ેી રો (સલાહ) લેનારની અમાનત
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(અને વાત)�ું રક્ષણ ક , ભલે પછ� તે હ ઝરત
ઇમામ �ુસન
ૈ અલ�ય્હસ્સલનો કાિતલ પણ ક�મ ન
હોય
(વસાએ�શુ ્શયા, �કતાબે અમાનત,
પ્રકર- ર, પાના નં ૬૪૧)
તેના �વી જ બી� એક �રવાયત છે :
�ુસન
ૈ શાબાની કહ� છે ક� , મ� હઝરત ઇમામ જઅફર�
સા�દક અલ�ય્હસ્સલને અઝર્ કર�:

‘‘આપના

ચાહનારાઓમાંથી એક માણસ એવો છે � બની
ઉમય્યાનો માલ અને તેઓ�ું લોહ� પોતાના માટ�
હલાલ સમ� છે અને બની ઉમય્યાન
અમાનતો પણ તેની પાસે છે .’’
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લો કોની

ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલા ફરમાવ્�ું:

‘‘અમાનતને તેના મા�લક પાસે સમયસર અને
�ુર�ક્ષત પહ�ચાડ�  , ભલે પછ� તે અમાનત � ૂક�
જનારો મ�ૂસી (અ�ગ્ન �ૂજ) ક�મ ન હોય ’’
છઠ્ઠા ઇમા

અલ�ય્હસ્સલ આ પણ

ફરમાવે છે : ‘‘�ુદાએ કોઈ નબીને સા�ુ બોલવા
અને સારા તથા ખરાબ દર� ક પ્રકારના લોકોન
અમાનતની સંભાળ રાખવાના �ુકમ િસવાય
મોકલ્યા નથ.’’
(વસાએ�શુ ્શયા)
મોહમ્મદ �બન કાિસમ કહ� છે:
અ�ુલ હસન હ

ઝરત ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ
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‘‘મ�

અલ�ય્હસ્સલને એક માણસ િવશે � ૂછ�ુ ં �ણે
બી� એક માણસ પાસે પોતાનો �કમતી માલ
અમાનત તર�ક� રાખ્યો છ. અમાનત રાખનાર
અરબ છે અને એટલો શ�ક્તશાળ� છે ક�(ઇચ્છે ત)
અમાનતમાંથી અ� ૂક માલ પાછો ન આપે. જયાર�
અમાનત � ૂકનાર માણસ �ુષ્ટ અને ખાર

,

એહલેબત
ૈ અલય્હ��ુસ્સલામનો �ુશ્મન.’’
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા ફરમાવ્�ું: ‘‘તેને
(અમાનત રાખનારને) ક હ� દો ક� તે માલ પાછો
આપી દ� , કારણ ક� તેની પાસે �ુદાની અમાનત
રાખવામાં આવી છે . (એટલે ક� એવી અમાનત
રાખી છે ��ુ ં રક્ષણ કર�ું �ુદાનો �ુકમ .)
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(વસાએ�શુ ્શયા)
હઝરત ઇમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલ પોતાના શીઆઓને સંબોધીને
ફરમાવે છે :
‘‘અમાનતને સમયસર પાછ� સ�પવાની
તમાર� ફરજ છે . એ ઝાતની કસમ , �ણે મોહમ્મદ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમને બ
નબી બનાવીને મોકલ્યા છ , જો મારા િપતા �ુસન
ૈ
ઇબ્ને અલી અલ�ય્હસ્સલનો કાિતલ પણ માર�
પાસે એ તલવાર અમાનત તર�ક� � ૂક� �ત
�નાથી તેઓને શહ�દ કયાર હતા તો પણ �ુ ં તેને તે
સમયસર પાછ� આપી દ� ત.’’
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(વસાએ�શુ ્શયા, �કતાબે અમાનત)
*****
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શયતાન બહ�કાવે છે .
શરઈ ર�તે કોઈપણ કામ �ટ�ું અગત્ય�ું
હોય તે કામ કરતા અટકાવવા માટ� શયતાન
એટલા જ વધાર� પ્રમાણમાં પ્રયાસો કરતો હો.
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસ્સલ

ફરમાવે છે :
જો કોઈની પાસે અમાનત � ૂ

કવામાં

આવી હોય , અને તે અમાનતને સમયસર અદા
કર� દ� તો તે જહ �ફમ સાથે બાંધવામાં આવેલી
પોતાની એક હ�ર ગાંઠોને ખોલી નાખે છે .
*****
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અમાનત અદા કરવામાં �સુ ્તી
(આળસ) ન કરો.
બેશક જયાર� કોઈ માણસ પાસે અમાનત
� ૂકવામાં આવે છે ત્યાર� ઇબ્લી(શેતાન) પોતાના
એક સો સરકશ અને મદદગાર શેતાનોને તેની
પાછળ તેને �ુમરાહ કર�ને તેના �દલમાં
અમાનતમાં ખયાનત (િવ�વાસઘાત) કરવાનો
વસવસો (તીવ્ર ઇચ) પૈદા કરવામાં લગાડ� દ� છે
અને તે માણસને હલા કત (િવનાશ)માં ન નાખી દ�
ત્યાં �ુધી તે શયતાનો તેની પાછળ લાગેલા રહ� છ.
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ફકત �ને �ુદા બચાવે તે જ આ � ૂરાઈથી બચી
શક� છે .
*****
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હઝરત મોહમ્મ સલ્લલ્લા
અલય્હ વ આલેહ� વસલ્લમન
અમીન લકબ
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમ િવશે બધા જ ઇિતહાસો ન�ધે
છે ક� ઇસ્લામ આવતા પહ�લા �ુફફાર� �ુર�

, �

હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ આલેહ� વસલ્લમને
અમીનના લકબથી સંબોધતા હતા. આપની
અમાનતદાર� ઉપર �ુિશ્રઆ
ને પણ એટલો બધો
ભરોસો હતો ક� તેઓ પણ તેમની અમાનતો આપ
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પાસે સાચવવા �ુક� જતા હતા. આ વાત ફ
�ુર�શ કબીલાઓ � ૂરતી મયાર ્�દત ન હત

કત
, પણ

અરબના તમામ કબીલાઓ અને િવસ્તારોના
લોકોને પણ � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમની અમાનતદાર� ઉપર સં�ૂણર
ભરોસો હતો. જયાર� તે લોકો હજના સમયમાં મકકા
આવતા ત્યાર� પોતાની અમાનતો � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ� વસલ્લમને સ�પી

જતા હતા. ઇસ્લામ મઝહબના �હ�ર થયા પછ�
પણ આ જ �સ્થિત યથાવત રહ� હત. આપણે
ઇિતહાસમાં એ વાત વાંચીએ છ�એ ક� � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ આલેહ� વસલ્લમને જયાર�
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મદ�ના તરફ �હજરત કરવી હતી ત્યાર� તેઓએ
પોતાની પાસે � અમાનત હતી તે તમામ
અમાનત હઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલને સ�પી

દ�ધી હતી અને ફરમાવ્�ું હ�ું:
‘દરરોજ સવાર� અને સાં� મકકામાં
અવાજ (�હ�રાત ) કરજો ક� કોઈ માણસે હ

ઝરત

મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્ આલેહ� વસલ્લમ
પાસે કોઈ અમાનત � ૂક� હોય તે (માર� પાસે)
આવે �થી �ુ ં તેઓની અમાનત સ�પી દ�.’
*****
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ખયાનતના પ્રક
અમાનતનો િવરોધી શબ્દ ખયાનત છ.
ખયાનતના ત્રણ પ્રકા.
ુ ાની સાથે ખયાનત
(૧) �દ
(ર) ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ આલેહ�
વસલ્લમની સથે ખયાનત અને
(૩) લોકોની સાથે ખયાનત
*****

ુ ા
(૧) અમાનતે �દ
� ૂરએ અહઝાબમાં ઇરશાદ છે : ‘િનસંશય
અમોએ (ન્યાય અને આજ્ઞાપાલનની અમાનત)
518

જવાબદાર�નો બોજો આકાશો તથા � ૃથ્વી તથા
પવર્તો સમક્ષ ર કય�, પણ તે સવર્એ � કવાનો
ઇન્કાર કય�, અને તેઓ તેનાથી ડર� ગયા પણ
મ�ુષ્યએ તે �ચક� લીધ , િનસંશય તે (મ�ુષ્)
પોતાના હકમાં મોટો �લ્મગાર(અને) અજ્ઞાન .’’
(� ૂરએ અહઝાબ - ૩૩, આ. ૭ર)
ઉપરની આયતમાં �ુદાની આયતનો �ુ ં
અથર્ કરવો તે બાબતમાં આ�લમોના િનવેદનો �ુદા
�ુદા છે . ક�ટલાક આ�લમો તે� ું અથર્ઘટન

અકકલની નેઅમત કર� છે . અકકલની અમાનતની
સાર� �ુરક્ષા એ છે 

, અકકલ દ્વા માણસ

પોતાના મઅ� ૂદ (અલ્લા)ને ઓળખે અને
અલ્લાહ� દ�ખાડ�લા માગર્ ઉપર ચા. ક�ટલાક
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આ�લમો કહ� છે ક� ‘‘�ુદાવંદ� તઆલાએ પયગમ્બર
સલ્લલ્લાહો અલય્હ આલેહ� વસલ્લમ મારફત
પોતાના બંદાઓને વા �બાત અને હરામ કામો
િવશેના � �ુકમો આપ્યા છ. તે �ુદાની અમાનત

છે . અને તેની પાબંદ� (એટલે ક� તેની ઉપર � ૂસ્ત
ર�તે અમલ કરવો) એ

જ અલ્લાહ� આપેલી

અમાનતની �ુરક્ષા કરવા સમાન . એ વાત
સમ� શકાય તેવી છે ક� પવર્તો અને જમીનોમાં
આવી અમાનતની �ુરક્ષા કરવાની ક્ષમતા ન
તેથી જ તે વસ્�ુઓએ આ અમાનતોનો �સ્વકા
કય� નહ�. પરં � ુ ઇન્સાનોમાં આવી અમાનતો
�ળવવાની ક્ષમતા હ , તેથી જ ઇન્સાનોએ આ
અમાનતોને �સ્વકાર� લીધ. બેશક ઇન્સાન
(પોતાના નફસ ઉપર) ઝા�લમ છે એટલે પોતાની
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ગઝબનાક વાળ� (�ુસ્સાન) શ�ક્તન , અકકલની
શ�ક્ત ઉપર પ્ર�ુત્વ આપી દ. �ના

પ�રણામે

�ુદાએ આપેલી અમાનતમાં ખયાનત કર� બેસે છે .
બેશક ઇન્સાન અજ્ઞાન અને �ૂખર. પોતાની
વાસના ઉત્ �ં કરતી શ�ક્ત�ું �ધ�ં અ�ુકરણ
કર� બેસે છે અને તેના (શ�કશાળ�) પ્રભાવમા
આવી જઈને અમાનતે �ુદામાં ખયાનત કર�ને
�ુદા તર ફથી થનારા અઝાબમાં ફસાઈ રહયો છે .
તે વાતથી અ�ણ રહ� �ય છે .
*****
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��ુ ધ્ધની સંપિ� અને
અમાનતદાર�
અકકલ (�ુ�ધ્) પણ �ુદાની સૌથી મોટ�
નેઅમત છે અને તેની �ુરક્ષાની આવશ્યક શ
એ છે ક� માણસ હંમશ
ે ા પોતાની અકકલની �ુરક્ષ
કર� . કોઈ વાત ક� કામ અકકલની
વગર ન કર�ું એ

પ્રેર ક� �ુકમ

જ અકકલની �ુરક્ષા . જો

માણસ પોતે અકકલના �ુકમને અવગણે અને
કામવાસના અને �ુસ્સા �વી શ�ક્તઓનો �ુલા
થઈ �ય અને તે� ું જ અ�ુકરણ કરવા માંડ� તો તે
�ુદાની આ મહાન અમાનત સાથે ખયાનત કર�
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બેસે છે . પરવર�દગાર� આલમે તેના બંદાઓને �
તકા�લફ� શરઈ આપી છે , એટલે ક� બંદાઓ માટ�
હરામ અને હલાલના �ુકમો બયાન કરવામાં
આવ્યા છ , તેના સંબધ
ં માં અમાનત અદા કરવા
પ્રત્યેની જવાબદાર� એ છે , માણસ પોતાનાથી
શકય હોય તે તમામ ર�તે પોતાની શરઈ
જવાબદાર�ઓને સમ� લે. કયાંક એ�ું ન બને ક�
શર�અતના કોઈક મસઅલા િવશે તે એટ�ું પણ ન
�ણતો હોય ક� આ બાબતમાં �ુદાનો �ું �ુકમ છે ?
પોતાની તકાલીફ� શરઈને સમ� લીધા પછ� આ
બાબતમાં અમાનતદાર�નો તકાઝો એ પણ છે ક�
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,

તેને �દલના �ડાણથી �સ્વકાર� લેવામાં આવે અને
તેની ઉપર સં� ૂણર્પણે અમલ કરવામાં આવ.
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસ્સલા ફરમાવ્�ું: �ુદા અને ર� ૂલ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ� વસલ્લમની

નાફરમાની કરવી એ તેઓની સાથે ખયાનત કરવા
સમાન છે . જયાં �ુધી અમાનતમાં ખયાનત
કરવાની વાતને લાગે વળગે છે , તો દર� ક ઇન્સાન
�ુદાએ તઆલાએ આપેલી ફરજોના �ુકમોનો
અમાનતદાર છે . એટલે ક� �ુદા તરફથી િન��ચત
કરવામાં આવેલી વા �બાતો, એ �ુદાની અમાનત
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સમાન છે . અને તે� ું પાબંદ� સાથે પાલન કર�ુ ં એ
અમાનતની �ુરક્ષાની �ળવણી .
(તફસીર� સાફ�)
જયાર� નમાઝનો સમય થતો ત્યાર�
અમી�લ મોએમનીન હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલા
બેચન
ૈ થઈ જતા હતા , �ુજવા લાગતા હતા અને
તેમના � ૂખનો રં ગ બદલાઈ જતો હતો.
જયાર� તેમને � ૂછવામાં આવ્�ું ક�: અય
અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલ આપની આ
હાલત ક�વી થઈ ગઈ છે ?
ત્યાર�  ઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલા

ફરમાવ્�ું: નમાઝનો સમય આવી ગયો એવી
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અમાનત અદા કરવાનો સમય આવી ગયો �
અમાનત �ુદાએ આકાશ, � ૃથ્વી અને પહાડો સમક
� ૂક� હતી અને તે ઉઠાવવાનો તેમણે ઇન્કાર કર�
દ�ધો હતો, અને તેનાથી ડર અ�ુભવ્યો હત.
અલબ� આ અમાનતની વાત ફ

કત

નમાઝ � ૂરતી જ મયાર્�દત નથી પણ આ વાત
તમામ ઇલાહ� ફરજોને લા�ુ પડ� છે ક� તમામ
ઇલાહ� ફરજો અલ્લાહની અમાનત છ. અલબ�
નમાઝ એ � ૂબ જ મહત્વની ઇબાદત અને ફરજ છ.
*****
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ુ ી
અહકામે દ�નને લોકો �ધ
પહ�ચાડવા
વતર્માન �ુગમા , એ ક�ટલી અફસોસની
વાત છે ક� લોકોનો મોટો વગર્ �ુદાની અમાનતમાં
ખયાનત કર� રહયો છે . આજના �ુગમાં લોકો
�ુિનયા પરસ્ત

,

લાલચ અને શહવત

(કામવાસનાની માયા�ળ)માં 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 �ચન્હો �દવસે �દવસે �ૂંસાતા �ય છે એન
ઇલાહ� ફરજો પ્રત્યે અમલ કરવા વલણ ઘટ�ુ
છે . આજના �ુગમાં સૌથી વ�ુ આવશ્

કતા એ

વાતની છે ક� લોકો પોતે અહ�કામે દ�ન શીખે, એટ�ું
જ નહ� , તે �ુકમોની વાત બી� લોકો �ુધી
પહ�ચાડ�, �ુદાના �ુકમ�ું પાલન કરવા પ્રત્યે પો
પણ બેદરકાર ન રહ� અને બી�ઓને પણ અમલ
કરવા િવશે તાક�દ કર� .
*****

(ર) અમાનતે ર� ૂલ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ�  આલેહ� વસલ્લ
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શીઆ અને �ુ �ી◌ીબંને પંથમાં આ હદ�સ
સ્વી�ૃત છે ક�  ઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ�  આલેહ� વસલ્લમે પોતાની વફાત પહ�લા
ફરમાવ્�ું હ�ું:
‘‘�ુ ં તમો લોકો વચ્ચે બે વજનદાર
વસ્�ુઓ �ુક� �� �. એક �કતાબે �ુદા અને બી�
માર� ઇતરત (એહલેબૈત) ’’ (ત્યાર પછ� આગળ�ું
વાકય ઇિતહાસમાં આ ર�તે ન�ધાએ�ું છે .

‘‘�ુ ં

કયામતના �દવસે તમ ને લોકોને પ્ર�ન કર�શ ક
તમે એ બંને (વસ્�ુ) સાથે �ું
વ્યવહારકય� ?)’’
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ક�ુર ? (ક�વો

તફસીર� મજમઉલ બયાનમાં લખ્�ું છે ક�
�ુરઆને મ�દ અને ઇતરતને

‘‘સકલૈન’’ બે

વજનદાર વસ્�ુઓ એ માટ� ક�હવામાં આવ્યા છે  ,
તેમની પયરવી કરવી એ � ૂબ જ � ૂશ્ક�લ(અિપ્ર
લાગે તેવી) બાબત છે . આ બંને એવી અમાનતો
છે , �ની �ળવણી કરવી એ બ�ુ જ બહા�ુર��ુ ં
કામ ગણાય છે . સાચો �ુસલમાન એ છે � ભાર�
જવાબદાર�ઓ�ું વહન કર� . એટલે ક� �ુરઆન
મ�દના �ુકમો ઉપર અમલ કર� અને એહલેબૈતે
ર� ૂલ અલય્હ��ુસ્સલામની પૈરવી ક. પરં � ુ એ
વાતનો અફસોસ થાય છે ક� ઉમ્મતે મોહમ્મ
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સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે આ અત
મહત્વની જવાબદાર�ને લક્ષમાં રાખી .
અને (

કયામતના �દવસે) ર� ૂલ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ કહ�શે
‘‘અય મારા પરવર�દગાર માર� કૌમે આ
�ુરઆનને ત�ૃન છોડ� દ��ું હ�ુ.’’
ં
(� ૂરએ �રકાન રપ, આ. ૩૦)
�ુજ્ઞ વાચક ભાઈ બહ�ન
વાતને સતત લક્ષમાં રાખવી 

! આપણે એ
ઈએ ક� કાશ ,

ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ�

વસલ્લમ � કૌમ િવશે અલ્લાહ તઆલાન ફ�રયાદ
કરશે તેની બ�ુમિતમાં આપણે ન હોઈએ.
*****
531

એહલેબૈત અલય્હ� �ુસ્સલામ ર�ૂ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ આલેહ�
વસલ્લમના અમાનતદાર છ.
એહલેબત
ૈ ે ર� ૂલ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

આલેહ� વસલ્લમ પોતે જ �ુદાની એક અમાનત છે , �
� હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ
આપણા માટ� � ૂક� ગયા છે આ અમાનતની �ળવણી
એ છે ક� �દ લથી તેઓ (એહલેબત
ૈ અલય્હ��ુસ્સલ)
સાથે મોહબ્બત અને મવ�ૃત રાખવામાં આવ. તેઓની
હકકાિનય્યતને સાચા �દલથી માનવી જોઈ. તેઓના
�ક
ુ મ પ્રમાણે ચાલ�ું જો. તેઓના �ક
ુ મને �ુદા અને
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ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ
�ક
ુ મ માનવો જોઈએ. તેઓને �ુદાની તરફથી આપણી
ઉપર �જ
ુ જત તમામ કર� છે . હવે આપણે એ�ુ ં બહા�ુ ં
ર�ુ કર� શક�એ તેમ નથી ક� ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમની વફાત પછ� આપણી �હદાયત
કરવા માટ� કોઈ ન હ�ુ.ં તેઓને આપણી અને �ુદાની
વચ્ચે�ું માધ્યમ સમજ�ું જો. સાદાતે ક�રામ
(એહલેબત
ૈ અલય્હ��ુસ્સલામના વંશ)ને તેમની
િનશાની સમ�ને તેમ�ુ ં માન �ળવ�ુ ં જોઈએ. સાદાતે
ક�રામની જ� �રયાતો � ૂર� કરવાનો

ખ્યાલ રાખવો

જોઈએ. �થી કર�ને તેમના દાદા (પયગમ્બર� ઇસ્લા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)ની અમાનતનો
હક અદા કર� શકયો ગણાય.
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એક ર�ત જોઈએ તો , હઝરત ર� ૂલે અકરમ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમની વફા
અત્યાર �ુધી જ નહ� બલ્ક કયામત �ુધી , એહલેબત
ૈ
અલય્હ��ુસ્સલ, અહ�કામે �ુદા અને અહ�કામે ર� ૂલ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમના અમાનત
અને અમીન છે . બી� બા�ુએ �ુદ આપણા હકમાં
ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ આલેહ� વસલ્લમની એક
ભાર� અમાનત છે � અમાનત �ુરઆને મ�દ સમાન જ
બી� અમાનત છે . એહલેબત
ૈ અલય્હ��ુસ્સલામન
અમાનત �ળવવાનો હક એ છે ક� એહલેબત
ૈ
અલય્હ��ુસ્સલામના ગમને આપણે આપણો ગ
સમ�એ અને તેઓ અલ�ય્હસ્સલની � ૂશીને આપણી
� ૂશી સમ�એ. જો તેઓ �હ�ર� �જ�દગીમાં (હાજર) હોય
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તો આપણે પોતે જ તેમની �ઝયારત મા ટ� જ�ુ ં જોઈએ.
અને જો તેઓ આ �ુિનયામાંથી જઈ � ૂ

કયા હોય તો

તેમના રોઝા �ુબારક અને મઝારાતની �ઝયારત માટ�
જ�ુ ં જોઈએ.

*****

(૩) લોકોની અમાનત
અમાનતના બે પ્રકાર  , એક અમાનતે
િમલ્ક, (મા�લક�ની અમાનત) બી�

અમાનતે

શરઈ, અમાનતે િમલ્ક� એ છે ક� માણસ પોતાનો
માલ બી� કોઈ પાસે અમાનત �પે �ુક�. અમાનતે
િમલ્ક�ના પણ ક�ટલાક પ્રકાર.

કયાર� ક અ� ૂક

વસ્�ુ કત �ુરક્ષાના હ��ુસર કોઈની પાસે અમાન
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તર�ક� રાખવામાં આવે છે

કયાર� ક ફ કત ઉપયોગ

કરવા માટ� કોઈ વસ્�ુ આપવામાં આવે છે � પાછ�
લઈ લેવા ઈ છે . �ને વસ્�ુ ઉછ�ની આપવી(થોડા
�દવસ માટ� વાપરવા લે� ું ક� આપ�ુ)ં પણ કહ�વામાં
આવે છે . આ પણ અમાનતનો એક પ્રકાર .
કયાર� ક કોઈ વસ્�ુ આપવામાં આવે તો તે�ું ભા�ું
લેવામાં આવે છે . દાખલા તર�ક� મકાન ભા�ુ લઈને
ઉપયોગ કરવા દ� વા (ભાડ�) આપવામાં આવે છે �
એક પ્રકારની અમાનતે િમલ્ક� ગણાય.

કયાર� ક

કોઈ વસ્�ુ ગી વી તર�ક� � ૂ કવામાં આવે છે અને
તેની �િમનગીર� ઉપર બીજો માલ (ક� પૈસા)
લેવામાં આવે છે . ગીર વી તર�ક� � ૂ કવામાં આવેલી
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વસ્�ુ પણ અમાનત છ. જો ક� ગીર વી તર�ક� કોઈ
વસ્�ુ �ૂક�ને તેની �િમનગીર� ઉપર કોઈ માલ(ક�
પૈસા) લેવામાં આવ્યા હોય અને માલ(ક� પૈસા)
પરત કરવામાં ન આવે તો ગીર વી તર�ક� � કૂ વામાં
આવેલી વસ્�ુને વેચીને � કસાનને ભરપાઈ કર�
શકાય છે . એવી જ ર�તે �ુઝાબાહનો માલ (ધંધો
કરવા માટ� નફામાં ભાગ રહ� તે શરતે માલ
આપવો) એટલે ક� સરમાયાકાર� (� ૂડ� રોકનાર)નો
માલ પણ એક પ્રકારની અમાનત છે � બી
કોઈને વ્યાપારના હ��ુ માટ� આપવામાં આવે છ.
તેવી જ ર�તે કઝર્(લોન - દ� �)ુ પણ એક અમાનત
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છે . આવી તમામ વસ્�ુઓ અમાનતે િમલ્ક� ગણા
છે .
*****
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શરઈ અમાનત
અમાનતે શરઈ એ છે ક� :

‘‘કોઈ એક

માણસનો માલ બી� માણસની પાસે અમાનત�પે
હોય પણ તે વસ્�ુના મા�લક� તેને અમાનત તર�ક�
આપ્યો ન હો. દાખલા તર�ક� ભાર� હવા�ું ઝાપ�ું
આવે અને પાડોશીના ઘરમાં લટ

કતા કપડા

બા�ુવાળા (પાડોશી)ના ઘરમાં પડ� ગયા હોય

,

અથવા તો કોઈ�ુ ં ખોવાયે�,ું પાળે � ું �નવર બી�
કોઈના ઘરમાં પહ�ચી ગ�ુ ં હોય , અથવા તો કોઈ
ખર�દનાર (ગ્રા) કોઈ બંધ પડ��ું (પેક�ટ) લઈ
�ય, તેમાં �ુકાનદાર પોતાનો (વેચ્યા વગરન)
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કોઈ માલ � ૂક�ને � ૂલી ગયો હોય અથવા તો
ગ્રાહક�  �ૂલથી વધાર� રકમ �ુકાનદારને આપી દ�ધ
હોય અથવા માણસને રસ્તા ઉપરની કોઈ મોટ�
રકમ પડ�લી મળ� હોય અથવા તો ચોર�નો ક�
ગસબ થએલો કોઈ માલ હાથમાં આવી ગયો હોય
તો આ તમામ વસ્�ુઓ શરઈ ર�તે અમાનત
ગણાય છે . એને તેના અસલ મા�લક �ુધી
પહ�ચાડવી વા �બ છે . અને તે વસ્�ુ વાપરવાનો
કોઈ હક રહ�તો નથી. અમાનતે શરઈનો બીજો
દાખલો એ છે ક� , કોઈનો પત્ર કોઈન(� ૂલથી)
મળ� �ય તો તે પત્ર તેના �ૂળ મા�લકન
પહ�ચાડવો અથવા તો તે પત્ર પહ�ચાડવાન
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વ્વસ્થ કરવાની ફરજ છે . બી� કોઈનો પત્
ખોલવો અને વાંચવો હરામ છે .
*****
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લોકોના માલમાં ખયાનત
જો કોઈ બી�ની અમાનતે િમલ્ક� અથવા
તો અમાનતે શરઈ કોઈ પાસે આવી �ય તો તેમાં
ખયાનત કરવી હરામ છે અને આગળ ઉપર વણર્ન
થઈ ગ�ું તે �ુજબ �ુનાહ� કબીરામાંથી છે .
ખયાનત નીચે જણાવ્યા ત્રણ �હોનો સ�ુહ છે .
(૧) બી�ઓ પર �લ્મ કરવ.
(ર) ‘તફર�ત’ એટલે ક� વા �બ કામ પ્રત્
બેદરકાર� (આળસ) દાખવવી અને
(૩) બી� કોઈના માલનો ના�એઝ ર�તે
ઉપયોગ કરવો.
*****
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(૧) બી� કોઈના માલનો
પરવાનગી વગર ઉપયોગ કરવો
બી� કોઈની મા�લક�ના માલનો તેના
પરવાનગી વગર ખચર્ ક� ઉપયોગ કરવો એ �લ્
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 કઝર્ તર�ક� લીધો હોય
અને તે પાછો આપવાનો ઇરાદો હોય તો પણ તેમાં
મા�લક�ની મં�ૂર� (ક� મર�) નહ� હોવાથી તે પણ
ખયાનત અને હરામ છે . બી� કોઈની વસ્�ુને એક
ક્ષ(સેકન્) માટ� પણ તેની પરવાનગી વગર
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વાપરવી હરામ છે . એટ�ું જ નહ� , બી� કોઈની
વસ્�ુને કોઈ પણ ઉઝર� શરઈ(શરઈ કારણો)
િસવાય એક જગ્યાએથી ઉપાડ�ને બી� જગ્યા
� ૂકવી પણ હરામ છે . અલબ� જો ખાત્રી�ુવર
�ણતા હોઈએ ક� મા�લકની પરવાનગી વગર તે
વસ્�ુ વાપરવામાં મા�લક રા� રહ� તો તેવા
માલનો ઉપયોગ �એઝ છે . પરં � ુ તેવી વસ્�ુનો
ઉપયોગ કરતી વખતે તે વસ્�ુ નાશ પામે અથવા
તેમાં કોઈ ખામી (ક્ષિત ક�

કસાન) થાય તો તે

વસ્�ુ વાપરના , � ૂકસાન�ું વળતર (બદલો) તે
વસ્�ુના મા�લકને ભરપાઈ કરવા માટ� જવાબદાર
રહ�શ.ે
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એક મસઅલો એ પણ છે ક�

,

જો

અમાનતદાર� (અમાનતદાર રાખનાર માણસે)
પોતાની શ�ક્ત �ુજબ અમાનતની �ુરક્ષા કર� હ
તેમ છતાં અમાનતની વસ્�ુ ખામી ક� � કસાન થઈ
ગ�ું હોય અથવા તો તે વસ્�ુ નાશ પામી હોય તો
અમાનતદાર માણસ જવાબદાર રહ�તો નથી. તે
સંજોગોમાં તેણે તે વસ્�ુનો 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 � ૂકસાન થાય તે માટ� જવાબદાર રહ�શે.
એટ�ું જ નહ� , તેણે તે અમાનત તાત્કા�લક પાછ�
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આપી દ� વી જોઈએ અથવા તો તેના મા�લકની ર�
લઈ લેવી જોઈએ. � ૂ રએ તૌબાની આયત ૯૧ માં
ઇરશાદ છે : ‘‘અહ�સાન કરનારા ઉપર કોઈ દોષ
નથી.’’
�ુરઆને મ�દની ઉપરો
સ્પષ્ટ થાય છે 

કત આયતથી

, � માણસે પોતાની પાસે

અમાનત રાખીને અહ�સાન (ઉપકાર)

કય� હોય

અને પોતાની શ�ક્તની મયાર્દામાં અમાનત�ું રક
�ુ� હોય , તેમ છતાં જો અમાનત નાશ પામે તો
અમાનત � ૂકનાર માણસ મોહસીન (અહ�સાન
કરનાર)ની િવ�ધ્ધ કોઈ દાવો કર� કતો નથી.
*****
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(ર) અમાનતની �ળવણીમાં
બેદરકાર�
લોકોની દ્ર�ષ્ટએ જો એમ કહ�વામાં આ
ક�,

માણસે અમાનતની �ળવણીના સંબધ
ં માં

બેદરકાર� દ� ખાડ� છે , �મક� અમાનતની વસ્�ુને
�ુર�ક્ષત જગ્યાએ રાખેલ  , તો અમાનદાર તે� ુ ં
� ૂકસાન ભરપાઈ કરવા માટ� જવાબદાર ગણાશે.
અમાનત રાખનાર માણસને તેના � ૂળ મા�લકની
ર� વગર , તેની પાસેથી અમાનત બી� કોઈ
પાસે અમાનત તર�ક� � ૂ કવાનો હક નથી , એટલે ક�
અમાનત બી� કોઈ પાસે
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તબ્દ�લ (ટ્રાન્)

કરવા માટ� પણ � ૂળ મા�લકની પરવાનગી પ્રાપ
કરવી આવશ્યક છ. જો � ૂળ મા�લકની પરવાનગી
મેળવ્યા વગર અમાનતદાર પોતાની પાસે �
અમાનત હોય તેને બી� કોઈ પાસે અમાનત
તર�ક� � ૂક� દ� અને તેની પાસેથી તે અમાનત નાશ
પામે તો પહ�લો અમાનતદાર તે માટ� જવાબદાર
ગણાશે અને � માણસ પાસે પહ�લા અમાનત
� ૂકવામાં આવી હતી તેણે બેદરકાર� દાખવી
ગણાશે. આમ જો � ૂળ અમાનતદાર બી� કોઈને
પોતાના કરતા , સારો અમાનતદાર સમજતો હોય
તો પણ તેને અમાનત આપતા પહ�લા � ૂળ
મા�લકની પરવાનગી લેવી જ�ર� છે . તેવી જ ર�તે
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અમાનતદાર અમાનતની વસ્�ુને �ુસાફર�માં �ય
ત્યાર� પોતાની સાથે લઈ જઈ  કતો નથી. આમ
કરવા માટ� પણ તેના મા�લકની પરવાનગી લેવી
જ�ર� છે . જો અમાનતદાર માણસ �ુસાફર�માં જવા
માગતો હોય તો અમાનતની વસ્�ુ સામાન્ય ર�ત
�ુર�ક્ષત ગણી શકાય તેવી જગ્યાએ �ૂક� શક�.
પણ તે વસ્�ુ કોઈને સ�પીને જવા માટ� �ૂળ
મા�કલની ર� લેવી જ�ર� છે . અલબ� જો એવી
આશંકા હોય ક� અમાનતદારની પોતાની
ગેરહાજર�માં તે વસ્�ુનો નાશ થઈ જશે(અથવા
તો તેને �ુ કસાન પહ�ચશે) તો તેવા સંજોગોમાં
વસ્�ુના �ૂળ મા�લકને અથવા તેના વક�લ
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(પ્રિતિનધી નાયબ વગે)ને પરત કર� દ� વી
જોઈએ. જો વસ્�ુનો �ૂળ મા�લક અથવા તેનો
વક�લ હાજર ન હોય તો વસ્�ુ હા�કમે શરઅ
(�ુજ�હદ અથવા તેના વક�લ)ને સ�પી દ� વી
જોઈએ. અથવા તો તે અમાનતની �ુરક્ષા માટ
�ુસાફર� ન કરવી જોઈએ. આમ છતાં , અમાનતની
�ુરક્ષા કરવા કરતાં �ુસાફર� કરવી વધાર� જ�ર
હોય તો તે મા�લક , તેનો વક�લ, �ુજત�હદ અથવા
તેનો વક�લ આ બધામાંથી કોઈ પણ ન મળે તો તે
અમાનત કોઈ િવ�વસનીય માણસ પાસે અમાનત
તર�ક� � ૂક� શકાય છે અથવા તો અમાનતદાર
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ઇચ્છે તો �ુસાફર�માં પોતાની સાથે લઈ જઈ શક�
છે .
જો કોઈ માણસને �ણકાર� હોય ક� પોતે
અમાનતની યોગ્ય ર�તે �ળવણી નહ� કર� શક� તો
તેવા માણસે અમાનતની જવાબદાર� ક� ૂલ 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 � ૂકનાર
વ્ય�ક્તને એ વાતની �ણ કર� દ�વા છતાં ક
અમાનતદાર તેની વસ્�ુને યોગ્ય ર�તે સાચવી શક
તેમ નથી , જો તે (મા�લક) તેને અમીન બનાવવા
માગતો હોય તો તે અમાનત ક� ૂલ કર� લેવી
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�એઝ છે . પરં � ુ એવા સંજોગોમાં જો અમાનત
નાશ પામે તો તેના � ૂળ 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 સંજોગોમાં
અમાનતની �ુરક્ષા કરવી  �બ રહ�શે નહ�. તેમ
છતાં ઈમાનદાર વ્ય�ક્ત તર�ક(અખ્લાક) શ કય
હોય તે ર�તે અમાનતની �ળવણી કરવી જોઈએ.
એ વાત પણ સ્પષ્ટ છે  , અમાનત એક
એવો �એઝ વ્યવહાર છે ક� બંને પક
(અમાનતદાર અને મા�લક) માંથી કોઈ પણ એક
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પક્ષ ઇચ્છે ત્યાર� �ૂરો કર� શક. એટલે ક� મા�લક
જયાર� પણ ઇચ્છે ત્યાર� પોતાનો મા(અમાનત)
અમાનતદાર પાસેથી પાછો લઈ શક� છે . તેવી જ
ર�તે અમાનતદાર પણ જયાર� ઇચ્છે ત્યાર� પોતાન
પાસેની અમાનત તેના મા�લકને પાછ� સ�પી શક�
છે . અલબ� જયાર� મા�લક પોતાની વસ્�ુ માંગે
ત્યાર� અમાનતદાર માટ� તે વસ્�ુ પાછ� દ�વ
વા�બ છે . તેવી જ ર�તે અમાનતદાર માણસ
પોતાની પાસેની અમાનત પાછ� આપવા માગતો
હોય ત્યાર� મા�લકને તે વસ્�ુ અમાનતદાર પાસ
રાખવા માટ�નો આગ્રહ કરવાનો હક ન.
*****
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(૩) અમાનત પરત કરવામાં
ઢ�લ
જો અમાનત � ૂક� જનાર માણસ કા�ફર�
હરબી હોય , એટલે ક� સામાન્ય સંજોગોમાં તેના
માલ ઉપર કબ્જો કરવો �એઝ હોય તો પણ જો
તે કોઈ માલ અમાનત તર�ક� � ૂક� �ય તો તેના
પર કબ્જો કર� લેવો �એઝ નથી. અલબ� જો
કોઈ ચોર, ચોર�નો માલ અમાનત તર�ક� � ૂક� �ય
અથવા તો કોઈ ગાસીબ (કોઈનો માલ બળજબર�
� ૂવર્ક લઈ લેના) અને ઝા�લમ માણસ ગસબી
માલ અમાનત તર�ક� � ૂક� �ય તો તે માલ લઈ
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લેવો વા �બ તો છે પરં � ુ તેની પાસેથી લીધેલો
માલ તેના � ૂળ મા�લક અથવા તો મા�લકોને
પહ�ચાડ� દ� વો જોઈએ.
આગળ ઉપર વણર્ન થઈ ગ�ું છે તે
પ્રમા, અમાનતનો માલ તેના (� ૂળ) મા�લકને જ
પાછો આપવો જોઈએ. જો મા�લકને ન મળે તો
તેના વક�લને ,

દાખલા તર�ક� તેના �ુ�ુંબના

જવાબદાર સભ્યને પણ આપી શકાય છ. જો તે ન
મળે તો પછ� કોઈ િવ�વસનીય વ્ય�ક્તન
અમાનતદાર બનાવી દ� વી જોઈએ. ખાસ કર�ને
માણસને પોતા�ું �તૃ ્�ુ નઝદ�ક હોવાના �ચન્હ
દ� ખાવા લાગે ત્યાર� સંબંિધત વ્ય�ક્તઓની અમા
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પરત કર� દ� વાની વ્યવસ્થા કરવી  �બ છે . જો
ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેના ક્રમ �ુજબની કો
વ્ય�ક્ત ન મ , એટલે �ુધી ક� કોઈ િવ�વસનીય
વ્ય�ક્તને પણ અમીન બનાવી શકાય તેમ ન હો
તો તેના માટ� જ�ર� છે ક� અમાનત િવશે તે
વસીયત કર� �ય અને તેમાં અમાનતના મા�લક�ુ ં
અને સરના�ું લખાવી દ� .
એવી જ ર�તે જો અમાનતના મા�લકને
એ વાતની �ણ થાય ક� અમાનતદાર માણસ
ઇન્તકાલ કર� � કયો છે તો તેના માટ� પોતાની
અમાનત પાછ� મેળવી લેવી વા

�બ છે . જો

મર�મ
ૂ ના વારસદારો તેને ઓળખતા હોય તો તેણે
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અમાનતની (વસ્�ુન) િનશાની આપીને અમાનત
મેળવવી જોઈએ. તેવી જ ર�તે જો અમાનતનો
મા�લક � ૃત્�ુ પામે તો અમાનતદાર માણસ માટ�
વા�બ છે ક� તે અમાનતના મા�લકના
વારસદારોને અમાનતની વસ્�ુઓ પહ�ચાડ� દ.
*****
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ભાડ� આપ�ુ,ં ઉછ��ું આપ�ુ,ં
ગીરવી � ૂક�ું અને �ુઝાર� બા (� ૂડ�
રોકાણ) (LEASE)
અગાઉ જણાવી ગયા છ�એ તે પ્રમાણ
ભાડ� આપેલો માલ , ઉછ�નો લીધેલો માલ (એટલે
ક� થોડો સમય માટ� વાપરવા લીધેલો માલ ક�
વસ્�) ગીર વી રાખેલ માલ અને સરમાયાકાર�
(� ૂડ� રોકાણ - ધંધો કરવા માટ� નફામાં ભાગ રહ�
તે માટ� )ની િનય્યતથી લીધેલો મા

, આ બધા

પ્રકારનો અમાનત ગણાય . આ બધા પ્રકારન
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માલના મા�લક જયાર� પણ તેનો માલ (ક� વસ્�)
પાછો માગે ત્યાર� તેને �ુરત જ પાછો આપી દ�વો
જ�ર� છે . અલબત ઉપર જણાવેલ વ્યવહારોમાં
કોઈ �ુ�ૃત (સમય મયાર્દ) નકક� કરવામાં આવી
હોય તો તે �ુ�ૃત ચા�ુ હોય ત્યાં
પાછો માગી શકાતો નથી.

�ુધી તે માલ

દાખલા તર�ક� કોઈને

અ�ુક િન��ચત �ુ�ૃત માટ� મકાન ભાડ� આપવામાં
આવ્�ું હોય તો જયાં �ુધી �ુ�ૃત �ૂર� ન થાય ત્યા
�ુધી મકાન મા�લક ભા�ૂત પાસેથી પોતા�ુ ં મકાન
પા�ં મેળવી (ખાલી કરાવી) શ કતો નથી. તેવી જ
ર�તે ગીરવી �ુકાએલ વસ્�ુ જયાં �ુધી તેની ઉપર
આપવામાં આવેલ માલ પાછો ન આપે ત્યાં �ુધી
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પાછ� મેળવી શકાતી નથી. આ

જ વાત

સરમાયાકાર� (રોકાણ તર�ક� આપેલ)ના માલને
પણ લા�ુ પડ� છે . જયાં �ુધી િન��ચત �ુ�ૃત � ૂર�
ન થાય ત્યાં �ુધી મા�લક પોતાનો માલ પાછો
માગી શ કતો નથી. પરં � ુ જયાર� �ુ�ૃત � ૂર� થઈ
�ય અને કરાર (વ્યવહા) � ૂરો થઈ �ય ત્યાર�
વસ્�ુનો મા�લક માંગે 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 માંગે તો કંઈ વાંધો
નહ� રહ�.
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ઉપરના વ્યવહારો પૈક� વસ્�ુ ઉછ�ન
લેવી ક� આપવી એ એવો વ્યવહાર છ , �માં નકક�
કર� લી �ુ�ૃત પહ�લા મા�લક તેની વસ્�ુ પાછ� માગી
શક� છે . દાખલા તર�ક� કોઈ માણસે એક અઠવા�ડયા
માટ� કોઈ પાસેથી એક �કતાબ વાંચવા માટ� લીધી ,
પરં � ુ �કતાબનો મા�લક બે જ �દવસમાં પોતાની
�કતાબ પાછ� માગે તો �કતાબ ઉછ�ની લેનાર
માણસે તે �કતાબ પાછ� આપી દ� વી વા�બ છે . આ
વ્યવહાર �બલ્�ુલ અમાનત �વો જ . અને
સામાન્ય શબ્દોમાં અમાનત જ કહ�વાય . જો
અમાનત � ૂકનાર મા�લક� કોઈ �ુ�ૃત નકક� કર�
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ૃ ત � ૂર� થયા પહ�લા પોતાની
હોય તો પણ તે �દ
અમાનત પાછ� માંગી શક� છે .
*****
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મા�લકની શોધ અને મા�લક
તરફથી સદકો આપવો.
આ તો વાત થઈ અમાનતે િમલ્ક�ન. જો
કોઈ પાસે અમાનતે શરઈ હોય તો તે પણ તેના
મા�લકને પરત કર� દ� વી જોઈએ. જો અમાનતનો
� ૂળ મા�લક કોણ છે તેની �ણકાર� ન હોય તો
એક વષર્ �ુધી તેના મા�લકને શોધવો વ �બ છે ,
દાખલા તર�ક� તે વસ્�ુ િવશે મ�સ્જદોમાં �હ�રા
કરાવવી જોઈએ. જો એક વષર્ પછ� પણ તેનો
મા�લક ન મળે તો તેના વતી તે � ૂર� � ૂરો માલ
સદકામાં આપી દ� વો જોઈએ.
*****
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અમાનત � ૂકનાર અને સાચવનાર
બંને બા�લગ અને આ�કલ હોવા
જોઈએ.
અમાનત � ૂકનાર અને અમાનત તર�ક�
વસ્�ુ સાચવનાર બંને આ�કલ અને બા�લગ હોય તે
સંજોગોમાં જ અમાનતનો વ્યવહાર સહ�હ ગણાશ.
કોઈ દ�વાના અથવા નાબા�લગ બાળકની
અમાનત સાચવવાનો હક નથી. તેવી જ ર�તે તેની
પાસે અમાનત સાચવવા માટ� � ૂક� પણ શકાતી
નથી. પણ જો દ�વા

નો માણસ અથવા તો
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નાબા�લગ બાળકના સરપરસ્ત(વાલી) ર� આપે
તો તેવી વ્ય�ક્તઓની અમાનત સાચવવી �એ
છે . અલબ� જો નાબા�લગ બાળ

ક અથવા તો

દ�વાનાના વાલીની ર�થી અમાનત રાખવામાં
આવી હોય અથવા તો વાલીની ર� મેળવ્યા વગર
નાબા�લગ બાળક અથવા દ�વાનાનો માલ
અમાનત તર�ક� રાખ્યો હોય આ બંને સંજોગોમાં 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 પામ્યો હોય અને વાલીની મં�ૂ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 હાથમાં કોઈ
માલ �ુએ અને તેને તે માલ વેડ

ફાઈ જવાની

આશંકા થાય તો તેની પાસેથી તે માલ લઈને તેના
સરપરસ્ત(વાલી) �ુધી પહ�ચાડ� શક� છે અને તેમ
કરવા છતા (વચગાળાના સમયમાં) માલ નાશ
પામે તો તે જવાબદાર રહ�શે નહ�.
આ િવષ

યની વ�ુ િવગત (અને

ઉદાહરણો) ફ�કહ� �કતાબોમાંથી પ્રાપ્ત કર� શક
છે . આ િવષયની સૌથી અગત્યની વાત એ છે ક�
અમાનતદાર�ના મહત્વને સમજ�ું જોઈએ અને
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ખયાનત �વા �ુના હની ખરાબી અને �ુ

કસાન

પ્રત્યે સ�ગ રહ��ું જ. હવે અમે આ િવષયમાં
ફકત �ુરઆને મ�દની એક આયત અને ક�ટલીક
વ�ુ �રવાયત પ્રસ્�ુત કર� રહયા .
*****
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�ુરઆનમાં અમાનતદારોની
પ્રશં
� ૂરએ આલે ઇમરાનમાં ઇરશાદ છે :
‘‘અને એહલે �કતાબમાંથી ક�ટલાક એવા છે ક� જો
�ું એક �દનાર (તે જમાના�ું ના�ુ)ં પણ તેમને
સ�પે તો (જયાં �ુધી) તેમના માટ� સત ત ઉભા રહ�
તકાજો ન કર� ત્યાં �ુધી તેને પાછો આપશે નહ.
તે� ું કારણ આ છે ક� , તેઓ કહ� છે ક� અમારા માથે
આ ��હલોના (અરબોના) (નાણા લઈને પાછા ન
આપવાના) સંબધ
ં માં કાંઈ �ુ નાહ નથી, અને તેઓ
�ણી જોઈને અલ્લાહ િવ�ધ્ધ ખો�ુ બોલે .’’
568

ઉપરની આયતે શર�ફામાં �ુદાવંદ�
આલમ ઇસાઈઓની પ્રશંસા કર� 

, �ઓ ગૈર

ઈસાઈ લોકોની અમાનતમાં પણ ખયાનત કરવાના
કાયર્ને �એઝ સમજતા નથ. જયાર� એ
ય�દ
ૂ �ઓની ટ�કા કર� છે �ઓ ગૈર ય�દ
ૂ � લોકોના
થોડા માલમાં પણ ખયાનત કયાર કર� છે અને �ુદા
ઉપર તહોમત � ૂક� છે ક� , ‘�ુદાએ તેઓને એ કામ
કરવાની ર� આપી છે .’
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમે જયાર� આ આયત પડ� ત્યાર
ફરમાવ્�ું હ�ું:
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‘‘�ુદાના �ુશ્મનો �ુઠ બોલી રહયા છે ?
મ� ઇસ્લામની પહ�લાની �હ�લીયતના જમાનાની
દર� ક વસ્�ુઓ અને દર�ક પધ્ધિત(તૌર
તર�કાઓ)ની �ુધારણા કર� નાખી છે . હા

, ફકત

અમાનતની વાત �મની તેમ તેમના (�ુળ સ્થાન)
છે . અમાનત નેક માણસની હોય ક� ફાિસક અથવા
ફા�ર (બદકાર)ની તેને કોઈ પણ સંજોગોમાં પરત
કરવી જ પડશે.
ઉપરોકત હદ�સથી એ વાત સ્પષ્ટ થા
છે ક� , ખયાનત કરનારા લોકો , એ ય�દ
ૂ �ઓ �વા
છે , �ઓ ખયાનત કર� છે . અલબ� જો કોઈ
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�ુસલમાન ખયાનત કરવાને હલાલ સમ� તો તે
�ુદાના �ુશ્મનો પૈક�નો ગણાશ.
*****
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અમાનત રાખેલા માલમાંથી
પોતા�ું �ુકસાન ભરપાઈ કર�
લે�.ું
�ુરઆને મ�દની આયતો અને
�રવાયતોના પ્રકાશમાં એ વાત સા�બત થાય છે  ,
અમાનતમાં ખયાનત કરવી કોઈ પણ સંજોગોમાં
�એઝ નથી. �કતાબે નેહાયામાં શૈખ � ૂસીએ અને
�ૂના જમાનાના �ુજત�હદોએ પણ એ જ ફરમાવ્�ું
છે .
સહ�હ હદ�સ ન�ધતા રાવી લખે છે ક� :
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તેઓએ હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલને કહ�ું :

‘‘એક માણસે બી�

માણસને બ�રમાંથી પોતાના માટ� અ� ૂક પ્રકાર�ુ
કાપડ ખર�દવા માટ� મોકલ્ય. તે માણસે બ�રમાં
જઈને તપાસ કર�, તેને �ણ થઈ ક� પહ�લા માણસે
� પ્રકાર�ું કાપડ મંગાવ્�ું , તે પ્રકાર�ું કાપડ ત
પોતાની પાસે પડ�ું છે . તો �ુ ં તે માણસ

પહ�લા

માણસ (ખર�દવા માટ� મોકલનાર)ને �ણ

કયાર

વગર પોતા�ું કાપડ તેને આપીને બ�રમાંથી
ખર�દ� લો માલ પોતાની પાસે રાખી શક� ખરો ?
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ ફરમાવ્�ું: ‘‘તેણે
એ�ું કરવાનો િવચાર �ુધ્ધાં કરવો ન જોઈ. અને
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તેવા કામમાં પોતાના નફસને ફસાવવો ન
જોઈએ.’’ પછ� ઇમામે � ૂ રએ અહઝાબની આ યત
નંબર ૭ર ની િતલાવત કર�ને ઇરશાદ

ફરમાવ્�ુ :

‘‘જો તેની પાસે બ�રમાં મળતી તેવી વસ્�ુ કરતા
પણ સાર� વસ્�ુ હોય તો પણ તે પોતાના તરફથી
પહ�લા માણસને �ણ કયાર વગર) તેને તે વસ્�ુ ન
આપે.’’
(તફસીર� સાફ�, તહઝીબમાંથી ન�ધ)
એટલા માટ� ક� � ૂળ કરાર થયો છે

, તે

�ુજબ પહ�લા માણસની � ૂચના પ્રમાણે તેન
પૈસાથી બ�રમાંથી બી� માણસે એક ખાસ
પ્રકાર�ું કાપડ લાવવા�ુ(નકક� થ�ુ)ં છે . હવે આ
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કરાર�ું જરા પણ ઉલ્લંઘન થાય તો તે ખયાનત
થશે.
�ુલમ
ૈ ાન �બન ખા�લદ કહ� છે :
‘‘મ� હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલને � ૂછ�ું ક� એક માણસ મારો
કઝર્દાર હત. તેણે મા� કઝર્ અદા ન ક�ુર પણ તેણે
માર� પાસેથી કોઈ કઝર્ લી�ુ નથી તેવી ખોટ�
કસમ પણ ખાઈ લીધી. ત્યાર પછ� તેણે પોતાનો
અ� ૂક માલ માર� પાસે અમાનત તર�ક� � ૂ કયો. �ુ ં
�ુ ં અમાનતમાંથી અ� ૂક ભાગ (રકમ) મારા કઝર્
પેટ� લઈને તેનો ઉપયોગ કર� શ�ું ?
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ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા જવાબ આપ્યો:
‘‘એણે તમાર� સાથે ખયાનત કર�

, પરં � ુ તમાર�

એની સાથે ખયાનત ન કરવી જોઈએ. હમણા તમે
તેનો � ઐબ �હ�ર કય� તેના વ�્ળમાં તમાર�
ૂર
પ્રવેશી જ�ું ન જો.’’
(�કતાબે નહાયા)
આગળના ભાગમાં બયાન થઈ � ૂ ક�ુ ં તે
પ્રમાણે શેખ �ૂસી અને બી� �ુજત�હદો �ુત્
આયતો અને �રવાયતોના પ્રકાશમાં એ ફત્વો આ
� ૂકયા છે ક� ખયાનત કરવી કોઈ પણ પ્રકાર
�એઝ નથી. પરં � ુ �કતાબે �ુલ્હકાત ઉવર્�ુ
�ુસ્કાના કઝાવતના ભાગમાં મર�ૂમ સૈયદ કાઝીમ
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તબાતબાઈ ફરમાવે છે ક� : ‘‘�ુજત�હદોમાં એ વાત
મશ�ુર છે ક� અમાનતના માલમાંથી પોતાનો
�એઝ હક વ�ુલ કર� લેવામાં કંઈ વાંધાજનક
નથી.’’ મર�ુમ સૈયદ તબાતબાઈનો પોતાનો પણ
આ જ ફત્વો હતો પણ એહિતયાત �પે એ�ું કામ ન
કર�ું જોઈએ.
એવી જ ર�તે કોઈ માણસ કોઈને અ�ુક
માલ આપે અને કહ� ક� : આ માલ સાદાત અથવા
ગર�બોને પહ�ચાડ� દો. અને �ને એ માલ
સ�પવામાં આવે તે પોતે પણ યોગા�ુયોગ ગર�બ
ક� સૈયદ હોય. તો પણ મા�લકની ર� વગર તે
માલમાંથી પોતે પોતાના માટ� કોઈ માલ વાપર�
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શકતો નથી. અલબ� એ વાતની ખાત્રી અન
�ણકાર� હોય ક� જો તે માલમાંથી તે પોતાના માટ�
વાપરશે તો પણ તેનો મા�લક રા� રહ�શે તો કોઈ
વાંધો નથી.
*****
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ખયાનતનો બોજ અને કયામતનો
�દવસ
પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
આલેહ� વસલ્લમ ફરમાવે છે:
‘‘ખબરદાર, કોઈ માણસ એક �ટની પણ
ખયાનત કરવાનો પ્રયત્ન ન . નહ�તર
કયામતને �દવસે તેને તેજ (ખયાનત કર� લા)
�ટની પીઠ પર બેસાડ�ને લાવવામાં આવશે અને
તે �ટની �મ જ ગાંગરતો હશે.’’
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‘‘ખબરદાર,

કોઈ એક ઘોડાની પણ

ખયાનત ન કર� નહ�તર તેને

કયામતના �દવસે

ઘોડા ઉપર બેસાર�ને લાવવામાં આવશે અને તે
ઘોડાની �મ ગાંગરતો હશે.’’
એવો ખયાનત કરનારો માણસ મને મદદ
માટ� પોકારતો હશે. (અને કહ�તો હશે) યા મોહમ્મદો
યા મોહમ્મદો સલ્લલ્લાહો અલય્

આલેહ�

વસલ્લ
� હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમ ફરમાવે છે: �ુ ં તેઓને કહ�શ ક�
મ� તને તબ્લીગ કર� (મઝહબની વાતો સમ�વી)
હતી. હવે (તાર� નાફરમાનીના કારણે તાર� �
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હાલત થઈ છે ) તારા માટ� �ુદાની �ુ�રમાં માર�
કોઈ જવાબદાર� (રહ�તી) નથી.
ુ ઓ�ુ લ)
(િમરાઅ�લ
અલ્લામા મજ�લસી પયગમ્બર� અકર
સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ� વસલ્લમની નીચે

�ુજબની �રવાયતો ન�ધે છે .
‘‘એટલે �ુધી 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 � હઝરત સલ્લલ્લાહ
અલય્હ�  આલેહ� વસલ્લમની �ખદમતમાં આવ્.
તે માણસ એક �ુયો (મોટ� સોઈ) ર� લીધા વગર
લઈ ગયો હતો. તેણે � હઝરત સલ્લલ્લાહ
અલય્હ�  આલેહ� વસલ્લમને કહ�ું:

‘‘�ુ ં મારા

�ટ�ું પલાણ તૈયાર કરવા માટ� આ �ુયો લઈ
ગયો હતો. ’’ � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ: જો આ �ુયામાં મારો
હક હોય તો �ુ ં તને માફ (જતો) ક�ં �ં અને જો
તેમાં બી� �ુસલમાનનો હક હોય તો

, �ુ ં તેની

�ક�મત અદા કર� દ� �. � બય�ુલ માલ સાથે ભેગી
કર�ને તમામ �ુસલમાનો વચ્ચે ન્યાય�ૂવર્ક વહ�
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શકાય તે અરબ માણસે કહ�ુ ં :

‘‘�ુ ં એ વાત

�ણતો ન હતો ક� આ આટલો બધો સખ્ત
મસઅલો છે . જો એ�ું છે તો �ુ ં આ �ુયો માર� પાસે
નહ� રા�ુ.ં આમ કહ�ને તેણે તે �ુયો � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ આલેહ� વસલ્લમને આપી
દ�ધો અને ત્યાંથી ચાલ્યો ગ.
*****
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ુ ર� � ૂન - બે
‘‘યોઅર� �લ �જ
સીમા�મ
ુ ’’ નો અથર
અલ્લામા મજ�લસી ફરમાવે છે ક , મૈદાને
હશ્રમાં ખયાનત કરનારા માણસના ખભા ઉપ
ખયાનતનો માલ � ૂક�લો હશે. મૈદાને

હશ્રમ દર� ક

માણસની સાથે કોઈક િનશાની હશે �નાથી તેના
�ુનાહો ઓળખાઈ આવશે. � માણસ �ુિનયામાં
‘�ુનાહ� કબીરા ’ કરતો હશે અને તૌબા કયાર વગર
� ૃત્�ુ પામશે તોકયામતના �દવસે �ુદા તેની સાથે
અદલ (ન્યા) કરશે. �ુદાનો ન્યાય એ ર�તનો હશે
ક� માણસે � પ્રકારના �ુનાહો વધાર� પ્રમાણ
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કયાર હશે તે પ્રકારની િનશાની તેની સાથે લાગેલ
હશે. દાખલા તર�ક� �ુિનયા

માં શરાબ પીનારા

શરાબીના હાથમાં એક એવી બાટલી હશે �માંથી
�ુગ�ધ પ્રસરતી હશે અને તે �ુગ�ધથી મહ�શરન
લોકોને તકલીફ પહ�ચતી હશે. તેવી જ ર�તે ગીતો
ગાનારા ગાયકો અને સંગીતકારોના

હાથમાં ગીત

સંગીતના સાધનો ચ�ટ�લા હશે. �ૂગાર�ઓના
હાથમાં �ૂગાર રમવાની વસ્�ુઓ લાગેલી હશ.
ુ ર� � ૂન બે સીમા�ુમ વ
‘‘યોઅર� �લ �જ
ુ ખઝો �બ�લવાસી વલ અકદામ’’
�અ
‘‘�ુનહ
ે ગારોને તેમના કપાળથી (�ુખ�ુદ્રાન
�ચન્હો પરથ) ઓળખી લેવામાં આવશે.’’
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(� ૂરએ રહમાન - પપ, આ. ૪૧)
*****
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હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ�  આલેહ� વસલ્લમ અને
અમાનત
એક �દવસ મ�સ્જદ� નબવીમાં એક ગર�બ
માણસ પ્રવેશ્યો અન

ઝરત ર� ૂલે અકરમ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ� વસલ્લમ પાસે

પોતાની ગર�બાઈ�ુ ં વણર્ન કરવા લાગ્. �
હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ� વસલ્લમે

ફરમાવ્�ું: ‘‘બેસી �, �ુદા કાદ�ર છે . ’’ ત્યાર પછ�
એક ફક�ર આવ્યો તેને પણ ર�ૂલ સલ્લલ્લા
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અલય્હ�  આલેહ� વસલ્લમે એમ કહ�ુ. પછ� એક
ત્રીજો ગર�બ માણસ આવ. ર� ૂલ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� 

આલેહ� વસલ્લમે તેને પણ બેસાડ�

દ�ધો. પછ� એક માણસ આવ્ય. તે માણસે ચાર
સાઅ (લગભગ બાર શેર - ૬ ક�લો) ઝકાતના ઘ�
ર�ુ કયાર . � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમે ત્રણેય ગર�બને એક એક સ
(લગભગ ત્રણ ત્રણ શેર વહ�ચી ) પછ� એક
સાઅ (લગભગ ત્રણ શ) ઘ� વધ્ય. � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ આલેહ� વસલ્લમે પોતે જ
મગર�બ અને ઇશાની નમાઝ વચ્ચે એલાન ક�ુર ક�
એક સાઅ ઘ� હાજર છે . � કોઈ હકદાર હોય તે
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આવીને આ ઘ� લઈ �ય. પરં � ુ કોઈ આવ્�ું નહ.
કોઈ લેવા ન આવ્�ું હોવાથી(મજ� ૂર�ના
સંજોગોમાં) �ુ�ર સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ�

વસલ્લમ તે ઘ� પોતાના ઘર� લઈ ગય. હ.
આયેશા�ું બયાન છે ક� તે રાત્રે � હઝર
સલ્લલ્લાહો અલય્હ આલેહ� વસલ્લમ �ચ�તા�ૂર
દ� ખાતા હતા. મ� તે� ું કારણ � ૂછ�ુ ં તો આપે
ફરમાવ્�ું: મને એ વાતની આશંકા (ડર) છે ક�
કદાચ, �ુ ં આ� ઇન્તેકાલ કર� �� અને આ
અમાનત તેના �ુસ્તહક �ુધી ન પહ�ચે અને માર�
પાસે પડ� રહ�.’’
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�રવાયત છે ક� , � હઝરત સલ્લલ્લાહ
અલય્હ�  આલેહ� વસલ્લમની �જ�દગીના �િતમ
�દવસો હતા ત્યાર� આપની પાસે ગર�બોને આપવા
માટ� છ ક� સાત �દનાર પડયા હતા. � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ આલેહ� વસલ્લમે તે �દનાર
મંગાવ્યા અને તે ગણીને કહ�ું:
‘‘શકય છે ક� મોહમ્મદ સલ્લલ્લા
અલય્હ� 

આલેહ� વસલ્લમ �ુદાની �ુ�રમાં

પહ�ચી �ય અને આ �દનાર તેની પાસે રહ�
�ય.’’ પછ� � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમે તે �દનાર 

ઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલને ફક�રોમાં વહ�ચી દ� વા માટ�
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આપ્યા અને ફરમાવ્�ુ:

‘‘હવે મને સંતોષ થઈ

ગયો.’’
ુ વાર�ખ, આ� ૃિ� - ૩ , હઝરત
(નાિસ��
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ
ર� ૂલે �દ
વસલ્લમના �વન�ું પ્ર, પા. પ૪૪)
*****
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આલેહ�

�ુપ્ત વાતો પણ અમાનત છ .
કયાર� ક એ�ું બન�ુ ં હોય છે ક�

, કોઈ

બી�ની �ુપ્ત(રહસ્ય ક� ભેદન) વાતો �ણ�ુ ં
હોય છે . અને તે એ વાત બી� કોઈને ન કહ�વાની
શરતે એને કહ�વામાં 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�ું � ૂવાર્�ુમાન થઈ શક� છે તેના
િવશેની એ વાત ફ�લાઈ �ય તો તેને પસંદ નહ�
પડ�. શરઈ ર�તે એવી વાત પણ અમાનત છે .
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જોએલી અથવા સાંભળે લી �ુપ્ત વાતો �હ�ર કર�
દ� વી એ ખયાનત છે . �ુર�ર �હકમ નામની
�કતાબમાં હ ઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલ�ુ ં આ

કથન મૌ�ૂદ છે ક� : ‘‘� �ુપ્ત વાત તમને ખાનગી
રાખવાની શત� કહ�વામાં આવી હોય તે વાત �હ�ર
કર� દ� વી એ ખયાનત અને ગદ્દા છે .’’
�ુપ્ત વાત દોસ્તની હોય ક� �ુશ્મન
નેક માણસની હોય ક� �ુરા માણસની

, જયાર� તે

વાત અમાનત�ુ ં સ્વ�પ ધારણ કર� લે તો તે
વાતને �હ�ર કરવી હરામ છે .
*****
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,

અરસપરસની વાતો પણ
અમાનત છે .
પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
આલેહ� વસલ્લમ ઇરશાદ ફરમાવે છે: સ�ુહમાં
બેસનારા સાથીદારોએ (એકબી�ની) અમાનતની
સંભાળ લેવી જોઈએ. કોઈ મોઅિમને પોતાના
મોઅિમન ભાઈની મહત્વની વાત �હ�ર કરવી
�એઝ નથી.
હઝરત અ�ુઝર નબીએ કર�મ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ
સંદભર્થી ન�ધે છે:

આલેહ� વસલ્લમના

‘‘અય અ�ુઝર સાથીદારોની
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અમાનતો�ું ધ્યાન રાખ�ું જોઈ. જો તમે તમારા
મોઅિમન ભાઈઓની �ુપ્ત વાતોને �હ�ર કર� દ�શો
તો ખયાનત કર� બેસશો. એવા કામથી બચો.’’
એક બેઠક અથવા મીટ�ગમાં � પણ
વાતો થાય તે મીટ�ગમાં ભાગ લેનારાઓ માટ�
અમાનત હોય છે . તેમાં � વાત �પાવવા �વી
હોય તેને �હ�ર કરવી ન જોઈએ.
�રવાયતમાં છે ક� સ�ુહમાં બેસનારા
સાથીદારોએ (એક બી�ની અમાનતોનો ખ્યાલ
રાખવો જોઈએ. ત્રણ પ્રકારની બેઠકોમાં બેસન
માટ� �ુપ્ત વાતો �હ�ર કરવી હરામ નથ.

(૧)

એક એ જગ્યા જયાં હરામ પધ્ધિતથી કોઈનો �
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લેવાની (� ૂન કરવાની) વાત થઈ રહ� હોય , (ર)
જયાં ઝીના (વ્ય�ભચા)નો પ્રોગ્રામ ગોઠવાતો ,
(૩) એવી જગ્યા જયાં નાહકનો હરામ માલ
ખાવાની વાત થઈ રહ� હોય.
આવી જગ્યાઓ પર થએલી વાતોને
કોઈનો હક સા�બત કરવા માટ� કાઝી સમક્ષ ગવા
(સાક્) બનીને ર�ૂ કર� શકાય છે . બલ્ક� અ�ૂક
સંજોગોમાં તો તે વાત એટલી બધી મહત્વની હોય
છે ક� , તેવી �ુપ્ત વાતોને �હ�ર ન કરવી હરામ
બને છે .
�ુરએ તહર�મમાં પરવર�દગાર� આલમ
પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્
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આલેહ�

વસલ્લમની પત્નીઓ પૈક� અ�ૂ(આયેશા અને
હફસહ)ને ઠપકો આપે છે ક� , તેણીઓએ � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ� વસલ્લમની સાથે

ખયાનત કર� હતી અને આપની �ુપ્ત વાતો �હ�ર
કર� દ�ધી હતી. �ુદા એ બંનન
ે ે તૌબા કરવાની
�હદાયત કર� રહયો છે અને ફરમાવી રહયો છે .
‘‘(હ� નબીની �ીઓ ) તમે બંને
અલ્લાહની �ુ�ૂરમાં તૌબા કરો(તો ઠ�ક છે ) કારણ
ક� તમે બંનન
ે ા મન (સત્ય તરફથ) ખર� જ ફર�
ગયા છે .’’
(� ૂરએ તહર�મ - ૬૬, આ. ૪)
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આ

જ �ુરામાં પયગમ્બર �ૂહ

અલ�ય્હસ્સલા

અને હ

ઝરત � ૂત

અલ�ય્હસ્સલની પત્નીઓનો પણ આ ર�તે
ઉલ્લેખ થએલો છ.
‘‘તે બંનેએ દગો દ�ધો (પોતાના પિતઓ
સાથે ખયાનત કર�. ઘરના રહસ્યોને �હ�ર કર�
દ�ધા.) �થી તે બંને �ીઓને અલ્લાહના અઝાબથી
બચાવવામાં આ બંને (બંદા) કોઈ પણ કામમાં
આવ્યા નહ. અને તે બંને (�ીઓ)ને �ુકમ
આપવામાં આવ્યો ક�

‘જહ� મમાં જનારાઓની

સાથે તમે બંને પણ જહ� મમાં દાખલ થઈ �વ.’’
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�ુપ્ત વાતો �હ�ર કરવી એ પણ
અમાનતમાં ખયાનત છે .
અબ્�ુલ્લાહ �બન સનાન કહ� છે 
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક

, મ�

અલ�ય્હસ્સલને

� ૂછ�ું : �ું મોઅિમનની �પાવવા લાયક વસ્�ુ
મોઅિમન ઉપર હરામ છે ? ઇમામે જવાબ આપ્યો
: હા. મ� � ૂછ�ું :

‘‘�ું આપ આ પ્ર�નનો અથ

પેશાબ અને પાયખાનાની જગ્યા �પાવવી એવો
સમજયા છો ? ઇમામે ફરમાવ્�ું: તમે � વાત
માનો છો તેવો અથર્ મ�કય� નથી.’’
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(જો ક� કોઈ પણ મોઅિમનની શમર્ગાહ
(શર�રના �ુપ્ત ભાગન) જોવો પણ હરામ છે .)
પણ મારો કહ�વાનો ભાવાથર્ મોઅિમનની �ુપ્
વાતોને �હ�ર કરવા િવશે છે .’’
(�કતાબે કાફ�)
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલ આમ પણ ફરમાવે
છે : � માણસ કોઈ મોઅિમનની મૈયતને �ુસ્લ
આપે અને તેના અ�ુસધ
ં ાનને અમાનતનોને
ધ્યાનમાં રાખે તો તેના �ુનાહો બખ્શી દ�વામા
આવશે.
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કોઈએ � ૂછ�ું કોઈની મૈયતના
અ�ુસધ
ં ાનમાં અમાનત�ું ધ્યાન કઈ ર�તે રાખી
શકાય ?
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા જવાબ આપ્યો:
તે (મૈયતને �ુસ્લ આપના) મૈયતના શર�રમાં �
ઐબ �ુએ તે બી� કોઈને ન કહ�.’’
(�કતાબે ઇમાલી)
અગાઉ વણર્ન થઈ � ક�ું છે તે પ્રમાણ
કોઈની પણ �ુપ્ત વાત હોય તો સં�ૂણર્પણ
અમાનત છે . ભલે પછ� તે વાત તેણે પોતે કહ�
હોય ક� બી� કોઈ માધ્યમ દ્વા (હાલતા ચાલતા)
અનાયાસે જોવા મળ� હોય. ગમે તે સંજોગોમાં
રહસ્યની વાત એ એક અમાનત છે અને
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અમાનતની વાત �હ�ર કર�ને ખયાનત કરવી
�એઝ નથી. એટલે ક� � �ુપ્ત વાતો �હ�ર
કરવાથી, �ના િવશેની તે વાત હોય તે નારાજ
થતો હોય તો તે વાત �હ�ર કરવી ખયાનત અને
હરામ છે . આ પ્રકારની અમાનત એટલે ક� રહસ્ય
અમાનતના ક�ટલાક દરજ� અને પ્રકાર  ય છે �
પૈક� અ� ૂક પ્રકારની વાતો �હ�ર કર� ખયાન
કરવાને � ૂગલખોર� અથવા �ુગ્લી(ચાડ�) કહ�વાય
છે અને અ� ૂક પ્રકારની ખયાનતને ગીબ
કહ�વામાં આવે છે . ઇન્શાઅલ્લાહ આ દર�ક પ્રકરણ
વણર્ન િવગતવાર યથાસ્થાને કરવામાં આવ.
*****
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�ુસલમાનોના લશ્કર� રહસ્ય
કાફરોને પહ�ચાડવા
�ુદા, પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્
આલેહ� વસલ્લમ અને તમામ �ુસલમાનો સાથે
ખયાનત કરવાના �ુદા �ુદા સ્થાન છ. પોતાની
�ત (�તર) સાથે ખયાનત કરવી એ પણ એક
પ્રકારની ખયાનત . (�ને સામાન્ય લોકો પોતાની
�તને છે તરવી એ ર�તે સમ� છે .) આ બધા
પ્રકારની ખયાતનોનો અથર્ એ છે , �ુસલમાનોના
રાજક�ય અને લશ્કર� રહસ્યો અને લશ્કરના �ુ
�ુકમોને �ુસલમાનો િવ�ધ્ધ લડતા કાફરો �ુધી
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પહ�ચાડ� દ� વાય. આ ર�તે કાફરોને �ુપ્ત રહસ્ય
જણાવનારો માણસ ફ

કત �ુદા ,

પયગમ્બર

સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ� વસલ્લમ અને

તમામ �ુસલમાનો સાથે જ ખયાનત નથી કરતો
પણ પોતાની �ત સાથે પણ ખયાનત કર� છે . અને
તે ર�તે �ુશ્મનોને(કાફરોને) મજ� ૂત બનાવવા
અને �ુસલમાનોને હરાવવા માટ� પોતે કારણ�પ
બને છે . કદાચ આ ખયાનતનો ઉલ્લેખ �ુરઆને
મ�દની નીચેની આયતમાં કરવામાં આવ્યો છ.
‘‘અય ઈમાન લાવનારાઓ ! �ુદા અને
ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ� વસલ્લમનો

િવ�વાસઘાત ન કરશો અને તમાર� અમાનતો સાથે
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પણ �ણી જોઈને િવ�વાસઘાત (ખયાનત) ન
કરો.’’
(� ૂરએ અન્ફાલ- ૮, આ. ર૭)
ઉપરની આયત ના�ઝલ થવા �ગે
��બર �બન અબ્�ુલ્લાહ ફરમાવે છે ક ‘‘એક �દવસ
�બ્રઈલે પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલ
આલેહ� વસલ્લમને એવા સમાચાર આપ્યા ક� અ�
�ુફયાન અ� ૂક જગ્યાએ �

િ� ્ કોના એક લશ્કર

સાથે પડાવ નાખીને બેઠો છે . આપ તેની સાથે જગ
ં
કરવા તૈયાર રહો આ વાતને એક દમ �ુપ્ત રાખજો
�થી તેમની ઉપર ઓ�ચ�તો �ુમલો કર� શકાય.
�ુના�ફકો પૈક� એક માણસે આ સમાચાર લખીને
605

અ�ુ �ુફ�યાનને મોકલ્યા અને તેને �ુસલમાનો
તરફથી થનાર અચાનક �ુમલાથી ચેતવી દ�ધો.
આ ઉપરાંત આ જ આયતના અ�ુસધ
ં ાનમાં અ� ૂ
લબાબા નામના માણસની ખયાનત અને તેની
તૌબાનો ઉલ્લેખ પણ �ુરઆને મ�દમાં મૌ�ૂદ છ.
*****
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અમાનદાર ઉપર અલ્લાહની
રહમતનો છાંયો
કોઈની �ુપ્ત વાતોને ખાનગી રાખવી એ
�ુશ્ક�લ કામ છ. � લોકો�ુ ં નફસ પિવત્ર હ

, �

લોકો મોટ� �હમ્મત અને મોટ� ઉચ્ચ પ્રકારની ગ
ધરાવતા હોય તે � ૂબ

જ સહ�લાઈથી આ �ુશ્ક�લ

કામ પાર પાડ� શક� છે ને કોઈની �ુપ્ત વાતો
કયાર� ય �હ�ર કરતા નથી. �ુપ્ત વાતોને �ુપ્
રાખવી એ � ૂબ જ સવાબ�ુ ં કામ છે . આ કામમાં
એટલો બધો સવાબ છે ક� �ટલો સવાબ બી�
ગણત્રીના કામોમાં જ . રહસ્ય �ળવનાર માણસ
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કયામતના �દવસે ભયથી �ુર�ક્ષત રહ� .
મહ�શરમાં અમાનતદાર માણસ અત્યંત �ુર�ક્
રહ�શે અને તે અશ� �ુદા અને રહ�મતે �ુદાના
છાંયામાં રહ�શે.
હઝરત ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ
અલ�ય્હસ્સલા ફરમાવે છે : ‘ત્રણ પ્રકારના લ
એવા છે �ઓની ઉપર

કયામતના �દવસે અશ�

�ુદાના છાંયા િસવાય બીજો કોઈ છાંયો નહ� હોય.
તેઓ અશર્ના છાયાંમાં હશ.
(૧) એ ક તો એ માણસ �ણે પોતાના
ુ લમાન ભાઈની શાદ� કરાવી આપી હોય.
�સ
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(ર) બીજો એ માણસ �ણે પોતાના
ુ લમાન ભાઈને ખા�દમ (સેવક)ની વ્યવસ્થા કર
�સ
આપી હોય.
(૩) ત્રીજો એવો માણસ �ણે પોતાન
ુ લમાન ભાઈની �પુ ્ત વાતોને �પાવી
કોઈ �સ
હોય.
(�કતાબે ખેસાલ)
*****
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તમાર� �ુપ્ત વાતો કદ� �હ�ર ન
કરો.
હદ�સોમાં એ વાત સા�બત છે ક� તમારા
સૌથી ન�કના ક� માનવંતા સગા હોય તો પણ
તેઓ સમક્ષ તમારા ભેદન(�ુપ્) વાતોને કદ�
�હ�ર કરવી ન જોઈએ. કારણ ક� કદાચ એ�ું પણ
બને ક� તેઓની સાથે તમાર� િમત્રતા ક� સંબં
જળવાઈ ન રહ� અને કોઈક �દવસ તે તમારો
�ુશ્મન બની �. પોતાના �ુશ્મનના ભેદની વાતો
�હ�ર ન કર� તે� ું કોઈ જ લોકો�ુ ં ઈમાન હોય છે .
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હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસ્સલ

પોતાના સહાબીઓ પૈક� કોઈને �ુકમ આપે છે ક� :
‘‘તમારા િમત્રને પણ તમારા રહસ્ય
વાત ન જણાવો. અલબ� તેને એવી વાતો જણાવો
� વાતની તમારા �ુશ્મનોને �ણ થાય તો તેનાથી
તમને કંઈ �ુ કસાન ન થાય. એટલા માટ� ક� દોસ્ત
પણ કયાર� ક �ુશ્મન બની શક� છે?’’
(બેહા�લ અન્વા, �કતાબે અમાલીમાંથી
ન�ધ)
એક �ુ�ક� અને પરહ�ઝગાર માણસ�ુ ં આ
ઉદાહરણ પ્રસ્�ુત કર�એ . તે પરહ�ઝગાર
માણસ તેની પત્નીને તલાક આપવા માંગતો હત.
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જયાર� તેને � ૂછવામાં આવ્�ું ક�

‘‘આપે તેણીમાં

એવો કયો ઐબ (�ુ�ુ્
ર ) જોયો �ના કારણે તમે
તેને તલાક આપવા માંગો છો

?’’ તેણે જવાબ

આપ્યો: ‘‘અકલમંદ માણસ કદ� પોતાની પત્નીના
ઐબ ક� તેની �ુપ્ત વાતોને �હ�ર કરતો નથ.

’’

છે વટ� તલાક થઈ ગઈ અને તેણીની ઇ�ૃતની �ુ�ૃત
પણ પસાર થઈ ગઈ. ફર�થી લોકોએ તે માણસને
કહ�ું : ‘‘હવે તો તે �ી તમાર� પત્ની પણ રહ�
નથી. એ તો કહો ક� તેણીમાં એવો કયો �ુ�ુર્ણ હતો
�ના કારણે તમે તેને તલાક આપી દ�ધી ?’’ ત્યાર�
તે માણસે જવાબ આપ્યો ક� ‘‘પારક� �ી િવશે માર�
શી પંચાત ?’’
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આ વાતનો સારાંશ એ િનકળે છે ક� પિત
પર પોતાની પત્નીનો એ હક છે ક� તે પોતાની
પત્ની િવશેની �ુપ્ત વાતોને �હ�ર ન કર� એટલ
�ુધી ક� બંનમ
ે ાં તલાક અને �ુદાઈ થવા પછ� પણ
આ હક બાક� રહ� છે .
ભેદની વાતો �હ�ર કર� દ� વી એ એક
પ્રકારની ખયાનત . અને દર� ક પ્રકારના લોકો
વાતને ખરાબ સમ� છે .
ઓક�ુલ ફર�દ નામની �કતાબમાં લખ્�ું
છે ક�

‘‘ઇબ્ને �ઝયાદ લઅન�ુલ્લા(તેની ઉપર

�ુદાની લાનત થાય.) �વા ઘાતક� અને �ુષ્ટ
માણસે પણ ઇબ્ને સાદને એ બાબતે ઠપકો આપ્ય
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હતો ક� તેણે હ

ઝરત �ુ�સ્લમ ઇબ્ને અક�

અલ�ય્હસ્સલની વસીયત અને તેમની �ુપ્ત
વાતો શા માટ� �હ�ર કર� દ�ધી

?’’ ઇબ્ને ઝીયાદ�

પત્રમ લખ્�ું હ�ું ક
‘‘અય ઉમર �બન સાદ ત� જ (હ
ઇમામ) �ુસન
ૈ

ઝરત

અલ�ય્હસ્સલના �ુફા તરફ

પ્રયાણની �ુપ્ત વાતને �હ�ર કર� દ�ધી. તેથી
તાર� જ તેઓની સાથે જગ
ં કરવા જ�ુ ં પડશે.’’
નફ�ુલ મહ�� ૂમ અને બી� મકાિતલ
(મકાિતલ એટલે ક� કરબલાના વાક�આ ઉપર લખી
ગએલ �કતાબ) ની �કતાબોમાં લખ્�ું છે ક , જયાર�
ઇબ્ને ઝીયાદ� �ુ�સ્લમ ઇબ્ને અક�લને �ગરફત
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કર� લીધા ત્યાર� �ુ�સ્લ

અલ�ય્હસ્સલા ઇબ્ને

ઝીયાદને કહ�ું હ�ું : ‘‘�ું �ું મને કત્લ કર� નાખીશ
?’’ તેણે જવાબ આપ્યો:

‘‘હા’’ ત્યાર� આપે

ફરમાવ્�ું હ�ું: ‘‘તો પછ� મને એટલો સમય આપ
ક� �ુ ં મારા (�ગત લોકો)માંથી કોઈને વસીયત કર�
દ�’’ તે મલઉને ર� આપી. હ

ઝરત �ુ�સ્લમ

અલ�ય્હસ્સલા દરબારમાં ચાર� બા�ુ નજર
દોડાવી અને ઉમર �બન સઅદ (લઅન�ુલ્લા)ને
જોઈને ફરમાવ્�ું: ‘‘અય ઉમર , માર� અને તાર�
વચ્ચે િનકટતા(કૌ�ું�બક સંબધ
ં ો) છે . તાર� પાસે
માર� એક માંગણી છે અને તારા માટ� એ માંગણી
� ૂર� કરવી વા �બ છે . અને તે માગણી એક �ુપ્ત
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વાત છે , ક� �ને �ુ ં તમામ લોકોને કહ� શ

કતો

નથી.’’ ઉમર ઇબ્ને સાદ(લઅ.) એ વાત સાંભળવા
અને માનવા માગતો ન હતો. ત્યાર� ઇબ્ને ઝીયાદ
તેને કહ�ું : ‘તેઓની વાત સાંભળવાનો ઇન્કાર ન
કરો. �ુઓ ક� તમારા િપતરાઈ ભાઈની ઇચ્છા �ું છે
?’

તેથી ઉમર ઇબ્ને સાદ 

ઝરત �ુ�સ્લમ

અલ�ય્હસ્સલ સાથે દરબારના એક �ુણામાં
જઈને બેસી ગયો. હ ઝરત �ુ�સ્લમ અલ�ય્હસ્સલા
ફરમાવ્�ું: ‘‘માર� ઉપર ક�ટ�ુકં કઝર્ છ

, �ુ ં �ુફા

પહ�ચ્યો ત્યાર� મ� સાતસો દ�નાર કઝર્ લી�ું . � ુ ં
મા�ં આ બખ્તર વેચીને તે કઝર્ ભરપાઈ કર� દ.
જયાર� મને કત્લ કર� દ�વામાં આવે ત્યાર� માર
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લાશ ઇબ્ને ઝીયાદ પાસેથી મેળવીને કાયદ�સર
ર�તે દફન કર� દ� � અને કોઈને મોકલ , � ઇમામ
�ુસન
ૈ અલ�ય્હસ્સલ ને �ૂફા આવતા અટકાવી દ� .
મ� તેઓને પત્રમાં લખ્�ું છે, �ૂફાના લોકો તેઓનો
સાથ આપવા માટ� તૈયાર છે તેથી મને ખાત્રી છે ક
તેઓએ �ૂફા તરફ પ્રયાણ શ� કર� દ��ું હ.
તેઓને માર� �ગરફતાર� અને કત્લ થવાના
સમાચાર પહ�ચાડ� દ� �થી તેઓ �ૂફા આવ્યા
વગર પાછા ફર� �ય.’’
ઉમર �બન સા દ� (લઅન�ુલ્લા) હ ઝરત
�ુ�સ્લમની એ ત્રણેય વા(કઝર્ અદા કરવાન
લાશને દફનાવવાની અને સંદ�શાવાહકને મોકલીને
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,

હઝરત ઇમામ �ુસન
ૈ

અલ�ય્હસ્સલને સંદ�શો

મોકલવાની) તે જ વખતે ઇબ્ને ઝીયાદને જણાવી
દ�ધી. ઇબ્ને ઝીયાદ� �ુ�સ્લમને કહ�ુ:
‘‘(અય �ુ�સ્લમ �બન અક�) કોઈ
અમીન માણસ તમાર� સાથે ખયાનત કર� શક�
નહ�, પરં � ુ હક� કત એ છે ક� તમે એક ખયાનત
કરનારાને અમીન બનાવ્યો છ.’’
*****
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એક દાખલા�પ રહસ્ય �ળવના
આ િવષયના �તમાં અમાનતદાર��ુ ં
એક સં� ૂણર્ કહ�વાય તે�ું ઉદાહરણ પ્રસ્�ુત કર� દ�
યોગ્ય જણાય છ. જયાર� હ

ઝરત ઇમામ �ુસન
ૈ

અલ�ય્હસ્સલ બત્�ુરહમાથ ,

હા�જઝ નામના

સ્થાન �ુધી પહ�ચ્યા ત્યાર� તેઓ ઝરત �ુ�સ્લમ
�બન અક�લ અને �ૂફાના શીઆઓને સંબોધીને એક
પત્ર લખ્યો હતો �ના શબ્દો કંઈક આ પ્રમાણ
:
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‘‘�ુસન
ૈ ઇબ્ને અલી

અલ�ય્હસ્સલ

તરફથી પોતાના મોઅિમન તથા �ુ�સ્લમ ભાઈઓ
જોગ સંદ�શ.’’
‘‘�ુ ં એ �ુદાની હમ્દો સના ક�ં �

, �ના

િસવાય બીજો કોઈ માઅ� ૂદ નથી. હઝરત �ુ�સ્લમ
અલ�ય્હસ્સલનો પત્ર મને મળ્યો. તેઓએ 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. �ુ ં �ુદા પાસે �ુઆ
�ુ��ં �ં ક� તમારો �તકાળ સારો રહ� અને તમારા
આ નેક કામ માટ� આગળ વધવાને બદલે તમને
જઝાએ ખૈર આપે. આઠમી ઝીલ્હજ મંગળવાર� મ�
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તમાર� તરફ પ્રયાણ કરવા�ું શ�

ક�ુર છે . મારો

કાિસદ (સંદ�શાવાહક) તમાર� પાસે આવે ત્યાર�
તમારા કામમાં ઝડપ , અને ગંભીરતા રાખજો.
ઇન્શાઅલ્લ, �ુ ં થોડાક �દવસમાં જ તમાર� પાસે
પહ�ચી જઈશ.’’
‘‘વસ્સલામો અલય્ક વરહમ�ુલ્લાહ� વબરકા.’’
હઝરત ઇમામ �ુસન
ૈ
અલ�ય્હસ્સલા આ
પત્ર ક�સ ઇબ્ને મસ્હર સૈદાવીને આપ્યો અન
એ પત્ર લઈને �ૂફાની સરહદ� પહ�ચી ગ. ત્યાં
ઇબ્ને ઝીયાદના લશ્કરના એક સરદાર હસીન ઇબ્
તમીમે તેઓને �ગરફતાર કર� લીધા ત્યાર� ક�સ
ઇબ્ને મસ્હર�  �ુરત જ

ઝરત ઇમામ �ુસન
ૈ
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અલ�ય્હસ્સલનો પત્ર ફાડ�ને તેના �ૂકડ� �ૂકડ
કર� નાખ્ય. તેમને ઇબ્ને ઝીયાદ પાસે લઈ
જવામાં આવ્ય. ઇબ્ને ઝીયાદ� તે પત્ર માંગ્યો ત્
ક� સે ફરમાવ્�ું: ‘‘મ� તે પત્ર ફાડ�ને �ૂકડ� �ૂકડા કર
નાખ્યો છ. ઇબ્ને ઝીયાદ� �ૂછ�ું:

‘‘શા માટ� ?’’

ત્યાર� ક�સે જવાબ આપ્ય: ‘‘તેમાં �ું લખ્�ું છે તે �ું
�ણી ન �ય માટ�. ’’ ઇબ્ને ઝીયાદ� �ૂછ�ું:

‘‘તે

પત્ર કોને સંબોધીને લખાયો હત ?’’ ક� સે જવાબ
આપ્યો: ‘‘એવા લોકોને સંબોધીને લખાયો હતો ,
�ને �ુ ં ઓળખતો નથી.’’ ઇબ્ને ઝીયાદ� કહ�ું: ‘‘જો
�ું મને જણાવીશ નહ� તો તા

ર� િમમ્બર ઉપર

જઈને ત્યાંથી �ુઠ્ઠાઓ ઉપર લાનત કરવી પ. ’’
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(આમ કહ�વા પાછળ ઇબ્ને ઝીયાદનો નાપાક
ઇરાદો (નઉઝો�બલ્લા) ઇમામ �ુસન
ૈ
અલ�ય્હસ્સલની પિવત્ર ઝાત પર લાન
કરાવવાનો હતો.)
ક� સ ઇબ્ને મસ્હર િમમ્બર ઉપર ગયા અ
ફરમાવ્�ું:
‘‘અય લોકો

,

�ુસન
ૈ ઇબ્ને અલી

અલ�ય્હસ્સલ �ુદાની શ્રેષ્ઠ મખ્�ૂક છે અને ર�
�ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ� વસલ્લમની

� ૂત્રી ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાના ફરઝં. �ુ ં
તેમનાથી હા�ઝ નામના સ્થાનેથી �ટો પડયો �.
�ુ ં એ માટ� આવ્યો �ં ક� આપ લોકો તેઓની અવાજ
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પર લબ્બૈક(તૈયાર છ�એ) કહો અને તેમની તરફ
રા�� ૂશીથી આગળ વધો. ’’ ત્યાર પછ� ક�સે ઇબ્ન
ઝીયાદ અને તેના બાપ ઉપર લાનત મોકલી અને
અમી�લ મોઅમેનીન હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલ
ઉપર ઘણી ઘણી �ુ�દ (સલવાતો) મોકલી.
ઇબ્ને ઝીય દ� (લઅ.) ક� સને મહ�લની
�ચી �દવાલ ઉપર લઈ જઈને ત્યાંથી ફ�ક� દ�વાનો
�ુકમ આપ્ય. ક� સ ઇબ્ને મસ્હરને
�દવાલ ઉપરથી નીચે ફ�

હ�લની �ચી

કવામાં આવ્યા ત્યાર

તેમના હાડકાઓ ભાંગી ગયા. તેઓને હ�
�વવાની આશા હતી અને �િતમ �વાસ ભરતા
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હતા ત્યાર� અબ્�ુલ મલીક ઇબ્ને ઉમર� તેમ�ું મા�
કાપી નાખ્�ુ.
જયાર� હ

ઝરત ઇમામ �ુસન
ૈ

અલ�ય્હસ્સલા ક� સની તે હાલત અને તેઓ શહ�દ
થયા તે િવશે �ણવા મળ્�ું ત્યાર� તેઓની �ખમા
��ુ આવી ગયા અને તેઓએ આ આયતે શર�ફા
િતલાવત ફરમાવી :
‘‘ફિમન્�ુમ મન કઝ નહબ�ૂ વ િમન્�ુ
મંય્યન્તઝે’’
(� ૂરએ અહઝાબ - ૩૩, આ. ર૩)
‘‘મોઅિમનો પૈક� ક�ટલાકોએ તો પોતા�ુ ં
વચન � ૂણર્ કર� દ�ખાડ�ું(અથા� ત શહ�દ થઈ
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� ા ક�ટલાકો તો (શહાદત)
ગયા) અને તેઓ માંહન
ની વાટ જોઈ રહયા છે .’’
અમાનતદાર�ના િવષય ઉપર એક
�દલચસ્પ બનાવ ર�યા�લ હ�કાયતમાં આ ર�તે
ન�ધવામાં આવેલ છે .
‘‘એક માણસ પાસે થેલીમાં ૧૦૦ �ુમાન
(ઈરાનના ચલણી નાણા) હતા. તે વહ�લી સવારમાં
એક સાવર્જિનક સ્નાન�ૃહમાં નહાવા જવા માટ
િનકળ્ય. રસ્તામાં તેનો એક િમત્ર મળ� . તે
પણ તે તરફ જતો હતો રસ્તાના જયાં બે ફાંટા
પડતા હતા ત્યાં તેનો િમત્ર કંઈ કહયા વ
તેનાથી �ુદો પડ� ગયો. જોગા�ુજોગ તેની પાછળ
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એક ચોર આવી રહયો હતો. તે માણસ પાસે �
રકમની ભર� લી થેલી હતી તે ઉઠાવી લેવા માંગતો
હતો. તે માણસ સ્નાન�ૃહ પાસે પહ�ચ્. તે માણસે
પોતાની થેલી સ્નાન�ૃહના મા�લકને આપી દ�ધી
અને પોતે નહાવા માટ� ચાલ્યો ગય. સ્નાન�ૃહના
મા�લકને પણ નહાવા માટ� જ�ું હ�ુ,ં તેને એમ થ�ુ ં
ક� પાછળ આવેલો ચોર એ થેલીના મા�લકનો િમત્
છે . તેમ સમ�ને તેણે તે થેલી ચોરને આપી દ�ધી
અને કહ�ુ ં ક� ‘‘�ુ ં નહાઈને બહાર આ�ું ત્યાં �ુધી �ું
આ અમાનત સાચવ.’’
ચોર થેલી લઈને ત્યાં જ બેસી રહય.
એટલીવારમાં સ્નાન�ૃહનો મા�લક બહાર આવ્.
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ત્યાર� ચોર� તે થેલી પાછ� આપ. જયાર�
સ્નાન�ૃહના મા�લકને એ વાતની �ણ થઈ ક� આ
(ચોર) થેલીના � ૂળ મા�લકનો િમત્ર નથી ત્યા
તેણે � ૂછ�ું : ‘�ું કોણ છે ?’ તેણે જવાબ આપ્યો ક�
‘‘�ુ ં એક ચોર �ં. ’’ સ્નાન�ૃહના મા�લક� આગળ
� ૂછ�ું ક� ‘જો �ુ ં ચોર છે તો પછ� ત� આ થેલી ચોર�
ક�મ ન લીધી ?’’ ચોર� કહ�ું : ‘‘એ હક�કત છે ક� �ુ ં
ચોર �ં , પણ અમાનતમાં ખયાનત કરવી

, એ

જવામદ�ની વાત નથી. આ અમાનત�ું રક્ષ
કરતા રહ�વાથી �ુ ં બી� ચોર� કરવા જતા પણ
રોકાઈ રહયો �ં. ’’ આ વાત જયાર� થેલીના મા�લક�
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�ણી ત્યાર� તેણે થેલી ખોલીને તેમાંથી અ�ૂક રકમ
કાઢ� ચોરને આપી.

*****
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ત્રેવીસમો નાહ ચોર�
શર�અતમાં � �ુનાહ�ું

‘�ુનાહ� કબીરા ’

હોવા�ું સા�બત છે , તે ત્રેવીસમો �ુનોહ ચોર� .
ફઝલ �બન શાઝાનની �રવાયતમાં હ ઝરત ઇમામ
અલી રઝા

અલ�ય્હસ્સલામ ચોર�ને �ુનાહ�

કબીરામાં ગણાવેલ છે . એઅમશથી �રવાયત છે , ક�
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલા આ
હદ�સે નબવી ન�ધી છે :
‘‘કોઈપણ માણસ � મોઅિમન હોય તો
કદ� ઝીના (વ્ય�ભચા) કરતો નથી અને કોઈ પણ
મોઅિમન (કદ�) ચોર� કરતો નથી.’’
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(વસાએ�શુ ્શયા)
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 �ુદા અને બદલાના
(કયામતના) �દવસ પર યોગ્ય પ્રમાણમાં ઈમ
નથી હો�ુ.ં એવો માણસ તૌબા

કયાર વગર મર�

�ય તો તે� ું મૌત મોઅિમન�ુ ં મૌત નથી હો�ુ.ં
ક�ટલીક આયતો અને �રવાયતો એવી છે

, �માં

ચોર� કરવાની ટ�કા કરવામાં આવી છે .
એવો દર� ક માણસ ચોર કહ�વાશે. અને તે
�ુદાની નજરમાં પણ ચોર થશે. � કોઈ
631

�ુસલમાનનો એવો માલ ચોર� લે � માલ તેની
પોતાની જ (ચોરનારની જ ) િમલ્ક્ત હોય અને ત
માલ તેણે પોતાના માટ� રાખી લીધો હોય. (એટલે
ક� �ુદાવંદ� તઆલા તેને એ જ અઝાબ આપશે �
એક ચોર માટ� આ �ુન્યાવી

�જ�દગી

પછ�

આખેરતમાં િન��ચત છે .)
પરં � ુ (�ુિનયામાં) તેના હાથ કાપવામાં
નહ� આવે , અલબ� જો તેણે એક ચ�ુર ભાગ
(૧/૪) દ�નાર ચોય� હશે અથવા તેથી વધાર�
�ક�મતનો માલ ચોય� હશે તો કાપવામાં આવશે.
જો એક ચ�ુ્થાંશ
ર
(૧/૪) દ�નારથી ઓછા
માલની ચોર�ની સઝા �પે હાથ કાપવામાં આવે તો
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તમે (�ુિનયાના) મોટા ભાગના લોકોના હાથ
કપાએલા જોત.
*****
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ચોર�ની સ�
� ૂરએ માએદાહમાં ઇરશાદ છે :

‘‘અને

ચોર� કરનાર �ુ�ષ અને ચોર� કરનાર �ી હોય તો
(તમે તેના કર�ુતોના બદલામાં) તેના હાથ કાપી
નાખો, અને તેમની કરણીનો બદલો (સ�) અને
અલ્લાહ તરફથી ઘડા�પ િન��ચત થએલી સ� છ ,
અને અલ્લા જબરદસ્ત �હકમતવાળો છ.’’
‘‘પછ� જો કોઈ પોતાની સખ્તાઈ(અથાર્ત
�ુનાહ ભયાર્ કાય) પછ� પ�ચાતાપ કર� અને
(પોતાની ચાલ) �ુધાર� લે તો બેશક અલ્લાહ તેની
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તૌબા �સ્વકાર� લેશ. િનસંશય અલ્લાહ મહાન
બક્ષના(માફ કરનાર) (અને) દયા કરનાર છે .’’
‘�ુદાર્ને �ુરઆ ’

નામની �કતાબના

પાના નં ૭૦ પર આ પ્રમાણે લખા�ું છ:
ઇસ્લામના �ુશ્મન તત્વોએ � બાબતો િવશે ઇસ્
ઉપર �ુમલો કય� છે અને લડાઈ આરં ભી છે

, તે

પૈક� એક ઇસ્લામમાં સ�ઓના કાયદાઓ છ.
ઇસ્લામના �ુશ્મનો ઇસ્લામમાં િન��ચત થએ
સ�ઓના કાયદાઓને સ�ઓ યોગ્ય(િશક્)
નથી. ખાસ કર�ને ચોર�ની સ� �પે હાથ કાપવા
અને ઝીના (વ્ય�ભચા)ની સ��પે સંગસાર
કરવાની સખ્ત � કતેચીની ( ટ�કા) કર� છે . તેઓ
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તેમની (વાહ�યાત) ફ�લ�ુફ� ર�ુ કરતા કહ� છે ક� ,
આવા �ુનાહો એક પ્રકારની અખ્લાક� અને �હા
(નૈિતક અને આધ્યા�ત્) બીમાર�ઓ છે �નો
ઇલાજ સ�ઓ કર�ને નહ� પણ સદ�ુણના પાઠો
દ્વા અને મનોવૈજ્ઞાિનક પધ્ધિતથી થવો જ.
અમે કહ�એ છ�એ ક� અમે સદ� ૂણના પાઠ
શીખવવા એ આધ્ય�ત્મક ઉપચારના જરાયે િવરોધ
નથી. નસીહતના ઉપદ� શના પાઠ શીખવવાથી
સમાજની �ુનહ
ે ગાર મનો� ૃિ�વાળ� વ્ય�ક્તઓ પ
�ડ� અસર થાય છે એ વાતમાં જરાયે શંકાને સ્થા
નથી. અમે એ વાતનો ઇન્કાર પણ નથી કરતાં ક�
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મોટા ભાગના �ુનાહો ચા�ર�યની ખરાબી અને
�બમાર �હ (માંદ� મનો� ૃિ�)ને લીધે થતા હોય છે .
ઇસ્લામે સદ�ુણના પાઠ શીખવવા
ચા�ર�ય અને ટ�વોની �ુધારણા કરવાનો

�ુદ્

અવગણેલ નથી પરં � ુ તેની સાથે સાથે અમે કહ�વા
માગીએ છ�એ ક� ચા�ર�યની �ુધારણા માટ� � ુ ં સ્પષ્
માગર્દશર્ન આપવા છતાંય � માલ ઉદ દંડ બન
અને પોતાની મનોવાસનાને � ક
ૂ ત ર�તે િવહરવા દ�
તો તેવા માણસની �ુધારણા સ� િસવાય બી�
કોઈ પણ ર�તે કરવી અશ

કય છે . �ુદાએ સાવ

નાના ત્રણ ચાર વષર્ના બાળકને પણ પોતા
ઉપર કા�ુ રાખવાની શ�ક્ત આપી છ. દાખલા
637

તર�ક� �ુદાએ એવા નાના બાળકને પથાર�માં
પેશાબ થ� ું રો કવાની શ�ક્ત આપી છ. �ુદાએ
આવી શ�ક્ત આપી હોવા છતાં તેમના મા- બાપ
તા�લમ અને નસીહત આપી હોવા છતાં જો એ�ુ ં
બાળક બેદરકાર રહ� મા - બાપ તેની ઉપર સખ્તી
પણ ક ર� છે . ઇસ્લામની સ�ઓ િવશે ટ�કા કરવા
માટ� આધ્યા�ત્મક અને ચા�ર�યની �ુધારણાન
�ુરતી સમજનારા (કહ�વાતા) િવધ્વાનોના દ�શોમાં
પણ �ુનેહગારોને ફ કત સાર� શીખામણ આપીને
પ્રેમથી છોડ� દ�વાય તે�ું બન�ું ન. પરં � ુ તે
દ� શોમાં પણ �ુનહ
ે ગારોને �લમાં ગ�ધી દ� વાય છે
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અને �ુદા �ુદા �ુનાહો માટ� �ુદ� �ુદ� સ�ઓ
પણ આપવામાં આવે છે .
અમે એ વાતનો પણ અ�સ્વકાર કરતાં
નથી ક� આિથ�ક �ુદર ્શા પણ ઘણા �ુનાહ માટ�
કારણ�પ બને છે . અમે માનીએ છ�એ ક� ગર�બાઈ
અને આિથ�ક તંગીને કારણે પણ માણસ બદ
અખ્લાક(�ુષ્ટ ચા�ર�યવાળ) બની �ય છે . આજ
કારણોસર સમાજ પ્રત્યે દવેષ અને �ુશ્મની
પ્રમાણ પણ વધ�ું �ય . એટ�ું જ નહ�
સ્વાથ�પ�ુ તેમજ બી�ઓના હકકો પચાવી
પાડવાની મનો�િૃ ત પણ આિથ�ક �ુદર ્શા�ું જ
પ�રણામ છે . ગર�બાઈને કારણે ખયાનત અને
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ચોર��ું વલણ પણ વધે છે , માણસ કોઈ પણ વસ્�ુ
(�ુિવધા - સગવડ િવગેર�) થી વં�ચત રહ� તો તે
વસ્�ુ મેળવવા માટ� અને પોતાની અગવડને �ૂર
કરવાના ચક્રો ગિતમાન કર� દ� . પરં � ુ ફ

કત

ગર�બાઈ અને કોઈ વસ્�ુ ક� �ુિવધાથી વં�ચત થઈ
જવાથી જ માણસ �ુનાહખોર�માં સપડાઈ �ય છે ,
તે વાત અમે હરગીઝ �સ્વકાર�  કતા નથી. અમે
એવા ક�ટલાય લોકોને ઓળખીએ છ�એ �ઓ
ગર�બાઈ અને ઘણી બધી અ�ુવીધાઓનો ભોગ
બન્યા હોવા છતાં �લ્મ અને �ુનાહખોર�થી �ૂ
રહયા છે અને તેવા લોકો તેમના નેક વતર્નથી
ઉચ્ચ કક્ષાની પરહ�ઝગાર� અને સંતોષની સા�
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� ૂર� પાડ� છે . તદઉપરાંત � ૂબ જ સરળતા
પિવત્રતા અને શ્રધ્ધા�ૂવર્ક પોત

,
�બાતો

અને ફરજ અદા કરતા રહ� છે . � દ� શો અને
િવસ્તારોમાં ગર�બાઈ અની અને આિથ�ક સધ્ધરત
છે ત્યાં પણ �ુનાખોર� અને અત્યાચાર �ૂબ
પ્રમાણમાં થતાં હોય . તેથી ત્યાં કોઈ �લ્મ ક
�ુના થતા જ નથી તે� ું પણ નથી. સોિવયેત દ� શ
(રશીયાની) �ુનહ
ે ગારોથી ભર� ૂર �લો આ વાતની
સા�બિત આપે છે , ક� ત્યાં પણ �ત �તનાં �ુનાહો
થતાં જ રહ� છે . (સોિવયેત �ુિનયન (રિશયા) માં
૧૯૯૦ માં સામ્યવાદનો નાશ થઈ ગયો અને તે
હવે બાર �ુદા �ુદા રાજયોમાં વહ�ચાઈ � ૂક�ુ ં છે .)
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ઇસ્લામની સખ્ત સ�ઓના કાયદાઓને
જગલી
ં
ગણાવી ટ�કા કરનારા લોકો પોતાની અને
પોતાના દ� શની વાસ્તિ કતાને િવસર� �ય છે .
સ્વતંત્રતા અને માનવતાવાદના �ુ
પોકારનારાઓ �ું પોતાના દ� શોમાં થતી �ુનાહખોર�
અને અત્યાચાર �ૂલી બેઠા છે ? દ�ક્ષણ આ�ફ્રક
ચાલીસ હ�ર નાગર�કોને ફ કત પોતાના � ૂળ�ુત
હકકોની માંગણી કરવાના કારણસર મશીનગનોથી
�ંક� મારવામાં આવ્ય. �ું તે જગલીયત
ં
નથી

?

૧૪ એપ્રી૧૮૬૦ ના કયહાન નામના (તહ�રાન ઇરાનના) દ� િનકમાં નીચે �ુજબની ન�ધ છે .
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‘‘છે લ્લા છ વષર્ના સમયગાળામા
અલજઝાઈર (દ્વ સ� ૂહનો દ� શ - આલ� �રયા)ના
આઝાદ�ના આિશકો અને �ુ��હદ નાગર�કોએ � ૂબ
જ દ�લેર�� ૂવર્ક ફ્રાંસની ઝા�લમ �ુ�ૂમત
�ુલામીમાંથી �ુ�ક્ત પામવા માટ� લડયા અથવા
પ્રયત્કયાર છે . અત્યાર �ુધીમાં આલ �રયા દસ
મીલીયન (એક કરોડ)ની વસ્તીમાંથી એક
મીલીયન (દસ લાખ) લોકો પોતાના � ૂળ� ૂત
અિધકારોની �ુરક્ષા કરવાના આરોપસર કત્લ ક
નખાયા છે .’’
અને અમારા � ૂળ િવષયની ચચાર્ આગળ
વધારતા કહ�એ છ�એ ક� , ઇસ્લામે દર�ક પ્રકાર
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દ્ર�ષ્ટકોણને લક્ષમાં રાખ. ઇસ્લામે સખ્
સ�ઓનો �ુકમ આપવાની સાથે સાથે અખ્લાક�
અને �હાની ખરાબીઓને ના� ૂદ કરવા અને
સમાજમાંથી �ુનાહખોર�નો �ત લાવી દ� વા માટ� ના
આદ� શ પણ આપ્યા છ. સમાજમાં �ુનાહખોર�ની
શકયતાઓ ઓછામાં ઓછ� રહ� તે માટ� ઇસ્લામ
દર� ક ર�તે પ્રયત્નશીલ. આટલા પ્રયાસો કરવ
છતાં જો સમાજનો કોઈ માણસ �ુનાહખોર� કર� તો
પછ� તેને સ� કયાર િસવાયનો બીજો કોઈ િવકલ્પ
રહ�તો નથી. ઇસ્લામ �ુનાહ કરનાર વ્ય�ક્ત�ું
�ુનાહ કરવા પાછળ�ું � ૂળ કારણ �ુ ં છે , તે પણ
ધ્યાનમાં લે છ. દાખલા તર�ક� કોઈ માણસ આિથ�ક
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તંગી અને � ૂખની હાલતમાં �ુ:ખી થઈ જવાના
કારણે ચોર� કર� બેસે તો ઇસ્લામી કા�ૂન પ્રમા
તેના હાથ કાપવામાં આવતા નથી. પરં � ુ એ
સ�થી � ૂ કત રહ� છે અને વ�ુમાં વ�ુ તેને
સામાન્ય તાઅઝીર(નામની સ�) કર� ચેતવણી
આપીને છોડ� દ� વાય છે , �થી ભિવષ્યમાં એવો
�ુનાહ ન કર� .
ઇસ્લામી �ુ�ુમતની ફરજ છે ક� તે તેના
દર� ક ના�ગરકને જ�ર� રોજગાર � ૂરો પાડ�. આમ
છતાં, જો કોઈ માણસ બેરોજગાર રહ� �ય તો તેને
યોગ્ય રોજગાર મળે ત્યાં �ુધી તેને બય�ુ
માલમાંથી વઝીફાહ (આ�િવકા) િનવાર ્હ ભથ્�ુ મળ
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છે . આવી વ્યવસ્થા હોવાથી ઇસ્લામી �ુ�ુમતમ
ચોર� થવાનો પ્ર�ન જ ઉપ�સ્થત થતો .
હક�કતમાં આટલી �ુિવધા મળવા છતાં જો કોઈ
માણસ (ઇસ્લામી �ુ�ૂમતમા) ચોર�

કર� તો તેને

સ� મળવી જ જોઈએ.
આ ઉપરાંત ચોરને સ� કરતા પહ�લા એ
�ુદ્ પણ ધ્યાનમાં લેવાના રહ� છે ક� કોઈના
દબાણમાં આવીને તો એ ચોર� નથી કર� બેઠોને ?
જો માણસ ખર� ખર કોઈ પણ ર�તે ચોર� કરવા માટ�
લાચાર થઈ ગયો હોય તો તેને સ� કરવામાં
આવતી નથી. સામાન્ય ર�તે કોઈ �બન ઇસ્લામ
દ� શમાં ઇસ્લામી કાયદાઓ લા�ુ પાડવામાં આવતા
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નથી. તેથી તે બાબતે ટ�કા - ટ�પ્પણ કરવાની
કોઈને તક જ રહ�તી નથી.
ઇિતહાસ એ વાતની સાક્ષી �ૂર� છે ક
ઇસ્લામી �ુ�ુમતના ચારસો વષર્ના સ�ાકાળમા
ફકત છ વખત ચોર�ના �ુનાસર હાથ કાપવાની
સ� કરવામાં આવી હતી.
બી� િવ�વ�ુધ્ધ દરિમયાન કહ�વાતા
પ્રગિતશીલ દ�શોએ � જંગલી ર�તે લડાઈ લડ
હતી તેના પ�રણામે રપ મીલીયન (૩ કરોડ અને
પ૦ લાખ) માણસો કત્લ થઈ ગયા હત. વીસ
મીલીયન (બે કરોડ) લોકોએ તેમના હાથ પગ
�ુમાવ્યા હત. 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)
ગભર્નો નાશ થઈ ગયો હત. આ બધા �કડાની
સરખામણીએ જો ચારસો વષર્માં માત્ર છ વ
અધમ ચોર� કરનારાઓના હાથ કાપવામાં આવ્યા
હોય તેને જગલીપ�ુ
ં
ં કહ�� ું એ ક�ટલે �શે વ્યાજબી
છે ? શીઆઓના ફ�કહ� કાયદા �ુજબ ચોરના
જમણાં હાથની ફ કત ચાર �ગળ�ઓ કાપવાનો જ
�ુકમ છે , તોય ચોરના જમણા હાથનો �� ૂઠો 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 ��ુશમાં રાખવા
માટ� એવી સ�ઓ કરવામાં આવતી તે વ્યાજબી
હતી, પરં � ુ હવે તો લોકોની સમજમાં � ૃ�ધ્ધ થઈ
છે , એ વાત ભલા - ભોળા લોકોને છે તરવા માટ�
બરાબર છે જો લોકોની સમજણ �ુ�ધ્ધમાં  �ૃ�ધ્
થઈ ગઈ છે તો પછ� પ્રગિતશીલ અને પ�ચીમ
(�ુરોપ)ના દ� શોમાં �ુનાખોર� વધાર� પ્રમાણમાં છ
તે� ું કારણ �ું ? હક�કત તો એ છે ક� �ુના

હોની

સ� સખ્ત(કડક) રાખવામાં નથી આવી. આ
ઉપરાંત અમે તો એમ પણ કહ�એ છ�એ ક�
ઇસ્લામમાં � સખ્ત સ�ઓના ફાયદાઓ છ
તેનાથી જ લોકોની સમજ�ું ધોરણ ��ુ થઈ �ય
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છે . ઇસ્લામના કડક કાયદાઓના લીધે જ માણસ
ફ�ત્ન, 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 �ૃત્ય છ.
ચોરોની સ�ના ઉલ્લેખવાળ� �ુરઆને
મ�દની � આયત આગળ પ્રસ્�ુત કરવામાં આ
છે , તેમાં એ સં� ૂણર્ િવગત આવતી નથી ક� ચોર�
કયા પ્રકારની હોય તો હાથ કાપવાની સ� થ
શક�, કઈ બા�ુનો અને ક�ટલો હાથ કાપવો

? એ

વાત સ્પષ્ટ છે ક� આ બધી િવગતો આપણન
હદ�સોમાં જ પ્રાપ્ત થઈ શક�. ચોર�ના િવષય
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પર ઘણી હદ�સો ઉપલબ્ધ છે �ના પ્રકાશમ
ચોર�ની હદ અને સ� િવશેની નીચે �ુજબની
શરતો જોવા મળે છે .
*****
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ચોર�ની હદ �ર� કરવા (સ�
કરવા માટ� ની શરતો)
ચોર� કરવાના �ુનાહસર ચોરના હાથ
કાપવાની સ� કરતા પહ�લાં નીચે �ુજબની શરતો
સા�બત થવી જોઈએ. જો નીચેની શરતોમાંથી કોઈ
એક પણ શરત � ૂર� થતી ન હોય તો તે સંજોગોમાં
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 ચાંદના �હસાબથી તેની
ઉમર પંદર વષર્ની થઈ ગઈ હોવી જોઈ. અને
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છોકર� હોય તો ચાંદના �હસાબથી નવ વષર્ની
હોવી જોઈએ. (ર) બા�લગ થવાની બી� િનશાની
એ છે ક� �ૂંટ� નીચેની શમર્ગાહ(�ુપ્તભા)ની
ઉપર �ડા અને �ચે
ં ૂ તેવા વાળ આવી ગયા હોય ,
(૩) છોકરા માટ� બા�લગ થવાની ત્રી� િનશાની
છે ક� તેને એહતેલામ (�ઘમાં વીયર્ સ્ખ) થવા
લાગે અથવા તો કોઈ પણ ર�તે વીયર્ બહાર આવ.
ઉપરની ત્રણેય શરતોમાંથી કોઈ પણ શરત દ�ખા
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

યોગ્ય લાગે તે છોકરાને તાઅઝીર અને ડાંટ653

ડપટ કર�ને છોડ� શક� છે , �થી ભિવષ્યમાં તે એ�ું
કામ ન કર� .
અબ્�ુલ્લાહ ઇબ્ને સના ઝરત ઇમામ
જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસ્સલથી આ �રવાયત

ન�ધે છે , ક� જયાર� બાળક ચોર� કર� ત્યાર� પહ�લી
અને બી� વખત માફ કર� દ� વો જોઈએ. જો તે
ત્રી� વખત ચોર� કરતો પકડાય તો તેને ચોર
કરતો અટકાવવા માટ� ઠપકો આપવો જોઈએ અને
મારવો જોઈએ. આમ છતાં જો તે ચોર� કરવા�ુ ં
ચા�ુ રાખે તો ચોર� કરવાની સ� �પે તેની
�ગળ�ઓના થોડા થોડા �ુણા કાપી નાખવા
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જોઈએ. છતાંય તે ચોર� કરવા�ું ચા�ુ રાખે તો
તેની �ગળ�ઓ 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 કાપવામાં આવતા નથી.
જો તેને ડાંટ ડપટ , ઠપકો િવગેર� આપવાથી અસર
અને ફાયદો થાય તેમ હોય તો ડાંટ - ડપટ કર�
શકાય છે .
(૩) ત્રી� શરત એ છે ક� માણસે કોઈન
ધમક� (દબાણ)ને વશ થઈને અથવા મજ�ુર�ને
લીધે ચોર� કર� ન હોવી જોઈએ. જો મજ� ૂર�ને
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લીધે ચોર� કર� હોય તો તેને શરઈ સ� (હદ
�ર�) કર� શકાતી નથી.
(૪) � વસ્�ુની ચોર� કરવામાં આવી હોય
તે શરઈ ર�તે માલ અને િમલ્ક્ત ગણાતી હોવ
જોઈએ.
(પ) � વસ્�ુની ચોર� કરવામાં આવી હોય
તે ૧/૪ શરઈ િમસ્કાલના �ુધ્ધ સોનાની �કમ
કરતા ઓછ� રકમની ન હોવી જોઈએ. એક શરઈ
િમસ્કાલ અઢાર ચણાના દાણાની બરાબર થાય છ.
�નો ચોથા ભાગ (૧/૪ વજન) સાડાચાર ચણા
�ટ�ું થાય છે .
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(૬) ચોર�નો માલ

, �ુલામનો અથવા

� ૂત્રનો ન હોવો જો. જો િપતા તેના � ૂત્ર ક
� ૂત્રીનો માલ ચોર� તો તેને શરઈ સ� કર� શકાત
નથી. આનાથી ઉલ્�ુ �ુત્ર અથવા �ૂત્રી પો
િપતાના માલની ચોર� કર� તો તેના હાથ કાપવામાં
આવશે. આ જ વાત �ુલામને પણ લા�ુ પડ� છે .
મા�લક પોતાના �ુલામનો માલ ચોર� તો તેમાં કંઈ
સ� થતી નથી. પણ જો એ�ુ ં લખાણ થ�ું હોય ક�
�ુલામ અ� ૂક પ્રમાણમાં માલ કમાઈને આપશે ત
તે સ્વતંત્ર રહ�શે અને તે માલ અગર મા�લક ચો
કર� તો તેને સ� થઈ શક� છે . અલબ� જો �ુલામ
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પોતાના મા�લકનો માલ ચોર� લે તો તેની ઉપર
હદ �ર� થઈ શક� ક� નહ� એ િવષયમાં મતભેદ છે .
ક�ટલાક �ુજત�હદ ફરમાવે છે ક�

, ‘‘જો

કાર�ગર અથવા તો નોકર પોતાના મા�લક અથવા
કાયાર્લયના વડાનો માલ ચોર� લે તો તેની ઉપર
શરઈ હદ �ર� થઈ શ કતી નથી. પરં � ુ મશ�રૂ
ફત્વો એ છે ક� કાર�ગ, કમર્ચાર� અને(બી� ચોર�
કરનાર) લોકો વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી અને
તેમને શરઈ સ� થશે. જો મહ�માન

, યજમાનનો

માલ ચોર� લે તો તેમને સ� કરવા િવશે પણ
�ુજત�હદોના ફત્વામાં િવરોધાભાસ છ. વધાર� સહ�હ
કૌલ એ છે ક� ચોર� કરનાર મહ�માનને સ� થશે.
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(૭) �ુકાળના જમાનામાં ખાવા પીવાની
વસ્�ુઓની ચોર� થઈ હો, તો શરઈ હદ �ર� કર�
શકાતી નથી. હ

ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસ્સલની �રવાયત છે ક� :
‘‘�ુકાળ અને � ૂખના જમાનામાં રોટ�

,

ગોશ્ત વગેર� �વી ખોરાકની ચીજોની ચોર�ના
કારણસર હાથ કાપી શકાતા નથી.’’
(૮) જો સીપાહ�એ �ુશ્મન પાસેથી માલેગનીમત મેળવવામાં ભાગ ભજવ્યો હો , અને તે
માલની વહ�ચણી થઈ ન હોય

,

એવા માલે

ગનીમતમાંથી જો કોઈ સીપાહ� થોડાક માલની
ચોર� કર� તો તે શરઈ સ�માંથી �ુકત રહ�શે.
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(૯) જો કોઈ વ્યવહારમાં પરસ્પ
ભાગીદાર થનારાઓ પૈક� કોઈ એક વ્ય�ક્
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
� ૂકવામાં આવ્યો 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 માલમાંથી ચોર� કર� હોય પરં � ુ ચોર�
સા�બત થયા પહ�લા જ િપતા�ું અવસાન થઈ �ય
અને તે ચોર�નો માલ �દકરાને વારસામાં મળ�
ગયો હોય તો �દકરાને ચોર�ની સ� થઈ શ

કતી

નથી.
(૧૧) જો હરામ ગણાતો માલ ચોરાયો
હોય, દાખલા તર�ક� શરાબ અથવા �ુવ્વર(�ડં ૂ )�ુ ં
ગોશ્ત ચોરા�ું હોય તો તેની સ� અપાતી નથ.
(૧ર) ચોર�નો આરોપી એવો દાવો કર� ક�
પોતે ચોર�નો માલ ચો ર�ની િનય્યતથી ઉપાડયો ન
હતો, અને કાઝીને પણ તેનો (ચોર� િસવાયનો)
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બી� કોઈ િનય્યતનો એહતેમાલ(સંદ�હ) જણાય
તો પણ હદ �ર� કર� શકાતી નથી.
(૧૩) શરઈ સ� કરવાની એક � ૂવર્ શરત
એ પણ છે ક� , � જગ્યાએ ચોર� થઈ હોય ત્યાં જવ
માટ� તેના મા�લકની ર�

ન લેવી જ�ર� હોવી

જોઈએ. જો મ�સ્જ , �હ�ર સ્નાન�ૃહ અથવા કોઈ
સાવર્જિનક જગ્યાએ ચોર� થઈ હોય તો સ� કર
શકાતી નથી.
(૧૪) એક શરત એ પણ છે ક� ચોર�નો
માલ યોગ્ય �ુર�ક્ષત જગ્યાએ રખાયો હોય
ત્યાંથી ચોરવામાં આવ્યો હ. જો કોઈ માલ
સાચવીને રાખવામાં ન આવ્યો હોય અને �ૂલ્લ
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� ૂક� દ� વામાં આવ્યો હોય તો તેની ચોર� માટ� સ�
કરવી વ્યાજબી નથ. દાખલા તર�ક� સોના ચાંદ�ના ઘર� ણા �ુર�ક્ષત જગ્યાએ તા� માર�
રાખવા જોઈએ. ફળ ઝાડ ઉપરથી તોડ�ને
ચોરવામાં ન આવ્યા હોય પણ બાગમાં ભેગા કર�ને
રાખેલા હોય અથવા ટોપલામાંથી ચોરવામાં આવ્યા
હોય, ચોપગા પ્રાણીઓ તબેલામાંથી ચોરવામા
આવ્યા હો ,
ચોરવામાં આ

વેચવાનો સામાન �ુકાનમાંથી
વ્ય હોય

,

પોશાકના એવા

ખીસ્સામાંથી ચોરવામાં આવ્યો હોય � ખીસ્
પોશાકની �દરના ભાગમાં આવે લી (સીવે�)ુ હોય,
અને બહાર લટક� રહ�ું ન હોય
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, પૈસા િતજોર�

અથવા એવી જ કોઈ �ુર�ક્ષત જગ્યામાં
ચોરવામાં આવ્યા હો. તેવી જ ર�તે કબ્રન
�દરથી કફન ચોરવામાં આવ્�ું હો.
(૧પ) ચોરને સ� કરવાની એક શરત એ
છે ક� , ચોર� પોતે જ ચોર�નો માલ �ુર�ક્ષ
જગ્યાએથી કાઢ� લીધો હો. દાખલા તર�ક� એક
માણસ માલને તેની �ુર�ક્ષત જગ્યાએથી કાઢ� અ
બીજો માણસ તેને લઈ �ય તો તે બેમાંથી એક�ય
ઉપર ચોર�ની હદ �ર� થશે નહ�. કારણ ક� �
માણસે માલને �ુર�ક્ષત જગ્યાએથી કાઢ�
અ�ુર�ક્ષત કર� નાખ્યો તેણે ચોર� કર� . અને
� માણસે ચોર� કર� છે તેણે પણ અ�ુર�ક્ષ
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જગ્યાએથી(�હ�રમાં પડ�લા) માલ ઉઠાવી (ચોર�)
લીધો. હમણા જ આપણે આગળની ચૌદની
શરતમાં જો�ું તે પ્રમાણે અ�ુર�ક્ષત જગ્યાએ પ
માલની ચોર�ની સ� મળતી નથી. ફ કત એવા જ
માણસને ચો ર�ની સ� કર� શકાય છે ક� માલને
�ુર�ક્ષત જગ્યાએથી કાઢ� લે અને ચોર� પણ.
જો �ુર�ક્ષત જગ્યાએથી માલની ચોર� કરના
એકથી વ�ુ માણસ હોય , અને દર� ક ચોરનો ભાગ
એક ચ� ુથા�શ (૧/૪) િમસ્કાલ સોનાથી વધાર�
�કમતનો હોય તો તે બધાના હાથ કાપવામાં
આવશે. નહ�તર આગળ જણાવેલ પ્રમાણમાં ભા
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નહ� હોય તો કોઈનો પણ હાથ કાપવામાં આવશે
નહ�.
જો કોઈ ચોર �ુર�ક્ષત જગ્યાએથી મ
ઉઠાવીને પોતાના પાળે લા �નવર (પ્રા) 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 �કસ્સામાં �નવ

,

નાબા�લગ, બાળક અથવા �દવાનો ફ કત વાહનની
વ્યાખ્યામાં ગણાય .
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(૧૬) ચોર�ની સ� �પે હાથ કાપવામાં
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 તેને શરઈ ર�તે
ચોર� ગણવામાં આવશે. જો કોઈ માણસ ધાડ પાડ� ,
એટલે ક� મા�લક પાસેથી બળજબર�� ૂવર્ક માલ
�ચક�ને લઈ �ય તો તેને ચોર�ની સ� (હદ
�ર�) કર� શકાતી નથી. ધાડ પાડવા
(ડા�ુગીર�)ની સ� માટ� તાઝીર કરવામાં આવે છે .
એટલે ક� તેને એટલો ધમકાવવામાં ક� મારવામાં
આવે છે ક� તે ભિવષ્યમાં એ�ું કામ ન કર.
અલબ� જો તેણે હિથયારોનો ઉપયોગ કર� સશ�
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થઈને ધાડ પાડ� હોય તો તેને �ુહાર�બ
(�ુ�સ્લમોની સામે �ુધ્ધ કર)ની સ� થશે. � ૂરએ
માએહદની આયત નં ૩૩માં તે સ�નો ઉલ્લેખ
કરવામાં આવ્યો છે ક� તેને કત્લ કર� નાખવામા
આવશે અથવા તો � ૂળ� ઉપર લટકાવી દ� વાશે.
અથવા તો એક તરફનો હાથ અને બી� તરફનો
પગ કાપી લેવામાં અથવા તેને હદપાર કરવામાં
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 ભિવષ્યમાં ચોર� ન
કરવા િવશેનો ઇરાદો �હ�ર કર� તૌબા કર� લે , તો
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તેની ઉપર શરઈ હદ �ર� કરવામાં આવશે નહ�.
પરં � ુ જો ચોર� સા�બત થવા પછ� તૌબા કર� લે
તો � હદ �ર� કરવામાં આવી (સ� િન��ચત
થઈ) હશે તે રદ નહ� થાય.
(૧૮) ચોર� સા�બત થવાની મહત્વની
શરત એ છે ક� ચોરને ચોર� કરતી વખતે બે
આદ�લ માણસોએ પોતાની �ખે 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
સમક્ષ કસમ ખાઈને કહ� ક� ફલાણા માણસે માર
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માલ ચોય� છે . જો કાઝી સમક્ષ ચોર પોતે ચોર
કર� હોવાનો બે વખત �સ્વકાર કર� તો પણ તે
શરઈ સ�ને પાત્ર બની જ. જો કોઈ ચોર , ચોર�
કયાર િવશેની વાતનો એક જ વખત �સ્વકાર કર�
પરં � ુ બી� વખત ચોર� કરવાની વાતનો �સ્વકાર
કરવા માટ� તૈયાર ન થાય તો તેણે �ટલા માલની
ચોર� કયાર પહ�લાનો �સ્વકારકય� હોય તેટલો માલ
તેની પાસેથી લઈને માલના � ૂળ મા�લ કને આપી
દ� વામાં આવશે પરં � ુ તેના હાથ કાપવામાં નહ�
આવે.
(૧૯) � વ્યકિતનો માલ ચોરાયો હોય તે
પોતે કાઝી સમક્ષ ચોરના હાથ કાપવાની માગણ
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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 સમક્ષ ર�ુ થાય તે પહ�લ
ચોર�ના માલનો મા�લક ચોર�નો માલ ચોરને બક્ષ
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 સમક્ષ ચોર
સા�બત થઈ જવા પછ� માલનો મા�લક ચોરને
સ� થવાથી બચાવી શકતો નથી.
ક�ટલાક �ુજત�હદોએ ફરમાવ્�ું છે ક� જો
ચોર� બે આ�દલ ગવાહોની ગવાહ�થી નહ� પણ
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ચોરના પોતાના બે વખત ચોર�

કયારનો �સ્વકાર

કરવાથી સા�બત થઈ �ય તો , હા�કમે શરઈ અને
કાઝીને એ વાતનો અિધકાર છે ક� જો તેઓ
મસ્લેહત સમ� તો તેની શરઈ સ� માફ કર� શક�
છે . �કતાબે તેહઝીબમાં આ �રવાયત છે ક� એક
માણસ હ

ઝરત અમી�લ મોઅમેનીન

અલ�ય્હસ્સલની �ખદમતમાં આવ્યો અને પોતે
ચોર� કર� હોવાનો �સ્વકાર

કય�. હઝરતે તેને

ફરમાવ્�ું ‘‘�ું �ું �ુરઆને મ�દમાં કંઈ મોઢ�
(મૌ�ખક યાદ) કર� લ સંભળાવી શક�શ ?’ તેણે કહ�ુ ં
: ‘‘� હા, � ૂરએ બકરહ’’ હઝરતે ફરમાવ્�ું: ‘‘તને
� ૂરએ બકરહ (મોઢ� યાદ હોવા)ના કારણે મ� તારા
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હાથોને કાપવાની સ�થી � ૂ કત કર� દ�ધા. ’’ એ
શખ્સે કહ�ું: ‘‘યા અલી અલ�ય્હસ્સલ �ુ ં આપ
�ુ�ુદ� �ુદા (�ુદાએ િન��ચત કર� લી સ�ઓ)ની
અવગણના કરો છો ?’’
આપે ફરમાવ્�ું: ‘‘�ું �ું �ણે છે

? હદ

�ર� કરવી એ વખતે જ�ર� બને છે જયાર�
બય્યનેહ(બે આદ�લ ગવાહોની ગવાહ�)

દ્વા

�ુનાહ સા�બત થતો હોય. જો �ુનેહગાર

દ્વા

�ુનાહ કયાર � ું �સ્વકાર કરવાથી �નાહ સા�બત થતો
હોય તો ઇમામ �ુનેહગારને માફ કર� શક� છે .’’
ઉપરની �ુજબની શરતો હોય તો ચોરના
હાથ કાપવાની ફરજ ફ કત હા�કમે શરઅ (કાઝી)
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� ૂર� કર� શક� છે . શરઈ કાઝી િસવાય બી� કોઈને
હદ �ર� કરવાનો ક� સ� આપવાનો અિધકાર
મળે લો નથી. હદ �ર� કરવા ઉપરાંત કાઝીની
ફરજ એ છે ક� તે ચોર પાસેથી ચોર�નો માલ પાછો
મેળવીને તેના મા�લ કને આપે. જો તે માલ ખચાર ્ઈ
ગયો હોય અથવા તો નાશ પામ્યો હોય તો તેની
�વો અને તેટલો જ પ્રમાણમાં અથવા સંખ્યામ
બીજો માલ ચોર� આપવો પડશે. જો તેમ ન થઈ
શક� તો ચોર� તે માલની �ક�મત � ૂ

કવવી પડશે.

માલ પાછો આપવાનો આ �ુકમ બંને �સ્થિતમાં છ.
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�ર�સ્થતી એવી હોય છે ક� જયાં
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 ભિવષ્યમાં
ફર�થી એ�ું કામ ન કર� . તાઅઝીર�ું પ્રમાણે અન
િવવરણ કાઝીની પોતાની

ઈચ્છા અને અ�ભપ્રા

ઉપર આધા�રત હોય છે . �મક� માલ અ�ુર�ક્ષ
જગ્યાએથી ચોરવામાં આવ્યો હ

, અથવા ડા�ુ

માલ �ચક�ને લઈ ગયો હોય અથવા દગાબા� ,
બોગસ ચેક અથવા બોગસ (નકલી) હસ્તાક્
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કર�ને બી�નો માલ મેળવી લીધો હો

ય, એ

સંજોગોમાં ચોર�નો માલ � ૂળ મા�લકને પાછો
આપવાનો વા �બ છે . અને તેને તાઅઝીર પણ
થાય છે . એ જ ર�તે જો કફન ચોરવાની િનય્યતથી
કોઈ માણસે કબ્ર ખોલી હ , �માં મૈયત (� ૃતદ� હ)
મૌ�ૂદ હોય, પરં � ુ તેણે કફન ચો�ુ્ ન હોય તો તેને
ર
ફકત તાઅઝીર કરવામાં આવશે. પણ જો ચોર�
કબ્રમાંથી કફન ચોર� 

�ુ હોય અને કફનની

�ક�મત ચોથાઈ (૧/૪) િમસ્કાલ સોના બરાબર હોય
તો તેના હાથ પણ કાપવામાં આવશે.
*****
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માલ અને આબ�ની �ુરક્
જો ચોર નજર� પડ� �ય તો તે મહાર�બ
એટલે ક� ડા�ુની વ્યાખ્યામાં આવી જ. માણસ
પોતાના માલની �ુરક્ષા માટ� તેવ(ડા�ુ)નો
સામનો કર� શકશે. ડા�ુ સાથેની ઝપાઝપીમાં જો
ડા�ુ મર� �ય તો � ૂન માફ છે અને તેનો કોઈ
�કસાસ (બદલો - વળતર િવગેર�) પણ આપ�ું
પડ�ું નથી. તેવી ર�તે �ન

અને �ીઓ (ની

ઇઝઝત�ુ) રક્ષણ કરતા �ુમલાખોર માણસન કત્
કર� શકાય છે . અલબ� આમ કરવાનો � ૂળ હ�� ુ
સ્વબચાવનો જ હોવો જોઈ જો સામા માણસને કત્
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કયાર વગર પોતા�ું રક્ષણ થઈ ક�ું હોય તો, કત્
કર�ું હરામ છે . � પ્રકારની કોિશષોથી રક્ષણ થ
હોય તેટલા પ્રમાણમાં કોિશષ કરવી જો.
ચોર� િવશેના �ુકમો ઘણાં છે અને મજ�ુર
શરતોમાં �ુજત�હદોનો અ�ભપ્રાય અ�ૂક જગ્ય
અલગ અલગ છે . આ �ુસ્તકમાં �ૂબ જ લંબાણ
થઈ જવાના કારણે અમે અત્રે જ અટક�એ છ.
*****
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હદ �ર� કઈ ર�તે કરવી ?
ચોર�ની શરતો સા�બત થતી હોય તો
(તેની િવગત મેળવ્યા પછ) હા�કમે શરઅ ચોરના
જમણા હાથની ચાર �ગળ� કાપી નાખશે. હાથનો
�� ૂઠો અને હથેળ� સલામત રહ�વા દ� શે. જો એક
ચોરની ચોર� એક� સાથે ઘણા પ્રકની (�ૂદ� �ૂદ�)
સા�બત થતી હશે અને એ પહ�લા તેનો હાથ
કાપવામાં નહ� આવ્યો હોય તો પણ  જ પ્રમાણ
હદ �ર� કરવામાં આવશે. જો ચોરની એક હાથની
�ગળ�ઓ એક વખત કાપવામાં આવી હોય અને
ફર� વખત ચોર� કર� અને બી� ચોર�ની અગાઉ
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જણાવી ગયા તે �ુજબની બધી શરતો સા�બત
થતી હોય તો ચોરના ડાબા પગની �ગળ�ઓ
સહ�તનો ભાગ કાપી નાખવામાં આવશે. પગનો
બાક�નો ભાગ (�ગળ� િસવાયનો) પગે ચાલવાના
હ�� ુ માટ� ઉપયોગી થઈ શક� તે માટ� સલામત
રાખવામાં આવશે. જો તે જ ચોર ત્રી� વખ
ચોર� કર� અને તે ચોર� પણ સા�બત થતી હોય તો
તેને ઉમ્રક�દની સ� કરવામાં આવે છે અને જ
ક� દખાનામાં પણ તે ચોર� કર� તો તેને

કત્ કર�

નાખવામાં આવશે.
� હાથ �ુદાની બંદગી અને �ુઆ માટ�
ઉઠાવવામાં આવતા હોય
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,

� હાથ �ુદાના

બંદાઓની �ુશ્ક�લી �ૂર કરવા માટ� આગળ વધતા
હોય, � હાથનો યિતમો એન બે કસોની મદદ કરવા
માટ� ઉપયોગ થતો હોય , દ�નના �ુશ્મનો ઉપર �
હાથથી �ુમલો થતો હોય તે જ હાથ �ુસલમાન
ભાઈઓનો માલ ચોરવા માટ� વાપરવામાં આવે
અને ઉપર જણાવેલ (૧૯) ઓગણીસથી વધાર�
શરતો હોવા પછ� પણ જો ચોર� કર� હોવા�ુ ં
સા�બત થઈ �ય તો તેને કાપી નાખ્યા િસવાય
બીજો કોઈ ઉપાય જ રહ�તો નથી અને એ જ ર�તે
સમાજની �ુરક્ષા થઈ શક� .
*****
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દ�યત
જો કોઈ પણ �ુ નાહ ન કય� હોય તેવા
માણસનો હાથ કાપવામાં આવે તો હાથ કાપનારા
પાસેથી પાંચસો િમસ્કાલ સો�ુ લઈને �નો હાથ
કાપવામાં આવ્યો હોય તેને આપવામાં આવશ.
જયાર� ૧/૪ એક ચ�ુ્થાંશ િમસ્કાલ સો�ું ચોર
ર
કરનારના હાથ કાપવામાં આવશે. આ વાતથી
સ્પષ્ટ થાય છે ક� બી�ના માલને અમાનત
સમજનાર અને તેમાં ખયાનત કરનાર માણસ
�ુદાએ તઆલાની નજરમાં િનદ�ષ માણસના હાથ
કાપનાર માણસ કરતા ક�ટલાય
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ગણો વધાર�

ઝલીલ (ઉતરતી કક્ષા) હલકો એન �ુનેહગાર
છે , �નાથી ઇસ્લામની નજર� અમાનત�ું મહત્
સમ�ય છે .
*****
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ચોવીસમો �ુનાહ માપ તોલમાં
ઓ�ં આપ�ું
માપતોલમાં ઓ�ં આપ�ું એ ચોવીસમો
‘�ુનાહ� કબીરા ’ છે . �ના માટ�

‘�ુનાહ� કબીરા ’

હોવાની સ્પષ્ટતા મૌ�ૂદ . માપ તોલમાં ઓ�ં
આપ�ું હરામ હોવાની બાબત �ુરઆને મ�દ

,

હદ�સો, ઇજમાઅ અને અકકલથી સા�બત છે .
એઅમશની �રવાયતમાં હ ઝરત ઇમામ જઅફર�
સા�દક અલ�ય્હસ્સલા અને ફઝલ ઇબ્ને શાઝાનની
�રવાયતમાં હ ઝરત ઇમામ રઝા
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અલ�ય્હસ્સલા

આ �ુનાહને પણ �ુનાહ� કબીરાની યાદ�માં ન�ધેલ
છે . આપે ફરમાવ્�ું:
‘‘માપતોલમાં ઓ�ં આપ�ું (�ુનાહ�
કબીરા છે .)’’
વેચનારો િન��ચત થએલા પ્રમાણ કરતા
ઓ� દ� અથવા દયન (કઝર્ અથવા બી� કોઈ
માલની જવાબદાર�) અદા કરનાર અ� ૂક (�ુકરર ્)
પ્રમાણ �હ�ર કર�ને ઓછા પ્રમાણમાં

, આ

બ�ું હરામ છે .
�ુરઆને મ�દમાં � ૂબ જ કડક શબ્દોમાં
ઓ�ં આપનારા માટ� સખ્ત અઝાબનો ઉલ્લે
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કરવામાં આવ્યો છ. �ુરઆને મ�દની એક આખી
�ુરા આ િવષય ઉપર છે . �માં ઇરશાદ છે :
‘‘અફસોસ છે તે લોકો ક� �ઓ (તોલ
માપમાં) ઓ� આપે છે . માપ તોલમાં ઓ�
કરનારઓ માટ� વયલ થાય. (વયલ દોઝખના એક
�ુવા�ું નામ છે . આ ઉપરાંત તમામ �ુરાઈઓના
સ�ુહને પણ વયલ કહ�વામાં આવે છે . એટલે ક�
તમામ પ્રકારના અઝાબો અને િશક્ષા તોલમાં ઓ� આપવાવાળાઓ માટ� છે .) તેઓ
જયાર� લોકો પાસેથી (અનાજ િવગેર�) માપીને લે
છે , ત્યાર� �ુર� �ુ�(માપીને) લે છે અને જયાર�
તેમને માપીને ક� જોખીને આપે છે
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, ત્યાર� ઓ�ં

આપે છે . �ુ ં તેઓ િવચારતા નથી ક� તેઓ પાછા
ઉઠાડવામાં આવશે ? તે મહાન �દવસે ક� � �દવસે
સવર્ લોકો તમામ જગતના પરવર�દગારની
�ુ�ૂરમાં ઉભા હશે.’’
*****
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કાય� ‘‘સીજ્�’’ માં હશે.
સાંભળો િનસંશય (તેઓએ ડરતા રહ�� ું
જોઈએ) �ુરાચાર�ઓની (કરણીના) લખાણ
િસજ�નમાં હશે અને તેને શી ખબર ક� િસજ�નમાં
�ું છે . તે એક લખાએ�ું લખાણ (દફતર ર�સ્ટ) છે (�માં �ુરાચારોની કરણી લખેલી છે .)
સીજ�ન, એ દફતર (ર�સ્ટ)�ુ ં નામ છે
�માં કાફરો અને ફાિસકોના નામએ આમાલ
(તેમણે કર� લા કાય�ની ન�ધ) લખવામાં આવી હોય
છે અને તે દફતર ભેગા કર�ને રાખવામાં આવેલ
છે . અથવા તો િસજ�ન , જહ�ખમના એક �ૂવા�ુ ં
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નામ છે �માં ફાિસક અને ફા �ર લોકો મયાર ્ પછ�
જશે. એ ર�તે એ આયતનો અ�ુવાદ આ પ્રમાણ
થશે એ લોકોએ ડરતા રહ�� ું જોઈએ

, ક� બદકારો

(�ુરાચાર�ઓ) માટ� જહ � મમાં જવા�ું લખે� ું છે
અને �ું તમે �ણો છો ક� િસજ�ન �ુ ં વસ્�ું છે

?

તેના િવશે તો લખાઈ � ૂ ક�ુ ં છે (અને િનણર્ય થઈ
� ૂકયો છે , �માં ફ�રફાર થશે નહ�.)
હઝરત શોઐબ અલ�ય્હસ્સલા પોતાની
કૌમને કંઈક આ શબ્દોમાં �હદાયત ફરમાવી હતી:
‘‘અને માપ તોલમાં ઓ�ં ન આપો. �ુ ં તો તમને
આ�ુદગી (�ુખ)માં 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

, માપપટ્ અને ત્રાજ�ુ

(માપ તથા તોલ - અદલ) ઇન્સાફની સાથે �ૂર�
� ૂરા આપો ,

અને લોકોને તેમની (ખર�દ� લી)

વસ્�ુઓમાં ઓ�ં ન આપો અને  �ૃથ્વી ઉપર બગા
કરવાના હ�� ુથી ફસાદ કરતા નહ�’’
(� ૂરએ �દ
ૂ - ૧૧, આ. ૮૪ અને ૮પ)
સ્પષ્ટ  , ક� ઓ�ં માપવા તોલવાથી
સમાજ વ્યવસ્થા તંત્ર િવ�ૃત અને ખરાબ થઈ
છે .
*****
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માપ - તોલમાં ઓ�ં આપનાર
મોઅિમન નથી.
�ુરઆને મ�દની આયતોથી એ વાત
�ણવા મળે છે ક�
આખેરત અને

‘‘ઓ�ં માપવા તોલવાવાળો

કયામતના �દવસ ઉપર ઈમાન

રાખતો નથી. જો તે માણસ કયામત ઉપર ઈમાન
અને ય�કન રાખતો હોત બલ્ક� �ુમાન પણ રાખતો
હોય તો એને એ અહ�સાસ થશે ક� �ટલો માલ તેણે
માપીને ક� તોલીને ઓછો આપ્યો હશે તે માલનો
કયામતના �દવસે �હસાબ થશે. એ માલ િવશે
કયામતમાં � ૂછપરછ કરવામાં આવશે. જો તેને તે
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વાતનો માત્ર અહ�સાસ પણ હોત તો તે કદ
ખયાનત ન કરત. જો તેને તે વાતનો અહ�સાસ
હોત તો તે એ�ુ ં િવચારત ક� પોતે હદદાર સાથે
બનાવટ કર�ને ઓ�ં તો આપી શક� છે

, પણ

રબ્�ુલ આલમીનતો હંમેશા માટ� સતત હાજર અને
જોનાર છે .
કહ�વાય છે ક� એક � ૂતપરસ્ત

કસાઈ

હંમશ
ે ા લોકોને તોલ અને વજની �ક�મતના
પ્રમાણમાં વધાર� આપતો હ. તેને જયાર� આમ
કરવા�ું કારણ � ૂછવામાં આવ્�ું ત્યાર� તેણે ઉપરન
બા�ુએ ઇશારો કય�. લોકોએ જો�ું તો ત્રાજવાન
ઉપરની બા�ુએ એક � ૂત (� ૂિત�) રાખવામાં આવેલ
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હતી. કસાઈએ કહ�ું :

‘‘�ુ ં તેની ખાતર તોલમાં

વધાર� આ�ું �ં.

બી� એક � ૂતપરસ્ત

’’

�ુકાનદારનો બનાવ આ ર�તે છે ક� ‘તે જયાર� પણ
કોઈ વસ્�ુનો તોલ કરતો ત્યાર� તોલતા પહ�લા �ૂ
તરફ એક નજર� કર� લેતો , �થી કર�ને તોલમાં
ઓ�ં અપાઈ ન �ય.’
હઝરત � ૂ�ુફ

અલ�ય્હસ્સલા અને

�લેખા બંને એક ઓરડામાં એકાંત માં હતા. ત્યાર�
�લેખાએ ઓરડામાં રાખવામાં આવેલ એક � ૂત
ઉપર પોતાની મકના (ઓઢની) ઢાંક� દ�ધી હતી.
હઝરત � ૂ�ુફ અલ�ય્હસ્સલામ તેણીને � ૂછ�ુ ં ક�
આપે આ �ું ક�ુર ? ત્યાર� તેણીએ જવાબ આપ્યો ક
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મને તેની શરમ આવે છે . હ

ઝરત � ૂ�ુફ

અલ�ય્હસ્સલા ફરમાવ્�ું: ‘‘આપને એવા � ૂત ની
શરમ આવે છે , � ઇન્સાનોના હ થે બનાવવામાં
આવ્યો છે અને �નામાં કોઈ સમજણ નથ. તો
પછ� એ �ુદા, � સમીઅ (સઘ�ં સાંભળનાર) અને
બસીર (સઘ�ં જોનાર) છે , અને હાઝર-નાજર છે ,
તેની શરમ ક�મ ન હોય

?’’ આમ કહ�ને હ ઝરત

� ૂ�ુફ અલ�ય્હસ્સલ (�લેખાનો ઇરાદો � ૃપ્ત
કરવાને બદલે) ત્યાંથી ભાગ્યા અને કોઈ �ુનાહમા
ફસાયા નહ�. આ વાતનો સારાંશ એ છે

, ક�

�ુતપરસ્ત લોકોને પણ િનજ�વ અને નાસમજ
પત્થરોના બનેલા �ૂતોની સામે �ુનાહ કરવામાં
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શરમ થાય છે . જયાર� ક�ટલા અફસોસની વાત છે ક�
�ુસલમાનો �ુનાહો કરતી વખતે હંમશ
ે ા હાજર
નાજર એવા �ુદાની શરમ આવતી નથી.
*****
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પાંચ �ુનાહ અને પાંચ �ુસીબત
િમન્હા�ુસ્સાદ�ક�ન નામની તફસીરમા
ન�ધેલી હદ�સ �ુજબ હ

ઝરત ર� ૂલે �ુદા

સલ્લલ્લાહો અલય્હ આલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ
ક� પાંચ �ુનાહોને પ�રણામે પાંચ �ુસીબતો ના�ઝલ
થાય છે . દર� ક �ુનાહના

પ�રણામે એક િવશેષ

�ુસીબત આવી પડ� છે .
(૧) � કોઈ કૌમના લોકો વાયદા�ું
ઉલ્લંઘન કર� અને વાયદો તોડ� તો �ુદા તે કૌમ
ઉપર તેમના �ુશ્મનોને અવશ્ય વચર્સ્વ આપી
છે .
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(ર) જયાર� લોકો

,

�ુદાએ આપેલા

�ુકમોની િવ�ધ્ધ કાય� કર�(�ુદાના �ુકમની
અવગણના કર� તેનાથી ઉલ્�ુ આચરણ કર) ત્યાર�
તેવા લોકોમાં ગર�બી સામાન્ય વાત થઈ પડ� છ.
(૩) જયાર� બદકાર� (વ્ય�ભચા)
�
�ુલ્લમ�ુલ્લા થવા માં, ત્યાર� ૃત્�ુના દર ચ
કસ
વધી �ય છે .
(૪) જયાર� લોકો માપતોલમાં ઓ�
આપવા માંડશે ત્યાર� વનસ્પિત અને ખેત
ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થઈ �ય છે અને રોઝીની
િવશાળતા અટક� �ય છે .
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(પ) જયાર� લોકો ઝકાત આપવા�ુ ં બંધ
કર� છે ત્યાર� વરસાદ વરસતો નથ.
*****
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વેપાર કરનારાઓને હઝરત
અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલની વસીયત
અમી�લ મોઅમેનીન હ

ઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલને જયાર� �ુ�ુમતના કામોમાંથી
�રસદ મળતી ત્યાર� તેઓ �ુફાની બ�રમાં જઈને
આ પ્રમાણે ફરમાવતા હત:
‘‘અય લોકો ! �ુદાથી ડરો , સં� ૂણર્ ર�તે
ન્યાય�ૂવર્ક મા- તોલ કરો
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, લોકોને તેમની

વસ્�ુઓ ઓછ� ન આપો અને જમીનમાં ફસાદ
ફ�લાવ્યા ન કર.’’
એક �દવસ હ ઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ
જો�ુ ં ક� �ૂફાની બ�રમાં એક માણસ ઝાફરાન
(ક�સર) વેચી રહયો હતો. તેણે એવી ચાલાક� કર�
હતી ક� પોતાના હાથ તેલથી ચીકણા કર�ને
ત્રાજવાના � પલ્લામાં ઝાફરાન તોલવા મા
રાખ્�ું હ�ુ , તે પલ્લાને પોતાના ચીકણા હાથ
લગાવ્યા કરતો હત. હ ઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલા
તે વેપાર�ની આ ચાલાક� જોઈ ક� તે� ુ ં ત્રાજ�ુ
યોગ્ય નથી ત્યાર� ક�સરને ત્રાજવામાંથી ઉઠ
લી�ુ ં અને ફરમાવ્�ું:
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‘‘ત્રાજવાને સર�ું કર�ને પહ�લ
વ્યવ�સ્થત ક, પછ� જો ઇચ્છા થાય તો વજનમાં
વધાર� આપો.’’

*****
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આગના પવર્તોની વચ્
પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
આલેહ� વસલ્લમ ફરમાવે છે: ‘‘� માણસ માપ તોલમાં ખયાનત કરશે , તેને દોઝખના નીચલા
ભાગમાં નાખી દ� વામાં આવશે જયાં તે� ુ ં સ્થાન
આગના બે પવર્તોની વચ્ચે હ. તેને કહ�વામાં
આવશે ક� આ પવર્તો�ું વજન તોલ કર ને તે એ
કામમાં વ્યસ્ત રહ�.’’
તફસીર� િમન્હા�ુસ્સાદ�ક�નમાં લખ્�ું છે :
મા�લક નામના એક માણસનો પાડોશી બીમાર
પડયો ત્યાર� તે તેના ખબર �તર �ૂછવા માટ�
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ગયો. મા�લક કહ� છે ક� મ� તેને (સકરાતમાં) �િતમ
�વાસ લેતા જોયો. એ હાલતમાં તે ચીસો પાડ�
રહયો હતો ક� ‘‘હમણાં જ આગના બે પવર્તો માર�
ઉપર પડશે. ’’ મ� તેને કહ�ુ ં ક� આ ફ કત તારો ભમ્
છે . ત્યાર� તેણે જવાબ આપ્ય ‘‘ના, એ�ું નથી પણ
�બલ્�ુલ હક વાત છ. કારણ ક� માર� પાસે બે
પ્રકારના ત્રાજવા. એક ત્રાજવાથી �ું લોકોન
ઓ�ં તોલીને આપતો હતો અને બી� ત્રાજવાથ
વધાર� તોલીને �ુ ં રાખતો હતો. આ તેની સ� છે .’’
*****
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ઓ�ં ગણીને આપ�ું પણ હરામ
છે .
� ર�તે માપ તોલીને ઓ�ં આપ�ુ ં હરામ
છે . તેજ ર�તે ગણીને ઓ�ં આપ�ું એ પણ હરામ
છે . એ વસ્�ુઓ � માપીને વહ�ચવામાં આવે છ

,

�મક� કાપડ, જમીન િવગેર� જો તેવી વસ્�ુઓ એક
સેન્ટ�મીટર પણ ઓછ� આપવામાં આવે તો તે પણ
�ુનાહ અને હરામ છે . �બલ્�ુલ તેવી જ ર�તે �
વસ્�ુઓ ગણીને વેચવામાં આવે અને ખર�દનાર એ
વાત સમ� ન શક� ક� તેને ઓ�ં આપવામાં આવ્�ુ
છે , તો પણ એ�ુ ં કામ કરનારને માપતોલમાં ઓ�ં
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કરનાર કહ�વામાં આવશે. આ જ વાત શૈખ
અન્સાર�એ તેમની �કતાબ ‘‘મકાિસબે મોહમર્ ’’ માં
લખી છે .
*****
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ઓ� આપનાર (વેપાર)
ખર�દનારનો દ� વાદાર છે .
વેચનાર� માપ -તોલ ક� ગણત્રીમાં �ટલ
માલ ઓછો આપ્યો હત

, 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 પામ્યો હોય તો તેના વારસોને
આપો અને જો તે ખર�દનારના વારસદારોને
ઓળખતો ન હોય તો (એહ િતયાતન હાક�મે શરઅ
પાસેથી પરવાનગી લઈને) તે માલના અસલ
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હકદાર (ખર�દનાર) તરફથી તેટલો માલ સદકામાં
આપી દ� .
જો વેચનારને આ વાતની મા�હતી ન
હોય ક� તેણે ક�ટલો માલ ઓછો આપ્યો છે તો
વેચનાર� ખર�દનાર સાથે વાટાઘાટ કર�ને તેને
અ� ૂક માલ આપી દ� વો જોઈએ અથવા તો એમ જ
તેને રા� કર� દ� વો જોઈએ. જો ખર�દનારનો
ઇન્તેકાલ 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 પ્રમાણે ક.
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ઓ� વેચવા (આપવા)ની વ્યાખ્યા એ છ
ક�, ગ્રાહક સાથે �ટલી �ક�મતમાં માલના વેચાણન
સોદો થયો હોય તેટલો માલ વેચનાર ન આપે
પરં � ુ તેનાથી ઓછો આપે. તેવી જ ર�તે છે તરપ�ડ�
કરવી પણ હરામ છે . જયાર� વેચનાર ગ્રાહકન
(માપ, તોલ ક� ગણીને) વસ્�ુ ઓછ� આપે છ , ત્યાર�
પણ ખર�દનાર એ વાતથી અ�ણ હોય છે . તેવી
જ ર�તે જયાર� માણસને સાર� વસ્�ુની સાથે થોડ�ક
ખરાબ વસ્�ુ ભેળવીને આપવામાં આવે છે ત્યાર
પણ ખર�દનારને પોતાની સાથે છે તરપ�ડ� થઈ
રહ� હોવાની �ણ હોતી નથી. છે તરપ�ડ�ના આ
�કસ્સામાં વસ્�ુ�ું વજન યોગ્ય પ્રમાણમાં આપવ
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આવે છે તેમ છતાં છે તરપ�ડ� કરવામાં આવી
હોવાથી હરામ છે . �મક� કોઈ �ુકાનદાર ૧૦૦
(એક્સ) ક�લો ઘ� વેચવાનો સોદો કર� પણ તેમાં
પ (પાંચ) ક�લો કાંકરા (માટ�) ભેળવી દ� તો ૯પ
(પંચા�ુ) ક�લો ઘ� અને પાંચ �કલો માટ� વેચી
ગણાશે. તેવી જ ર�તે જો કોઈ �ુકાનદાર એક માણ
(ર૦ ક�લો) �ૂ ધમાં પાંચ શેર (ર ક�. પ૦૦ ગ્ર)
પાણી ભેળવી દ� તો તે પણ છે તરપ�ડ� ગણાય છે .
તેવી જ ર�તે જો કોઈ �ુકાનદાર ૧૦ ક�લો ઘી
આપે �ના તળ�યે ૧૦૦ ગ્રામ વજનનો પત્
નાખી દ� તો તે પણ છે તરપ�ડ� જ છે . જો કોઈ
ગોશ્તનો વેપાર� ગોશ્તમાં સાધારણ કરતા વ�
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પ્રમાણમાં હાડકા નાખી દ� તો તે છેતરપ�ડ� . તે
જ ર�તે શાકભા� િવગેર�માં વજન વધારવાના
હ�� ુથી વધાર� પ્રમાણમાં પાણી નાખ�ું પણ એ
પ્રકારની છેતરપ�ડ� . આ પ્રકારનો તમા
વ્યવહાર ઓ�ં વેચવાની વ્યાખ્યામાં આવી
છે . ભલે તેમાં વજનમાં બરાબર તોલવામાં આવ્�ું
હોય, તો પણ તે �ુનાહ� કબીરા છે .
*****
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ભેળસેળ હરામ છે .
સાર� કક્ષાના માલની જગ્ય

હલ્ક

કક્ષાનો માલ વેચવો હરામ . સાર� �તના
ઘ�ની જગ્યાએ સાઘારણ �તના ઘ� ભેળવી દ�વા
એ પણ છે તરપ�ડ� છે . તેવી જ ર�તે �ુધ્ધ ઘીની
સાથે વનસ્પિત(વે�ટ�બલ) ઘી ભેળવી દ� � ુ ં પણ
હરામ છે .
શેખ અન્સાર� ‘‘મકાિસબે મોહર� માહ ’’ માં
ફરમાવે છે .
ભેળસેળ હરામ હોવા િવશેની � �રવાયતો
મૌ�ૂદ છે તે �ુતવાિતર છે . �મક� શૈખ સ�ૂ ક�
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,

હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ આલેહ�
વસલ્લમથી � �રવાયત ન�ધી છે તે આ પ્રમા
છે .
‘‘� માણસ ખર�દ ક� વેચાણમાં કોઈ
�ુસલમાનને ભેળસેળ કર� લો માલ આપે તે
અમારામાંથી નથી, કયામતના �દવસે તેવો માણસ
ય�દ
ૂ �ઓની સાથે મહ� ૂર (�ુન : �િવત) થશે.
કારણ ક� � માણસ લોકોને ભેળસેળ કર� લો માલ
આપે તે �ુસલમાન નથી.’’
એટલે �ુધી ક� � હઝરત સલ્લલ્લાહ
અલય્હ�  આલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ: ‘‘� માણસ
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(�ુસલમાનોને) ભેળસેળવાળો માલ આપે તે
અમારામાંથી નહ� હોય.’’
� હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમે આ વ કય ત્રણ વખત કહ� ,
પછ� ફરમાવ્�ું:

‘‘અને � માણસ પોતાના

�ુસલમાન ભાઈની સાથે ભેળસેળવાળો માલ
આપવાનો વ્યવહાર કરશે તેની રોઝીમાંથી �ુદા
બરકત ઉઠાવી લેશે , તેની આિથ�ક હાલત કંગાળ
કર� નાખશે અને તેને તેની પોતાની જ હાલત
ઉપર છોડ� દ� શે.’’
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આકાએ ઈરાક�ની �કતાબ

‘દા�સ્સલા’

ના પાના નં ૩૦૯ ઉપર નીચે �ુજબનો
નસીહત� ૂણર્ બનાવ મૌ�ૂદ છ .
‘‘મને એક નેક અને આ�દલ વ્ય�ક્
આકાએ �ુલ્લા અબ્�ુલ�ુસૈન ખ્વાન્સાર�
બનાવ કહ� સંભળાવ્યો છ. કરબલાનો એક
િવ�સનીય અ�રનો વેપાર� બીમાર પડયો. તેણે
શહ�રના તમામ તબીબો પાસે ઇલાજ કરાવ્યો પણ
કોઈ તેનો ઇલાજ કર� શ ક�ું નહ�. તેણે પોતાની
તમામ સંપિત પોતાની બીમાર�નો ઇલાજ કરવામાં
ખચ� નાખી પણ તેને કંઈ ફાયદો થયો નહ�. એક
�દવસ �ુ ં તેની અયાદત (ખબર - �તર � ૂછવા)
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માટ� ગયો ત્યાર� તે �ૂબ જ િનરાશ અને શરિમ�દા
હાલતમાં હતો. મ� જો�ું ક� તે તેના � ૂત્રને કહ
રહયો હતો ક� , ઘરમાં � કાંઈ વસ્�ુઓ બાક� રહ�
હોય તે વેચી નાખે અને તેનાથી ઘરનો ખચર્
ચલાવે. એટલે ક� તેણે એક એક કર�ને ઘરનો
તમામ સામાન વેચી નાખ્યો હતો છતાં મજ�ૂર
હતો. તે કહ� રહયો હતો : બ�ુ જ વેચી દયો , માર�
કાંઈ રાખ�ું નથી. �ુ ં મર� જઈશ અથવા તો સાજો
થઈ જઈશ. મ� તેને � ૂછ�ું ક� આવી વાત કરવાનો
અથર્ �ું છે ? જવાબમાં તેણે ઠં ડો િનસાસો નાખ્યો
અને કહ�ું : શ�આતમાં માર� પાસે � ૂરતી સંપિત
ન હતી. માર� પાસે આટલી બધી સંપિ� ભેગી થઈ
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તે� ું કારણ એ છે ક� થોડા વષ� પહ�લા કરબલામાં
અ� ૂક પ્રકારનો તાવ અને શરદ�નો રોગ ફ�લાય
હતો. �ના ઉપાય તર�ક� તબીબોએ લ��ુનો �ુધ્ધ
રસ પીવા�ુ ં �ુચવ્�ું હ�ુ. જોત જોતામાં મ� લ��ુના
રસમાં છાસ ભેળવવાની શ� કર� દ�ધી અને તેને
�ચી ક�મતે વેચવા લાગ્ય. પછ� તો એવી હાલત
થઈ ક� કરબલાની બી� �ુકાનોમાં લ��ુનો રસ
ખલાસ થઈ ગયો પરં � ુ �ુ ં ભેળસેળ કરતો હોવાથી
માર� પાસે લ��ુનો રસ સ્ટોકમાં હતો તેથી શહ�રના
બી� �ુકાનદારો લ��ુનો રસ ખર�દવા માટ�
ગ્રાહકોને માર� �ુકાને મોકલવા લાગ. પછ� તો મ�
છાસમાં જ રં ગ અને ખટાશ ભેળવીને તેને લ��ુના
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રસ તર�ક� વેચવા�ું શ� �ુ.� એવી ભેળસેળ
કરવાને લીધે �ુ ં ઘણો જ માલદાર થઈ ગયો. હવે
આ બીમાર�માં માર� એ હાલત થઈ ગઈ છે ક�

,

માર� તમામ સંપિ� ખલાસ થઈ ગઈ છે અને હવે
તો ઘરમાં વેચવા �વી એક�ય વસ્�ુ બાક� રહ�
નથી. �ુ ં ઘરની તમામ વસ્�ુઓ વેચવા માંડયો �ં
�માં હરામ કમાણીની અસર છે . કદાચ એ�ુ ં બને ક�
માર� પાસે હરામનો કોઈ માલ ન રહ� તો �ુ ં આ
બીમાર�માંથી �ુ�ક્ત પા�ુ.
આ વાતચીત થયાને વધાર� સમય પસાર
થયો ન હતો ત્યાં જ તે માણસનો ઇન્તકાલ થ.
એ માણસની ગરદન વાસ્તવમાં એવા લોકોના
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હાથમાં હતી �ઓ સાથે તેણે ભેળસેળનો વ્યવહાર
�� હતો.
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસ્સલ ફરમાવે છે ક� ‘‘એક �દવસ હ ઝરત
ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ�

વસલ્લમ મદ�નએ �ુનવ્વરાની બ�રમાંથી પસા
થઈ રહયા હતા. એક ઘ�ના વેપાર�ને � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ� વસલ્લમમે

ફરમાવ્�ું: ‘તાર� પાસેના ઘ� સારા છે .’ ત્યાર પછ�
આપે ઘ�ના જથ્થાની �દર હાથ નાખીને જો�ું તો
તેમાં ખરાબ પ્રકારના ઘ� હ. આ જોઈને �
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હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ� વસલ્લમે

ફરમાવ્�ું:
‘‘�ુ ં તો એ જ િનહાળ� રહયો �ં ક� તે
ખયાનત અને ભેળસેળનો સામાન ભેગો કર� રાખ્યો
છે .’’
ુ અઅમાલ)
(�કતાબે એકા�લ
અલ્લામા �હલ્લી આ �રવાયત બયાન કર
છે ક� એક માણસે હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલને કહ�ું : એક માણસ પાસે બે
પ્રકારનો માલ હ, એક પ્રકારનો માલ મ�ઘો અન
સારો હોય જયાર� બી� પ્રકારનો મા હલ્ક અને
સસ્તો હોય જો તે માણસ તે બંને પ્રકારના માલ
719

ભેગો (ભેળસેળ) કર�ને એક ખાસ (િન��ચત)
ભાવથી વેચે તો તે વ્યવહાર ક�વો છે

? હઝરતે

ફરમાવ્�ું
‘‘�ુ�સ્લમોને ભેળસેળ કર�લો માલ વેચવો
તેના માટ� યોગ્ય નથ. હા જો તે (ગ્રાહકને
વાતની) સ્પષ્ટતા કર� દ� ક� આમાં ભેળસેળ  , તો
સહ�હ છે .’’
દાઉદ ઇબ્ને સર�ને 
જઅફર� સા�દક

ઝરત ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલને કહ�ું : માર�

પાસે બે પ્રકારન(કસ્�ૂર) છે . એક ભીની અને
બી� �ુક�. મ� ભીની અને તા� �ુશ્ક વેચી દ�ધી
છે . પરં � ુ લોકો �ુક� �ુશ્કને એ જ �ક�મતથી
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ખર�દતા નથી. તો �ું તેને ભીની કર�ને વેચવી
�એઝ છે ખર� ? ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા ફરમાવ્�ું
: ‘‘�એઝ નથી. જો તમે ગ્રાહકને એ વાતની �
કર� દો ક� �ુશ્કને ભીની કરવામાં આવેલી છ
�ુદ� વાત છે .’’
*****
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, તો

�ુદા અને ર� ૂલ સલ્લલ્લા અલય્હ
વ આલેહ� વસલ્લમન હક ઘટાડવા
સમાન
માણસે ફ કત �ુસલમાન સાથે જ
છે તરપ�ડ�, ભેળસેળ ક� માપ-તોલમાં ઓ�ં કરવાથી
બચવાની વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ એ�ું નથી
પરં � ુ �ુદા , ર� ૂલ, અઇમ્મા અલય્હ��ુસ્સલામ અ
તમામ મખ્�ૂક� �ુદાના હકકો�ું �ુર�પ�ં ધ્યા
રાખ�ું જોઈએ. અને કોઈનો પણ કોઈ જ પ્રકારન
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હકકોમાં ઘટાડો ક� તેને અદા કરવામાં આળસ ન
કરવી જોઈએ.
�ુદાએ પોતાના બંદાઓના હકની �
જવાબદાર� લીધી છે , તેમાં �ુદા જરા પણ આળસિવલંબ કરતો નથી. �મક� �ુદા દર� ક બંદાઓને
રોઝી આપી રહયો છે . તેવી જ ર�તે �ુદા બંદાઓને
અગણીત નેઅમતો આપે છે . બંદાઓની ફર�યાદ
સાંભળ� રહયો છે અને મસ્લેહતોને લક્ષમાં લઈ
તેની �ુઆઓ ક� ૂલ કર� છે . તેથી બંદાઓની પણ
ફરજ છે ક� તે �ુદાના હકકો અદા કર� . તેની
નેઅમતોનો �ુક્ર અદા ક , તેની નાફરમાની ન કર�
અને �ુદા તરફથી િન��ચત કરાએલ ફરજોને � ૂબ
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જ સાર� ર�તે બ�વે. � માણસ શયતાન અને
નફસની ખ્વા�હશને �ુદાના શર�ક બનાવે છે અને
�ુદાની નાફરમાની કરવાથી � ૂખ ફ�રવી લેતો
નથી, તેવો માણસ �ુદાના હક અદા કર� રહયો
નથી. એવો માણસ પોતે યા અલ્લાહ કહ� તો તેણે
સામેથી અલ્લાહ પાસેથી �ુરત જ લબ્બૈકન
જવાબની આશા રાખવી ન જોઈએ.
ક�ટલાક લોકોની �ુઆ ક� ૂલ થવામાં
િવલંબ થાય છે ત્યાર� તેઓ �ુદાથી નારાજ થવા
લાગે છે . પણ એ વાત જોતા નથી ક� પોતે �ુદાના
હક અદા કરવામાં ક�ટલી આળસ અને બેદરકાર�
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કર� રહયા છે . હક�

કતમાં �ુદાવંદ� તઆલાએ

બંદાઓને ફરમાવ્�ું છ.
‘‘તમે લોકો માર� સાથે કરવામાં આવેલો
વાયદો (કરાર) � ૂરો કરો (જો તમે એમ કરશો તો)
�ુ ં પણ તમાર� સાથે કર� લો વાયદો (કરાર) � ૂરો
કર�શ.’’
(� ૂરએ બકરહ - ર, આ. ૪૦)
જો આમ હોવા છતાં �ુદા તેના નેક
બંદાઓને કંઈ આપે તો તેનો ફઝલ છે .
�ુઆએ અ� ૂ હમઝા સેમાલીમાં હ

ઝરત

ઇમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલ ફરમાવે
છે
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‘‘તમામ પ્રશંસા એ �ુદાની છે �ને �ુ
બોલા�ું �ં ત્યાર� તે મને જવાબ આપે છ. જો ક�
જયાર� તે મને બોલવે છે ત્યાર� �ું તેને જવાબ
આપવામાં �ુસ્તી ક�ં �. તમામ પ્રશંસા એ �ુદાન
�ની પાસે �ુ ં મા�ું �ં તો તે આપે છે (અતા કર�
છે ) જો ક� તે માર� પાસે માંગે છે ત્યાર� �ું કં�ૂસી ક�ં
�ં.’’
�ુદાના તમામ �ુકમો�ુ ં પાલન કર�ુ ં એ
આપણી ઉપર�ું કઝર્ છ

, અને કઝર્ની અદ યગી

�ુદાવંદ� તઆલા કયામતમાં કરશે.
અને તમામ પ્રશંસા એ �ુદાની � માર
�ુનાહોને જોઈને પણ �હલ્મ(સહનશીલતા) અને
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ઉદારતાથી કામ લે છે . (એટલે ક� �ુ ં �ુનાહ ક�ં �ં
ક� � ુરત જ માર� ઉપર અઝાબ ના�ઝલ કરતો
નથી.) �ુદા એટ�ું બ�ું �હલ્મ(સહનશીલતા)થી
કામ લે છે ક� તે �ણે મ� કોઈ �ુનાહો કયાર જ નથી.
*****
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� પોતાના માટ� ઇચ્છો(તે જ
બી� માટ� પણ ઇચ્છ)
સાઅદ� િશરાઝી કહ� છે :
તમે �ુસલમાનોનો માલ �ચક� લ્યો છ ,
પરં � ુ જયાર� તમારો માલ કોઈ લઈ �ય છે ત્યાર�
હાય, અફસોસ એન વાવયલા કરવા માંડો છો અને
કહો છો ક� કોઈ �ુસલમાન (જ રહ�ુ)ં નથી. �
માણસ એમ ઇચ્છતો હોય ક� પોતાની સાથેના
વ્યવહારમાં ખયાન ,

દગો,

છે તરપ�ડ� અને

ભેળસેળ કરવામાં ન આવે તો તેણે પોતે પણ
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બી�ઓ સાથે એવો વ્યવહાર કરવો ન જોઈ.
ઇન્સાનની દ્ર�ષ્ટએ અને �રવાયતોના �ુકમ �
પોતાના માટ� માણસ � પસંદ કરતો હોય તે જ
બી� માટ� પણ પસંદ કર�ું જોઈએ.
*****
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અદલ અને ઇન્સાફ શ્રેષ્ઠ બ
છે .
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલ ફરમાવે છે :
ત્રણ કામ શ્રેષ.
(૧) તમારા તરફથી લોકોને સં� ૂણર્ ન્યા
મળવો જોઈએ. એટલે �ુધી ક� તમે તમારા માટ� �
કાંઈ પસંદ કરો તે જ બી�ઓ માટ� પણ પસંદ
કરો.
(ર) તમારા દ�ની ભાઈઓના માલ
(આિથ�ક) સહકાર આપવો જોઈએ.
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દ્વા

(૩) તમાર� હંમશ
ે ા �ુદાનો ઝીક્ર કરત
રહ�� ું જોઈએ. તે �ઝક્ર

કત �ુબ્હાનલ્લાહ અન

અલહમ્દો �લલ્લાહ ન , પરં � ુ (અહ� �ુદાનો
�ઝક્રનો અથર્ એ છે) �ુદાને દર� ક હાલતમાં યાદ
રાખવો જોઈએ. જયાર� તમાર� સમક્ષ એ�ું કો
કામ આવી �ય � કરવાની �ુદાએ મનાઈ
ફરમાવી હોય તો તમાર� એ�ુ ં કામ કરવા�ુ ં છોડ�
દ� � ું જોઈએ. અને જો તમાર� સામે એ�ુ ં કામ આવે
� કરવાનો �ુદાએ �ુકમ આપ્યો હોય તો જ તે
કામ કર�ું જોઈઅ.
(�કતાબે કાફ�)
*****
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ઇન્સાફ�ું ત્રાજ
અમી�લ મોઅમેનીન હ

ઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલ આપના ફરઝંદ હઝરત હસને
�ુજતબા અલ�ય્હસ્સલને વસીયત કરતા ફરમાવે
છે :
‘‘અય મારા ફરઝંદ

, તમાર� પોતાની

ઝાતને તમારા પોતાના અને બી�ઓની વચ્ચે
ઇન્સાફ કરવા માટ� ત્રાજવા સમાન બનાવી ર.
બી�ઓ માટ� એ જ પસંદ કરો � તમારા પોતાના
માટ� પસંદ કરો છો અને � વાત તમે તમાર�
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પોતાની ઝાત માટ� નાપસંદ કરતા હો તે બી�ઓ
માટ� પણ નાપસંદ કરો.’’
� ર�તે તમે તમાર� ઉપર �લ્મ થાય એ
વાતને પસંદ નથી કરતા તેવી જ ર�તે તેમ પણ
બી� કોઈ ઉપર �લ્મ ન કર.
તમે તમાર� સાથે નેક

(સદવ્યવહા)

થાય તે� ું ઇચ્છતા હ , તો તેવો જ સદવ્યવહાર
(તમે પણ) બી�ઓ સાથે કરો. તમાર� સાથે �વો
વ્યવહાર ન થાય તે�ું તમે ઇચ્છતા હો તો તેવ
વ્યવહાર તમે પણ બી�ઓ સાથે ન કર. લોકો
તમાર� સાથે �વો વ્યવહાર અને વતર્ન કર
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તેનાથી તમે રા� થઈ �વ તેવો જ વ્યવહાર અને
વતર્ન તમે પણ બી�ઓ સાથે કરતાં રહ.
*****
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દર� ક બાબત�ું માપદં ડ હોય છે .
� ૂરએ હદ�દમાં ઇરશાદ છે :
‘‘બેશક અમોએ પયગમ્બરોને સ્પષ
મોઅ�ઝા આપીને (પ્રત્યક્ષ દલીલો) અને
તેની સાથે અમોએ �કતાબ અને (ન્યાય�ુ) ત્રાજ�ુ
(િમઝાન) (ના�ઝલ

ક�ુ)ર ઉતા�ુ� ક� �ુદાવંદ�

તઆલાએ અદલ અને ઇન્સાફને ત્રાજ�ું કહ�ું ,
�ુદાવંદ� તઆલાએ આ ત્રાજ�ું અથવા તો માપદં
દર� ક વસ્�ુ માટ� િનધાર્ર�ત

ર� લ છે . માણસના

એઅતેકાદ હક તથા બા િતલને તેનાથી ભર� દ�ધા
છે . સારા અને ખરાબ �ુણ ભલી અને �ુર�
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ખાસીયત, અને સારા ક� ખરાબ કામો વચ્ચેનો ભેદ
પણ ઇન્સાફના માપદંડથી જ માપી શકાય છ. જો
માણસ કહ�ણી અને કરણી (િવધાન અને કાયર)
તેમજ એઅતેકાદ (શ્રધ) અને અમલ (કાયર)ના
દર� ક વ્યવહારમાં ઇન્સાફથી જ કામ લે તો અદલ
હક�ક� (વાસ્તિવક- ન્યા) ઉપર અમલ
ગણાય.
*****
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કય�

હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલ
મીઝાને આમાલ છે .
આપણે સૌ હ

ઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલની �ઝયારતમાં પડ�એ છ�એ ક� :
‘‘(અય) આઅમાલના મીઝાન અને
પલ્લા(સમાન) આપ પર સલામ થાય.’’
(મફાતી�ુલ �નાન)
હક અને બાિતલ વચ્ચે ભેદ દશાર્વન ,
ખૈર (ભલાઈ) અને શર (�ુરાઈ) વચ્ચે ફકર
દશાર્વનાર તેમજ સારા અને ખરાબ અખ્લાકન
ઓળખના વસીલા હ ઝરત અલી
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અલ�ય્હસ્સલ

છે . � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ
વસલ્લમની હયાતી પછ� 

આલેહ�

ઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલ �ુરઆન અને ઇતરતે તાહ�ર�ન
અલય્હ��ુસ્સલામન પ�રચય અને આદરના િવશેષ
માધ્યમ છ. એહલેબત
ૈ અલય્હ��ુસ્સલામના િવધા
અને અમલ, અખ્લાક અને ક�રદાર જોઈને આપણે
સારા અને ખરાબ કામો વચ્ચેનો ભેદ પારખી
શક�એ છ�એ. જો આપણો અક�દો અને અમલ
તેઓના આદ� શ �ુજબનો હોય તો બરાબર છે પરં � ુ
જો તેમના આદ� શ �ુજબ ન હોય તો ખો�ુ છે .
આદર અને ઇન્સાફ�ું માપદંડ એ છે ક

,

માણસ વધારો ઘટાડો ન કર� . (ઇસ્લામના આદ�શો�ું
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પાલન કરવામાં હદથી આગળ ન વધી �ય અને
ન તો �ુકમના પાલનમાં પાછળ રહ� �ય.)
અદલ�ું માપદંડ બ�ુ જ �ુ�મ (ક�ઠન) અને
અદલનો �હસાબ �ળવવો એ વાળ થી પણ વ�ુ
બાર�ક છે . અદલનો માગર્ પારખ્યા પછ� અદ
ઉપર કાયમ રહ�� ું એ � ૂબ જ અઘર� વાત છે .
પરં � ુ � માણસ અદલનો માગર્ પારખી લીધા પછ�
તેની ઉપર અડગ રહ� તો �ુદા અવશ્ય તેની મદદ
કર� છે . એટ�ું જ નહ� તેને અદલના માગર્ પર
બાક� રહ�વાની તૌફ�ક પણ આપે છે . અદલના માગર્
પર ચાલનાર એ

જ માણસના નેક કાય�

કયામતના �દવસે લેવાનાર �હસાબ �કતાબના
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,

ત્રાજવામાં ભાર� હશે અને તેવો જ માણસ સેરા
�વા કપરા માગર્ 

પરની ઝડપણી અને

સરળતાથી પસાર થઈ જશે. �ુિનયામાં અદલો
ઇન્સાફની અવગણના કરનાર માણસ આખેરતમાં
પણ �ુ કસાન ઉઠાવશે. એ �ુલે સેરાત ઉપર

�ુ�

જશે અને જહ�ઠમમાં ફ�કાઈ જશે.
�ુરઆનમાં ઇરશાદ છે :
‘‘અને તમારામાંથી એ�ું કોઈ (એક) પણ
નથી � જહ

�રમ ઉપરથી પસાર ન થાય.

(જહ�રમના કાંઠ� ન પહ�ચે) (કારણ ક� �ુલે સેરાત
જહ� મની ઉપર છે ) આ તમા રા પરવર�દગારનો
�િતમ િનણર્ય અને વાયદો છે ક� અમે પરહ�ઝગાર
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લોકોને �ુ�ક્ત આપી�ુ અને ઝા�લમોને(નાફરમાની
કરનારાઓને) �ટણીયાભે
ંૂ
ર પડ�લા છોડ� દઈ�ુ.ં ’’
(� ૂરએ મર�યમ ૧૯, આ. ૭૧-૭ર)
�ુદાવંદ� આલમ આપણને સૌને અદ
અને ઇન્સાફ કરવાની તૌફ�ક આપ

લ

, આપણને

પરહ�ઝગારોના સ� ૂહમાં શાિમલ કર� અને
જહ�ો મના અઝાબથી બચવાને પાત્ર બના.
(આમીન)
*****
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પચ્ચીસમો �નાહ હરામખોર�
(હરામ કમાણી કરવી)
પચ્ચીસમો �

નાહ હરામખોર� છે .

હરામખોર� (�ના અથર્ની છણાવટ આગળ ઉપર
કરવામાં આવશે.) ‘�ુનાહ� કબીરા ’ હોવાની નસ્સે
�ુરઆને મ�દ અને હદ�સો મૌ�ૂદ છે . ઓ�ુ
અખ્બારમાં ઇમામ અલી રઝા

ને

અલ�ય્હસ્સલની

�રવાયત ન�ધવામાં આવી છે . તેમાં આ બાબતની
સ્પષ્ટ મૌ�ૂદ છે . � ૂરએ માએદહમાં હરામખોર�ને
ય�ુદ�ઓની િસફત ગણાવવામાં આવી છે . ઇરશાદ
છે :
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‘અને (અય ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લ)�ું તેઓમાંથી (ય�દ
ૂ �ઓમાંથી)
ઘણાંને જોઈશ ક� �ુના હ અને અત્યાચાર કરવામાં
અને હરામનો માલ ખાવામાં એકબી�ની હર�ફાઈ
કર� છે . બેશક તેઓ � કાંઈ કર� છે તે ઘ�ુ ં જ
ખરાબ કર� છે .’
‘અલ્લાહવાળા લોકો તથા િવધ્વાન
તેમને �ુના હભર� વાત કહ�તા તથા હરામનો માલ
ખાતા શા માટ� અટકાવતા નથી ખર� ખર તેઓ �
કાંઈ કર� છે તે ઘ�ું જ �ુષ્ટ કાયર્ .’’
(પ - ૬ર/૬૩)
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અકલે સોહત �ને

‘�ુનાહ� કબીરા ’

ગણાવવામાં આવેલ છે , તેનો અથર્ હરામ માલ
ખાવો છે . હરામ માલ ખાવાની િવગત હરામ
માલને ખચર્ કરવો એ છ . ભલે તે ખચર્ કોઈ પણ
ર�તે કરવામાં આછે . ભલે તેમાંથી (ખર�દ� કર�ને)
ખાવા પીવામાં આવે અથવા તેમાંથી કપડા અથવા
તો મકાન વગેર� તૈયાર કરવામાં આવે. એટલે �ુધી
ક� જો કોઈ હરામ માલને વાપર� નહ� પણ ફ

કત

પોતાની પાસે જ રાખે અને તેના મા�લક �ુધી
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� વ્યાજ ખાવા અને
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યિતમના માલ ખાવાનો અથર્ એ છે ક� તે માલ
ફકત ખાવો જ હરામ નથી પણ કોઈ પણ ર�તે
વાપરવો પણ હરામ છે . સં�ક્ષપ્તમાં કહ�એ તો
માલનો કોઈ પણ ર�તે ઉપયોગ કરવો �એઝ
નથી. તે� ુ ં કારણ એ છે ક� ઉપરની આયતમાં તેવા
માલને ‘સોહત’ કહ�વામાં આવે છે . ‘સોહત’ શબ્દનો
અથર્ ડ�ક્ષનર�માં નાશ થઈ જ�ું અને �ૂર થઈ જ�
તેવો થાય છે અને માલે મસ્�ુત નો અથર્ ના
પામેલો અથવા ખચર્ થઈ ગએલો માલ એવો થાય
છે . એ વાત સવર્ િવદ�ત છે ક� હરામના માલમાં
બરકત હોતી નથી અને તેવો માલ ખચર્ કરનાર
ફાયદો મેળવી શકતો નથી. તેથી તેના સંદભર્માં જ
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�ુરઆનમાં હરામ માલને અક�ુસ્સોહતે કહ�લ છ.
અહ� સોહત શબ્દના અથર્માં તમામ પ્રકારનો હ
માલ આવી �ય છે . એટલે ક� દર� ક પ્રકારનો મા
� હરામ રસ્તેથી પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યો હોય
તેમાંથી ખચર્ કરવામાં આવે તે અક�ુસ્સોહતે .
સૈયદ અ� ૂલ આઅલા મો�ુદ� તેઓની
�કતાબ ઇસ્લામ વ �ુશ્ક�લાતે કતસાદ� (ઇસ્લામ
અને અથર્ વ્યવસ્થાના પ)માં લખે છે ક� :
ઇસ્લામ માણસને પોતાની મર� પ્રમા
�વન જ� �રયાતો પ્રાપ્ત કરવાની સ્વતંત્રત
છે . તે પોતા�ુ ં �વન વ્યતીત કરવા માટ� જ�ર�
વસ્�ુઓની પસંદગી કરવા માટ� પણ �
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કત છે .

પરં � ુ ઇસ્લામમાં માણસને એ વાતની જરાયે
પરવાનગી નથી ક� તે પોતાની �વન જ��રયાતોને
� ૂર� કરવા માટ� એવો માગર્ અપનાવ , �ના કારણે
તે� ું ચા�ર�ય ખરાબ થાય અને માણસ પોતે તબાહ
અને બરબાદ થઈ �ય. અથવા તો સમાજ
(સંસ્�ૃિ) અને સમાજ વ્યવસ્થાને  કસાન પહ�ચે.
ઇસ્લામના કા�ુન પ્રમાણે શ

, ક�ફ� વસ્�ુ ,

વ્ય�ભચાર અને બે� ુદગી (અસભ્ય કાય) હરામ છે .
એટ�ું જ નહ� , પણ એવા તમામ કામો �ના
પ�રણામે એ બધી વસ્�ુઓ અ�સ્તત્વમાં આવી છે
પણ હરામ છે . �મક� શરાબ અથવા કોઈ પણ
નશીલી વસ્�ુઓ ઉગાડવા માટ� ખેતી કરવ , તેને
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બનાવવી, તેને લઈ જવી તે� ું ખર�દ વેચાણ , તેને
ઉપાડ�ને આપવી , તેનો ઉપયોગ કરવો , આ બ�ુ ં
પણ હરામ છે . ઇસ્લામમાં �ઝના(વ્ય�ભચા) અને
અ�લીલતાને ઇન્સાનીયતને શોભે તે�ું કાયર્ �ાર�
પણ સમજવામાં આવ�ું નથી.ઇસ્લામમાં  �ૃત્યન
હરામ કામ (અને વ્યવસા) સમજવામાં આવે છે .
ગીતો ગાઈ અને સંગીત વગાડ�ને કમાણી કરવાને
ઇસ્લામે યોગ્ય સમ�લ ન. એવા દર� ક કામ
�નાથી એકને ફાયદો થાય પણ બી�ઓને કંઈ
પણ કારણ વગર � ૂ કસાન ઉઠાવ�ુ ં પડ� અથવા તે
કામથી સમાજ તબાહ થઈ �ય , તેને ઇસ્લામમાં
�ુનાહ અને ‘�ુનાહ� કબીરા ’ સમજવામાં આવે છે .
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આ પ્રકારના �ુનાહો માટ� ઇસ્ , �ુિનયામાં સખ્ત
સ� અને આખેરતમાં સખ્ત અઝાબ�ું એલાન કર�
છે . એવા �ુનાહ �મક� �ર
�ુગાર,

�ે ત (લાંચ) ચો ર�,

દર� ક એવા કામ �માં ભેળસેળ ક�

છે તરપ�ડ� કરવામાં આવી હોય , ખાવા પીવા અને
સામાન્ય રોજ�દ� �વન જ ર�યાતની વસ્�ુઓનો
એ�ું િવચાર�ને સંગ્રહ કરવો ક� �ક�મ(ભાવ) વધી
�ય અને એ�ું કામ કરવાથી ગર�બોએ �વન
�ુ�ર�ું �ુશ્ક�લ થઈ પડ. એ�ું કામ ક� �ના
પ�રણામે �ુનામરક�, �ુધ્ધ અને લડાઈની  કયતા
ઉભી થાય એવા કામ ક� �માં કોઈ પણ પ્રકારન
કોિશષ ક� પ્રયત્ કયાર વગર ફ કત નસીબના જોર�
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સંપિત મળ� �ય (�મક� ઈનામી નંબરની ટ�ક�ટ
લોટર�) આ બધા હરામ કામો છે .
હરામ માલનો ઉપયોગ કરવો �ુ નાહ છે ,
અલબ� ક�ટલીક હરામ કમાણીના �ુનાહ બી�
કમાણીના �ુનાહ કરતા વધાર� છે . વ્યાજ ખાનારને
�ુદા અને ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ�

વસલ્લમ સાથે જંગ કરનાર કહ�વામાં આવ્યો .
�ર� ત (લાંચ) ખાનારને કાફર ગણવામાં આવ્યો
છે . શેખ સ�ુક દ્વાર હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલની �રવાયત ન�ધવામાં આવી છે
�માં ફરમાવ્�ું:
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‘એ દર� ક વસ્�ુ �માં ઇમામ સાયે
ખયાનત કરવામાં આવે તે સૌહત છે

, અને

સોહતના ઘણા પ્રકાર ’
‘તેમાંથી એક માલ એ છે ક� � �લ્મો િસતમ
કરનારાઓ પાસેથી મળે .’
‘અને તેમાં કાઝીઓ�ુ ં મહ�નતા�ુ ં , બદકાર
(વેશ્ય) �ીઓની કમાણી, શરાબની �ક�મત, નબીઝ
(જવ અથવા ખ�ૂરનો શરાબ ક� �નાથી નશો
ચડ�)ની �ક�મત અને વ્યાજ ખા�ું શામેલ છ. એટલે
આ બ�ુ પણ સોહત છે અને જયારથી તેને
શર�અતમાં �હ�ર કરવામાં આવ્�ું ત્યારથી હરા
છે .’
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‘અને કાઝીએ (ન્યા) કરતી વખતે
�ર�ી ત (લાંચ) લેવી એ �ુદાએ �ુ�ગર્ બરતરનો
ઇન્કાર અને �ુફ્ર.
(�કતાબે ખેસાલ)
�કતાબે કાફ�માં આ જ પ્રકારની ઇમામ મોહમ્
બા�કર અલ�ય્હસ્સલની એક �રવાયત ન�ધવામાં
આવી છે .
‘સોહતનો અથર્ �ુદાર્(મડદા) �બન
િશકાર� �ુતરા અને શરાબની �ક�મત છે . એવી જ
ર�તે ઝીનાકાર (વ્ય�ભચાર) �ીએ ઝીના કરાવીને
તે� ું મહ�નતા�ું લે

�ુ,ં

અદાલતના �ુકમ

(ન્યાયાલયમાં ન્યાયનો િનણ) આપવામાં �ર �એત
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લેવી અને �

�ાયતો (�ન�ું બ�ુવચન)

દ્વા

ગૈબની વાતો જણાવીને તેના પૈસા મેળવવા પણ
સોહત છે .’
ઉપરની હદ�સો અને બી� હદ�સો

દ્વા

�ણવા મળે છે ક� દર� ક પ્રકારનો હરામ માલ ખાવ
હરામ છે . એ એક �ૂદ� વાત છે ક� અ� ૂક પ્રકારન
હરામ માલ ખાવો સખ્ત ર�તે હરામ હોવા�ું
ગણાવવામાં આવ્�ું છે અને તેનો અઝાબ પણ
અસાધારણ પ્રમાણમાં સખ્ત. તે પૈક� સૌથી વ�ુ
ખરાબ (બદતર�ન) કામ �ર

�ુ ત લેવી તે છે .

�ર�મત લેનાર કાફરની વ્યાખ્યામાં આવી �ય .
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અને તેવા માણસ ઉપર ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમે લાનત કર� છ.
*****

754

�ર�હતના પ્રક
�ર�હતના ત્રણ પ્રકા.
(૧) કાઝી

દ્વા �ુકમ આપવા માટ�

લેવાતી �ર�સત
(ર) હરામ કામ માટ� લેવામાં આવતી
�ર�હત
ુ ાહ કામ માટ� લેવામાં આવતી
(૩) �બ
�ર�હત
પહ�લા પ્રકારની  �ા ત કાઝી અથવા
ન્યાયધીશ(જજ) પોતાની તરફ�ણમાં � ૂકાદો આપે
અથવા સામેવાળા (પ્રિતવા) ઉપર વચર્સ્
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મેળવી લેવા�ું માગર્દશર્ન આપે તે હ��ુસ
આપવામાં આવે છે . (આ�ું કામ કરાવનાર) �ર�ુ ત
આપનાર પોતે હક ઉપર હોય અને કાઝી પણ તેની
જ તરફ�ણમાં (હક વાતનો જ) ફ�સલો આપે
છતાં આ કામ હરામ છે

, તેમ

, તેથી આવા કામ માટ�

�ર�હત લેવી અને આપવી બંને હરામ છે . તેમાં
માલનો ઉપયોગ પણ હરામ છે અને

‘�ુનાહ�

કબીરા’ છે . આવી �ર �ા ત દ� નાર , લેનાર, અને
અપાવનાર �ુદાની લાનતને પાત્ર બને . હ ઝરત
ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ
વસલ્લમ ફરમાવે છે:
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આલેહ�

‘�ુદા �ર�હત દ� નાર, �ર�ુ ત લેનાર અને
� કોઈ તે બંને વચ્ચે સંપકર્ અને માધ્(વચ્ચેની
કડ��પ બનવા) �ું કામ કર� તેઓ ઉપર લાનત કર�
છે .’
ુ બેહાર, આ� ૃિ� ૧, પા.નં
(સફ�ન�લ
પર૩)
બી� એક જગ્યાએ ઇરશાદ ફરમાવ્�ુ:
‘તમાર� �તને �ર �યતથી બચાવો કારણ
ક� �ર�ા ત એ �ુફ્ર િસવાય બી�ું કંઈ નથી  �ા તમાં
ફસાએલો માણસ જ� તની � ૂશ્�ુ �ુધ્ધા �ુંઘી નહ
શક�. �ર � ત આપવી એ �ુ
‘‘એઆનતે ઇસ્ ’’

નાહ હોવા ઉપરાંત

એટલે ક� �ુ
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નાહ કરવામાં

મદદ�પ થ�ુ ં પણ છે . અલબ� જો કોઈ મજ� ૂર
હોય અને �ર�દત આપ્યા વગર પોતાનો હક પ્રા
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 વચ્ચે
માધ્યમ�પ બનીને �

�છતની રકમમાં વધારો

ઘટાડો કરવો કરાવવો હરામ છે .
�ર�કત રોકડ રકમની હોય

, ક� મકાન

અથવા �ુકાન ક� નફાના સ્વ�પમાં ક� કામ �પે હોય
તો પણ તે હરામ છે . �મક� કાઝી (ન્યાયધી) માટ�
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કપડાં 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 પ્રશંસા કરવી �થી તે�ું ધ્યાન પોતા
તરફ ખ�ચાય અને પોતાની તરફ�ણમાં � ૂકાદો આપે.
આ પ્રકારની  �રત હરામ હોવામાં કોઈ શંકા ક�
સંદ�હને સ્થાન નથ.
*****
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�ુમ્સ અને ભેટના નામે ��ચત
જો �ુમ્સ અને હદ�યાના નામે �

�દત

આપવામાં આવે તો તે પણ હરામ છે . �મક�
�ર� તની િનય્યતથી કોઈને ભેટ આપવામાં આવે
અથવા (કોઈ કામના) બદલા તર�ક� કોઈ માલ
કોઈને આપવામાં આવે પણ ખર� ખર �દલમાં તે
માલ �ર� ત તર�ક� આપવાનો ઇરાદો હોય , એટલે
ક� એવી િનય્યતથી માલ(ક� રકમ) આપવામાં
આવે ક� એમ કરવાથી પોતાની મર� �ુજબ�ું કામ
થઈ જશે તો તે હરામ છે . તેવી જ ર�તે પોતાની
ઉપર વા�બ થએલી રકમ �મક� �ુમ્સ ક� ઝકાતને
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�ર�ે તની િનય્યતથી આપે તો તે પણ હરામ છે
અને તે ર� તે રકમ આપનાર �ુમ્સ ક� ઝકાત અદા
કરવી વા �બ થશે કારણ ક� આ વા �બ હકકોની
અદાયગી માટ� �ુ રબતનો ઇરાદો (એટલે ક� �ુકમે
�ુદાવંદ�ને બ�વવાનો ઇરાદો) હોવો જ�ર� છે .
હદ�સમાં કયામત નજદ�ક હોવાની િનશાનીઓ પૈક�
એક િનશાની�ુ ં વણર્ન આ પ્રમાણે કરવામાં આવ્
છે :

‘એક જમાનો એવો આવશે �માં લોકો

�ર�ં તને ભેટ કહ� હલાલ ગણાવશે. એટલે ક� લોકો
�ર�ં ત લેશે અને તેને ભેટ ગણાવી દ� શે.’
�ર�ં તનો બીજો પ્રકાર હરામ કા
માટ�ની �ર�્ ત છે . એટલે ક� કોઈ સ�ાધીશ અથવા
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ઝા�લમ ક� �ુડં ાને કોઈ �ર

�બત આપીને તેની

મારફત કોઈ માણસ ઉપર �લ્મ કરાવવો અથવા
બી� કોઈ �ુનાહ કરાવવા. આવી �ર � ત હરામ
હોવામાં પણ કોઈ શંકાને સ્થાન નથ.
�ુરઆને મ�દમાં ઇરશાદ છે :

‘અને

પરસ્પર એક બી�નો માલ અયોગ્ય ર�તે ખાઈ
�વ તેમજ તેને લગતા ક�યા હા�કમો પાસે એ
માટ� ન લઈ �વ. ક� નાહક �ણી જોઈને લોકોના
માલમાંથી � કાંઈ (હાથ લાગે) તે ખાઈ �ઓ.
ખર� ખર તો તમે �ણો છો.’
(� ૂરએ બકરહ : ૧રર)
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ઉપરની આયતોમાં �ુસલમાનોને બે
બાબતોથી રોકવામાં આવ્યા છ. પહ�લી વાત તો એ
છે ક� જયાં �ુધી કોઈ માલ શરઈ ર�તે �એઝ ન
હોય ત્યાં �ુધી તે વાપરવો ન જોઈ. �મક�
ચોર�નો માલ, અમાનતમાં ખયાનત કર�ને કોઈનો
માલ વાપર� જવો િવગેર�. બી� વાત એ છે ક�
પોતાની માલ-મ�ાને ઝા�લમ સ�ાધીશો

ને એ

ુ ી આપવી ન જોઈએ ક� �નાથી તે ઝા�લમ
હ��થ
સ�ાિધશોને બી�ઓનો માલ �ચક�ને લઈ ખા ઈ
જવામાં મદદ�પ થાય.
*****
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પોતાનો હક મેળવવા માટ� �ર�ે ત આપવી
�ર�ે તનો ત્રીજો પ્રકાર �ુબાહ કામ મ
�ર�ે ત લેવાનો છે . તેનો અથર્ એ છે ક� પોતાનો
માલ એવા હ�� ુથી આપવો �થી

તેની (માલ

લેનારની) �હમાયતથી પોતાનો હક પ્રાપ્ત ક
શકાય, અથવા તો પોતા�ું કોઈ �ુબાહ કામ કરાવી
શકાય. �ર�ા તનો આ ત્રીજો પ્રકાર હલા.
મોહમ્મદ ઇબ્ને �ુ�સ્લમ આ સહ
�રવાયત ન�ધતા કહ� છે ક�

‘મ� ઇમામ મોહમ્મદ

બા�કર અલ�ય્હસ્સલને એક માણસ િવશે � ૂછ�ુ ં :
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‘� માણસ પોતા�ું મકા

ન ખાલી કરાવવાના

ુ ી �ર �હત આપવા
(મકાનનો કબ્જો મેળવવ) હ��થ
માગતો હતો. �થી તે મકાનમાં પોતે રહ� શક�.’
ઇમામે ફરમાવ્�ું: એ (�ર �હત આપવા)
માં કોઈ વાંધો નથી.
અલબ� આ હદ�સમાં મકાનનો અથર્
પ્ર�ન �ૂછનાર�ું �ગત મા�લક��ું મકાન ન.
પરં � ુ �ુશ્તરક મકાન(સાવર્જિનક જગ્) અને
વકફ થએલી જગ્યા િવશે પ્ર� ન �ૂછવામાં આવ
છે . �માં મ�સ્જ, મદ્ર�, ખાંચા, ગલી, બ�ર એવા
પ્રકારની જગ્યાઓનો સમાવેશ થાય. તેથી જો
કોઈ માણસ મ�સ્જદ અથવા ઇમામ
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અલ�ય્હસલામના હરમમાં કોઈ જગ્યાએ બેઠો હોય
અથવા તો કોઈ તા�લબે ઇલ્મ(િવઘાથ�) પોતાના
કમરામાં રહ�તો હોય અને તેને કંઈ રકમ આપીને
તે જગ્યા મેળવવામાં આવે તો તેમાં કોઈ વાંધો
નથી.
હફ�ુલ અઅવર� ઇમામ અલી નક�
અલ�ય્હસલામને પ્ર� કય� ક� ‘બાદશાહ અમાર�
પાસેથી વસ્�ુઓ ખર�દવા માટ� સરકાર� માણસ
નીમે છે . અમાર� બાદશાહના �લ્મો સીતમથી
�ુર�ક્ષત રહ�વા માટ� એ માણસોને  �મત આપવી
�એઝ છે ખર� ?’’
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ઇમામે જવાબ આપ્યો: ‘કંઈ વાંધો નથી.
�ટ�ું આપવા�ું તમે યોગ્ય સમજતા હો તો આપી
દયો’
ત્યાર પછ� આપે ફરમાવ્�ુ: ‘જયાર� તમે
બાદશાહના માણસોને �ર �જત આપો છો તો �ું
તમાર� બાદશાહને ઓછો માલ આપવો પડ� છે

?’

પ્ર�ન કરનાર� જવાબ આપ્: ‘હા’
ઇમામે ફરમાવ્�ું: ‘તમે �ર �મતને ફાિસદ
(નકામી) કર� નાખી. ’ (વસાએ�ુશ્શયા �કતાબ
િત�રત પ. ૩૭) આ વ્યવહારને �
આપ�ું યોગ્ય નથ.
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�મત�ું નામ

આ હદ�સનો સારાંશ એ છે ક� પોતાનો હક
મેળવવા માટ� અને �લ્મથી બચવા માટ� � �મત
આપવી સહ�હ અને �એઝ છે . પરં � ુ બી�નો હક
લઈ લેવા (�ૂબાડવા) અથવા તો કોઈ ઉપર �લ્મ
કરવા માટ� �ર�ા ત આપવી હરામ છે .
*****
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�એઝ કામ કરવા માટ� �ર�વત
લેવી.
અત્રે એ વાતની સ્પષ્ટતા કર� દ�વી જ
છે ક� , આ ત્રી� પ્રકારન �ે ત � પોતાનો હક
મેળવવા માટ� ક� કોઈ �ુબાહ કામ કરાવવા માટ�
ભેટના �પમાં આપી શકાય છે . પરં � ુ એવા �એઝ
કામ માટ� �ર �ા ત લેવામાં કરાહ�યત (� ૃણા

–

અપ્�ં 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� ઉશ્ક�ર�(પ્રે ) છે અને તે ર�તે માણસ હરામ
કામમાં ફસાઈ �ય છે . બેશક જો પરહ�ઝગાર
માણસ હલાલ પરં � ુ મક�હ હોય તેવી �ર

� ત

આપવાથી બચશે , તો તે હરામ પ્રકારની  � ત
આપવાથી પણ બચતો રહ�શે. હદ�સોમાં આ વાત
પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો.
‘અકકા� ૂન લીસ્સોહતે(� ૂ રએ માએદહ
પ, આયત નં ૪ર) � લોકો હરામ માલ વધાર�
પ્રમાણમાં ખાય . (�ુદા તેમના �દલોને
�ુનાહોથી પાક કરવાનો ઇરાદો (પણ) નથી
કરતો.)
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અમી�લ મોઅમેનીન હ

ઝરત અલી

અલ�ય્હસલામ આ આયતે શર�ફાની તફસીર
બયાન કરતા ફરમાવે છે ક� :

‘આ એવો માણસ

હોય છે , � પોતાના �ુસલમાન ભાઈની હાજત � ૂર�
કર� છે , પરં � ુ તેના બદલામાં કોઈ ભેટ લઈ લેતો
હોય છે . ’ શેખ અન્સાર�એ �કતાબ મકાસીબમાં
ફરમાવ્�ું છે ક�:
આ હદ�સ શર�ફના ઘણા અથર્ કાઢવામાં
આવ્યા છ. તેમાંનો એક અથર્ એ છે ક� જ�રતમંદ
લોકો પાસેથી ભેટ ક� ૂલ કરવા બાબતે સખ્ત
પરહ�ઝ કરવો (બચ�ુ)ં જોઈએ �થી તે હરામ
પ્રકારની �લત લેવામાં ફસાઈ ન �ય.
*****
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હરામખોર�ની ઓળખ
હરામખોર� (હરામનો માલ ખાવા)ની
ઓળખ એ છે ક� , એવા માલમાં કદ� બર કત નથી.
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસલામથી

�રવાયત છે ક� :
� માણસ ના�એઝ ર�તે માલ કમાતો
હોય તેના માથામાં ઇમારત , માટ� અને પાણીના
સોદા સમાઈ જતા હોય છે .’
(બેહા�લ અન્વાર ભાગ નં૩ર, અને
ુ બેહાર ભાગ પહ�લો પાના નં ર૯૮)
સફ�ન�લ
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ઉપરોકત હદ�સનો અથર્ એ છે ક , હરામ
માલથી કમાણી કરનાર માણસને હંમશ
ે ા એ વાતની
�ચ�તા રહ�તી હોય છે ક� તે પોતાનો માલ ઇમારતો
બાંધવામાં અને તેને િવશાળ બનાવવા માટ�
વાપરતો રહ�, �થી તેનો તે (હરામ) માલ નાશ ન
પામે. પાણી અને માટ�ની બનેલી ઇમારત
માણસને ન તો �ુિનયા

માં જોઈએ તેવી શાંિત

(આત્મસંતો) આપી શક� છે અને ન તો તેનાથી
તેને આખેરતમાં કોઈ ફાયદો થાય છે . � જમીનના
એક �ૂકડા ઉપર પોતાનો તમામ માલ ખચ� નાખે
છે , �ણે ક� �ુદાવંદ� તઆલાએ જમીનના એક

773

�ૂકડાને �ુકમ આપ્યો ક� તે માણસના તમામ હરામ
માલને ગળ� �ય
એક બા�ુથી હરામ માલ ખાનારને
�ુન્યવી ર�તે કોઈ બ કત થતી નથી. તો બી�
બા�ુથી હરામ માલ ખાનારની ઇબાદત ક� ૂલ
થવામાં તે અવરોધ�પ બની �ય છે . હ
ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ

ઝરત
આલેહ�

વસલ્લમનો ઇરશાદ છે:
‘‘જયાર� કોઈ બંદાના પેટમાં હરામ
માલનો એક કો�ળયો પણ ચાલ્યો �ય અને તેના
શર�રનો ભાગ બની �ય ત્યાર� આસમાન અને
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જમીનના તમામ

ફ�રશ્તાઓ તેની ઉપર લાનત

મોકલે છે .
ુ બેહાર, આ� ૃિત પહ�લી, પાના
(સફ�ન�લ
નં ર૪પ)
� હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમનો આ પણ ઇરશાદ છે ક�
‘હરામખોર�ની સાથે કરવામાં આવતી
ઇબાદત એ � ૂર� � ૂર� માટ� (ર� તી) ઉપર બનેલી
ઇમારત �વી હોય છે . (સફ�ન� ુલ બેહાર , આ� ૃિત
પહ�લી પાના નં 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� ૂલ થતી
નથી.
‘� માણસ હરામ માલનો એક પણ
કો�ળયો ખાઈ લે તો તેની ચાલીસ �દવસની
નમાઝો ક� ૂલ નહ� થાય અને તે ચાલીસ �દવસ
દરમ્યાન તેની કોઈ �ુઆ ક�ૂલ નહ� થા.
અને શર�ર�ું � માંસ હરામ માલ
ખાવાથી બન્�ું હોય તે જ

�વમની આગમાં

સળગવા માટ� વધાર� પાત્ર બને છે અને ખોરાકન
એક કો�ળયાથી પણ કંઈક પ્રમાણમાં માંસ ત
બન�ું જ હોય છે .’
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ુ બેહાર, �લ્દ પહ�લી પાના નં
(સફ�ન�લ
ર૪)
� હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમે આ �ુજબ પણ ફરમાવ્�ું છે ક:
‘� માણસ એ�ુ ં ઇચ્છતો હોય ક� તેની �ુઆઓ
ક� ૂલ થાય , તે પોતાનો ખોરાક અને પોતાની
કમાણીના સાધનોને હરામથી પાક રાખે.’
(�કતાબે ઇદ્દ�ુદ)
એક માણસે � હઝરત સલ્લલ્લાહ
અલય્હ�  આલેહ� વસલ્લમની �ખદમતમાં આવીને
અઝર્ કર� ક�:

‘�ુ ં ઇચ્�ં �ં ક� માર� �ુઆઓ

�ુસ્ત�બ અને ક�ૂલ થા.
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’

� હઝરત

સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ� વસલ્લમે તેને

ફરમાવ્�ું: તારા ખોરાકને હરામથી પાક કર અને
તારા પેટમાં હરામ વસ્�ુ ન જવા દ.
(�કતા�દુ ્દ)
�ુદાવંદ� તઆલાએ હ ઝરત ઇસા ઇબ્ને
મ�રયમને વહ� ફરમાવી :
‘‘બની ઇસરાઈલના � લોકો ઝા�લમ છે ,
તેમને કહ� દો ક� તેઓ જયાં �ુધી હરામ માલનો
ઉપયોગ કરતા હોય ત્યાં �ુધી મને બોલાવે
(સંબોધે) નહ� અને માર� પાસે �ુઆ પણ માંગે
નહ�.’ (�કતા�ુદ્દ) જો ત્યાર પછ� તેઓ એવી
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હાલતમાં મને બોલાવશે અથવા માર� પાસે �ુઆ
માગશે તો �ુ ં તેઓ ઉપર લાનત કર�શ.
*****
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હરામખોર િનદર ્ય થઈ �ય છ.
માણસ � ખોરાક ખાય છે તે જમીનમાં
વાવવામાં આવેલા બીજ સમાન હોય છે . જો
જમીનમાં સા�ં બીજ વાવવામાં આવે તો તે� ું ફળ
સા� ઉગી િનકળે છે અને જો કડવી અને ઝેર�
વસ્�ુ�ું બીજ વાવવામાં આવે તો તે�ું ફળ પણ
કડ�ુ ં અને ઝેર� ઉગે છે . માણસના ખોરાકની પણ
�બલ્�ુલ એવી જ પ્રિત�ક્રયા હ. જો માણસનો
ખોરાક પાક�ઝા અને હલાલ હોય તો તેની અસર
�દલની સરઝમીન ઉપર સાર� થાય છે અને
�દલની (�હાની) ગંદક� અને �ુષ્ટતા(�તરની
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અપિવત્ર)થી પાક થઈ �ય છે અને માણસના
શર�રના અવયવોમાંથી ખૈર (ભલાઈ) અને નેક�
(સદકાય�)ના ફળ પ્રાપ્ત થાય. પરં � ુ જો માણસ
હરામ રસ્તથી મેળવેલો ખોરાક ખાય તો તે� ુ ં �દલ
પાષાણ અને બેરહ�મ બની �ય છે . અને તે
પાષાણ �દયનો માનવી હોવાના � ૂરાવા તેના
�ૃત્યો �પે બહાર આવે છ. � માણસ�ું �દલ પાષાણ
હોય તેને નસીહતની કોઈ અસર થતી નથી. એવા
પાષાણ �દલના માનવીને ઘાતક� અને અમાનવીય
�લ્મ થતાં જોઈને પણ કંઈ અસર થતી નથ.
તેનામાં ખૈર (ભલાઈના કાય�)ની કોઈ આશાના
�ચન્હો દ�ખાતા નથ. તેનાં બેરહ�મ �દલમાંથી નેક��ુ ં
782

ના�ું સર�ું �કરણ પ્રગટ થવાની આશા પણ હોત
નથી. આ એ

જ વાત છે , � વાતને હ ઝરત

સૈય�ુશ્શોહદા ઇમામ �ુસૈન અલ�ય્હસલામે ઇબ્ને
સાઅદના લશ્કરને સંબોધીને ફરમાવી હત. આપે
ફરમાવ્�ું હ�ું:
‘તમારા પેટ હરામ માલથી ભરાઈ � ૂ કયા
છે , અને તમારા �દલો ઉપર મોહર લાગી � ૂક� છે ,
હવે તમે હકને ક� ૂલ નહ� કરો. તમે ઇન્સાફથી કામ
શા માટ� નથી લેતા

? તમે માર� વાત શા માટ�

નથી સાંભળતા ?’
આ વાતનો સારાંશ એ છે ક� હરામ માલ
ખાવાના કારણે �દલ પાષાણ અને કા�
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(�ધકારમય) થઈ �ય છે . ત્યાર� તે માણસ હક
વાતને હક વાત કર�ને �સ્વકારવા તૈયાર થતો
નથી. તેને કોઈ નસીહતની અસર થતી નથી.
એટ�ું જ નહ� તે મોટામાં મોટા અપરાધો કર� બેસે
છે . કરબલાનો બનાવ આ વાતની સાબીતી છે .
અબ્બાસી બાદશાહ મેહદ�ના જમાનામાં
શર�ક �બન અબ્�ુલ્લાહ નામનો માણસ કાઝી હ.
બાદશાહ� જયાં �ુધી તે કાઝીને પોતાની પાસે
બોલાવ્યો ન હત , ત્યાં �ુધી તે એક �ુ�ક�
�ુજત�હદ હતો. પરં � ુ મેહદ� અબ્બાસીએ તેને ત્
કામ �ુચવ્યા અને ત્રણમાંથી એક કામ કર
મજ� ૂર કય�. તે ત્રણ િવકલ્પ આ �ુજબ . (૧)
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તેઓ બાદશાહના કાઝી બને અથવા

(ર) તેઓ

બાદશાહ સાથે બેસીને એક વખત ખા�ુ ં ખાય
અથવા (૩) બાદશાહના બાળકોને તા�લમ અને
તરબીયત આપે.
કાઝી શર�ક� િવચા�ુ� ક� ત્રણે
િવકલ્યોમાંથી બાદશાહ સાથે એક વખત ખા�ું લે�ું
એ સૌથી સહ�લો િવકલ્પ છ. એમ સમ�ને તેણે
બાદશાહ સાથે ખા�ું લેવા�ુ ં �સ્વકાર� લી�ુ
બાદશાહ� તેનાં ખાસ રસો

,

ઈયાને શર્ ેષ્ઠ પ્રક

િવિવધ વાનગીઓ સાથેની રસોઈ તૈયાર કરવાનો
�ુકમ આપ્ય. કાઝી શર�ક� જયાર� બાદશાહ સાથે
જમી લી�ું , ત્યાર� બાદશાહના ખાસ રસ
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ઈયાએ

લોકોને કહ�ું : ‘હવે કાઝી શર�ક ન�ત પામી નહ�
શક�.’
હક�કતમાં એમ જ બન્�ુ

, બાદશાહની

સાથે હરામ ખોરાક ખાવાથી કાઝી શર�ક ઉપર
એટલી બધી ખરાબ પ્રિત�ક્રયા થઈ ક� ત
બાદશાહની બી� બે શરતોને પણ �સ્વકાર� લધ.
તે બાદશાહનો ખાસ કાઝી પણ બની

ગયો અને

બાદશાહના બાળકોનો મોઅ�લ્લમ પણ થઈ ગય.
કહ�વાય છે ક� કાઝી શર�કને બય�ુલમાલમાંથી
મહ�નતા�ું મળ� ુ ં હ�ુ.ં તે પોતાની રકમ મેળવવા
માટ� શાહ� ખ�નચી સાથે બ�ુ જ સખ્તીથી કામ
લેતો હતો. એક �દવસ ખ�નચીએ શર�કને કહ�ુ ં :
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‘આપે મને ઘ� તો વેચલ
ે ા નથી ક� �ની �ક�મત
વ�ુલ કરવામાં આટલી બધી સખતી કરો છો.
ત્યાર કાઝી શર�ક� જવાબ આપ્યો:

’

‘હા, મ� ઘ�થી

પણ વધાર� �ક�મતી વસ્�ુ વેચી દ�ધી છ. મ� મારો
દ�ન વેચી દ�ધો છે .’
આ જ પ્રકારનો બીજો એક પ્રસંગ .
એક �દવસ હા�ન રશીદ બાદશાહ� બહ�ુલ દાના
પાસે શાહ� ભોજનનો ભર� લો થાળ મોકલ્ય.
બહ�ુલે તે ખા�ું �સ્વકા�ુ� નહ. બાદશાહના
માણસોએ કહ�ું : ‘ખલીફાએ મોકલેલી ભેટ પાછ�
મોકલી શકાતી નથી. ’ બહ�ુલ દાનાએ પોતાની
આસપાસ ઉભેલા �ૂતરાઓની તરફ ઇશારો કર�ને
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ફરમાવ્�ું:

‘સામે રાખી દયો.

’ આ સાંભળ�ને

બાદશાહના માણસો સખ્ત �ુસ્સે થયા અને કહ�વ
લાગ્યા: ‘તમે ખલીફાની ભેટ�ુ ં અપમાન ક�ુર છે ’
બહ�ુલ દાનાએ તે લોકોને � ૂપ કરવા માટ�
ફરમાવ્�ું: ‘ધીમેથી બોલો , જો �ુતરાઓ આ વાત
સાંભળ� જશે તો તે પણ બાદશાહનો આ ખોરાક
નહ� ખાય.’
*****
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હલાલ ખોરાક
હરામખોર� દર� ક પ્રકારની શ(ખરાબી)
અને ફસાદ�ું ઉદગમ સ્થાન છ. જયાર� હલાલ
ખોરાક દર� ક પ્રકારની નેક�ઓ અને �ૂબીઓ માટ��ુ
કારણ છે . અકલે હલાલ એટલે ક� હલાલ રોઝી
ખાવાની ફઝીલતમાં ઘણી �રવાયતો વા�રદ થઈ
છે . �મક� પયગમ્બર� ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહો અલ
વ આલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ:
‘ઇબાદતના િસ�ેર પ્રકાર . �માંની
સૌથી શર્ ેષ્ઠ ઇબાદત હલાલ રોઝી કમાવી તે .’
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� હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમ ફરમાવે છે:

‘� માણસ હલાલ

ખોરાક ખાતો હોય ત્યાર� ખાવા�ું ચા�ુ રાખે ત્યા
�ુધી એક ફ�રશ્તો તેની ઉપર ઉભો કર�ને તેની
મગ્ફ�રત માટ� �ુઆ કરતો રહ� છ.’
ુ બેહાર, આ� ૃિ� પહ�લી, પાના નં ર૯૯)
(સફ�ન�લ
� હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમ આ પ્રમાણે પણ ફરમાવે : ‘�
માણસ હલાલ કમાણી કરવામાં સવારથી રાત
(�ુધીનો સમય વ્યતી) કર� દ� તો તેની મગ્ફ�રત
થઈ �ય છે .’
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ુ બેહાર, આ� ૃિ� પહ�લી, પાના
(સફ�ન�લ
નં ર૯૮)
નબીએ કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ું ક� �ુદાએ તઆલાન
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� તેને જહ�પમના કયા દરવા�થી દાખલ ક�ં.
નબીએ કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમ ફરમાવે છે:
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‘કોઈ બંદો હરામ

માલ કમાઈને તેમાંથી સદકો આપે તો તેને તે
સદકાનો કોઈ બદલો આપવામાં આવશે નહ�.’
‘� બં દો હરામ માલમાંથી કંઈ રાહ�
�ુદામાં ખચર્ કર� તો તે માલમાં બ કત પૈદા થતી
નથી.’
(બેહા�લ અન્વા, �લ્દ નં ૩, પાના નં
૩)
‘માણસ પોતાના વારસામાં હરામ માલ � ૂક�
�ય તો તે માલ તેને જહ� મથી વધાર� નઝદ�ક
લઈ �ય છે .’
*****
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�ુદા કદ� હરામ રોઝી આપતો
નથી.
એ વાત સત્ય છે ક

, � લોકો હરામ

કમાણી કરવાથી પરહ�ઝ કર� છે તેઓ એ�ુ ં િવચાર�
ક� ‘જો પોતે હરામ

કમાણી કરવાની અવગણના

કરશે તો તેમની આિથ�ક હાલત તબાહ થઈ જશે
અને પોતે તંગદસ્ત(આિથ�ક ર�તે કંગાળ) થઈ
જશે. આ એક કલ્પના માત્ર. આવો િવચાર એ
શયતાની વસવસો અને નફસ

દ્વા એ વાતનો

અિતર� ક છે . આ વાત સં� ૂણર્ ર�તે અકકલની
િવ�ધ્ધ છ. એટ�ું જ નહ� , પણ �ુરઆને મ�દમાં
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હલાલ રોઝી મળવા િવશેના વાયદાઓનો અવાર
નવાર �ુનરોચ્ચાર કરવામાં આવ્યો  , તેની પણ
િવ�ધ્ધ છ. તેમજ એહલેબત
ૈ અલય્હ��ુસ્સલામન
સ્પષ્ટ �રવાયતોથી પણ ઉલ્ટો. �ુદાવંદ�
તઆલાએ દર� ક �વંત � ૃ�ષ્ટને હલાલ રોઝી
આપવાનો વાયદો કય� છે . �ુદાનો વાયદો કદ�
ખોટો હોઈ શ કતો નથી. આમ , �ુદા પોતાના
બંદાઓની એ વાતની

પ�રક્ષા લે છે ક� બંદા

હલાલ કમાણી કરવાના માગર્માં ધીરજ અને
સંતોષ� ૂવર્ક આગળ વધે છે ક� પછ� અધીરાઈ અને
ઉતાવળ કર� છે . માણસના નસીબમાં � હલાલ
રોઝી લખેલી હોય તે તેના �ુધી પહ�ચીને જ રહ�
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છે . પરં � ુ લોકો પોતાની અિધરાઈ અને ઈમાનની
નબળાઈને કારણે હલાલ રોઝી પ્રાપ્ત કરવા
માગર્ને છોડ�ને હરામ કમાણીના રસ્તે આગળ વધ
�ય છે . � બંદા હરામ કમાણી કરવાના માગ� �ય
છે તે (�ુદાવંદ� તઆલાની) પ�રક્ષામાં િનષ્ફળ
છે અને �ુદાવંદ� તઆલા તેવા બંદાઓને તેમના
નસીબમાં લખેલી હલાલ રોઝીથી વં�ચત કર� દ� છે .
કોઈ બંદાના નસીબમાં પહ�લાથી જ હરામ કમાણી
લખેલી હોય છે તે� ું માની લેવાને હરગીઝ કોઈ
કારણ નથી.
*****
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માણસ પોતાની રોઝી સં� ૂણર્ ર�તે
મેળવી ન લે ત્યાં �ુધી મરતો
નથી.
હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમે હજજ�ુલ િવદાઅના પ્રસં
મ�સ્જ�ુલ હરામ(ખાનએ કાબાની મ�સ્જ)માં
�ુસલમાનોને સંબોધીને ફરમાવ્�ું હ�ું:
�ણી લો ક� માર� �હ ઉપર ��ુલ અમીન
(�બ્ર) આ વહ� લાવ્યા છે ક� કોઈ �વંત
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(પ્રાણી ક� મ�ુ) જયાં �ુધી તેની રોઝી � ૂર� � ૂર�
ન મેળવી લે ત્યાં �ુધી મર�ું નથ.
�ુદાથી ડરો, અને રોઝી મેળવવામાં હ�સર્
(લાલચ) ન કરો.
જો ર�ઝક (રોઝી) મળવામાં કોઈ િવલંબ
થઈ �ય તો તમાર� �ુદાની નાફરમાની કર�ને
(હરામ રસ્તેથ) રોઝી મેળવવામાં લાગી ન જ�ુ ં
જોઈએ.
બેશક �ુદાવંદ� તઆલાએ દર� ક મખ્�ૂક
માટ� હલાલ રોઝીની જ વહ�ચણી કર� છે અને કોઈ
�કસ્મતમાં હરામ રોઝીરાખી જ નથી.
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� માણસ �ુદાથી ડરશે અને સબ્રથી કા
લેશે તો �ુદા તેને હલાલ રસ્તેથી રોઝી આપશ.
પરં � ુ � માણસ પોતાની પાક�ઝગીનો દામન
ફાડ�ને ઉતાવળ કર�ને

,

ના�એઝ રસ્તો

અપનાવશે, તો તેને હલાલ રોઝીમાંથી એટલો
ભાગ કાપી લેવામાં આવશે.
કયામતના �દવસે તે હરામ કમાણીનો
તેની પાસેથી �હસાબ લેવામાં આવશે. �ુદાવંદ�
તઆલાએ એમ કહ�ને હરામ કમાણી કરવાની
મનાઈ ફરમા વી છે ક� : અને ખરાબ (વસ્�ુઓ
એટલે ક� હરામ)ને સાર� (વસ્�ુઓ એટલે ક� હલા)
થી બદલો નહ�.
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�ુદાવંદ� તઆલા તમને તમારા નસીબમાં
લખેલી હલાલ રોઝી આપે તે પહ�લા હરામ રોઝી
મેળવવાની બાબતમાં તમે ઉતાવળ કર� બેસી
એ�ું ન બને.
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,

ચોર � હલાલ રોઝી મેળવવાથી
વં�ચત રહ� ગયો.
એક �દવસ હ ઝરત અલી અલ�ય્હસલામ
પોતાની સવાર�ના �નવર ઉપરથી મ�સ્જદના
દરવા� પાસે ઉતયાર. આપે (પોતાની સવાર��ુ)ં
ખચ્ચર એક માણસને સાચવવા માટ� આપ્�ુ અન
આપ મ�સ્જદમાં તશર�ફ લઈ ગય. તે માણસે
ખચ્ચરની લગામ ખ�ચીને કાઢ� લીધી અને
ખચ્ચરને છોડ�ને લગામ લઈને ત્યાંથી ભાગી થ.
જયાર� હ ઝરત અલ�ય્હસલામ મ�સ્જદમાંથી બહાર
તશર�ફ લાવ્ય. ત્યાર� આપના હાથમાં બે �દરહમ
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હતા. આપે તે માણસને તે ખચ્ચરની દ�ખર� માટ�
બે દ�રહમ આપવા�ું નકક�

ક�ુર આપે આપના

ખચ્ચરને લગામ વગર�ું જો�ુ. ઘર� જઈને આપે
આપના �ુલામને તે જ બે દ�રહમ આપીને લગામ
ખર�દ� લાવવા માટ� મોકલ્ય. �ુલામ બ�રમાં
ગયો. તેણે જો�ું તો એક માણસના હા

થમાં તે

(અસલ) લગામ હતી. �ુલામને �ણવા મળ્�ું ક�
ચોર� તે માણસને બે દ�રહમમાં તે લગામ વેચી
હતી. ચોરને તો તે બે દ�રહમ મળ્યા હત

, �

હઝરત અલી અલ�ય્હસલામ તેને આપવા માગતા
હતા. જયાર� �ુલામે આખી વાત હ
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ઝરત અલી

અલ�ય્હસલામને કહ� સંભળાવી ત્યાર� આપે
ઇરશાદ ફરમાવ્�ું:
બંદો ધીરજ છોડ� દ� વા અને ઉતાવળને
કારણે પોતાની હલાલ રોઝીને હરામ રોઝી કર�
નાખે છે . ખર� ખર તો તેની �કસ્મતમાં � કાંઈ લખ્�ુ
હોય છે તેનાથી વધાર� તેને મળ� ું નથી.
ુ અખ્બા, પાના નં
(�કતાબે લોઆલી�ઈ
૧પ૧)
*****
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છવ્વીસમો �નાહ મજ� ૂર� ક�
સખ્તી ન હોવા છતા કોઈનો હક
રોક� રાખવો
ુ ��
(હબ�લ
ુ ક
ૂ � મીન ગયર�
ઉિસ્
ન)
છવ્વીસમો � નાહ �ના િવશે

‘‘નસ્’

(�ુરઆન તથા હદ�સ દ્વા � ૂરાવા) મળ� આવે છે
તે એવા હકકોનો �ુ નાહ છે �મને અદા કરવામાં
કોઈ �ુશ્ક�લી ન હોય તેમ છતાં તેમને અદા ન
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કરવા. એટલે ક� જો કોઈ માણસ બી� ઉપર કોઈ
પણ પ્રકારનો હક ધરાવતો હોય અને પોતાના હ
માટ� માંગણી કર� હોવા છતા સામેની વ્ય�ક્ત
હક અદા ન કર� જો ક� હક અદા કરવાની ક્ષમત
ધરાવતો હોય તો તે �ુનાહ� કબીરા છે . એઅમશે
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક

,

અલ�ય્હસલામથી

અને ફઝલ �બન શાઝાને ઇમામ અલી રઝા
અલ�ય્હસલામથી � �રવાયત ન�ધી છે
ઇમામ અલી રઝા

, તેમાં

અલ�ય્હસલામ કોઈ પણ

�તની મજ� ૂર� ન હોવા છતાં હકકોને અદા ન
ુ ાહ� કબીરા ’ માં ગણાવે છે . હ ઝરત
કરવા એને ‘�ન
ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસલામ 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 �ુધી ન પહ�ચાડ�) તો
�ુદાવંદ� આલમ કયામતના �દવસથી તેને પાંચસો
વરસ �ુધી એવી ર�તે ઉભો રાખશે ક� તેના
શર�રમાંથી પસીનાના બદલે લોહ� વહ�વા�ુ ં શ�
થઈ જશે. અને �ુદાવંદ� આલમ તરફથી એક
પોકારનારો (�હ�રાત કરનારો) અવાજ �ુલદ
ં કરશે
ક� ક� આ એ િસતમગર છે , �ણે �ુદાનો હક અદા
નથી ��. ત્યાર પછ�૪૦ (ચાલીસ) �દવસ �ુધી
તેને ચેતવણી (ઠપકો) આપ્યા પછ� �ુકમ
આપવામાં આવશે ક� તેને આગમાં નાખી દો. (આ
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ચેતવણી આપનારાઓ મોઅિમનો અથ

વા

�બીયાઓ હશે.)
(કાફ�, ભાગ - ૪, પાના નં ૩૬૭)
અલ્લામા મજ�લસીએ ઉપર કત હદ�સ�ુ ં
િવવરણ એ ર�તે ક�ુર છે ક� , ‘‘જો તેનો �લ્મ ઓછો
હશે તો તેના શર�રમાંથી પસીનો વહ�વા લાગશે
અને જો �લ્મ વધાર� હશે તો તેના શર�રમાંથી
લોહ� વહ�વા લાગશે.’
ુ ઓ�ુ લ, પાના નં ૩૬૧)
(મીરઆ�લ
આ ઉપરાંત અલ્લામા મજ�લસી ફરમાવે
છે ક� આ હદ�સ એ વાતની દલીલ છે ક� મોિમનનો
હક એ �ુદાનો હક છે . મોિમનનો હક અદા કરવાથી
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�ુદાવંદ� આલમની નઝદ�ક� પ્રાપ્ત થાય છે અ
�ુદાવંદ� આલમે મોિમનનો હક અદા કરવાનો �ુકમ
આપ્યો છ. �ુદાના �ુકમ�ું પાલન ન કર�ુ ં એ
�ુદા�ુદ� આલમનો હક અદા ન કરવા સમાન છે .
હઝરત

ઇમામ �ફર� સા�દક

અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું છ:
‘‘કયામતના �દવસે એક �ુકારનારો
અવાજ �ુલદ
ં કર�ને કહ�શે ક� , અલ્લાહના દોસ્તોન
તકલીફ પહ�ચાડનારાઓ કયાં છે ? આ સાંભળ�ને
ક�ટલાંક લોકો ઉભા થઈ જશે �મના મોઢા ઉપર
માંસ નહ� હોય. કહ�વામાં આવશે ક� આ એવા લોકો
છે �ઓ મો અિમનને તકલીફ પહ�ચાડતા હતા
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,

તેમની સાથે �ુશ્મની રાખતા હતા અને દ�નના
િવષયમાં તેઓ સાથે સખ્તાઈ કરતા હત
તેવા લોકોને જહ

, તેથી

� મમાં નાખી દ� વાનો �ુકમ

કરવામાં આવશે.’’ ત્યાર પછ� ઝરત ઇમામ �ફર�
સા�દક

અલ�ય્હસલામે �ુદાવંદ� �લજલાલની

કસમ ખાઈને ફરમાવ્�ું ક�

‘‘આ લોકો તેઓને

મોઅિમન માનતા હતા તેમ છતાં તેમના હકકોને
અદા કરતા ન હતા અને તેમની �ુપ્ત વાતોને
�હ�ર કર� દ� તાં હતાં.
(વસાએ�શુ ્શયા, �કતાબે હજ,ભાગ ૧૪પ)
અને હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે :
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એવો દર� ક મોઅિમન ક� �ના માલમાં
કોઈ બી�નો અિધકાર હોય , અને તે મોઅિમન
તેની જ��રયાતોને � ૂર� ન કર� તો તે (તેવો
માણસ) જ � તના ખાણાનો સ્વાદ પણ નહ� ચાખે
અને રહ�ક� મખ્�ુમ(ખાસ પ્રકાર�ું પી�ુ
બે�હશ્તના પીણાઓ પૈક��ું એક છ) તેનાથી વં�ચત
રહ� જશે.’
*****
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કયામતના �દવસે હકકોની
માંગણી
હઝરત સૈયદ� સજ�દ

અલ�ય્હસલામ

ફરમાવે છે :
‘કયામતના �દવસે એક માણસનો હાથ
પકડ�ને મહ�શરમાં હાજર લોકોને દ� ખાડવામાં
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�શરમાં) જયાર� પોતાને
ઓળખી �ય તેવા કોઈ માણસને જોશે ત્યાર�
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તેઓના દ�માગ પર એ વાતનો ભય છવાઈ જશે ક�
કયાંક પેલો માણસ તેમના હક માટ� કોઈ હકની
માગણી ન કર� બેસ.ે
ુ અખબાર, ભાગ - પ, પાના
(લોઆલી�લ
નં ૮પ)
કદાચ �ુરઆને મ�દમાં આ વાત પ્રત્
ઇશારો કરતાં કહ�વામાં આવ્�ું છે ક� ત્યાર� તે �દવસ
મ�ુષ્ય પોતાના ભાઈથી(પણ �ૂ ર) નાસતો ફરશે ,
અને પોતાની મા તથા બાપથી પણ , અને પોતાની
�ી તથા છોકરાથી પણ.
(� ૂરએ અબસ - ૮૦, આ નં ૩૪ થી ૩૬)
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એટલે ક� તેઓ એ વાતથી ડરતા હશે ક�
તેઓ પૈક� કોઈ પોતાના હકની માંગણી ન કર�
બેસે.
*****
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ખરો િનધર્
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમે પોતાના અસ્હાબોને ફરમાવ્�
ક� : �ું તમે �ણો છો ક� �ુફલીસ (િનધર્) કોણ છે
? અસ્હાબોએ જવાબ આપ્યો ક� � વ્ય�ક્ત પ
દ�રહમ (પૈસા) સંપિ� ક� િમલ્ક્ત ન હોય તેવ
માણસને અમે �ુફલીસ માનીએ છ�એ. � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ આલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ
ક� માર� ઉમ્મતમાં એવા માણસ િસવાય કોઈ
�ુફલીસ નથી. �ણે નમાઝ પડ� હોય , રોઝા રાખ્યા
હોય, ઝકાત આપી હોય , હજ અદા કર� હોય , છતાં
813

પણ કયામતનાં �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� વહાવ્�ું હશ. એક
એવો માણસ આવશે �ને તેણે માર માય� હશે. એ
બધા હકદાર માણસો વચ્ચે તેમના હકકોનાં
પ્રમાણમાં તેની નેક�ઓને વ્હ�ચી દ�વામાં આ. જો
(તે માણસની નેક�ઓ ઓછ� હોવાના કારણે) તેના
હકકો ભરપાઈ થાય તે પહલા જ તેની નેક�ઓ
ખલાસ થઈ જશે તો હકદારોના �ુનાહ તે
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માણસના �ુનાહોમાં ભેળવી દ� વામાં આવશે. ત્યાર
પછ� તેને જહ�ળમમાં ફ�ક� દ� વામાં આવશે.
*****
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કઝર્ અને હકકો અદા ન થવા�ું
સ્થા
કઝર્માં એ બધી વસ્�ુઓનો સં�ૂણર્ ર�
સમાવેશ થઈ �ય છે , �ની કોઈ માણસના શીર�
જવાબદાર� હોય દાખલા તર�ક� કઝર. કઝર્ લેનાર�
�ટલી રકમ કઝર્ તર�ક� લીધી હોય તે બધી રકમ
ભરપાઈ કરવાની તેની જવાબદાર� રહ� છે . કઝર્
લેનાર� � શરતોએ કઝર્ લી�ું હોય તે પધ્ધિ
પ્રમાણે તરત ભરપાઈ કર� દ��ું જો. વેચનારની
જવાબદાર� છે ક� � વસ્�ુ વેચવા માટ�નો સોદો
થયો હોય તે વસ્�ુ ખર�દનારને વાયદા પ્રમા
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સમયસર પહ�ચાડ� દ� . તેવી જ ર�તે � વસ્�ુ
ઉધાર (પૈસા બાક� રાખીને / ક્ર�ડ�ટ ઉ) લેવામાં
આવી હોય તેની �ક�મત વેચનારને ભરપાઈ કર�
આપવી જોઈએ. તેવી જ ર�તે વસ્�ુ ભાડ� લાવનાર
માણસ વસ્�ુ ભાડ� આપનારનો કઝર્દાર . પિત
પોતાની પ�ત્નની મહ�ર અદા કરવા માટ� જવાબદાર
છે . તેવી જ ર�તે પિત પ�ત્ન�ું ભરણપોષણ(ખાધા
- ખોરાક�) કરવા માટ� જવાબદાર છે . અને
જમાનતના હકકોની જવાબદાર�નાં �ુદા �ુદા
ઘણાય પ્રકાર . ��ું િવગતવાર વણર્ન ફ�કહ�
મસાએલની �કતાબોમાં કરવામાં આવ્�ું છ. તેમાં
��ઈ મસાએલ પણ ઘણાં છે . આ િવષયની ચચાર ્ના
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અ�ુસધ
ં ાનમાં ક�ટલાક જ�ર� એવા મસાએલ પ્રત્
આગળ વણર્ન કરવામાં આવશ.
*****
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િન��ચત અને અિન��ચત �ુ�ૃત�ું
કઝર
કઝર્ના બે પ્રકાર. “હાલી”, એટલે ક�
એ�ું કઝર્ �ની કોઈ સમય મયાર્દા નકક� કરવામા

આવી ન હોય અને જો �ુ�ૃત નકક� કરવામાં આવી
હોય તો તે � ૂર� થઈ ગઈ હોય

,

એન

“મોઅજજલ” એટલે ક� એ�ું કઝર્ �ની �ુ�ૃત

નકક� થએલી હોય, �માં કઝર્ આપનાર �ુ�ૃત �ૂર�
થયા પહ�લા પોતાના હકની માંગણી કર� શ

કતો

�
નથી. જો ક� જયાર� પણ કઝર્દાર ૃત્�ુ પામે ત્યા
તેની િન��ચત �ુ�ૃત � ૂર� થઈ ગણાય છે અને તે
કઝર્ હાલમાં ફ�રવાઈ �ય છ . �મક� કોઈ માણસે
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બી� કોઈ માણસ પાસેથી કઝર્ લી�ું હોય અને કઝર
લેનાર� એક વષર્માં તે કઝર્ ભરપાઈ કરવા�ું નકક
�ુ� હોય , પરં � ુ તે �ુ�ૃત � ૂર� થયા પહ�લા � ૃત્�ુ
પામે તો વારસામાં � રકમ � ૂક� �ય તેમાં તેના
વારસદારોએ સૌ પ્રથમ કઝર્ની રકમ ભરપાઈ ક
દ� વી જ�ર� છે . કઝર્દારના વારસદારોને એ વાતનો
હક નથી ક� તેઓ એમ કહ� ક� હ�ુ કઝર્ની �ુ�ૃત

� ૂર� થઈ નથી. એનાથી ઉલ્�ું જો કઝર્ આપના

�તૃ ્�ુ પામ , તો તેના વારસાદારોને કઝર્ની �ુ�ૃત
� ૂર� થયા પહ�લા કઝર્ની રકમ પાછ� માંગવાનો હક
રહ�તો નથી.
*****
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કઝર્ જ�ર ભરપાઈ કર� દ ��ું
જોઈએ.
જો િન��ચત �ુ�ૃત માટ� કઝર્ લેવામાં
આવ્�ું હોય અને તેની �ુ�ૃત �ૂર� થઈ ગઈ હોય
તેવા સંજોગોમાં જો કઝર્ આપનાર કઝર્ પા
લેવાની માંગણી કર� તો � ર�તે પણ શ કય હોય તે
ર�તે કઝર્ ભરપાઈ કર� દ ��ું વ �બ છે . ભલે પછ�
તે કઝર્ ભરપાઈ કરવા માટ� કઝર્દાર� પોતાની પાસ
જ�રત કરતાં વધારાની વસ્�ુઓ વેચી દ�વી પડ. તે
વધારાની વસ્�ુઓ લોકો પડતર �ક�મત કરત
ઓછ� �ક�મતથી ખર�દ� તેમ હોય તો પણ વેચીને
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,

તેણે પોતા�ુ ં કઝર્ અદા કર� દ ��ું જોઈ. પરં � ુ જો
લોકો તે સામાન , પાણીના ભાવે ખર�દવા માગે
અને સામાન્ય લોકોની સમજ �ુજબ એ ભાવથી
વસ્�ુઓને વેચવ, એ વસ્�ુઓની ફ�ક� દ�વા ક� નાશ
કર� દ� વા સમાન હોય, તો એ સંજોગોમાં કઝર્દાર� તે
વસ્�ુને વેચી કઝર્ ભરપાઈ કર�ું �ર� નથી. જો
�વન જ�ર� વસ્�ુઓ �મક� ગાલીચો(ઘરમાં
પાથરવામાં આવતી કારપેટ) પોશાક

,

ઘરની

ઘરવખર� �ુકાન િવગેર� ન હોય ક� � વેચીને કઝર્
ભરપાઈ થઈ શક� તો કઝર્દાર� કામકાજ કર�ને કઝર
ભરપાઈ કર� દ� � ું જોઈએ. દાખલા તર�ક� કઝર્ અદા
કરવા માટ� તેણે નોકર� કરવી પડ� અથવા તો એ�ુ ં
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કામ કર�ું પડ� , � તેના મોભા પ્રમાણે હોય અન
તેના માટ� કોઈ �ુશ્ક�લી�પ ન હોય તો એ�ું કામ
કર�ને પણ કઝર્દાર� પોતા�ું કઝર્ ભરપાઈ કર� દ��ુ
વા�બ છે . કઝર્ અદા કરવામાં �ુસ્ , બેદરકાર� ક�
ગફલત દાખવવી એ સં� ૂણર્ ર�તે હરા

, હકને

અદા ન કરવા સમાન અને �ુનાહ� કબીરા છે . પરં � ુ
જો �વન જ�ર� વસ્�ુ , �મક� ઘરમાં ક� �માં
કઝર્દાર પોતે �વન વ્યતીત કરતો હ , તે તેની
�સ્થિત અને મોભા કરતા મો�ું અને �ક�મતી ન હો ,
એવી જ ર�તે કપડા , ગાલીચો, વાસણ અને એ જ
પ્રકારની બી� વસ્�ુઓ � તેના રોજ�દા �વનમ
ઉપયોગી હોય અને જો તે વસ્�ુઓ વ�ચી દ� તો
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�ુશ્ક�લીઓનો સામનો કરવો પડ� તેમ હોય તો તેવી
વસ્�ુઓને વેચી દ�વી જ�ર� નથી અને કઝર
આપનાર કઝર્ લેનારને એ વસ્�ુઓ વેચી દ�વા માટ
મજ� ૂર પણ કર� શ કતો નથી. પરં � ુ કઝર્ લેનાર
માટ� �એઝ છે ક� �ુશ્ક�લીઓને સહન કર�ને પણ
એ વસ્�ુઓને વેચી દ� અને પોતા�ું કઝર્ અદા કર
દ� . કઝર્ લેનાર� પોતાના ઘરનો સામાન વેચી દ�ધો
હોય અને તેના પૈસાથી પોતા�ુ ં કઝર્ �

કવે, તો

તેવા સંજોગોમાં પણ કઝર્ આપનાર પોતાની
(કઝર્થી આપેલ) રકમ પાછ� લઈ શક� છે . પરં � ુ
કઝર્ આપનાર� પોતાના કઝર્ની વ�ુલાત માટ�  કઝ
લેનારને તેના ઘરનો સામાન વેચી દ� વો પડ� અને
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તે �ુશ્ક�લીમાં �ુકાઈ �ય તેવી િપર�સ્થિતમાં રા
થ�ુ ં ન જોઈએ. ભલે પછ� કઝર્ લેનાર એ કામ માટ�
રા� હોય. પરં � ુ કઝર્ આપનાર , કઝર્ લેનારન, �ુદા
કઝર્ સરળતાથી ભરપાઈ કર� શક� તેવી શ�ક્
આપે, તેટલા સમયની �ુ�ૃત આપવી જોઈએ.
ઉસ્માન �બન ઝીયાદથી �રવાયત છે ક�
‘મ� હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસલામને
અઝર્ કર� ક� ‘મા� એક માણસ પર કઝર્ છ , અને તે
માણસ પોતા�ું ઘર વેચીને મા�ં કઝર્ ભરપાઈ કર�
દ� વા માંગે છે . ’ હઝરતે તેના જવાબમાં ત્રણ વખ
ફરમાવ્�ુ. ‘એ વાતથી �ુ ં તને �ુદાની પનાહમાં � ૂ�ું
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�ં ક� � ું એ માણસને ઘરથી બેઘર કર� દઈશ

, �

ઘરમાં તે પોતા�ું �વન વીતાવી રહયો છે .’
ુ ી�રત, પ્રકાર૧૧)
(વસાઈલ, �કતા��
બી� ક�ટલીક હદ�સોમાં પણ આ

જ

પ્રકારની બાબતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્ય.
આ ઉપરાંત �રવાયતમાં છે ક� : જનાબ મોહમ્મદ
�બન અલી ઉમૈર � ઇમામ � ૂસા �બન જઅફર
અલ�ય્હસલામ, ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસલામ
અને હ

ઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક�

અલ�ય્હસલામના સહાબીઓ પૈક� હતા

, તેઓ

કપડાં વેચવા�ુ ં કામ કરતા હતા. તેઓનો તમામ
માલ તેમની પાસેથી ચાલ્યો ગયો અને તેઓ ફક�ર
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થઈ ગયા. કોઈ માણસ ઉપર તેમ�ું દસ હ�ર
�દરહમ કઝર્ હ�ુ. તે કઝર્દાર માણસે પોતા�ું ઘર
વેચી દ��ું અને તે દસ હ�ર �દરહમની રકમ
લઈને તે મોહમ્મદ �બન અલી ઓમૈરના ઘર�
આવ્યો અને કહ�ું ક� આ આપના કઝર્ની રકમ છ
� લઈ લ્ય. તેઓએ � ૂછ�ું : �ું આ માલ તમને
વારસામાં મળ્યો છે ? તેણે કહ�ું નહ�. તેઓએ
� ૂછ�ું : �ુ ં કોઈએ તને આ રકમ ભેટમાં આપી છે
? તેણે કહ�ું : ના , તેઓએ � ૂછ�ું : તમાર� પાસે
િમલ્ક્ત હ , � વેચવાથી આ રકમ ઉપ� છે

?

તેણે કહ�ું : ના , પણ � મકાનમાં �ુ ં રહ�તો હતો તે
મકાન આપ�ું કઝર્ ભરપાઈ કરવા માટ� મ� વેચી
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દ��ુ ં છે . તે વખતે મોહમ્મદ �બન અબી ઉમૈર�
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસલામની

આ �રવાયતનો ઉલ્લેખ કય� ક� : કઝર્ વ�ુલવા
માટ� કોઈ કઝર્દારને તેના ઘરથી બેઘર(ઘર
િવહોણો) ન કર� નાખવો જોઈએ.

’ ત્યાર પછ�

તેઓએ ફરમાવ્�ું ક� ‘આ રકમ પાછ� લઈ �વ.
�ુદાની કસમ અત્યાર� �ું એક એક �દરહમને માટ�
મોહતાજ �ં , તેમ છતાં આમાંથી �ુ ં એક �દરહમ
પણ લઈને ખચર્ નહ� ક�. ’ તેઓ હ ઝરત ઇમામ
� ૂસા કા�ઝમ

અલ�ય્હસલામ પાસે એટલો

િનકટવત� સંબધ
ં ધરાવતા હતા

, �ના કારણે

તેઓને ક� દ કરવામાં આવ્યા હતા જયાં તેઓને �ૂબ
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જ કોરડાઓ મારવામાં આવ્યા હત. એટ�ું જ નહ�
તેઓને ચાર વષર્ �ુધી ક�દખાનામાં પણ રાખવામાં
આવ્યા હત. અને તેઓ પાસે � કાંઈ માલ સામાન
હતો તે �ટં ૂ � લેવામાં આવ્યો હત. તેઓની �હ
ઉપર �ુદાવંદ� આલમની અપાર રહ�મત થાય.
જો કોઈ માણસ પોતે શ�ક્ત ધરાવતો
હોવા છતાં કોઈ હકદારને તેનો હક પહ�ચાડવામાં
ગફલત કર� , બેદરકાર� દાખવે અને મો�ું કર� તો
પસાર થતા દર� ક �દવસમાં તે �ુનાહ� આઅશાર�
કરનારો ગણાશે. (ઝા�લમ પાસેથી તેના �ુકમ
પ્રમાણે દસમ૧/૧૦ ભાગ લેનારને આઅશાર�
કહ�વામાં આવે છે .)
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હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે :
રાહ� �ુદામાં શહ�દ થનાર દર� ક �ુનાહોથી
પાક થઈ �ય છે , પણ જો એની ઉપર કઝર્ હોય
તો તેની જવાબદાર� એના ઉપર બાક� રહ� છે .
કારણ ક� કઝર્નો કોઈ કફફારો નથ. તેથી કઝર્
ભરપાઈ કર� દ� � ું અથવા તો કઝર્ આપનાર બક્
આપે તેવી વ્યવસ્થા જ�ર� . (નહ�તર શહ�દ
થનારને પણ તેના કઝર્ િવશે �ૂછપરછ કરવામાં
આવશે.)
(વસાએ�શુ ્શયા, પ્રકર- ૪, ભાગ ૧૩,
પા� ંુ ૮૩)
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આ ઉપરાંત આપ ફરમાવે છે ક� ‘શહ�દના
લોહ��ું પહ�� ું ટ��ુ ં પડ� ક� �રુ ત જ તેના તમામ
�ુનાહો માફ થઈ �ય છે . પરં � ુ તેની ઉપર � કઝર્
હોય તે માફ થ�ું નથી. કઝર્ માફ થવાનો આધાર
કઝર્ અદા થવા પર છે .
(વસાએ�શુ ્શયા, પ્રકર૪, ભાગ ૧૩,
પાના નં ૮પ)
ઉપરની વાતની અગત્યતા ક�ટલી છ, તે� ુ ં
અ�ુમાન નીચેના પ્રસંગથી આવી શક� . અન્સાર
પૈક�ના એક માણસનો ઇન્તેકાલ થઈ ગયો �ઓ
�ુિનયામાં કઝર્દાર હત. તેના સગા વ્હાલાઓએ તે
મર�મ
ૂ અન્સાર�ું કઝર્ અદા કરવાની �િમનગીર
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આપી નહ� ત્યાં �ુધી 
સલ્લલ્લાહો અલય્હ

ઝરત ર� ૂલે �ુદા
આલેહ� વસલ્લમે તેની

નમાઝે જનાઝા (નમાઝે મૈયત) પડાવી નહ�.
�રવાયત છે ક� , મોઆિવયા �બન વહબે
આ બાબતમાં ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામને � ૂછ�ું ત્યાર� આપે ફરમાવ્�ુ: ‘આ
હદ�સ સહ�હ છે અને હઝરત ર� ૂલે �ુદા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ� વસલ્લમના

ફરમાનનો અથર્ માત્ર એટલો જ થાય છે , લોકો
આ હદ�સથી નસીહત મેળવે , કઝર્ અદા કરવાની
અગત્યતા સમ , કઝર્ની બાબતને હળવાશથી ન
લે અને કઝર્ને તેના મા�લક(કઝર્ આપના)ને પા�ં
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પહ�ચાડ� દ� . ક�મક� હ ઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� 

આલેહ� વસલ્લ ,

હઝરત અલી

અલ�ય્હસલામ,

હઝરત ઇમામ હસન

અલ�ય્હસલામ,

હઝરત ઇમામ �ુસન
ૈ

અલ�ય્હસલામ પૈક� � કોઈ આ �ુિનયાથી રહ�લત
(વફાત ક� શહાદત) ફરમાવી ગયા તેઓએ તેમના
કઝર્ ભરપાઈ કર� દ�વા િવશે વસીયત ફ

માવી

હતી અને તે હઝરાત પૈક� દર� કના વારસદારોએ
તેઓની રહ�લત પછ� તેઓ�ુ ં કઝર્ ભરપાઈ કર�
દ��ુ ં હ�.ું એટલે ક� આ હદ�સનો અથર્ એ છે ક�
કઝર્દાર હો�ું(કઝર્ લે�ુ) એ મઝમ્મત(ટ�કા)ને
પાત્ર બાબત નથી પણ �એઝ વ્યવહાર.
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અલબ� કઝર્ પા�ં ભરપાઈ કરવામાં �ુસ્તી ક
આળસ કરવી હરામ છે . એટ�ું જ નહ� , કઝર્ અદા
કયાર વગર મકકા ક� મદ�ના જ�ું યોગ્ય નથ. આ
બાબતમાં અ� ૂ સમાસાએ હ ઝરત ઇમામ મોહમ્મદ
તક� અલ�ય્હસલામને અઝર્ કર�: ‘�ુ ં મકકા અને
મદ�નામાં �વન વ્યતીત કરવા મા�ું �ં પરં�ુ
કઝર્દાર �. ઇમામે ફરમાવ્�ું:

‘તમારા ઘર� �વ

અને કઝર્ અદા કર� દ. કયાંક એ�ું ન થાય ક� , તમે
�ુિનયાથી ચાલ્યા �વ અને કઝર્દાર હોવાન
હાલતમાં અલ્લાહ સાથે �ુલાકાત કર. અને (�ણી
લો ક�) મોઅિમન કદ� ખયાનત કરતો નથી.’
*****
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કઝર્ અદા ન કર�ું એ બધાની
સાથે ખયાનત અને �લ્મ છ.
આ હદ�સથી એ વાત �ણવા મળે છે ક�
હક અદા ન કરવો અને કઝર્ અદા કરવામાં ગફલત
રાખવી એ ખયાનત છે . આ બાબત�ુ ં િવગ

તવાર

વણર્ન અગાઉ ખયાનતના પ્રકરણમાં થઈક�ુ ં છે .
�ની ક�ટલીક િવગત અત્રે પણ ર�ૂ કરવામાં આવ
છે . હદ�સે નબવી સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ�

વસલ્લમમાં તેને �લ્મ ગણાવવામાં આવેલ .
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમ�ું ફરમાન છ.
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‘એ �ુસલમાન � શ�ક્ત ધરાવતો હોવા
છતાં કઝર્ અદા કરવામાં ગફલત કર� તો તેણે
(�ણે ક�) તમામ �ુસલમાનો સાથે �લ્મ �.

’

(ગણાય છે .)
એ સ્પષ્ટ હકત છે ક� કઝર્ અદા ન કર�ું
એ કઝર્ આપનાર પર �લ્મ કરવા સમાન  . પરં � ુ
આ વાત બી� �ુસલમાનો ઉપર પણ મોટા �લ્મ
ગણાય છે , ક� લોકો બી�ઓને એ ડરથી કઝર્ નહ�
આપે ક� કયાંક બી�ઓ પણ કઝર્ અદા કરવામાં
�ુસ્તી કરશે ત પોતાનો માલ (ક� રકમ) વેડફાઈ
જશે. બી� વાત એ છે ક� શ�ક્ત હોવા છતાં કઝર
અદા કરવામાં ગફલત કરનાર , કઝર્ આપનાર માટ�
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નેક�ઓના દરવા� બંધ કર� દ� છે . કારણ ક� તેને
કઝર્ આપવાના અ�ુભવ પછ� તે કઝર્ આપના
કોઈ બી�ને કઝર્ આપવાની �હ�મત નહ� કર .
વાસ્તવમાં કઝર્ આપ�ું એ એક મોટ� નેક� છે અન
તે નેક� છોડવા માટ� કારણ�પ તે (કઝર્ અદા
કરવામાં આળસ કરનાર) માણસ બને છે .
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે :
‘�ુદા એ માણસ પર લાનત કર�

, �

નેક�ઓનો રસ્તો બંધ કર� દ� છ. 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 (કઝર્ ભરપાઈ કરવામાં આળસ કરવાન) આ
વાત, એ વાત માટ� કારણ�પ બને છે ક� તે
અહ�સાન કરનારો ફર� બી� કોઈ ઉપર (કઝર્
આપીને) અહ�સાન કરતો નથી. કોઈને કઝર્ આપ�ું
એ અહસાન છે . એ વાતમાં કોઈ શંકાને સ્થાન
નથી. કઝર્ અદા કરવામાં લાપરવાહ� કરવી એ કઝર
આપનારના અહ�સાન ની અવગણના સમાન છે .
આવી લાપરવાહ�ના લીધે જ કઝર્ આપનાર
ભિવષ્યમાં બી� કોઈને કઝર્ આપતા ન.
*****
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કઝર્ આપવા અને લેવાના
અહ�કામ
મોઅતબર �રવાયતોમાં કઝર્ આપનારાઓ
માટ� � ૂબ જ વધાર� સવાબનો વાયદો કરવામાં
આવ્યો છ. તેવી જ ર�તે કઝર્ ન આપનારઓ માટ�
સખ્ત અઝાબનો ઉલ્લેખ પણ કરવામાં આવ્યો.
અ� ૂક સંજોગોમાં તો કઝર્ આપ�ું વ �બ અને ન
આપ�ું હરામ છે . જયાર� અ� ૂક સંજોગોમાં કઝર્
આપ�ું �ુસ્તહબ અને ન આપ�ું મક�હ છ. પરં � ુ
જ�રતના વખતે કઝર્ લેવાથી તેની કરાહ�યત
(શરઈ દ્ર�ષ્ટએ અણગમતી બાબત હ)માં ઘટાડો
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થઈ �ય છે . કરાહ�યતમાં વધારો ક� ઘટાડો થવો
એ કઝર્ લેવાના કારણો ઉપર આધા�રત છ . જો
ઓછ� જ�રત હોવા છતાં કઝર્ લેવામાં આવે તો
તેમાં કરાહત વધાર� રહ�શે. જો જ�રત વધાર� હોય
તેવા સંજોગોમાં કઝર્ લેવામાં આવે તો કરાહત
ઓછ� થશે. એટલે �ુધી ક� ક�ટલાક સંજોગોમાં તો
�બલ્�ુલ કરાહત નથી રહ�તી અને કઝર્ લે�ું  �બ
થઈ �ય છે . જો કોઈ માણસને ખબર હોય ક� કઝર્
પા�ં ભરપાઈ કર� શક� તેમ નથી તો એહિતયાતનો
તકાઝો એ છે ક� તે કઝર્ ન લે પણ જો પોતે
જ�રતમંદ હોય તો કઝર્ લઈ શક� છ .
*****
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કઝર્ આપવાનો સવાબ અને ન
આપવાનો અઝાબ
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમ ફરમાવે છે:
‘જો કોઈ માણસ કોઈ મોઅિમનને કઝર્
આપે અને તેનામાં કઝર્ પા�ં ભરપાઈ કરવાની
શ�ક્ત પૈદા થાય ત્યાં �ુધીની તેને �ુ�ૃત આપે ત
તેણે કઝર્ તર�ક� આપેલો માલ ઝકાત સમાન
ગણાશે અને તેનો માલ પાછો મળવા �ુધી
મલાએકા તેના હકમાં �ુઆ અને તલબે રહમત
(રહ�મતની અભ્યથર્) કરતા રહ�શે.
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(વસાએ�શુ ્શયા, પ્રકર- ૬, પાના નં
૮૬)
આ ઉપરાંત હ ઝરત ર� ૂલ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ�  આલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ: ‘જો કોઈ
પોતાના �ુસલમાન ભાઈને કઝર્ આપે તો તે તેના
(પોતાના ફાયદા) માટ� જ છે . તે કઝર્ આપનારના
નામે આ અમાનત તેના બદલે કોહ� ઓહદ
(ઓહદનો પવર્, � મકકાએ મોઅઝઝમાની પવર્ત
માળાઓ પૈક�નો એક પવર્ત છ .) અને � ૂર� સીના
(સીનાનો પવર્) �ટલી નેક�ઓ લખવામાં આવશે
અને કઝર્ લેન ર પાસેથી કઝર્ વ�ૂલ કરવામાં નરમ
વ્યવહાર કરશે તો તે કોઈ પણ પ્રકારના �હસ
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�કતાબ વગર એક ચમ કતી િવજળ�ની �મ � ૂલે
સેરાત પરથી પસાર થઈ જશે. જો કોઈ માણસ
સમક્ષ તેનો કોઈ �ુસલમાન ભાઈ પોતાન
પર� શાની અને �ુ:ખ�ું વણર્ન કર� અને તેને કોઈ
કઝર્ ન આપે તો �ુદાવંદ� આલમ જયાર� નેક
લોકોને તેમના નેક કામની જઝા આપશે ત્યાર� તેની
ઉપર જ�ા ત હરામ કરશે.
*****
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કઝર્ અદા કરવાનો ઇરાદો અવશ્
હોવો જોઈએ.
જો કઝર લેનાર કઝર પા�ં ભરપાઈ કરવાની
શ�ક્ ધરાવતો ન હોય તેના માટ� પણ એ વાત જ�ર�
છે ક� તે કઝર પા�ં ભરપાઈ કર� દ� વાનો ઇરાદો અવશ્
રાખે. તેણે પોતાના આિથ�ક સંજોગોમાં �ુધારો થતા
સૌથી પહ�લા કઝર્ ભરપાઈ કર� દ�વાની િનય્ય
રાખવી જોઈએ અને એવો દ્રઢ િનણર્ય કર
જોઈએ ક� કઝર્ ભરપાઈ કરવામાં પોતે ગફલત નહ�
કર� . એટ�ું જ નહ� કઝર્ લેતી વખતે પણ 

જ

િનય્યત હોવી જોઈ. જો કઝર્ લેતી વખતે જ તેને
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પા�ં ભરપાઈ કરવાની િનય્યત ન હોય તો તેવા
કઝર્ની રકમનો ઉપયોગ હરામ છ .
હઝરત

ઇમામ

જઅફર�

સા�દક

અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે :
‘જો કઝર્દા કઝર લઈને પા�ં ન આપવાનો
ઇરાદો ધરાવતો હોય તો તે ચોર �વો છે .’
ુ િત�રત
(વસાએ�શુ ્શયા, �કતા�ત
પ્રકર- પ, ભાગ - ૧૩, પાના નં ૮૬)
આ ઉપરાંત આપે ફરમાવ્�ું: ચોરોના
ત્રણ સ�ુહ . એક એ � પોતાના માલની ઝકાત
ન આપે , બી� એ ક� � પોતાની પત્નીની મહ�રને
વા�બ કઝર્ સમાન ન સમ� અને ત્રીજો સ�ુહ
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ક� � કઝર્ લઈને તેને પા� ભરપાઈ કરવાનો
ઇરાદો ધરાવતો ન હોય.
તેવી જ ર�તે આપે ફરમાવ્�ું:

‘જો કઝર્

લેનાર કઝર્ અદા કરવાની િનય્યત ધરાવતો હો
તો �ુદાવંદ� આલમ તે� ું કઝર્ અદા થવા �ુધી તેની
મદદ માટ� બે ફ�રશ્તા િન�કત કર� છે . પરં � ુ જયાર�
તે પોતાના ઇરાદામાં ગફલત (બેદરકાર�) દાખવે
છે તો તેટલા જ પ્રમાણમાં તેને �ુદાની રહ�મતથ
વં�ચત કર� દ� વામાં આવે છે .
*****
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મજ� ૂર અને કઝર્દારને મોહલત
દ� વી જોઈએ.
કઝર્દાર પોતાના ઘરની �બન જ�ર� ચીજ
વસ્�ુઓ વેચીને પણ સહ�લાઈથી પોતા�ું કઝર્ અદ
કર� ન શક� તેમ હોય તો

, તેવા સંજોગોમાં કઝર્

આપનાર માટ� તેને કઝર્ ભરપાઈ કરવા માટ� �ુ�ૃત
આપવી વા �બ છે . કારણ ક� કઝર્ લેનારને
�ુશ્ક�લીઓમાં � કવો હરામ છે . �ુદાવંદ� તઆલા
ઇરશાદ ફરમાવે છે :
‘અને જો તે (કઝર્દા) તંગદસ્ત હોય તો
(તેનો) સારો સમય (આવે ત્યા) �ુધીની મોહલત
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આપવી, અને જો તમે (અસલ લે� ું પણ) દાન
તર�ક� જ�ુ ં (માફ) કરો અગર તમે સમજતા હો તો
તે તમારા માટ� વ�ું સા�ં છે .
(� ૂરએ બકરહ, આ. ર૮૦)
કારણ ક� જો તમે તમા� કઝર્ પા�ં લઈ
લેશો તો બી� વસ્�ુઓની �મ કઝર્ની રકમ પ
સમય આવતા ખલાસ થઈ જશે. પરં � ુ જો તમે
તેને માફ કર� દો તો એ એવો સદકો છે � �ુદાની
પાસે � ૂક�લી અમાનત સમાન છે અને તેનો ફાયદો
હંમશ
ે ા મળતો રહ�શે.
ઉપરની આયતથી બે બાબતો સમ�ય
છે . પહ�લી વાત એ ક� � કઝર્દાર તે�ું કઝર્ પા�
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ભરપાઈ કર� શ કવા માટ� અશ�ક્તમાન હોય તો
તેને �ુ�ૃત આપવી વા�બ છે . બી� વાત એ છે ક�
કઝર્ આપનાર� કઝર્ માફ કર� દ��ું વધાર� સા� છ
અને ઘણી �રવાયતોમાં એ બંને વાતોનો ઉલ્લેખ
કરવામાં આવ્યો છ.
હઝરત પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લા
અલય્હ�  આલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ:
‘તમારા કઝર્દાર માટ� એ વાત �એઝ
નથી ક� શ�ક્ત હોવા છતા , તે પોતા�ું કઝર્ અદા
કરવામાં આળસ કર� , જો તમે �ણતા હો ક� તે
(કઝર્દા) તે� ુ ં કઝર્ અદા કરવા માટ� અ કત છે .
તો તેને તંગદસ્તીની હાલતમાં મજ�ૂર કરવો
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�એઝ નથી. ’ હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે ક� , ‘જો તમે �ણતો હો
ક� તમારો �ુસલમાન ભાઈ કઝર્ ભરપાઈ કર� શક�
તેમ નથી તો તેને કઝર્ ભરપાઈ કરવા માટ� તંગ
(હ�રાન) કરવાથી પરહ�ઝ કરો. કારણ ક� અમારા
દાદા હ ઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ું છે  , કોઈ �ુસલમાન
માટ� પોતાના �ુસલમાન ભાઈને તંગ કરવો �એઝ
નથી અને જો કોઈ કઝર્ આપનાર તેના કઝર્દારન
�ુ�ૃત આપશે તો અલ્લાહ તઆલા તેને એ �દવસે
પોતાના છાયામાં પનાહ આપશે � �દવસે �ુદા
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(જલ્લ જલાલ�) િસવાય કોઈનો છાયો (રક્)
નહ� હોય.’
(વસાએ�શુ ્શયા, દ�નના પ્રકરણોમા
પ્રકર- રપ, ભાગ - ૧૩, પાના નં ૧૧૩)
એટલે ક�

કયામતના �દવસે �ુદા તેની

પર પોતાની િવશેષ મહ�રબાની કરશે. આ ઉપરાંત
આપે ફરમાવેલ છે ક� :
‘જો કોઈ એમ ઇચ્છ�ું હોય ક� � �દ

સે

અશ� ઇલાહ�ના છાયા િસવાય બીજો કોઈ છાંયો
નહ� હોય તે �દવસે એ

જ છાયામાં તેમને રક્ષ

આપવામાં આવે , તો તેણે તંગદસ્ત કઝર્દારન
�ુ�ૃત આપવી જોઈએ અને તેની પાસેથી કઝર્ પા�ં
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લેવાની તાક�દ ન કરવી જોઈએ અથવા કઝર્ બક્
દ� � ું જોઈએ.’
(વસાઈલ, પ્રકરણ , પાના નં ૧૧૩)
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે ક� : ‘કયામતના �દવસે
એક એવો સ� ૂહ , અશર્ના છાયામાં હશ , �મના
ચહ�રા, પોશાક અને � �ુરશીઓ ઉપર �બરાજમાન
થયા હશે તેમાંથી � ૂર ઝળહળ� રહ�ું હશે અને તે
�સ્થિતમાં એક �ૂનાદ� પોકાર�ને કહ� રહયો હશે ક�
‘આ એવા લોકો છે �ઓ �ુિનયામાં મોઅિમનો
ઉપર મહ�રબાની કરતા હતા અને તંગદસ્ત
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કઝર્દારને તે કઝર્ અદા કરવા માટ� શ�ક્ત થાય ત્
�ુધીની �ુ�ૃત આપતા હતા.’
*****
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દર� ક �દવસની �ુ�ૃત માટ� સદકો
આપવા �ટલો સવાબ
‘�ુલન
ૈ ી, હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામથી �રવાયત કર� છે ક� , ‘એક �દવસ
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ આલેહ�
વસલ્લમ િમમ્બર ઉપર તશર�ફ લઈ ગ , �ુદાની
હમ્દો સના અને ��બયાઓ ઉપર �ુ�દ મોકલ્ય
પછ� આપે ફરમાવ્�ું:

‘� લોકો હાજર છે તેઓ

માટ� જ�ર� છે ક� � લોકો હાજર નથી તેમના �ુધી
આ વાત પહ�ચાડ� દ� , ક� � કોઈ માણસ પોતાના
પર� શાનહાલ કઝર્દારને �ુ�ૃત આપે તો જયાં �ુધી
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તેનો માલ પાછો ન મળ� �ય ત્યાં �ુધી તેના
નામએ આમાલમાં સદકો આપવા બરાબર સવાબ
(લખી) આપવાનો જવાબદાર અલ્લાહ છ.’
(િત�રત, વસાઈલ, દ�નના પ્રકરણોમા
પ્રકરણ ન૧૩, પાના નં ૧૧૪)
એટલે ક� તેણે �ટલા �દવસ �ુધી
કઝર્દારને �ુ�ૃત આપી હશ

, �બલ્�ુલ તે દર�ક

�દવસની સંખ્યા �ુજ , તેટલો માલ રાહ� �ુદામાં
ખચર્ કય� હોય તેટલો સવાબ તેને આપવામાં
આવશે. આ સંબધ
ં માં ઘણી હદ�સો વાર�દ થઈ છે
પરં � ુ અત્રે �ટલી બાબતો પ્રસ્�ુત કરવામાં
છે તે �ુરતી જણાય છે . પ્રસ્�ુત િવષયની �ૂ
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વાત �પે એ વાત �ણી લેવી જોઈએ ક� �ુમ્સ
અથવા ઝકાત અદા ન કરવી અથવા તો તે અદા
કરવામાં ગફલત રાખવી એ હકકોને અદા ન કરવા
સમાન ગણવામાં આવે છે . કારણ ક� ઝકાત અદા ન
કરવી એ પણ ‘�ુનાહ� કબીરા’ છે �ના માટ� નસ્સે
ખાસ છે તેથી તે િવષય�ું વણર્ન અલગ કરવામાં
આવશે.
*****
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�ુદાવંદ� આલમ �ુકસાન ભરપાઈ
કરશે.
�રવાયતોનો સારાંશ એ છે ક� જો કઝર્દાર
�
કઝર્ અદા થયા પહ�લા ૃત્�ુ પામે અને તેના મયા
પછ� તેના માલમાંથી કઝર્ ભરપાઈ કરવામાં ન
આવે, અથવા કઝર્ આપનાર તે�ું કઝર્ માફ ન કર
દ� , અથવા કઝર્ લેનાર� કઝર્ પા�ં ભરપાઈ કરવામા
બેદરકાર� ન દાખવી હોય , અને કઝર્ હરામ કામ
માટ� લી�ું ન હોય , અને તેનો ઇરાદો કઝર્ 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 સંજોગોમાં �ુદાવંદ� આલમ પોતાના ફઝલથી
કયામતના �દવસે તેના કઝર્દારને રા� કર� દ�શ.
મોહમ્મદ ઇબ્ને બશ�શ , હઝરત ઇમામ
જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસલામની �ખદમતમાં

હાજર થયા અને નમ્રતા�ૂવર્ક કહ�ું ‘�ુ ં શહાબના
એક હ�ર દ�નારનો કઝર્દાર �. આપ શહાબને
કહો ક� મને હજના �દવસો �ુધીની �ુ�ૃત આપે.
આપે શહાબને બોલાવ્યો અને ફરમાવ્�ુ:

’
‘તમે

�ણો છો ક� મોહમ્મદ ઇબ્ને બશ� અમાર
દોસ્તોમાંથી છ. તમારા એક હ�ર દ�નાર�ુ ં તેઓ
ઉપર કઝર્ છ . તે રકમ તેણે પોતાના માટ� વાપર�
નથી, પરં � ુ તે કઝર્ અ�ૂક લોકોની વચ્ચે રહ� ગ�ુ
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છે અને તેમને �ુ કસાન થ�ું છે . હવે �ુ ં ઇચ્�ં �ં ક�
તે રકમ (દ�નાર) તમે તેને બક્ષી આ. ત્યાર
પછ� આપે ફરમાવ્�ું: કદાચ , તમે એમ માનતા
હશો ક� તમારા કઝર્ના બદલામાં તમને તેની
નેક�ઓ આપવામાં આવશે. શહાબે કહ�ું ક�

‘આ

પહ�લા મારો એ જ ખ્યાલ હત. ’ ઇમામે ફરમાવ્�ુ,
�ુદાવંદ� કર�મ , આદ�લ અને કર�મ છે . જો કોઈ
માણસ �ુદાની િનકટતા પ્રાપ્ત કરવા મા
િશયાળાની રાતોમાં �ુદાની ઇબાદત કર�

,

ગરમીઓના �દવસોમાં રોઝા રાખે , ખાનએ કાબાનો
તવાફ કર� અને તે પછ� �ું અલ્લાહ તેની નેક�ઓ
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 અવશ્ય
આપે છે . ’ ઇમામ અલ�ય્હસલામની આ વાતચીત
સાંભળ�ને શહાબે કહ�ું ક� ‘�ુ ં મા�ં કઝર્ માફ કર� દ�
�ં.’
*****
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એવો કઝર્દાર �ની નેક�ઓ કઝર
આપનારને આપવામાં આવશે.
જો કોઈ કઝર્ અદા કરવા�ું �ૂક� �ય
અને તેણે કઝર્ કોઈ હરામ કામ માટ� લી�ું હોય
અથવા તો પોતે શ�ક્ત ધરાવતો હોવા છતાં કઝર
અદા કરવામાં ગફલત કર� અને તેના મયાર ્ પછ�
પણ તે� ું કઝર્ અદા કરવામાં ન આવે અને તેને
કઝર્ આપનાર પણ તે�ું કઝર્ માફ ન કર� તો
સંજોગોમાં, કયામતના �દવસે તેની નેક�ઓ લઈને
કઝર્ આપનારને(ખાતે જમા) આપવામાં આવશે
અને જો તેની નેક�ઓ ન હોય અથવા તો બ�ુ જ
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ઓછ� હોય તો કઝર્ આપનારના �ુનાહ લઈને તેના
નામએ આમાલમાં જમા કરવામાં આવશે. ��ુ ં
વણર્ન ક�ટલીક હદ�સોમાં સ્પષ્ટ ર�તે થ�ું .
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે :
‘કયામતના �દવસે માણસ માટ� સૌથી
વધાર� કઠણ સમય એ હશે ક� જયાર� �ુમ્સ અને
ઝકાતના હકદાર લોકો ઉઠ�ને તેમને વળગી
(ચ�ટ�) જશે અને કહ�શે , ‘અય પરવર�દગાર , આ
માણસે અમારો �ુમ્સ અને ઝકાતનો હક �ંટવી
લીધો હતો અને અમોને કંઈ આપ્�ું ન હ�ુ. તેથી
�ુદાવંદ� આલમ તે લોકોની નેક�ઓ લઈને એ
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હકદારોને આપી દ� શે. આ ઉપરાંત આપે ફરમાવ્�ું
ક� ‘કયામતના �દવસે કઝર્ આપનાર પોતાના
કઝર્દારની(પોતા�ું કઝર્ અદા ન કરવા િવશેન

)

ફ�રયાદ કરશે ત્યાર� જો કઝર્દારની નેક�ઓ વધાર
હશે તો તે કઝર્ આપનારને આપી દ�વામાં આવશે
અને જો તેની નેક�ઓ નહ� હોય તો કઝર્
આપનારના �ુનાહો કઝર્દારના નામએ આમાલમાં
જમા કર� દ� વામાં આવશે. ’ ઘણી �રવાયતોથી એ
વાત સ્પષ્ટ થાય છે ક� જો કોઈ માણસના શીર
લોકોના હકો હોય તો જયાં �ુધી હકદાર લોકો તેના
માટ� રા� ન થઈ �ય અથવા હકદાર લોકોના
પ્રમાણમાં તેની નેક� લઈને હકદાર લોકોન
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ખાતામાં જમા કરવામાં ન આવે અથવા તેઓના
�ુનાહ કઝર્દારના નામએ આમાલમાં જમા કરવામાં
ન આવે અથવા એહલેબત
ૈ અલય્હ��ુસ્સલામ તેન
શફાઅત ન કર� ત્યાં �ુધી તેને ન�ત પ્રાપ્ત
શકતી નથી.
*****
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વળતર ક�ટ�ું હશે ?
ઉપર જણાવ્યા �ુજબના વળતર�ું
પ્રમાણ ક�ટ�ું હશે અથવા તો ક�ટલા પ્રમાણમાં ન
ગણવામાં આવશે તે� ુ ં પ્રમાણ �ુદા અને ર�ૂ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ� વસલ્લમ બહ�તર

�ણે છે . એ બાબતો સમજવા�ુ ં આપણી પાસે કોઈ
માધ્યમ નથી. અને એ બાબતો આપણે �ણવી
જ�ર� પણ નથી. અલબ� , ક�ટલીક �રવાયતોમાં
તેના દરજ�ઓનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્ય
છે . � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ
વસલ્લમે ફરમાવ્�ું ક� �દરહમના બદલામા
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આલેહ�

કઝર્દારની(૬૦૦) છસો નમાઝ લઈને કઝર્
આપનારને આપી દ� વામાં આવશે.
ુ અખ્બા, પાના નં પ૪૯)
(લોઆલી�લ
‘અને જો ચાંદ�ના ૧/૬ �દરહમ હોય તો
તેની ૭૦૦ રકાત ક� ૂલ થએલી નમાઝ લઈને
હકદારને આપી દ� વામાં આવશે.

’ (એક દ�રહમ

ચાંદ�ના ૧૮ ચણાના દાણા બરાબર થાય છે .)
એટલે ક� કઝર્દાર આ �ુિનયામાંથી કઝર
અદા કયાર વગર મર� �ય તે ઘણી જ સખ્ત વાત
છે . તેથી દર� ક માણસે એ વાતની કોિશષ કરવી
જોઈએ ક� તે પોતાના � ૃત્�ુ સમયે કઝર્દાર ન રહ
અને જો તે િસવાય બીજો કોઈ િવકલ્પ(�ટકો) ન
866

હોય તો તેણે એહલેબૈત અલય્હ��ુસ્સલામ સાથ
� ૂબ જ નઝદ�ક� અને મઅર� ફત પૈદા કરવી
જોઈએ �થી કર�ને તેઓ તેના કઝર્ના દાવેદારને
રા� કર� દ� .
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમ ફરમાવે છે: એ

‘�ુનાહ�

કબીરા’ ક� � (કરવા)ની �ુદાએ મનાઈ ફરમાવી
છે , તે પૈક� બી� કોઈ પણ �ુનાહ એટલા મોટા
નથી, �ટલા ક� કોઈ માણસ લોકોનો કઝર્દાર હોય
અને તે હાલમાં જ �તૃ ્�ુ પામ

, અને તેની પાસે

એવી કોઈ વસ્�ુ પણ ન હોય ક� �નાથી તે પોતા�ું
કઝર્ ભરપાઈ કર� શક.’
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આ ઉપરાંત આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમે એક �દવસ નમાઝ પડ� પછ�
આપના અસ્હાબોને ફરમાવ્�ું ક� ફલાણો માણસ
શહ�દ થઈ ગયો છે , તે હ�ુ �ુધી બેહ�શ્તની �દર
દાખલ થઈ શકયો નથી અને બહાર ઉભો છે . તેની
ઉપર ફલાણા ય�દ
ૂ ��ું ત્રણ �દરહમ કઝર્ છે
ભરપાઈ થ�ું નથી.’
*****
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કઝર્ ભરપાઈ કરવામાં ઉતાવળ
કરવી �ુસ્તહબ છ.
હક અને કઝર્ અદા ન કર�ું એ હરામ
અને ‘�ુનાહ� કબીરા’ માંથી છે . તેથી કઝર્ આપનાર
દ્વાર કઝર્ની માંગણી થાય અને લેનાર શ�ક્તવા
હોય, તેવા સંજોગોમાં કઝર્ પા�ં ભરપાઈ કર� દ ��ું
એ વા�બાતે �ુદા પૈક�ની શર્ ેષ્ઠ �બાત છે અને
તે માટ� ઘણા જ સવાબનો વાયદો કરવામાં આવ્યો
છે .
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‘�કતાબે દા�સ્સલામે �ૂર�માં �ુ�લ
ઓ� ૂન’ નામની �કતાબના સંદભર્થી ન�ધવામાં
આવ્�ું છે તે �ુજબ:
જનાબ સૈયદ હાિશમ હાએર�

, � એક

આ�લમ અને ઝાહ�દ હતા તેઓ બયાન કર� છે ક�
‘મ� એક ય�દ
ૂ � પાસેથી એક સો દ�નાર કઝર્
(ઉછ�ના) લીધા હતા � પૈસા મ� તેને વીસ
દ�વસમાં પાછા આપવાનો વાયદો

કય� હતો.

એમાંથી અડધા પૈસા મ� તેને પાછા આપી દ�ધા
અને ત્યાર પછ� મ� તે ય�ૂદ�ને જોયો નહ. લોકો
પાસેથી મને એ�ું �ણવા મળ્�ું ક� તે ય�ૂદ�
બગદાદ ગયો છે . એક રાતે મ� સ્વપ્નમાં જો�ું ક
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કયામતનો �દવસ છે , મને પણ બી� લોકોની સાથે
�હસાબ માટ� હાજર કરવામાં આવ્ય , અને �ુદાએ
તેના ફઝલો કરમથી મને જ

�યતમાં પ્રવેશવ

દ� વાની પરવાનગી આપી. જયાર� મ� � ૂલે સેરાત
પસાર કરવાની તૈયા

ર� કર� ત્યાર� મને

જહ�ા મમાંથી આવતી ચીસો અને �ુમબરાડાના
અવાજથી ડર લાગવા માંડયો. �ુ ં �ુલે સેરાત
ઉપરથી પસાર થવા લાગ્યો ત્યાર� અચાનક પેલ
કઝર્ આપનાર ય�ૂદ� જ

�ે મની આગની

જવાળાના �પમાં જહ � ્ મમાંથી બહાર િનકળ્ય ,
અને મારો માગર્ અવરોધીને ઉભો રહ� ગયો

અને

મને કહ�વા લાગ્યો ક� મારા પચાસ દ�નાર આપી દ.
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પછ� આગળ �. મ� તેને આ� �� ૂવર્ક કરગરતા
કહ�ું ક� મ� તને તા�ં કઝર્ ભરપાઈ કરવા માટ� ઘણો
જ શોધ્યો હત. તેણે કહ�ું ક� તાર� વાત સાચી છે
પણ જયાં �ુધી �ુ ં મા� કઝર્ ભરપાઈ નહ� કર ત્યા
�ુધી �ુ ં તને �ુલે સેરાત ઉપરથી પસાર થવા નહ�
દ�’ �ુ ં � ૂબ જ કાક�ુદ� કર�ને રડવા લાગ્ય. મ�
કહ�ું ક� ‘અહ� તો માર� પાસે એવી કોઈ વસ્�ુ પણ
નથી � તને આપી શ�ું. ’ ય�દ
ૂ �એ કહ�ું ક� તો પછ�
�ું મને તારા શર�રના કોઈ ભાગ ઉપર �ગળ�
�ુકવા દ� . તેના �બહામણા દ� ખાવ અને ડરથી
�ટકારો મેળ વવા માટ� �ુ ં તેની એ વાત સાથે
સંમત થઈ ગયો. તેણે જયાર� માર� છાતી ઉપર
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તેની �ગળ� � ૂક� , ત્યાર� તેની આગ (દાઝવા)ની
બળતરાને લીધે �ુ ં સ્વપ્નામાંથી ચ�ક�ને �ગ
ગયો. મ� જો�ું તો માર� છાતી ખર� ખર દાઝેલી
હતી. ત્યાર પછ� તેણે પોતાની છાતી ઉપરનો
ઝખ્મ ખોલીને દ�ખાડયો અને તેની વાત
સાંભળનારાઓએ જો�ું ક� તેની છાતીમાં દાઝી
ગયાનો �ડો ઝખ્મ હત. તેણે કહ�ું ક� �ુ ં આ
ઝખ્મનો ઇલાજ હ�ુ �ુધી કર� રહયો �ં પણ આ
ઝખ્મ �ઝાતો નથ. ’ સૈયદ હાિશમ હાએર�ની આ
વાત સાંભળ�ને ત્યાં ઉપ�સ્થત તમામ લોકો મોટ
અવાજથી રડવા લાગ્ય.
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‘બેહા�લ અન્વા ’ ના ૧૭ મા ભાગમાં
શહ�દ� અવ્વલની �રવાયત ન�ધવામાં આવી છ. તે
�ુજબ, અહમદ �બન અબીલ જવ્ઝી કહ� છે ક

,

‘માર� ઇચ્છા હતી ક� �ું અ�ુ �ુલેમાને દોરાન

, ક�

�ઓની ગણત્રી આ�બદો અને ઝાહ�દોમાં થતી હત
તેમને સ્વપ્નમાં જ. તેથી તેમના ઇન્તેકા

ના

એક વષર્ પછ� મ� તેઓને સ્વપ્નમાં જ. મ�
તેઓને � ૂછ�ું ક� ‘�ુદાએ આ પની સાથે �ુ ં ક�ુર ?
ત્યાર� તેઓએ જવાબ આપ્ , ‘એહમદ, એક �દવસ
�ુ ં ‘‘બાબે સગીર ’’ માંથી પસાર થઈ રહયો હતો.
ત્યાર� મ� ઘાંસના �ૂળાઓ િવગેર�થી લદાએ�ું એક
�ટ જો�ુ.ં તે � ૂળાઓમાંથી મ� એક નાનક�ું તણખ�ું
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લઈ લી�ુ.ં મને એ વાતની ખબર નથી ક� મ�
તેનાથી ખેલાલ (દાંતમાંથી કચરો સાફ કરવાની
િવિધ) કર� હતી ક� તેને એમ જ �ૂ ર ફ�ક� દ��ુ ં હ�ુ.ં
પરં � ુ આ� એક વષર્ થઈ જવા છતાં �ું હ� �ુધી
તે તણખલાનો �હસાબ આપી રહયો �ં. �ુરઆનની
નીચે �ુજબની આયત પણ આ �હકાયત�ુ ં સમથર્ન
કર� છે .
‘(અને �ુકમાને પોતાના ફરઝંદને
ફરમાવ્�ુ) હ� મારા (વ્હાલ) �ુત્

! જો (નેક� યા

બદ�) રાઈના દાણા બરાબર પણ હશે

, પછ�

(ભલેન)ે તે કોઈ શીલામાં હોય યા આકાશમાં
અથવા જમીન (ના પેટા) માં
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, અલ્લાહ તેને

(કયામતના �દવસે) જ�ર લાવી હાજર કરશે અને
તેનો �હસાબ કરશે, � માણસે જરા (કણ ભાર) પણ
નેક� કર� હશે તે તેને જોઈ લેશે.’
(� ૂરએ �કુ માન - ૩૧, આ. ૧૬)
હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસલામે મોહમ્મદ �બન અબી બકરને
સંબોધીને એક પત્ર લખ્યો હતો �માં આ
ફરમાવ્�ું:
‘અય �ુદાના બંદાઓ

, �ણી લો ક�

�ુદાવંદ� કર�મ તમારા નાના મોટા બધા જ કામો
િવશે પ્ર�ન કરશે અને આ વાતના સમથર્ન મા
નીચેની આયત �ુરતી છે .’
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‘પછ� � શખ્સે જરા �ટલી પણ નેક�
કર� હશે , તેને તે (પ્રત) િનહાળ� લેશ.ે તેમજ
�ણે જરા �ટલી પણ બદ� કર� હશે , તેને પણ તે
જોઈ લેશ.ે ’
(� ૂરએ ઝીલઝાલ - ૯૯, આ. ૭ અને ૮)
‘બેહા�લ અન્વા ’ ના પાના નં ર૩પ
ઉપર જનાબે સૈયદ હસન �બન સૈયદ અલી
ઇસ્ફહાનીના હવાલાથી ન�ધવામાં આવ્�ું છે ક ‘‘�ુ ં
નજફ� અશરફમાં દ�ની તા�લમ મેળવવામાં વ્યસ્
હતો અને મારા િપતા�ના કામોની જવાબદાર�
મારા ક�ટલાક ભાઈઓના શીર� આવી પડ� હતી
�ના િવષે મને કાંઈ મા�હતી ન હતી. મારા
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િપતા�ના ઇન્તેકાલના સાત મ�હના પછ� માર�
માતાનો પણ ઇસ્ફહાનમાં ઇન્તકાલ થઈ ગ. અને
તેમના મૈયતને નજફ� અશરફમાં લાવવામાં આવ્�ુ.
તે જ �દવસોમાં એક રાતે મ� મારા િપતાને
સ્વપ્નામાં જો. મ� કહ�ું ક� આપનો ઇન્તેકા

તો

ઇસ્ફહાનમાં થયો છે આપ નજફ� અશરફમાં છો એ
ક�વી ર�તે બન્�ું ? તેઓએ કહ�ુ ં ક� મારા ઇન્તેકાલ
પછ� મને અહ� એક જગ્યા મળ� છ. મ� � ૂછ�ુ ં ક�
માર� માતા પણ આપની સાથે છે ? મારા િપતાએ
જવાબ આપ્યો ક� ‘તેણી નજફ� અશરફમાં જ છે

,

પણ બી� મકાનમાં છે . ’ �ુ ં સમ� ગયો ક� માર�
માતાને મારા િપતા �ટલો દરજજો મળ્યો નથ. મ�
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મારા િપતાને � ૂછ�ું ક� આપની હાલત ક�વી છે

?

ત્યાર� તેઓએ જવાબ આપ્યો  , અત્યાર �ુધીમાં
તો �ુ ં બ�ુ જ સખ્તી અને �ુશ્ક�લીમાં હ , પણ હવે
�ુદાનો �ુક્ર છે ક� મને આરામ  . મ� આ�ચયર્
વ્કત કરતા કહ�ું : આપ �વા (નેક) માણસ
�ુશ્ક�લીમાં ક�મ હોઈ શક� ? ત્યાર� તેઓએ કહ�ું:
તે� ું કારણ એ છે ક� ‘આકા બાબા’ �ઓ નાલબંદના
નામથી િવખ્યાત છ, તેમના �ુત્ર હા� રઝા�ું માર
ઉપર કઝર્ હ�ુ. અને માર� પાસે તે કઝર્ પા� માગી
રહયો હતો. પરં � ુ �ુ ં તે� ું કઝર્ ભરપાઈ કર� ન
શ�ો અને તે કઝર્ �ૂકવ્યા વગર જ મારો ઇન્તેક
થઈ જ વાથી �ુ ં �ુશ્ક�લીઓનો સામનો કર� રહયો
879

હતો.’ આ વાત સાંભળ�ને �ુ ં ગભરાઈ ગયો અને તે
ગભરામણથી માર� �ખ �ુલ્લ ગઈ. ત્યાર પછ�
મ� મારા ભાઈ � મારા િપતાના વારસદાર હતા
તેમને મારા સ્વપ્ના િવશે પત્ર લખ્યો �થ ,
એ વાતની ખાત્રી કર� ક� મારા િપતા ઉપર એવ
માણસ�ું કઝર્ હ�ું ક� ક�મ ? મારા ભાઈએ જવાબમાં
લખ્�ું ક� મ� બધા જ �હસાબ �કતાબ જોઈ લીધેલ
છે ,

પણ એવા કોઈ માણસ�ું નામ કઝર્ના

બાક�દારોની યાદ�માં નથી. મ� મારા ભાઈને ફર�થી
પત્રમાં લખ્�ું ક� એ નામના માણસને શોધીને તમે
જ � ૂછો ક� આપણા િપતા� તેમના દ� વાદાર હતા ?
તેઓએ જવાબમાં લખ્�ું ક� તે માણસને �ુછતા તેણે
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જણાવ્�ું ક� તમ રા િપતા મારા અઢાર �ુમાન
(ઈરાની ચલણી ના�ુ)ં ના કઝર્દાર હત. આ વાતને
�ુદા િસવાય બી�ુ ં કોઈ �ણ� ું ન હ�ુ.ં �ુ ં તમાર�
પાસે આવ્યો હતો અને તમને �ૂછ�ું હ�ું ક� મા�ં
નામ તમારા િપતા�ના કઝર્ આપનારાઓની
યાદ�માં છે ? ત્યાર� તમે જવાબ આપ્યો હતો ક
તમા� નામ મર�મ
ૂ ની એ યાદ�માં નથી. માર�
પાસે કઝર્ આપવા �ગ ની કોઈ સા�બિત પણ ન
હતી. તેથી �ુ ં એ બાબતે િનરાશ થયો ક� તમારા
િપતાએ મ� આપેલા કઝર્ની િવગત પોતાની યાદ�માં
શા માટ� નહ� લખી હોય ?
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મારા ભાઈએ પત્રમાં લખ્�ું હ�ું ક�
તેમને કઝર્ની રકમ પાછ� આપવાનો પ્રય

કય�

પણ તેમણે તે રકમ પાછ� લેવાનો ઇન્કાર કરતા
કહ�ું ક�ઃ �ુ ં તે રકમ મર�મ
ૂ ને બક્ષી આ�ું .’
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે :
‘�લ્મના ત્રણ પ્રકા: �લ્મનો એક
પ્રકાર એ છે  , �ને �ુદા કદ� પણ માફ નહ� કર� .
�લ્મનો બીજો પ્રકાર એ છે ને �ુદા બક્ષી.
અને �લ્મની ત્રીજો પ્રકાર એ છે ક� �નો
લેવામાં આવશે.
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(૧) �ુદા � �લ્મને કદ� માફ નહ� કર� તે
િશકર ્ છ .
(ર) �લ્મનો બીજો પ્રકાર �ને �ુદા બ
આપશે તે માણસની પોતાની અને �ુદાની વચ્ચે છે
અને તે છે પોતાની ઉપર �લ્મ કરવ. અને
(૩) �લ્મનો ત્રીજો પ્રકાર �નો
બદલો લેશે તેનો અથર્ એવો �લ્મ છે ક� કઝર્દ
પોતાને કઝર્ આપનાર�ું કઝર્ અદા ન કર�ને તેન
ઉપર �લ્મ કર� છ.
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમ ફરમાવે છે:
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‘� કોઈ પોતાને કઝર્ આપનારને રા�
કરશે તે અવશ્ય બેહ�શ્તમાં દાખલ થશે અન
�હસાબમાં િવલંબ થયા વગર તે જ �નતમાં જનાબે
ઇસ્માઈલ �બન ઇબ્રાહ�મની સાથે .
આ ઉપરાંત � હઝરત સલ્લલ્લાહ
અલય્હ�  આલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ:
‘� કઝર્દા પોતાને કઝર આપનારને તે� ું
કઝર પા�ં આપે છે , તો તેનો તે અમલ એક હ�ર
વષર્ની ઇબાદ , એક હ�ર �ુલામોને આઝાદ
કરવા અને એક હ�ર વખત હજ અને ઉમરા
કરવાથી પણ વધાર� સારો છે .
(�હાદ, �સુ ્તદરક પ્રક૭૮)
884

અને � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ: ‘જો કોઈ એક �દરહમ
તેના હકદારને પાછો આપે તો �ુદાવંદ� આલમ
તેને જહ �છમની આગથી � ૂ�ક્ત આપશે અને દર�ક
દાિનક (૧/૬ દ�રહમ) પરત આપે તો તેના
બદલામાં એક પયગમ્બર �ટલો સવાબ તેના
નામએ આઅમાલમાં લખવામાં આવશે. અને દર� ક
�દરહમ તે પાછા આપશે તો તેના બદલામાં તેને
બેહ�શ્તમાં એક લાલ મોતીઓ�ું શહ�ર આપવામાં
આવશે.
(�હાદ, �સુ ્તદરક પ્રક૭૮)
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આપે ફરમાવ્�ું: હકદારનો એક �દરહમ
તેને પાછો આપવો તે �દવસના રોઝા રાખવા અને
રાતના નમાઝ પડવા કરતા બહ�તર છે . જો કોઈ
કઝર્ને પા�ં આપે તો અશર્ની નીચેથી એ ફ�રશ્તો
અવાજ �ુલદ
ં કર�ને કહ� છે : ‘અય બંદા તારા આ
અમલના પ્રારંભથી જ તારા અગાઉના તમા
�ુનાહ બક્ષી દ�વામાં આવ્યા.’
(�હાદ, પ્રકર૭૮, પાના નં ૩૪૩)
*****
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લોકોનો હક અદા કરવો
� કોઈ માણસ પર કોઈ માલની
જવાબદાર� હોય તો તેના બે પ્રકાર હોય .
(૧) હકનો એક પ્રકાર એ છે ક� તેની પાસ
માલ મૌ�ૂદ હોય અને તેને એ વાત�ુ ં યક�ન હોય
ક� તેની પાસે � માલ છે

, તે પૈક� અડધો માલ

અ� ૂક માણસનો છે . અથવા તો તેની પાસે � માલ
હોય તે પૈક� ૧૦૦ (એ

કસો) �ુમાનની �ક�મત

�ટલો માલ અ� ૂક માણસનો છે .
(ર) બીજો પ્રકાર એ છે 

, તેની ઉપર

કોઈનો હક બાક� હોવાની જવાબદાર� હોય પરં � ુ
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અ�ુક િન��ચત માલમાં કઝર્ આપનારનો હક ક�
જવાબદાર� ન હોય. દાખલા તર�ક� કોઈ વસ્�ુ કઝર
તર�ક� (ઉછ�ની) લેવામાં આવી અને તે ખચાર ્ઈ(ક�
વપરાઈ) ગઈ હોય તો પણ કઝર્ આપનારનો હક
કઝર્દાર ઉપર બાક� રહ� છ .
તેવી જ ર�તે �ુદા
�િમનગીર�ઓ નફફાતે વા

�ુદા પ્રકારન
�બા (વા

ભરણપોષણની) જવાબદાર� છે . એ વા
લક્ષમાં રાખવી દર�ક માણસ માટ� 
પહ�લા પ્રકારના ચાર સ્વ�પો.
*****
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�બ
�બાત

�બ છે .

(૧) માલ� ંુ પ્રમાણ અને માલન
મા�લક િવશે �ણકાર� હોવી.
જયાર� માલ�ુ ં પ્રમાણ અને તેનો હદકા
કોણ છે તે બંનેની િવગતોની �ણકાર� હોય ક�
ફલાણા માલમાંથી આટલા પ્રમાણમાં માલન
અ� ૂક માણસની મા�લક� છે તો તે માલના
મા�લકને એટલો માલ પાછો આપવો વા

�બ છે .

જો તે મા�લક �તૃ ્�ુ પામ્યો હોય તો તે મા
વારસદાર�ના કાયદા �ુજબ તેના વારસદારને
આપવો જોઈએ.
*****
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(ર) માલના પ્રમાણની મા�હત
હોય પણ તેના મા�લકની ખબર
ન હોય.
જો કોઈને મા�હતી હોય ક� પોતાની પાસે
અ�ુક પ્રમાણમાં કોઈનો માલ છે પણ એ માલન
ખર� મા�લક� કોની છે એ માટ� �ુિવધામાં હોય , પણ
અ� ૂક ચોક કસ વ્ય�ક્તઓમાંની કોઈ એકનો
માલ છે એવી મનોમન ખાત્રી હ. દાખલા તર�ક�
કોઈ માણસ �ણીતો હોય ક� માલ ત્રણ અથવ
પાંચ માણસો પૈક� એક નો છે તો તેવા સંજોગોમાં
એ બધા માણસો (ત્રણ ક� પા) ને શ કય હોય તે
890

ર�તે પોતાનાથી રા� કર� દ� વા જોઈએ અને જો તે
બધાને રા� કરવાનો કોઈ માગર્ ન હોય તો તે
િવશે ત્રણ કૌલ .

(૧) ચીઠ્ઠ(લોટર�)

દ્વા

તેઓમાંથી એકની પસંદગી કરવી જોઈએ અને તે
બધો માલ તેને આપી દ� વો જોઈએ. (ર) બી� ર�ત
એ છે ક� એ તમામ માલને એ બધા (ત્રણ ક� પા)
માણસો વચ્ચે સરખાભાગે વહ�ચી દ�વો જોઈ. (૩)
ત્રી� ર�ત એ છે ક� તે માલનો મા�લક કોણ છે તેન
�ણકાર� ન હોય તો (એહિતયાત માટ� ) હા�કમે
શરઅ (કાઝી)ની પરવાનગી લઈને તે માલ
સદકામાં આપી દ� વો જોઈએ. (આ મસઅલા ઉપર
અમલ કરવા માટ� દર� ક� પોતે � મર�ની
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તકલીદમાં હોય તેઓની પરવાનગી મેળવવી
જ�ર� છે .) અને જો વ્ય�ક્તઓની િન��ચત સંખ્
િવશે શંકા હોય , એટલે ક� એ કસો અથવા તેથી વ�ુ
સંખ્યામાં શંકા હોય ક� કદાચ આ માલ અ�ૂક
માણસોનો છે ક� નહ�. અથવા તો તે માલનો
મા�લક કોણ છે તેની કોઈ પ્રકારની �બલ્�ુલ મા�હ
જ ન હોય તો એ સંજોગોમાં તે માલ �બન વારસી
માલ (માલે મજ�ુ�ુલ - મા�લક)ના �ુકમમાં આવી
જશે અને હા�કમે શરઅની પરવાનગી મેળવીને
તેને સદકામાં આપી દ� વો જોઈએ.
*****
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(૩) માલના પ્રમાણ મા�હતી ન
હોય પણ તેનો મા�લક કોણ છે તેની
મા�હતી હોય.
જયાર� માલ�ુ ં પ્રમાણ ક�ટ�ું છે તેન
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� ૂક માલમાંથી અડધો
ભાગ અથવા માલનો ત્રીજો ભાગ એ માણસનો છ
ક� ક�મ ? તો એ સંજોગોમાં તે માણસને ઓછામાં
ઓછો માલનો ત્રીજો ભાગ આપવો 

�બ છે .

એહિતયાત માટ� તેને થોડો માલ વધાર� આપવો
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જોઈએ. અને તે ર�તે તે (સાહ�બે માલ)ને રા� કર�
તેની સાથે �ુલેહ કર� લેવી જોઈએ.
*****

(૪) માલ� ંુ પ્રમાણ ક� તેન
મા�લક (બેમાંથી કાંઈ) ની મા�હતી
ન હોય.
જો માલ�ું પ્રમાણ અને તેનો મા�લક કો
છે તે બંનમ
ે ાંથી એક પણ મા�હતી ન હોય પણ
�ૂંકમાં તેને ફ કત એ વાતની ખાત્રી હોય ક� માર
અ� ૂક માલમાં બી�નો માલ પણ શાિમલ છે , તો
તે સંજોગોમાં તે માલનો ઉપયોગ કરવો હરામ છે .
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પરં � ુ હરામ માલ�ું પ્રમાણ ક�ટ�ું  , તેની ખબર
ન હોય અને તે માલ કોનો છે તેની પણ ખબર ન
હોય અને એટ�ું ખબર હોય ક� તે માલ કોઈ
િન��ચત વ્ય�ક્તનો છે પણ તેમાં કોનો માલ ક�ટલ
છે તેની મા�હતી ન હોય તો

, તે સંજોગોમાં તે

માલમાંથી �ુમ્સ અદા કર�ું વ �બ છે . (એટલે ક�
માલમાંથી પાંચમો �હસ્સો �ૂમ્સ તર�ક� કાઢવ
જોઈએ.) અને � ૂમ્સનો માલ એહલે �ૂમ્(� ૂમ્સના
હકદાર)ને આપવો જોઈએ. ત્યાર પછ� તે તમામ
માલ હલાલ થઈ જશે. (આ વાતની વ�ુ િવગત
માટ� � ૂમ્સના િવષયની �કતાબ અને
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�રસાલએ

અમલીયહ (� મર�ની ત

કલીદ કરો તેની

તવઝી�ુલ મસાએલ)નો અભ્યાસ કરવો જોઈ.)
*****
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બીજો પ્રક
જો કોઈ માણસનો હક બી� કોઈ માણસ
ઉપર હોય પરં � ુ � ૂળ માલનાં સ્વ�પમાં ન હોય તો
તેના પણ ચાર પ્રકાર .
(૧) જો માલ�ું પ્રમાણ અને તેનો મા�લ
કોણ છે તે બંનન
ે ી મા�હતી હોય તો તેટલા માલની
�ક�મત (રકમ) હકદારને આપી દ� વી જોઈએ અને તે
વાતમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથ.
(ર) � હક તેના િશર� બાક� હોય તેની તો
મા�હતી હોય પણ � માણસનો હક હોય તેને
ઓળખતો ન હોય એટલે ક� જો કોઈ ખાસ
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વ્ય�ક્તઓની સંખ્યા િવશે શંકા હોય તો તે બધા
પોતાનાથી રા� કર� લેવા જોઈએ. �ની િવગત
પહ�લા પ્રકારમાં આવી �ૂક� . જો ઘણી
અિન��ચત વ્ય�ક્તઓ િવશે શંકા હોય અથવા ત
સાહ�બે હકને �બલ્�ુલ ઓળખતો ન હોય તો એ
સંજોગોમાં �ટલા માલનો હક તેની ઉપર બાક�
હોય તેટલી રકમ હા�કમે શરઅની પરવાનગી
લઈને તેના � ૂળ મા�લક તરફથી સદકો આપી દ� વો
જોઈએ.
(૩) � માણસની ઉપર કોઈનો હક બાક�
હોય અને ક�ટલો હક બાક� છે

, તેના પ્રમાણન

ખબર ન હોય , પરં � ુ તેનો હકદાર (સાહ�બે હક)
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કોણ છે , તેની ખબર હોય તો �ટલા પ્રમાણમા
માલની મા�લક�ની ખબર હોય

, ઓછામાં ઓછ�

તેટલી રકમ તે માણને આપી દ� વી જોઈએ અને
બાક�ની વધારાની રકમ (ક� વધારાના માલ) િવશે
તેની સાથે �ુલેહ 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 રકમમાંથી વ�ુ અને
ઓછ� એ બંને વચ્ચેની મધ્યમ

હદ્ વસ્�ુ

(વચગાળા) ગણાય તેટલી રકમ બાબતે હા�કમે

શરઅ (કાઝી) સાથે સમ�ુતી કર� એ રકમ અસલ
મા�લક તરફથી સદકામાં આપી દ� વી જોઈએ.
*****
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સ�ાવીસમો �ુનાહ �હાદ
કરવાથી નાસી જ�ુ(અલ
ં
ફરારો
મેનઝ ઝહફ�) �હાદથી ભાગ�ું
સ�ાવીસમો ‘�ુનાહ� કબીરા ’ �ના િવશે
નસ્સે શરઈ મળે છ

, તે �હાદ� શરઈથી ભાગી

જવાનો �ુ નાહ છે . એટલે ક� એવી �હાદ� શરઈના
�ુધ્ધ ક્ષેત્રથી ભ , જયાં �ુશ્મનોની સંખ્ય
બમણાથી વધાર� ન હોય. આ �ુનાહ
કબીરા’ હોવાના સંબધ
ં માં હ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ

‘�ુનાહ�

ઝરત ર� ૂલે �ુદા

આલેહ� વસલ્લમ અને
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હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન

,

હઝરત ઇમામ

સા�દક અલ�ય્હસલામ, હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ
તક�

અલ�ય્હસલામ અને ઇમામ રઝા

અલ�ય્હસલામથી હદ�સો ન�ધવામાં આવી છે . તે
હદ�સોમાં તેઓએ �હાદથી ભાગવાના �ુના

હને

‘� ૂરએ અન્ફા ’ ની આયત ૧૬ ને દલીલ �પે
પ્રસ્�ુત કર�‘�ુનાહ� કબીરા’ ગણાવેલ છે .
‘અય ઈમાન લાવનારાઓ , � વેળા તમો
ઈમાન નહ� લાવનારાઓને ટોળાબંધ (તમાર� સાથે
લડવા) આવતા �ૂઓ ત્યાર� તમે પીઠ દ�ખાડો નહ.
અને તે (લડાઈના) �દવસે � કોઈ પાછ� લડાઈ
લડવાના હ�� ુથી માગર્ કાપીને જતો હોય અથવા
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બી� (મોઅિમન) ટોળા સાથે મળ� જવાના હ�� ુથી
ફય� હોય , તેના િસવાય � પોતાની પીઠ દ� ખાડશે
તે ખ�ચતજ અલ્લાહના કોપને પાત્ર થશે અને તે�
સ્થાન જ �અમ છે : અને તે ઘ�ુ ં જ �ુ�ં રહ�ઠાણ
હશે.’
હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે :
‘મૈદાને �હાદથી ભાગી જનાર� એ વાત
�ણી લેવી જોઈએ ક� તેણે પોતાના �ુદાને
કોપાયમાન (ક્રોધ)

કય� અને પોતાના માટ�

િવનાશ નોતય� છે , કારણ ક� �હાદથી ભાગ�ુ ં એ
�ુદાની નારાજગી�ું કારણ બને છે અને �હાદથી
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ભાગી જનારાએ અનંત �ુ:ખ અને અપમાનનો
સામનો કરવો પડ� છે . �હાદથી ભાગી જ�ુ ં , તેની
અને તેના મૌતની વચ્ચે �તરાય �પ બની  ક� ુ ં
નથી અને (�હાદથી ભાગી જવાથી) તેની
આ�ુષ્યમાં વધારો થઈ  કતો નથી. એટલે ક� જો
તે� ું મૌત આવી ગ�ું હોય તો �હાદથી ભાગી
જવાના કારણે તેને કોઈ ફાયદો થઈ શ કતો નથી.
પરં � ુ બી� કોઈ કારણસોસર પણ તેને મૌત આવી
શક� છે . જો તેના મૌતનો સમય આવી ન ગયો હોય
તો �હાદમાં િશર કત કરવાને કારણે પણ તે� ુ ં
�વન સમાપ્ત થઈ  ક� ું નથી. આથી �ુદાના
ગઝબ,

અપમાન અને નામોશીભર� (ભ�ઠપ)
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�જ�દગી વીતાવવા કરતાં , ઇન્સાન હકનો સાથ
આપીને પોતાનો �વ �ુદાવંદ� કર�મને સ�પી દ� એ
જ શ્રેષ્ઠ કાયર.
*****
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પ્રારં�ભક અને સંરક્ષણાત્મક
�હાદ� શરઈના બે પ્રકાર છ:
(૧) પ્રારં�ભક �હાદ અ

(ર) સંરક્ષ

માટ� �હાદ
પ્રારં�ભક �હાદનો અથર્ એ છે

,

�ુસલમાનો દઅવતે ઇસ્લામ(ઇસ્લામના િનમંત)
માટ� અને ઇન્સાફ કાયમ કરવા માટ� કાફરો સાથે
�ુધ્ધનો પ્રારંભ . પરં � ુ આ પ્રકારની �હાદ માટ
પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્
વસલ્લ, ઇમામ અને ઇમામ

આલેહ�

અલ�ય્હસલામના

ખાસ નાએબની પરવાનગી મેળવવી એ અિન વાયર્
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શરત છે . વતર્માન �ુગ ગૈબતે �ુબરાનો �ુગ છ

,

તેથી આ પ્રકારની �હાદ �એઝ ન.
�હાદ� દ�ફાઈ (સંરક્ષણાત્મક �)
એટલે ક� જો કા�ફરો ઇસ્લામી શહ�રો ઉપર �ુમલો
કર� અને ઇસ્લામની �ુિનયાદ(અ�સ્તત) અને
�ચન્હોનો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન

, અથવા તો

�ુસલમાનો ઉપર �ુમલો કર�ને તેનો માલ અને
સંપિ� �ુટં � લેવા અને તેની �ન , ઇઝઝત અને
�ીઓને �લ્મ�ું ક�ન્દ્ર બનાવવાનો પ્રયત્ન
તે સંજોગોમાં તમામ �ુસલમાનો પર ‘અલ અકરબ
ફ�લ અકરબ’’ (� સામે આવે તે) કા�ફરોના �ુમલા
સામે રક્ષણ કર� તેનાં �લ્મોને
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કવા માટ� જગ
ં

કરવી વા �બે ક�ફાઈ થશે. આ પ્રકારની �હાદમા
ઇમામ અલ�ય્હસલામ અને નાએબે ઇમા

મની

પરવાનગી મેળવવાની શરત નથી.
આપણી ચચાર ્નો િવષય મૈદાને
�હાદમાંથી ભાગ�ું એ છે . આ �ુ

નાહ પહ�લા

પ્રકારની �હાદ માટ�  , ક� પહ�લા અને બી� બંને
પ્રકારની �હાદ માટ� છે એ િવશે બે કૌલ .
ક�ટલાક આ�લમો�ું કહ�� ું છે ક� આ (�ુ
�હાદ માટ� છે � ઇમામ

નાહ) એ

અલ�ય્હસલામ અથવા

તેમના ખાસ નાએબની પરવાનગીથી કરવામાં
આવે. (દાખલા તર�ક� શહ�દ માટ� �ુસ્લો કફન
સા�કત (જ�ર� ન) હો�ું પણ આ
907

જ પ્રકારન

�હાદમાં છે .) ક�ટલાક બી� આ�લમો�ું કહ�� ુ ં છે ક� ,
‘આ �ુકમ �હાદના બંને પ્રકાર માટ� . જો કોઈ
આ મસઅલાની અથવા �હાદના બી�
મસાએલની વ�ુ િવગત �ણવા માંગ� ું હોય તો
તેઓએ ફ�કહની િવષયની �કતાબોનો અભ્યાસ
કરવા િવનંતી છે .
આ િવષયના અ�ુસધ
ં ાનમાં હ

ઝરત

અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસલામે લડાઈઓમાં
દાખવેલી અડગતાનો ઉલ્લેખ કરવો ઉચીત જણાય
છે . આ વાત હ

ઝરત અલી

અલ�ય્હસલામના

ફઝાએલ અને મનાક�બ (પ્રશંસ- � ૂબીઓ)માં છે
ક� હ ઝરત અલી

અલ�ય્હસલામે કયાર� ય પણ
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મૈદાને જગમાં
ં
થી પીઠ ફ�રવી હોય તેવી વાત શીઆ
ક� �ુ િ�� બેમાંથી કોઈની �કતાબોમાં જોવા મળતી
નથી. ખાસ કર�ને ગઝવ એ ઓહદમાં (ગઝવ
એવી ઇસ્લામી જંગોને કહ�વાય છે ક� �માં
પયગમ્બર� ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહો અલય આલેહ�
વસલ્લમે િ રકત કર� હતી.) તો હ

ઝરત અલી

અલ�ય્હસલામ એક માત્ર એવી પિવત્ર હસ્તી
ક� �ઓ મૈદાને �હાદમાં એકલા અને અડગ રહયા
હતા. (જયાર� ક� બી� તમામ લોકો મૈદાનમાંથી
પીઠ ફ�રવીને નાસી ગયા હતા.) ‘બેહા�લ અન્વા ’
ના છઠ્ઠા ભાગમાં �ુ�અતના પ્રકરણમાં ઇ
મસ્ઉદ� હ ઝરત અલી

અલ�ય્હસલામ િવશે
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�રવાયત ન�ધી છે ક� � ચૌદ (૧૪) લોકો મૈદાને
�હાદમાંથી નાસી ગયા હતા અને ફર� પાછ
આવીને હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમ સાથે મળ� ગયા હત , તેઓમાં
અ� ૂ દજ�નહ , મીકદાદ, તલ્હા અને �ુસય્ય
હતા. ત્યાર પછ� બધા અન્સારો પાછા આવ્યા .
એટલે ક� તેઓ એવા લોકો (અસ્હાબ) હતા ક� તેઓ
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ આલેહ�
વસલ્લમને મૈદાને જંગમાં એકલા �ૂક�ને નાસી
�ટયા હતા. માત્ર એવા �ૂરવીર અને ગૈર� ફર ાર
હઝરત અલી અલ�ય્હસલામ હતા �ઓ �ુ િશ્કોની
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હરોળમાં ગયા હતા અને તેમના માથા અને ધડ
પોતાની તલવારથી �ુદા કરતા રહયા.
‘ગઝવએ - અહઝાબ ’ (જગે
ં ખંદક)માં
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ આલેહ�
વસલ્લમે  ઝરત અલી

અલ�ય્હસલામને કરાર ્ર

ગૈર� ફરાર્રનો લકબ આપ્યો હ , એટલે ક� એવા
માણસ � �ુશ્મનો ઉપર હંમેશા �ુમલા કર� છે અને
કયાર� પણ ભાગ

તા નથી. હ

ઝરત અલી

અલ�ય્હસલામમાં આ િસફત હોવામાં લગીર� શંકાને
સ્થાન નથ. શીઆ અને �ુ િ�ા બંનન
ે ા ઇિતહાસમાં
એ વાત �સ્વ�ૃત ર�તે ન�ધાએલી છે ક , અ� ૂ બક્
અને ઉસ્માન ‘ગઝવએ ઓહદ ’ અને તેવી જ ર�તે
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‘ગઝવએ ખૈબર ’ અને

‘�ુનન
ૈ ’ તેમજ ઝા�ુલ

સલાસીલમાં ભાગી �ટયા હતા અને ઇબ્ને અ�બલ
હદ�દ પોતાના મશ્�ૂર કિસદામાં આ બાબત પ્રત્
ધ્યાન ખ�ચતા લખે છે:
‘અને એ વાતમાં આ�ચયર્ નથી ક�
�ુનન
ૈ ના �દવસે અ� ૂ બકર નાસી �ટયા હતા. ત્યાર
પછ� ગઝવએ ખૈબર અને ઓહદમાં પણ ડર�ને
નાસી ગયા હતા.’
*****
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અઠ્ઠાવીસમો નાહ �હજરત કયાર
પછ� અઅરાબી થ�ુ.ં (અત
તાઅરબા બાઅદલ �હજરત)
�હજરત કયાર પછ� અઅરાબી થઈ જ�ુ.ં
�હજરત કયાર પછ� અઅરાબી (

બદ�ુ

અરબ રણવાસી �વા અજ્ઞ) થઈ જ�ુ ં એ
અઠ્ઠાવીસમ‘�ુનાહ� કબીરા’ છે �નો સ્પષ્ટતા સાથ
ઉલ્લેખ છ.
‘ઉ� ૂલે કાફ� ’ માં �ુનાહાને કબીરાના
પ્રકરણમાં સીહહા ઇબ્ને મહ�ૂબે ન�ધ્�ું છ
913

,

તેઓએ પોતાના પત્રમાં �ૂસા �બન જઅફ સા�દક
અલ�ય્હસલામને ‘�ુનાહ� કબીરા ’ િવશે � ૂછ�ુ ં તો
આપે તે પત્રના જવાબમાં �હજર

કયાર પછ�

અઅરાબી થઈ જવાને �ુનાહ� કબીરા ગણાવેલ છે .
આ ઉપરાંત મોહમ્મદ �બન �ુ�સ્લમે ઝરત ઇમામ
જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસલામથી �રવાયત કર� છે
ક�, � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ�

વસલ્લમે �હજરત કયાર પછ� અઅરાબી થવાને
‘�ુનાહ� કબીરા ’ ગણાવેલ છે . � �ુનાહ� કબીરાની
યાદ� �કતાબે અલીમાં છે , તેમાં પણ �હજરત કયાર
પછ� અઅરાબી થવાને ‘�ુનાહ� કબીરા ’ ગણવામાં
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આવેલ છે . આ ઉપરાંત હ

ઝરત ઇમામ જઅફર�

સા�દક અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે :
‘�હજરત કયાર પછ� અઅરાબી થ�ુ ં અને
િશકર ્ બંને એક જ પ્રકારના �ુનાહ.’
ુ કબાએર, આ� ૃિ� ર,
(ઉ� ૂલે કાફ�, બા�લ
પાના નં ર૭૮)
*****
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�હજરત કયાર પછ� અઅરાબી
થવાનો ભય
રણવાસી બદ�ુ , ક� �ઓ મઝહબ , તેના
આદાબ અને રસમથી �બલ્�ુલ બેખબર અને
બેપરવાહ હોય તેને અઅરાબી કહ�વાય છે . અને
�હજરત એટલે રણના પ્રદ�શમાં િનવાસ કરવા�ુ
છોડ� દઈને ઇસ્લામના ક�ન્દ્રમાં આવી 

, અને

પયગમ્બર� ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહો અલય આલેહ�
વસલ્લમ અથવા તેમના કોઈ વસીની �ખદમતમાં
હાજર થઈને ઇસ્લામનો �સ્વકાર કરવો અને દ�ન
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�ુદાના પાબંદ થ�ું અને દ�ની મસાએલને યાદ
કર� લેવા.
�હજરત કયાર પછ� અઅરાબી થવાનો
અથર્ એ છે ક , ‘એ વાતો ક� � શીખવી જ�ર� હતી
તે શીખ્યા પછ� એ અઅરાબીઓ�ુ

, પોતાની

પાછલી હાલત એટલે જહાલત , અજ્ઞાન, � ૂખર્તા
અને ગફલતની તરફ પાછા ફર� જ�ુ.ં
ઇસ્લામના પ્રારંભમાં દ�નના એ �ુકમો
�ને યાદ કરવા જ�ર� હતા તેના માટ� હ
ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ
વસલ્લમ તરફ �હજરત કરવી વ

ઝરત
આલેહ�

�બ હતી. એ

સંજોગોમાં જયાં �ુસલમાનો કાફરોના પ્રદ�
917

(િવસ્તાર)માં રહ�ને ઇસ્લામના આદાબ અને રસમ
(વા�બાત વગેર�) બ�વી ન શ કતા, �મક� કોઈ
નમાઝ ન પડ� શ કતા, માહ� �ુબારક રમઝાનમાં
રોઝા ન રાખી શ કતા અને બી� અહ�કામે દ�નને
બ�વી ન શ કતા તો તેવા લોકો માટ� તેવા
િવસ્તારોમાં રહ��ું હરામ હ�ુ.
*****
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તમે �હજરત શા માટ� નથી કરતા
?
‘તફસીર� િમન્હા�ુસ્સાદ�ક ’ માં લખ્�ું છે
ક�, �ુસલમાનો પૈક� અ� ૂક લોકો , �મક� ક� સ �બન
વલીદ અને તેની �વા બી� લોકો �ઓ �હ�રમાં
તો �ુસલમાન હતા , લા એલાહા ઇલ્લલ્લાહ પડત
હતા, પરં � ુ તેઓએ શ�ક્ત હોવા છતાં મકકાથી
મદ�ના �હજરત કર� ન હતી અને જયાર� �ુર�શના
સરદારો, હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમ સાથે જંગ કરવાના આશયથી
બદ્ર તરફ આગળ વધ
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, તો આ લોકો પણ

તેઓની સાથે હતા અને �ુસલમાનોના હાથે મર�
ગયા. તો એ વખતે �ુદાવંદ� આલમે તેમના િવશે
આ આયત ના�ઝલ ફરમાવી :
‘બેશક � લોકો પોતાના �વ પર �લ્મ
કરતા રહયા તેમનો �ત આણ્યા બાદ ફ�રશ્તાઓ
તેમને કહ�શે ક� ‘તમે (તમા� �વન) ક�વી �સ્થિતમાં
(િવતાવતા) હતા

?’ તેઓ જવાબ આપશે ક�

‘અમને જમીન પર અશકત બનાવી દ� વામાં આવ્યા
હતા.’ (ત્યાર� ફર�થ)

ફ�રશ્તાઓ �ૂછશે ક�

‘�ુ ં

અલ્લાહની �ૂિમ િવશાળ ન હતી ક� તેમાં 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 .’
(� ૂરએ િનસા ૪, આ. ૯૭)
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમ તરફથી ઇરશાદ છે:
‘� કોઈ પોતાના �દન માટ� એક પ્રદ�શથ
બી� પ્રદ�શ તરફ �હજરત ક

, ભલે તે �હજરત

માત્ર એક વ�ત �ટલી જ હોય  , �ુદાવંદ� આલમ
તેના માટ� બે�હશ્ત વ �બ કર� દ� છે , અને તેના
રફ�ક (િમત) હ

ઝરત ઇબ્રાહ�

અલ�ય્હસલામ

અને હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ
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આલેહ� વસલ્લમ હશ.’
િસવાય તે �ુ�ષો અને �ીઓ અને
બાળકો માહ�ના � ખર� ખરા લાચાર તથા કોઈ
�તની લડાઈની શ�ક્ ધરાવતા ન હોય અને ન
(પોતાના �ટકારા માટ�) કોઈ માગર્ મેળવી  કતા
હોય. તો તેવાઓને કદાચ અલ્લાહ દર�ુજર 

ર�

અને અલ્લા સૌથી મોટો ક્ષમા આપનારો .
અકરમાથી �રવાયત છે ક� , મકકામાં ઘણા
લોકોએ મઝહબે ઇસ્લામ �સ્વકાય� હ, પરં � ુ તેઓ
�હજરત કરવા માટ� શ�ક્તમાન ન હત. પણ જયાર�
�હજરત ન કરનારાઓ માટ� ચેતવણી આપતી
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આયત �ુદાવંદ� તઆલા તરફથી ના�ઝલ થઈ અને
તે લોકો �ુધી તે આયતની મા�હતી પહ�ચી ત્યાર�
�ન્દા �બન ઝમરહ� પોતાના ફરઝંદોને કહ�ું: ‘જો
ક� �ુ ં � ૃધ્ધ અને બીમાર �ં પરં�ુ એટલો મજ�ૂર
અને લાચાર લોકો પૈક�નો નથી ક� �ઓને �ુદાએ
�હજરત માટ� અપવાદ�પ ગણેલ છે . હ� મારામાં
થોડ� શ�ક્ત છે અને મને મદ�ના તરફ જવાના
રસ્તાની પણ ખબર છ. મને એ વાતનો ભય છે ક�
�ાંક મા� �તૃ ્�ુ થઈ �ય અને મારા �હજરત ન
કરવાને લીધે મારા ઈમાનને હાિન પહ�ચે તેથી �ુ ં
એક તખ્ત(લાકડાના પાટ�યા) ઉપર �ુઈ �વ �ં.
મને તમે ઉઠાવીને બહાર લઈ �વ.તેઓના �ુત્રો
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તેમની આજ્ઞા�ું પાલનુ� અને તેવી
�
જ ર�તે તેન
ઉઠાવીને ચાલવા લાગ્ય. પરં � ુ જયાર� તેઓ
મંઝીલે તનઈમ �ુધી પહ�ચ્યા ત્યાર� તેમન
�વનની �િતમ પળો

હોવાના �ચન્હો દ�ખાવા

લાગ્ય. તેમણે તેમના જમણા હાથને ડાબા હાથ
ઉપર રાખ્યો અને કહ�ું:
‘�ુદાયા આ હાથ તારો અને તારા
ર� ૂલનો છે . તાર� એ બાબત માટ� બયઅત
(તાબેદાર�નો �સ્વકા) ક�ં �ં � માટ� તારા ર� ૂલે
તાર� બયઅત કર� છે .’
(િમન્હા�ુસ્સાદ�ક)
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આ શબ્દો ઉચ્ચારતાની સાથે જ તેની �
િનકળ� ગઈ અને જયાર� તેના �તૃ ્�ુના સમાચાર
મદ�ના પહ�ચ્યા ત્યાર� ક�ટલાક સહાબીઓએ કહ�ુ
ક� ‘�ન્દા મદ�ના �ુધી પહ�ચી ગયા હોત તો તેને
�હજરત કરવાનો સવાબ મળ� �ત. ’ ત્યાર પછ�
�ુદા તઆલાએ આ િવષયને લગતી નીચે
�ુજબની આયત ના�ઝલ ફરમાવી.
‘અને � કોઈ અલ્લાહના માગર્માં �હજર
કરશે તો તે � ૂિમમાં (રહ�વા માટ� ) ઘણી આરામની
જગ્યા તથા ખાવા માટ� �ૂષ્કળ સામગ્રીઓ મે.
અને � અલ્લાહ તથા ર�ૂલ તરફ �હજરતના
925

ઇરાદાથી પોતાના ઘર� થી (ચાલી) િનકળે પછ�
�
રસ્તામાં તેને ૃત્�ુ આવી �ય તો ત
ને સવા
ે
આપવો અલ્લાહ માટ� જ�ર� બની �ય છ

, અને

અલ્લાહ મોટો માફ કરનાર અને દયા કરનાર છ.
(� ૂરએ િનસા ૪, આ. ૧૦૦)
*****

926

હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લા
અલય્હ વ આલેહ� વસલ્લ પછ�
અઅરાબી થ�ું
�ુદાના �ુકમ પ્રમાણે લોકોએ દ�ન
અહકામો શીખવા માટ� હ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ

ઝરત ર� ૂલે �ુદા
આલેહ� વસલ્લમ તરફ

�હજરત કર� જવી વા �બ હતી. તેવી જ ર�તે �
લોકો કાફ�રોના પ્રદ�શમાં રહ�ને ઇસ્લામી આદ
અને રસમ અદા કર� શકતા ન હતા, �મક� નમાઝ,
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રોઝા િવગેર� અદા કર� શ કતા ન હતા, તેમના માટ�
પણ એ સ્થળેથી �હજરત કરવી વ�બ હતી.
�હજરત ન કરવી અથવા તો �હજરત �ાર ્
પછ� � ૂળ હાલતમાં પા�ં ફર�ુ,ં હરામ અને ‘�ુનાહ�
કબીરા’ �ુ ં કાયર્ છે � કાયર્ માટ� �ુદાવંદ� આલમ
જહ�તમની આગની જવાળાઓ (આપવા)નો
વાયદો �� છે .
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમ પછ� દ�ની અહકામો �ણવા
અને દ�ન પર રહ� �ુદાના �ુકમના પાબં

દ થવા

(�માં સૌથી મહત્વની બાબત ઇમામ
અલ�ય્હસલામની મઅર� ફત મેળવવી છે ) માટ�
928

અઇમ્મા અલય્હ��ુસ્સલામ તરફ �હજરત કર
વા�બ હતી.
ઇમામ અલ�ય્હસલામની મઅર� ફત અને
વઝાએફ� દ�ની (મઝહબની જ�ર� બાબતો અને
મસાએલ) શીખવા માટ� ઇમામ

અલ�ય્હસલામ

તરફ �હજરત ન કરવી અને �હજરત �ાર્ પછ�
અઅરાબી થઈ જ�ું

,

એટલે ક� ઇમામ

અલ�ય્હસલામને ઓળખ્યા પછ� તેમનાથી �ૂખ
ફ�રવી લે� ુ ં એ �ુનાહ� કબીરા છે � િવશે સ�ુક
�ુઝયફા �બન મન્�ુરના હવાલાથી ન�ધે છે ક�
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે ક�
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ઇમામ અલ�ય્હસલામને ઓળખ્યા પછ�
તેઓની િવલાયત અને ઇતાઅત (�ુકમના અમલ)
નો ઇન્કાર કરવ , એ �હજરત �ાર ્ પછ� અઅરાબી
થ�ું છે .
ુ અખ્બા, પા. ૭૭)
(મઆની�લ
વતર્માન �ુગમાં  ઝરત ઇમામે ઝમાના
(અજજલલ્લાહો તઆલા ફરજ�) ગૈબતના
પરદામાં છે . તેમ છતાં �હજરત કરવી અને �હજરત
�ાર્ પછ� અઅરાબી થવાના એ જ �ુકમો છ , �ની
િવગત�ું વણર્ન આગળના �દ્ઓમાં થઈ ગ�ુ ં છે .
*****
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ફક�હ તરફ �હજરત કરવી જ�ર�
છે .
બે પ્રકારના લોકો માટ� �હજરત 

�બ

છે .
પહ�લો પ્રકા: પહ�લા પ્રકારનો સંબં
એવા લોકો સાથે છે �ઓ દ�નના મસાએલથી
ગા�ફલ અને બેખબર હોય. એવા લોકો � જગ્યાએ
રહ�તા હોય, ત્યાં કોઈ આ�લમે દ�ન ન હો , �મની
તરફ ��ુઅ કર� શકાય. (એટલે ક� તેમની પાસેથી
દ�નની જ�ર� બાબતો િવશે �ણકાર� મેળવી
શકાય.) એવા લોકો માટ� એવા િવસ્તારો તરફ
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�હજરત કર� જવી વા �બ છે , જયાં આ�લમે દ�ન
મૌ�ૂદ હોય અને દ�નના જ�ર� મસાએ �ણવા
માટ� તેઓનો સંપકર ્ સાધી શકાય તેમ હો.
બીજો પ્રકા: બીજો પ્રકાર એવા લોકોન
છે , �ઓ કાફ�રોના પ્રદ�શમાં રહ�તા હ

, જયાં

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 � પ્રદ�(િવસ્તા)માં મઝહબી આઝાદ�
હોય ત્યાં �હજરત કર� જવી જોઈ. શીઆ
આ�લમોએ આ વાતને સ્પષ્ટ ર�તે બયાન કર� .
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આ આયતના સંદભર્માં(૪:૧૦૦)

‘અલ

�ુસ્તઝઅફ�’ નો અથર્ એ છે ક� જો માણસ શ�ક્
અને શ કયતા ધરાવતો હોય તો જ �હજરત કરવી
વા�બ થાય છે . પરં � ુ જો કોઈ માણસ બીમાર

,

ગર�બી અને � ૂબ જ � ૃધ્ધાવસ્થાના કારણે �હજર
કરવાની શ�ક્ત ધરાવતો ન હોય તો તેના માટ�
�હજરત કરવી વા�બ નથી.’
*****
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�હજરત હંમેશા માટ� વા�બ છે
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમ ઇરશાદ ફરમાવે છે:
‘જયાં �ુધી તૌબા (પ�ચાતાપ)ના

દ્વ

� ૂલ્લા છ, ત્યાં �ુધી �હજરત કરવી વ �બ છે અને
જયાં �ુધી � ૂયર નો પ��ચમમાંથી ઉદય ન થાય ત્યાં
�ુધી તૌબાના દ્વ �ુલ્લા રહ�વાનાં છ. ’ (એટલે ક�
�હજરતનો �ુકમ કયામતન �ુધીનો છે .)
હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન અલી
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે :

934

‘હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વ

આલેહ� વસલ્લમના જમાનામાં � ર�તે

�હજરતનો �ુકમ (અમલમાં) હતો , તે �ુકમ તે જ
શરતો સાથે ત્યાર �ુધી બાક� રહ�શે જયાર �ુધી
�ુદાવંદ� આલમ જમીનના રહ�શો પાસેથી ઇતાઅત
અને બંદગી ચાહશે. એટલે ક� માણસ જયાં �ુધી
એહકામે શરઈનો �ુકલ્લફ(પાલન કરવા માટ�
જવાબદાર) રહ�શે ત્યાં �ુધી �હજરતનો �ુકમ પણ
બાક� રહ�શે.’
*****
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મકકાએ મોઅઝમાંથી બી�
જગ્યાએ કદ� �હજરત થતી નથ.
�કતાબે મસા�લકમાં શહ�દ� સાની ફરમાવે
ક�, હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમની આ હદ�સ પ્રમા(ક� ‘‘ફત્હિવજય - પછ� �હજરત નથી. ’’) તેનો અથર્ િવશેષ
કર�ને મકકએ મોઅઝઝમાંથી �હજરત છે . એટલે ક�
જયાર� મકકા �ુ

િશ્કોના કબ્�માંથી િનકળ�ને

ઇસ્લામ�ું ક�ન્દ્ર બની ગ�ું ત્યાર� ત્યાંથી
બી� કોઈ જગ્યાએ �હજરત કર� જવા�ું કોઈ કારણ
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ન હ�ુ.ં પરં � ુ બી� જગ્યાએ જયાં કા�ફરોનો કબ્જ
છે અને �ુસલમાનો પોતાની મઝહબી રસમ અદા
કર� શક્તા નથ

, ત્યાંના લોકો માટ� �હજરત

કરવાનો એ જ �ુકમ છે . ક�ટલાક આ�લમો�ુ ં કહ�� ુ ં
છે ક� , આ હદ�સનો અથર્ એ છે ક�: મકકા ફતેહ
થયા પછ� મકકાથી �હજરત કર� જવાની કોઈ
ફઝીલત નથી.પણ મકકા ફતેહ થયા પહ�લા માલ
ખચર્ કરવાની અને �હાદની �ૂબ જ ફઝીલત હત.
આ િવષયની નસ્સે �ુરઆની નીચે �ુજબ છે:
તમારામાંથી �ણે (મકકાના) િવજય
પહ�લા (અલ્લાહની રાહમા) ખચર્ �� તથા �હાદ
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�� (અને �મણે તે બાદ ��) તે દરજ�માં
સમાન નથી.
(� ૂરએ હદ�દ પ૭, આ. ૧૦)
આ વાતની સ્પષ્ટતા અને વા
સં� ૂણર્પણે સ્પષ્ટ થઈ �ય તે માટ� ક�ટલાક
અથર્ તરફ ધ્યાન ખ�ચીએ છ.
*****
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વા�બ, �ુસ્તહબ અને �ુબાહ
�હજરત
અલ્લામા �હલ્લી �કતાબે �ુન્તહામ
ફરમાવે છે ક� �હજરત ત્રણ પ્રકારન. વા
�ુસ્તહબ અને �ુબા

939

�બ,

વા�બ �હજરત
એ �ુસલમાન � કા�ફરોના િવસ્તારોમાં
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 �ુસલમાને ત્યાંથી �હજરત
કર� જવી વા �બ છે . (આ બાબતના �ુકમે �ુદા�ુ ં
આગળ ઉપર વણર્ન થળ ગ�ું છ .)
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�ુસ્તહબ �હજર
એ �ુસલમાન � કા�ફરોના પ્રદ�શમા
રહ�તો હોય અને પોતાના દ�નને �હ�ર કર� શ કતો
હોય અને વઝાએફ� દ�ની અદા કરવામાં પણ તેને
કોઈ �ુશ્ક�લી ન હોય તો તેના માટ� �હજરત કરવી
�ુસ્તહબ છ. પરં � ુ જો કોઈ શરઈ મજ� ૂર� હોય તો
�હજરત �ુસ્તહ પણ નથી પણ �ુબાહ છે .
*****
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એહલે �ુ�ી તના િવસ્તારમાંથી
�હજરત કરવી પડતી નથી.
શહ�લોમાં અને �મેઉલ મકાસીદમાં
શહ�દ� અવ્વલનો હવાલો આપીને ફરમાવ્�ું છે ક�
�ુસલમાન કા�ફરોના પ્રદ�શમાં રહ�તો હોય અન
�ુશ્ક�લીમાં ફસાએલો હોય તેમજ �હજરત કર�
શકવા માટ� શ�ક્તમાન પણ હોય તો તેના માટ�
ત્યાંથી �હજરત  ર� જવી વા �બ છે . તેવી જ ર�તે
એ શીઆ , � એહલે �ુ

� તના િવસ્તારમાંથી

ઉલઝન અને પર� શાનીનો િશકાર બનેલ હોય અને
ત્યાં પોતાની મઝહબી રસ્મ અદા કર�
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કતો ન

હોય તો એ સંજોગોમાં જો તે શ�ક્તમાન હોય તો
શીઆઓના પ્રદ�(િવસ્ત) તરફ �હજરત કર� શક�
છે . પરં � ુ તેઓ�ુ ં આ ફરમાન યોગ્ય નથ. કારણ ક�
શીઆઓના િવરોધીઓ રહ�તા હોય તેવા િવસ્તારમાં
મઝહબી રસ્મ અદા કરવામાં કોઈ આડખીલી નથી
હોતી. એ આદાબ અને રસ્મ � કત શીઆઓ માટ�
ખાસ છે , દાખલા તર�ક� હાથ ખોલીને નમાઝ
પડવી, માથા અને પગ ઉપર મસાહ કરવા એહલે
�ુ�ધતના િવસ્તારોમાં રહ�નારાઓ માટ� એ પ્રમા
અમલ કરવો જ�ર� નથી. પરં � ુ જયાર� તે પ્રમાણ
અમલ કરવામાં જોખમ ઉ�ું થાય તેમ હોય તો
તકય્યા ઉપર અમલ કરવો જોઈ. એટલે ક� તે
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સંજોગોમાં એહલે �ુ �ે તના તર�કા ઉપર અમલ
કરવો જોઈએ અને તેવી ર�તે કરવામાં આવેલો
અમલ આપણા મઝહબ પ્રમાણે સહ�હ ગણાશે તેમા
કોઈ શંકાને સ્થાન નથ. શહ�દની તરફ સંબિં ધત
કરવામાં આવેલ છે તેવા કોલને લગતી એવી કોઈ
�રવાયત જોવા મળતી નથી. પરં � ુ અઇમ્મા
અલય્હ��ુસ્સલામ તરફથી એવી ઘણી �રવાયત
વા�રદ થઈ છે �માં તકય્યા કરવા ઉપર ભાર
� ૂકવામાં આવ્યો છે અને એહલે � �યત સાથે �ુસ્ને
મઆશેરત (સામા�જક �ુમળ
ે ) અને તેઓની
જમાઅતમાં ભળવા માટ� કહ�વામાં આવ્�ું છ.
*****
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શહ�દના ફરમાનના અ�ુસધ
ં ાનમાં
દલીલો
ક�ટલાક આ�લમો શહ�દના આ ફરમાનને
સહ�હ ગણાવતા નીચે �ુજબની હદ�સ ર�ૂ કર� છે
ક� રોખે મોહમ્મદ �બન �ુ�સ્લમથી �રવાયત કર� છ
ક� ઇમામ જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસલામને એક

માણસ િવશે � ૂછવામાં આવ્�ું: � માણસ પોતાની
�ુસાફર� દરમ્યાન એવી જગ્યાએ પહ�ચે જયાં માટ
ક� પાણી ન હોય પણ ત્યાંનો તમામ િવસ્તા
બરફથી ઢંકાએલો હોય અને તે િવસ્તારમાં જો તે
માણસ �ુજિનબ થાય (�ુસ્લે જનાબત વ
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�બ

થાય તેવી હાલતમાં � ૂકાય �ય) તો તે માણસે �ુ ં
કર�ું જોઈએ ? ઇમામે ફરમાવ્�ું:
તે માણસ બરફ ઉપર તયમ્�ુમ કર�ને
નમાઝ પડ�.(પણ) �ુ ં એ વાતને યોગ્ય સમજતો
નથી ક� તે (માણસ) ફર�વાર કોઈ એ વા િવસ્તારમાં
�ય, જયાં તેનો દ�ન તેના હાથમાંથી િનકળ� જતો
હોય. (એટલે ક� તે દ�નના અહકામ ઉપર અમલ ન
કર� શકતો હોય તેવા િવસ્તારમાં જ�ું ન જોઈ.)
ઉપરની હદ�સમાં ઇમામ અલ�ય્હસલામે
એવી જગ્યાએ જવાની મનાઈ ફરમાવી છે �
જગ્યાએ �ુ� અને �ુસ્લ કર� ન શક. તેથી
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માણસ જયાં મઝહબે શીઆ પ્રમાણે �ુસ્લ અને �
કર� ન શકતો હોય ત્યાં રોકા�ું ન જોઈ.
આ દલીલ પણ � ૂરતી નથી

, કારણ ક�

જયાં માણસને એ વાતની ખાત્રી હોય ક�  �બાતે
�ુદામાંથી કોઈ અદા થઈ શકશે નહ�

, તેવી

જગ્યાએ જવાની હદ�સમાં �હ�ર� ર�તે મનાઈ
ફરમાવવામાં આવી છે . જયાર� એહલે �ુ

�ી તના

િવસ્તારમાં તકય્યામાં રહ�ને એહલે  � ત પ્રમાણ
અમલ કરવો પડ� તો તકય્યાના અ�ુસંધાનમાં �
દલીલો પ્રસ્�ુત કરવામાં આવી છે તે પ્રમાણ
અમલ યોગ્ય થશ. અલબ� જો એહલે �ુ

� તના

િવસ્તારમાંથી �હજરત કરવામાં વધાર� મસ્લેહ
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હોય તો �હજરત કરવી �ુસ્તહબ હોવામાં સંદ�હ
નથી અને જો તે િવસ્તારમાં તે અઇમ્મએ મા�ુમી
અલય્હ��ુસ્સલામની િવલાયતની �હ�રાત કર
શકતો ન હોય તો �હજરત કરવી �ુસ્તહબ છ.
*****
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કા�ફરોના પ્રદ�શમાં તબ્લી
િવલાયત
સમાદ અસશમન્દ�એ 

ઝરત ઇમામ

જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસલામને અઝર્ કર� ક�:
�ુ ં �ુ િશ્
કોના એક પ્રદ�શમાં જઈ રહયો �
અને માર� ત્યાં રહ��ું પડશ. પરં � ુ ક�ટલાક
મોઅિમનો મને કહ� રહયા છે ક� એ કામ સા� નથી.
તેમ�ું કહ�� ું છે જો તારો ત્યાં ઇન્તેકાલ થઈ જશે ત
�ું કા�ફરો સાથે મહ� ૂર થઈશ. ઇમામ
અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું: અય સમાદ �ુ ં �ું તે
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પ્રદ�શમાં એહલેબૈત અલય્હ��ુસ્સલામની િવલા
�ઝક્ર કર�ને લોકોને દ�ને હક તરફ આવવા માટ
માગર્દશર્ન આપી શક� ? સમાદ� કહ�ુ ં : � હા ,
મૌલા ત્યાં સં�ૂણર્ આઝાદ� 

, ત્યાંના લોકો હક

વાત સાંભળ�ને ક� ૂલ કર� છે . ઇમામ
અલ�ય્હસલામે કહ�ું �ું કોઈ ઇસ્લામી પ્રદ�શમ
રહ�ને �ું શક �હ�ર કર�ને અમાર� િવલાયત માટ�
આમંત્રણ આપી શક� તેટલી આઝાદ� મળશે ખર ?
સમાદ� કહ�ું : ના મૌલા , તેનાથી ઉલ્�ું મ ર� સખ્ત
તકય્યામાં રહ�ને �વન વ્યતીત કર�ું પડ� .
અમારામાં કોઈની એટલી �હમ્મત નથી ક� આપ
અલ�ય્હસલામમાંથી કોઈ�ુ ં પણ નામ લઈ શક�એ.
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ઇમામ અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું: જો કોઈ એવા
ગૈર �ુ�સ્લમ પ્રદ�શમાં તા� મૌત થાય તો �
કયામતને �દવસે ઉમ્મતે વાહ�દામાં મહ�ૂર થઈ.
એટલે ક� એક માણસ એક ઉમ્મત સમાન હશે �
ર�તે હ ઝરત ઇબ્રાહ� અલ�ય્હસલામની ઉમ્મતને
ઉમ્મતે કાનેતા કહ�વાય છ. તે �દવસે તારા ચહ�રા
પર�ું � ૂર ઝળહળ�ુ ં હશે.
(વસાએ�શુ ્શયા, �કતાબે �હાદ, પાના નં
૪૪૦)
શરહ� કાફ�માં અલ્લામા મજ�લસી (અ.ર.)
ફરમાવે છે ક� એ વાતનો એહતેમાલ (શંકા) છે ક�
�હજરત �ાર્ પછ� અઅરાબી થવાનો અથર
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એઅરાબીયત (�હ�લીયત , અજ્ઞાન) 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� વ્યાજ�ું હરામ થ�ુ
વ્યાજનો �ુકમ આવી જવા પછ� થ�ુ. અથા� ત
પ્રારંભથી જ �હજરત ન કરવી અથવા તો �હજર
�ાર્ પછ� બી� વાર(�ુન :) અઅરાબી થઈ જ�ુ ં
એ બંને �ુનાહ છે . �ના િવશે �ુદાવંદ� આલમે
�ુરઆને મ�દમાં જહ�ી મનો વાયદો કય� છે .
*****
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,

અઅરાબીયત અને �હજરત કયાર
પછ� અઅરાબી થવાના સંજોગો
આ િવષયના પ્રારંભમાં એ બાબતન
ઉલ્લેખ થઈ �કયો છે ક� અરબસ્તાનના બદ�ુ અને
ગામડાઓને અઅરાબી કહ�વાય છે . કારણ ક� તેઓ
ઇસ્લામના ક�ન્દ્ર અને �ુસલમાનોના સ�ૂહથી
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�દમાં �ુદાવંદ�
આલમે તેમની ટ�કા કર� છે .
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બદ�ુ લોકો ના�સ્તકપણા તથા
દાં�ભકતામાં ઘણા જ સખ્ત છ. અને તેઓ એને જ
લાયક છે ક� અલ્લાહ� પોતાના ર�ૂલ પર � ધમર
િનયમો ઉતાયાર્ છે તે તેઓ સમ� ન શક�: અને
અલ્લાહ સવર્(અને) �હકમતવાળો છે .
(� ૂરએ તૌબા, આ. નં ૯૭)
આ ઉપરાંત �ુદાવંદ� તઆલા ફરમાવે છે
: ‘અને બદ�ુઓમાંથી કોઈ કોઈ એવા પણ છે , ક� તે
(રાહ� અલ્લાહમા) � કાંઈ ખચ� છે , તેને દં ડ તર�ક�
ગણે છે અને તમારા પર જમાનાની ગદ�શો
(કાળચક્) પડવાની વાટ �ુએ છે , પરં � ુ જમાનાની
� ૂરામાં � ૂર� ગદ�શો તેમના જ ઉપર પડવાની છે .
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અને અલ્લાહ મોટો સાંભળનાર(અને) �ણનાર
છે .’
(� ૂરએ તૌબા ૯, આ. ૯૮)
તેમજ બી� જગ્યાએ ઇરશાદ� �ુદાવંદ�
છે : ‘અને બદ�ુઓમાંથી કોઈ કોઈ એવા પણ છે ક� ,
� અલ્લાહ તથા કયામત પર ઈમાન રાખે છે અને
(રાહ� અલ્લાહમા) � કાંઈ ખચ� છે તેને અલ્લાહની
નઝદ�ક� તથા ર� ૂલના આિશવાર્દ(મેળવવા) અથ�
ખચ� છે . �ણી લો ક� તે (ખચર્ કરવ) તેમના માટ�
િનસંશય (અલ્લાહન) ન�ક થવા�ું કારણ બનશે ,
(વળ�) ન�કમાં અલ્લાહ તેમને પોતાની રહ�મતમાં
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દાખલ કર� લેશે , બેશક અલ્લાહ મહાન ક્ષમાવ
(અને) દયા કરનાર છે .
*****

956

અહકામે દ�નમાં નાદાની પણ
અઅરાબીયત છે
આ પહ�લા �ુરઆને મ�દની � બે
આયતોનો ઉલ્લેખ થયો છ , તેનાથી સ્પષ્ટ થાય  ,
ક� તેમાં અઅરાબી (��હલ - અજ્ઞ) ની � ટ�કા
કરવામાં આવી છે , તે ના�ઝલ થવા�ું કારણ એ
નથી ક� તેઓ રણમાં રહ� છે , પરં � ુ તેમની ટ�કા�ુ ં
�ુખ્ય કારણ તેઓમાં ઈમાનનો અભાવ હોવો અને
અહકામે દ�ન�ું ઇલ્મ ન મેળવ�ું અને તેની ઉપર
અમલ ન કરવો તે છે . આગળ ઉલ્લેખ થએલી
ત્રી� આયતમાં એ બાબતનો ઉલ્લેખ થયો , ક�
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� અઅરાબ (��હલ માણસ) ઈમાન અને
અમલની વ્ય ખ્ય �ુજબ �ુર� � ૂરો અમલ કરતો
હોય તેની �ુદાએ પ્રશંસા કર� . અને તેના માટ�
રહ�મતનો વાયદો પણ �� છે . આ ર�તે �
�ુસલમાન અહ�કામે દ�ન�ું ઇલ્મ મેળવવા અને
શરઈ મસાએલ યાદ કરવાથી િવ� ૂખ રહ� અને �
દ�ની ઇજતમાઅ (મઝહબી સંમલ
ે નો) �માં હક� કત
અને મઅર� ફતની વાતો તેમજ દ�ની મસાએલ
સમ�વવામાં આવતા હોય તેનાથી �ૂ ર રહ� તો
વાસ્તવમાં તે અઅરાબી છ. અને અઅરાબીની
ટ�કામાં આયત ના�ઝલ થઈ તે તેવી વ્ય�ક્તને પ
લા�ુ પડ� છે ભલે પછ� તે શહ�રવાસી પણ ક�મ ન
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હોય,

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે :
દ�નના મસાએલના �ણકાર થઈ �વ ,
તમારામાંથી � લોકો દ�નના મસાએલને સમજતા
ન હોય તે અઅરાબી છે . �ુદાવંદ� અઝઝ વ જલ્લ
પોતાની �કતાબમાં ફરમાવે છે

, ક� ‘તમારામાંથી

દર� ક જમાત (સ�ુહ) માંથી અ� ૂક લોકો શા માટ�
નથી િનકળતા, �ઓ (પોતે) દ�ની મસાએલ સમ�
અને જયાર� પાછા ફર� ત્યાર� પોતાની કૌમને ડરાવ ,
કાદચ તે લોકો (�ુદાના �ુકમની નાફરમાની
કરવાથી) ડર� �ય.’ (૯-૧રર) આમ અઅરાબી એ
લોકો છે , � ઈમાન અને વઝાએફ� દ�ની સમજવા
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(શીખવા)નો પ્રયત્ન ન . આ ઉપરાંત આપે
આપના સહાબીઓને ફરમાવ્�ું:
દ�ને �ુદાની �ણકાર� મેળવવી તમારા
માટ� જ�ર� છે . અઅરાબી (��હલ - અજ્ઞ)

ન

બનો, કારણ ક� જો કોઈ �ુકમે ઇલાહ�ને સમજ� ુ ં ન
હોય તો , �ુદાવંદ� આલમ તેની ઉપર

કયામતના

�દવસે રહ�મત ભર� નઝર નહ� કર� અને તેના
અમલને પાક�ઝા પણ નહ� કર� .’
ુ અકલ)
(બેહા�લ અન્વા, �કતા�લ
*****
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શીખ્યા પછ� અમલ ન કરનાર
પણ અઅરાબી છે .
મોહદ્દ�સફ� ઝ �કતાબે વફ�માં લખે છે ક� :
‘શરઈ આદાબ અને �ુ �વતને શીખ્યા પછ� તેને
છોડ� દ� નાર અને તેની ઉપર અમલ ન કરનારના
અઅરાબી હોવાની વાત પણ સાચી છે . આ વાતના
સમથર્નમાં 

ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસલામની હદ�સ � બા�ુ�ાર�ક� બેહાઝલ
અમ્રના પાના ન૧પ૩ માં ન�ધવામાં આવી છે તે
પ્રસ્�ુત કર�એ . અલ્લામા મજ�લસી શરહ�
કાફ�માં ફરમાવે છે ક� ‘ક�ટલાક શીઆ ફોકહા�ું કહ�� ુ ં
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છે ક� આપણા વતર્માન જમાનામાં � માણસ
(દ�ન�ુ)ં ઇલ્મ મેળવ્યા પછ� તેનાથી �બલ્�ુલ ફ
�ય, એટલે ક� ઇલ્મે દ�ન પ્ ણે જરાય અમલ ન
કર� , તો તેવો માણસ અઅરાબી છે . હ

ઝરત

અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે :
‘એક માણસ કહ� છે ક� : મ� �હજરત કર�. ’
પણ વાસ્તવમાં તેણે �હજરત કર� નથ. ક�મક� માત્
એ જ માણસ �હજરત કરનાર (ગણાય) છે

, �

�ુનાહોને છોડ� દ� છે , અને �ુનાહોની પાસે પણ
નથી જતો. જો કોઈ માણસ એમ કહ� ક� : ‘મ� �હાદ
કર� છે , પરં � ુ �હાદ કરવાવાળાઓમાંથી

નથી

ક�મક� સાચી �હાદ કરનાર (�ુ��હદ) માત્ર એ  ,
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� હરામ કામોથી �ૂ ર રહ� છે અને (બાતેની �િતરક) �ુશ્મનો સાથે જંગ કર� છ. જયાર� ક�
અ�ુક લોકો મૈદાને જગમાં
ં
અલ્લાહની ઇતાઅત
અને રઝામંદ� માટ� નથી જતા પણ એમનો હ�� ુ
ફકત શોહરત (દંભ - દ� ખાવ

દ્વા ખ્યાિત

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 વણર્ન
કરવામાં આવ્�ું છ , તેનાથી એ વાત �ણવા મળે
છે ક� , અઅરાબી હોવાનો અથર્ એ છે ક , અલ્લાહની
મઅર� ફત માનવતાની શર્ ેષ્ઠતા અને અન
સચ્ચાઈથી વં�ચત રહ�વાનો અને આ ફાની
�ુિનયાની ચાર �દવસની

�જ�દગીમાં િવિવધ

પ્રકારની મનોવાસના �ૂર� કરવાને જ �વનન
હ�� ુ સમજવાનો છે . � માણસને

સચ્ચા અને

માઅર� ફત મેળવવાની જરાય પરવા ન હોય
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, �

દર� ક પ્રકારના �ુનાહ અને ખરાબ કા

, �

આખેરતના અઝાબ માટ� કારણ�પ બનશે , તેનાથી
પરહ�ઝ કરતો ન હોય અને દર� ક અમ

લે ખૈર ,

�નાથી હંમશ
ે ા સવાબ મળતો રહ�શે તેવી બાબતો
પ્રત્યે જરા પણ લક્ષ ન આપતો હોય તે જ
અઅરાબી છે . �હજરત કરવી તે ઉપર જણાવેલ
બાબતોની િવ�ધ્ધની(એટલે ક� દર� ક સારા કામો
હંમશ
ે ા બ�વી લાવવાની) બાબત છે . �હજરત �ાર્
પછ� અઅરાબી થવાનો અથર્ એ છ

, ક� ‘ઇલ્મ

મેળવ્યા અને સાવધાન થયા પછ� અને યાદ
દ� વરાવ્યા પછ� પણ માણસ �હજરત કર�ને ફર�
પાછો અઅરાબી થઈ �ય. આ વાતનો સારાંશ એ
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છે ક� ઇન્સાન એક િન��ચત સમય �ુધી નેક કામ
કરતો રહ� અને ત્યાર પછ� તે નેક કામ કરવા�ું
છોડ� દ� તો તે પણ �હજરત �ાર ્ પછ�
અઅરાબીયત થઈ જવાની વ્યાખ્યામાં આવી જ.
�હજરત �ાર્ પછ� અઅરાબીયત તરફ
પાછા ફરવાનો �ુકમ , જો આળસ અને �ુસ્તીના
કારણે હોય તો લા�ુ પડશે. પરં � ુ જો � ૂલ અથવા
તો �કાવટના કારણે હોય તો લા�ુ પડશે નહ�.
આમ છતાં જો કોઈ માણસ લાંબા સમય �ુધી કોઈ
નેક કામ કરતો હોય તો , શ� હોય ત્યા �ુધી તે નેક
કામ કરવા�ું છોડ� ન દ� તે જ�ર� છે .
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��બર� જોઅફ�થી �રવાયત છે ક� :
‘તેઓએ હ

ઝરત

ઇમામ જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસલામ પાસેથી સાંભળ્�ું છે ક� આપે
ફરમાવ્�ું:
‘�ુ ં એ રાતને પસંદ ક�ં �ં , ક� �માં નેક
કામ કરતો ર�ુ.ં �થી મારા નફસને તેની ટ�વ પડ�
�ય. જો �ુ ં �દવસે નેક કામ કરવા�ુ ં �ુક� �� તો
રાતે તેની કઝા અદા કર� લ�. અને જો રાત્રે ને
કામ કરવા�ુ ં � ૂક� �� તો �દવસે તેની કઝા કર�
લ�. બેશક �ુદાની નઝદ�ક શ્રેષ્ઠ અમલ એ છે
� (અમલ) કરવા�ુ ં ચા�ુ રાખવામાં આવે. દર� ક
અઠવા�ડયાના આમાલને �ુ�વાર� અને દર� ક
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મ�હનાના આમાલને મ�હનાના �તે અને દર� ક
વષર્ના આમાલને પંદરમી શાબાનના ઇમામે
ઝમાના

અલ�ય્હસલામની �ખદમતમાં ર�ૂ

કરવામાં આવે છે . તેથી જયાર� પણ કોઈ નેક કામ
શ� કરો તો તેને એક વષર્ �ુધી ચા�ુ રાખ.
(એટલે કોઈ પણ નેક કામ કરવા�ું ઓછામાં ઓ�ં
એક વષર્ �ુધી ચા�ુ રાખ.)
(બેહા�લ અન્વા)
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ઉ� ૂમે દ�નને છોડ� દ� �.ંુ
ઉ�ુમે દ�ન (ઇલ્મે દ�ન�ું બ�ુવચ)
મેળવ્યા 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 પ્રકાર . તે એ
સંજોગોમાં હરામ છે , � મેળવ�ુ ં એ માણસ માટ�
વા�બે ઐની હોય. �ની િવગત પણ આગળ
જણાવવામાં આવી છે . આ ઉપરાંત માણસ પોતાની
�જ�દગીના �ત �ુધી ઇલ્મે દ�ન મેળવવા�ું છોડ�
નહ�. આ િવશે હ ઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� 

આલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ું છ:
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‘‘ઘોડ�યાથી ઘોર (પારણાથી કબ) �ુધી ઇલ્મ
પ્રાપ્ત .’’
ઇન્સાને �ુ�ૂસ િનય્યત અને 

રબત

(�ુદાની નઝદ�ક� મેળવવા)ના ઇરાદાથી નેક
કામોમાં મશ્�ુલ રહ��ું જોઈએ �થી �ુિનયા અને
આખેરતમાં નેક આમાલ કરવાના બદલામાં �
મહાન બદલાઓ (નેઅમતો) મળે છે
વં�ચત ન રહ�.
*****
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, તેનાથી

ઓગણત્રીસમો નાહ ઝા�લમોની
મદદ કરવી અને તેમની સાથે
સારો મેળ રાખવો.
ઝા�લમોની મદદ કરવી.
ઓગણત્રીસમો  નાહ � કબીરા હોવા�ુ ં
સ્પષ્ટ ર�તે બયાન કરવામાં આવ્�ું છે તે
ઝા�લમોની મદદ કરવી છે . ફઝલ ઇબ્ને શાઝાન
‘�ુનાહાને કબીરા ’ ની િવગતમાં હ ઝરત ઇમામ
અલી રઝા

અલ�ય્હસલામની �રવાયત બયાન

કરતા કહ� છે ક� આપે ફરમાવ્�ું:
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,

‘ઝા�લમોની મદદ કરવી અને તેમની
તરફ �ુ� ુ વલણ રાખ�ું એ ‘�ુનાહ� કબીરા’ છે ’
અઅમશની �રવાયતમાં આ જ પ્રકારન
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસલામની

હદ�સ ન�ધવામાં આવી છે .
ુ ીન’
‘વ�રકો એઆનતીલ મઝ�મ
એટલે ક� મઝ� ૂમોને �લ્મમાંથી �

કત

થવા માટ� તેની મદદ ન કરવી એ ‘�ુનાહ� કબીરા’
માંનો એક �ુ નાહ છે . બી� ર�તે કહ�એ તો
ઝા�લમને તેના �લ્મમાં મદદ
‘�ુનાહ� કબીરા’ છે .
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કરવી એ પણ

હઝરત ઇમામ � ૂસા �બન જઅફર
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે ક� :
‘ઝા�લમોના કામોમાં િશર કત કરવી અને
ુ ને � ૂરા કરવા માટ� ના પ્રયત્નો ક
તેના હ��ઓ

,

તેની મદદ કરવી એ �ુફ્ર કરવા સમાન છે અન
�ણી �ુઝીને તેની (ઝા�લમની) તરફ જો�ુ ં (એટલે
ક� �લ્મ થતો હોય ત્યાં રહ�ને કંઈ ન કર�) એ
‘�ુનાહ� કબીરા ’ છે . તે (તેમ કરનાર) જહ �લમને
પાત્ર . હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ:
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‘મેઅરાજની રાત્રે મ�  �કમના દરવા�
ઉપર આ પ્રમાણેનો �ુકમ લખેલો જો, ઝા�લમોની
મદદ કરનારા ન બનો.’
(વસાએ�શુ ્શયા)
‘એટલે ક� જો તમે જહ ન્  મમાં જવા ન
માગતા હો તો ઝા�લમોની મદદ ન કરો. તે
ઉપરાંત આ �ુનાહ િવશે �ુદાવંદ� આલમે �ુરઆન
મ�દમાં અઝાબનો વાયદો �� છે .’
‘અને (હ� �ુસલમાનો ) � લોકો �લ્મ
કર� છે , તેમના તરફ વળો નહ� , નહ�તર આગ
તમને અડકશે , અને અલ્લાહ િસવાય તમ રો કોઈ
�હમાયતી થશે નહ� , પછ� તમને સહાય પણ
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કરવામાં આવશે નહ�.

’ (� ૂરએ �ુદ : ૧૧પ)

તફસીર� િમન્હા�ુસ્સાદ�ક�નમાં લખ્�ું છે

‘તરક� ૂ’

એટલે ક� � કામ કરવાની ઉપરની આયતમાં
મનાઈ કરવામાં આવી છે . તેનો અથર્ હળ�ુંમળ�ુ,ં એટલે ક� એવા લોકો પ્રત્યે થો �ુકાવ પણ
રાખવો � લોકોએ પોતાની ઉપર ક� બી�ઓ ઉપર
હળ�ું મળ�ું , તેવા લોકો પ્રત્યે મોહબ્બત 
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
કરવામાં આવી છે , તો તેમની સાથે હળ�ુ ં - મળ�ુ ં,
975

�લ્મ કરવામાં તેમની સાથે શર�ક હો�ું કઈ ર�તે
�એઝ હોઈ શક� ?
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમ ઇરશાદ ફરમાવે છે:
‘જો કોઈ માણસ કોઈ ઝા�લમની લાંબી
ઉમ્ર માટ� �ુઆ કર�  , તે �ણે ક� �ુદાનો િવરોધ
કરવા�ું પસંદ કર� છે ’ �કતાબ ‘રોઝ� ુલ જ�ાં ત’માં
મદાર��ુલ અહકામના સંપાદક જનાબ સૈયદ
મોહમ્મદના �વન ચ�રતમાં લખ્�ું છે ક , જનાબ
સૈયદ મોહમ્મદ અને જનાબ શેખ સાહ�બે
ુ ઉ� ૂલ’ એ બંને એ સાથે મળ�ને હ ઝરત
‘�ુઆલે� લ
ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસલામની �ઝયારત માટ�
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જવાનો ઇરાદો ��. પરં � ુ જયાર� તેઓને એ
વાતની �ણ થઈ ક� શાહ� અબ્બાસી સફવી એ
�દવસોમાં મશહદ (�ુરાસાન)માં રોકાયો છે , ત્યાર�
તેઓએ તેમનો �ઝયારત માટ� જવાનો ઇરાદો છોડ�
દ�ધો હતો.
આ િસવાય સૈયદ બેહ�લ ઉ�ુમના �વન
ચ�રત્રમાં લખ્�ું છે , ‘�ુસ્તરાનના હા�કમે તેઓની
સાથે નમ્રતાભ�ુ� વતર્ન �ુ� ત્યાર� સૈયદ ફરમાવે
ક� મારા �દલમાં તેના પ્રત્યે થોડ�ક સહા�ુ�ૂિત પૈ
થઈ ગઈ , પરં � ુ �ુ ં આ આયતે શર�ફાનો મીસ્દાક
(ચ�રતાથર) બ�ું તે પહ�લા મ� ત્યાંથી ભાગી જવા�ું
યોગ્ય માન્�. તેથી તેઓએ દ� ઝ�ુલ છોડ�ને ઇરાક
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ખાતે વસવાટ �� અને તેમના �વનના �ત
�ુધી ત્યાં જ રહય. દ�નના ક�ટલાક �ુ�ગ�ના
�વનમાંથી એ વાત �ણવા મળે છે ક�

, ‘તેઓ

ઝા�લમો સાથે વાતચીત ક� પત્રવ્યવહાર ન કર
અને તેઓ સાથે સામા

�ક વ્યવહાર કરવાથી

એટલો બધો પરહ�ઝ કરતા ક� (તેમ કરવાથી) �ાંક
તેઓને ઝા�લમો સાથે દોસ્તી ન થઈ �ય અને
તેમાનાથી ઝા�લમોને મદદ કરવાનો �ુ નાહ ન થઈ
�ય ?
‘ફવાએ�ુર ર�ઝવીયાહ’ નામની �કતાબના
પાના નં ર૩ માં

મોહદ્દ�સ જઝાએર�એ નીચે

�ુજબનો પ્રસંગ ન�ધ્યો.
978

‘એક માણસ �ુલ્તાન શાહ અબ્બા
સફવીના કારોબારમાં મોટ� � ૂલ કર� બેઠો હતો
અને �ુલ્તનના ડરને કારણે તેણે મશહદમાં શરણ
લી�ુ ં હ�.ું તેણે મર�ુમ �ુલ્લા એહમદ(�ુક�ૃસે
અદર ્બેલી અ. ર.) ને િવનંતી કર� ક� તેઓ
�ુલ્તનને નામે એક પત્ર લખીને પોતાને માફ કર
દ� વા અને સ� ન કરવા માટ� ભલામણ કર� .
�ુક�ૃસે અદર ્બેલીએ શાહ અબ્બ ને પત્ર લખ ,
�માં આ પ્રમાણે લખ્�:
‘(બી� પાસેથી) માગીને લીધેલા �ુલ્કના
મા�લક અબ્બા , �ણી લે� ક� આ માણસ
શ�આતમાં ઝા�લમ હતો , પણ હવે મઝ�ુમ છે .
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તેથી તેની � ૂલને માફ કર. આશા રા�ુ ં ક� �ુદા
તાર� � ૂલોને માફ કરશે. ’ - બંદએ શાહ� િવલાયત
અહમદ અદર ્બેલી તરફથી રવાન.
ત્યાર બાદ અદર્બેલી સાહ�બના નામે શા
તરફથી જવાબ આવ્ય. ‘આપે � કામો િવશે મને
�ુકમ આપ્યો છ , તે માટ� માર� ઉપર અહ�સાન ��
છે આ મોહ�બને �ુવામાં � ૂલશો નહ�.

’ અલી

અલ�ય્હસલામના ઘરનો �ૂતરો અબ્બા.
‘તાર�ખે બહ�રા ’માં ન�ધવામાં આવ્�ું છે
ક�,

ખ્વા� િનઝા�ુલ �ુલ્ક આખેરત તથ

કયામતના �દવસે �હસાબ �કતાબ આપવાનો છે , એ
બાબતનો બ�ુ જ ખ્યાલ રહ�તો હતો અને તે વાત
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માટ� તે બ�ુ જ ડરતો હતો. આ જ કારણસર તે
પોતાના સ�ાકાળ દરમ્યાન ગર�બોને મદદગા
િવધ્વાનોનો ટ�ક�દાર હતો

,

અને દ�ની �ુકમો�ુ ં

�ુસ્તપણે પાલન કરતો હત. તેને એવી વાત �ુ �
ક� પોતાના સ�ાકળ દરમ્યાન પોતે કર�લા નેક
કાય� અને સદવ્યહાર િવશે લોકો પાસેથી
ગવાહના�ુ (સાક્ષી ) લખાવી લે� ુ ં �માં એહલે
ઇસ્લામના �ુ�ગ� ગવાહ� આપીને પોતાની સહ�
કર� , અને તે ગવાહના�ું પોતાના કફન સાથે
� ૂકાવી દ� �.ું �થી કદાચ પોતાને ન�ત મળ�
�ય.’ ઘણા �ુ�ગ�એ તેમના �ુસ્ને અખ્લા(સદ
ચા�રત) િવશે ગવાહ� લખી આપી
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, પરં � ુ તે

ગવાહના�ુ જયાર� બગદાદમાં મદ્રસ
નીઝામીયાના �ુદર�સ શેખ અ�ુ ઇસ્હાકને
સ�પવામાં આવ્�ું ત્યાર� તેઓએ આ પ્રમાણે લખ:
‘એટલે ક� �ુ ં ગવાહ� આ�ું �ં ક�

, શેખ

િનઝા�ુલ �ુલ્ક ઝા�લમો પૈક�નો સૌથી શ્રેષ્ઠ ઝા
છે .’
ઉપરોકત ગવાહ�ના શબ્દો જયાર� શૈખ
િનઝામે વાંચ્યા ત્યાર� તે �ૂબ જ રડયો અને કહ�ુ
ક� અ� ૂ ઇસ્હાક� � કાંઈ કહ�ું તે વાત સત્ય અન
હક�કત છે .’
એ વાતમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી ક
દર� ક સંજોગોમાં ઝા�લમોની મદદ કરવી હરામ
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,

અને ‘�ુનાહ� કબીરા’ પૈક��ુ ં કાયર્ છ . ઝા�લમો અને
ઝા�લમોને મદદ કરવાના �ુદા �ુદા પ્રકારો છઅને
તે બધાના શરઈ �ુકમો પણ આપવામાં આવ્યા છ ,
તેથી તે વાત પણ �ણી લેવી જ�ર� છે .
*****
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ઝા�લમોના પ્રક
�લ્મનો અથર્  , �ુદાના �ુકમોથી � ૂખ
ફ�રવી લે �ું અને એ બાબતો � અકકલ અને
શર�અત દ્વા યોગ્ય ઠ�રવવામાં આવી છ , તેનાથી
િવ� ૂખ રહ�� ું અથવા તેની િવ�ધ્ધ વતર્ન કર�.
તેના બે પ્રકાર છ:
(૧) અલ્લાહ� િન��ચત કર�લી મયાર્દા
(�ુ�ુદ� ઇલાહ�) થી હટ� જ�ુ ં એ માણસ �ુ
હોવા સમાન છે .
� િવશે �ુદાવંદ� કર�મ ઇશાર્દ ફરમાવે છે:
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િશ્ક

‘િનસંશય િશકર્ સૌથી મોટો � નાહ છે . ’ (�
હરગીઝ માફ નહ� થાય)
(� ૂરએ � ૂકમાન ૩૧, આ. ૧ર)
(ર)

અથવા તો �ુદાવંદ� તઆલાની

આયતો �ુઠ્ઠલાવ , � િવશે �ુરઆને મ�દમાં
ઇરશાદ છે :
‘અને ઇન્કાર કરનારાઓ પોતે જ
�લ્મગાર છ.’
(� ૂરએ બકરહ ર, આ. રપપ)
શર�અતમાં � બાબતોનો સ્પષ્ટપણે �ુક
આપવામાં આવ્યો છે તેની ઉપર અકલન અને
શરઅન સં� ૂણર્ િવ�વાસ રાખવો વ
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�બ છે . તે

�ુકમોને ક� ૂલ ન કરવા અને તેની ઉપર િવ�વાસ
ન રાખવો �લ્મ છ. આ ઉપરાંત અલ્લાહથી અને
અલ્લાહ� િન��ચત કર�લી મયાર્દાઓથી �ૂખ ફ�રવ
લે�,ું વા�બાતને છોડ� દ� વી, હરામ કામ કરવા, એ
બધા �લ્મ છ.
આ િવશે ઇરશાદ� રબ્�ુલ ઇઝઝત છે:
‘અને �ઓ અલ્લાહની હદો ઓળંગી �ય
છે , તેઓ �લ્મગાર છ.’
(� ૂરએ બકરહ ર, આ. રર૯)
‘પણ તેમાંથી ક�ટલાક (બંદા) તો પોતાની
ઉપર �લ્મ કરનાર છ. ’ (આ બધા પોતે પોતાના
નફસો પર �લ્મ કરનારા છ.)
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(� ૂરએ
ફાિતર ૩પ, આ. નં ૩પ)
બી� કોઈ માણસના હકકો િવશે �ુદાના
�ુકમોની અવગણના કરવી, એટલે ક� કોઈ માણસને
શાર��રક ઈ� પહ�ચાડવી , �મક� માર�ુ,ં � ૂન કર�
નાખ�ુ,ં �લમાં � ૂર� 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 કબ્જો જમાવી દ�વ , �મક� કોઈનો માલ તેની
ર� વગર લઈ લેવો અથવા કોઈ હકદારને તેનો
હક ન આપવો તે જ પ્રમાણે ગસબ કરવાનાં બી
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પ્રકારો છે �માં સૌથી મોટો  નાહ (પદવી) હોદ્
અને િવલાયતના સ્થાન ઉપર કબ્જો કર� લેવો ત
છે � માટ� એહલેબત
ૈ અલય્હ��ુસ્સલામ જ �ુસ્ત
હોવા�ું સા�બત છે . આ સ્થાનને બની ઉમય્યા અન
બની અબ્બાસના ઝા�લમ ખલીફાઓએ પચાવી
પાડ�ું હ�.ુ ં તેવી જ ર�તે બી�ુ ઉદાહરણ
�ુજતહ�દના સ્થાન ઉપર કોઈ ગેર આદ�લ બેસી
�ય તે છે . તેવા ઝા�લમોના પણ બે પ્રકાર .
(૧) પહ�લો પ્રક �લ્મ સીતમ કરવો એ તે
માણસનો ધંધો જ હોય, �મક� ઝા�લમ અને �ુટારા
સ�ાધીશ.
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(ર) બીજો પ્રકાર એ છે , �લ્મ કરવો એ
તે માણસનો ધંધો ન હોય , પરં � ુ આક�સ્મક ર�તે
તેનાથી કોઈ વખત �લ્મ ક� િસતમ થઈ જતો હો.
તે �ુકમોને �ણવા માટ� એ પ્રકારો પૈક� દર�કન
આગળ સ્પષ્ટતા કર� તે�ું વણર્ન કરવામાં આવ
છે .
*****
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ઝા�લમને �લ્મ કરવામાં મદદ
કરવી.
� માણસનો વ્યવસાય જ �લ્મ કરવાન
હોય તેવા ઝા�લમની �લ્મમાં મદદ કરવી એ
‘�ુનાહ� કબીરા’ હોવામાં કોઈ જ શંકાને સ્થાન નથ.
�મક� મઝ� ૂમ ને મારવા માટ� તેના હાથમાં કોરડો
આપવો અથવા કોઈ મઝ� ૂમને એ માટ� પકડ�
રાખવો ક� �થી ઝા�લમ તેને માર� શક� , કત્લ કર�
શક� ક� ક� દ કર� લે. આમ, ઝા�લમની કોઈ પણ ર�તે
મદદ કરવી હરામ છે .
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શૈખ અન્સાર�
ફરમાવે છે ક�

(અ.ર.)

મકાસીબમાં

‘ઝા�લમોને તેમના �લ્મમાં મદદ

કરવી એ ચાર દલીલો (� અહ�કામ સા�બત
કરવા�ું માધ્યમ છ , એટલે ક� �ુરઆન , અકકલ,
�ુ� ્ ત અને ઇજમાઅ)થી સા�બત અને

‘�ુનાહ�

કબીરા’ પૈક� છે . અકલી દલીલ એ છે ક�

, જો

ઝા�લમને કોઈ મદદ કરનાર ન હોય અને તે ર�તે
�લ્મ 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 બંનન
ે ે તેના
ખરાબ ચા�ર�ય અને કાય� માટ�ની જવાબદાર� માટ�
સરખા જવાબદાર ગણે છે . આ વાતનો સારાંશ એ
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છે ક� , ઝા�લમને તેના �લ્મમાં મદદ કરવી એ
અકકલની �એ કોઈ પણ પ્રકારના સંદ�હ વગ
હરામ ગણાય છે . ફ�કહ� �કતાબોના અભ્યાસ કરતા
એ વાત જણાય આવે છે ક� ઝા�લમને તેના �લ્મમાં
મદદ કરવી એ તમામ ફોકહાની દ્ર�ષ્ટએ હરામ
અને આ એક સવર્ �સ્વ�ૃત બાબત . �ુરઆને
મ�દમાં ‘વલા તર�ૂ ઇલ્લલ્લઝીન ઝલ

’ ની

આયતના શબ્દો ઝા�લમને તેના �લ્મમાં મદ
કરવી એ હરામ હોવા િવશે � ૂરતા છે . એ વાત પણ
સા�બત છે ક� , જયાર� ઝા�લમ તરફ થોડો �ુકાવ
રાખવો હરામ હોય તો પછ� ઝા�લમને તેના
�લ્મમાં મદદ કરવી બી� ર�તે હરામ હોવામાં
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કોઈ સંદ�હ રહ�તો નથી. કારણ ક� ઝા�લમની મદદ
કરવી એ તેના પ્રત્ �ુકાવ રાખવાનો સૌથી સરળ
માગર્ છ . આ ઉપરાંત ઇરશાદ� �ુદા છે :
ુ ાહ તથા �લ્મમાં(શ�ત
ુ ામાં)
‘અને �ન
એક મેકની સહાય કરો નહ�. અને અલ્લાહથી ડરો
(કારણ ક�) બેશક અલ્લાહ સખ્ત અઝાબ આપના
છે .’
(� ૂરએ માએદહ પ, આ. ર)
*****
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ઝા�લમની મદદ અને �રવાયતે
એહલેબત
ૈ અલય્હ��ુસ્સલ
આ િવષયની પણ ઘણી �રવાયતો વાર�દ
થઈ છે . શૈખ અન્સાર�એ તેમની �કતાબે વરામમાં
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ આલેહ�
વસલ્લમથી ન�ધ્�ું છે ક� આપે ફરમાવ્�:
‘‘િનશંક, 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
ઇસ્લામથી બહાર િનકળ� �ય છ.
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’’ (મજ�ુએ

વરામ ભાગ ૧, પાના નં ૪પ) અને એ વાત પણ
સ્પષ છે ક� � કાયર માણસને ઈમાન અને ઇસ્લામન
વ�્ળમાંથ
ૂર
બહાર ફ�ક� દ� તે કબીરા �ુનાહોમાંથી છે .
હઝરત ઇમામ જઅયર� સા�દક
અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું ક�

‘‘જયાર�

કયામત

બરપા થશે ત્યાર� એક પોકારનારો અવાજ �ુલંદ
કરશે ક� ઝા�લમો અને ઝા�લમોની મદદ કરનારાઓ
તથા ઝા�લમોની �વા લોકો �ાં છે ? એટલે �ુધી
ક� જો કોઈએ ઝા�લમની માટ� કલમ (પેન) અથવા
શાહ�નો ખડ�યો બનાવ્યો હશે �નાથી ઝા�લમ
�લ્મનો �ુકમ લખી શક� તો તેવા તમામ લોકોને
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એક લોખંડના તા� ૂતમાં ભેગા કરવામાં આવશે
અને તે તા� ૂતને જહ�ા મમાં ફ�ક� દ� વામાં આવશે.’’
(વસાઈલ ભાગ ૧૪, પાના નં ૧૩૧)
અને હ ઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહ
અલય્હ�  આલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ: ‘‘જો કોઈ
માણસ કોઈ ઝા�લમ બાદશાહને (તેના પોશાકમાં)
કોરડો લટકાવી દ� �નાથી તે બાદશાહ મઝ�ુમને
માર� તો �ુદાવંદ� આલમ તે કોરડાને સી�ેર હ�ર
ગજ લાંબા સાપની �ુરતમાં બદલાવી નાખશે અને
તે સાપ તેને (ઝા�લમ બાદશાહની મદદ કરનારને)
જહ� મની આગમાં હંમશ
ે ા માટ� વ�ટળાયેલો
રહ�શ.ે ’’
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આ ઉપરાંત આપે ફરમાવ્�ું:

‘‘જો કોઈ

ઝા�લમના લડાઈ ઝઘડાના વ્યવહારને પોતાના
હાથમાં લે અને ઝા�લમની મદદ કર� તો મૌત
વખતે, મૌતના ફ�રશ્તા તેને લાનતે �ુદા અને
જહ�નમની ભેટ આપે છે � ખરાબ જગ્યા છ. જો
કોઈ ઝા�લમને �લ્મ અને િસતમ કરવા માટ�
માગર્દશર્ન આપે તો હામા(�ફરઔનના વઝીર)
સાથે મશ�ર
ુ થશે અને તે માણસ (એટલે ક� �લ્મ
કરવા�ું માગર્દશર્ન આપન)નો અને ઝા�લમનો

અઝાબ બી� જહ�આ
મવાસીઓ કરતા વધાર� સખ્ત
હશે. જો કોઈ માણસ પોતાના કોઈ
મોઅમીનભાઈની બાદશાહ સામે ચાડ�
કરશે (એટલે ક� � �ુસલમાન

– �ુગલી

બાદશાહને એ

મોઅિમન િવશે એવી વાતો કહ� �ને સાંભળ�ને
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બાદશાહ મોઅિમન

ઉપર ગઝબનાક થાય)પરં � ુ

જો એ વાત સાંભળ�ને બાદશાહ તરફથી
મોઅિમનને કંઈ કહ�વામાં ન આવે અને તેને કંઈ
પણ તકલીફ પણ પહ�ચાડવામાં ન આવે તો પણ
�ુદાવંદ� આલમ �ુગલખોરના બધા જ નેક કાય�ને
નકામા કર� નાખે છે . પરં � ુ જો બાદશાહ તરફથી તે
મોઅિમન ઉપર કોઈ �ુસીબત નાઝીલ થાય

,

(એટલે ક� �ુસીબત ક� તકલીફ પહ�ચે) તો �ુદાવંદ�
આલમ તેને (�ુગલખરોને) જહ �ે મના એ ભાગમાં
નાખી દ� શે જયાં હામાન�ું સ્થાન હશ.
*****
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ઝા�લમોની પ્રશંસા કરવી પ
હરામ છે .
ઝા�લમોની એવી ર�તે પ્રશંસા કર

,

�નાથી તેની શાનો – શૌ કત અને શ�ક્તમાં  �ૃ�ધ્
થવા�ું કારણ બને અને તે વધાર� �લ્મ કર� શક�
અથવા તેના વખાણ કરવાથી તે (વ�ુ) ઝા�લમ
અને કઠોર બની �ય તે હરામ છે . આ િવષય�ુ ં
વણર્ન અગાઉ કરવામાં આવ્�ું  . તે િસવાય નહ�
અિનલ �ુન્કર માટ� � દલીલો પ્રસ્�ુત કરવા
આવે છે તેનાથી એ બધા કાય� �ુનાહ� કબીરા
હોવા�ું સા�બત થાય છે .
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ખાસ કર�ને શેખ અન્સાર� ર�ૂલ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ� વસલ્લમથી

�રવાયત ન�ધે છે ક� આપે ફરમાવ્�ું:

‘‘જો કોઈ

માણસ કોઈ દૌલતમંદ માણસને માન આપે અને
તેને માનવંત �હ�ર કર�

, તેમજ તેની દૌલતની

લાલચમાં તેને સારો સમ� તો �ુદાવંદ� આલમ
તેની ઉપર ગઝબનાક થશે અને તેને આગના
તા� ૂતમાં નાખીને સૌથી નીચેના ભાગમાં એવી
જગ્યાએ નાખી દ�શે જયાં કા�ન�ું સ્થાન .

’’

(વસાએ�ુશ્શયા, ભાગ ૧૪ , પાનાં નં ૧૩૧) એ
વાત પણ �પી નથી ક� આ �રવાયત બધાને લા�ુ
પડ� છે અને �ની પ્રશંસા કરવામાં આવી હોય ત
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ઝા�લમ તથા પ્રશંસા કરનાર માણસ બંને અઝાબન
પાત્ર થઈ જ.
આ ઉપરાંત હ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ
�રવાયત છે ક�

ઝરત ર� ૂલે �ુદા
આલેહ� વસલ્લમથી

‘‘જો કોઈ

ઝા�લમ બાદશાહની

પ્રશંસા કર� અથવા તો લાલચમાં આવી જઈન
પોતાને તેનાથી નાનો અને હલકો �હ�ર કર� તો તે
જહ�થમની આગમાં તેની જ સાથે હશે.’’
(વસાઈલ ભાગ ૧૪, પા. નં ૧૩૩)
આપે ફરમાવ્�ું: ‘‘જયાર� કોઈ ફાિસકની
પ્રશંસા કરવામાં આવે , ત્યાર અશ� �ુદા �ુ� ઉઠ�
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છે , અને પ્રશંસા કરનારને �ુદાનો ગઝબ ઘેર� વળ
છે .’’
ુ બેહાર ભાગ - ૧, પા. ૧૭૭)
(સફ�ન�લ
*****
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ઝા�લમ તરફથી મળતો હોદ્
ધારણ ન કરવો જોઈએ.
ઝા�લમની મદદ કરવા�ું સૌથી મો�ું
માધ્યમ તેના તરફથી કોઈ હોદ્ ક� સ્થાન ગ્ર
કર�ુ ં તે છે . બેશક તે સ્થાન ક� હોદ્ કોઈ પ્રકારન
�લ્મ કરવા�ું કારણ ન હો. દાખલા તર�ક� કા� ૂન
વ્યવસ્થા અને �ુલેહ શાંતી તથા �ુરક્ષા .
પણ જો તે હોદ્નો � ૂળ હ�� ુ જ િસતમ કરવો હોય ,
�મક� ઝા�લમ તરફથી �લ્મો િસતમ કર�ને લોકોનો
માલ �ટં ૂ � લેવાના કામ માટ� િન�ુ કત થ�ુ,ં તો એ
વાતમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી ક� આ બી�
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બાબતના �ુનાહ ભાર� છે અને તેનો અઝાબ પણ
સખ્ત છ. હ

ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસલામની આ મશ�રૂ �રવાયત તોહ�લ
ઓ�ૂલમાં ન�ધવામાં આવી છે , �માં આપે ફરમાવ્�ું
: ‘‘ઝા�લમ હા�કમોના હોદ્ તેમજ હરામ હોદ્ એવા
લોકોના હોદ્ છે � ઝા�લમ લોકો તરફથી કામ
કરવામાં વ્યસ્ત રહ� .
કામ કર�ું અને

એવા ઝા�લમ લોકો માટ�

હોદ્ �સ્વકારવા હરામ છ.

તેવા

ઝા�લમો માટ� કામ કરવાથી અઝાબમાં ફસાઈ
જવાશે. ભલે તે કામ થો�ું હોય ક� વધાર� . પરં � ુ
તેવા દર� ક કામ ક� �માં ઝા�લમની મદદ થતી હોય
તે કામ �ુનાહ� કબીરામાંથી છે . ઝા�લમ તરફથી
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કોઈ હોદ્ �સ્વકારવો એ હકકોને બરબાદ કરવ
બાિતલ ને �હ�ર કરવા

,

, �લ્મ અને ફસાદ

ફ�લાવવા, આસમાની �કતાબોને ના� ૂદ કરવી

,

પયગમ્બરોને કત્લ કર , મ�સ્જદોનો િવનાશ અને
દ�નના અહ�કામમાં ફ�રફાર થઈ જવા�ું કારણ થશે.
આ કારણસર ઝા�લમો સાથે કામ કર�ું અને તેમની
મદદ કરવી હરામ છે . પરં � ુ મજ� ૂર� અને
લાચાર�ના સંજોગોમાં , �મક� કોઈક સંજોગોમાં
લોહ� પી�ું અને માસણ�ું ગોશ્ત ખા�ું પણ �એઝ
થઈ �ય છે . (ત્રણ �દવસ �ુધી �ુખ્યા રહ��ું પ
પછ�) એટલે ક� જો એટલી ભાર� મજ� ૂર�નો આલમ
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હોય ત્યાર� ઝા�લમનો ઓહદો �સ્વકાર કરવો �ુના
નથી.
આ ઉપરાંત આપે ફરમાવ્�ું:

‘‘� લોકો

ઝા�લમો માટ� કાંઈ (કામ) કરવા�ું �સ્વકાર� તો
એવા લોકોને કયામતના �દવસે �ુદાવંદ� આલમ �
સૌથી મા�ુલી સ� આપશે તે સ� એ હશે ક�

,

જયાં �ુધી તમામ લોકોનો ફ�સ લો ન થઈ �ય ત્યાં
�ુધી તેઓને (ઝા�લમ�ું કામ કરનારને) આગ પાસે
ઉભા રાખવામાં આવશે. (અને ત્યાર પછ� તેઓનો
ફ�સલો કરવામાં આવશે.)’’
‘દા�સ્સ્લ’ �કતાબના �તમાં ઇરાક�
�ુકાશેકાત બરઝખીના પ્રકરણમાં સૈયદ જલી
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આર�ફ નબીલ , સૈયદ મોહમ્મદ અલી ઈરાક�ના
‘�ુકાશેફાહ’ માં લખે છે ક�

‘‘�ઓનો ઉલ્લેખ

કરવામાં આવ્યો છે તે એવા શખ્સ છે �ઓ
હઝરત ઇમામ મહદ�

અલ�ય્હસલામની �ઝયારત

કર� છે . તેઓ�ુ ં કહ�� ું છે ક� તેઓ તેમની
�ુવાવસ્થામાં ઈરાકમાં તેમના �ૂળ વતન
(કરહ�દ) � ઈરાકના

ગામો પૈક�ની એક મશ�રૂ

વસ્તીછે , ત્યાં રહ�તા હત. તે �દવસોમાં એક એવો
માણસ �ને �ુ ં નામ અને �ૂળથી ઓળખતો હતો.
તેમનો ઇન્તેકાલ થઈ ગયો અને અમારા ઘરની
સામે � કબ્રસ્તાન હ�ું તેમાં દફનાવવામાં આ.
તે દફન થઈ ગયા પછ� સતત ચાલીસ (૪૦)
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�દવસ �ુધી દરરોજ તેની કબ્રમાંથી આગન
જવાળાઓ િનકળતી , તેમજ �દન અને િવલાપનો
�દયદ્રા અવાજ સંભળાતો હતો. તે �દવસોના
પ્રારંભમાં એક રાતે તે મર�ૂમના અવા� ભયાન
સ્વ�પ ધારણ કર� લી�ુ

, �નાથી �ુ ં બ�ુ જ

ભયભીત થઈ �ુ ં �ઈ ગયો. એ અવાજથી મારા
શર�રમાં એટલી બધી �ુ�ર� થવા લાગી ક� �ુ ં
માર� �ત ઉપર કા� ૂ રાખી શ�ો નહ�
બેહોશ થઈ ગયો. જયાર� મારા

, અને �ુ ં

પ�રચીતોને આ

વાતની �ણ થઈ ત્યાર� તેઓ બધા મને ઉપાડ�ને
લઈ ગયા. જયાર� માર� �સ્થિત �ુધર , ત્યાર� �ું તે
માણસની કબ્રની હાલત િવશે �ૂબ જ િવસામણમા
1008

�ુકાઈ ગયો , કારણ ક� �ુ ં તે માણસની પાછલી
�જ�દગી િવશે કાંઈ જ �ણતો ન હતો. પાછળથી
મને એ વાત �ણવા મળ� ક�

, તે માણસ તેના

મોહલ્લાની એક કચેર�માં કામ કરતો હત. એક
�દવસ તેણે એક સૈયદ પાસે અદાલતી ટ� ક (કોટર ્ના
કરવેરા)ની માંગણી કર�. તે સૈયદ તે ટ� ક ભરપાઈ
કરવા માટ� શ�ક્તમાન ન હતો તેથી તે માણસે તે
સૈયદને ટ�ક ભરપાઈ ન કરવાના �ુનાહ સબબ ક� દ
�� અને લાંબા સમય �ુધી તે સૈયદને પોતાના
ઘરની છત સાથે બાંધીને લટકાવી રાખ્ય. આમ
એક સૈયદને તકલીફ પહ�ચાડવાના કારણસર તેને
કબ્રમાં અઝાબનો સામનો કરવો પડ.’’
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આ િવષયના અ�ુસધ
ં ાનમાં એક
િવ�વસનીય માણસે લખ્�ું છે ક�

‘‘ક�ટલાક સમય

પહ�લા કાશાનમાં આકા મોહંમદઅલી નામનો એક
માણસ રહ�તો હતો � અ�ર વેચવાનો ધંધો કરતો
હતો. તેનો સંબધ
ં (સ�ાિધશોની) કચેર� સાથે પણ
હતો. તેણે કોઈને પણ અ�રના ખર�દ - વેચાણ
કરવા પર પ્રિતબંધ �ુકાવી દ�ધો હ. તે
સમયગાળામાં કોઈ સૈયદ� એક મણ (ર૦
ક�લોગ્ર) અ�ર લી�ું અને કોઈને વેચી દ��ુ.ં
જયાર� આ વાતની તે ઝા�લમ માણસને ખબર પડ�
ક� ત્યાર� તે બ�રમાં ગયો અને તે માણસને મળ�ને
� ૂબ જ ગાળો દ�ધી અને તેને એક થપ્પડ માર�
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દ�ધી. સૈયદ ઉપર આ પ્રકારનો �લ્મ થતાં
સૈયદ� જતાં જતાં કહ�ું ક� મારા દાદા તારા આ
�લ્મની સ� આપશ. તે ઝા�લમ આ વાત સાંભળ�
પાછો ફય� અને પોતાના �ુલામને મોકલ્યો અને તે
સૈયદને પકડ� લાવવા કહ�ુ.ં ત્યાર પછ� તેને
દંડાથી માય� અને કહ�ું ક� � તારા દાદાને કહ��
ક� મારા બાવડા ઉતાર� લે. બી� �દવસથી તે
ઝા�લમને તાવ આવવા લાગ્યો અને રાતથી તેના
બાવડામાં �ુખાવો થવા લાગ્ય. ત્રી� �દવસે તેન
બાવડા ઉપર સખ્ત સોજો ચડ� ગય. અને તેમાંથી
રસી (પ�) વહ�વા લાગી. ચોથા �દવસે તબીબોએ
તેના હાથને એવી ર�તે કાપ્યા ક� તેના(નીજના
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હાડકાના) � ૂળ દ� ખાવા લાગ્ય. અને ઝા�લમ
સાતમાં �દવસે વાસીલે જહ �લમ થયો. ’’ ઝા�લમ
તરફથી કોઈ પણ હોદ્ �સ્વકારવો એ તેના �લ્મમા
બ�ુ જ મદદ કરવા સમાન છે . ��ું

પ�રણામ

સીતમ છે . કારણ ક� ઝા�લમના હોદ્ અને પદ ઉપર
રહ�ને માણસ કોઈ �લ્મ ક� �ુનાહ ન કર� એ વાત
કોઈ ર�તે શકય નથી.
દાઉદ �બન ઝરબીથી નકલ થએલ એક
સહ�હ �રવાયતમાં તેમણે કહ�ું ક� ‘‘ઇમામ સજ�દ
અલ�ય્હસલામના �ુશ્મનોમાંથી કોઈએ મને ખબર
આપી અને કહ�ું ક� મ� ઇમામ

અલ�ય્હસલામને

અઝર્ કર� ક� દઉદ �બન અલી � (મદ�નાનો હા�કમ
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હતો તેન)ે અથવા �ુ�ુમતના બી� સભ્યોને માર�
ભલામણ કર� દ� , �થી તેઓ મને હોદ્ અને પદવી
આપે. ઇમામ અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું: �ુ ં એ�ુ ં
કામ હરગીઝ નહ� ક�ં. મ� િવચા�ુ� ક� ઇમામ
અલ�ય્હસલામે આ કામ કરવા�ું એ માટ� ન
�સ્વકા�ુ� હોય ક� તેઓને ડર હશે ક�

હોદ્ ઉપર

રહ�વાથી �ાંક મારાથી કોઈ �લ્મો િસતમ ન થઈ
�ય. ત્યાર પછ� �ું ઇમામ

અલ�ય્હસલામની

�ખદમતમાં હાજર થયો અને મ� મોટ� મોટ� કસમ
ખાધી અને વચન આપ્�ું ક� �ું કોઈ પ્રકારનો �
નહ� ક�ં. તેમજ �ુ ં લોકોની મદદ િસવાય બી�ુ ં કોઈ
કામ નહ� ક�ં. આ સાંભળ�ને ઇમામ
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અલ�ય્હસલામે આસમાન તરફ જો�ુ.ં અને રોતા
રોતા ફરમાવ્�ું ક� આ કામ કરવા કરતા આસમાન
ઉપર જ�ું સહ�� ું

છે . �હ�ર� ર�તે ઇમામ

અલ�ય્હસલામના આ કૌલનો અથર્ એ હતો ક�
ઝા�લમ તરફથી કોઈ હોદ્ ક� ૂલ �ાર ્ પછ� માણસ
�લ્મ ન કર� અને હંમેશા અદલ અને ઇન્સાફથ
કામ લે એ વાત અશ� છે .
*****

1014

એવા સંજોગો જયાં હોદ્ ક� ૂલ
કરવો �એઝ છે .
એવા સંજોગો ક� જયાર� ઝા�લમ તરફથી
કોઈ હોદ્ ક� પદ ગ્રહણ કર�ું �એઝ 

, બલ્ક�

ક�ટલીક વખતતો વા�બ થઈ �ય છે �નો ઉલ્લેખ
નીચે કરવામાં આવેલ છે .
પહ�� ું કારણ લાચાર� , બળજબર� અથવા
તો તકય્યાના સંજોગોમાં જો

હોદ્ ન ક� ૂલ

કરવામાં ઝા�લમ તરફથી �ન માલ અથવા
ઇઝઝત અને આબ��ું જોખમ હોય

, (તો હોદ્

ક� ૂલ કરવો �એઝ છે .) આ પ્રકાર� બળજબર
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અને દબાણ� ૂવર્ક અપાએલ હોદ્ ક� ૂલ કરવા માટ�
આમ અને ખાસ બંને પ્રકાર ઘણી દલીલો મળે છે .
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમ ઇરશાદ ફરમાવે છે:

‘‘�

વસ્�ુ માટ� માર� ઉમ્મત ઉપર બળજબર� કર�ન
(તેને) મજ� ૂર કરવામાં આવશે , તે વસ્�ુ િવશે તેને
સવાલ કરવામાં નહ� આવે.’’
(�કતાબે ખેસાલ, પાના નં ૪૧૬)
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું: ‘‘�ુદાવંદ� આલમે કોઈ
વસ્�ુ એવી પૈદા નથી કર� � મજ�ૂર�ના
સંજોગોમાં હલાલ ન થઈ જતી હોય.
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’’

વસાએ�ુશ્શયામાં હ ઝરત ઇમામ અલી રઝા
અલ�ય્હસલામની �રવાયત ન�ધવામાં આવી છે તે
�ુજબ તેઓએ મા�ુન રશીદ તરફથી �

હોદ્

ધારણ �� હતો તે� ું કારણ બળજબર� અને
‘‘તકય્યા’’ હ�ુ.ં
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામને ઝા�લમ બાદશાહ માટ� કામ
કરવા િવશે � ૂછવામાં આવ્�ું ત્યાર� આપે ફરમાવ્�:
‘‘�એઝ નથી પણ જો માણસ કોઈ પણ ર�તે
ખાવા પીવાની વસ્�ુઓ મેળવવાની શ�ક્
ધરાવતો ન હોય , �વ�ુ ં જોખમ હોય , અને બધો
આધાર ફ કત બાદશાહ�ું કોઈ કામ ક�
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હોદ્ ક� ૂલ

કરવા ઉપર આધા�રત હોય તો વાંધો નથી. જો
કોઈ ઝા�લમ હા �કમ મારફતે તેના �ુધી માલ
પહ�ચે તો તે� ું �ુમ્સ એહલેબૈત અલય્હ��ુસ્સલામ
પહ�ચાડ� દ� � ું જોઈએ.’’
હોદ્ �સ્વકારવાનો બીજો પ્રકાર એ છે ,
એવો હોદ્ �સ્વકારવામાં આવે �નાથી કોઈ �લ્મ ક
સીતમ થતો ન હોય. દાખલા તર�ક� લશ્કર� ક�
�ુલ્ક� હોદ્, �નાથી દ� શમાં શાંિત , સલામતી અને
કાયદો તથા વ્યવસ્થાની �ળવ , રસ્તાઓ અને
�ુસલમાનોની સરહદોની દ� ખર� ખ અને તેવી જ
ર�તે બી� જવાબદાર�ઓ ક� �નો હ�� ુ ફક્ત
�ુસલમાનોના કામોની �ુધારણા અને મઝ�ુમોની
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અને મોઅિમનોની મદદ કરવાનો અને હકદારોને
તેમના હક પહ�ચાડવાનો હોય તો તે વો હોદ્ ક� ૂલ
કરવામાં કોઈ વાંધો નથી. આ વાતનો �ુલાસો એ
છે ક� આ પ્રકારન

હોદ્ ઝા�લમો તરફથી

�સ્વકારવાનો ઇરાદો ફક્ત અદ(ન્યા)નો પ્રચા
કરવાનો અને મોઅિમનો સાથે અહ�સાન કરવાનો
હોય તો એવો હોદ્ �સ્વકારવો �એઝ છ. એટ�ું જ
નહ� પણ વધાર� �ુસ્તહબ છ. ઝીયાદ �બન અબી
સલમા કહ� છે ક� �ુ ં હ

ઝરત ઇમામ � ૂસા �બન

જઅફર અલ�ય્હસલામના �ખદમતમાં હાજર થયો
ત્યાર� ઇમામે મને ફરમાવ્�ું ક� તમે �ુ�ુમતન
નોકર�યાત છો

? મ� કહ�ું � હા ઇમામ
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અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું: શા માટ� ? મ� કહ�ુ ં : �ુ ં
�ુ�વ્વત વાળ

,

અહ�સાન કરનારો તથા

જ�રતમંદોને મદદ કરનારો �ં અને આ ર�તે �ુ ં
માર� નોકર� � ૂક� શ કતો નથી. ઉપરાંત �ુ ં બા લ
બચ્ચાવાળો માણસ �ં અને મારા �વન િનવાર્
માટ� માર� પાસે બીજો કોઈ રસ્તો નથ. ઇમામ
અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું:

‘‘મને પહાડની �ચી

ટોચ ઉપરથી ફ�ક� દ� વામાં આવે અને મારા �ુકડ�
�ુકડા થઈ �ય , એ મને વધાર� પસંદ છે એના
કરતા ક� �ુ ં એવા લોકોના કામ ક�ં અથવા એમના
ઘરમાં પગ �ુ�ુ ક� � �લ્મ કર� છ. પરં � ુ એક વાત
�ુ ં પસંદ કર�શ. �ું તમે �ણો છો ક� �ા સંજોગોમાં
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? મ� કહ�ુ ં : માર� �ન આપ ઉપર ફ�દા થઈ
�ય, �ુ ં નથી �ણતો. ત્યાર� ઇમામઅલ�ય્હસલામે
ફરમાવ્�ુ: એ િસવાય ક� મોઅિમનોને તેમના ગમ
અને તકલીફોથી �ુ�ક્ત અપા�ુ. અથવા કોઈ ક� દ�
મોઅિમનને ક� દમાંથી �ટકારો અપા�ું અથવા કોઈ
મોઅિમન�ું કઝર્ અદા ક�.

’’ ત્યાર પછ� આપે

ફરમાવ્�ું: ‘‘ઝીયાદ, જો તમને ઝા�લમ તરફથી
કોઈ હોદ્ મળે તો તમારા મોઅિમન ભાઈઓ સાથે
નેક� કરો �થી એ લોકોના કામોમાં વ્યસ્ત રહ�વાન
કારણે તમે � �ુનાહના કામમાં (ઝા�લમનો

હોદ્

�સ્વકાર�ન) વ્યસ્ત રહો  , તે� ું પ્રાય��ચત થ
�ય અને �ુનાહ માફ થઈ શક�.’’
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ફઝલ �બન અબ્�ુર રહ�માન કહ� છે ક� મ�
હઝરત ઇમામ � ૂસા �બન જઅફર અલ�ય્હસલામને
લખ્�ું:

‘‘મને �ુ�ુમતમાં નોકર� કરવાની

પરવાનગી આપો.

’’

ઇમામ

અલ�ય્હસલામે

ફરમાવ્�ું ‘‘જો તમે અહ�કામે ઇલાહ�માંથી કોઈ
�ુકમમાં ફ�રફાર ઉભો ન કરો

, �ુ�ુદ� ઇલાહ�માંથી

કોઈ હદને બાિતલ ન કરો , તો કોઈ વાંધો નથી
અને તમે તમારા મોઅિમન ભાઈઓની હાજત � ૂર�
કરો તો તે તમારા અમલનો કફફારો બનશે.’’
હા�નના વઝીર અલી �બન ય

કતીને

હઝરત ઇમામ � ૂસા �બન જઅફર અલ�ય્હસલામને
લખ્�ું: ‘‘આપ મને હોદ્ ઉપર રા�ના�ુ આપી
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દ� વાની પરવાનગી આપો. ’’ આપે જવાબમાં લખ્�ું
: ‘‘તમે ઝા�લમોની �ુ�ુમતમાંથી �ુદા થઈ � વ તે
બાબત �ુ ં તમારા માટ� �એઝ સમજતો નથી.
�ુદાવંદ� આલમ માટ� ઝા�લમોના દરબારમાં એવા
લોકો છે , �ઓ મારફત �ુદા પોતાના દોસ્તોની
�ુસીબતોને �ૂ ર કર� અને આ એવા લોકો છે �ઓને
�ુદાવંદ� આલમ માટ� ઝા�લમોના દરબારમાં એવા
લોકો છે , �ઓ મારફત �ુદા પોતાના દોસ્તોની
�ુસીબતોને �ૂ ર કર� અને આ એવા લોકો છે �ઓને
�ુદાવંદ� આલમે જહ � મની આગથી � ૂ કત રાખ્યા
છે . તેથી તમારા ભાઈઓના સંબધ
ં માં અલ્લાહથી
ડરતા રહો.
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(�સુ ્તદર�ુલ વસાઈ, બાબ ૩૯)
મોહમ્મદ �બન ઇસ્માઈલ બ

,

�

હા�નના વઝીરો પૈક�ના એક વઝીર હતા , તેઓએ
ત્રણ ઇમામ

ઝરત ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ

અલ�ય્હસલામની �ઝયારતનો શરફ મેળવ્યો હતો
અને પોતાના કફન માટ� ઇમામ જવાદ
અલ�ય્હસલામની �ઝયારતનો શરફ મેળવ્યો હતો
અને પોતાના કફન માટ� ઇમામ જવાદ
અલ�ય્હસલામ પાસેથી તેમ�ુ ં પહ�રણ લી�ું હ�ુ.ં
તેઓ ઇમામ રઝા અલ�ય્હસલામની �રવાયત કર�
છે ક� તેઓએ ફરમાવ્�ું:
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‘‘�ુદાવંદ� આલમની મસ્લ

હતથી

ઝા�લમોના દરબારમાં એવા લોકો છે

, �મની

મારફત �ુદા પોતાની �ુજજતને �હ�ર કર� છે અને

તેઓને શહ�રો ઉપર િન�ુ કત કર� છે . એટલે �ુધી ક�
તેવા લોકો મારફત પોતાના દોસ્તોની
પર� શાનીઓને �ૂ ર કર� છે

, અને તેમની મારફત

�ુસલમાનોના કામોની મદદ કર� છે . મોઅિમનો
�ુશ્ક�લીઓમાં તેમ�ું શરણ લે છ. તેમની મારફત
જ અમા રા જ�રતમંદ શીઆઓની જ�રતો �ુર�
થાય છે . અને �ુદાવંદ� આલમ તેમના વસીલાથી
મોઅિમનોના ભય અને ગભરા હટને ઝા�લમોના
ઘર ઉપર �ુકરર ્ર કર� દ� છ
મોઅિમનો છે � �ુદાની

, એ જ વાસ્તિવક
જમીન ઉપર તેમના

અમીન છે . ’’ અને ફરમાવ્�ું:
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‘‘તેઓને એ સ્થાન

અને મરતબો �ુબારક થાય. ’’ ત્યાર પછ� આપે
ફરમાવ્�ું:

‘‘તમારામાંથી કોઈ એક તે તમામ

હોદ્ઓ �ુધી પહ�ચી �ય તો ક�ટ�ું સા�ં

’’

મોહમ્મદ �બન ઇસ્માઈલ ફરમાવ્�ુ: ‘‘�ુ ં આપ ઉપર
ફ�દા થઈ �� , માણસ એ દરજ� �ુધી કઈ ર�તે
પહ�ચી શક�. ’’ ઇમામે ફરમાવ્�ું:

‘‘અમારા શીઆ

ઝા�લમો સાથે રહ�ને પણ મોઅિમનોના �દલોને
� ૂશ કર� છે , �નાથી અમે રા� થઈએ છ�એ. અય
મોહમ્મ, ત્યાર પછ� �મના દરજ� �ુલંદ છ
તેવા લોકોમાં તમાર� ગણત્રી થ.’’
*****

1026

,

એક પ્રસંગે �ુ�ુમત અથવા ત
કોઈ હોદ્ �સ્વકારવો વ�બ છે .
ૂ ત ક� ૂલ કરવી
ક�ટલાક લોકો માટ� �ુ�મ
અને ક�ટલાક હોદ્ ઉપર રહ�� ુ ં વા�બ થઈ �ય છે .
પરં � ુ એ શરતે ક� જો કોઈ માણસને એ વાતની
ખાત્રી હોય ક� જો તે અ�ુક  દ્ ક� ૂલ કર� લેશે તો
દ�ની ફસાદમાંથી કોઈ ફસાદનો �ત લાવી શકશે
અથવા તો ગૈર શરઈ વાતો પૈક� કોઈ વાતને રોક�
શક� તેમ છે . પરં � ુ આવો મૌકો બ�ુ જ ઓછો જોવા
મળે છે . ક�મક� તેની પાયાની શરત પોતાના
આત્મિવ�વાસ ઉપર છ. એટલે ક� એ હો
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દ્ ક� ૂલ

કર� લીધા પછ� પણ તેનાથી કોઈ પણ પ્રકારન
�લ્, િસતમ અથવા �ુ નાહ ન થાય , તે અદલો
ઇન્સાફ �ૂવર્ક કામ કર� અને �ુદાના �ુકમન
િવ�ધ્ધ કોઈ કામ ન કર. એ વાત સ્પષ્ટ છે ક�
હ�� ુ પ્રાપ્ત કરવો �ૂબ જ �ુશ્ક�. કારણ ક�
ૂ તમાં બ�ુ જ મોટા જોખમો �પાએલા હોય છે
�ુ�મ
અને તેનાથી બચ�ું બ�ુ જ �ુશ્ક�લ હોય છ.
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામે એહવાઝના હા�કમ અબ્�ુલ્લા
નજ�શીના પત્રના જવાબમાં આ પ્રમાણે લખ:
‘‘મ� સાંભળ્�ું છે ક

, તમે એહવાઝની �ુ�ુમત

સંભાળ� લીધી છે . આ સમાચાર સાંભળવાથી �ુ ં
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� ૂશ થયો �ં અને ગમગીન પણ થયો �ં. �ુ ં � ૂશ
એ માટ� થયો �ં ક� આશા છે ક� �ુદાવંદ� આલમ
તમારા વસીલાથી આલે મોહમ્મદ
અલય્હ��ુસ્સલામના દોસ્તોની તકલીફો અ
પર� શાનીઓને �ૂ ર કરશે અને તેમની સહાય થશે.
અને તમાર� મારફત િવરોધીઓની આગ તેમના
માટ� ઠંડ� કરશે. �ુ ં ગમગીન �ં એ માટ� સૌથી
મા� ૂલી વાત એ છે ક� મને તમારા િવશે એ વાતનો
ડર છે , �ાંક તમે અમારા દોસ્તોમાંથી કોઈની
પર� શાની અને બેચન
ે ી માટ� કારણ�પ બની ન
�ઓ અને (તેના લીધે) બેહ�શ્તની �ૂશ્�ુ પ
તમારા �ુધી ન પહ�ચે.’’
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(�કતાબે મકાસીદ� મોહરર્મ)
હઝરત પયગમ્બર� ઇસ્લામ સલ્લલ્લ
અલય્હ� 

આલેહ� વસલ્લમ ફરમાવે છે:

‘‘�

માણસ કોઈ કૌમની રાહબર� (આગેવાની)ના હો દ્
ઉપર નીમાયો હશે તેને કયામતના �દવસે એ ર�તે
ઉભો કરવામાં આવશે ક� તેના બંને હાથ તેની
ગરદનની આ�ુબા�ુ બંધાએલા હશે

, જો તેણે

લોકોની વચ્ચે �ુદાના �ુકમ પ્રમાણે અમલ
હશે તો �ુદા તેને આઝાદ કર� દ� શે. પરં � ુ જો તેણે
િસતમ કય� હશે તો દોઝખમાં ફ�ક� દ� વામાં આવશે
અને તે (દોઝખ) � ૂબ જ ખરાબ જગ્યા છ. જો કોઈ
કૌમનો આગેવાન લોકોની સાથે ઇન્સાફ અને નેક�
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નહ� કર� તો તેણે �ટલા �દવસ હો દ્ સંભાળ્યો હશે
ૂ ત કર� હશે) તે એક એક �દવસના બદલામાં
(�ુ�મ
હ�ર હ�ર વષર્ �ુધી તેની ગરદનની પાછળ હાથ
બાંધીને જહ� મના �કનાર� ઉભો રાખવામાં આવશે.
જો તેણે ઇલાહ� �ુકમો�ું પાલન

ક�ુર હશે તો તે

આઝાદ થઈ જશે અને જો તેણે �લ્મ કય� હશે તો
તેને જહ � મની સી�ેર વષર્ના �તર �ટલી �ડ�
ખાઈમાં નાખી દ� વામાં આવશે.’’
(વસાઈલ ભાગ ૧૪, પાના નં ૧૩૭)
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું:

‘‘જો કોઈ માણસ

લોકોના કામો પૈક� કોઈ કામો (કરવા) માટ�
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જવાબદાર હોય , અને જો તે લોકો વચ્ચે અદલ
(ન્યા)થી કામ લે અને તેની મદદ માંગનારની
મદદ કરવા માટ� પોતાના ઘરના દરવા� �ુલ્લા
રાખે, અને તેમનાથી િવ� ૂખ ન રહ� , અને લોકોના
કામોની દ� ખર� ખ રાખે , તો �ુદા તેને

કયામતના

�દવસે ભય અને ડરથી �ુર�ક્ષત રાખશે અન
બેહ�શ્તમાં દાખલ કરશ.
(�કતાબ વસાઈલ િત�રત ભાગ ૪૬,
પાના નં ૧૪૦)
યાદ રાખો ક� આ િવષયની અલગ અલગ
શાખાઓ માટ� અપવાદ �પ હોય તેવા ઘણાં �ુકમો
છે , અને �કતાબમાં લંબાઈ ન થઈ �ય એ વાત
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ધ્યાનમાં છ , તેથી તે બધા પ્રસ્�ુત કરવામ
આવતા નથી. આ િવષયની વ�ુ િવગત �ણવાની
આ�ુરતા ધરાવતા વા

ચકો ફ�કહની �કતાબોનો

અભ્યાસ કર� શક� છ.
*****
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ઝા�લમની �લ્મ િસવાયના
કામમાં મદદ કરવી.
ઝા�લમની �લ્મના કામો િસવાયના
કામમાં મદદ કરવી. દાખલા તર�ક� ઝા�લમની
�ખદમત કરવી, તેના કપડાં સીવી આપવા અથવા
તેના માટ� ઇમારત બનાવી આપવી
ખ�ના�ું રક્ષણ કર�. આ

,

તેના

જ પ્રકારની બી

બાબતો �ના ત્રણ પ્રકા.
(૧) ક�ટલીક વખ ત અહ� દશાર્વેલ કામો
હરામ કાયર્ કરવા�ું કારણ બને છ . દાખલા તર�ક�
એવી જમીન ક� � ગસબ કરવામાં આવી હોય
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,

તેવી જમીન ઉપર કોઈ કાર�ગરને મકાન બનાવી
આપવાનો �ુકમ આપે અથવા એ કાપડ � લોકો
પાસેથી બળજબર�� ૂવર્ક �ચક� લેવામાં આવ્�ુ
હોય તેને કોઈ દર� સીવી આપે અથવા લોકોનો
માલ � �ટં ૂ � લેવામાં આવ્યો હોય તે�ું રક્
કરવામાં આવે અને તેની �વા જ બી� કાય�. આ
પ્રકારના કાય�માં મદદ કરવી હરામ હોવામાં કો
શક નથી. કારણ ક� જયાર� માણસ એ વાત �ણતો
હોય ક� તે વસ્�ુ પચાવી પાડ�લી છે તો તે વસ્�
વાપરવી ક� ખચર્ કરવી હરામ છ , ભલે તે ગસબ
કરનારો વાપર� ક� બીજો કોઈ વાપર� .
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(ર) એ પ્રકારના કામો � હરામ તો
હોય, પરં � ુ તે કામોનો સંબધ
ં 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�માં લખવામાં આવ� ું હોય અને
તેની ગણત્રી હકકો ગસબ કરના(પચાવી
પાડનાર)માં થતી હોય તો ઘણી �રવાયતોથી એ
વાત સ્પષ્ટ થાય છે ક� આ પ્રકાર પણ હરા.
(૩) હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે :

‘‘જો કોઈ માણસ

પોતા�ું નામ , બની અબ્બાસના દફતરમાં લખાવે
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તો કયામતના �દવસે તે �ુવ્વર(�ુડં )ના સ્વ�પમાં
મશ�રૂ થશે.’’
(વસાઈલ �કતાબે િત�રત પ્રકર૪ર
પાના નં ૧૩૦, ભાગ ૧૪)
બી� �રવાયતમાં ફરમાવે છે , ‘‘મહ�શરમાં
તે કાળ� શકલમાં વાર�દ થશે.’’
આ ઉપરાંત આપે ફરમાવ્�ું: ‘‘મ�સ્જદના
િનમાણર્માં ઝા�લમોની મદદ ન કર.’’
(વસાઈલ, �કતાબે િત�રત પ્રકર૪ર,
પાના નં ૧૩, ભાગ ૧૪)
ઇબ્ને અબી યઅ�ર કહ� છે ક , �ુ ં ઇમામ
સા�દક અલ�ય્હસલામની �ખદમતમાં હાજર હતો
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ત્યાર� આપના શીઆઓમાંથી એક માણસ આવ્ય
અને ઇમામ અલ�ય્હસલામને કહ�વા લાગ્યો ક� ‘‘�ુ ં
આપ ઉપર �ુરબાન ��
લોકોને

, અમારામાંથી ક�ટલાક

કયાર� ક આિથ�ક �ુશ્ક�લીઓનો અને

તંગદસ્તીનો સામનો કરવો પડ� છે અને એ
હાલતમાં હોઈએ છ�એ ત્યાર� બની અબ્બા(એ
જમાનાના ઝા�લમ �ુકમરાનો) તર

ફથી ઇમારતો

બનાવવા અથવા નહ�ર ખોદવા અથવા તો ખેતી�ુ ં
કામ કરવા માટ� એ લોકોને બોલાવવામાં આવે છે .
આપ એ િવશે �ું ફરમાવો છો ?’’
ત્યાર� ઇમામ અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું:
‘‘તેમના માટ� �ુ ં એક ગાંઠ વાળવી અથવા તો
1038

મશક (ચામડાના પાણીની થેલી)�ુ ં � ૂખ બંધ કર�ુ ં
અથવા થેલાનો છે ડો બાંધવો પણ પસંદ કરતો
નથી. ભલે તેઓ મને તેના બદલામાં મદ�નામાં �
કાંઈ છે તે બધી વસ્�ુઓ આપી દ� તો પણ �ું તેમને
કલમની ટાંક ઉપર �ટલી શાહ� લાગે તેટલી મદદ
કરવા�ું પણ પસંદ કરતો નથી. બેશક

કયામતના

�દવસે જયાં �ુધી �ુદા તમામ લોકોનો ફ�સલો ન
કર� ત્યાં �ુધી ઝા�લમ લોકોને આિતશે જ �રમના
�કનાર� ઉભા રાખશે.’’
મોહમ્મદ �બન અઝાફરથી �રવાયત છે ક ,
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસલામે

મારા િપતા અઝાફરને ફરમાવ્�ું:

‘‘અય અઝાફર ,
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મારા �ુધી ખબર પહ�ચી છે ક� , તમે અ� ૂ અય્�ૂબ
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
કરનારાઓની યાદ�માં લખવામાં આવશે. ’’ ઇમામ
અલ�ય્હસલામ�ુ ં આ ફરમાન સાંભળ્યા પછ� મારા
વા�લદ ગમગીન અને પર� શાન થઈ ગયા. જયાર�
ઇમામ અલ�ય્હસલામે તેમની બેચન
ૈ ી જોઈ ત્યાર�
ફરમાવ્�ું ક� ‘‘અય અઝાફર �ુ ં તમને એ વાતથી
ડરા�ું �ં ક� �નાથી �ુદાએ મને ડરાવ્યો છ. ’’ આ
વાત સાંભળ્યા પછ� મારા વા�લદ મરતા દમ �ુધી
ગમગીન રહયા.
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હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે : �ુદા માટ� એ વાત
જ�ર� છે ક� તમને એ જમાત સાથે મશ�ુર કર�
�મની પાસેથી તમે �ુિનયામાં ફાયદો ઉઠાવતા
રહ�તા હતા.’’ આ ઉપરાંત આપે ફરમાવ્�ું ‘‘ક�ટલાક
લોકો � હઝરત � ૂસા અલ�ય્હસલામ ઉપર ઈમાન
લાવી � ૂ કયા હતા તેઓ મનમાં એ�ુ ં િવચારતા
હતા ક� આપણે ફ�રઔનના લશ્કરમાં શામીલ થઈ
જઈએ અને તેની પાસેથી �ુન્યવી ફાયદો મેળવી
લઈએ. જયાર� હ

ઝરત � ૂસા

અલ�ય્હસલામ

�ફરઔન ઉપર િવજય મેળવી લે ત્યાર� તેઓની
સાથે શાિમલ થઈ જ�ુ.ં આમ િવચાર�ને તેઓ
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જયાર� હ ઝરત � ૂસા

અલ�ય્હસલામ પોતાના

સાથીઓ સાથે (ક� �ઓ ઈમાન લાવી � ૂ�ા હતા.)
�ફરઔનનો સામનો કરવો આવ્યા ત્યાર� તે
�ફરઔન પાસેથી ઝડપથી સવાર� ઉપર સવાર
થઈને નાસી �ટયા

,

�થી હ ઝરત � ૂસા

અલ�ય્હસલામના લશ્કરમાં ભળ� શક. પરં � ુ તે
વખતે �ુદાવંદ� આલમ જલ્લ જલાલ�ુએ એક
ફ�રશ્તાને મોકલ્યો �ણે તે લોકોની સવાર�ન
�નવરોને માર� નાખ્યાં �થી તેઓને �ફરઔનના
લશ્કર તરફ પા�ં ફર� જ�ું પડ�ું અને તેઓ
�ફરઔનના લશ્કરની સાથે દર�યામાં �ુબી ગય.’’
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(વસાઈલ �કતાબે િત�રત પ્રકર૪૪,
ભાગ ૧૪પ, પાના નં ૧૩૪)
તેમજ આપે ફરમાવ્�ું છે ક

, ‘‘�ુદાથી

ડરો, તમારા દ�નને તકય્ય , બેનીયાઝી (બી�
ઉપર િનભર્ર ન રહ��ુ) અને તેના ફઝલથી મજ� ૂત
કરો અને �ુ�ુમતના સ�ાધીશો પાસે તમાર� કોઈ
હાજતની માંગણી ર�ૂ કરવાથી બચો, અને જો કોઈ
માણસ કોઈ �ુિનયાદાર માણસ અથવા મઝહબના
િવરોધી પાસે એવી વસ્�ુ માટ� આ�� અને
નમ્રતાભ�ુ� વતર્ન કર� તો �ુદાવંદ� આલમ તે
ઝલીલ અને �સ્વા કરશે અને તેને પોતાનો �ુશ્મ
ગણશે અને તેને તેના પોતાના હાલ ઉપર � ૂક�
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દ� શે. જો કોઈ માણસની મારફત તેને કોઈ માલે
�ુિનયા મળે તો �ુદા તે માલમાંથી બર કત ઉઠાવી
લેશે અને જો તે માલમાંથી હજ કરશે અથવા
�ુલામ આઝાદ કરશે અથવા બી� કોઈ નેક કામ
કરશે તેનો સવાબ તેને નહ� મળે .
(તહઝીબ, ભાગ - ૬, પાનાનં ૩૩)
અલી �બન

હમ્ઝ કહ� છે

, ક� ‘‘બની

ઉમય્યાના કાિતબો(લહ�યા લખનારાઓ)માં મારો
એક િમત્ર હ. તેણે કહ�ું ક� �ુ ં હ

ઝરત ઇમામ

જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસલામને મળવા મા�ું �ં.
તેણે ઇમામ અલ�ય્હસલામની �ખદમતમાં હાજર
થઈ સલામ

કયાર પછ� કહ�ુ ં ક� �ુ ં આપ ઉપર
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�ુરબાન થા�. �ુ ં બની ઉમય્યાના દરબારમાં હતો
ત્યાર� તેમની મારફત મને ઘણો માલ મળ્યો . તે
માલ ભેગો કરવામાં મ� હલાલ ક� હરામની પણ
પરવાહ કર� નથી. ઇમામે ફરમાવ્�ું: જો બની
ઉમય્યાના દરબારમાં અમારા ચાહવાવાળાઓમાં
તાર� �વા લોકો હોત , � તેમના માટ� લખાણ
લખતા હોત, તેમના માલને ભેગો કરતા હોત

,

તેમના �ુશ્મનો સાથે જંગ કરતા હોત અને તેમની
જમાતમાં હાજર રહ�તા હોત. તો બેશક તેઓ
અમારા હકને ગસબ કર� શ�ા ન હોત.અને લોકો
તેમને તેમના હાલ ઉપર � ૂક� દ� ત. � કંઈ તેમની
પાસે હ�ું તેની િસવાય તેમને કાંઈ ન મળત. ત્યાર
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પછ� તે માણસે કહ�ું : �ુ ં આપ ઉપર �ુરબાન થઈ
�વ. મ� � કાયર્ �ુ� છે તે �ાર્ પછ� પણ �ું માર
ન�ત થઈ શક� ખર�

? ઇમામે � ૂછ�ું : �ુ ં �ુ ં �

કાંઈ કહ�શ તેની ઉપર અમલ કર�શ ખરો ? ઇમામે
ફરમાવ્�ું: તે ત્યાં(બની ઉમય્યાના દરબારમા)
રહ�ને � કાંઈ ભે� ુ ક�ુર છે તેને �ુ�ુ પાડ� દ� અને
તે માલનાં હકદાર પૈક� કોઈને � ું ઓળખતો હતો
તો તેનો હક અદા કર� દ� અને ઓળખતો ન હોય
તો તેમના તરફથી (તેટલો માલ) સદકામાં આપી
દ� �થી �ુ ં તને એ વાતની �િમનગીર� આપીશ ક�
�ુદા તને બેહ�શ્તમાં દાખલ કર� દ�શ. અલી �બન
હમ્ઝાકહ� છે ક� , તે �ુવાને થોડ� વાર �ુધી પોતા�ુ ં
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મા�ું નમાવી દ��ું અને ત્યાર પછ� કહ�ુ , �ુ ં આપ
ઉપર �ુરબાન થા� આપે � કાંઈ ફરમાવ્�ું છ

,

તેની ઉપર �ુ ં અમલ કર�શ. ત્યાર પછ� તે અમાર�
સાથે �ુફા આવ્યો અને તેની પાસે � કાંઈ માલ
હતો તે બધો � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ું હ�ું તેવી જ ર�ત
હકદારો (માલના મા�લકો)ને પાછો સ�પી દ�ધો
અને બાક�નો માલ સદકામાં આપી દ�ધો. એટલે
�ુધી ક� તેણે � કપડા પહ�યાર ્ હતા તે પણ આપી
દ�ધા. ત્યાર પછ� મ� મારા સાથ દારો પાસેથી થોડ�
રકમ લઈને તેના માટ� કપડા ખર�દયાં અને કપડાં
સાથે તેના માટ� ખચર્ની રકમ પણ મોકલ. થોડા
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મહ�ના પછ� તે બીમાર પડ� ગયો. એક �દવસ �ુ ં
તેના ખબર �તર � ૂછવા માટ� ગયો. મ� જો�ુ ં ક� તે
સકરાતની હાલતમાં છે , તેણે પોતાની �ખો ખોલી
અને કહ�ું ક� અય અલી �બન હમ્ઝ, �ુદાની કસમ,
તમારા ઇમામે � વાયદો �� હતો તેને � ૂરો ��
છે . પછ� તેનો ઇન્તેકાલ થઈ ગય. મ� તેને �ુસ્લ
કફન આપીને દફન ��. તે પછ� �ુ ં હ ઝરત ઇમામ
જઅફર� સા�દ ક

અલ�ય્હસલામની �ખદમતમાં

મદ�ના પહ�ચ્યો ત્યાર� ઇમા

અલ�ય્હસલામે

ફરમાવ્�ું: અય અલી , મ� તારા સાથીદારને �
વાયદો �� હતો તે વફા �� છે . મ� કહ�ુ ં : આપ
ઉપર �ુરબાન �વ. આપે � વાત ફરમાવી છે તે
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સાચી છે . કારણ ક� મારા સાથીદાર� પણ મરતી
વખતે આ વાત�ુ ં સમથર્ન �ુ� હ�ુ.’’
(વસાઈલ �કતાબે િત�રત પ્રકર૭૬,
પાના નં પ૧પ)
*****
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એવી મદદ � હરામ હોવી
અથવા �નાથી ઝા�લમને
પીઠબળ મળવાની વાત સા�બત
ન થાય.
(૩) ત્રી� પ્રકારમાં એવા કાય� શા
છે , �માં કોઈ પ્રકારની મયાર્(ભંગ થવા)નો
દ્ર�ષ્ટકોણ . અને તેમાં ઝા�લમને પીઠબળ
મળ�ું નથી. અને એ કામોને કારણે તે માણસને
જનસાધારણની ભાષામાં ઝા�લમની મદદ કરનાર
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પણ ગણવામાં આવતો નથી. દાખલા તર�ક�
પોતા�ું વાહન , ગાડ� વગેર� તેમને ભાડ� આપવા
અથવા �એઝ વસ્�ુઓને ઉપાડવા માટ� તેમની
પાસેથી વાહન વગેર� લેવા. દાખલા તર�ક� ખાધા
ખોરાક�ની વસ્�ુઓને એક શહ�રથી બી� શહ�ર �ુધી
લઈ જવી, અથવા તો એ પ્રકારના કામદારો વગેર
� પૈસા લઈને ઇમારતો બાંધવાના કામમાં
રોકવામાં આવે છે , તેમને એક જગ્યાએથી બી�
જગ્યાએ લઈ જવ. આ પ્રકાર�ું કામ હરામ હો�ુ
સા�બત નથી. પરં � ુ ક�ટલાક �ુ�ગ�એ ફરમાવ્�ું છે
ક� : ‘‘સખ્ત એહિતયાત(સાવધાની) માટ� એવા
કામ કરવા�ું છોડ� દ� � ું જોઈએ. કારણ ક� આના
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અ�ુસધ
ં ાનમાં આગળ � �રવાયતનો ઉલ્લેખ
કરવામાં આવ્યો છે તે સં�ૂણર(અિધ�ૃત) હોવાની
િવગતમાં આ પ્રકારનો સમાવેશ થઈ �ય .
બી� વાત એ છે ક� એવા કામ કરવાથી માણસ�ુ ં
વલણ ઝા�લમ તરફ થઈ જ�ું હોય છે .’’
*****
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સફવાને જમ્મલને હઝરત ઇમામ
� ૂસા કા�ઝમ અલ�ય્હસલામ�ું
ફરમાન
સફવાન �બન મહ�રાન જમ્માલે �ૂફ

,

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસલામ અને
હઝરત ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ

અલ�ય્હસલામના

સહાબી હતા. તેઓ � ૂબ જ �ુ�ક� અને પરહ�ઝગાર
માણસ હતા. તેઓનો વ્યવસાય �ટો ભાડ� આપીને
રોઝી કમાવાનો હતો. આ કારણથી તેમના પાસે
ઘણા બધા �ટો હતા. તેઓ કહ� છે ક�
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‘‘એક �દવસ

�ુ ં હ ઝરત ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ

અલ�ય્હસલામની

�ખદમતમાં હાજર થયો. ત્યાર� ઇમામે ફરમાવ્�ુ:
અય સફવાન , તમારા એક કામ િસવાયના બધા
કામો સારા છે . મ� કહ�ું : �ુ ં આપ પર �ુરબાન
થા�. મા�ં �ું કામ સા�ં નથી

? આપે ફરમાવ્�ું:

�ું એ માણસ (હા�ન રશીદ - �ુદા તેની ઉપર
લાનત કર� )ને તારા �ટો ભાડ� આપે છે . મ� અઝર્
કર� ‘‘�ુ ં મારા �ટો પૈસાની લાલચ માટ� ક� માર�
સંપિ�માં વધારો કરવા માટ� આપતો નથી. એટ�ું
જ નહ�, પક્ષીઓના િશકાર માટ� ક� લહવો લએબન
(નકામા) કામો માટ� પણ �ટો ભાડ� આપતો નથી.
પરં � ુ �ુદાની કસમ , તે (હા�ન રશીદ) જયાર� હજ
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માટ� �ય છે , ત્યાર� �ટો ભાડ� આ�ું �. અને �ટોની
રખેવાળ� માટ� �ુ ં પોતે સાથે જતો નથી પણ મારા
�ુલામોને મોક�ું �ં. ઇમામે ફરમાવ્�ું: �ુ ં �ુ ં �ટના
ભાડાની રકમ અગાઉથી રોકડ� વ�ુલ કર� લે છે ક�
તેની પાસેથી અથવા તેના વારસદારો પાસેથી
ભાડાની રકમ વ�ુલ કરવાની બાક� રહ� છે

? મ�

અઝર્ કર, તે �ટના ભાડાની રકમ હજ કર�ને પાછો
ફર� છે ત્યાર� અદા કર� છ. ઇમામ

અલ�ય્હસલામે

� ૂછ�ું : �ુ ં � ું એ વાત પસંદ કર� છે ક� હા�ન અને
તેના સગા વહાલા (વારસદાર) તાર� રકમ મળ�
�ય ત્યાં �ુધી �વતા રહ�

? મ� જવાબ આપ્યો

‘‘�, હા’’ ત્યાર� ઇમામ અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું:
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‘‘� કોઈ તે લોકો (ઝા�લમો) �વતા રહ� તે પસંદ
કર� તો તે એ લોકોની �વા જ (ઝા�લમ) છે અને
જો કોઈ તેઓની સાથે મહ�ુબ (જોડાએલા) હોય
તો તેવા લોકો દોઝખમાં જશે.’’
(વસાએ�શુ ્શયા, �કતાબે િત�રત,
પ્રકર૪ર, પાના નં ૧૩ર, ભાગ - ૧ર)
સફવાન કહ� છે ક�

‘‘ઇમામ

અલ�ય્હસલામના ફરમાન પછ� મ� મારા બધા જ
�ટોને વહ�ચી દ�ધા. જયાર� આ વાતની હા�ન
રશીદને ખબર પડ� ત્યાર� તેણે મને બોલાવ્યો અન
કહ�ું ક� : મ� સાંભળ્�ું છે ક� તમે તમારા બધા જ
�ટો વહ�ચી દ�ધા છે મ� કહ�ું : � હા, હવે �ુ ં � ૃધ્ધ
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અને અશ કત થઈ ગયો �ં અને �ટોની સંભાળ
રાખી શ કતો નથી. તેમજ મારા �ુલામો પણ
�ટોની �વી ર�તે સાર સંભાળ લેવી જોઈએ તેવી
સાર સંભાળ કર� શ

કતા નથી. હા�ને કહ�ુ ં :

હક�કત એ નથી. �ુ ં ��ું �ં ક� તમને આમ કરવા�ુ ં
કોણે કહ�ું છે આ કામ હ ઝરત ઇમામ � ૂસા �બન
જઅફર

અલ�ય્હસલામના ઇશારામાં કરવામાં

આવ્�ું છ. મ� કહ�ુ ં : ભલા , માર� � ૂસા �બન જઅફર
અલ�ય્હસલામ સાથે �ું મતલબ ? તેણે કહ�ુ,ં તમે
�ુ� બોલો છો. જો આપણા સંબધ
ં ો વષ� �ુના ન
હોત તો �ુ ં તમને કત્ કરાવી નાખત.’’
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હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું: ‘‘કોઈ ઝા�લમો હયાત
રહ� તે� ું પસંદ કર� તો તે માસીય્યતે ઇલાહ�
(અલ્લાહની અવજ) બાક� રહ� તે પસંદ કર� છે .’’
(વસાએ�શુ ્શયા, �કતાબે િત�રત,
પ્રકર૪૪, પાના નં ૧૩૪, ભાગ ૧૪)
આ જ પ્રમાણે �ુરઆને શર�ફની એ
આયતે શર�ફા છે :

‘‘ઝા�લમોની તરફ વલણ ના

રાખો નહ�તર તમને દોઝખની આગની જવાળાઓ
લપેટ� લેશે.’’
(� ૂરએ �ુદ, ૧૧પ)
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ઉપરની આયત િવષે સ્પષ્ટતા કર
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસલામે

ફરમાવ્�ું: ‘‘જો કોઈ માણસ કોઈ બાદશાહની પાસે
આવે અને ફ કત બાદશાહ પોતાના થેલામાં હાથ
નાખીને તેને કંઈક રકમ આપે તેટલી વાર �ુધી
�વતો રહ� તે� ું પસંદ કર� .’’
(વસાએ�શુ ્શયા, �કતાબે િત�રત
પ્રકર૪૪, પાના નં ૧૩૩)
ઉપરની વાતનો સારાંશ એ છે ક� ઝા�લમ
જરા વાર માટ� પણ �વંત રહ� તે� ું પસંદ કર�ુ ં એ
ઝા�લમ તરફ �ુ� ું વલણ રાખવા સમાન છે .
*****
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એવા ઝા�લમની મદદ કરવી �નો
વ્યવસા �લ્ કરવો ન હોય, એ
પણ હરામ છે .
એવા ઝા�લમની મદદ કરવી ક� �નો
વ્યવસાય �લ્મ કરવાનો ન હોય પણ આક�સ્
ર�તે કોઈક વખત તેનાથી �લ્મ અથવા િસતમ
થતો હોય. એટલે ક� તે િનદ�ષને

કત્ કર� નાખે

અથવા કોઈને બેઇઝઝત કર� અથવા કોઈનો માલ
�ટં ૂ � લે અને તેનો હક અદા ન કર�

, તેવા

ઝા�લમની �લ્મ કરવામાં મદદ કરવી હરામ
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હોવામાં શંકા નથી. એટલે ક� કોઈ માણસ એ વાત
�ણતો હોય ક� આ માણસ આવા કામમાં ઝા�લમ
છે અને તેમ છતાં તેનો હ�� ું �ુરો કરવામાં તેની
મદદ કર� તો ખાત્રી�ૂવર્ક તે કામ હરામ. એટ�ું
જ નહ� �ુનાહ� કબીરામાંથી એક �ુ

નાહ પણ છે .

કારણ ક� �લ્મ કરવો એ કાયર્ જ �ુનાહ�ું . આ
િવશે �ુદાવંદ� આલમે �ુરઆને મ�દમાં અઝાબનો
વાયદો �� છે અને ફરમાવ્�ું છે:
‘‘બેશક અમોએ ઝા�લમો માટ� એવી આગ
તૈયાર કર� છે ક�

, �ના પડદા તેમને (ચાર�

તરફથી) ઘેર� વળશે અને જો તેઓ તરસ્યા થઈને
પાણી માંગશે (તેઓ � ૃષાની ફર�યાદ કરશે) તેમને
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એ�ું (ઉકળ� ું ગરમ) પાણી આપવામાં આવશે ��ુ ં
ક� પીગળે �ું તાં� ુ (જયાર� તે પાણી પીવા ચાહશે
ત્યાર) તેના ચહ�રાને �ુ�
ં નાખશે. � ઘ�ુ ં ખરાબ
પી�ુ ં હશે. અને તેઓને એવી જગ્યામાં નાખવામાં
આવશે � ઘણી ખરાબ જગ્યા િવશ્રાંિત સ્
હશે).’’
(� ૂરએ કહફ ૧૮, આયત નં ર૯)
ઝા�લમ અને �લ્મમાં તેની મદદ કરનાર
બંનન
ે ા �ુનાહ સરખા છે . આ િવષે હ ઝરત ઇમામ
સા�દક અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે :

‘‘ઝા�લમ,

તેની મદદ કરનાર અને તે �લ્મ કર� એનાથી રા�
રહ�નાર આ ત્ર

ય �લ્મ કરવામાં(સરખા)
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ભાગીદાર છે . એટલે ક� ત્રણેયને �લ્મના �ુનાહ
સરખી સ� થશે. આ પ્રકારની �રવાયત
ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
ન�ધવામાં આવી છે ક�

ઝરત

અલ�ય્હસલામથી
, ક� હ ઝરત ર� ૂલે �ુદા

સલ્લલ્લાહો અલય્હ આલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ
: ‘‘જો કોઈ ઇમામ

અલ�ય્હસલામ સાથે કર� લી

બયઅત તોડ� નાખે અથવા �ુમરાહ�ના ધ્વજને
�ુલદ
ં કર� અથવા � ઇલ્મને �હ�ર કર�ું વ

�બ

હોય તેને �પાવે અથવા કોઈના માલ ઉપર ખોટ�
ર�તે કબ્જો(અિધકાર) જમાવી દ� અથવા ઝા�લમને
�લ્મ કરનાર તર�ક� ઓળખતા હોવા છતાં �લ્
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કરવામાં તેની મદદ કર� તેઓ ઇસ્લામમાંથી બહાર
િનકળ� ગએલા ગણાશે.’’
(�સુ ્તદર��ુલ વસાઈ, �કતાબે િત�રત,
‘માયક્તસી’ પ્રકરણોમાં પ્રકરણ૩પ)
અને આપે શબે મેઅરાજ જહ
દરવા�ઓ ઉપર નીચે �ુજબના વા

�કમના
કયો લખેલા

જોયા, � િવષે આપે ફરમાવ્�ું: ‘‘જહ�ી મના ચોથા
દરવા� ઉપર આ વાકયો લખ્યા હતા�ુદા એ માણસને િતરસ્�ૃત અને બદનામ
કર� છે .
(૧) � ઇસ્લામને બદનામ કર� છ.
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(ર) એહલેબૈત અલય્હ� �ુસ્સલામને �સ્
અને બદનામ કર� અને
(૩) � ઝા�લમને તેના �લ્મમાં મદદ કર.
ઉપર �ુજબની આયતો અને �રવાયતોનો
સારાંશ એ િનકળે છે , ક� �લ્મ કરવો તે ‘�ુનાહ�
કબીરા’ છે અને �લ્મ કરવામાં ઝા�લમની મદદ
કરનાર તેનાં �લ્મ અને �ુનાહ માટ� સરખો જ
�ુનેહગાર છે . આ ઉપરાંત ઝા�લમની મદદ
કરનારો એક સૌથી અગત્યની વ

�બાત છોડ�

દ� નાર વ્ય�ક્ત . એટલે ક� ઝા�લમને મદદ કરનાર�
�ુરાઈ રો કવાની વા �બાત છોડ� દ�ધી અને
હક�કતમાં તે �ુનાફ�ક થઈ ગયો. ક�મક� તેણે
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�ુરાઈનો �ુકમ આપ્યો ગણાશે અને તે કામ
�ુનાફ�કોની િસફત છે . આ િવશે �ુદાવંદ� આલમે
�ુરઆને શર�ફમાં ઇરશાદ ફરમાવ્�ું છે:
‘‘�ુના�ફક (દાં�ભક) �ુ�ષો તથા �ુના�ફક
�ીઓ એકમેકને �ુરાઈ�ું પ્રોત્સાહન આપે

,

મનાઈ કર� લા કાય� કરવાની આજ્ઞા આપતા રહ�  ,
અને સત્કાય�ની મનાઈ કરતા રહ� છ.’’
(� ૂરએ બરાઅત (તૌબા) ૯, આ. ૬૬)
*****
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�લ્મને રકવો જ�ર� છે .
જો કોઈ �ુસલમાન કોઈ ઝા�લમને �લ્મ
કરતો �ુએ અને જો એ સંજોગોમાં નહ�અિનલ
�ુન્કરની તમામ શરતો મૌ�ૂદ હો , તો ઝા�લમને
રોકવો વા �બ છે . હ ઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહ
અલય્હ�  આલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ:
‘‘તમારા �ુસલમાન ભાઈની મદદ કરો
પછ� ભલે તે ઝા�લમ હોય ક� મઝ� ૂમ

’’ કોઈએ

� ૂછ�ું ક� ‘‘યા ર� ૂ�ુલ્લાહ સલ્લલ્લાહો અલય્
આલેહ� વસલ્લમ  અમે મઝ�ુમની તો મદદ
કર��ુ,ં પરં � ુ ઝા�લમની મદદ કઈ ર�તે થઈ શક�
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?’’ આપે ફરમાવ્�ું:

‘‘ઝા�લમના બંને હાથોને

પકડ� લ્ય , �થી તે �લ્મ ન કર� શક. આનાથી
તમે તે ઝા�લમની મદદ કર� ગણાશે.(એટલે ક�
તેના �લ્મ કરવામાં �કાવટ ના વી, એ પણ તેને
�લ્મ કરતો રોક� તેની મદદ કર� ગણાશ.) અને
એવી ર�તે ઝા�લમને �લ્મ કરતો ર
મોઅિમન ભાઈની મદદ છે .’’
*****
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કવો એ

�નો વ્યવસા �લ્ ન હોય તેવા
ઝા�લમની �લ્ િસવાયના કામમાં
મદદ કરવી
(�નો વ્યવસાય �લ્મ કરવો ન હ)
એવા ઝા�લમની મદદ કરવી દર� ક દ્ર�ષ્ટકોણ
�ુબાહ અને �એઝ છે . પરં � ુ જો તે માણસ વધાર�
હ�મંતવાન થઈ �ય

, એટલે ક� ફર� વખત

શ�ક્તશાળ� બની �લ્મ ક

, અથવા પોતાના

�લ્મના કાય� માટ� શરમ�દગી ન અ�ુભવ , અથવા
પોતે કર� લા �લ્મ માટ� તૌબા ન કર� એ સંજોગોમાં
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તેવા ઝા�લમની મદદ કરવી હરામ થઈ �ય છે .
આ વાતનો સારાંશ એ છે ક�

‘નહ� અિનલ �ુન્ક ’

વાઝ�બ હોવાથી ઝા�લમના બી� કામોમાં મદદ
કરવી હરામ થઈ �ય છે . પરં � ુ તેના બી�
કામોમાં મદદ કરવાથી �લ્મનો(પ્રમા�ણત અન
અસ્વી�ૃત- પ્રારં�ભક અને વતર્) મા�ુલી પણ
સંબધ
ં ન હોય તો મદદ કરવી હરામ નથી. આ
ર�તે ઝા�લમને તેના �લ્મ િ વાયના કામમાં મદદ
કરવાથી,

‘નહ� અિનલ �ુન્ક

’

ની શરતોની

અવગણના થતી ન હોય તો હરામ નથી.
*****
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કોઈને �ુનાહ કરવામાં પણ મદદ
કરવી ન જોઈએ.
એવા ઝા�લમની મદદ કરવી પણ હરામ
છે �ના �ુનાહ કોઈ બી� ઉપર �લ્મ કરવાના
કામ માટ� ન હોય

, પરં � ુ પોતાની �ત સાથે

સંબિં ધત હોય. �મક� નમાઝ ન પડવી

, રોઝા ન

રાખવા, શરાબ પીવો , ઝીના (વ્ય�ભચા) કરવા ,
�ુગાર રમ�ું િવગેર� �નો ઉલ્લેખ આ �કતાબના
પહ�લા ભાગમાં થઈ � ૂ

કયો છે . એ �ુજબ

�ુરઆનની આયતો અને �રવાયતોના પ્રકાશમા
દર� ક �ુનહ
ે ગાને ઝા�લમ અને પોતાની �ત ઉપર
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�લ્મ કરનાર ગણવામાં આવ્યો . તેથી જો કોઈ
માણસ તેને �ુનાહ કરવાના કામમાં મદદ કર� તો
તે ઝા�લમની મદદ કર� ગણાશે � હરામ હોવામાં
કોઈ શંકા નથી અને તે (મદદ કરનાર) પણ તે
�ુનેહગારના �ુનાહ અને અલ્લાહના �ુકમોની
નાફરમાની કરવામાં ભાગીદાર છે . આ િવશે
�ુદાવંદ� આલમે �ુરઆને મ�દમાં ઇરશાદ
ફરમાવ્�ું છે:
‘અને તમાર� ફરજ છે

, ક� નેક� અને

પરહ�ઝગાર�માં એક બી�ને સહાય કરો

, અને

�ુનાહો અને �રતામાં અરસપરસ મદદ ન કરો
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અને અલ્લાહથી ડર, બેશક અલ્લાહ સખ્ત અઝા
આપનારો છે .
(� ૂરએ માએદહ પ, આ. ર)
ઇસ્મ(�ુરાઈ) એવા �ુનાહ છે , � બી�ને
અસર કરતા નથી. જયાર� ઉદવાન (શ�ુ - �લ્)
એવા �ુનાહ છે , � બી�ને પણ અસરકતાર બને છે .
‘નહ� અિનલ �ુન્ક ’ વા�બ હોવા િવશે

�ુરઆને શર�ફની આયતો અને �રવાયતોમાં �

દલીલો પ્રસ્�ુત કરવામાં આવી છે અને �ુનાહ
�ૂ ર રહ�વા િવશે ��ું વણર્ન થ�ું છ , તે �ુનેહગારને
�ુનાહના કામમાં મદદ કરવા માટ� પણ લા�ુ પડ�
છે .
*****
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�ુનેહગારોને તેમના �ુનાહ
કરવામાં મદદ કરવી
� કોઈ માણસ �ુનાહ કરવા માંગતો હોય
અને �ુનાહ કરવા માટ� � બાબતો જ�ર� છે

,

તેમાંથી કોઈ એકમાં તેની મદદ કરવામાં આવે

,

દાખલા તર�ક� પોતાની મા�લક�ની દ્રાક્ષ શ
બનાવવા માટ� વહ�ચવી, અથવા જો કોઈ માણસ
હરામ કામ માટ� સાધન ક� સગવડ આપે અને તેમાં
પોતાનો ઇરાદો હરામ કામમાં શાિમલ થવાનો ન
હોય, પરં � ુ જો તે માણસ સાધન ક� સગવડ ન
આપે તો તે હરામ કામ ન થઈ શ ક� ું હોય, દાખલા
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તર�ક� દ્રાક્ષમાંથી શરાબ બનાવવામાં , પરં � ુ
શરાબ બનાવવાનો આધાર દ્રાક્ષનો મા�લક દ્
વહ�ચે તો શરાબ બનાવનાર�ુ ં કામ અટક� પડ� તેમ
હોય, કારણ ક� બી� જગ્યાએ દ્રાક્ષ ન મળત
અથવા તો બી�

કયાંયથી દ્રાક્ષ  વી શરાબ

બનાવનાર માટ� શ� ન હોય , તે સંજોગોમાં દ્રા
વહ�ચવી સ્પષ્ટ ર�તે હરામ . ભલે પછ� દ્રા
વેચવાવાળો શરાબ બનાવવાના ઇરાદાથી દ્રા
વેચતો ન હોય. કારણ ક� જન સાધારણની ભાષામાં
દ્રા વહ�ચવી એ શરાબ બનાવવામાં મદદ કરવી
ગણાય છે .
*****
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�ુનેહગારોની �ુનાહ િસવાયના
કામોમાં મદદ કરવી
�ુનહ
ે ગારોને �ુનાહ િસવાયના કામોમાં
મદદ કરવી , દાખલા તર�ક� શરાબ પીનારાને
અથવા બેનમાઝીને કઝર્ આપ�ું અથવા જ�રતના
વખતે તેમની મદદ કરવી

, ઘણા લોકોને એવો

યોગા�ુયોગ બનતો હોય છે . આવા સંજોગોમાં
જવાબદાર��ું પ�રક્ષણ કર�ું એ �ૂબ જ �ુશ્ક
કામ છે કારણ ક� એવા સંજોગોમાં હકકો�ું પરસ્પર
ઘષર્ણ થ�ું હોય છ . �મક� એક બા�ુથી તો
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�ુનેહગારોથી �ુર રહ�ને તેમને મદદ ન કરવાનો
�ુકમ છે .
� િવષે હ ઝરત અલી

અલ�ય્હસલામ

ફરમાવે છે : ‘‘પયગમ્બર� �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય
વ આલેહ� વસલ્લમે આપણને �ુનેહગારો સાથે
અણગમાભયાર, નારાઝગીભય� વતાર ્વ રાખવાનો
�ુકમ આપ્યો છ.’’
(વસાએ�શુ ્શયા ભાગ ૧૧ પાના નં
૪૧૩)
હઝરત ઇમામ સા�દક

અલ�ય્હસલામે

પોતાના ક�ટલાક સહાબીઓને તાક�દ સાથે ફરમાવ્�ું
:
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‘સમાજમાં આક�સ્મક ર�તે તમાર� સમક
એ�ું બની શક� ક� , તમારામાંથી કોઈ શીઆ કોઈ
�ુનાહ કરતો હોય તો તમે રોકો નહ� અને તેની
સાથેના સંબધ
ં ો તોડ� ન નાખો અને તેને તકલીફ
ન પહ�ચાડો, �થી કર�ને �ુનાહો કરવા�ું છોડ� દ� .’
(તહ�ઝીબ ભાગ ૬, પાના નં ૧૮ર)
ક�ટલાક ખાસ �ુનાહો માટ� � ૂબ જ સખ્ત
�રવાયતો મળ� આવે છે �મક� :
‘જો કોઈ માણસ કોઈ બેનમાઝીને
રોટલીનો એક �ુકડો અથવા કપડાના એક �ૂકડા
�ટલી મદદ કર� તો તેણે (�ણે ક�) સી�ેર (૭૦)
પૈગમ્બરોને કત્લ કર� નાખ. �માં પહ�લા હ ઝરત
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આદમ

અલ�ય્હસલામ અને છે લ્લા 

ઝરત

મોહમ્મદ �ુસ્�ુફા સલ્લલ્લાહો અલય

આલેહ�

વસલ્લમ છ.’
ુ અખ્બાર પ્રક૯, પાના
(લોઆલી�લ
નં પ૧)
અને બી� �રવાયતમાં હઝરત પયગમ્બર
અકરમ સલ્લલ્લા અલય્હ વ આલેહ� વસલ્લમથ
વાર�દ છે ક�
‘જો કોઈ બેનમાઝીને એક �ટં ૂ પાણી
પીવડાવીને તેની મદદ કર� તો તેણે �ણે ક� માર�
સામે અને તમામ નબીયત સાથે જગ
ં કર�.’
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ુ અખબાર, પ્રકર૯, ભાગ ૩,
(લેઆલી�લ
પાના નં પ૧)
આ ઉપરાંત આપે ફરમાવ્�ું:

‘જો કોઈ

બેનમાઝી સાથે હશે તો �ણે ક� તેણે ખાનએ
કાબાને ૭૦ (િસ�ેર) વખત ખં�ડત �ુ.� ’
ુ અખબાર પ્રકર૯, પાના
(લોઆલી�લ
નં પ૧, ભાગ ૪)
આ િવષયની બી� �રવાયતોમાં ઉલ્લેખ
છે તે પ્રમાણે શરાબ પીનારા સાથે હળવા મળવ
િવશે,

કત્એ રહ�મ કરનારા િવશે અને �ુ� ં

બોલનારાઓની � ૂબ જ ટ�કા કરવામાં આવી રહ�
છે . બી� બા�ુ ઘણી �રવાયતો છે �માં
1080

મોઅિમનોના હકકોની �ળવણી કરવા િવશે
એહલેબત
ૈ અલય્હ��ુસ્સલામના દોસ

,

સૈયદો,

પાડોશીઓ અને તે ઉપરાંત બી� લોકો સાથે
મોહબ્બત અને હળવા મળવાને વા�બ
ગણાવવામાં આવ્�ું છ.
તે �રવાયતો ફકત �ુ�ક� લોકો માટ� ખાસ
લા�ુ પડતી નથી. પરં � ુ સગા વ્હાલાઓનો હક
અદા કરવો વા�બ છે અને

‘કત્એ રહમ ’ કરવો

હરામ છે . સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ�વામાં આવે તો
કોઈ �ુ�ક� ન હોય , તો પણ ‘કત્એ રહમ ’ કર�ુ ં
અને વાલેદ�નના આક (મા - બાપ

દ્વા કાયમ

માટ� િતરસ્�ૃ) થઈ જ�ું હરામ છે �નો ઉલ્લેખ
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આગળના ભાગમાં (ભાગ - પ

હ�લામાં) મા -

બાપના હકકો િવશેના પ્રકરણમાં થઈ 
સૈયદોના હક િવશે પણ હ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ

કયો છે .

ઝરત ર� ૂલે �ુદા
આલેહ� વસલ્લમની

�રવાયત પણ વાર�દ થઈ છે .
‘‘અમાર� ઔલાદો�ું યોગ્ય સન્મા
�ળવો. તેઓમાંના સાલેહ લોકો ઉપર �ુદાને માટ�
અહ�સાન કરો અને તેઓમાંના ખરાબ લોકો ઉપર
મારા માટ� અહ�સાન �ળવો.’’
આલે મોહમ્મદ અલય્હ��ુસ્સલામના દોસ
િવષે હ ઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસલામ ફરમાવે
છે :
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‘‘આલે મોહમ્મદ અલય્હ��ુસ્સલામ
દોસ્તો સાથે દોસ્તી રા , ભલે તેઓમાંના કોઈ
ફાિસક પણ હોય અને તેમના દોસ્તોને પણ દોસ્
રાખો, ભલે તે ફાિસક ક�મ ન હોય.

’’ પાડોશીઓ

િવશે �રવાયત છે ક� ‘‘જો પાડોશી �ુસલમાન હોય
તો તમાર� ઉપર તેનાં બે હક છે અને જો તમારા
સગા હોય તો ત્રણ હક ધરાવે છે તો અને જો ત
કાફ�ર હોય તો પણ તેનો પાડોશી તર�ક�નો હક તો
બાક� રહ� જ છે .’’
(�કતાબે હક, �સુ ્તદરક પ્રક૭૪, પાના
નં ૭૯)
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ઉપરની �રવાયત જોતા એ વાત સ્પષ્
થાય છે ક� એહલેબત
ૈ અલય્હ��ુસ્સલામના દોસ્તો
દોસ્ત રા વા જોઈએ અને તેમની મદદ કરવી
જોઈએ. તેમની જ��રયાતોને �ુર� કરવી જોઈએ
ભલે તેઓ �ુ�ક� ન પણ હોય. તેવી જ ર�તે
સૈયદો�ું માન �ળવ�ું જોઈએ અને પોતાના સગાં
વ્હાલાંઓના હકકોની �ળવણી કરવી જોઈ , ભલે
તેઓ �ુનેહગાર હોય. આ બાબતમાં �ું જવાબદાર�
છે , તે જોઈએ.
સગાં વ્હાલાં અને સૈયદો બંનેના હકકો
�ુરા કરવા શ� હોય તો બંનેના હકકો અદા કરવા
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જોઈએ નહ�તર � હકની અગત્યતા વધાર� છ , તેને
પ્રાથકતા આપવી જોઈએ.
� સંજોગોમાં �ુદા �ુદા હકકો વચ્ચે
ટકરાવ અને એક�સાથે �ુદ� �ુદ� જવાબદાર�ઓનો
સામનો કરવાના સંજોગો

ઉભા થાય તો તેનો

પહ�લો ઉક�લ એ છે ક� સરળતા અને સગવડતા હોય
તો બધા હકકોને � ૂરા કર� પરં � ુ સહ�લાઈથી બ ધા
હકકોને � ૂરા કર� શક� તેમ ન હોય , એટલે ક� એક
હકને અદા કરવા જતા બીજો હક અદા થઈ શ કતો
ન હોય તો બંનમ
ે ાંથી � હક વધાર� મહત્વનો હોય
તેને ધ્યાનમાં રાખવો જોઈ. એટલે ક� એ
બંનમ
ે ાંથી ��ું પિવત્ર શર�અતની દ્ર�ષ્ટએ વ
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મહત્વ હોય તેને પહ�લા અદા કરવો જોઈ.
દાખલા તર�ક� એક માણસે વા�બ રોઝો રાખ્યો
હોય અને બી� બા�ુ એક બાળક પાણીમાં �ુબી
રહ�ું હોય અને બાળકને બચાવવાનો આધાર એ
વાત ઉપર હોય ક� તે રોઝેદાર માણસ પાણીમાં
પોતા�ું મા�ુ �ુબાડ� દ� . આ એવા પ્રસંગ  , �માં
એક સાથે બે �ુદ� �ુદ� જવાબદાર�ઓ આવી
પડતી હોય છે . તેવા સંજોગોમાં એક જવાબદાર�
એવી છે ક� રોઝાની હાલતમાં પાણીની �દર મા�ુ
�ુબાડ�ું હરામ છે . બી� જવાબદાર� એ છે ક� એક
વ્ય�ક્તનો �વ બચાવવાનો આધાર એ વાત ઉપ
છે ક� પાણીમાં મા�ું �ુબાડ�ું પડ�. તો એવા
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સંજોગોમાં એક જ અમલ એક દ્ર�ષ્ટકોણથી વા
અને બીજો અમલ બી� દ્ર�ષ્ટકોણથી હરામ.
શર�અતની દ્ર�ષ્ટએ રોઝો તોડ� નાખવા
સરખામણીમાં એક

�જ�દગી બચાવવી વધાર�

મહત્વની છે ક�મક� રોઝાને પાછળથી કઝા કર�
શકાય છે . ઉપરના સંજોગોમાં તે માસણ માટ�
પાણીમાં જઈને બાળકને બચાવ�ું વા�બ છે અને
તેમાં (રોઝો તોડવાના) �ુનાહ પણ નથી, કારણ ક� ,
તેણે શર�અતના �ુકમ પ્રમાણે અમ કય� છે અને
તેને તે નેક કામનો સારો બદલો પણ મળશે.
*****
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�ુરાઈથી રોક�ું એ અત્યંત
મહત્વ�ું અને ચઢ�યા�ુ કાયર્ .
ઉપરની વાતો �ણવાથી એ વાત સ્પષ્
થાય છે ક� સારા કામોનો �ુકમ આપવો અને ખરાબ
કામોથી રો ક�ું એ �ુરઆને શર�ફની આયતો અને
�રવાયતોના પ્રકાશમાં  �બાતે �ુદા િવશે એટ�ું
બ�ુ મહત્વ ધરાવે છે ક�ટલાક વા�બ હકકો એક
બી� સાથે ટકરાતા હોય ત્યાર� વ�ુ મહત્વનાં હકન
અગ્રતા આપવી જોઈએ તે વાત િનસંક . દાખલા
તર�ક�, જયાર� મા - બાપ, �ુત, અથવા કોઈ વડ�લ
સગા વ્હાલા નમાઝ ન પડતા હોય અથવા કોઈ
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�ુનાહ કરતા હોય, જો તેઓની હાલત એવી હોય ક�
તેમની સાથે નેક� કરવામાં ન આવે અથવા
જ�રતના વખતે તેમની મદદ કરવામાં ન આવે તો
તેઓ તેમના ખરાબ અમલ છોડ� દ� તેમ હોય

,

અથવા નમાઝ પડવાની શ� કર� દ� તેમ હોય તેમ
હોય તો, નહ� અિનલ �ુન્કરન શરતો પ્રમાણે તે
સાથે નેક� ન કરવી અને તેવા સગા વ્હાલાની
મદદ ન કરવી વા�બ છે .
દાખલા તર�ક� એક માણસ શરાબ પીવે
છે . જો તેની સાથે નેક� કરવા�ુ ં છોડ� દ� વામાં આવે
તો તે પણ શરાબ પીવા�ુ ં છોડ� દ� તેમ હોય , અને
તે� ું જ ઉદાહરણ પાડોશીઓ�ું અને એહલેબૈત
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અલય્હ��ુસ્સલામના દોસ્ત�ું. 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 કાંઈ અસર ન થાય
અને તે �ુનાહ કરવા�ું છોડ� દ� વા તૈયાર ન થાય
તો તેવા સંજોગોમાં નેક� અને મદદ કરવાની
મનાઈ હોવાની �ણકાર� નથી. કારણ ક� મદદ ન
કરવાથી તે �ુનાહ કરવા�ુ ં છોડ� દ� તેમ હતો ત્યાં
�ુધી �ુનેહગારની મદદ કરવી હરામ હતી. (એટલે
ક� નહ� અિનલ �ુન્કરની શરતો પ્રમાણે મદદ કર
હરામ હતી.) પરં � ુ જયાર� તેને મદદ કરવી ક� ન
કરવી, (તેની ઉપર) અહ�સાન કરવો ક� ન કરવો
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બંને સર�ુ ં હોય, એટલે ક� તેની ઉપર કોઈ પ્રકારન
અસર થાય તેમ ન હોય અને તે �ુનાહ કરવા�ુ ં
છોડ� તેમ ન હોય તો નહ� અ�લ �ુન્કરની દ્ર�ષ
તેની મદદ અને અહ�સાન કરવાની ફરજ � ૂર� થઈ
જતી નથી એટલે ક� આ બધી વાતો હરામ થઈ
જતી નથી. પરં � ુ બી� દ્ર�ષ્ટકોણથી એ બાબ
હરામ હોવાની વાતની �ણકાર� નથી. દાખલા
તર�ક�, બેનમાઝીની મદદ કરવી

, ��ુ ં વણર્ન

આગળ આવી � ૂ�ુ ં 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 વ્હાલ) નમાઝ ન પડતા
1091

હોય અને તેમની સાથે નેક� કરવામાં ન આવે તો
પણ તે નમાઝ પડવાની શ� કર� તેમ ન હોય તો ,
એવા સંજોગોમાં તેઓ (મા - બાપની નાફરમાની
કરવી અને (સગા વ્હાલા સાથ) ક ત્એ રહમ કરવો
િનશંક હરામ થશે.
*****
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દરજજો ધ્યાનમાં રાખવો જોઈ
એ વાત �ણી લેવી જોઈએ ક� નહ�
અિનલ �ુન્કરની દ્ર�ષ્ટએ કોઈને સહાય કરવી
કર� દ� વી અથવા તો અહ�સાન કરવા�ુ ં છોડ� દ� � ુ ં
એ બી� તમામ હકકો �મક� સગા વ્હાલ , સૈયદો
અને પાડોશીઓના હકકો વગેર� કરતા વધાર�
અગ્રતા ધરાવે . આ િવશે � કંઈ કહ�વામાં આવ્�ું
છે તે એ સંજોગોમાં લા�ુ પડશે જયાર� નહ� અિનલ
�ુન્કર વા�બ હોવાની શરતો મૌ�ૂદ હો. આ
પૈક�ની એક શરત એ છે ક� સંબિં ધત વ્ય�ક્ત ખરા
કામ કરવાથી અટક� તેવી શ�તા હોય , એટલે ક�
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જયાં �ુધી નેક� અને મદદ કરવા�ું છોડ� ન
દ� વામાં આવે ત્યાં �ુધી કોઈ ફાયદો ન હો. કારણ
ક�, નહ� અિનલ �ુન્કરમાં(�ની િવગત�ુ ં વણર્ન
આગળ ઉપર કરવામાં આવશે.) દરજ��ુ ં ધ્યાન
રાખ�ું પણ જ�ર� છે . એટલે ક� જયાં �ુધી શ�
હોય ત્યાં �ુધી વ�ુ સરળ ર�ત ઉપર અમલ કરવો
જોઈએ. અને વધાર� સખ્ત ર�તથી આગળ વધ�ું
ન જોઈએ. દાખલા તર�ક�

, જો કોઈ પણ એવા

સંજોગોમાં, જયાર� માણસ મદદ અને અહ�સાનને
કારણે વહ�લી તક� �ુનાહો કરવા�ુ ં છોડ� શક� તેમ
ન હોય તો અહ�સાન અને મદદ થક� તેને

‘નહ�

અિનલ �ુન્ક’ કર�ું જોઈએ તે વાતમાં સંદ�હ નથી.
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�મક� જો કોઈ િપતાનો �ુત્ર નમાઝ ન પડતો હો
અને એ વાતની � ૂર� � ૂર� શ�તા હોય ક� તેની
સાથે મોહબ્બત અને અહ�સાનભ�ુ� વતર્ન કરવામા
આવશે તો તે �ુનાહ કરવા�ુ ં છોડ� દ� શે. એટલે ક�
તેની સાથે સંબધ
ં ો તોડ� નાંખવામાં આવે અથવા
તો નેક� કરવા�ું બંધ કરવામાં આવે તે પહ�લા
તેની નમાઝી બની જવાની શ�તા હોય તો તેવા
સંજોગોમાં પણ તેની સાથે નેક� કર� તેની મદદ
કરવી વા�બ છે .
ઉપરોક્ત બાબતનો સારાંશ એ છ , ક� �
સંજોગોમાં અહ�સાન અને મદદ કરવાનો

,

તે

માણસના �ુનાહ સાથે કોઈ સંબધ
ં ન હોય , એટલે
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ક� તેની સાથે અહ�સાન ક� મદદ કરવામાં આવે ક� ન
આવે તેનાથી તેના �ુનાહ કરવા માં કોઈ ફ�ર નહ�
પડ�, તો તેવી વાતની મનાઈ હોવાની �ણકાર�
નથી પરં � ુ ક�ટલાક વ્યવહારોમાં તો મદદ અને
અહ�સાન કરવો વા�બ અને છોડ� દ� વો હરામ છે .
*****
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ત્રીસમો નાહ મઝ� ૂમોની મદદ
ન કરવી (તરકો એઆનિતલ
મઝ� ૂમીન)
� કાયર્ �ુનાહ� કબીરા હોવા િવશેનો
સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ મળ� આવે , તે �ુનાહ મઝ� ૂમોની
મદદ ન કરવી અને તેમની ઉપર થતા �લ્મોને ન
રોકવા તે છે . આ �ુનાહનો ક્રમ ત્રીસમ.
એઅમશની �રવાયતમાં હ ઝરત ઇમામ જઅફર�
સા�દક અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે ક� :
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‘‘એટલે ક� મઝ� ૂમોની મદદ ન કરવી એ
‘�ુનાહ� કબીરા ’ છે . હક� કતમાં મઝ�ુમોની મદદ
કરવી એ અમલી ર�તે ઝા�લમને �ુરાઈ કરવાથી
રોકવા સમાન છે . તેથી જો કોઈ મઝ�ુમની મદદ
ન કર� તો તેણે એક મહત્વની વ

�બાતને છોડ�

દ�ધી છે .
હઝરત ઇમામ � ૂસા �બન જઅફર
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે :
‘‘જો કોઈ માણસ પોતાના સંજોગોથી
મજ� ૂર થઈને પોતાના �ુસલમાન ભાઈની પનાહ
(શરણ) લેવા માંગતો હોય , (દાખલા તર�ક� તે� ું
પનાહ લેવા�ું કારણ પોતાની �તને ઝા�લમથી
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બચાવવા�ુ ં હોય) અને તે માણસ પનાહ
આપવાની શ�ક્ત ધરાવતો હોવા છતાં તેની મદદ
ન કર� . અને તેને પનાહ ન આપે તો �ણે ક�
પોતાની �તને �ુદાની મદદ કરવાથી �ુર કર�
દ�ધી. એટલે ક� �ુદા દર� ક મોઅિમનોના વલી
(મદદગાર) છે . પરં � ુ મોઅિમનની મદદ ન
કરનારનો �ુદા વલી નથી અને મઝ�ુમની મદદ
ન કરનારને �ુદા તેના હાલ ઉપર છોડ� દ� છે .
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસલામ

ફરમાવે છે :
‘‘� મોઅિમન શ�ક્ત ધરાવતો હોવા છતાં
પોતાના મોઅિમન ભાઈની મદદ ન કર� તો �ુદા
1099

તેને �ુિનયા અને આખેરત (બંને)માં અપમાિનત
અને િતરસ્�ૃત કરશ.’
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે :

‘‘જયાં આગળ

ઝા�લમ બાદશાહ કોઈ મઝ� ૂમને માર� રહયો હોય
અથવા તેને નાહક

કત્ કર� રહયો હોય અથવા

તેની ઉપર �લ્મ કર� રહયો હોય અને તમારામાંથી
કોઈ ત્યાં હાજર હોય અને તેની મદદ કર� શક� તેમ
ન હોય તો એ જગ્યાએ રહ��ું ન જોઈ. કારણ ક�
મકામે �લ્મ(�લ્મ થવાની જગ્) ઉપર હાજર
રહ�ને એક મોઅિમનને બી� મોઅિમનની મદદ
કરવી વા �બાતે �ુદા પૈક�ની એક વા�બ ફરજ
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છે . પરં � ુ જો તે જગ્યાએ હાજર ન હોય તો તેની
કોઈ જવાબદાર� રહ�શે નહ�. ઉમર �બન ક� સ કહ� છે
ક� �ુ ં મારા કાકાના �દકરાની સાથે બની મકાિતલના
મહ�લમાં હ ઝરત ઇમામ �ુસન
ૈ

અલ�ય્હસલામની

�ખદમતમાં હાજર થયો અને તેઓને સલામ કર�.
તેઓ

અલ�ય્હસલામે અમાર� સાથે �ૂંકમાં

વાચચીત કયાર પછ� ફરમાવ્�ું:
મદદ કરવા માટ� આવ્યા છો

‘‘�ું તમે માર�

?’’ મ� કહ�ુ ં :

‘‘�ુ ં

બાલ બચ્ચાવાળો માણસ �ં અને માર� પાસે
લોકોનો માલ છે . માર� આખેરત ક�વી થશે તે �ુ ં
�ણતો નથી. અને માર� પાસેની લોકોની અમાનત
ગેરવલ્લે �ય તે મને પસંદ નથ. ’ મારા માંમાના
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�દકરાએ પણ ઇમામ

અલ�ય્હસલામને એવો જ

જવાબ આપ્ય.
‘જો તમે માર� મદદ કર� શકો તેમ ન હો
તો અહ�થી �ૂ ર ચાલ્યા �. જયાં તમે માર�
આહોઝાર� સાંભળ� ન શકો અને મને જોઈ ન શકો.
કારણ ક� જો કોઈ અમાર� બે કસી (િનસહાયતા)ની
ફ�રયાદ સાંભળે અથવા અમને બે કસીની હાલતમાં
�ુએ અને અમાર� મદદ ન કર� તો �ુદા માટ� જ�ર�
છે ક� તેને જહ� મની આગમાં ફ�ક� દ� .’
ુ બેહાર, ભાગ ૪, પાના નં
(સફ�ન�લ
પ૯૦)
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હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે :
‘ય�દ
ૂ �ઓના એક આ�લમને તેની કબ્રમા
અઝાબના આગના કોરડા એવી ર�તે મારવામાં
આવ્યા હતા ક� તેની આખી કબ્ર આગથી ભર
ગઈ હતી. તે� ું કારણ એ

હ�ું ક� તેણે એક �દવસ

�ુ� કયાર વગર નમાઝ પડ� હતી અને તે એક
મઝ�ુમની પાસેથી પસાર થઈ ગયો હતો

, પરં � ુ

તેની મદદ કર� ન હતી.’
મોઅિમન ઝા�લમ હોય ક� મઝ�ુમ તેની
મદદ કરવી જોઈએ. જો તે ઝા�લમ હોય તો તેને
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�લ્મ કરવાથી ર કવો જોઈએ અને જો તે મઝ�ુમ
હોય તો ઝા�લમ પાસેથી તેનો હક પાછો
મેળવવામાં તેની મદદ કરવી જોઈએ. આ કામ
કરવા�ું છોડ� દ� � ું ન જોઈએ અને તેને તેમના હાલ
પર પણ છોડ� ન દ� વા જોઈએ.
(દા�સ્સલામ �ૂર, ભાગ ર, પાના નં
૧૯૭)
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે :
‘� કોઈ શ�ક્ત ધરાવતો હોવા છતાં
પોતાના મોઅિમન ભાઈની મદદ ન કર� તે
મોઅિમન નથી. તેને (તેમ કરનારને) પણ �ુદા
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તેના હાલ પર છોડ� દ� શે અને �ુિનયા અને
આખેરતમાં તેની મદદ નહ� કર� .’
(બેહા�લ અન્વાર ભાગ , પાના નં
૧૯૭)
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે :
‘જો કોઈની સામે તેના �ુસલમાન
ભાઈના ઐબનો (ખામીઓનો) ઉલ્લેખ થાય અને તે
તેની મદદ ન કર� એટલે ક� પોતાનાથી શ� હોવા
છતાં તે ઐબને (ખામીઓનો) �ુર ન કર�

, તો

�ુદાવંદ� આલમ �ુિનયા અને આખેરત બંનમ
ે ાં તેને
�સ્વા કરશ.’
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ઉપરોકત હદ�સ અને બી� �રવાયતોથી
�ણવા મળે છે ક� , મઝ�ુમીયતનો સંબધ
ં 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 સન્માનને
પાત્ર . �વી ર�તે કોઈ મોઅિમન�ું લોહ�
વહ�વડાવ�ું ક� તેનો માલ �ુટં � લેવો �એઝ નથી ,
�બલ્�ુલ તેવી જ ર�તે તેને બેઇઝઝત ક

વો પણ

હરામ છે . �રવાયતોમાં આ િવશે � ૂબ જ તાક�દ
� ૂવર્ક લોકોને ડરાવવમાં આવ્યા છે અને �વી ર�તે
મોઅિમનને કત્લ થતો ર

કવા અને તેનો માલ

�ુટં ાઈ જવાથી બચાવવામાં તેની મદદ કરવી
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વા�બ છે . તેવી જ ર�તે તેની ઇઝઝત અને
આબ��ું રક્ષણ કરવામાં તેની મદદ કરવી વા�
છે .
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે :
‘જો કોઈ માણસ

કોઈ મોઅિમનને એવી

વાત કહ� � વાત કહ�ને તે એ�ુ ં ઇચ્છતો હોય ક� તે
મોઅિમન�ુ ં ખરાબ થાય , તે� ુ ં સ્વા�ભમાન અને
શરમ ચાલ્યા �ય અને તે લોકોની નજરોમાં હલકો
પડ� �ય અને લોકો તેની ઉપર ભરોસો ન કર�
અને તેની ઇઝઝત ન કર� તો �ુદાવંદ� આલમ એ�ુ ં
કરનારને પોતાની િવલાયતે �ુસરત (મદદ
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,

િનકટતા અને રક્) થી વં�ચત કર� દ� છે અને
તેને શૈતાનને હવાલે પણ છોડ� દ� છે , પણ શૈતાન
પણ તેને ક� ૂલ રાખતો નથી.
(ઉ� ૂલે કાફ�, ભાગ ૪, પાના નં ૩પ)
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમ ફરમાવે છે:
‘‘જો કોઈ પોતાના મોઅિમન ભાઈના
ઐબ બયાન થતાં સાંભળે અને તેને રોક� , એટલે ક�
તે મોઅિમનને બે ઐબ (િનદ�ષ) �હ�ર કર� તો
�ુદાવંદ� આલમ �ુિનયા અને આખેરતમાં
�ુરાઈઓના હ�ર દરવા�ઓ તેના માટ� બંધ કર�
દ� છે . જો તે શ�ક્ત ધરાવતો હોવા છતાં ઐબ
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(�ુ�ુ્
ર ) બયાન કરનારને રોક� નહ� તો તે

ના

�ુનાહ િસ�ેર (૭૦) ગીબત કરનારાઓ સમાન
ગણવામાં આવશે.’’
(મકાિસબ ઔર શરહ� મકાિસબ, ભાગ ૪,
પાના નં ૬૯)
શૈખ અન્સાર� (અ.ર.) કહ� છે ક� , તેના
�ુનાહ (૭૦) િસ�ેર ગીબત કરનારાઓ સમાન થશે
તે� ું કારણ કદાચ એ હોય ક� જો ઐબ બયાન
કરનારાને તેમ કરતો રો કવામાં ન આવે અને � ૂપ
રહ�વામાં આવે તો ઐબ બયાન કરનાર તે �ુનાહ
કરવામાં અથવા બી� �ુનાહો કરવામાં િનડર થઈ
જશે. આ ઉપરાંત આપે ફરમાવ્�ું: ગીબત થતી
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રોકવાથી �ુરાદ ફ કત તેને તેમ કહ�તા રો

કવો

જોઈએ તેમજ નથી પરં � ુ તેને મદદ�પ પણ ન
થ�ું જોઈએ. એટલે ક� તેણે મોઅિમન સામે �
ઐબનો ઉલ્લેખ કય� હોય તેનાથી તેને �બલ્�ુ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 �ુનાહ તો �� નથી અને ઐબ તો એ છે , �
�ુદાવંદ� આલમે હરામ ગણાવેલ છે . ’’ જો તે ઐબ
દ�ની કામો િવશે હોય તો તે યોગ્ય હોવા માટ� કોઈ
કારણ ર�ુ કર� તેને યોગ્ય �હ�ર કર�ું જોઈ.
દાખલા તર�ક� જો કોઈ એમ કહ� ક� ફલાણો માણસ
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નમાઝ નથી પડતો તો તેના જવાબમાં એમ કહ�� ુ ં
જોઈએ ક� , કદાચ તે �ુલી ગયો હશે અથવા તેણે
નમાઝ પડ� લીધી હશે અને તેની તેને ખબર નહ�
હોય અથવા તો જો તે એમ કહ� ક� ફલાણો માણસ
શરાબ પીવે છે તો તેના જવાબમાં એમ કહ� ક�
કદાચ તે શરાબ નહ� હોય. જો એમ કહ�� ુ ં યોગ્ય ન
લાગે તો એમ પણ કહ� શકાય ક� મોઅિમન મા�ુમ
તો નથી હોતો , તેનાથી પણ �ુના હ થયા કરતા
હોય છે . તમારા માટ� જ�ર� છે ક� તમે તેના માટ�
ઇ�સ્તગફાર કર. તેના �ુ:ખમાં ભાગીદાર થવાના
પ્રયત્ન . તમે તેની ગેરહાજર�માં તે ની �ુરાઈને
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બયાન કરો તે યોગ્ય નથ. ’’ આ િવષયની વધાર�
િવગત ગીબતના પ્રકરણમાં આપવામાં આવ.
*****
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ફકત મદદ માંગનારની જ મદદ
કરવામાં આવે તે �ુર� ુ નથી.
� મઝ�ુમ પોતાને મદદ કરવા માટ�
મદદ માંગે તેને જ મદદ કરવી વા�બ છે એ�ું
નથી. � માણસ �ણતો હોય ક� �લ્મ થઈ રહયો
છે અને મોઅિમન પર થતો �લ્મ �ૂર કર� શક�
તેમ હોય તો તેના માટ� મોઅિમનને મદદ કરવી
વા�બ છે . અને જો મઝ� ૂમ પોતે જ મદદ કરવા
માટ� માગણી કર� (મદદ માગે) તો મદદ કરવી
સખ્ત જ�ર� બની �ય છ. આ િવશે હઝરત
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પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્ આલેહ�
વસલ્લમ ફરમાવે છે:
‘‘જો કોઈ માણસ કોઈનો એક સાદ
સાંભળે ક� ‘‘અય �ુસલમાનો માર� મદદ કરો’’ અને
તે સાદ સાંભળ�ને તેની મદદ માટ� ન પહ�ચે તે
�ુસલમાન નથી.’’
અને હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે :

‘‘જો કોઈ માણસ

પોતાના દ�ની ભાઈની મદદ માંગે અને (�ની
પાસે મદદ માગી હોય) તે શ�ક્ત ધરાવતો હોય
છતાં તેની હાજતને � ૂર� ન કર�

, તો �ુદાવંદ�

આલમ તેની કબ્રમા(દોઝખના સાપોમાંથી) એક
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� ૂબ જ મોટો સાપ �ુસલ્લત(હાવી) કરશે � તેને
(હંમશ
ે ા) ડંસતો રહ�શે.’’
(�સુ ્તદર)
બી� એક હદ�સ પ્રમાણે ભલે તેને બખ્
દ� વામાં આવે છતાં તે

કયામત �ુધી અઝાબમાં

ફસાએલો રહ�શે. આ ઉપરાંત આપે ફરમાવ્�ું:
‘‘કોઈ પણ �ુસલમાન પોતાના �ુસલમાન ભાઈની
મદદ અને તેને સાંત્વન આપવા�ું છોડ� 

કતો

નથી. ભલે તેને મદદ કરવામાં કોઈ ફાયદો ન હોય
(પણ ઉલ્ટા�ું �કસાન હોય) એટલે ક� �ુસલમાનની
મદદ અને સાંત્વના આપવા�ું છોડ� દ��ું એ �ુનાહ
માટ� કારણ�પ બને છે .
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આ િવષયની ક�ટલીક �રવાયતો વા�રદ
થઈ છે :
હઝરત ઇમામ સજ�દ

અલ�ય્હસલામ

ફરમાવે છે : ‘‘મજ� ૂર લોકોની ફ�રયાદ સાંભળ�ને
તેમની મદદ કરવા માટ� ન પહ�ચ�ુ ં એ એવા
�ુનાહોમાંથી છે ક� , �ના કારણે બલાઓ ના�ઝલ
થાય છે .’’
ુ અખ્બાર ૭૧)
(મઆની�લ
આપ �ુદા પાસે �ુના�ત કરતા ફમાવે
છે : ‘‘પરવર�દગાર ! માર� સામે કોઈ મઝ�ુમ
ઉપર �લ્મ કરવામાં આવે અને �ું તેની મદદ ન
કર� શ�ું (તે માટ�) �ુ ં તાર� પાસે માફ� મા�ું �ં.
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�ુદાયા, કોઈ મજ� ૂર અને �ુસીબતઝદાની મદદ
ન કર� શ કવા બદલ �ુ ં તાર� પાસે પનાહ મા�ું
�ં.’’
(સફ�હએ સજ�દ�યા, �ુઆ નં ૩૮)
આ િવષયમાં ઘણી �રવાયતો વાર�દ થઈ
છે . પરં � ુ અત્રે � �રવાયતો પ્રસ્�ુત કરવામાં
છે તે �ુરતી છે .
*****
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માત્ર મઝ�ુમ મોઅિમનની મદ
કરવી ખાસ નથી.
મઝ� ૂમની મદદ કરવી વા�બ છે . આનો
અથર્  કત મોઅિમનોની મદદ કરવી એવો નથી.
પરં � ુ આ બાબતમાં �ુરઆને મ�દની આયતો
અને �રવાયતોમાં સ્પષ્ટ આદ

, નહ� અિનલ

�ુન્કર�ું વા�બ હો�ું અને મઝ�ૂમની મદદ કરવા
િવશે ત્યાર� લા�ૂ પડ� છે ક , જયાર� પોતે તે કામ
કરવા માટ� શ�ક્ત ધરાવતો હો

, ભલે મઝ�ુમ

શીઆ ન હોય અને �ુસલમાનોના બી� કોઈ
ફ�રકા સાથે સંબધ
ં ધરાવતો હોય. એટ�ું જ નહ� ,
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જો કોઈ કા�ફર� ગૈર� હરબી (એ કા�ફર �
�ુસલમાનો સાથે જગ
ં નથી કરતો) અને પ્રાણ
ઉપર પણ �લ્મ થતો હોય તો તેવા �લ્મને થત
રોકવો પણ નહ� અિનલ �ુન્કરના કા�ૂન પ્રમા
વા�બ છે , અને તેવા �લ્મનો �ત લાવી દ�વો
જ�ર� છે .
�ુન્તહ��ુલ આમાલમાં લખ્�ું છે ક� મન્�
દવાનક� મકકએ મોઅઝઝમા ગયો ત્યાર� તેની
સમક્ષ એક �ક�મતી હ�રો વેચવા માટ� ર�ુ થ.
મન્�ુર� થોડ� વાર �ુધી તે હ�રાને િનહાળ્યો અન
પછ� કહ�ુ ં ક� : ‘‘આ હ�રાનો સંબધ
ં હશ્શામ �બન
અબ્�ુલ મ�લક સાથે છ. અને આ હ�રો મને મળ�
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જવો જોઈતો હતો. મને લાગે છે ક� તેમનો
મોહમ્મદ નામનો �ુત્ર �વતો , અને તેણે જ આ
હ�રો વેચી દ� વા�ું નકક� ક�ુર લાગે છે . ’’ ત્યાર પછ�
તેણે બી� �દવસે રબીહ નામના પહ�ર�દારને
�ુબ્હની નમાઝ પછ� મ�સ્જ�ુલ હરામના બધા
દરવા�ઓ બંધ કર� દ� વાનો �ુકમ આપ્યો અને
કહ�ું ક� ‘‘ફકત એક જ દરવાજો �ુલ્લો રાખજો
અને તે દરવા�માંથી બધાને એક એક કર�ને
બહાર જવા દ� જો અને મોહમ્મદ �બન �હશામને
ઓળખી લો ત્યાર� તેને માર� પાસે લઈ આવજ.’’
બી� �દવસે સવારની નમાઝ પછ� બધા
જ દરવા� બંધ કર� દ� વામાં આવ્યા અને એવી
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�હ�રાત કરવામાં આવી ક� તમામ લોકોએ ફલાણા
દરવા�થી એક પછ� એક બહાર િનકળવા�ુ ં છે . આ
�હ�રાત સાંભળ�ને મોહમ્મદ �બન હશ્શામ સમ
ગયો ક� આ ગોઠવણ પોતાને �ગરફતાર કરવા માટ�
જ છે . આવા સંજોગો ઉભા થવાથી તે � ૂબ જ
ગભરાઈ ગયો અને હ�રાન પર� શાન થઈને ચાર�
બા�ુ જોવા લાગ્ય. તે અરસામાં મોહમ્મદ �બન
ઝૈદ �બન અલી �બન અલ �ુસન
ૈ

અલ�ય્હસલામ

(�ઓ સાદાતે દસ્તગૈબ અને સાદાતે દશતક�ના
દાદા છે .) તેમની પાસે પહ�ચ્યા અને ફરમાવ્�ુ:
તમે કોણ છો

? અને આવી ર�તે ગભરોઅલી

હાલતમાં ક�મ ઉભા છો

? મોહમ્મદ �બન હશ્શામ
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� ૂછ�ું ક� �ું �ુ ં માર� ઓળખાણ આપી શ તો મારા
�વનની સલામતીની ખાત્રી આપો છ ? તેઓએ
ફરમાવ્�ું ક� �ું વાયદો ક�ં �ં ક� તને જોખમમાંથી
ઉગાર� લઈશ. મોહમ્મદ� કહ�ું ક� �ું હશ્શામ �બ
અબ્�ુલ મ�લકનો �ુત્ર. હવે આપ પણ આપનો
પ�રચય આપો �થી �ુ ં આપને ઓળખી શ�ું. આપે
ફરમાવ્�ું: �ુ ં ઝૈદ �બન અલી �બન અલ �ુસૈન �ં.
બેશક તારા િપતા મરવાને મારા િપતા ઝૈદને
શહ�દ �ાર્ હત. પરં � ુ અય મારા કાકાના ફરઝંદ ,
હવે તમે તમાર� �નની સલામતી માટ� િન��ચ�ત
થઈ �વ , કારણ ક� તમે (પોતે) મારા િપતાના
કાિતલ નથી અને તમને કત્ કર� નાખવાથી મારા
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િનદ�ષ િપતાના � ૂનનો બદલો મળ� શ

કવાનો

નથી. આ સમયે મારાથી શ� હશે તે ર�તે તમને
બચાવવાનો પ્રયત્ન ક. અત્યાર� આ પ્ર�ન
એક જ ઉક�લ મારા ધ્યાનમાં છ , અને માર� ઇચ્છા
એ છે ક� �ુ ં તેની ઉપર અમલ ક�ં પરં � ુ તેની શરત
એ છે ક� તમે મને સહકાર આપો અને જરાપણ ભય
ક� ડર અ�ુભવશો નહ�.

, આમ કહ�ને તેઓએ

પોતાના શર�ર ઉપરથી અબા (એક પ્રકારન
અરબી પોષાક � મૌલવી હઝરાત બંને ખભા પર
ઓઢ� રાખે છે તે) ઉતાર�ને મોહમ્મદના માથા અને
ચહ�રાને ઢાંક� દ�ધો અને

તેને થપ્પડ મારતા

મારતા ખ�ચીને દરવા� તરફ લઈ ગયા. જયાર�
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મ�સ્દજના દરવા� પાસે ઉભેલા પહર�ગીર રબીહ
પાસે પહ�ચ્યા ત્યાર� મોટા અવાજથી તેમન
સંબોધીને કહ�વા લાગ્યા ક
�વો માસણ) �ુફાનો

, આ ખબીસ (રાક્ષ

વણઝારો શતરબાન (�ટ

હાંકનારો) છે . તેણે મને તે� ું �ટ આવવા જવાના
ઉપયોગ માટ� ભાડ� આપ્�ું 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 સમક્ષ ર�
કર� શ�ું. રબીહ� બે પહ�ર�દારને મોહમ્મદ �બન
ઝૈદની સાથે મોકલ્ય. તે બધા સાથે મ�સ્જદની
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બહાર િનકળ્ય. રસ્તામાં તેઓએ મોહમ્મદ �બ
હશ્શામને સંબોધીને કહ�ું ક� અય રાક , હ� �ુ ં
મારો હક અદા કરવા માટ� તૈયાર થઈ જતો હોય
તો આ બંને પહ�ર�દાર અને કાઝીને �ુ ં તકલીફ
આપવા માંગતો નથી.
મોહમ્મદ �બન હશ્શામ � આ વાતન
ધ્યાન�ૂવર્ક સાંભળ� રહયો હતો તેણે કહ�ુ: યબ્ન
ર� ૂ�ુલ્લાહ સલ્લલ્લાહો અલય્
વસલ્લ,

આલેહ�

�ુ ં આપની તાબેદાર� કર�શ. આ

સાંભળ�ને મોહમ્મદ �બન ઝૈદ� સાથે આવેલા બંને
પહ�ર�ગીરોને કહ�ુ ં ક� , આ માણસે મારો હક અદા
કર� દ� વાનો વાયદો �� છે
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, તેથી આપ લોકો

વધાર� તકલીફ ન ઉઠાવો અને પાછા ચાલ્યા �.
આ સાંભળ�ને પહ�ર�ગીરો પાછા ચાલ્યા ગય. આમ
મોહમ્મદ �બન ઝૈદનો ચહ�રો �ૂમવા લાગ્યો 

,

મારા મા - બાપ આપ ઉપર �ુરબાન થઈ �ય

,

�ુદાવંદ� આલમ બહ�તર �ણતો હતો તેથી
�રસાલતને આપના ખાનદાનમાં મોકલી છે . આમ
કહયા પછ� તેણે પોતાના �ખસ્સામાંથી એક �ક�મતી
હ�રો કાઢયો અને કહ�ું ક�

, નાનકડ� ભેટ ક� ૂલ

કર�ને મને આપ�ું સન્માન કરવાનો મૌકો આપ.
આ સાંભળ�ને મોહમ્મદ �બન ઝૈદ અલ�ય્હસલામે
ફરમાવ્�ું ક� �ું એ ખાનદાનમાંથી �ં �ઓ કોઈ નેક
કામ કર� તો તેનો કોઈ �તનો બદલો (ચીજ વસ્�ુ
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ભેટ તર�ક�) લેતા નથી અને જયાર� મ� મારા
િપતાના � ૂનના �ુનાહને માફ કર� દ�ધો તો આ
હ�રાની �ું �ક�મત ?
*****
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આ�બદ જમીનમાં ધસી ગયો.
શૈખ � ૂસી (

અ.ર.)એ ઇમામ જઅફર�

સા�દક અલ�ય્હસલામથી �રવાયત ન�ધી છે ક�
‘‘બની ઇસરાઈલના જમાનામાં એક �ુઢો આ�બદ
નમાઝમાં મશ્�ુલ હત. તેને �ણ થઈ ક� બે
બાળકો એક �ુગાર્ને પકડ�ને તેની પાંખો ખ�ચીને
ઉતાર� રહયા છે અને આથી �ુગ� ચીસા ચીસ કર�
રહયો છે . આ�બદ આ બ�ું જોવા છતાં નમાઝમાં
મશ્�ુલ રહયો અને તે �ુગાર્ને બાળકો પાસેથ
છોડાવ્યો નહ. આથી �ુદાવંદ� આલમે જમીનને તે
આ�બદને ગળ� જવાનો �ુકમ આપ્યો અને જમીને
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તે આ�બદને પોતાના સૌથી નીચેના �હસ્સામાં
ઉતાર� દ�ધો.’’
*****
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મોઅિમનની મદદ કરવાથી �ુિનયા
અને આખેરતમાં મળતા સવાબની
િવગત
મઝ�ુમોની મદદ કરવા

અને

મોઅિમનોની હાજત સં� ૂણર્ ર�તે �ુર� કરવાની
કોિશષ કરવા િવશેની ઘણી �રવાયતો વા�રદ થઈ
છે �માંથી અ�ુક �રવાયતોને જ અત્રે પ્રસ
કરવામાં આવે છે .
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે ક�
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‘‘જો કોઈ પોતાના

મોઅિમન ભાઈની મજ� ૂર� અને પર� શાનીમાં તેની
ફ�રયાદ સાંભળ�ને તેને મદદ કર� , તેના ગમને �ૂ ર
કર� અને તેની હાજતો � ૂર� કરવામાં તેની મદદ કર�
તો �ુદાવંદ� આલમ તરફથી તેના આ અમલને
કારણે ૭ર (બોતેર) રહ�મતો વા�બ થઈ �ય છે ,
�માંથી એક રહ�મત તેને આ �ુિનયામાં આપી
દ� વામાં આવે છે �થી તેના �ુિનયાના પ્ર�નોન
ઉક�લ આવી શક� અને ૭૧ (એકોતેર) રહ�મતો તેને
આખેરતના ભય અને પર� શાનીથી બચાવવા માટ�
સાચવી રાખવામાં આવે છે .’’
(વસાઈલ �કતાબે અમ્ર �બલ મઅ�
પ્રકરણ૯, ભાગ ૧૧, પાના નં પ૮૬)
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આ ઉપરાંત આપ ફરમાવે છે : ‘‘જો કોઈ
માણસ પોતાના મોઅિમન ભાઈની હાજત � ૂર�
કરવા માટ� પ્રયત્નો �ર� અને હાજત તેના માટ�
� ૂર� થઈ �ય તો �ુદાવંદ� આલમ તેના નામએ
આમાલમાં હજ, ઉમરાહ, બે મહ�ના �ુધી મ�સ્જ�ુલ
હરામમાં એઅતેકાફ કરવાનો (અલ્લાહની ઇબાદત
માટ� મ�સ્જદમાં રોકાવાન) અને બે મ�હના �ુધી
(�ુ�રત) રોઝા રાખવાનો સવાબ લખે છે અને જો
તે મોઅિમનની હાજત તેનાથી � ૂર� ન થઈ શક�
હોય તો પણ (તેના નામએ આમાલમાં) એક હજ
અને ઉમરાનો સવાબ લખવામાં આવે છે .
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(અમ્ર �બલ મઅ, પ્રકર૪૮, ભાગ
૧૧, પાના નં પ૮પ)
આ ઉપરાંત આપ ફરમાવે છે ક� , ‘‘�ુદાએ
તઆલાએ હ. દા� ૂદ અલય�હસ્સલામ ઉપર વહ�
ના�ઝલ કર� અને ફરમાવ્�ું: મારા બંદાઓમાંથી
એક બંદાની એક નેક� માર� �ુધી પહ�ચશે તો �ુ ં
તેને જ �કતમાં દાખલ કર� દઈશ. હ ઝરત દા ઉદ�
� ૂછ�ું : �ુદાવંદા, એ કઈ નેક� છે ? જવાબ મળ્ય,
મોઅિમનના ગમ અને �ુસીબતને �ૂ ર કરવી , ભલે
તે� ું પ્રમાણ એક ખ�ૂ(ની પેશી) �ટ�ું જ ક�મ ન
હોય. હઝરત દાઉદ અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે ક� :
�ુદાયા તાર� ઝાત એ વાતને પાત્ર છે 
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, �ણે

તાર� માઅર� ફત પ્રાપ્ત કર� લીધી તેણે તારા
(તાર� રહ�મતથી) િનરાશ થ�ું ન જોઈએ. �કતાબે
ફક�હમાં મૈ� ૂન �બન મહ�રાનથી �રવાયત છે ક� �ુ ં
ઇમામ હસન

અલ�ય્હસલામ પાસે બેઠો હતો

તેવામાં એક માણસ આવ્યો અને કહ�ું ક

, અય

ફરઝંદ� ર� ૂલ અલ�ય્હસલામ, �ુ ં ફલાણા માણસનો
કઝર્દાર �. ઇમામે ફરમાવ્�ું ક� તા�ં કઝર્ અદા કર
શકાય તેટલો માલ માર� પાસે નથી. તેણે કહ�ુ ં :
આ બાબતમાં આપ તેને વાત કરો , (તેને કારણે)
કદાચ તે મને ક� દ ન કર� . ઇમામ

અલ�ય્હસલામે

તેમના પગરખા પહ�યાર ્ ત્યાર� મ� કહ�ુ: અય
ફરઝંદ� ર� ૂલ અલ�ય્હસલામ, �ું આપ �ુલી ગયા
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ક� આપ એઅતેકાફમાં છો અને એઅતેકાફ
દરિમયાન મ�સ્જદની બહાર િનકળ� શકા�ું નથ.
ઇમામ અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું: �ુ ં �ુલી ગયો
નથી પણ મ� મારા િપતા પાસેથી સાંભળ્�ું છે ક�
મારા દાદા હ ઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ું છે ક� જો કોઈ માણ
પોતાના મોઅિમન ભાઈની હાજત � ૂર� કરવાની
કોિશષ કર� તો તેણે �ણે ક� ૯ ,૦૦૦ (નવ હ�ર)
વષર �ુધી �દવસના રોઝા રાખ્યા અને રાત્રે �ગી
�ુદાની ઇબાદત કર�.
*****
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હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામે અહવાઝના
હા�કમને સંબોધીને લખેલો પત
નજ�શી અહવાઝનો હા�કમ હતો. તે
વખતે તેના કારભાર�ઓ પૈક� એક� હ ઝરત ઇમામ
સા�દક

અલ�ય્હસલામને િવનંતી કર� ક�

નજ�શીના �હસાબ �કતાબમાં અ� ૂક �હસાબની
રકમ તેને મને દ� વાની િનકળે છે અને તે માણસ
(નજ�શી) મદ� મોઅિમન અને આપનો
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ફરમાંબરદાર છે . જો આપને યોગ્ય લાગે તો મારા
માટ� તેને એક પત્ર લખી આ.
ઇમામ અલ�ય્હસલામે નીચે �ુજબ લખી
આપ્�ુ.
‘‘�ુદાના નામથી � દયા� અને દયા
કરનાર છે . તમારા ભાઈને � ૂશ કરો �થી �ુદા
તમને � ૂશ કર� .’’
(ઉ� ૂલે કાફ�, બાબે ઇદાખાલીસ્�ુ�અલલ મોઅિમન - પાના નં ૧૯૦)
તે કહ� છે ક� �ુ ં જયાર� નજ�શી પાસે
ગયો ત્યાર� તે સરકાર� કામકાજમાં વ્યસ્ત .
જયાર� તેને �રસત મળ� ત્યાર� મ� તેને ઇમામ
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અલ�ય્હસલામનો પત્ર આપ્યો અને કહ�ું ક�
ઇમામ અલ�ય્હસલામનો પત્ર . તેણે તે પત્
લઈને �ુમ્યો અને પત્રને પોતાની બંને �ખો સા
સ્પશર્ કરાવ્યો  � ૂછ�ું ક� �ુ ં કામ છે ? મ� કહ�ુ ં :
આપના �હસાબમાં મારા ખાતે અ� ૂક રકમ બાક�
છે . નજ�શીએ કહ�ું : ક�ટલી રકમ છે ? મ� કહ�ુ ં :
દસ હ�ર �દરહમ નજ�શીએ પોતાના � ૂનીમને
બોલાવ્યો અને કહ�ું ક� આ માણસની રકમ તેના
ખાતે જમા કર� દો અને તેમના ખાતેનો તમામ
�હસાબ ર�સ્ટરમાં �ૂરો કર� દ. તેમજ આવતા
વષર્ માટ� પણ તેના ખાતામાં એટલી રકમ જમા
કર� દો. ત્યાર પછ� તેણે �ૂછ�ું: �ું મ� તમને � ૂશ
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કર� દ�ધા ? મ� જવાબ આપ્ય, � હાં, નજ�શીએ
મને સવાર� માટ� એક ઘોડો

, એક કનીઝ એક

�ુલામ અને એક જોડ� કપડા આપ્યા અને દર�ક
વસ્�ુ આપતી વખતે તે �ૂછતો ગયો ક� �ું મ� તને
� ૂશ કય� ? �ુ ં જવાબ આપતો ગયો ક� � હાં �ુ ં
આપની ઉપર �ુરબાન થા�. અને �ુ ં �મ �મ
‘‘હા’’ કહ�તો ગયો ક� તેમ તે મને વધાર� પ્રમાણમા
આપતો ગયો. જયાર� તેણે મને બધી વસ્�ુઓ
આપી દ�ધી ત્યાર પછ� તેણે કહ�ું ક�: આ
ઓરડાના તમામ ગાલીચાઓ �ની ઉપર �ુ ં બે� ુ ં �ં
તે તમાર� સાથે લઈ �વ, કારણ ક� �ુ ં આ ગાલીચા
ઉપર બેઠો હતો ત્યાર� તમે મને ઇમામ
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અલ�ય્હસલામનો પત્ર આપ્યો . આ ઉપરાંત
તમાર� બી� કોઈ ચીજ વસ્�ુની જ�ર હોય તો કહ.
તે માણસે નજ�શીનો આભાર માન્યો અને ત્યાંથ
િવદાય થયો. તે માણસ જયાર� ઇમામ
અલ�ય્હસલામની �ખદમતમાં આવ્યો ત્યાર� તેણ
સઘળ� વાત ઇમામ

અલ�ય્હસલામને જણાવી.

નજ�શીના આ અમલથી ઇમામ

અલ�ય્હસલામ

� ૂશ થયા. ઇમામ અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું: તેણે
�ુદા અને તેના ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમને �ૂશ �ા.
અલી તેના િપતા ય કતીનના હવાલાથી
ન�ધે છે ક� , અહવાઝના યહયા �બન ખા�લદના
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�ુન્શીઓમાંથી એક �ુન્શ(કાર�ુન)ને અમારા
વાલી તર�ક� િનમવામાં આવ્યો હત. માર� ઉપર
ટ� કની મોટ� રકમ બાક� હતી � ભરપાઈ કરવા
માટ� �ુ ં અશ કત હતો, કારણ ક� ટ� ક ભરપાઈ કરવા
માટ� મા રો તમામ માલ અને િમલ્ ત વહ�ચી દ� વી
પડ� તેમ હતી. લોકો કહ�તા હતા ક� તે (અમારો
વાલી) ઇમામતમાં માનનારો શીઆ છે . મને એ
વાતનો ડર હતો ક� �ુ ં તેને મળવા �વ અને �ાંક
તે શીઆ ન હોય તો માર� ક�વી હાલત થાય તેથી
માર� પાસે અહવાઝથી મકકા તરફ ભાગી જવા
િસવાય કોઈ રસ્તો ન હત. મકકામાં હજ બ�વી
લાવ્યા પછ� મ� મદ�ના જવા�ું નકક� �ુ� અને
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જયાર� �ુ ં હ

ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસલામની �ખદમતમાં પહ�ચ્યો ત્યાર� મ
અઝર્ કર�: અય મારા આકા

, ફલાણા માણસને

વાલી તર�ક� િન�ુ કત કરવામાં આવ્યો છે અને
લોકો કહ� છે ક� તે આપના દોસ્તોમા થી છે . મને એ
વાતનો ડર છે ક� �ાંક તે શીઆ ન હોય અને તેની
પાસે જવાથી મારો તમામ માલ ચાલ્યો �.

આ

ડરથી �ુ ં �ુદાની તરફ અને આપ અલ�ય્હસલામની
તરફ નાસીને ચાલ્ય આવ્ય �ં.
ઇમામ અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ુ

: હવે

તાર� ગભરાવવાની જ�ર નથી. આમ કહ�ને આપે
એક ચીઠ્ઠી લ.
1142

‘‘�બ�સ્મલ્લા �હરરહમા િનરરહ�અલ્લાહ તઆલાના અશર્ના છાયામાં ઘણા નાન
છાયાઓ (� તડકા વગેર�થી બચાવે) છે . �નો
મા�લક ફ કત એ માણસ થશે � પોતાના
(મોઅિમન) ભાઈને તેના ગમમાંથી � ૂ�ક્ત અપાવ ,
તેને કોઈ પ્રકારની સગવડતા આ , અથવા તેની
સાથે કોઈ નેક� કર� , ભલે પછ� તે નેક��ુ ં પ્રમા
અડધા ખ�ૂર �ટ�ું હોય અને આ માણસ તારો
ભાઈ છે .’’
ઇમામ અલ�ય્હસલામે તે ચીઠ્ઠી ઉપ
પોતાની મોહર લગાવી દ�ધી અને ફરમાવ્�ું ક , આ
ચીઠ્ઠી તેને આપી દ. જયાર� �ુ ં મારા શહ�રમાં
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પાછો ફય� ત્યાર� રાત પડ� ગઈ હત. �ુ ં તેના ઘર�
ગયો અને તેને મળવાની ર� માગી. મ� કહ�ુ ં ક�
મને હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસલામે
મોકલ્યો છ.. આ સાંભળ�ને અને મને જોઈને તે
તરત જ ઉઘાડા પગે બહાર આવ્ય. તેની નજર
માર� ઉપર પડ� ક� તરત જ આગળ વધીને તેણે
મને સલામ કર� અને તેણે મારા કપાળને � ૂક�ને
કહ�ું : જો આ વાત સાચી હોય તો આપના માટ�
માર� �ન હાજર છે . ત્યાર પછ� તેણે મારો હ

થ

પકડ� લીધો અને � ૂછ�ું ક� જયાર� આપ મારા
મૌલાથી �ુદા પડયા ત્યાર� તેમની હાલત ક�વી હતી
? મ� કહ�ુ ં : તેઓ મ�માં હતા
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? તેણે કહ�ુ ં :

�ુદાની કસમ મ� કહ�ું : હા , �ુદાની કસમ , તેણે
આ વાત મને ત્રણ વખત �ૂછ� અને મ� ત્રણ
જવાબ આપ્ય. પછ� મ� ઇમામ

અલ�ય્હસલામે

આપેલી ચીઠ્ઠી તેને આ. તેણે તે ચીઠ્ઠી વાંચીન
� ૂમી લીધી અને પોતાની �ખોએ લગાડ� ત્યાર
પછ� તેણે કહ�ું : એ ભાઈ , આપને મા�ં �ુ ં કામ છે
તે કહો , મ� કહ�ું : સરકાર� �હસાબમાં મારા ખાતે
અ� ૂક હ�ર �દરહમ બાક� છે � અદા કરતા કરતા
મારો દમ િનકળ� જશે. આ સાંભળ�ને તેણે સરકાર�
યાદ� મંગાવી અને માર� ઉપર � કાંઈ રકમ બાક�
િનકળતી હતી તેને 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� મંગાવી અને
તેમાંથી અડધો માલ મને આપી દ�ધો પછ�
પોતાના ઘોડા મંગાવ્યા તેમાંથી એક પોતે રાખ્ય
અને બીજો મને આપ્ય. તે પછ� પોતાના કપડાં
મંગાવ્યા �માંથી એક જોડ� પોતે રાખી અને બી�
જોડ� મને આપી એટલે �ુધી ક� તેણે પોતાના બધા
માલમાંથી અડધો માલ મને આપી દ�ધો અને દર� ક
વસ્�ુ આપતી વખતે કહ�તો હતો ક� એ ભાઈ �ું મ�
તને � ૂશ કર� દ�ધો ? �ુ ં કહ�તો હતો : હા , �ુદાની
ક્સ
હજના �દવસો આવ્યા ત્યાર� મ� િવચા�ુ� ક
�ુદા અને તેના ર� ૂલની દ્ર�ષ્ટએ � શ્રેષ્ઠ
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િસવાય તેના અહ�સાન અને મહ�રબાની�ું વળતર �ુ ં
તેને આપી શ�ું તેમ નથી. ત્યાર પછ� �ું હજ માટ�
રવાના થયો જયાં તેના માટ� �ુઆ ક�ં અને મારા
ઇમામ અને મૌલાની �ખદમતમાં જવા�ું પણ નકક�
�ુ,� જયાં આપ

અલ�ય્હસલામની �ખદમતમાં

જઈને તેની પ્રશંસા ક�ં અને તેના હકમાં ઇમા
અલ�ય્હસલામ પાસે �ુઆ કરા�ુ.ં મકકા જઈને
પછ� �ુ ં ઇમામ

અલ�ય્હસલામની �ખદમતમાં

પહ�ચ્યો ત્યાર� ઇમા અલ�ય્હસલામને � ૂશહાલ
જોયા. ઇમામ અલ�ય્હસલામે � ૂછ�ુ ં : અલી બીન
યકતીન તે માણસે તાર� સાથે ક�વો વ્યવહાર �.
ત્યાર� મ� ઉપરના બનાવ�ું િવગતવાર વણર્નુ� �
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સાંભળ�ને ઇમામ અલ�ય્હસલામનો �ુબારક ચહ�રો
� ૂશીના કારણે � ૂરથી ચમ કવા લાગ્ય. ત્યાર પછ�
મ� કહ�ું : અય મારા મૌલા
અમલથી � ૂશ થયા છો

, �ુ ં આપ તેના

? (�થી �ુદા તેને � ૂશ

કર� ) ઇમામ અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ુ : હા , �ુદાની
કસમ, તેણે મારા બાપ - દાદાઓને � ૂશ

કયાર.

હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ આલેહ�
વસલ્લમ અને અશર્ ઉપર �ુદાને �ૂકયાર.
(�કતાબે કલમએ તય્યબ)
*****
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હઝરત ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ
અલ�ય્હસલામ અને અલી �બન
યકતીન
ઇબ્રાહ�મ જમ્માલે અલી �બ

કતીન,

(હા�ન રશીદના વઝીર) ક� � ઇમામ
અલ�ય્હસલામના સહાબી હતા, તેમને મળવા માટ�
પરવાનગી માગી. પરં � ુ તેમને પરવાનગી
આપવામાં ન આવી અને તેમને મળવાનો

ઇન્કા

કર� દ�ધો. તે જ વષ� અલી �બન ય કતીન હજથી
�ુશરર ્ફ થયા અને મદ�ના ગયા ત્યો ઇમા
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અલ�ય્હસલામ તરફથી તેમને મળવાની મં�ુર�
આપવામાં ન આવી. બી� �દવસે તેમણે ઇમામ
અલ�ય્હસલામની �ુલાકાત કર� , ત્યાર� �ૂછ�ું:
અય મારા મૌલા , મારથી એવા કયા �ુનાહ થઈ
ગયા છે ક� ગઈ કાલે આપે મને મળવાની મં�ૂર�
આપી નહ�

?

ત્યાર� ઇમામ

અલ�ય્હસલામે

ફરમાવ્�ું: ત� તારા ભાઈને મળવાની મં�ૂર� આપી
ન હતી તેથી જયાં �ુધી ઇબ્રાહ�મ જમ્માલ ત
માફ નહ� કર� ત્યાં �ુધી �ુદાવંદ� આલમ તાર�
કોિશષોને ક� ૂલ નહ� કર� . ય

કતીને અઝર્ કર�:

મારા મૌલા, અત્યાર� �ું મદ�નામાં �ં અને ઇબ્રાહ
જમ્માલ �ુફામાં છ , આ હાલતમાં �ુ ં તેને મારાથી
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રા� અને � ૂશી કઈ ર�તે કર� શ�ું

? (�ુફા અને

મદ�ના વચ્ચે �ુબ જ લાં�ુ �તર છ.)
ઇમામ અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું: રાત
પડ� ત્યાર� કોઈ દોસ્તને ખબર ન પડ� તે ર�ત
એકલા બક�અમાં જજો. ત્યાં તમને એક(શ્રેષ
નસ્લન) ઘોડો દ� ખાશે. તેની ઉપર સવાર થઈ
જજો. ય કતીને એ પ્રમાણ ક�ુ.ર થોડ� વારમાં તે
ઇબ્રાહ�મ જમ્માલના ઘરના દરવા� પાસે �ુ
પહ�ચી ગયા. તેમણે દરવાજો ખખડાવ્યો અને કહ�ું
ક� �ુ ં અલી �બન ય

કતીન �ં. ઇબ્રાહ�મ જમ્મા

�દરથી જ કહ�ું ક� અલી �બન ય કતીન સાથે માર�
�ું સંબધ
ં ? અલી �બન ય કતીને કસમ દ�ધી અને
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કહ�ું ક� , મને તમારા ઘરમાં આવવા દો

, માર�

તમા�ં બ�ુ જ જ�ર� કામ છે . ઘરમાં આવીને તેમણે
ઇબ્રાહ�મને કહ�ું ક� અય ઇબ્રાહ�મ  જયાં �ુધી
મને માફ નહ� કર� ત્યાં �ુધી મારા મૌલ

એ માર�

સાથે વાત કરવાનો ઇન્કારકય� છે . ઇબ્રાહ�મે કહ�ુ
: �ુદા તમને બખ્શી આપ. અલી �બન ય

કતીને

ઇબ્રાહ�મને કસમ આપી અને તેમનો પગ પોતાન
ચહ�રા (ગાલ) ઉપર �ુ કવા�ુ ં કહ�ુ ં, ઇબ્રાહ�મે તે
કરવાનો ઇન્કાર �� પણ  કતીને તેમને બે વખત
કસમ આપી ત્યાર� ઇબ્રાહ

અલ�ય્હસલામે એ

પ્રમાણે �. (એટલે ક� અલી �બન ય કતીન જમીન
ઉપર �ુઈ ગયા અને ઇબ્રાહ�મે તેમના ચહ�રા પ
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પોતાનો પગ � ક
ૂ યો.) તે પછ� અલી �બન ય કતીને
કહ�ું : �ુદાયા , ગવાહ રહ�� , ત્યાર પછ� તેઓ
ઘોડા ઉપર સવાર થયા ક� �ુરત જ ઇમામ
અલ�ય્હસલામના ઘરના દરવા� પાસે પહ�ચી
ગયા. તેમણે દરવાજો ખખડાવ્ય

, અને ઇમામ

અલ�ય્હસલામે તેમને ઘરમાં પ્રવેશવાની ર
આપી.
ઉપરોકત પ્રસંગથી ઈમાની ભાઈઓન
હકકોના મહત્વનો ખ્યાલ આવી શક� . અલી �બન
યકતીન ઇમામ

અલ�ય્હસલામના ખાસ

સહાબીઓમાંના એક હતા અને ઇમામ
અલ�ય્હસલામના �ુકમથી જ તેઓએ
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વડાપ્રધાનપદનો દ્ સંભાળ્યો હત. તેમની ઉપર
ઇમામ અલ�ય્હસલામની એટલી બધી અમીન
(ભરોસાપાત) નજર અને �ૃપા હતી ક� ઇદ�
�ુરબાનના �દવસે ઇમામ અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું
ક� આ� (આખો �દવસ) મારા �દલમાં અલી �બન
યકતીન િસવાય કોઈનો ખ્યાલ આવ્યો ન , અને
મ� તેમના માટ� �ુઆ કર� છે . અલી �બન
યકતીનનો આટલો બધો ઉચ્ચ દરજજો હોવા છતા ,
તેમણે (અલી �બન ય

કતીને) જયાં �ુધી

ઇબ્રાહ�મની માફ� ન માગી લીધી ત્યાં �ુધી ઇમ
અલ�ય્હસલામ તેમનાથી રા� થયા નહ�. આ
વાતથી આપણે એ બોધપાઠ લેવો જોઈએ ક�
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આપણે આપણા રોજ�દા �વનમાં � ૂબ જ
એહિતયાત (સાવધાની)થી કામ લે� ું જોઈએ અને
આપણાંથી કોઈ �બરાદર� મોઅિમનનો હક અદા
કરવા�ું � ૂક� જવાય તે� ું બન�ું ન જોઈએ (એટલે
ક� કોઈનો હક �ૂબવો ન જોઈએ) �થી તે કામ �ુદા
અને ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ�

વસલ્લમની નારાજગી�ું કારણ ન બની �ય
*****
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એ માણસની પોતાની હાજત પણ
� ૂર� થઈ �ય છે .
જો કોઈ મઝ�ુમ ઉપરથી �લ્મને �ૂ કર�
અથવા મોઅિમનની હાજત � ૂર� કરવાની કોિશષ
કર� તો આખેરતના સવાબ ઉપરાંત આ �ુિનયામાં
પણ તેની ઇઝઝતમાં � ૃ�ધ્ધ થાય છે અને તેની
પોતાની હાજત પણ � ૂર� થઈ �ય છે . આ હક� કત
પણ �ણવા �વી છે . આ િવષયમાં ઘણી �રવાયતો
અને પ્રસંગો જોવા મળે  , �માંથી અત્રેકત એક
જ પ્રસંગ પ્રસ્�ુત કર�
આધાર�ત છે .
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, � હદ�સ ઉપર

�કતાબે મહાસીનના સંપાદક આ�લમે
જલીલ અહ�મદ �બન મોહમ્મદ �બન ખાલીદ અલ
બરક� �ઓ હઝરત ઇમામ હસન અસ્કર�
અલ�ય્હસલામના અને ગૈબતે �ુગરાના જમાનામાં
મૌ�ૂદ હતા. તેઓ ફરમાવે છે ક� �ુ ં

‘રય’ શહ�રમાં

પહ�ચ્યો અને ‘કોતક�ન’ ના �ુનશી અ�ુલ હસ ન
માદરાનીનો મહ�માન થયો. તેઓ તરફથી મારા
માટ� વાિષ�ક સાલીયા�ુ ં (નકક� કરાએલ રકમ)
નકક� થએ�ું હ�ું � �ુ ં કાશાનના એક િવસ્તારની
ટ�કની આવકમાંથી વ�ુલ કર� લેતો હતો.પરં � ુ
માર� પાસેથી અચાનક ટ� કની માગણી કરવામાં
આવી અને તે પોતાના કોઈ કામસર મારા
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સા�લયાણા િવશે � ૂલી ગયો. એક �દવસ જયાર� �ુ ં
સખ્ત �ફકર અને �ચ�તામાં હતો ત્યાર� એકાએ
માર� પાસે એક પાક�ઝા �ુ�ગર્ માણસ આવ્

,

�ઓ � ૂબ જ અશ કત હતા, અને એ�ું લાગ�ુ ં હ�ુ ં
ક� તેમના શર�રમાં લોહ��ું એક ટ�

�ુ પણ નથી.

તેઓ માણસના સ્વ�પમાં એક હાડિપ�જર �વા
હતા. તેઓએ કહ�ું ક� અય અ� ૂ અ�બ્દલ્લ , માર�
અને તમાર� વચ્ચે સમાનતા�ું કારણ દ�નની
પાક�ઝગી અને અઇમ્મએ મા�ૂમીન
ુ દ� માટ�
અલય્હ��ુસ્સલામની દોસ્તી. �ુદાની �ુ�થ
અને અમો સાદાતની દોસ્તી માટ� અમારા માટ� કંઈ
ને કંઈ કરો. મ� � ૂછ�ું : �ુ ં આપના માટ� �ુ ં કર� શ�ું
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? તેણે કહ�ું : મારા િવશે એવી વાત ફ�લાવવામાં
આવી છે ક� મ�

‘‘કોતક�ન’’ િવ�ધ્ધમાં ખાનગી

મા�હતી પહ�ચાડ� દ�ધી છે . મારા પ્રત્યે આ
શંકાને કારણે �ુલ્તાને મારો બધો માલ જપ્ત કર
લીધો છે . મ� તેને કહ�ું ક� , �ુ ં આપની હાજત � ૂ ર�
કર�શ. આ સાંભળ�ને તેઓ ચાલ્યા ગય. મ� મનમાં
િવચા�ુ� ક� જો �ુ ં �ુલ્તાન પાસે માર� અને આ
માણસની બંનન
ે ી હાજતો એક� સાથે ર�ૂ કર�શ તો
એમાંથી કોઈની હાજત � ૂર� થશે નહ� અને જો
તેની હાજત ર�ૂ

કર�શ તો મા� કામ થશે નહ�.

આ�ું િવચારતા િવચારતા �ુ ં મારા �ુસ્તકાલયમાં
ગયો ત્યાં મ�  ઝરત સા�દક અલ�ય્હસલામની એક
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હદ�સ વાંચી.�માં હ�ું ક� ‘‘જો કોઈ � ૂ�ુસ �દલથી
(િનસ્વાથર્ ભાવના) પોતાના મોઅિમન ભાઈની
હાજત � ૂર� કરવાના પ્રયત્નો કર� તો �ુદાએ હા
� ૂર� કર� છે . અને જો તે કોિશષ કરનારની પોતાની
પણ કોઈ હાજત હોય તો તે પણ � ૂર� થઈ �ય
છે . આ હદ�સ વાંચીને તરત જ �ુ ં ઉભો થયો અને
અ� ૂલ હસન માદરાનીને ત્યાં ગય. ર� લઈને
તેની પાસે પહ�ચ્યો ત્યાર� જો�ું તો તે એક �ૂરશ
ઉપર ટ�કો દઈને બેઠો હતો અને તેના હાથમાં એક
લાકડ� હતી. મ� તેને સલામ કર� , તેણે સલામનો
જવાબ આપ્યો અને કહ�ું: બેસો

, તે જ વખતે

�ુદાના ફઝલથી મારા �ુખમાંથી �ુરઆને શર�ફની
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નીચે �ુજબની આયત િનકળ�. � મ� મોટા અવા�
પડવા�ું શ� કર� દ��ુ.ં
‘‘અને અલ્લાહ� તને � કંઈ આપી રાખ્�
છે , તેના પ્રતાપે �ું આખેરતના ઘરનો ચાહનારો થ
� ી તાર� ફરજ વીસર� ન �
અને �ુિનયા માંહન

ય

અને �વી ર�તે અલ્લાહ� તારા ઉપર ઉપકાર �� છે
�ું પણ (અલ્લાહના બંદાઓ પ) ઉપકાર કર, અને
� ૃથ્વી પર ફસાદને ચાહનારો ન થ

, િનસંશય

અલ્લાહ ફસાદ કરનારાઓને દોસ્ત નથી રાખ. ’’
અ� ૂલ હસને કહ�ુ ં : � ું આ આયત પડયો તે એ
વાતની દલીલ છે ક� તાર� કોઈ હાજત છે , � ુ ં તાર�
હાજતને સ્પષ્ટ ર�તે ર�ુ . મ� કહ�ું : ફલાણા
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માણસની િવ�ધ્ધમાં આવ-આવી વાતો થઈ રહ�
છે . તેણે � ૂછ�ું : �ું તે માણસ શીઆ છે

, અને �ુ ં

તેને ઓળખે છે ? મ� કહ�ું : હા , આ સાંભળ�ને તે
ઉભો થયો અને તેણે પોતાના �ુલામને બોલાવ્યો
અને (લોકોના જપ્ત થએલા માલની યાદ��ુ) �લસ્ટ
મંગાવ્�,

�માં તે માણસના માલની િવગત

લખવામાં આવી હતી. તેના માલ�ુ ં પ્રમાણ બ�ુ
વધાર� હ�ુ.ં તેણે તતે બધો માલ પાછો આપી
દ� વાનો �ુકમ આપ્યો અને સાથે એક પોશાક અને
એક ખચ્ચર આપવાનો તથા તેને પોતાના
વતનમાં પોતાના �ુ�ુંબ પાસે મોકલી આપવાનો
�ુકમ આપ્યો અને કહ�ું: અય અ� ૂ અ�બ્દલ્લ
1162

,

તમોએ મને નસીહત કરવામાં ખામી રાખી નથી
અને મારા કામની �ુધારણા કર� દ�ધી છે

, પછ�

તેણે એક પત્ર અહ�મદ �બન ખા�લદ બરક�ના નામ
લખી આપ્યો �માં �ુકમ આપ્યો ક� આ બ�ુ , તે
માણસને આપ્�ું તે તેને(બરક�ને) પણ મળે અને
પછ� કહ�ું : અય અ� ૂ અ�બ્દલ્લ

, �ુદા તમને

આ નેક કામનો બદલો આપે કારણ ક� તમે એક
િનદ�ષ માણસ ઉપર �લ્મ થતો અટકાવવામાં
માર� �હદાયત કર� છે . આમ કહ�ને તેણે �ુકમ
લખ્યો ક� તેને દસ હ�ર �દરહમ બી� આપવામાં
ઓ ક�મક� તેમણે નેક�ની રાહમાં માર� મદદ કર�
અને મને સીધો રસ્તો દ�ખાડય. �ુ ં તેનો હાથ
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�ુમવા માંગતો હતો ત્યાર� તેણે કહ�ું ક� આમ
કર�ને મારો અમલ િનરથર્ક બનાવી ન દ�શ.
�ુદાની કસમ , જો તમે મારા હાથ �ુમશો તો �ુ ં
તમારા પગ �ુમી લઈશ. માદરાનીની દ્ર�ષ્
આટ�ું બ�ું આપ�ું એ કાયર્ પણ બ�ુ ઓ�ં હ�ુ
કારણ ક� તેણે આલે મોહમ્મદ અલય્હ��ુસ્સલામ
દ્રઢતા�ૂવર્ક �સ્વકાર� લીધો.
*****
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,

એકત્રીસમો નાહ ��ુ
(અસ્સેહર)
એકત્રીસમો  નાહ �
હોવાની સા�બતી મળે છે

‘�ુનાહ� કબીરા ’

, તે �ુનાહ ��ુ છે .

વસાએ�ુશ્શયામાં હ ઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહ
અલય્હ�  આલેહ� વસલ્લમની �રવાયત ન�ધવામાં
આવી છે . �માં � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમ ��ુને

‘�ુનાહ� કબીરા ’માં

ગણાવેલ છે . જ. અબ્�ુલ અઝીમ રઝીયલ્લાહ
તઆલા અન્હોના ‘‘સહ�હા’’ માં ‘�ુનાહ� કબીરા ’
િવશે � �રવાયત ઇમામે જવાદ ઇમામ અલી રઝા
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અલ�ય્હસલામ અને તેઓએ ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામથી ન�ધી છે , તેમાં હ ઝરત ઇમામ
જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે ક� ‘‘��ુ
‘�ુનાહ� કબીરા ’ છે .’’ કારણ ક� �ુદાવંદ� આલમ
અઝઝ વ જલ્લે �ુરઆને મ�દમાં ફરમાવ્�ું છે ક
ૂ ત દરિમયાન
‘‘અને �ુલમયમાનની �ુ�મ
� મંત્ર શયતાનો ભણતા હતા તેને અ�ુસર�ન
તેઓ ચાલવા લાગ્ય , જો ક� �ુલયમાન તરફથી
ના�સ્તકપણાની કોઈ વાત બનવા પામી ન હત

,

બલ્ક� શયતાનોએ જ ના�સ્તકપ�ું �. તેઓ
માણસોને ��ુ શીખવતા હતા. અને તે
મંતર શીખવતા) ક� � બા�બલ (શહ�ર)માં
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જ (જતર
ં

(બંદ�વાન બનેલા) હા�ત અને મા�ત (નામના) બે
ફ�રશ્ત, કોઈને (કાંઈપણ) શીખવતા ન હતા , જયાં
�ુધી એ�ું કહ� ન દ� તા ક� (સંભાળજો) અમે તો
(માણસો માટ� ) માત્કસોટ� છ�એ, માટ� (હ� માનવી
) �ું ના�સ્તકપ�ું કર નહ, તો પણ તે (લોકો) પિત
- પ�ત્ન વચ્ચે િવયોગ પડાવ(તેવો ��ુ) તેમની
પાસેથી શીખતા , જો ક� અલ્લાહના �ુકમ િસવાય
તેઓ તેનાથી કોઈને પણ હાની પહ�ચાડ� શ કતા ન
હતા, (ઉલ�ું) � તે

શીખતા તે તેમને (માટ� )

� ૂકસાનકારક હ�ું અને લાભદાયક ન જ હ�.ુ ં વળ�
તેઓ આ પણ સાર� પેઠ� �ણતા હતા ક� , � કોઈ
આ (��ુઈ) વસ્�ુઓનો ખર�દનાર હશે તેના માટ�
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આખેરતમાં કાંઈ પણ લાભ નહ� હોય, જો તેઓ આ
(િવચારતા) �ણતા હોત. ’’ (� ૂરએ બકરહ ર , આ.
૧૦ર) તફસીર અલ મીઝાનમાં લખ્�ું છે ક�

‘આ

આયતથી �ણવા મળે છે , એક સમયગાળા �ુધી
ય�દ
ૂ �ઓમાં ��ુ�ું ચલણ રહ�ું હ�ું અને તેઓ
��ુનો સંબધ
ં હ ઝરત �ુલયમાન અલ�ય્હસલામ
સાથે જોડતા હતા. તેઓની માન્યતા એવી હતી ક�
હઝરત �ુલયમાન

અલ�ય્હસલામ�ું સામ્રાજ

તેઓનો લોકો ,

�� ્ અને જગલી
ં
�નવારો

ઉપરનો કા�ુ ,

અને આ િસવાયની બી�

અસાધારણ બાબતો ��ુના કારણે હતી � પૈક�
અ� ૂક બાબતો તેમના �ુધી પહ�ચી હતી. તેઓ
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��ુના બી� ભાગનો સંબધ
ં હા�ત અને મા�ત
નામના બે

ફ�રશ્તા સાથે જોડતા હત. તેથી

�ુરઆને મ�દ હ ઝરત �ુલયમાન અલ�ય્હસલામ
સાથે જોડાએલી આ બધી વાતોનો રદ�યો આપે છે .
ક�મક� �વંત �ુ�ષ્ટની(સ્વા

, સ્પશ, �ુઘવાની,
ં

જોવાની અને સાંભળવાની) ઇન્દ્રીઓ અ
�ુિનયાની િવિવધ વસ્�ુઓ ઉપર તેની પ્ર�ૃ(કાયર્
પધ્ધિ) િવ�ધ્ધ એટલે ક� � �ુણો �ુદાએ �ુદરતી
ર�તે તેનામાં � ક
ૂ યા છે , તેની િવ�ધ્ધ અમલ કરવો
(કરાવવો) અને કા�ુ મેળવવો તે� ું નામ ��ુ છે .
તે �ુજબ ��ુ , એક ર�તે �ુદા નો ઇન્કાર કરવા
માટ� કારણ�પ બને છે . હ
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ઝરત �ુલયમાન

અલ�ય્હસલામ એક મા�ુમ નબી હતા. તેમની
પિવત્ર ઝાત �ુફ્ર� �ુદાથી પાક. �નો ઉલ્લેખ
�ુદાએ �ુરઆન મ�દની ઉપરો કત આયતોમાં ��
છે .
વાસ્તવમાં 

ઝરત �ુલયમાન

અલ�ય્હસલામે �ુફ્ર ઇખ્તય ક�ુર ન હ�ુ ં પરં � ુ
શયતાને �ુફ્ર ઇખ્તય ક�ુર હ�ું અને તે (શયતાન)
લોકોને ��ુ શીખવતો હતો. હા�ત તથા મા�ત
િવશે �ુદાવંદ� આલમ ઇરશાદ ફરમાવ છે ક�

‘અને

તે વસ્�ુઓ � હા�ત અને મા�ત ઉપર બા�બલ
(શહ�ર)માં નાઝીલ કરવામાં આવી હતી. હક� કતમાં
એ બંને ફ�રશ્તાઓ તે વસ્�ુઓ ત્યાં �ુધી કોઈ
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શીખવતા ન હતા ક� જયાં �ુધી તેઓને કહ� દ� તા
ન હતા ક� અમે બંને તો ફ કત તમાર� કસોટ� માટ�
(માધ્ય) (મોકલવામાં આવ્ય) છ�એ. પછ�
(આની ઉપર અમલ કર�ને) બેઈમાન ન થઈ જતા.
આમ છતાં , તેઓ તેમની પાસેથી એવા �ુચકા
(��ુ - ટોના , િતલસ્મા) શીખતા હતા , �નાથી
પિત - પ�ત્ન વચ્ચે િવયોગ કરાવી શક.
હક�કતમાં તો �ુદાની મર� િસવાય તેઓ 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� ૂક તફસીરોમાં નબવી
�રવાયતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો  , � ખોટ�
હોવા�ું સા�બત થાય છે . દાખલા તર�ક� તેઓ લખે
છે ક� ‘હઝરત �ુલયમાન અલ�ય્હસલામની વ�ટ�
તેમણે ચોર� હતી અને તેના કારણે ચાલીસ �દવસ
ૂ ત કર�
�ુધી તેમણે િસહાસન ઉપર બેસીને �ુ�મ
હતી. તે સમયગાળામાં શયતાને લોકોમાં ��ુની
પ્રણા�લકા ફ�લાવી દ�ધી હ. તેઓ લખે છે ક�
હા�ત અને મા�ત બંને

ફ�રશ્તઓ શહવત

(મનોવાસના)માં ફસાઈ ગયા હતા અને બંનએ
ે
શરાબ પીધો હતો. (શરાબના નશામાં) એક
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માણસને કત્લ કર� નાખ્યો અને એક �ી સાથ
ઝીના �ાર્ હત. પછ� તે �ી આસમાન ઉપર ચાલી
ગઈ હતી અને તે �ી�ું નામ ‘‘િસતારએ ઝેહરા ’’
છે .
પરં � ુ સાચી હક� કત તો એ છે ક� ‘ઓ� ૂને
અખબા� ર� ઝા ’ નામની �કતાબમાં ઇમામ અલી
રઝા અલ�ય્હસલામે હા�ત અને મા�ત િવશે
મા� ૂન સાથે થએલી વાતચીતના અ�ુસધ
ં ાનમાં
ફરમાવ્�ું છે ક� ‘હા�ત અને મા�ત બંને ફ�રશ્તઓ
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�રશ્તાઓએ ��ુ 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� મોકલવામાં આવ્યા છ , તમે કા�ફર થઈ જતા
નહ�. પરં � ુ ક� ટલાક લોકો એવા કામો કરતા હતા
�નાથી લોકો વચ્ચે પરસ્પર �તરા- િવખવાદ
ઉભો થઈ ગયો અને તે કા�ફર થઈ ગયા અને એ�ુ ં
િવશેષ કાયર્(જતર
ં મંતર) કરતા પિત - પ�ત્ન
વચ્ચે ફાટ�ટ(�તર) પડાવવાનો િવશેષ અમલ
કરવા (જતર
ં મંતર) માં મગ્ન થઈ ગય.
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હા�ત અને મા�તના �કસ્સાને શ

યા

ફોકહાએ પણ મતામતાંતર સાથે દ્રષ્ટાંત�પે ન�ધ
છે , અને આ િવશે ‘તફસીર - મજમઉલ બયાન’ માં
પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો . ક�ટલાક �ુ�ગ�એ
ફરમાવ્�ું છે ક� આ �કસ્સો �પી બાબતોમાંથી છ
અને તેની સ્પષ્ટતા કરવાના પ્રયાસ કરવા
આવ્યા છ. આ ઉપરાંત

‘બેહા�લ અન્વા ’ ના

ચૌદમાં ભાગમાં ક�ટલાક તફસીરકારોએ લખ્�ું છે ક�
‘હા�ત અને મા�તનો ’ ઉલ્લેખ માણસના �દલ અને
�હ તર�ક� કરવામાં આવ્યો છે � હકની �હફ

ઝત

માટ� �હાની �ુિનયા (આધ્યા�ત્મક િવ) થી
�સ્માની �ુિનયા(શાર� �રક સ્વ�) માં ફ�રવાઈ
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ગયા હતા. તેથી તેમની �ુન્યવી �જ�દગીમાં પ�રક્ષ
લેવામાં આવી , અને તેઓ નફસાની ખ્વા�હશોમાં
ફસાઈ ગયા ,

ગફલતના નશામાં � ૂર થઈને

�ુિનયામાં મશ્�ુલ થઈ ગયા અને પોતાની ઝાત
ઉપર �લ્મ કય� અને તેમ કર�ને હંમેશા રહ�નાર�
(જ�શત)ની નેઅમતોથી વં�ચત થઈ ગયા , એટ�ું
જ નહ� , દદર ્નાક અઝાબમાં પણ ફસાઈ ગય. આ
પ્રકારની �રવાયતોનો માઅ�ુમ અલય્હ��ુસ્સલા
હવાલાથી ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોય ત
માઅ� ૂમ અલય્હ��ુસ્સલામ સમક્ષ ��ુઅ કર
જોઈએ.
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શૈખ સ�ૂ ક રહ�મતલ્લાહો તઆલા અલયહ
ફરમાવે છે ક� , ‘ઝહરહ અને �ુહ�લ ’ બંને દર�યાઈ
�નવર છે . �નો �રવાયતોમાં મસ્ખ થએલા
(ઇન્સાન�ું �પ બદલાઈને �નવરમાં

પ�રવતર્ન

થએલ ઇન્સા) �નવરો અને હા�ત અને
મા�તના નામથી ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો .
ક�ટલાક એહલે �ુનનત લોકો તેને હા�ત અને
મા�ત સમ� છે , � હક� કતમાં હા�ત અને મા�ત
નથી. ઉપર �ુરઆને મ�દની � આયતોનો
ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો 

, તેનાથી એ વાત

સા�બત થાય છે , ક� ��ુ એ �ુફ્ર સમાન છે અન
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��ુગરને કયામતના �દવસે કોઈ ફાયદો નહ�
થાય. એ િવશે �ુદાવંદ� કર�મ ઇરશાદ ફરમાવે છે :
‘‘અને તે લોકો ઈમાન લાવ્યા હોત તથા
પરહ�ઝગાર� કર� હોત (��ુ િવગેર�થી બચતા
રહયા હોત) તો ખર� જ અલ્લાહ તરફથી � સવાબ
તેમને મળત તે બહ�તર હોત. જો તેઓ - આ
�ણતો તો.’’
(� ૂરએ બકરહ ર, આ. ૧૦ર)
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમ ફરમાવે છે ક� ત્રણ પ્રક
લોકો બેહ�શ્તમાં નહ� �.
(૧) હંમેશા શરાબ પીનારા
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(ર) હંમેશા ��ુ કરનારા અને
(૩) કત્એ રહમ કરનારા
(વસાઈલ પ્રકરણ , પાના નં ૧૦૭)
હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે :

‘‘��ુ કરનારા ,

�ુદાને ન માનનારા કા�ફરોની �મ જહ

� ્ મની

જવાળાઓને લાયક છે .’
આ ઉપરાંત આપે ફરમાવ્�ું:

‘થો�ું ઘ�ુ ં ��ુ

શીખનાર પણ કા�ફર થઈ ગયો , અને તે� ુ ં �િતમ
સ્થાન(જહ �ે મ) જ છે . એટલે ક� તેના નસીબમાં
�ુદાની 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�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું છે ક , એક �ી હ ઝરત
ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ�

વસલ્લમની �ખદમતમાં હાજર થઈ અને અઝર્ કર
:
‘મારો પિત માર� સાથે સખ્તાઈ અને
ઉધ્ધતાઈભ�ુ� વતર્ન કર� . મ� તેના માટ� એવી
વસ્�ુ બનાવી છે �નાથી તે માર� ઉપર મહ�રબાન
થઈ �ય , એટલે ક� મ� તેની ઉપર ��ુ

ક�ુર છે .

તેના ખોરાક માટ� એવી વસ્�ુ બનાવી છે ક , �ના
ખાવાથી તે મને પસંદ કરવા લાગશે.

’ હઝરત

ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ�
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વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ: ‘તાર� ઉપર લાનત પડ�. તે
દર�યાઓ અને માટ�ને કાળ� કર� નાખી અને
જમીન અને આસમાનના
લાનત કર� છે .

ફ�રશ્તાઓ તાર� ઉપર

’ ત્યાંથી ગયા પછ� તે �ીએ

�દવસના ભાગમાં રોઝા રાખવા�ું અને રાત્ર
ઇબાદત કરવા�ું શ�

ક�ુર અને પોતાના વાળોને

કપાવી નાખ્યા(�ુડં ન કરાવી નાખ્�ુ)

અને શર�ર

ઉપર પોશાકને બદલે ચામ�ું પહ�ર� લી�ુ.ં પરં � ુ
જયાર� પયગમ્બર સાહ�બને આ વાતની ખબર પડ�
ત્યાર� આપે ફરમાવ્�ું ક� તેનો આ આમલ ક�ૂ
નહ� થાય.’
(�કતાબે ફક�હ, ભાગ ૩, પાના નં ર૮ર)
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મોહદ્દ� ફ� ઝ હદ�સને બયાન કરતાં
ફરમાવે છે ક� તેના કોઈ પણ કાય� � તે
પ�ચાતાપ �પે કર� તે ક� ૂલ નહ� થાય અને
��ુની સ� તેને જ�ર મળશે. તેના નેક કાય� તે
સ�ની આડ� નહ� આવે ભલે હક� કતમાં તેની નેક�
ક� ૂલ થઈ ગઈ હોય. કારણ ક� તેણીએ પોતાના
પિત ઉપર ��ુ કર�ને �લ્મ કય� છે . તેથી જયાં
�ુધી તેણે પોતાના પિતને પોતાનાથી રા� ન કર�
લે ત્યા �ુધી તેની તૌબા અને તેના આમાલ ક� ૂલ
થવામાં એહતેમાલ (શક) છે . આ ઉપરાંત ઉપરના
વા�થી એ વાત સ્પષ્ટ છે ક� ��ુ

‘�ુનાહ�

કબીરા’ છે અને પેલી �ી પોતાના પિતને રા� કર�
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લે તો પણ તેની તૌબા ક� ૂલ થવામાં એહતેમાલ ,
તે ��ૂ ના

‘�ુનાહ� કબીરા

’

હોવા પ્રતય

��ુ�લિનદ� શ છે . તેથી બધા (સારા) આમા

લથી

તેની ક્ષિત �ૂિત� થઈ શકશે ન. કારણ ક� ��ુનો
�ુનાહ કર�ને �ુદા અઝઝ વ જલ્લની રહ�મતથી
એટ�ું બ�ુ �ૂ ર થઈ જવાય છે ક� બી� બધી
ઇબાદતો કરવાથી પણ તેની નજદ�ક થઈ શકા�ુ ં
નથી.
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમ ફરમાવે છે ક� ‘જો કોઈ માણસ
કોઈ ��ુગર અથવા (ભિવષ્ય ભાખના) �ુઠ્ઠ
(ફર� બી) ની પાસે �ય અને તે � કાંઈ વાત કર�
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તે� ું સમથર્ન કર� તો �ુદાએ ના�ઝલ કર�લી તમામ
આસમાની �કતાબો �ુજબ તે (�ણે ક�) કાફર થઈ
ગયો. (ગણાશે)’’
ુ બેહાર, ભાગ પહ�લો, પાના નં
(સફ�ન�લ
પ અને ૬)
*****
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��ુની સ� કત્ છે .
� �ુસલમાન ��ુ કર� અને તેની તૌબા
ન કર� તો તેને કત્ કર� નાખવો જોઈએ અને કોઈ
કા�ફર ��ુ કર� તો તેને

કત્લ ન કરવો જોઈએ.

પરં � ુ હા�કમે શરઅને યોગ્ય લાગે તેવી તેને સ�
કર� શક� છે .
ઇમામ જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસલામ

ફરમાવે છે :
‘��ુગરના માથા ઉપર તલવારનો એક
ઘા કર�ને (બે �ૂકડા) કર�ને, તેને કત્લકર� નાખો.’
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(કાફ�, ભાગ ૭, પાના નં ર૬, ��ુની
સ�� ંુ પ્રક)
‘જો બે આ�દલ ગવાહ તેના ��ુ કરવા
િવશેની ગવાહ� આપે તો તેને

કત્લ કરવો �એઝ

છે .’
(તહઝીબ, પાના નં ૧૪૭)
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આ ઉપરાંત હ ઝરત ર� ૂલ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ�  આલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ:
‘�ુસલમાન ��ુગરને કત્લ કર� નાંખવો
જોઈએ અને કા�ફર ��ુગરને કત્લ

ન કરવો

જોઈએ. કોઈએ અઝર્ કર� ક� યા ર�ૂ�ુલ્લા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ� વસલ્લ , કા�ફર

��ુગરને શા માટ� કત્લ ન કરવો જોઈએ ? ત્યાર�
આપે ફરમાવ્�ું: કારણ ક� �ુફ્ર એ �

થી પણ

વધાર� (ખરાબ) છે અને ��ુ અને શીકર ્ એક સર�ું
છે .
(કાફ� ભાગ ૮, પાના નં ર૬ અને
તહઝીબમાં)
1187

જયાર� કા�ફર� ગૈર� હરબી �ુફ્ર કરતો હોવ
છતાં કત્લ કર� શકાતો નથી તો ��ુના કારણે તો
તે કત્ને વ�ુ લાયક થતો નથી. કારણ ક� �ુફ્ર
��ુથી વ�ુ મોટો �ુ નાહ છે . �ુસલમાન ��ુગર
કત્ને પાત્ર એ માટ� થાય  , કારણ ક� તે િશકર ્ની
વ�ુ ન�ક પહ�ચી ગયો હોય છે .
*****
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��ુની હક�કત
વસીલ�ુન ન�તમાં સૈયદ મર�મ
ૂ કહ� છે
ક� ‘��ુનો અથર્ એ છે ક� ખાસ(અ�ુક) પ્રકારન
વઝાએફ લખવા અથવા પડવા અથવા ખાસ
પ્રકારની વસ્�ુઓને આગમાં સળગાવવી અને તે
�ુમાડો આપવો અથવા કોઈ �ચત્ર બનાવ�ું અથવ
�ંક મારવી અથવા ગાંઠ મારવી અથવા કોઈ
ચીઝને એક ખાસ જગ્યાએ

દાટ� દ� � ુ ં �થી �

માણસ ઉપર ��ુ ક�ુર હોય તેના શર�ર , �દલ અને
�દમાગ (અકકલ) ઉપર અસર થાય. �મક� અ�ુક
માણસ �ુમ થઈ ગયો હોય તો તેને હાજર કરવો ,
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અથવા તેને �ુવડાવી દ� વો અને

બેહોશ કર� દ� વો

અથવા તે માણસ અને બી� માણસની વચ્ચે
મોહબ્બત ક� �ુશ્મની ઉભી કર� દ� , �મક� પિતને
પ�ત્ન પાસે જતો ર

કવો અને બંનમ
ે ાં �ુદાઈ

કરાવવી.’
તફસીર� મીઝા નમાં � ૂ રએ બકરહની
તફસીરમાં ક�ટલીક �દલચશ્પ વાતો લખી છ , �ના
અ�ુવાદને િવગતવાર પ્રસ્�ુત કરવામાં આવે .
આપણી આસપાસ અવારનવાર અસામાન્ય
બનાવો બનતા હોવા�ું આપણે જોતા આવ્યા છ�.
જો ક� આવા બનાવો દ� ખીતી ર�તે �ુદરતના સ્પષ્
િનયમોના માળખાની બહારના હોય છે , તેથી આવા
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બનાવોથી આપણને અચંબો થાય છે . ભાગ્યે જ
કોઈ વ્ય�ક્ત એવી હશે ક� �ણે આવો કો
રહસ્યમય બનાવ જોયો નહ� હોય ક� તે િવષે
સાંભળ્�ું નહ� હો. થોડાક પણ �ડા ઉતરતા એ
સમ�ય �ય ક� અસામાન્ય દ�ખાતા આવા
બનાવોમાં રહસ્યમય ક�ુ જ નથી હો�ુ , બલ્ક� તેની
પાછળ કોઈ સામાન્ય ક� �ુદરતી કારણ જ રહ��ું
હોય છે . ઘ�ું કર�ને આવા કામની પાછળ
વ્યવ�સ્થત િશક્ષણ અને મહા

(practice) જ

કામ કરતા હોય છે . �મક� ઝેર ખા�ું , સખ્ત ભાર�
વજન �ચ ક�ુ,ં તંગ રસ્સી પર ચાલ�ું ક� નાચ
કરવો.
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ક�ટલાક પ્રકારના બનાવો એવા પણ હો
છે ક� તેની પાછળના �ુદરતી કારણો �પા
રાખવામાં આવેલા હોય છે . �મક� કોઈ પણ �તની
ઇ� વગર કોઈ વ્ય�ક્ત�ું ભડભડતી આગ પરથ
પસાર થઈ જ�ું (હક�કતમાં તો તેણે પોતાના શર�ર
પર કોઈ રસાયણ ચોપડ�� ું હોય છે

, � દ� ખા�ુ ં

નથી) અથવા દ� ખીતી ર�તે કોઈ કોરો કાગળ
પોતાના ઓળખતાને મોકલવો અને સામેવાળ�
વ્ય�ક્ત�ું એ 

ગળમાંના સંદ�શને વાંચી લે� ું

(કાગળ અદ્રષ્ય શાહ�થી લખવામાં આવ્યો હો ,
�ને આગ પર રાખતા તે કોઈ રસાયણ લગાડતા
લખાણ સ્પષ્ટ થઈ �ય .)
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ત્રી� પ્રકારના આવા બનાવોમાં
ચાલાક�, નજરબંધી ક� છે તરપ�ડ� કામ કરતી હોય
છે . આમ આવા દ� ખીતા અસમાન્ય બનાવો પાછળ
તો કોઈ �ુદરતી કારણ જ કામ કર�ું હોય છે . ઉપર
જણાવ્�ું તે , આ�ું કારણ સામાન્ય માણસની
નજરથી ��ું રહ�� ુ હોય છે , તેથી તે આવા કારણને
સમ� શ કતો નથી. ઉપરાંત આવા દ� ખીતા
અસામાન્ય કામ મોટા ભાગના માણસોની શ�ક્તન
બહારના હોય છે .
જો ક� એવા પણ બનાવો જોવામાં આવે
છે ક� �ની પાછળ�ું કારણ સ્પષ્ટપણે સમ� શકા�
નથી. �મક� કોઈ અદ્રષ્ય બાબત ખાસ કર�
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ભિવષ્યમાં બનનારા બનાવોની આગાહ� કરવ

,

કોઈ વ્ય�ક્તને આકિષ�ત ક� િતરસ્�ૃત કરવા મા
તેના માનસ પર કબ્જો મેળવવ , ��ુ, વશીકરણ
ક� સંમો�હત કર�ને કોઈ વ્ય�ક્તની શ�ક્ત પર ધા
અસર ઉપ�વવી , ક� પછ� ઘણો છે ટ� રહ�ને
અડકયા વગર કોઈ પણ વસ્�ુને કહ�વાતી
આધ્યા�ત્મક ક� ગેબી શ�ક્તના આધાર� તેની જગ
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� ૂના�પે આવા બનાવો બતાડવાના
આધાર� ૂત સમાચાર પણ મળતા રહ� છે . ભારત
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,

ઈરાન ક� પ��ચમના દ� શોમાં આવી વ્ય�ક્તઓ છ
�ઓ ન�ુના �પે આવા બનાવો અવારનવાર
બતાડતા હોય છે . આવી વ્ય�ક્તઓન
િવ�વસનીયતા માટ� શંકાને કોઈ સ્થાન પણ નથી
હો�ુ.ં
ઉપર જણાવ્�ું તેમ આ પ્રકારના કામ
પાછળ�ું કારણ સ્પષ્ટપણે બ�ુ જલ્દ� સમ� શકા�
નથી. તેથી આવા કામ કંઈક રહસ્યમય હોય એમ
લાગ્યા કર� છ. પણ કામ કરવાની પધ્ધિત�ું
બાર�કાઈથી િનર�ક્ષણ કરવામાં આવે તો પછ�
સમ�ય જતા સમય નથી લાગતો ક� દ્રઢ મનોબ

1195

અને અડગ ઇચ્છાશ�ક્ત આવા અસમાન્ય દ�ખા
કામની પાછળ �ુખ્ય ભાગ ભજવે છ.
આવા અ સામાન્ કામ કર� શકાય એમ
છે એવી માન્યતાના કારણે દ્રઢ મનોબળ પૈદા થ
છે અને આ�ું દ્રઢ મનોબળ અડગ ઇચ્છાશ�ક્ત પ
કર� છે . �ાર� ક આવી ઇચ્છાશ�ક્ત સ્વતંત્રપણ
પૈદા થતી હોય છે અને �ાર� ક તેને પૈદા કરવા
માટ� કોઈ સહાયતા લેવી પડ� છે . �મક� કોઈને
આકિષ�ત ક� િતરસ્�ૃત કરવાના કામ માટ� ખાસ
જગ્યા, ખાસ સમયે , ખાસ શાહ�થી, ખાસ પ્રકાર�ુ
મંત્લખ્�ુ ક� પછ� તાંિત્રક બેઠકોમાં ખાસ બાળકન
સામે અર�સો ગોઠવવો ક� અ�ુક મંત્ર ક�ટલી
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ચોકકસ સંખ્યામાં બોલવા ક� �પ જપવો વગેર�
વગેર� . આમ ધા�ુ્ કામ કરવા ક�
ર
પ�રણામ મેળવવા
માટ� ઇચ્છાશ�ક્તને મદદ�પ થાય તે�ું વાતાવર
ઉ�ું કરવામાં આવે છે . આ વાતાવરણની અસરના
કારણે કામ કરનારની જ્ઞાનેનયો પર એવો પ્રભા
પડ� છે ક� વ્ય�ક્તએ પોતે �ણવા ધાર�લી બાબત
પોતાની સગી �ખે 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 વ્ય�ક્તન
તમે જોવા માંગો છો તો પોતાની �તને તમે એમ
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કહો ક� એ વ્ય�ક્ત તમાર� સામે જ ઉભી છે અન
તમે તેને જોઈ રહયા છો. આટલી ઇચ્છા પૈદા કયાર
બાદ મગજમાંથી બી� દર� ક બાબતોને બા�ુ પર
હડસેલી દઈને પોતાની કલ્પનાશ�ક્તને એકાગ્ર
એક જ િવચાર પર ક�ન્દ્રીત કરો તો તે વ્ય�ક
તમે કલ્પેલી તે �ુજબ તમાર� સમક્ષ ઉભે
દ� ખાશે.
એવા ઘણા ડોકટરો છે �ઓ
કલ્પનાશ�ક્તના આ િસધ્ધાંતને આધાર� પોતા
દદ�માં આત્મિવ�વાસ જગાડ�ને �નો કોઈ ઇલાજ
નથી હોતો એવા અસાધ્ય રોગમાંથી તેમને બહાર
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કાઢ� છે અને આવા દદ�એ �ુમાવેલી તં�ુરસ્તી
તેમને પાછ� મેળવી આપે છે .
ઉપર જણાવેલ િસધ્ધાંતને એક ડગ�ું
આગળ ચલાવીએ તો એ સમ� શકાય છે ક� કોઈ
વ્ય�ક્તની ઇચ્છાશ�ક્ત એકદમ મજ�ૂત હોય
તેવી વય�ક્ત બી� વ્ય�ક્તના માનસ પર પ્
પાડ�ને પોતાની આવી ઇચ્છા સામેવાળ� વ્ય�ક્તમ
પણ પૈદા કર� શક� છે અને આવી બી� વ્ય�ક્તન
માધ્યમ તર�ક�નો ઉપયોગ કર�ને પોતે �ણવા
માગેલ મા�હતી આવા માધ્યમ મારફતે �ણી શક�
છે .
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આટલી ચચાર્ બાદ ત્રણ િસધ્ધા
(તારણો) સમ� શકાય છે .
*****

1200

િસધ્ધાંત પહ�લ
આવા દ� ખીતા રહસ્યમય કા , હક�કતમાં
કાયર્ કરનારના તે કામ કરવા િવશેના જ્ઞાન ત
તેની મજ� ૂત ઇચ્છાશ�ક્ત પર આધાર રાખે  , જો
ક� આવા જ્ઞાનને ખરાપણા હોવા સાથે કશો સંબં
નથી હોતો. આ�ુ ં કોઈ જ્ઞાન છે એમ તે માનત
હોય છે . જયાર� વાસ્તવમાં આ�ું કોઈ જ્ઞ(િવદ્)
હો�ું નથી. તેથી ખો�ું

પ�રણામ મળે છે . (આ

બાબતની દલીલ હવે પછ� આવે છે ) તેથી આવી
વ્ય�ક્તઓ મેલી િવદ્યા અને ��ુની મદદથી દ
દ� વતાઓને અને � ૂત પ્રેતને પોતાના કબ્�મ
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લાવીને ધા�ુ્ કામ કરાવી 
ર
કવાના ભ્રમમાં રહ�ત
હોય છે . આવી ક�ટલીક વ્ય�ક્તઓ દ�વી દ�વતાઓન
અને � ૂતપ્રેતન ‘શોધી’ કાઢ�ને તેઓને ખાસ નામ
આપીને મંત્- તંત્ર અને મેલી િવદ્યાના આધ
તેઓને પોતાના તાબામાં રાખતા હોવાની માન્યતા
ધરાવતી હોય છે . આવા તાંિત્રકો એમ દ્રઢ
માનતા હોય છે ક� કોઈ પણ આત્માને બેઠકમાં
બોલાવીને તેની સાથે વાતચીત કર� શકાય છે .
તેથી તેઓ અવારનવર બેઠકો ગોઠવીને આત્માને
બોલાવતા હોવાનો દાવો પણ કરતા હોય છે . ખર�
ર�તે તો તેઓ ભ્રમ ક� કલ્પનામાં જ આત્મા સ
આવી વાતચીત કરતા હોય છે . આત્મા આવી
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બેઠકોમાં ખર� ખર હાજર� આપતા હોવા�ું માન�ુ ં
�ુશ્ક�લ છ. કારણ ક� બેઠકમાં ભાગ લેતી દર� ક
વય�ક્ત આત્માની આવી હાજર�નો અ�ુભવ કરત
નથી. જો ક� ભાગ લેતી દર� ક વ્ય�ક્ત જ્ઞાને�ન્દ
ધરાવતી જ હોય છે .
આવી તાંિત્રક બેઠકોમાં ઘણી વખત કો
�વતા માણસના આત્માને હાજર થવાનો આદ�શ
આપવામાં આવે છે પણ � વખતે મજ�ૂર આત્માએ
હાજર� આપ્યાનો દાવો કરાય છે તે જ વખતે તે
કોઈ વ્ય�ક્ત કોઈ બી� ઠ�કાણે પોતાના કામમા
મશ્�ૂલ હોય છ. અને તેનો આત્મા એક ક્ષણ મા
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પણ તેને � ૂક�ને �ાંક બી� ચાલ્યો ગયો હોવા�ું તે
અ�ુભવતો નથી.
હવે પ્ર�ન એ ઉઠ� છે ક� દર�ક માણસ પાસ
આત્મા તો એક જ હોય છ. તો પછ� જરા પણ
ખબર ન પડ� તે ર�તે માણસનો આત્મા તેવી
વ્ય�ક્તને છોડ�ને બી� �ાંક હાજર� આપવા �
એ કઈ ર�તે બની શક� ?
ઉપરાંત આત્મા કોઈ ભૌિતક વસ્�ુ ત
નથી તેથી તેને સમય અને સ્થળ િવશે કોઈ બંધન
નથી તો પછ� તે ચોક કસ સમયે હાજર કઈ ર�તે
થઈ શક� ?
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એક જ આત્મા �ુદ� �ુદ� બેઠકોમાં �ુદા
�ુદા સ્વ�પે હાજર થતો હોય છ. આત્મા�ું આ�ું
�ુ�ુ �ુ�ુ સ્વ�પ લેવા પાછળ�ું કારણ �ું?
આવી તાંિત્રક બેઠકોમાં આત્

કયાર� ક

�ુ� બોલતો હોય છે ક� � ૂછે લા પ્ર�નના ખોટ
જવાબ આપતો હોય છે તે ઉપરાંત �ુદા �ુદા
આત્મા એક જ સંબંધમાં �ુદા �ુદા જવાબ આપતા
હોય છે . આ�ુ ં કયા કારણસર બને છે ?
ઉપરોકત તથા એવી બી� શંકાઓ , એ
માનવાને મજ� ૂર કર� છે ક� કોઈ આત્મા�ું

કોઈના

કબ્�માં આવી જ�ું અથવા તાંિત્રક બેઠકોમાં હાજ
આપવી એ વાતમાં કંઈ તથ્ય નથ. બલ્ક� આત્માન
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બોલાવીને તેની સાથે વાત કરવાનો દાવો કરતી
વ્ય�ક્તઓ ક� તાંિત્રકો કતમાં ફ કત ભ્રમમાં હો
છે ક� આત્માને પોતાના કબ્�માં કર� શકાય છે અન
તેને કોઈ પણ બેઠકમાં બોલાવી શકાય છે .
ઉપરની દલીલોના આધાર� એમ કહ�
શકાય ક� તાંિત્રક કોઈ આત્માને જોઈ ક� સાંભ
શકતો હોવાના દાવામાં કોઈ હક� કત નથી પણ આ
તેની કલ્પના હોય છ.
*****
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િસધ્ધાંત બીજ
મજ� ૂત ઇરાદાશ�ક્ત અને દ્રઢબનો
ધરાવતી ક�ટલીક વ્ય�ક્તઓ કોઈ પણ �ુિત
સંજોગો ઉભા

કયાર વગર ક� કોઈ માધ્યમની

સહાયતા વગર પોતાની �તે જ આવા અસામાન્ય
કામ કરતી હોય છે . તેમનાં આવા અસામાન્ય કાયર
અ�ુક ક્ષેત્ર �ુરતા મયાર્�દત હ. જો ક� આવા
કામ કલ્પનામાં હોય ક� પછ� હક કતમાં પણ હોઈ
શક� છે .
આએ બાબત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે
ક� આવા પ્રકારની વ્ય�ક્તઓનો �ુખ્ય
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પોતા�ું દ્રઢ મનોબળ અને મજ�ૂત ઇચ્છાશ�
હોય છે .
આવી વ્ય�ક્તઓનો બીજો પણ એક પ્ર
જોવામાં આવે છે �મક� પયગમ્બર અલ્લાહન
ખાસ બંદાઓ. તેઓ સવર્ શ્રેષ્ઠ ઇચ્છા
ધરાવતા હોવા છતાં પણ ઉપર જણાવેલી પહ�લા
પ્રકારની વ્ય�ક્તઓની માફક પોતાના મન
અને ઇચ્છાશ�ક્ત પર આધાર રાખવાને બદલ
સં� ૂણર્પણે અલ્લાહ પર જ આધાર રાખતા હોય .
તેઓ સાચા અથર્માં અલ્લાહની બંદગી કરતા હો
છે અને તેના પર જ સં� ૂણર્ ભરોસો રાખતા હોય છ .
આવી મહાન વ્ય�ક્તઓ અલ્લાહ િસવાય બ
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કોઈથી કંઈ પણ અપેક્ષા નથી રાખતી અને તે
પોતે કંઈ પણ નથી ચાહતા િસવાય અલ્લાહ �
ચાહ�. તેઓ દર� ક સમયે અલ્લાહની મરઝીને માથે
ચડાવતા હોય છે .
ઉપર જણાવેલી બે પ્રકારન
વ્ય�ક્તઓમાંથી પહ�લા પ્રકારની દર�ક વ્ય�
કામ કરવાની પોત પોતાની અલગ અલગ પધ્ધિત
હોય છે . કોઈ �નની મદદથી ક� તેને � ૂછપરછ પર
આધા�રત અથવા �હોની મદદથી કોઈ કામ કર� તો
આવા કામને ‘‘અલ - ક�હાનહ ’’ કહ�વામાં આવે છે .
મંત-તંત, માદ�ળયા, તાવીઝ ક� એવા પ્રકારન
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સહાયથી જો આવા કામ કરવામાં આવે તો તેને
��ુ કહ�વામાં આવે છે .
પયગમ્બર ક� અલ્લાહના ખાસ બંદા
મારફત અસામાન્ય બનાવો પણ કંઈક પ્રકાર
હોય છે ,

પોતાની પયગમ્બર�ની સચ્ચાઈન

પડકાર�પે જો આવા અસામાન્ય બનાવો
દ� ખાડવામાં આવે તો તેને મોઅ

�ઝો કહ�વામાં

આવે છે . પણ આવા અસમાન્ય કામો જો
પડકાર�પે ન હોય તો તેને

‘‘અલ કરામહ ’’

કહ�વામાં આવે છે . ‘‘અલ કરામહ’’ નો શા�બ્દક અથર
શર્ ેષ્ઠતા અને બ�ુમાન એવો થાય. ઇસ્લાિમક
પ�રભાષામાં ‘‘અલ કરામહ ’ નો અથર્ પડકાર
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વગરનો મોઅ �ઝો થાય છે . જો આવો બનાવ
દોઆ કરવાના કારણે બન્યો હોય તો તેને દોઆની
ક� ૂલાત�પે ગણવામાં આવે છે .
*****
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િસધ્ધાંત ત્ર
એ બાબત હવે સ્પષ્ટ થઈ �ૂક� છે ક
આવા અસામાન્ય બનાવો તે કાયર્

રનારની

ઇચ્છાશ�ક્ત પર આધા�રત હોય . દર� ક વ્ય�ક્તન
ઇચ્છાશ�ક્તનો પ્રભાવ અલગ અલગ હો.
ઇચ્છાશ�ક્ત �ૂજબ હોય તે પ્રમાણે તે

પ�રણામ

મળ�ું હોય છે . એક વ્ય�ક્તની ઇચ્છાશ�ક્તની
બી� વ્ય�ક્ત ના�ૂદ કર�

કતી હોય છે . �મક�

મંત્- તંત્ર અને મેલી િવદ્યાની અસરને �ઝો
ના� ૂદ કર� શક� છે .
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એવી જ ર�તે પ્રમાણમાં નબળ
ઇચ્છાશ�ક્ત ધરાવતી વ્ય�ક્ત મજ�ૂત મ
ધરાવતી સામેની વ્ય�ક્ત પર કોઈ 
શકતી નથી.
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ર કર�

�ુદા �ુદા િસધ્ધાંતો પર
આધા�રત ��ુ િવદ્યાની અ�ુ
ૂ � ચચાર
શાખાઓ િવશે એક �ંક
અસામાન્ય કાયર્ કરવા માટ� અલ
અલગ િસધ્ધાંતો પર આધા�રત કંઈક િવદ્યાઓ
ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે . આમ તેના ઘણા
ક્ષેત્ર. આવા દર� ક ક્ષેત્રની ચચાર્ અસંભ
તેથી સામાન્ય ર�તે ઉપય

ગમાં લેવાતા ચાર� ક

�ટલા િસધ્ધાંતો અને તેના પર આધા�રત િવદ્યા
અહ� ચચાર્ કરવામાં આવી છ .
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(૧) ‘‘અસ - િસિમયા’’
આએ િવદ્યામાં કોઈ ભૌિતક શ�ક્ત અ
ઇચ્છાશ�ક્તના સંયોગથી અસામાન્ય કામ કરવામ
આવે છે . �ખ મારફતે કોઈને મોહપાશમાં નાખીને
તેની પાસે ઇ�ચ્છત િવચારો કરાવવા�ું કામ આએ
ક્ષેત્રમાં આવ.
��ુના ક્ષેત્રમાં આએ પધ્ધિતનો
િવશાળ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે .

(ર) ‘‘અલ - �લિમયા’’
પોતાનાથી ઉચ્ચ પ્રકારના અને બ
શ�ક્તશાળ� આત્મા સાથે કઈ ર�તે સંબંધ જોડવ
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અને તેને કઈ ર�તે પોતાના

કબ્માં લેવો તેને

લગતી િવદ્યાની શાખો અ- �લિમયા કહ�વામાં
આવે છે .
આએ િવદ્યાન‘‘વશ કરવાની િવદ્’’ પણ
કહ�વામાં આવે છે .

(૩) ‘‘અલ - �હિમયા’’
આ િવદ્યા મારફતે એ �ણી શકાય છે ક
ઉચ્ચ પ્રકારનો આત્મા ધરાવતી ચીજોની શ�ક
આપણી �ુિનયાની � ૂળ� ૂત તત્વો સાથે કઈ ર�તે
મેળ કરવો ક� �થી ધાર� � ું અસામાન્ય કામ થઈ
શક�. આ િવદ્યાને ચમત્કાર તર�ક� પણ  વામાં
આવે છે . �ૃહો અને તારાઓની અ�ુક પ્રકારન
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�સ્થિત આપણી �ુિનયાના બનતા બનાવો સાથે
સંબધ
ં ધરાવે છે અને આપણી �ુિનયા પર તેનો
અસર પણ થાય છે . તે

જ પ્રમાણે આ �ુિનયાન

� ૂળ� ૂત તત્વો ક� તે�ું િમશ્રણ અને તે
�ુણધમ�નો પણ આ �ુિનયા પર અસર પડ� છે .
આવી દર� ક બાબતો અને તેની અસરનો
બાર�કાઈથી અભ્યાસ કર�ને કઈ ર�તે અસામાન્
બનાવો બનાવવા તેને લગતી િવદ્યા આ શાખ
હ�ઠળ આવે છે .

(૪) ‘‘અર - �રમીયા’’
કોઈ પણ ચીજના �ુણધમર્ પર કઈ ર�તે
કા�ુ મેળવવો ક� ધાયાર્ �ુણધમર્ કઈ ર�તે પેદ
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કરવા ક� �થી દ� ખીતી ર�તના અસામાન્ય કામ થઈ
શક� તે િવદ્યાન‘‘અર �રમીયા’’ તર�ક� ઓળખાય છે .
આએ િવદ્યાને અરબીમા ‘‘અશ શઅબદહ ’’ (હાથ
ચાલાક� ક� નજરબંદ� હક� કતને ખો�ુ �પ આપ�ુ ં ક�
હાથ ચાલાક�ના ખેલ) કહ�વામાં આવે છે .
આ ચાર િવદ્યા િસવાય એક પાંચમી િવદ
ક� �ને ‘‘અલ �કમીયા ’’ (� ૂળ� ૂત ર�તે કોઈ પણ
હલક� ધા�ુને સોનામાં બદલ�ુ)ં કહ�વામાં આવે છે .
� ૂવર્જો આએ પાંચે િવદ્યાને જ્ઞાનની
� ૂઢ અને રહસ્યમય શાખા તર�ક� ઓળખતા હત.
શેખ બહાઈ (અ.ર.)�ું કહ�� ું છે ક� તેઓ
જયાર� ઈરાનમાં હતા ત્યાર� ત્યાં આગળ
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િવષય�ું એક �ુદર
ં �ુસ્તક તેમનાં જોવામાં આવેલ
હ�.ું ��ું િશષર્ક હ�ું ‘‘�ુલાહા - એ - સર ’’ મજ�ૂર
પાંચે િવદ્યાના નામના દર�કમાંથી પહ�લો અક
લઈને �ુસ્તક�ું િશષર્ બાંધવામાં આવેલ  , �મક�
‘�કમીયા’નો ક , ‘�લમીયા’ નો લ , ‘�હમીયા’ નો હ ,
‘િસમીયા’નો સ અને �રમીયા’ નો ર. મજ�ૂર દર� ક
અક્ષરને ભેગા કરવાથ ‘�ુલહા - એ - સર ’ શબ્દ
બને છે , �નો અથર્ માથાની ટોપી થાય છ .
આએ િવષયમાં બલીનાસએ લખેલ
�ુસ્તકોનો �ૂંકસા , ‘‘અઝ - ઝબી - રાહ ’’, ‘‘અલ
ઇસ્કદર�ય્ય’’, ‘‘અલ �ુ�ર્લ  ક�ુમ’ (અર રાઝી
�ૃત) ‘‘અત તસયીરાત’’ (અસ સકકાહ� �ૃત) અને
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‘‘આમા�ુલ કવાક�બ અસ સબાહ ’’ (અલ હક�મ
તમતમ અલ �હન્દ� �ૃ) આધાર� ૂત ગણાય છે .
*****
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ઉપરની લખેલ િવદ્યાને લગત
કંઈક વધારાની મા�હતી
(પ) �કડાને લગ� ંુ જ્ઞ
ધાર� લી અસર ઉપ�વવા માટ� �કડા
અને અક્ષરો વચ્ચેના સંબંધને કઈ ર�તે ઉપયોગમ
લેવી તેને લગ�ું આએ જ્ઞાન . �ગ્રે�માં આન
(Numerology) કહ�વામાં આવે છે . ��ુઈ ચોરસ ક�
િત્રકોણમાં સંબંિધત �કડા ક� અક્ષરોને ખાસ
ર�તે � ૂક�ને ધા�ુ્ર પ�રણામ મેળવ�ું તે કોઈ ��ુ છે
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એવી માન્યતા ઉભી કરવા માટ� આએ િવદ્યા
ઉપયોગ કરાય છે .

(૬) ઇલ્મે ખા�ફયા(�� ુ જ્ઞ)
આ ઇલ્મદ્વા કોઈ અસરના એક અથવા
અનેક નામ શોધી (દા.ત. અગર કોઈ બે માણસો
વચ્ચે અનબન કરાવવી હોય તો તેની અસર�ું
નામ - જગડો , મતભેદ, નારાઝગી વગેર� એમ
થાય.) તે નામો�ું કાયર્ કરવા માટ� �ઝમ્મેદા
ફ�રશ્તાઓ અથવા શૈતાનોના નામ શોધી તે
નામોના મંત્રો જપ કરવાથી પોતાનો પાપી હ��
પ્રાપ્ત કરાય.
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શેખ અ�ુલ અબ્બાસ અલ �ૂની અને
સૈયદ �ુસન
ૈ અલ અખલાતીની લખેલ �કતાબો
ઉપરના બે િવષયોની �ુખ્ય �કતાબો છ.
આ િસવાય આએ િવષયમાં ઘણી
આ�ુિનક કળાઓ િવ કસાવવામાં આવી છે . �મક�
��ુના ખેલ

,

(Mesmerism),

વશીકરણ

(Hypnotism), અને આત્મા સાથે વાતચીત (Spirit
Communication).
અગાઉ બતાવવામાં આવ્�ું છે તેમ આ
બધી િવદ્યાઓ ઇચ્છા અને કલ્પના શ�ક્તના સ
પર આધા�રત છે . આ િવશે ઘણા �ુસ્તકો અને
સામિયકો ઉપલબ્ધ છ.
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આટલી લાંબી ચચાર ્ બાદ ��ુ અને મંત
- તંત્ર હ કતમાં �ુ ં છે તે સમજ�ું આસાન થઈ
જશે.
*****

1224

કહાનત (ભિવષ્યવાણી કરવ,
�ુકન જોવા) (�� દ્વારગૈબની
ખબર મેળવવી)
ભિવષ્યમાં બનનાર� વાતોની ખબર
આપવી,

એ ધારણથી ક� આવી આગાહ�

��ામતોના સ� ૂહ મારફત પહ�ચે છે અથવા ક�
��ામતો આવી આગાહ� અ� ૂક

પ�રબળો મારફત

પહ�ચાડ� છે , એને કહાનત કહ�વામાં આવે છે .
દાખલા તર�ક� સવાલ કરનાર શબ્દ
સંજોગો ર�તભાત અને અ�ુક �ુપ્ત વાતોની
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,

�ણકાર� મેળવી શક� છે . સાહ�બે નેહાયહ (�કતાબ
અલ �બદાયા વન નેહાયાના લેખક) કહ� છે ક�
‘‘કહાનતના આ પ્રકારને એરાફ કહ�વાય  , પરં � ુ
ફ�કહમાં એ વાત મશ�ુર છે ક� કાહ�ન એ માણસ
છે , �નો સંબધ
ં ��ા સ�ુહ સાથે છે અને તેઓના
એ સ�ુહ દ્વા તેને સલાહ આપવામાં આવે છે અને
�ુપ્ત વાતોની મા�હતી પણ આપવામાં આવે છ .
દાખલા તર�ક� ચોરાએલો અ�ુક માલ

કયાં

રાખવામાં આવ્યો છે ? અથવા તેનો ચોર કોણ છે
? અથવા ખોવાએલી અ�ુક વ્ય�ક્ત �ાં છ

?

અથવા ફલાણા માણસનો કાિતલ કોણ છે ? અથવા
ભિવષ્યમાં બનનાર� અ�ૂક વાતની ખબર
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આપવામાં આવે � ભિવષ્યવાણીનો એક પ્રકાર.
તમામ ફક�ઓ 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 ,
�બલ્�ુલ તેવી જ ર�તે કહાનત કરતા શીખ�ુ , તેની
ઉપર અમલ કરવો અને કાહ�ન પાસે જ�ુ ં પણ
હરામ છે . બલ્ક� ક�ટલાક ફક�હોએ એટલે �ુધી કહ�ું
છે , ક� કહાનત પણ ��ુનો એક પ્રકાર જ .
હઝરત ઇમામ સા�દક
ફરમાવે છે :
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અલ�ય્હસલામ

‘કા�હન અને કહાનત કરાવવા માટ�
કાહ�ન પાસે જનારો , દ�ને મોહમ્મદ સલ્લલ્લા
અલય્હ�  આલેહ� વસલ્લમમાંથી બહાર થઈ �ય
છે .’
(ખેસાલ)
જનાબ હ�સમે , હઝરત ઇમામ જઅફર�
સા�દક અલ�ય્હસલામને � ૂછ�ું :
‘અમાર� ત્યાં એક માણ. છે , જયાર� કોઈ
તેને ચોર� થએલા માલ અને �ુમ થએલી વસ્�ુઓ
િવગેર� િવશે � ૂછે છે ત્યાર� તેનો ઉક�લ કહ� શક� છ ,
તો �ું અમારા માટ� તેને તે બાબત �ુછવી �એઝ
છે

? આપે ફરમાવ્�ું: હ
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ઝરત ર� ૂલે �ુદા

સલ્લલ્લાહો અલય્હ આલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ
છે ક� જો કોઈ ��ુગર , કા�હન અથવા �ુઠ્ઠા પાસ
�ય અને તે� ું સમથર્ન કર� તો અલ્લાહ� તેન
પયગમ્બરો ઉપર � આસમાની �કતાબો ના�ઝલ
કર� છે , તે બધી �કતાબો પ્રમાણે તે કાફર થ
ગયો. (ગણાશે)
(મકાિસબે મોહરર્મ)
ઉપરોકત �કતાબમાં શૈખ અન્સાર�
ફરમાવે છે ક� આ �રવાયત �

‘‘સહ�હ’’ છે એનો

અથર્ એ છે ક , કહાનતથી ક� અન્ય બી� કોઈ
માધ્યમથી �પી વાતો િવશે ખબર આપવી એ
સં� ૂણર્ ર�તે હરામ છ . અલબ� જો કોઈ શંકા
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વ્કત કરવા માટ� કોઈ �પી વાતની ખબર આપે
(ક� કદાચ આમ હોઈ શક�) તો તે �એઝ છે .
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસલામ તો

કહાનતને હરામ ધંધામાં ગણે છે અને તે� ુ ં
મહ�નતા�ું લે� ું પણ હરામ સમ� છે . (�ુસ્તદર)
હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન

અલ�ય્હસલામની

પણ આ પ્રકારની �રવાયત ન�ધવામાં આવી .
*****
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ભિવષ્યની વાત ન �ણવામાં જ
લોકોની ભલાઈ છે .
કહાનત વગેર� હરામ હોવા પાછળ �
� ૂબી અને ભલાઈ રહ�લી છે તે પણ બધાએ �ણી
લેવી જોઈએ. તે વાતમાં કોઈ શંકા નથી ક�
ઇન્સાનો ભિવષ્યમાં બનનારા બનાવ અન
અકસ્માતો િવશે અગાઉથી �ણી લે તે બાબત
�ુદાએ તઆલાને પસંદ નથી. અને ઇન્સાનો એ
વાતોને ન �ણે તેમાં જ તેમની ભલાઈ છે . કારણ
ક� જો કોઈ બનાવ સારો અને માણસની મર�
પ્રમાણેન હશે તો તે �ણીને માણસના રોજ�દા
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�વનમાં કોઈ ફકર પડવાનો નથી અને એ વાત
પણ શ� છે , ક� કોઈ સારો બનાવ ઇન્સાન 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 વં�ચત રહ� જશે.
એટલે ક� તે સારો બનાવ બનશે જ નહ�. જો કોઈ
બનાવ ક� અકસ્માત ઇન્સાનની ઇચ્છા ક�

�

િવ�ધ્ધનો હોય તો તે વાત અગાઉથી �ણીને તેને
સખ્ત તકલીફ પહ�ચશે અને એ�ું પણ બની શક� ક�
તે અકસ્માત બનવાનો પણ િન��ચત હોય અને
તેમાં �ુદાના �ુકમથી ફ�રફાર થઈ �ય. કારણ ક�
ઘણા ખરાબ બનાવો અને અકસ્માતો �ુ , સદકા
1232

અને નેક કામની બર કતથી ટળ� જતા હોય છે .
ઇિતહાસમાં એ વાત ન�ધાએલી છે ક� , તૌબા અને
�ુઆ કરવાને લીધે હ

ઝરત � ૂ�ુસ

અલ�ય્હસલામની કૌમ ઉપરથી �ુસીબત �ૂ ર થઈ
ગઈ હતી. �નો ઉલ્લેખ �ુરઆને મ�દમાં કરવામાં
આવ્યો છ. �કતાબે એહતે�જમાં હ
જઅફર� સા�દક

ઝરત ઇમામ

અલ�ય્હસલામની એક હદ�સ

ન�ધવામાં આવી છે �નો સારાંશ એ છે ક� ‘(હઝરત
ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ�

વસલ્લમની િવલાદત થયા પછ) જયાર� શયતાનો
અને ��ોથ�ુ ં આસમાન પર જવા�ુ ં બંધ થઈ ગ�ુ ં
ત્યાર પછ� તેઓ આસમાની બનાવો િવશે ખબર
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આપી શ કતા ન હતા. તેઓ ફ કત જમીનની હદ
એન એની મયાર્દામાં સીફલીયાત
(શયતાનીઅમલ)ની ખબર આપી શ કતા હતા અને
તે ખબર પણ ખાત્રી�ૂવર્ક આપકતા નહ�. કારણ
ક� � ર�તે ઇન્સાનોમાં સા�ુ અને �ૂ�ં બોલનાર બંને
પ્રકારના લોકો હોય 

, �બલ્�ુલ તેવી જ ર�તે

��ો◌ોમાં પણ બંને પ્રકારના �ન હોય છે , તેથી
કાહ�નની વાતો ભરોસાપાત્ર હોયકતી નથી.
*****
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��ુગર અને કાહ�ન ગંદા હોય છે .
��ુગર અને કહાનત કરનારા લોકોના
હલકા વ્યવસાય િવશ , અ�ુભવી અને �ુ�ગર્ લોકો
� િવિવધ પ્રકારની બદમા , �ુનાહખોર�, ચોર�
અને બેઈમાનીની વાતો અને અ�ુભવો ર�ુ કર� છે ,
તે જ �ુરતાં છે , તેઓ તમામ નેક

કામો છોડ�ને

ખરાબ કામો કરતા હોય છે . �મક� પિતવાળ� �ીઓ
સાથે ઝીના (વ્ય�ભચા) કરવો

, કોઈ િનદ�ષ

માણસ�ું � ૂન કર� નાંખ�ુ ં , અથવા અ� ૂક ખાસ
ર�તે કોઈ વ્ય�ક્ત�ું લોહ� પી�, �ુંકમાં કહ�એ તો �
વસ્�ુઓનો �ુદાએ કરવાનો �ુકમ આપ્યો 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 હરોળમાં ઉભા રહ� જવાય. બલ્ક�
શયતાથી પણ બદતર થઈ જવાય છે . બેશક
માનવ�ું આ ક�� ું �ુભાર ્ગ્ય છે ક� એ ઇન્સાન �
�ુદાએ તેના નેક અમલને

પ�રણામે, એટલે ક�

ઇસ્લામના �ુકમો ઉપર અમલ કર�ને ફ�રશ્તઓની
હરોળમાં શા િમલ થવાની અને

ફ�રશ્તાઓથી પણ

શર્ ેષ્ઠ બનકવાની શ�ક્ત આપી છ , એ જ ઇન્સાન
પોતાના ખરાબ �ૃત્યોને કારણે એ દરજ�
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પહ�ચવાથી વં�ચત થઈને , શયતાનથી પણ હલકા
દરજ� ચાલ્યો �ય છ.
*****
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‘‘શઅબદહ’’ (નજરબંદ�,
ઇન્દ્)
શઅબદહ (ઇન્દ્ર�ળ ક� નજરબ) એવી
વાતને કહ�વામાં આવે છે ક� �ની હક�

કત ક�

અસલીયત કંઈ હોતી નથી , પરં � ુ ફ કત અત્યંત
ગિત દ્વા તેને એવી ર�તે દ� ખાડવામાં આવે છે , ક�
જોનારા તેને ફકત બાહ્ર�તે જોઈ શક� છે . દાખલા
તર�ક� કોઈ સળગતી વસ્�ુને ગોળ ફ�રવવામાં આવે
તો આગ�ું એક વ�્ળ દ�ખાય છ
ૂર
. જયાર� હક� કતમાં
તે વ�્ળ હો�ું નથ
ૂર
. મોટરકાર , વહાણ ક� ટ્ર�નમા
પ્રવાસ કરતી વખતે બહાર જો, પ્રવાસ કરનારન
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પોતે �સ્થર(ઉભા) હોય તેમ લાગે છે અને બહારની
જમીન,

દર�યા અને બી� વસ્�ુઓ ફરતી

(ગિતમાન) હોય તે� ું લાગે છે . �બલ્�ુલ તેવી જ
ર�તે નજરબંધી 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
(નજરબંધી) હરામ છે . અને તે પણ ��ુનો જ એક
પ્રકાર . હદ�સે એઅતે�
જઅફર� સા�દક

જમાં હ ઝરત ઇમામ

અલ�ય્હસલામે શાઅબદહને

��ુના એક પ્રકાર તર�ક� વણર્વ્�ુ . આ પ્રકારન
િવદ્યાના �ણકારોએ ��ુની � િવશીષ્ઠતા અ
પ્રકારો�ું વણર ક�ુર છે તેમાં શાઅબદહ પણ
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શાિમલ છે . � બાબત હક� કતમાં બનતી ન હોય
અને ફ કત દ� ખાતી હોય તે નજરબંદ� છે .
�ફરઔનના ��ુગરોએ હ

ઝરત � ૂસા

અલ�ય્હસલામની સામે બંને પ્રકારના ��

કયાર

હતા, પહ�લી વખત ગૈર હક�ક� ��ુ (નજરબંધી)
ક�ુર હ� ું અને બી� વખત � ��ુ દ� ખા�ુ ં હ�ુ ં તે
અસલીયત અને હક� કત હતી. ત્યાર પછ� મજ�ૂર
લેખકોએ, આ ઉપરાંત �ુદા �ુદા પ્રકારના ��
િશખવાની બાબતો�ુ ં વણર્ન �ુ� છ . � બાબત અત્ર
પ્રસ્�ુત , અને તેના કારણે િવષયમાં વધાર�
લંબાણ પણ થઈ જશે.
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અ� ૂ હફસ

હદ્દના �વન ચ�રત્રમાં

વાત�ું વણર્ન કરવામાં આવ્�ું છે  , તેઓ તેમની
�ુવાનીના પ્રારંભના �દવસોમાં એક સ�દયર્વ
�ીના ઈશ્માં લપેટાઈ ગયા. તેના પ્રેમમાં તે
એવા �દવાના થઈ ગયા ક� તેમની ધીરજ અને
હોશો હવાસ ચાલ્યા ગય. તેઓ પાસે તે �ીને
મેળવવાનો કાંઈ જ રસ્તો ન હત. લોકોએ તેમને
કહ�ું ક� િનશા� ૂરમાં એક ય�ુદ� ��ુગર રહ� છે , �
��ુ કર�ને તમારો હ�� ુ � ૂરો કરાવી દ� શે. અ� ૂ હફસ
તે ��ુગર પાસે ગયા અને ત્યાં જઈને પોતાની
હાલત�ું વણર્ન �ુ. ય�દ
ૂ � ��ુગર� તેઓને કહ�ું ક�
‘તમે ચાલીસ �દવસ �ુધી કોઈ પણ પ્રકારન
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ઇબાદત ક� નેક અમલ કરવા�ું બંધ કર� દો �થી
�ુ ં ��ુ દ્વા તમારો હ�� ુ �ુરો કર� શ �ું. આ વાતમાં
સહમત થઈને અ� ૂ હફઝ ચાલ્યા ગયા એન તેને
કહ�વા �ુજબ અમલ કરવા લાગ્ય.
ચાલીસ �દવસ પછ� , જયાર� અ� ૂ હફઝ
તે ય�દ
ૂ � પાસે ગયા ત્યાર� તેણે ��ુ કરવાના શ�
તેટલા બધા જ પ્રયત્ કયાર પરં � ુ તેમની ઉપર
��ુની કોઈ જ અસર ન થઈ. ત્યાર� તે ય�ૂદ�એ
કહ�ું : ‘‘ચોકકસ તમે આ ચા�લસ �દવસો દરમ્યાન
કોઈ નેક કાયર્ �ુ� હો�ું જોઈએ �ના કારણે આ
��ુની તમાર� ઉપર અસર થતી નથી. જલ્દ� કહ ,
તમે �ુ નેક કામ �ુ� હ� ું ?’’ અ� ૂ હફસે કહ�ુ ં ક�
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‘આ ચાલીસ �દવસો દરમ્યાનમ� કોઈ નેક કામ �ુ�
નથી. અલબ� એક �દવસે રસ્તા પરથી પસાર
થતી વખતે મ� વચ્ચે પડ�લો પત્થર બા�ુ પ કય�
હતો �થી કોઈને ઠ�સ ન વાગે.

’ ય�દ
ૂ � ��ુગર�

કહ�ું ક� ‘નવ�ુવાન, આ વાત તારા માટ� રડવા
�વી છે , કારણ ક� તે સતત ચાલીસ �દવસ �ુધી
�ુદાની નાફરમાની કર� છે , પરં � ુ તે �ુદા એટલો
કર�મ છે ક� તેણે તાર� આ જરા �ટલી પત્થર
હટાવવાની નેક�ને ક� ૂલ કર� લીધી છે , એટલે ક� તે
ચાલીસ �દવસ �ુધી �ુદાના �ુકમોની અવગણના
કર� હોવા છતાં , તેણે તારા આ નાનકડા નેક
અમલને ક� ૂલ કર� લીધો અને તારો આ નાનો
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એવો નેક અમલ ��ુની અસર થવામાં
આડખીલી�પ બની ગયો છે . તેથી તારા માટ� એવા
�ુદાના �ુકમની અવગણના કરવી યોગ્ય નથ.’
કહ�વાય છે ક� , અ� ૂ હફઝ ઉપર આ
વા�થી એવી પ્રબળ અસર થઈ ક� તેણે પોતાન
�ુનાહોની તૌબા કર� લીધી અને �ુદાની ઇબાદત
અને ઇતાઅત કરવામાં મગ્ન થઈ ગય. એટલે
�ુધી ક� પોતાના ઝોહદ અને ત

કવાને કારણે તે

કરામતની શ�ક્ત પણ ધરાવવા લાગ્.
*****
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��ુગરની શ�ક્ત મયાર્દ�ત હો
છે .
જયાર� હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામ સવાલ કરનાર સમક્ષ િવિવ
પ્રકારના ��ુ િવશે�ું વણર્ન કર� કયા ત્યાર� તે
સવાલ કરનાર� � ૂછ�ું ક� ‘�ુ ં તે ��ુગર , માણસને
�ુતરો ક� �ુવ્વર િવગેર� બનાવી શક� ખરો

?’

પ્ર�નના જવાબમાં ઇમા અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું
:
‘��ુગર,

�ુદાની મખ્�ૂક�ું(�િતય)

પ�રવતર્ન કરવા માટ� લાચાર હોય છ . ક�મક� જો
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��ુગર, �ુદાએ બનાવેલી વસ્�ુઓ અને તેની
મખ્�ૂકને બગાડ� શક� અથવા તેમાં ફ�રફાર કર�
શકતો હોય તો એવો માણસ �ુદાના સ�ન
(તખ્લી) માં શર�ક ગણાય અને હક�

કતમાં

�ુદાનો કોઈ શર�ક હોઈ શ કતો નથી. બી� વાત
એ છે ક� , ‘જો ��ુગરમાં એવી તાકાત હોત તો
પોતાના �ુઢાપા ક� � ૃધ્ધાવસ્થાને �ૂર કર�

કત

અને પોતાના માથાના વાળને સફ�દ થતા રોક�
શકત, એટ�ું જ નહ� પોતાની ગર�બાઈને પણ
ટાળ� શ કત (જયાર� હક� કતમાં આ બધા કામ કર�
શકવા માટ� �ુિનયાનો કોઈ પણ ��ુગર શ�ક્તમાન
હોતો નથી,)
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ુ બેહાર, ભાગ ૧, પાના નં
(સફ�ન�લ
૬પ)
હક�કતમાં ��ુનો સૌથી મોટો પ્રકા
�ુગલખોર� છે �નાથી દોસ્તોમાં �ુદાઈ નાખવામાં
આવે છે

,

પરસ્પર પ્રેમ અને મોહબ

રાખનારાઓમાં �ુશ્મની ઉભી કરવામાં આવે છે
અને િનમર્ળ મનના(�ુખ્લી) અને વફાદાર લોકો
વચ્ચે િવખવાદ ઉભો કરવામાં આવે છ. એટલે ક�
�ુગલખોર� ��ુની સાથે મળ�ુ ં આવ�ુ ં કાયર્ છ
��ુ ં વણર્ન આગળના પ્રકરણોમાં કરવામાં આ.
*****
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,

તસ્ખીરાત(વશી� ૂત કર�ુ,ં � ૂત
પ્ર, �ન - પર�ને બોલાવવા)
ફ�રશ્ત, ��ન, ઇન્સાની �હો અથવા
હયવાનાત િવગેર�ને તાબે કરવાને

‘‘તસ્ખીરા’’

કહ�વામાં આવે છે , � હરામ છે . તસ્ખીરાત પણ
��ુનો જ પ્રકાર ગણાય . �કતાબે મકાસીબમાં
શેખ અન્સાર� ફરમાવે છે ક�: ��ુની �
િવશેષ્ઠતાઓ�ું વણર્ન કરવામાં આવ્�ું

, તે

તમામ િવશેષ્ઠતા તસ્ખીરાતના બધા પ્રકારોમાં
છે . શહ�દ� અવ્વલ અને શહ�દ� સાની

(અ.ર.)

��ુથી બી�ઓને �ુક્સાન પહ�ચ�ું હોવાના કારણે
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��ુને હરામ ગણાવે છે . તેઓ બયાન કર� છે ક� :
‘�ફરશ્તા અને  �પને તાબે કરવા , એ ‘હરામ
પ્રકાર�ું � ’ છે . કદાચ તે� ું કારણ (એ બંને
શહ�દોના મત �ુજબ) એ હોઈ શક� ક� � �ફરશ્તા ક�
��મને તાબે કરવામાં આવે છે , ખર� ખર તો તેમને
તકલીફ પહ�ચાડ�ને જ તાબે કરવામાં આવ્યા હોય
છે .’
*****
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કયાફહ (કયાસ - તકર ) (અક્ષ
અને ખાલ ઉપરથી સા�ુ ખરાબ
પારખવા�ું ઇલ્)
એક માણસને બી� માણસના વંશમાં
શાિમલ કરવાને ‘કયાફહ’ કહ�વામાં આવે છે . આ
વાત શર�અતે વંશજની સા�બતી માટ� અને એક
બી�ના સંબધ
ં માટ� � િનયમો નકક�
િનયમોની િવ�ધ્ધ છ. દાખલા તર�ક�
ઓળખવા�ું કામ કરનાર માણસ એ�ુ ં

કયાર છે તે
કયાફહ
પ�રણામ

તારવે ક� અ�ુક માણસ અ� ૂક માણસના �ુત્રન
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ભાઈ છે જયાર� ખર� ખર શર�અતના િનયમો
અ�ુસાર તે તેનો ભાઈ ક� �ુત્ર હોય ન. અથવા
તો એમ કહ� ક� અ�ુક માણસ અ�ુક માણસનો
(ખરો) �ુત્ર ન, જયાર� શર�અતના િનયમો �ુજબ
હક�કતમાં તે તેનો જ �ુત્ર હ. આ પ્રકારન
કયાફહ શનાશી (

કયાફહ - પારખવા�ુ ં જ્ઞ)

��ુને મળ� ું આવે છે અને આ કામ તમામ
ફોકહાની દ્ર�ષ્ટએ હરામ.
પરં � ુ જો કોઈ અહ�લે ઇલ્, િવધ્વાન અને
અકકલમંદ માણસો

બાહ અવયવોની

આ�ચયર્જનક અને �ુપ્ત બાબતો �ણીને તે�ુ
વણર્ન કર� તો તે કા , શર�અતની િવ�ધ્ધ અને
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હરામ નહ� , પણ �બલ્�ુલ �એઝ થશ. આ
િવષયમાં એ પ્રકારના લોકોની આ�ચયર્જનક વા
બયાન કરવામાં આવી છે .
�મક� કાફ� અને બેહા�લ અન્વારના
અ�ગયારમાં ભાગમાં ,
સા�દક

હઝરત ઇમામ જઅફર�

અલય્હ�લામના �વન

ચ�રતના

પ્રકરણમાં લખ્�ું , ક� અલી �બન હમીરહ બની
અબ્બાસના હા�કમ હત. તેઓનો એક �ુલામ હતો ,
��ું નામ રફ�દ હ�ુ.ં તેઓ એક �દવસ તેની ઉપર
નારાજ થઈ ગયો તેથી તેમણે રફ�દને કત્ કરાવી
નાંખવા�ું નકક� �ુ.� રફ�દ� હ ઝરત ઇમામ જઅફર�
સા�દક અલ�ય્હસલામ�ું શરણ માગ્�ું ત્યાર� આપ
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ફરમાવ્�ું ક� ‘‘�વ, તેમને મારા સલામ કહ�જો અને
કહ�જો ક� જઅફર �બન મોહમ્મદ

અલ�ય્હસ્સલામ

કહ�ું છે ક� ‘‘મ� તમારા �ુલામને પનાહ આપી છે .
હવેથી તેને 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. રણમાં એક અરબ
સાથે માર� �ુલાકાત થઈ. તેણે મને જોઈને � ૂછ�ુ ં :
‘�ાં જઈ રહયા છો તમે દ� ખાવમાં સાવ �ુદાર ્
�વા ક�મ લાગો છો

? પછ� તેણે મારા હાથ (ની

ર� ખાઓ) જોઈને કહ�ું ક� તમારા હાથ

કત્ થઈ

જનારા ઈન્સા �વા લાગે છે . પછ� તેણે મારા
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પગ જોયા. પગ જોઈને ફર� કહ�ું ક� તમારા પગ
કોઈ કત્ થઈ જનારા માણસ �વા છે . ત્યાર 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

કત્ કર� નાખવામાં

આવશે.’ ત્યાર પછ� તેણે માર� �ભ જો. તેણે
�ભ જોઈને કહ�ું ક� તમાર� �ભ જોતા એમ લાગે
છે ક� ‘તમને કોઈ જ �ુ કસાન નહ� થાય , કારણ ક�
તમાર� �ભ એક એલચી (પ્રિતિન) ની �ભ
�વી છે . તમાર� �ભ ઉપર એક એવો સંદ�શ છે ક� ,
તમે કોઈ �ચા અને મજ� ૂત પહાડ પાસે જશો તો
તે પણ નરમ બની જશે. એટ�ું જ નહ� , તે તમારો
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આજ્ઞ�કત થઈ જશે. રફ�દ કહ� છે ક� �ુ ં જયાર� મારા
મા�લક અલી �બન હમીરહ પાસે પહ�ચ્યો ત્યાર
�ુરત જ તેણે મને

કત્ કર� નાખવાનો �ુકમ

આપ્ય. મારા હાથ બાંધી દ� વામાં આવ્યા અને
જલ્લાદ �ૂલ્લી તલવાર લઈને માર� પાસે આવીન
ઉભો રહયો. ત્યાર� મ� કહ�ું:

‘અય અમીર આપે

મને �ગરફતાર કરાવ્યો નથ , પણ �ુ ં સામે ચાલીને
આપની પાસે આવ્યો �. આપ મને કત્ કર� નાખો
ક� છોડ� દો , પણ �ુ ં આપની સાથે એકાંતમાં એક
વાત કરવા મા�ું �ં.

’ ત્યાર� તણે બી� બધા

લોકોને ત્યાંથી ચાલ્યા જવાનો �ુકમ આપ , પછ�
એકાંતમાં મ� તેઓને કહ�ું ક� મારા અને આપના
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આકા જઅફર �બન મોહમ્મદ

અલ�ય્હસલામે

આપને સલામ કહયા છે ’ અને ત્યાર પછ� મ� આખી
વાત કર�. વાત સાંભળ�ને તેણે કહ�ુ ં :

‘અલ્લાહો

અકબર, �ુ ં જઅફર �બન મોહમ્મદ અલ�ય્હસલામે
તને આ વાત કહ� છે , અને મને તેઓએ સલામ
કહયા છે ’ - મે કહ�ું : ‘� હા,’આમ કહ�ને મ� ત્ર
વખત કસમ ખાધી. તે પછ� તેણે મારા બાંધલ
ે ા
હાથ પોતાના હાથે ખોલી નાખ્યા અને કહ�ું: ‘જયાં
�ુધી �ું મારા હાથ એવી ર�તે નહ� બાંધી દ� �વી
ર�તે મ� તારા હાથ બાંધ્યા હત

, ત્યાં �ુધી મને

શાંિત નહ� થાય.’’ મે કહ�ું : �ુ ં મારા હાથે એ કામ
હરગીઝ નહ� કર� શ�ું. તેણે કહ�ું : �ુ ં એમ કરાવ્યા
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વગર રહ� શક�શ નહ� , તેનો અનહદ આગ્રહ જોય
પછ� મ� તેના હાથ બાંધી દ�ધા અને �ુરત જ
ખોલી નાખ્ય. ત્યારબાદ તેણે પોતાની(નામની
મહોરવાળ�) વ�ટ� મને આપી અને કહ�ુ ં ક�

મારો

સમગ્ર વ્યવહાર તને જ સ��ું. તને �મ યોગ્ય
લાગે તેમ કરવાનો તને ઇખ્તીયાર છ.’
આ પ્રમાણે શેખ સ�ૂક હશ્શામ
�રવાયત ન�ધતા લખે છે ક� , ‘તેઓ હ ઝરત � ૂસા
�બન જઅફર

અલ�ય્હસલામની સાથે પ��ચમ

બા�ુથી આવેલા એક �ુલામના વેપાર� પાસે ગયા.
ઇમામ અલ�ય્હસલામે એક કનીઝને પસંદ કર�
પરં � ુ તે વેપાર�એ તે કનીઝને વેચવાનો ઇન્કાર
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,

��. બી� �દવસે ઇમામે હશ્શામે એકલા જઈ
વધાર� ક�મત આપીને તે કનીઝ ખર�દ� લાવવાનો
�ુકમ આપ્ય. �ુલામના વેપાર�એ હશ્શામને �ૂછ�ું
ક� ગઈકાલે તમાર� સાથે આવેલ સાહ�બ કોણ હતા
?

હશ્શામે �ૂળ વાતને �પાવવાના 

રાદા

(તકય્ય) થી કહ�ું : ‘‘તેઓને �ુ ં ઓળખતો નથી.
અલબ�, તેઓ બની હાિશમના વંશમાંથી હતા.

’

�ુલામના વેપાર�એ કહ�ું : ‘મ� જયાર� આ કનીઝને
પ��ચમના �ૂ રના િવસ્તારમાંથી ખર�દ� ત્યાર� એ
�દવસ એહલે �કતાબ પૈક� એક �ીએ આ કનીઝને
માર� સાથે જોઈને મને � ૂછ�ું હ�ુ ં :

‘‘� ુ ં આ

કનીઝને �ાંથી લાવ્ય ’ મ� કહ�ું : મ� મારા માટ�
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ખર�દ� છે . તેણીએ કહ�ું ક� ‘આ કનીઝ તાર� �વા
માણસ પાસે રહ� તે યોગ્ય નથ. આ કનીઝ

તો

જમીનના રહ�વાસીઓમાંથી �ઓ શર્ ેષ્ઠ , તેમની
પાસે રહ�વી જોઈએ. જયાર� આ કનીઝ તેઓ પાસે
જશે ત્યાર� થોડા સમય પછ� તેને એક એવો �ુત
અવતરશે, �ની � ૂવર્ અને પ��ચમ બંને દ�શામાં
રહ�તા લોકો તાબેદાર� કરશે.

’ આ બનાવ પછ�

થોડા સમય પછ� તે કનીઝ

દ્વા હ ઝરત ઇમામ

અલી રઝા અલ�ય્હસલામની િવલાદત થઈ.
*****
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તન્�મ(ન�ૂમી) (િસતારાઓના
આધાર� ભિવષ્ય કહ�નારાજયોિતષ શા�ી)
િનઝામે ત કવીની (�ુદરતના િસધ્ધાંિતક
િનયમો) િવષે ભિવષ્યમાં બનનારા બનાવોની
ખાત્રી�ૂવર્ક ખબર આપવાને તન(જયોિતષ
શા�) કહ�વામાં આવે છે . દાખલા તર�ક� અનાજ�ું
મ��ુ ં થ�ું , અછત થવી , વધાર� ઉત્પાદન થ�ુ ,
�ુષ્કાળ આવવ, અિત વષાર્ થવી િવગેર , અને �ુદા
�ુદા પ્રકારની ને , બદ�, ફાયદો, �ુકસાનની
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ખબર આપવી , �નો આધાર આસમાનો અને
�ૃહોના પ�રભ્રમણ સાથે સંબંધ ધરાવતો હ , અને
આ બધી બાબતોને �ુિનયા ઉપર ચાંદ

, �ુરજ

િવગેર�ના સ�ુહ અને આસમાનોની અસર સમજવી.
પરં � ુ આવી બાબતોને શ

કયતા સમ� તેને

આગાહ� કરવામાં આવે (ક� કદાચ આ�ુ ં બની શક�
છે .) તો તે �અઝ છે . એટલે ક� આસમાનોની ગિત
અને � ૃહોની �દશાની અસરનાં

પ�રણામને

ખાત્રી�ૂવર્ક ન માને પણ સવર્ શ�ક્તમાન
�ુસબ્બે�ુલ અસ્બા(કારણો અને સાધનોને પૈદા
કરનાર) માત્ર �ુદાને જ સ. �મક� �ુય્ ગ્
ર
,
ચંદ્ર ગ, ચાંદની મંઝીલો અને એક �ૃહ�ુ ં બી�
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� ૃહની પાસે આવવા અને �ૂ ર થવાની મા�હતી
આપવી એમાં કોઈ વાંધો નથી. કારણ ક� આ
પ્રકારની મા�હતી કત �ણવટભય� �હસાબ કર�ને
પ્રાપ્ત કર� શકાય છે અને આસમાનો તથા ગ્ર
ગિત પ�ર�સ્થિત અને રસ્તાઓથી �ણી શકાય .
ખગોળ શા�માં આ િવષયને લગતા િસધ્ધાંતો અને
િનયમો એટલા સ્પષ્ટ છે  , તેમાં � ૂલ થવાની કોઈ
શ�તા નથી અને જો જયોિતષશા�

દ્વા આ

િવષયની આગાહ� કરવામાં કોઈ � ૂલ થઈ �ય તો
તે � ૂલ ગણતર�ને કારણે થએલી � ૂલ હશે.
ઉપરની આ વાતનો સારાંશ એ છે ક�
�ુિનયામાં બનનારા અકસ્માતો આસમાનો અને
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,

� ૃહોના પરસ્પર સંબંધોની અસર�ું

પ�રણામ

સમ�ને તેની ખાત્રી�ૂવર્કની આગાહ� કરવી હર
છે . જયોિતષશા�ના આ પ્રકારનો સમાવેશ ��ુમા
થઈ �ય છે . આ ચચાર્નો �ત કરતા શૈખ
અન્સાર�એ ‘મકાિસબે મોહરર ્મ ’માં તન્�મના �
પ્રકાર અને �ુકમો�ું વણર્ન �ુ� છે તેમાંથી ચ
�ુદ્ઓ પ્રસ્�ુત કમા આવે છે .
(૧) આસમાનની એવી હાલતની મા�હતી
આપવી, � � ૃહોની ગિત ઉપર આધા�રત છે , �મક�
ચંદ્ર ગ્રહણની ખબર  , � � ૃથ્વી ચંદ્ર અ
� ૂરજની વચ્ચે આવી જવાના કારણે થાય છ.
� �ૃથ્વી
તેમજ �ુય્ ગ્રહણની ખબર આપવી 
ર
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� ૂરજની વચ્ચે ચંદ્ર આવી જવાના કારણે થાય.
અથવા ચાંદના િવિવધ તબકકામાં પ્રવેશવાન
ખબર આપવી ક� ચાંદ અ�ુક �દવસે અ�ુક �ુ�માં
હશે અથવા � ૂરજ અ� ૂક �દવસે અ� ૂક �ુ� તરફ
જઈ રહયો હોવાની ખબર આપવી

, સં� ૂણર્ ર�તે

હરામ નથી.
(ર) �હૃ ોની ગિત અને તેને નઝદ�ક
આવી જવાના કારણે અ�ુક બનાવ બનવાની
ખબર આપવી �એઝ છે પરં � ુ તેની શરત એ

જ

છે ક� , તે બનાવનો સંબધ
ં આસમાની હર કત સાથે
ન જોડાય , પણ તેને �ુદાવંદ� તઆલાની મર�
(મનાશાએ - ઇલાહ�) સમ� અને આસમાની
1264

ગિતને ફ કત (મશીય્યતે ઇલાહ) સમ� અને
આસમાની ગિતને ફ

કત મશીય્યતે �ુદા

(ઇ�વર� ચ્છ)ની િનશાની સમ�. દાખલા તર�ક�
અ�ુભવના આધાર� એ�ું �ણવા મળે ક� અ�ુક
ગ્રહો પાસે આવી જવાથી મનશાએ ઇલાહ� અઝ
જલ્લથી અ�ૂક પ્રકારનો અકસ્માત બન. એટલે
ક� ગ્રહોના નઝદ�ક આવી જવાને અકસ્માત�ું કા
ન સમ�. પણ જયાર� અ�ુભવથી એ વાત સા�બત
થઈ �ય તો એ ર�તે (તેને ગ્રહોની તાસીર
સમ�ને) ખા તર�� ૂવર્ક મા�હતી આપવામાં કોઈ
વાંધો નથી. કોઈને પોતાના અ�ુભવથી એ�ુ ં
�ણવા મળે ક� � રાત્રે વરસાદ આવવાનો હોય ત
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રાત્રે પાળેલા �ુતરા છ(અગાશી) ઉપરથી નીચે
ઉતર� આવે છે અને ચાલ્યા �ય છ. તેથી જો કોઈ
રાત્રે �ુતરો નીચે ઉતર� આવે તો એ વાતન
ખાતર�� ૂવર્ક ખબર આપી શકાય છે ક� રાત્
વરસાદ થશે.
(૩) અકસ્માતો થવાની ખ

તર�� ૂવર્કની

ખબર આપવી અને તેનો સંબધ
ં આસમાનોની ગિત
અને �ૃહોના જોડાવા�ું

પ�રણામ સમજ�ુ.ં

જયોિતષશા�ના આ પ્રકારને ફોકહાએ હરા
ગણાવ્યો છે અને ઘણી �રવાયતોમાં તેની મનાઈ
કરવામાં આવી છે .
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હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ું છ:
‘� માણસ (ન�ૂમી) જયોિતષશા�
અથવા ભિવષ્યવાણી કરનારને સારો સમ , તેણે
�ુદાવંદ� તઆલાએ હ ઝરત મોહમ્મદ સલ્લલ્લા
અલય્હ�  આલેહ� વસલ્લમ ઉપર ના�ઝલ કર�લ
તમામ બાબતોનો ઇન્કાર �� ગણાશ.’
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે :
‘જયોિતષશા�,

��ૂ ગર અને

ભિવષ્યવાણી કરનાર ત્રણેય મલ(લાનતને
પાત) છે .’
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હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસલામ, નહરવાનની લડાઈ માટ� જઈ
રહયા હતા ત્યાર� આપના એક સહાબી �ઓ ન�ૂમી
(જયોિતષ શા�ી) હતા તેમણે કહ�ુ ં ક�

‘જો આપ

આ વખતે િનકળશો તો મને એ વાતનો ભય છે ક�
આપ કદાચ, આપના હ�� ુમાં સફળ નહ� થઈ શકો. ’
આપે ફરમાવ્�ું: ‘તમે એ સમય િવશે �ણો છો ક�
� સમયે માણસ રવાના થાય તો �ુસીબતથી બચી
�ય અને તમે મને એ એ ઘડ�થી ડરાવો છો

, �

ઘડ�માં રવાના થવાથી માણસને �ુ કસાન થાય. �
કોઈ તમાર� આ વાતને સાચી માને તેણે �ુરઆને
મ�દને �ુઠલાવ્�ું ગણાશ. ’ (કારણ ક� �ુરઆને
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મ�દમાં એ વાતનો ઉલ્લેખ છ

, ક� ફાયદો અને

�ુકસાન ફ કત અલ્લાહ તરફથી છ

, બી� કોઈ

તરફથી નથી.) તમાર� વાત ઉપર ભરોસો કરવામાં
આવે તો કોઈ (સારા) હ�� ુની પ્રા�પ્ત માટ� અ
�ુસીબતોથી બચવા માટ� �ુદા પાસે �ુઆ
માંગવાની જ�ર રહ�શે નહ�. ક�મક� જયાર� કોઈ
ન�ુમી કોઈ અ

કસ્માત થવાની ખ

તર�� ૂવર્ક

આગાહ� કરતો હોય અને કોઈ માણસ તેની વાત�ુ ં
સમથર્ન કર�ને �સ્વકાર� લે તો તેણે �ુદા પાસે નેક
મેળવવા અને �ુરાઈથી �ુર થવા માટ� �ુઆ
કરવા�ું અને સદકો આપવા�ું બંધ કર� દ� � ુ ં
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જોઈએ, તેવી જ ર�તે �ુસીબતો �ૂ ર થવા માટ�
તમામ નેક કામ કરવા�ું છોડ� દ� � ું જોઈએ.’
આથી જો ન�ુમી પોતાની �ણકાર�
�ુજબ (વગર ખાત્ર) સાર� ક� ખરાબ આગાહ�
કર� તો , અલ્લાહથી નાઉમ્મીદ થયા િવના અલ્લ
પાસે એ વાતની ઉમ્મીદ રાખે ક� �ુદા ભિવષ્યમા
બનનારા કામોને સાર� ર�તે �ુ�ં કર� દ� શે અને જો
ન�ુમીએ ખરાબ આગાહ� કર� હોય તો સદકો
આપીને અલ્લાહ પાસે આ � ભર� �ુઆ કર� . આ
ર�તે ન�ુમી આગાહ� કર� તે તેમાં કોઈ વાંધો નથી
અને આ વાત �એઝ છે .
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ખ્વા� નસ �દ્ન �ુસી અને એક
પનચકક� (પાણીથી ચાલતી ચકક�) વચ્ચે બનેલા
એક બનાવનો અત્રે ઉલ્લેખ કર�એ છ�એ � ની
પ્રમાણે . ખ્વા� તેમના પ્રવ

દરમ્યા એક

પનચકક�વાળાને ત્યાં ગય. શહ�રની બહાર
તેઓની ચકક� હતી. ખ્વા�એ તેના ઘર� રાિત
રોકાણ કરવા�ું નકક� �ુ.� એ �દવસો ગરમીના
હતા. ખ્વા� �ુવા માટ� છત ઉપર જવા લાગ્ય
ત્યાર� પનચકક�વાળાએ કહ�ું ક� આપ અહ� નીચે
જ �ુઈ રહો , કારણ ક� આ� રાત્રે વરસાદ થ.
ખ્વા�એ(આસમાની બાબતોની િપર�સ્થિત અન)
હવામાનની આગાહ�ની ચકાસણી કર�
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,

પરં � ુ

વરસાદ થવાના કોઈ �ચન્હો દ�ખાયા નહ

, ત્યાર�

પણ ચકક�વાળાએ કહ�ું ક� મારો એક પાળે લો
�ૂતરો છે . જયાર� વરસાદ પડવાનો હોય ત્યાર� એ
નીચે ઉતર� આ વે છે . આ� પણ મારો �ૂતરો નીચે
ઉતર� આવ્યો છ.
ખ્વા� તેમની વાત માન્યા નહ� અન
છત ઉપર �ુવા ચાલ્યા ગય. તે રાત્રે ભાર� વરસા
થયો. આ વાત ખ્વા� માટ� �ૂબ જ આ�ચયર્ અન
�દલચશ્પી�ું કારણ બની હત.
*****
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આસમાની બાબતો પર િવ�વાસ
રાખનારાઓના ચાર પ્રક
પહ�� ં ુ : ફક�હોના મત �ુજબ આસમાની
બાબતો (�હૃ ોની દશા) ઉપર સં� ૂણર્ ર�તે ભરોસો
રાખવો,

ગ્રહોને �ુિનયાના �ુન્તઝ(વ્યસ્થ

રનાર) સમજવા, તેની પ�ર�સ્થિતનો આધાર બી�
બાબતો ઉપર રહ�લો છે અને તેની િવ

�ધ્ધ કંઈજ

થઈ શક� નહ� તેમ સમજ�ું �ુફ્ર . ભલે પછ� તેવો
અક�દો ધરાવનાર ખા�લક (અલ્લા) નો ઇન્કાર
કર� ક� ન કર� .
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બી�ુ ં : �ુદાનો �ુકમ અને મર � પ્રમાણ
� ૃહો અને આસમાની હાલતની તાસીર ઉપર
ભરોસો કરવો એટલે ક� �ુદાએ તે વસ્�ુઓને એવી
તાસીર આપી છે

, એમ માન�ુ.ં આ પ્રકારન

માન્યતા ભલે �ુફ્ર�ું કારણ ન બનતી હોય ત
છતાં આ એક � ૂખાર્ઈ ભર� અને દાવા ક� દલીલ
વગરની વાત છે . કારણ ક� આપણી પાસે એ
વાતની દલીલ નથી ક� આસમાની વસ્�ુઓનો
સ�ુહ (�ૃહો , િસતારા િવ.) �જ�દગી, સમજણ અને
ઇરાદો ધરાવે છે . અથવા તો એવી પણ કોઈ
સા�બતી નથી ક� તેનાથી �ુિનયાની વ્યવસ્થ
જળવાઈ રહ� છે .
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ત્રી�ુ: ઉપરના એઅતેકાદમાં એટલો
વધારો કરવાનો રહ� છે ક� , આસમાની બાબતોની
સમજ, અકકલ, ઇરાદો િવગેર� હોતા નથી. એટલે ક�
ઇન્સાન એ વાત �ણી લે ક� જો �ુદાવંદ� કર�મ
એવો ઇરાદો કર� ક� અ�ુક સમયે અ�ુક �ૃહ
(િસતારો) અ�ુક સ્થળે હશે ત્યાર� અ�ુક બનાવ
બનશે. માણસની આવી માન્યતાનો સંબંધ ટ�વ
�ુજબ (ક્રમા�ુસ)નો છે , અકકલ �ુજબનો નથી
અને બી� પ્રકારની �મ આ એઅતેકાદ પણ �ુફ્ર
કારણ બનતો નથી પણ તેની સાથોસાથ આવી
માન્યતાનો સંબંધ ટ�વ �ુજબનો હોવા�ું શર�અત
પ્રમાણે સા�બત ન.
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ચો� ંુ :

આસમાની

પ�ર�સ્થિતઓને

અકસ્માતની િનશાની સમ , �મક� જયાર� ચાંદ
અને ઝોહલ એક સાથે થઈ �ય (ઝોહલ શિનના
ગ્રહને કહ� .

ઝોહલ સાતમાં આસમાન ઉપર

અત્યંત ધીમી ગિતએ ફર� છ

, અને તેને ખરાબ

(નહસ) ગણવામાં આવે છે .) ત્યાર� તે સારા
વરસાદની િનશાની ગણાય છે . આ પ્રકારન
એઅતેકાદ રાખવાને કોઈ પણ ફક�હ �ુફ્ર હોવા�ુ
કારણ સમજતા નથી. આ વાત , એટલે ક� ઉપરની
વસ્�ુઓની હાલતને �ણવા(આગાહ� કરવા)ની
વાત �રવાયતોમાં પણ જોવા મળે છે . પરં � ુ એવી
વાતની મા�હતી ક� �ણકાર� પયગમ્બર અને
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ઇમામ િસવાય કોઈને હોતી નથી અને ન�ુમી �
કંઈ �ણે ક� સમ� છે

, તે તેના ઇલ્મનો અ�ુરો

ભાગ છે . આ િવશે હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે :
‘‘ઇલ્મે ન�ુમ સં�ૂણર્ ર�તે મેળવી શકા�ુ
નથી અને અ�ુરા ઇલ્મનો કોઈ ફાયદો નથ.’’
(વસાઈલ, �કતાબે િત�રત ભાગ ૧ર,
પાના નં ૧૦ર)
ઉપરની તમામ વાતો અને �રવાયતો
બયાન કયાર પછ� શેખ ફરમાવે છે ક�
�રવાયતોથી �ણવા મળે

‘આ તમામ

છે ક� , ન�ુમી � કાંઈ

�ણે છે તે અકસ્માતોની માત્ર થોડ� િનશાનીઓ
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�ને રોકનાર� ક� મનાઈ કરનાર� વસ્�ુઓ હોવાની
તેમને કોઈ �ણકાર� હોતી નથી અને જો એ
વાતોની આગાહ� ક� �ણકાર� મેળવવાનો સંબધ
ં
ઇલ્મે ન�ુમ સાથે હોય તો તે વાતની ખાત્રી
શકતી નથી. અલબ� એ વાત શ કય છે , ક� સતત
અ�ુભવોના તેમજ ક�ટલીક આસમાની બાબતોની
પ�ર�સ્થિતને કારણે(બનનાર) કોઈ બનાવ િવશે
અ�ુક હદ �ુધી ખાત્રી થઈ �ય . તેથી ન�ુમ
(જયોિતષી)ની આગાહ�ઓથી બચ�ુ ં એ જ સાર�
બાબત છે . તેમ છતાં જો ન�ુમી આગાહ� કર� ક� એ
વાતની શ�તા (સંદ�હ) છે , એટલે ક� આમ થાય જ
તે જ�ર� નથી. અથવા એ�ું
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કહ� ક� અ�ુક સમયે,

અ�ુક બનાવ ક� અ�ુક અકસ્મા બને તે શ� છે
તો તેની વાત સાંભળવી હરામ નથી.
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� કાંઈ કહ� છે તે થ� ું નથી.
ઇલ્મે ન�ુમ અ�ુ� હોવાની શ્રેષ્ઠ  ,
ન�ુમીઓની શંકાઓ અને અસંખ્ય �ૂલો છે �માંથી
ક�ટલીક ઇિતહાસના પાનાઓ ઉપર ન�ધાએલી છે .
�મક� �કતાબ

‘તત્મ�ુલ �ુન્ત ’

સંસ્કરણમાં �હજર� ૮ર
િસતારાઓ ભેગા થઈ ગયા

ના બી �

માં �ુ�માં સાત
,

અ�ુલ ફઝલ

ખ્વારઝમી અને બી� ન�ુમીઓએ �ધ , તોફાન
િવગેર�થી આખી �ુિનયાનો નાશ થઈ જવાની
આગાહ� કર� અને લોકો �ુફાઓ અને �ડા ખાડામાં
�પાઈ ગયા. એટ�ું જ નહ� પોતાની સાથે ખાવા
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પીવાની �ુરતી સામગ્રી પણ લેતા ગ. �ધીથી
બચવા માટ�ની તક�દાર�ના � ૂર� � ૂરા પગલા લઈને
અ�ુક િન��ચત �દવસે �ધી આવવાની રાહ જોવા
લાગ્ય. એટલે �ુધી ક� એ તાર�ખ

, એટલે ક�

જમાદ�ઉલ આખરની નવમી તાર�ખ, આવી પહ�ચી
પરં � ુ કોઈ પ્રકારની �ધી આવી ન. આ જોઈને
લોકોએ દ�વા સળગાવી નાખ્યા પરં�ુ તે વખતે
વાતાવરણમાં હવા એટલી બધી મંદ (ધીમી) હતી
ક� �દવાની જયોત પણ �બલ્�ુલ �સ્થર ર.
આપણા �ુગમાં ક�ટલાક વષ� પહ�લા
ન�ુમીઓએ એવી આગાહ� કર� હતી �નાથી
લોકોમાં ગભરાટ ફ�લાઈ ગયો હતો. સાંભળવા
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�ુજબ એવી આગાહ� કરવામાં આવી હતી ક�
‘અ�ુક સમયે ધરતી કંપ થશે.

’ આ આગાહ�ના

કારણે ગભરાઈને ક�ટલાક �ુરોિપયન લોકોએ
સ�ુદ્રમાં �ુબક� માર� દ�ધી પરં�ુ િન��ચત સમય
ધરતીકંપ થવાનો ક� � ૃથ્વીનો બી� �ૃહ સાથે
અથડાવાનો કોઈ બનાવ �ુિનયાના કોઈ ભાગમાં
ન�ધાયો નહ�.
*****
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��ુ અને મોઅ�ઝા બે પ્રકારન
હોય છે .
કોઈ માણસ અસાધારણ શ�ક્ત સાથે
સાધારણ �ુદરતી બાબતની િવ�ધ્ધ�ું કોઈ કામ
કર� શ કતો હોય અને તે કોઈ િવશીષ્ઠ સ્થાન ક
હોદ્ ધરાવતો ન હોય પરં � ુ તે� ું ઈમાન અને
ઝોહદ તથા ત કવા (પરહ�ઝગાર�) ઉચ્ચ કક્ષા
હોય તો તેના અસાધારણ બળને

‘‘કરામત’’

કહ�વામાં આવે છે . તેને �ુદા ઇઝઝતની નજર� �ુએ
છે અને તે સાચો ગવાહ છે . જો કોઈ પાસે િવશેષ
�ુદાઈ મનસબ ( હોદ્) હોય એટલે ક� પયગમ્બર
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ઇમામ અથવા તો ખાસ પ્રિતિનધ(નાએબ) ના
હોદ્ ઉપર હોય અને તેનામાં નીચેની ત્રણ શરત
પૈક�ની કોઈ એક શરત મૌ�ૂદ હોય અને તે કોઈ
(પ્ર�ૃિત િવ�ધ્ધ�ું કોઈ કામ કરવ) અસાધારણ
શ�ક્ત ધરાવતા હોય તો તેના એ કામને મો �ઝા
કહ�વામાં આવે છે અને તે મોઅ

�ઝો એ

દાવો

કરનારના સાચા હોવાની દલીલ બની રહ� છે .
(૧) � ૂળ દાવો અ કલી ર�તે માની શકાય
તેવો હોય. એટલે ક� દાવો અકકલની

કસોટ�માં

પસાર થઈ શક� તેવો સાચો હોય. જો તેનો દાવો
માનવા યોગ્ય ન હોય તો તેણે � કાંઈ દ�ખાડ�ું છ ,
તે ��ુ છે . ભલે પછ� તે� ુ ં કારણ માનવા ��ુ ં હોય
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ક� ન હોય , દાખલા તર�ક� બધા જ �ુસલમાનો એ
વાત ખા તર�� ૂવર્ક �ણે છે ક�

‘હઝરત મોહમ્મદ

�ુસ્�ુફા સલ્લલ્લાહો અલય્

આલેહ� વસલ્લમ

પછ� ન�ુવ્વતનો ક્રમ �ૂરો થઈ ગયો. તેઓ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ� વસલ્લમની

શર�અત કયામત �ુધી બાક� રહ�શે અને તેઓ પછ�
કોઈ નબી આવનાર નથી. હવે જો કોઈ એવો દાવો
કરનાર પૈદા થઈ �ય ક�

‘‘�ુ ં પયગમ્બર � ’’ તો

તેવો દાવો કરનાર �ુઠ્ઠો હોવામાં કોઈ શંકાને સ્થ
નથી. ભલે પછ� તેવો માણસ અસાધારણ કક્ષા�ુ
પ્ર�ૃિત િવ�ધ્ધ�ું અને આ�ચયર્કારક કાયર્
શકતો હોય, અને તેના કામો જોઈને લોકો આ�ચયર્
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ચ�કત થઈ જતા હોય અલબ� તેવો માણસ એક
ચાલાક ��ુગર હશે. શીઆઓના અક�દા પ્રમાણ
ઇમામોની સંખ્યા બાર છ

, �માં પહ�લા ઇમામ

હઝરત અલી ઇબ્ને અબી તા�લબ અલ�ય્હસ્સલ
અને છે લ્લા(બારમા) ઇમામ હઝરત �ુજજત
ઇ�બ્નલ હસન અલ�ય્હસલામ છે � તેમના ઝ�ુર
�ુધી લોકોની નજરોથી ગાએબ છે . તેથી જો કોઈ
ઇમામતનો દાવો કર� (એટલે ક� પોતે ઇમામ
હોવાનો દાવો કર� ) તો તેનો દાવો �ુઠ્ઠો હ. ભલે
પછ� તે દંગ રહ� જવાય તેવા અસાધારણ પ્રકારન
કાયર્ કર�  કતો હોય. તેવી જ ર�તે ખાસ નાયબ�ુ ં
સ્થાન છ. એ વાત સા�બત થઈ � ૂક� છે ક�
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, અલી

�બન મોહમ્મદ સૈય�ૂર� ઇમામ અલ�ય્હસલામના
છે લ્લા અને ચોથા નાયબ હતા અને તેથી જો કોઈ
ઇમામ અલ�ય્હસ્સમનો ખાસ નાયબ હોવાનો
દાવો કર� તો તેનો દાવો બેશક �ુઠ્ઠો .
(ર) એક ન્યાયધીશની અકલી શરતો
તેનામાં હોવી જોઈએ. દાખલા તર�ક� પયગમ્બર
અથવા ઇમામની એક શરત ઇસ્મત છ. એટલે ક�
પયગમ્બર� અથવા ઇમામતનો હોદ્ મળતા પહ�લા
અથવા મળ્યા પછ� તેણે કોઈ પણ પ્રકારના કબી
ક� સગીરા �ુનાહ �ાર્ ન હો , �ની એક િનશાની
�ુિનયાના માલ ક� ખ�નાની ઇચ્છા ન હોવી તે છ.
હવે જો કોઈ એવો માણસ �નાથી �ુનાહ થતા
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હોય, તે �ુદાઈ ઇલ્મથી વં�ચત હોય અને તે
�ુિનયાનો તલબગાર પણ હોય (એટલે ક� માલ
અને મરતબાનો ઇચ્�ક હો) તો એવો માણસ
અગર કોઈ આ�ચયર્ �કત કર� દ� વાય તે� ુ કાયર્
દ� ખાડ� શક� તો િનશંક તે ��ુગર હશે.
(૩) પ્ર�ૃિત િવ�ધ્ધ�(અસાધારણ
પ્રકાર�) કામ ફ કત �ુદાની �ુદરતથી દ� ખાડવામાં
આવ� ું હોય તે જ�ર� છે . જો તે કામ �ુન્યવી માલ
સામાન ભેગા કરવાના આશયથી શીખવામાં આવે
અને એ વાત સ્પષ્ટ થઈ �ય ક� તે કામ કોઈ
શીખ્�ું છ , એન તેને ��ુની �મ (�નો આગળ
ઉલ્લેખ થઈ ગયો છે તે) દ� ખાડ� તો તેની
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��ુગર� સ્પષ્ટ ર�તે સા�બત છે �નો મ

�ઝા

સાથે કોઈ જ સંબધ
ં નથી. આ વાતનો સારાંશ એ
છે ક� , મોઅ�ઝો �ુદા જલ્લ જલાલ�ુની તરફથી
મળે છે અને ��ુ કોિશષ કરવાથી અને શીખવાથી
કર� શકાય છે . ઇલ્મે કલામમાં આ િવશે િવગતવાર
વણર્ન કરવામાં આવ્�ું છે પણ અત્રે � વણર્ન
તે �ુર� ું છે .
*****
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��ુનો િનકાલ
ઘણા ફક�હોએ ફરમાવ્�ું છે ક� એક �� નો
બી� ��ુથી િનકાલ કરવો �એઝ છે . દાખલા
તર�ક� ��ુગર પયગમ્બર�નો દાવો કર� તો તેને
��ુ વડ� �સ્વા કરવો(ઉતાર� પાડવો) અથવા જો
કોઈ માણસ ઉપર ��ુ કર�ને તેને

‘‘બાંધવામાં

આવ્યો હો’’ તો તેના તે અમલને ��ુ દ્વા તેને
‘‘છોડવવો’’ �એઝ છે .
�રવાયતમાં છે ક� , હઝરત ઇસા �બન
સકફા,

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દ

અલ�ય્હસલામની �ખદમતમાં ગયા અને તેઓએ
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ક

અઝર્ કર� ક , �ુ ં આપ ઉપર �ુરબાન થા� , �ુ ં એક
��ુગર �ં , ��ુ માર� આ�વીકા�ું સાધન છે .
��ુની કમાણીમાંથી જ મ� હજ કર� છે

, �ુદાનો

માર� ઉપર મહાન અહ�સાન છે ક� તેણે મને આપની
�ઝયારતનો શરફ આપ્યો છ. હવે �ુ ં મારા ��ુ
કરવાના અમલ માટ� શરમ�દગી અ�ુભ�ુ ં �ં તો �ુ ં
મારા માટ� ન�તનો કોઈ માગર્ છે
ફરમાવ્�ું

‘હલ્�ુન વલા તઅ�ુ

? આપે
’

ઇમામ

અલ�ય્હસલામના આ કલામનો �હ�ર� અથર્ 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�
કરવામાં આવે તો ��ુ કર�ું હરામ છે .

દાખલા

તર�ક� ��ુનો તોડ કરવા માટ� શર�અતમાં �ુઆઓ
અને તાવીઝ �ુચવવામાં આવ્યા છ. અત્ર
ઉદાહરણ�પે ‘બેહા�લ અન્વા ’ માંથી બે પ્રસંગોન
િવગત પ્રસ્�ુત કર�એ .
‘એક માણસ અમી�લ મોઅમેનીન હઝરત
અલી અલ�ય્હસલામની �ખદમતમાં આવ્યો અને
તેણે ��ુની ફ�રયાદ કર� ત્યાર� આપે ફરમાવ્�ું 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 �ુજબ છે .
‘‘અલ્લાહના નામથી અને અલ્લાહન
મદદ સાથે , અલ્લાહના નામથી અને અલ્લાહ
ઇચ્છે તેનાથ. અલ્લાહના નામથી અને કોઈ શ�ક ,
કોઈ તાકત નથી િસવાય અલ્લાહથ. હ ઝરત � ૂસા
અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું ક� તમે � કંઈ ��ુ સાથે
આવ્યા છો અલ્લાહ તેને જલ્દ� રદ કર�  દ.
ખચીતજ (બેશક) અલ્લાહ

કયાર� ય �ુ�

કરવાવાળાઓના કાય�ને પાર પાડતો નથી. પછ�
સત્ય હાવી થ�ું અને તેઓએ � કાંઈ �ુ� તે
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બેઅસર (રદ) થઈ ગ�ું અને તેઓ અપમાિનત
થયા.’’
આ ઉપરાંત આપે ફરમાવ્�ું ક� ��ુની
અસર તોડ� નાખવા માટ� અને બાદશાહોની
તકલીફોથી �ુર�ક્ષત રહ�વ માટ� સાત વખત નીચ
�ુજબની �ુઆ પડો.
‘‘અલ્લાહના નામથી અને અલ્લાહન
મદદ સાથે. જલ્દ� અમે તમોને બળ આપ�ું તમારા
ભાઈ (હા�ન) મારફત અને અમે તમારા માટ� એક
�ુરક્ષા બળ તૈયાર

ર��ું �ના

દ્વા તેઓની

શરારત તમો �ુધી નહ� પહ�ચે. તેથી (અમાર�)
િનશાનીઓ સાથે આગળ વધો. તમે અને તમોની
પાછળ ચાલનારાઓ િવજયી થશે.’’
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‘આ ઉપરાંત નમાઝે શબથી ફા �રગ થયા
પછ� અને �ુબ્હની નમાઝથી પહ�લા ઉપરની
�ુઆને સાત વખત પડો તો ઇન્શાઅલ્લાહ તમન
કોઈ �ુકસાન નહ� પહ�ચે.’
‘કસ�ુલ ઓલમા ’

માં લખ્�ું છે ક�

અબ્બાસ સફવી બાદશાહના જમાનામાં એક
નસરાની બાદશાહ� પોતાના એક સફવી બાદશાહ
પાસે એક પત્ર લખીને મોકલ , �માં લખ્�ું હ�ું ક�
‘આપ આપના મઝહબના ઓલમાને કહો ક� તેઓ
આ માણસ સાથે �ુનાઝેરો કર� . જો આ માણસ દ્વા
આપના ઓલમા હાર� �ય તો આપે નસરાની
મઝહબ �સ્વકારવો પડશ. નસરાની બાદશાહ� �
માણસને મોકલ્યો હતો તેની ખાસીયત એ હતી ક�
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કોઈ માણસની હાથની �ુઠ્ઠીમાં � વસ્�ુ �પાવે
હોય તે� ું નામ તે કહ� શ

કતો હતો. (ગૈર શરઈ

ર�યાઝત અને તસ્ફ�હ� નફસ(�ુધ્ધ નફ)

દ્વા

તેણે એવી શ�ક્ત મેળવી હત. ત્યાર પછ� સફવી
બાદશાહ� પોતાના ઓલમાને ભેગા �ાર ્ �માં
�ુલ્લાહ મોહસીન ફ�ઝ પણ શાિમલ હત. તેઓએ
તે નસરાનીને ક�ું ક� ‘તારા બાદશાહ પાસે કોઈ
આ�લમ ન હતો ક� એક સામાન્ય માણસને ઓલમા
સાથે �ુનાઝરા માટ� મોકલ્ય. ’ નસરાનીએ કહ�ુ ં
‘આપ એ વાતને જવા દો અને આપના હાથ
(�ુઠ્)માં કોઈ વસ્�ુને �પાવી દ. તે વસ્�ુ �ું છે તે
�ુ ં જોયા વગર કહ� દઈશ. મર�મ
ૂ ફ� ઝ કબ્રે �ુસૈ
અલ�ય્હસલામની માટ�ની બનેલી એક તસ્બીહ
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પોતાની �ુઠ્ઠીમાં �પાવી દ�. તે નસરા ની � ૂબ જ
�ડા િવચાર અને �ચ�તનમાં પ ડ� ગયો અને � ૂપ
થઈ ગયો. ફ� ઝે કહ�ું ક� ક�મ � ૂપ થઈ ગયા ? તેણે
જવાબ આપ્યો ‘મા�ં ઇલ્મ મને એમ કહ� છે ક�
આપના હાથમાં જ �નતની માટ�નો એક �ૂકડો છે .
તેથી �ુ ં એ િવચા�ં �ં ક� એ જ

� તની માટ� કયાં

હતી અને તમાર� પાસે કઈ ર�તે આવી

?’ શૈખે

ફરમાવ્�ું ક� તાર� વાત સાચી છ. મારા હાથમાં કબ્ર
ઇમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસલામની ખાક છે . એ �સ
ૈ
ુ ન
ુ ન
� ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ�

વસલ્લમન ફરઝંદ છે . હવે તારા સમથર્નથ જ એ
વાત સા�બત થઈ ગઈ છે ક� �ુસલમાનોના ઇમામ
હક ઉપર છે . તેથી હવે તાર� �ુસલમાન થઈ જ�ું
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જોઈએ. નસરાનીએ ન્યાયથ કામ લી�ું અને તે
�ુસલમાન બની ગયો.
બેશક ઉપરના પ્રયોગમાં મરહમ શેખ
� ૂબ જ સારો માગર્ અપનાવ્યો અને તે નસરાનીન
�હદાયત અને ન�તનો માગર્ દ�ખાડય.
અત્રે એ વાત પણ યાદ રાખવી જોઈએ ક
આ પ્રકારના બનાવોમાં કોઈ પાસે ઉપરન
પ્રસંગમાં ઉલ્લેખ કરાએલ નસરાની કરતા
વધાર� શ�ક્ત હોય તો તે ��ુગર જ હશ. કારણ ક�
તેનામાં આગળ ઉલ્લેખ થયા �ુજબની ત્રણ શર
મૌ�ૂદ નથી હોતી.
*****
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બત્રીસમો નાહ �ુવ્યર (ઇસ્ર
ફ)
બત્રીસમો  નાહ �

‘�ુનાહ� કબીરા ’

હોવાની નસ્સે શરઈ મળે છે તે  સ્રફ અને �ુવ્યર્
છે . ફઝલ �બન શાઝાને સહ�ફામાં હઝરત ઇમામ
અલી રઝા

અલ�ય્હસલામથી �ુનાહ� કબીરાના

િવષયમાં ઇ સ્ર
ફ અને �ુવ્યર્યને �ુનાહ� કબીર
ગણાવેલ છે . તેવી જ ર�તે એઅમશની �રવાયત
�ુજબ હ

ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસલામે ઇ સ્રફ અને �ુવ્યર્યને �ુનાહ
કબીરા ગણાવ્યા છ. આ િવષયની � આયતો અને
�રવાયતો વા�રદ થઈ છે તે પ્રમાણે પણ
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સ્ર
ફ

�ુનાહ� કબીરા ગણાય છે . તે પછ� તેનો અથર્ અને
પ્રકારો�ું વણર્ન કરવામાં આવ્�ુ. � ૂ

રએ

અઅરાફમાં �ુદાવંદ� તઆલા ફરમાવે છે ક�
‘‘તથા ખાઓ પીઓ (એ વસ્�ુઓમાંથી ક�
� �ુદાએ તમારા માટ� હલાલ કર� છે .) અને ��લ
ખચ� (ઉડાવ ખચર) ન કરો

,

િનસંશય �ુદા

��લખચ� કરનારાઓને દોસ્ત રાખતો નથ.’’
(� ૂરએ અઅરાફ ૭, આયત નં ૩૧)
એટલે �ુદા ઇ સ્ર
ફ કરનારાઓને �ુશ્મન
ગણે છે અને ક�ટલાક તફસીર કતાર ફરમાવે છે ક�
(�ઝલ ખચ� કરનાર) એ માણસને �ુદા દોસ્ત
રાખતો નથી � જહ �ા મના અઝાબને પાત્ર હ.
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કારણ ક� �ુદાની મોહબ્બતનો અથર્ સવા
મેળવવા માટ�ના કામ કરવા છે .
તફસીર� મજમઉલ બયાનમાં લખ્�ું છે ક�
બખ્તી�ુઅ નામનો નસરાની � હા�ન રશીદનો
તબીબ (ડોકટર - વૈદ) હતો

, તેણે એક �દવસ

વાકદ�ને � ૂછ�ું ક� તમારા �ુરઆનમાં ઇલ્મે િતબ્
(ત�બ�બ િવજ્ઞ) િવશે કોઈ ઉલ્લેખ છે

? ત્યાર�

વાકદ�એ કહ�ું ક� �ુદાવંદ� આલમે ઇલ્મે િતબ્બન
તમામ વાતોને એક આયતે શર�ફામાં બયાન
ફરમાવી દ�ધી છે

‘‘ખાવ, પીવો પણ ઇ

(�ુવ્યર) ન કરો.’’
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સ્ર
ફ

બખ્તી�ુએ �ૂછ�ું:

‘‘�ુ ં તમારા

પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્

આલેહ�

વસલ્લમે ઇલ્મે િતબ્બ િવશે કાંઈ ફરમાવ્�ું

?

વાકદ�એ કહ�ું ક� � હાં , તેઓએ ઇલ્મે િતબ્બન
થોડા શબ્દોમાં બયાન કર�લ છ. અને તે આ પ્રમાણ
છે : ‘‘પેટમાં દદર ્ એ તકલીફ�ું ઘર છે તેને પરહ�ઝ
(ખાવા પીવામાં સંયમ રાખવો) એ તમામ
દવાઓનો સરદાર છે . અને દર� ક નફસને એટ�ું જ
આપ�ું જોઈએ �ટલી તેને જ�રત હોય.’’
નસરાની ત�બબે કહ�ું ક� ‘‘તમાર� �કતાબ
અને તમારા નબી સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ�

વસલ્લમ ઇલ્મે િતબ્બની કોઈ બાબત �ૂલ્યા
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અને �લી� ૂસ (�ઓ �ુનાનના એક મશ�રૂ અને
લોકિપ્રય હક�મ હ.) ના માટ� કોઈ વાત બાક�
રાખી નથી.’’
�ુદાવંદ� આલમ પોતાના કલામે પાકમાં
ઇરશાદ ફરમાવે છે : ‘‘જયાર� તમારા બગીચાઓમાં
ફળ આવી �ય ત્યાર� તે માંહ�ના ફળ ખાવ અને
કાપવા (લણવા) ના �દવસે (અલ્લાહન) ઠરાવેલો
ભાગ આપતા રહો અને (ખબરદાર) ઉડાઉખચર્
(��લખચ�) ન કરો , ક�મક� તે (અલ્લા) ��લ
ખચર્ કરનારાઓને(હરગીઝ) દોસ્ત રાખતો નથ.’’
(� ૂરએ અ�આ
્ મ ૬, આયત નં ૧૪૧)
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� ૂરએ મોઅિમનમાં અલ્લાહ તઆલા
ફરમાવે છે ક�

‘‘એવી ર�તે અલ્લાહ હદ ઓળંગી

જનાર અને શંકાશીલ હોય તેવા દર� ક માણસ
પાસેથી �હદાયતની પર
્ ેરણા �ૂંચવી લે .’’
(� ૂરએ મોઅિમન ૪૦, આ. ૩૪)
એવી જ ર�તે �ુદા એવા લોકોને �હદાયત
નથી કરતો અને ઇ

સ્ર
ફ કરનારા અને શક

કરનારાઓને અઝાબમાં ફસાવી દ� છે . અને આ જ
�ુરામાં �ુદાવંદ� આલમ આગળ ફરમાવે છે :
‘‘બેશક, હદથી વધી જનારા જ જહ �ા મીઓ છે . ’’
(િનસંશય,

હદ ઓળંગી જનારાઓ જ

જહ�કમવાસીઓ છે .)
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(� ૂરએ મોઅિમન ૪૦, આયત નં ૪૩)
� ૂરએ તાહામાં �ુદાવંદ� આલમ ફરમાવે
છે :

‘‘અને � શખ્સ(�ુરાચાર�માં) હદ વટાવી

ગયો અને પોતાના પરવર�દગારની આયતો પર
ઈમાન ન લાવ્યો તેને એવો જ 

દલો (શીક્)

આપ્યા કર�એ છ�એ અને બેશક આખેરતનો
અઝાબ એ કરતાંય વધાર� સખ્ત અને વ�ુ ટક�
રહ�નારો છે .’’
(� ૂરએ તાહા ર૦, આયત નં ૧ર૬)
� ૂરએ બની ઇસરાઈલમાં �ુદાવંદ� તઆલા
ફરમાવે

છે

:

‘‘િનસંશય
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ઉડાવખચર

કરનાર

શયતાનનો ભાઈ છે . (અને દોઝખમાં તેઓની સાથે
હશે.)

અને શયતાન હંમશ
ે થી પોતાના

પરવર�દગારનો અ�ુપકાર� (�ૃતધ્) છે .’’
(� ૂરએ બની ઇસરાઈલ ૧૭, આ. ર૭)
તફસીર� િમન્હાજમાં લખ્�ું છે ક ‘‘અરબના
એ �ુફફાર માલદારો પોતાના માલને દ� ખાડવા
(દંભ) માટ� બ�ુ જ નકામો ખચર્ કરતા હતા અને
ફકત એક જ મહ�માન માટ� ક�ટલાક �ટોને ઝબ્હ
કર� નાખતા હતા. �થી લોકો તેની સખાવતના
વખાણ કર� . અલ્લાહ જલ્લ જલાલ�ુ આ વાતન
ટ�કા કરતા ફરમાવે છે ક� , પોતાનો માલ નકામો
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બગાડ� નાખવો એ પાગલપ�ું છે . ઇમામ જઅફર�
સા�દક અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે ક�
‘‘બેશક વચલો (મધ્ય) માગર્ એ�ું કામ
છે , � �ુદાવંદ� અઝઝ વ જલ્લ પસંદ કર� છે અને
��લખચ�ને નાપસંદ કર� છે . એટલે �ુધી ક�
ખ�ૂરના ઠ�ળયાને ફ�ક� દ� વો પણ �ુદાવંદ� આલમને
પસંદ નથી કારણ ક� તે પણ ઉપયોગમાં લઈ
શકાય છે . (અરબ લોકોમાં ખ�ૂરના ઠ�ળયા �ટોનો
ખોરાક છે .) તેવી જ ર�તે પાણી પીધા પછ� વધે� ુ
પાણી ફ�ક� દ� � ું પણ એક નાપસંદ કાયર્ છ . (કારણ
ક� તે પણ અ�ુક સંજોગોમાં ઉપયોગી બને છે .)
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(વસાઈલ િનકાહ ફ�ન નફકાત પ્રકર
રપ, પાના નં રપ૭, ભાગ ૧પ)
આ ઉપરાંત આપ ફરમાવે છે

, �ુદાથી

ડરો અને �ઝલખચ� ન કરો , અને કં�ુસાઈથી પણ
કામ ન લ્ય. પણ હંમશ
ે ા વચલો માગર્ ધારણ કર.
બેશક ઇ સ્.ફ એ ��લ ખચ� છે . �ુદાવંદ� આલમ
ફરમાવે છે ક� ઇ સ્રફ ન કરો કારણ ક� �ુદાએ
કયાર� ય પણ વચગાળાનો માગર્ ધારણ કરનારને
અઝાબ આપ્યો નથ. એટલે ક� �ુદાનો અઝાબ
ઇસ્ર
ફ અને તકતીર (��લખચ� અને કં�ુસાઈ) ને
કારણે ના�ઝલ થાય છે . ’’
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(�સુ ્તદ�ુ લ વસાઈલ, પ્રકરણ૦,
િનકાહ� ંુ પ્રક)
બશીર �બન ઉમર કહ� છે ક� �ુ ં હ
ઇમામ જઅફર� સા�દક

ઝરત

અલ�ય્હસલામની

�ખદમતમાં હાજર થયો. તેઓ અલ�ય્હસલામે માર�
સામે ખ�ૂર � ૂ કયા અને અમે તે ખાવામાં મશ�ુલ
થઈ ગયા. ક�ટલાક લોકો ખ�ૂરના ઠ�ળયા ફ�ક� રહ્
હતા. ઇમામ અલ�ય્હસલામે ખ�ૂર ખાતા ખાતા
તેમના હાથ રોક� લીધા અને ફરમાવ્�ું ક� ‘‘એ�ું ન
કરો, કારણ ક� તે ��લખચ� છે અને �ુદા ફસાદને
પસંદ કરતો નથી.’’
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(�સુ ્તદર, અબ્વા�ુલ નકાત, પ્રકર
રર)
‘‘ફક�હ’’ (આ �કતાબ�ું આ�ુ નામ ‘‘મન
લા યહઝ�લ ફક�હ’’ છે �ને શૈખ સ�ૂ ક (અ.ર.) એ
લખેલી છે .)માં હ ઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� 

આલેહ� વસલ્લમે મનાઈ કરવામાં

આવેલી બાબતોના અ�ુસધ
ં ાનમાં � �રવાયતો
બયાન ફરમાવી છે તેમાં એક વાત ફરમાવવામાં
આવી છે ક�

‘‘જો કોઈ ફ કત પોતાની મોટપ

દ� ખાડવા (દંભ) માટ� ઇમારત બનાવે (�થી લોકો
તેના વખાણ કર� અને તેને �બરદાવે) તો �ુદાવંદ�
તઆલા જલ્લ જલાલ�ુ

કયામતના �દવસે , એ
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ઇમારત ઉપર સાત માળ બનાવશે અને તેની ઉપર
આગ સળગાવશે , તે પછ� તે ઇમારતને તૌક
(ગળાના લોખંડના ગા�ળયા)ના સ્વ�પમાં તેની
ગરદનમાં નાખવામાં આવશે અને તેને આગમાં
નાખી દ� વામાં આવશે. કોઈએ � ૂછ�ું : યા
ર� ૂ�ુલ્લાહ સલ્લલ્લાહો અલય્
વસલ્લ,

આલેહ�

મોટપ દ� ખાડવા માટ� ઇમારત

બનાવવાનો �ુ ં અથર્ છે ? ત્યાર� આપે ફરમાવ્�ુ:
‘‘એવી ઇમારત બનાવવી , � પોતાની જ�રત
કરતા વધાર� મોટ� હોય અને તે બનાવીને પોતાના
સાથીઓ અને �ુસલમાન ભાઈઓ સામે ગવર્
કરવામાં આવે’’
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હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે : ‘‘જયાર� �ુદા પોતાના
બંદાઓ સાથે નેક� કરવાનો ઇરાદો કર� છે ત્યાર�
તેને વચલો માગર્ ધારણ કરવાનો અને સાર� ર�તે
�જ�દગી �વવા માટ� ઇલ્હ

મ ( �દયમાં પર
્ ેરણ

ઉત્�ા ) કર� છે અને તેનાથી ��લખચ� અને
�ુરાઈ �ુર કર� છે .’’
(િનકાહ, �સુ ્તદર, પ્રકરણ૦)
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે : ‘‘�ું તમે એ�ુ ં માનો
છો ક� �ુદા જલ્લ જલાલ�ુએ કોઈને માલ આપ્ય
છે તો તેના આદરણીય હોવાને કારણે આપ્યો છે ?
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અને કોઈને માલ નથી આપ્યો તો �ું તે હલક
હોવાના કારણે તેને માલ નથી આપ્યો

? નહ�,

હક�કતમાં એ�ું નથી. પરં � ુ વાસ્તવમાં માલ તો
�ુદાનો છે , �ને તે અમાનત તર�ક� બંદાઓને આપે
છે અને (બંદાઓને માલ આપીને) એ વાતની
પરવાનગી આપી છે ક� તે મધ્યમ માગર્ અપના ,
તે માલમાંથી ખાય , પીવે, કપડાં પહ�ર� , શાદ� કર�
અને ઘોડા ઉપર સવાર� કર� (પ્રવતર્નમાન �ુગમ
હ�િસયત �ુજબ�ું વાહન વાપર� .) અને જો માલ
વધાર� હોય તો તે માલને ગર�બોમાં વહ�ચી દ�
અને ગર�બોની હાજત � ૂર� કર� . (આ ર�તે જો) આ
�ુકમ ઉપર અમલ કરવામાં 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 �ુદાના �ુકમ ઉપર અમલ
ન કય� હોય તો તેના માટ� હરામ છે .’’
ઇમામે નીચે �ુજબની આયતની
િતલાવત ફરમાવી : ‘‘��લ ખચર્ ન કરો એટલા
માટ� ક� �ુદા ��લ ખચર્ કરનારને દોસ્ત રાખત
નથી.’’ (� ૂરએ અ�આ
્ મ ૬: ૧૪૧) આ વાતની
વ�ુ સ્પષ્ટતા કરતા ફરમાવ્�ું ક� �ું તમે એમ મા
છો ક� �ુદાએ કોઈને અમાનત તર�ક� માલ આપ્યો
હોય �માંથી તે જ�રત (હ�િસયત) કરતા વધાર�
રકમ ખચ� નાખે , એટલે ક� તે માલમાંથી સવાર�
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માટ� એવો ઘોડો ખર�દ� �ની �ક�મત દસ હ�ર
દ�રહમ હોય, જયાર� વાસ્તવમાં તે વીસ દ�રહમનો
ઘોડો પણ ખર�દ� શ કતો હતો. � તેની જ�ર�યાત
� ૂર� કરવા માટ� �ુરતો થઈ રહ�ત. અને એક હ�ર
�દરહમમાં એક કનીઝ ખર�દ� , વાસ્તવમાં તે વીસ
દ�નારની �ક�મતમાં કનીઝ ખર�દ� શ કતો હતો અને
તે તેના માટ� �ુરતી હોત. જયાર� ક� �ુદાવંદ�
આલમ ફરમાવે છે ક� ��લખચ� ન કરો. (તેવા
માણસે તેની પાસેનો � માલ �ુદાની અમાનત�પે
છે તેમાં ખયાનત કર� છે .)
અબ્બાસી કહ� છે ક , મ� હ ઝરત ઇમામ
અલી રઝા

અલ�ય્હસલામને માર� પ�ત્ન અને
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બાળકો (�ુ�ુંબીજનો) ના ખચર્ િવશે �ૂછ�ું(ક� તેની
પાછળ ક�ટલી મયાર્દામાં ખચર્ કરવો યોગ્ય

?)

તેના જવાબમાં ઇમામ અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું:
‘‘એ બંને વસ્�ુઓની વચ્ચે � મક�
(નાપસંદ) છે . ’’ મ� કહ�ું : �ુ ં આપ ઉપર �ુરબાન
થા�, �ુદાની કસમ , � બે વસ્�ુઓ �ુદાના
ગઝબ�ું કારણ બને છે તે િવશે �ુ ં (કાંઈ) �ણતો
નથી. ઇમામ

અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું:

‘‘�ુદા

તાર� ઉપર રહ�મ કર� , �ું �ું એ વાત નથી � ણતો
ક� �ુદા ઇ સ્,ફ કરનારા અને �ુખ્લ(કં�ુસાઈ)
કરનારાને �ુશ્મન રાખે છ.’’
(વસાઈલ પ્રકરણ૭)
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ત્યાર પછ� ઇમામ

અલ�ય્હસલામે આ

આયતની િતલાવત ફરમાવી ક�

‘‘�ુદાના બંદાઓ

તે છે � જયાર� પણ પોતાનો માલ ખચર્ કર� છે
ત્યાર� ��લખચ� નથી કરત. અને કં�ુસાઈ પણ
નથી કરતા પરં � ુ તેઓ વચલો માગર્ ધારણ કર�
છે ’’
(ર૬:૬૭)
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામની �રવાયત છે ક�

‘‘જો કોઈ

પોતાનો માલ ��લ ખચ�માં વાપર� નાખે છે અને
પછ� કહ� છે ક� (�ુઆ કર� ) �ુદાયા , મને માલ દ� ,
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તો �ુદા કહ� છે ક� , �ું મ� તને વચલો માગર્ ધારણ
કરવાનો �ુકમ આપ્યો ન હતો?’’
*****
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ઇસ્રફનો અથર્ અને તેના પ્ર
બી� પ્રકારનો સ્ર
ફ છે , માલનો યોગ્ય
જગ્યાએ ઉપયોગ કરવ , પણ એમાં હદ ઓળંગી
જવી, �મક� કોઈ પણ વ્ય�ક્ત એક હ�ર �િપયાન
કોઈ વસ્�ુ ખર�દ , પણ હક� કતમાં આટલી મોટ�
�ક�મતની વસ્�ુ કરતા એ ઓછ� �ક�મતની વસ્�ુથ
પોતાની જ��રયાત � ૂર� કર� શ કત, તેમ છતાં તે
મ�ઘી વસ્�ુ ખર�દ� એ સ્રફ છે .
ઓલમાઓની દ્ર�ષ્ટ
િવવરણ કરવામાં આવ્�ું છ

સ્ર
ફ�ુ ં �

, એ �ુજબ પહ�લા

પ્રકારનો સ્રફ એટલે ક� અયોગ્ય જગ્યાએ એ
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પૈસો પણ ખચર્ કરવો એને

‘તબઝીર’ કહ�વામાં

આવે છે . ત્યાર� બીજોપ્રકાર એટલે ક� હદથી વધા
પ્રમાણમાં ખચર્ કરવો એને સામાન્યપ

સ્ર
ફ

કહ�વાય છે .
હઝરત અલી અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે
ક�
(૧) તેવા લોકો એવી વસ્�ુઓ ખાતા હોય
છે , � વસ્�ુઓ ખાવી તેમના માટ� યોગ્ય હોત
નથી.
(ર) એવો પોશાક પર� હતા હોય છે
તેમની શાન અને હાલતને અ��ુ પ હોતો નથી.
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, �

(૩) એવી વસ્�ુઓ ખર�દતા હોય છે �
વસ્�ુઓ ખર�દવી તેમના માટ� યોગ્ય હોતી ન.
(બેહા�લ અન્વા)
હઝરત સા�દક અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે
: ‘� પોશાક તમે તમાર� આબ�ની �ુરક્ષા અન
ુ ર
લોકોની નજરોમાં તમે ઉતર� ન પડો તે હ��સ
બનાવ્યો હોય તેને કામ કરતી વખતે અથવા એવી
જગ્યાએ પહ�રવો જયાં(તેવો પોશાક) પહ�રવો
યોગ્ય ન હોય તો તે સ્રફ છે .’
(િનકાહ અબ્વા�ુલ ફકાત, પ્રકરણ )
*****
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ઇસ્રફ દર� ક વ્ય�ક્તની યોગ્ય
પ્રમાણે હોય .
‘એક વાત �ણી લેવી જ�ર� છે ક� દર� ક
માણસની શાનો શૌ કત, તેની �બમાર� , તં�ુરસ્ત,
�ુવાની, � ૃધ્ધાવસ્, ઇઝઝત, ગર�બી, અમીર�,
આવક�ું વધાર� ક� ઓ�ં પ્રમ , એ બધા સંજોગો
અ�ુસાર ઇ સ્રફમાં પણ ફકર ્ પડતો હોય છ . કારણ
ક� એમ પણ બની શક� છે ક�

, એવા માણસ માટ�

પોતાના પોશાક માટ� વધાર� રકમ ખચર્વી તેના
હોદ્ અને મરતબાને અ�ુ�પ હોય અથવા તો તેની
આવક વધાર� હોય તો પણ તેણે ખચર્ કર�લ રકમ
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ઇસ્રફ ગણાશે નહ�. જયાર� બીજો કોઈ માણસ
તેટલી રકમ ખચ� પણ તેની આવક ઓ છ� હોય તો
તે ખચર્ તેના માટ� સ્ર
ફ ગણાશે.
�ુલયની હ ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામની �રવાયત ન�ધતા લખે છે ક�
ઇમામ અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું:
‘એવા ઘણા લોકો ગર�બ હોય છે

, �

અમીરો કરતા વધાર� � �લખચર્ કરતા હોય છ .
કારણ ક� અમીરોને �ુદાએ � આપ્�ું હોય તેમાંથી
ખચર્ કરતા હોય છ , પરં � ુ ગર�બો પાસે કાંઈ ન
હોવા છતાં તે ખચર્ કર� છ .’
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(��એ કાફ�, ભાગ ૪, પાના નં પપ,
ઝકાત� ંુ પ્રક)
આ કારણોસર મોટા ભાગના લોકો �ુનાહો
અને �વનિનવાર્હની �ુશ્ક�લીઓમાં સપડાઈ જત
હોય છે . કારણ ક� તેઓ પોતાની હ�િસયત અને
આવકને નજર સમક્ષ રાખતા નથી હોતા અન
સામાન્ય ર�તે એવા લોકો કઝર(દ� વા) અને
તકલીફોમાં ફસાએલા રહ� છે . આ બધા
��લખચ�ના પ�રણામો છે . આ�ું કારણ એ છે ક� ,
દર� ક લોકો પોતાનાથી �ચી કક્ષાના લોકોન
દ� ખાદ� ખી કર� છે અને સમાજમાં પોતા�ુ ં ની�ુ ન
દ� ખાય તે માટ� દંભ (દ� ખાવ) કરવામાં (ખોટા અને
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વધારાના) ખચર્ કર�ને  સ્રફનો ભોગ બને છે અને
હંમશ
ે ા �ુશ્ક�લ , પર� શાની, ગમ અને �ુસીબતભ�ુ�
�વન વ્યતીત કર� છ. જો સમાજનાં લોકો
ઇસ્લામના �ુકમ પ્રમાણે પોતાના કર(આિથ�ક
ર�તે) નીચી કક્ષાના લોકોને ધ્યાનમાં રાખે તો ક
��લખચ� ન કર� અને �ુશ્ક�લીમાં ન સપડા.
મોટા ભાગના દ� વાદાર લોકો ��લખચ� ને લીધે
દ� વાદાર થઈ જતા હોય છે . જો લોકો �ુકમે શરઈ ,
�ફતરત અને અકલે સલીમના �ુકમ પ્રમાણ ‘�ુનાહ�
કબીરા’ થી બચતા રહ� અને દર� ક હાલતમાં મધ્યમ
માગર્ ધારણ કર� અને સંતોષ ભ�ુ� �વન િવતાવે
તો તે �ુિનયા અને આખેરત બંનમ
ે ાં સદભાગ્ય
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પ્રાપ્ત કર� . તેવા લોકો માટ� હ ઝરત અમી�લ
મોઅમેનીન અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે :
‘જયાં �ુધી કોઈ વ્ય�ક્તમાં ત્રણ િસફ
હોય ત્યાં �ુધી તે વ્ય�ક્ત હક�ક� ઈમાનનો સ્
માણી શક્તી નથ.
(૧) દ�ની મસાએલ �ણવાનો શોખ (ર)
�શુ ્ક�લીઓમાં સબ(૩)

�જ�દગી (�વન જ�ર�

વસ્�ુ) ના ખચર્ િવશે યોગ્ય �દાજ કર.
ુ બેહાર, ભાગ ર, પાના નં
(સફ�ન�લ
૧૩પ)
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે : ‘જો કોઈ �વન જ�ર�
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વસ્�ુઓમાં વચલો માગર્ ધારણ કર� તો �ું તેને
વાતની �િમનગીર� આ�ું �ં ક� તે કદ� મોહતાજ
નહ� થાય.’
(વસાએલ, બાબે િનકાહ�ફન નફકાત, પ. રપ)
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે :
‘ત્રણ વસ્�ુઓ ન�ત�ું કારણ બને (૧)
ુ ાથી ડર� ંુ (ર)
�હ�ર� અને �િતરક બાબતોમાં �દ
અમીર� અને ગર�બીની હાલતમાં વચલો માગર્
ુ ીની હાલતમાં
ધારણ કરવો અને (૩) �શ
�સુ ્સે થતી વખતે પણ હક વાત કહ�વ.’
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અને

ુ બેહાર, ભાગ ૧, પાના નં ૩૪)
(સફ�ન�લ
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે :
જો કોઈ માણસ �ુિનયામાં તેના માટ� �
કંઈ િનમાર્ણ(�ુકરર ્) કરવામાં આવ્�ું હોય તેનાથી
સંતોષ પામે તો તેને ગમ

,

�ુસ્સો તથા

�ુશ્ક�લીઓથી ન�ત મળ� જશ.’
ુ બેહાર, ભાગ ર, પાના નં
(સફ�ન�લ
૪પર)
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામ આ આયત

ફલનોહ યેય � ્ �ુ

હયાતત તય્યેબા (૧૬ : ૯૭) ની તફસીર કરતા
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ફરમાવે છે ‘‘હયાતે તય્યેબ ’’ (એટલે ક� �ુશહા લ
�જ�દગી)નો અથર્ ‘‘ક�નાઅત’’ છે .
*****
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અ� ૂઝર ફર� બ નથી ખાતા
ઉસ્માન તેમના બે �ુલામને બસ્સ
અશરફ�ઓ આપી અને

ક�ું ક� આ લઈને

અ� ૂઝરની પાસે �વ અને તેઓને કહ�જો ક�
ઉસ્માને તમને સલામ કહ�વડાવ્યા છે અને તમાર
�વન િનવાર્હ માટ� આ

બસ્સ અશરફ�ઓ લ્ય.

અ� ૂઝર� ફરમાવ્�ું: �ુ ં ઉસ્માને તમામ
�ુસલમાનોને આટલી અશરફ� આપી છે ? તેઓએ
ક�ું : ના

, અ� ૂઝર� ફરમાવ્�ું �ું �ું તમામ

�ુસલમાનો કરતા કંઈક િવશેષ �ં

? તે લોકોએ

કહ�ુ ં ક� ઉસ્મને કહ�વરાવ્�ું છે ક� આ માલ મારો
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�ગત છે , અને �ુદાની કસમ આ હલાલ કમાણીનો
માલ છે . અ� ૂઝર� ફરમાવ્�ું ક� માર� આની જ�ર
નથી કારણ ક� �ુ ં ઘણો બેિનયાઝ (િનસ્ �ૃહ�સ્વતં) �ં. તે લોકોએ ક�ું : અય અ� ૂઝર , અમને
તો તમારા ઘરમાં કોઈ વસ્�ુ દ�ખાતી નથી �નાથી
તમાર� બેિનયાઝી સા�બત થતી હોય. અ� ૂઝર�
ફરમાવ્�ું: આ વાસણમાં જવની રોટલીના બે �ુકડા
પડયા છે , �ના કારણે �ુ ં બેિનયાઝ �ં.
ુ બેહાર, ભાગ ર, પાના નં
(સફ�ન�લ
૪પર)
બી� �રવાયતમાં છે ક� આ પ્રકારન
વ્યવહાર જયાર� મોઆિવયાએ અ�ૂઝર સાથે કય�
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અને અ� ૂઝર� તેમ નો માલ �સ્વકાય� નહ� ત્યાર� ત
માલ લાવનારા બંને �ુલામોએ

ક�ું ક� અય

અ� ૂઝર, જો તમે આ માલ �સ્વકાર� લીધો હો, તો
મોઆિવયાએ અમને આઝાદ (�ુ કત) કર� દ� વા�ુ ં
વચન આપ્�ું હ�ુ. તેથી અમોને �ુ કત કરાવ વાના
હ�� ુસર પણ આ માલ �સ્વકાર� લ.
હઝરત અ� ૂઝર� ક�ું ક� જો �ુ ં આ માલ
�સ્વકાર� લઈશ તો તમે મોઆિવયાની �ુલામીમાંથી
આઝાદ થઈ જશો પરં � ુ �ુ ં તેનો �ુલામ થઈ
જઈશ. એટલે ક� મોઆિવયાનો માલ લીધા પછ�
માર� તેની મર � પ્રમાણે લ�ુ ં (તાબેદાર� કરવી)
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પડશે (અને મા�ં તે કાયર્ દ�નને �ુિનયાના
બદલામાં વેચી દ� � ું ગણાશે.)
સૈયદ અ� ૂ અઅલા મો�ુદ� તેમની
�કતાબ

‘‘ઇસ્લામ વ �ુશ્ક�લાતે

કતસાદ�’’

(ઇસ્લામ અને આિથ�ક �ુશ્ક�લ) માં લખે છે ક�

,

‘‘�ુિનયાની તમામ �ુરાઈઓ�ું કારણ શ્રીમંતોન
��લખચ� અને વૈભવ િવલાસ છે . શ્રીમંતોએ �ઝન
(વ્ય�ભચા) ને તેમના �વન�ું એક અિનવાયર્
�ગ બનાવી દ��ું છે અને તેના

પ�રણામે અ�ુક

�ીઓ વ્ય�ભચારણ , નતર્ક� અને વેશ્યા થઈ ગ
છે અને અ�ુક �ુ�ષો બેશમર્ થઈ ગયા છ . એટલે ક�
ગા�ુ,ં બ�વ�ું તેમના માટ� મનોરં જન�ું સાધન
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થઈ ગ�ું છે . ક�ટલાક લોકોને ગીતકાર

, � ૃત્યકા,

કલાકાર, સંગીતકાર અને �ુરાવલી , શા�ીય ગાન
િવગેર� નામ આપીને (લેબલ લગાવીને) ખર�દ�
લીધા અને કામે લગાડ� દ�ધા અને તેવા લોકો
ખેલ, તમાશા અને માનવતાની િવ�ધ્ધના �ૃત્ય
(ગીત,

સંગીત,

� ૃત્,

સીનેમા િવગેર�માં)

ગાંડપણની હદ �ુધી મગ્ થઈ ગયા. તદઉપરાંત
ક�ટલાક લોકોએ ક�ટલાક પાગલ � ૃત્યકાર અ�ભનેતા
અને તે પ્રકારના બી� લોકોને પ્રોત્સા�હ.
આના લીધે નવી નવી કલા (મોડર ્ન આટ ) અને
�ુ�ી ર િવ કસાવવા લાગ્યા �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
(અખ્લા) ને �ુ કસાન પહ�ચાડ� રહ� છે . આની
સાથોસાથ અય્યાશી માટ� સૈર કરવો પણ ખોટો
વ્યવસાય અને �ૂડ� વાદ�ઓ�ું સંપિ� એકઠ�
કરવા�ું સાધન છે . હદ તો એ વાતની થઈ ગઈ છે
ક� લોકોના મોટા સ�ુહને સ્કાઉટના નામે સેવા માટ�
રોકવામાં આવે છે �નાથી તેઓ પોતાના શોખ
માટ� ખોટા કારણોસર તફર� કરવામાં રચ્યા પચ્ય
રહ�. જો � ૂડ�વાદ�ઓનો આ શોખ પરાકાષ્ટાએ
પહ�ચ્યો હોત તો સમગ્ર માનવ�ત
િવચારધારાઓના તેઓ મા�લક થઈ ગયા હોત.
�ુદાને િવસર� ગએલા આ શ્રીમંતોએ અ�ૂ
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સ�ુહના લોકોને આલ્કોહો , અફ�ણ અને ચરસ
�વા �ત �તના ક�ફ� દ્રવ્યો બનાવવાના કામમ
લગાવી દ�ધા. � ૂડ�પિતઓએ તેમની ભૌિતક
સંપિ�માંથી ઘણો બધો ના�એઝ ફાયદો ઉઠાવ્યો
અને તે સંપિ�ને મહ�લ

, એપાટર ્મેન, હવેલીઓ

અને બ�ુમાળ� ઇમારતો બનાવવા

માં, બ�રો,

િપકનીક હાઉસ , થીએટર અને વૈભવ િવલાસની
જગ્યાઓ તૈયાર કરવામાં વાપર� નાખ. આ લોકો
માનવતા અને ઇસ્લામની િવ�ધ્ધ ��લખચ
(�ુવ્યર) કરવામાં એટલા બધા આગળ વધી ગયા
ક� તેઓએ પોતાના મરણ પછ� દફન થવા માટ�
આ�લશાન ઇમારતો અને િવશાળ મકબરા
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બંધાવ્ય. વાસ્તવમાં જ�ર� હ�ું ક� મકબરાને બદલે
એવા લોકો માટ� ઘર બાંધવામાં આવે �મના
આરામ અને રાહત માટ� યોગ્ય ઘરની �ુિવધા
નથી. તેઓ એટલો બધો ��લખચર્(�ુવ્યર) કર�
છે ક� તેમના �ુતરાઓ માટ� મોટા મોટા ઓરડાઓ
બનાવે છે અને �ુતરાના ગળામાં સોનેર�

પટ્ઓ

બાંધે છે . તેમની દ� ખભાળ માટ� નોકર રાખે છે અને
આમ કર�ને તેઓ અપરં પાર દૌલત ખચ� નાખે છે ,
�નો કોઈ ફાયદો હોતો નથી. તાર�ખ ૯ �ૂન
૧૯૬ર ન્�ુસ્ટ�ટમેન્ટ નામના સામિયકમાં લખ્�ું છે
અમેર�કન લોકો તેમના પાળે લા �ુતરા અને
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�બલાડા પાછળ �દા� ૩ અબજ ડોલર ખચ� નાખે
છે .
હક�કતમાં આ રકમને પોતાની જ �વા
ઇન્સાનોની જ��રયાતોને �ૂર� કરવા અને તેમની
ગર�બાઈ તથા િનધર્નતાને ના�ૂદ કરવા માટ�
ખચર્વી જોઈ. એક બા�ુ ગર�બ અને િનધર્ન
લોકો છે , � તેમની નાનામાં નાની જ��રયાત પણ
�ુર� કર� શકતા નથી. જયાર� બી� બા�ુ �ુિનયાના
આ કા�ન �વા શ્રીમંતો  , �ઓ પોતાની અમીર�
અને ઠાઠ દ� ખાડવા માટ� � ૂબ જ �ક�મતી આ� ૂષણો ,
વ�ો, સોના અને ચાંદ�ના વાસણોનો ઉપયોગ
કરતા હોય છે . એટ�ું જ નહ�, તેવા લોકોએ તેમની
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ઘરોની �દવાલોને ભવ્ય પેઈન્ટ�ગ અને �ક�મત
તસ્વીરોથી સ�વી છ.
આ િવષયના અ�ુસધ
ં ાનમાં એ વાત
�ણી લેવી જોઈએ ક� આપણે એમ કહ�એ છ�એ ક�
અ�ુક માલમાંથી આટલી રકમ ખચર્ કરવી એ
ફક�ર માટ� ઇ સ્રફ છે , પરં � ુ આપણા માટ� ઇ સ્ર
ફ
નથી. આ વાતનો અથર્ હરગીઝ એવો નથી થતો ક�
એ વાત માટ� સંદ�હ થાય ક� શ્રીમંત માણસ માટ
પોતાની દૌલતને પોતે � ર�તે ઇચ્છે તે ર�તે ખચર
કરવાનો અિધકાર છે અને તેમાં કાંઈ વાંધો નથી
અને તેના માટ� વૈભવ િવલાસ અને હવસખોર�
(વ્ય�ભચારના કાય) માટ� સંપિ� �ુટાવી દ� વી
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�એઝ છે

? �ુ ં તેને એવા હ�� ુ માટ� સંપિ�

આપવામાં આવી છે ? �ું તેના માટ� બેફામ ખચર્
કરવો ઇ સ્ર
ફ નથી

? હક�કતમાં તો તેના માટ�

વધાર� સખ્ત �ુકમ છે અને શ્રીમંત લોકો માટ� મો
જવાબદાર� છે . કારણ ક� તેમના સામા

�ક મોભા

અને દરજ� �ુજબ�ું મકાન , વ�ો, ગાલીચા અને
રોજ�દા �વનની ચીજ વસ્�ુઓ � તેમની હ�િસયત
પ્રમાણે જ�ર� હોય તેનાથી વધાર� ખચર્ કર
તેમના માટ� હરામ છે . બી� વાત એ ક� તેમની
હ�િસયત કરતા �ટલી આવક વધાર� હોય તેનો
સંગ્રહ કરવાનો તેમને હક ન. તેમને શર�અતના
િનયમો �ુજબ�ું �ુમ્સ(પાંચમો ભાગ) નીયત
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કરાએલ જગ્યાએ પહ�ચાડ�ું જોઈ. જો તેમની
ઉપર ઝકાત વા�બ હોય તો તેમણે ઝકાત કાઢવી
જોઈએ. અને પોતાના સગા વ્હાલાં ગર�બી અને
�ુશ્ક�લીમાં હોય તો તેમને તેટલા પ્રમાણમાં �ુમ્
રકમ ન આપવી ‘કત્એ રહમ ’ ગણાશે. તેમણે એ
ર�તે ગર�બ સગા વ્હાલાની મદદ કરવી જોઈ.
જો તેમના ગર�બ સગા વ્હાલાને પૈસાની જ�ર હોય
તો તેમને પૈસા આપે અને જો તેઓ કઝર્દાર હોય
તો તેમ�ું કઝર્ ભરપાઈ કર� દ . જો તેઓ બીમાર
હોય તો તેમને દવા અને �વન જ�ર� સાધનો
� ૂરા પાડ�. એટ�ું જ નહ� , કોઈ �ુસલમાન પર� શાન
અને મજ� ૂર હોવાની �ણકાર� હોય તો તેની મદદ
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કરવી જોઈઅ. જો તેમણે પોતાની જવાબદાર�ઓને
� ૂર� ન કર� તો તેમની ગણતર� એવા લોકોમાં થશે
�ના િવષે �ુદાવંદ� આલમ ફરમાવે છે :
‘‘અને તે લોકો , �ઓ સો�ુ અને ચાંદ�
સંગ્રહ કર� છે અને રાહ� �ુદામાં ખચર્તા નથી
(અય ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ�

વસલ્લ) એ લોકોને દદર ્નાક અઝાબની ખબર
સંભળાવી દ� , તે ( કયામતના �દવસે તે સો�ુ અને
ચાંદ�) જહ �ે મની આગમાં તપાવવામાં (અને
લાલ કરવામાં) આવશે અને તેમાંથી તેમના કપાળ
અને તેમના પાસા અને તેમની પીઠોને ડામ
દ� વામાં આવશે. (અને કહ�વામાં આવશે ક�) આ એ
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જ છે , � તમે તમારા માટ� (�ુિનયામાં) સંગ્ર
કરતા હતા તો તે (તમે ભેગી કર� લી વસ્�ુઓની
મ� ચાખો.’’
(� ૂરએ તૌબા ૯, આ. ૩૪, ૩પ)
આ અયાતની તફસીરમાં હ ઝરત ર� ૂલે
�ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ� વસલ્લમ

ફરમાવે છે : ‘‘� કોઈ દ�રહમ અને દ�નાર (નાણા)
ભેગા કર� અને તેમાંથી વા�બ હકકો અદા ન કર�
(કોઈ કઝર્દા ,

�ુસીબતમાં �ુકાયેલા અને તે

પ્રકાર મજ� ૂર લોકો માટ� રાહ� �ુદામાં ખચર ન કર� )
તો કયામતના �દવસે તેમને ડામ દ� વામાં આવશે
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અને કહ�વામાં આવશે આ તમારો ભેગો કર� લો માલ
છે , � તમે કં�ુસાઈ કર�ને ભેગા કરતા હતા.’’
(તફસીર� મીઝાન, ભાગ ૯, પાના નં
ર૭૧)
રાહ� �ુદામાં સખાવત (ખચર) કરવામાં
ઘણા સવાબનો ઉલ્લેખ છ. તેની ઘણી આયતો
અને �રવાયતો મળ� આવે છે . તેવી જ ર�તે
સખાવત કરવામાં કં�ુસાઈ કરવા માટ� અને માલ
ભેગો કરવા િવશે � ૂબ જ ડરાવવામાં આવ્�ું છે
અને અઝાબનો વાયદો કરવામાં આવ્યો છ.
એવી આયતો અને �રવાયતો ઘણી વધાર�
પ્રમાણમ છે , �નો ઉલ્લે કરવો અમાર� ચચાર ્ન
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િવષયની બહારની વાત છે . અમારા સાંભળવા �ુજબ
ક�ટલાક શ્રીમ લોકો, �ઓ પોતાને �ુસલમાન
કહ�વડાવે છે , તે લોકો પોતાના લાખો �િપયા િવદ� શી
બ�કોમાં જમા કરાવે છે . આ કામ�ું પ�રણામ તેમને
મયાર પછ� દ� ખાશે. �ુ ં તેઓ એ વાત �ણે છે ક�
તેમના એ કામ માટ� તેઓ �ુદાવંદ� કર�મ પાસે
મયાર ્ પછ� �ું બહા�ું ર�ુ કર� શકશે

? જો તેઓ

એમ કહ�શે ક� અમે આ વાત �ણતા ન હતા તો
તેમને કહ�વામાં આવશે ક� તમે તમારા દ�નના
અહ�કામો શા માટ� ન શીખ્યા

? વાએઝ અને

નસીહતની મજ�લસોમાં શા માટ� હાજર� ન આપી ?
અને જો આ વાત �ણતા હતા તો તેની ઉપર
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અમલ શા માટ� ન �� ? એવા શ્રીમંતો માટ� હંમેશ
કાયમ રહ�નાર� વ્યથા અને િનરાશા રહ�શ.
અફસોસ ક� મોટા ભાગના શ્રીમંતો
વાત નથી �ણતા ક� રાહ� �ુદામાં ખચર્ કરવો એ જ
ખરો હ�� ુ છે અને તેમાં જ ફાયદો છે . હ ઝરત ર� ૂલે
�ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ આલેહ� વસલ્લમે હક
માટ� (રાહ� �ુદામાં) વાપરવામાં આવે તેવા માલને
‘‘માલે સા લેહ’’ કહ્ છે . � કોઈ રાહ� �ુદામાં ખચર્
કર� છે તે અલ્લાહ જલ્લ જલાલ�ુના માલમાંથી
ખચર્ કર� છ . તેવા લોકો નો ઝીક્ર આ �ુિનયામાં પ
સાર� ર�તે કરવામાં આવે છે . અને આખેરતમાં પણ
તેઓને સવાબ અને �તર રાહત મળશે. પરં � ુ
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આનાથી ઉલ્ટો અમલ કરનારને આ �ુિનયામાં
શરમ�દગી તથા િનરાશા થશે અને તેઓ સવાબથી
વં�ચત રહ�શે. એટ�ું જ નહ�

, આખેરતમાં પણ

તેમને હંમશ
ે ા રહ�નારો અઝાબ આપવામાં આવશે.
*****
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બદલતા �ુગ પ્રમાણે પણસ્ર ફ
(ના અથર્ઘટ) માં ફકર ્ પડ� છ .
� ર�તે વ્ય�ક્તગત દરજ�ના પ્રમાણ
ઇસ્ર
ફમાં ફકર ્ પડ� છ . �બલ્�ુલ તેવી  ર�તે જમાના
(�ુગ) પ્રમાણે પણ સ્ ર ફમાં ફકર ્ પડ� છ . એ�ુ ં
બની શક� ક� અ�ુક સંજોગોમાં અ�ુક પ્રમાણમાં ખચ
કરવો કોઈના �વન ધોરણ �ુજબ ઇ સ્રફ ગણાતો
ન હોય , પણ કોઈ વષર્ �ુકાળ પડ� �ય અને
તમામ લોકો �ુકાળનો ભોગ બની �ય તો એ
સંજોગોમાં તેટલા (વધાર� ) પ્રમાણમાં ખચર્ કરવ
જ માણસ માટ� ઇ સ્ર
ફ ગણાઈ જશે. ત્યાર� તેના
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માટ� તેટલા ખચર્ કરતા ઓછો ખચર્ કર�ને �વ
િનવાર્હ વા�બ થઈ જશે અને તેની પાસે બાક�
વધતી રકમ એ (�ુકાળની) �ુશ્ક�લીઓનો ભોગ
બનેલા વચ્ચે વહ�ચી દ�વી પડશ.
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામનો ખાદ�મ મોઅતીબ કહ� છે ક� એક
જમાનામાં જયાર� મ�ઘવાર� � ૂબ જ વધી ગઈ હતી
ત્યાર� ઇમામઅલ�ય્હસલામે મને � ૂછ�ું :
‘‘આપણી પાસે અનાજ (ઘ� અને જવ)
નો ક�ટલો જથ્થો પડ�લો છે ? મ� જવાબ આપ્યો:
આપણી પાસે ક�ટલાય મહ�નાઓ �ુધી ચાલે તેટલો
જથ્થો પડ�લો છ. ઇમામ અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું:
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તે બધો જથ્થો બહાર લઈ �વ અને વહ�ચી દયો.
મદ�નામાં ઘ� અને જવ અપ્રાપ્ત બની ગયા. મ�
જયાર� અનાજનો તે બધો જથ્થો

વહ�ચી દ�ધો.

ત્યાર� ઇમામ અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું: બી�
લોકોની �મ તમે પણ ઘરના ઉપયોગ માટ�
દરરોજ જઈને ખર�દ� કરો. પછ� ફરમાવ્�ું ક� ઘરના
લોકો માટ� અડધા ઘ� અને અડધા જવનો ખોરાક
તૈયાર કરો. �ુદા એ વાત �ણે છે ક�

, �ુ ં બધા

(મારા ઘરના સભ્ય) માટ� ઘ�ની રોટલીઓ તૈયાર
કરાવી શ�ું �ં પરં � ુ મને એ વાત પસંદ છે ક� �ુદા
એ વાત �ુએ ક� �ુ ં મારા �વન ક્રમને યોગ્ય ર�
�ળ�ુ.ં ’’
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ુ
(��એ કાફ� �કતાબે મઈશત, બા�લ
હરકત ભાગ પ, પાના ૬૬૧)
આવો જ �ુકમ પોશાક (વ�ો) માટ� પણ
છે . ક�ટલાક ઓછ� અકકલવાળા લોકો હ

ઝરત

સજ�દ અલ�ય્હસલામની અને હ ઝરત ઇમામ
જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસલામ અને હઝરત ઇમામ
અલી રઝા અલ�ય્હસલામની �ખદમતમાં આવતા
અને એવો એતરાઝ કરતા ક� ‘‘આપ આટલા બધા
�ક�મતી પોશાક ક�મ પહ�રો છો

?

તમારા

બાપદાદાઓ ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમ તથા 

ઝરત અમી�લ

મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલા તો આવો પોશાક
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પહ�રતા ન હતા

?

ત્યાર� અઇમ્મ

અલય્હ��ુસ્સલામનો જવાબ એ રહ�તો હતો ક�
જમાનામાં ગર�બી અને દર�દ્રતા સામાન્ય . (તે
જમાનામાં લોકો�ું �વન ધોરણ ની�ું હ�ુ.)
ં તે
જમાનામાં લોકો �વો પોશાક પહ�રતા તે �ુજબ
તેઓ અલય્હ��ુસ્સલામનો પોશાક તેમના જમાનાન
અ�ુ�પ જ હતો. પરં � ુ અમારો જમાનો પ્રગિત અન
�ુશહાલીનો છે . જો અમે �ુના જમાના �ુજબનો
(�ુનો અને થીગડાં લગાવેલો) પોશાક પહ�ર�એ તો
અમાર� માનહાની થશે.
(સલાત વસાઈલ, અબ્વાબે મલા�ુસ
પહ�રવેશને લગ� ંુ પ્રકરણ નં )
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બી� �રવાયતમાં છે ક� હ
જઅફર� સા�દક

ઝરત ઇમામ

અલ�ય્હસલામે પ્ર�ન કરનારન

જવાબમાં ફરમાવ્�ું:

‘‘માર� પાસે આવ ’’ પછ�

આપે પોતાનો ઉપરના ભાગ�ુ ં વ� ખોલ્�ું ત્યાર
પ્ર�ન કર ર� જો�ું ક� ઇમામ

અલ�ય્હસલામના

શર�ર સાથે લાગેલા (નીચેના વ�ો) �ુના , �ુરાણા
અને ફાટ�લા હતા. ઇમામે ફરમાવ્�ું ક� આ પોશાક મ�
�ુદા પ્રત્યે કસાર� (નમ્ર) 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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ુ મલાબીસ, પહ�રવેશને
(વસાઈલ, બા�લ
લગ� ંુ પ્રકર૮, ભાગ ૩)
*****

1354

એ ��લખચર્ � હંમેશા માટ�
હરામ છે .
એ વાત �ણી લેવી � ૂબ જ જ�ર� છે ક�
ત્રણ પ્રકાણ સ્ર
ફ હંમેશા અને દર� ક સંજોગોમાં
હરામ છે . અને તેમનો સંબધ
ં કોઈ િવશેષ સ્થળ ક�
�ુગ માટ� નથી.
પહ�� ં ુ : માલને વેડફવો અને અયોગ્ય
સ્થાને ખચર્ કર. ભલે તે� ુ ં પ્રમાણ થો�ું હ.
�મક� ખ�ૂરનો ઠ�ળયો ઉપયોગમાં આવી શક� તેમ
હોવા છતાં તેને �ૂ ર ફ�ક� દ� વો. અથવા એવી
જગ્યાએ વધારા�ું પાણી ફ�ક� દ��ું જયાં એટ�ું
1355

પાણી બી� કોઈને ઉપયોગમાં આવી શક� તેમ
હોય અથવા પાણી ઓ� હોય. આ ઉપરાંત આગળ
ઉલ્લેખ થઈ ગયો છે તે �ુજબ પોતાને ક� બી�
કોઈને ઉપયોગમાં આવી શક� તેવાં કપડાં ફાડ�
નાખવા અથવા �ૂ ર ફ�ક� દ� વા. એટલે �ુધી ક� તે
નાશ પામે. અથવા તો �દવસે � ૂરજનો પ્રકાશ હોવ
છતાં લાઈટ ચા�ુ કરવી , કોઈ બેપરવાહ માણસ ક�
કોઈ એવા બાળકનાં હાથમાં કોઈ વસ્�ુ આપવી �
તે વસ્�ુના મહત્વને સમજતો ન હોય �ને કારણે ત
વસ્�ુ નાશ પામે અને તે પ્રકારના બી� કામો
ઇસ્ર
ફ ગણાશે.
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હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામે અડધા ખાધેલા ફળ જોયા (અડધા
ખાધેલા ફળનો અથર્ એ છે ક� ફળને સં�ૂણર્ ર�તે
ખાવા. �મક� દાડમના બધા જ દાણા ન ખાવા.
અથવા તો તર� ૂચની છાલ ઉપર તેનો અ�ુક ભાગ
ખાધા વગરનો એમ જ છોડ� દ� વો.) � ઘરની
બહાર ફ�ક� દ� વાયા હતા. ઇમામ અલ�ય્હસલામ એ
જોઈને �ુસ્સે થઈ ગયા અને ફરમાવ્�ુ: ‘‘આ તમે
લોકોએ એ�ું કામ

ક�ુર તમારા પેટ ભરાઈ ગયા

છતાં (તમે એ વાત �ણો છો ક�) હ� ઘણાં એવા
લોકો છે , �ઓ � ૃપ્ત થયા નથ. તેથી તે લોકો
મોહતાજ છે , તેમને આપો.’’
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(�સુ ્તદર�ુ �કતાબ ઇ�હ વલ ઇશરબહ
પ્રકર૬૧ પાના નં ૯૪)
અને વધેલો ખોરાક �ૂ ર ફ�ક� દ� વા િવશે ,
ખાસ કર�ને ખાધેલી રોટલી (રણમાં �નવરો માટ�
રાખવામાં આવે છે તે િસવાય) િવશે ડરાવનાર�
�રવાયતો વા�રદ થઈ છે . �નો ઉલ્લેખ કરતા
અિધક લંબાણ થઈ જશે.
�રવાયતમાં છે ક� પયગમ્બર જનાબે
દાિનયાલ

અલ�ય્હસલામના જમાનામાં લોકો

રોટલીની બે�ુરમતી કરતા અને રોટલીને રસ્તા
ઉપર ફ�ક� દ� તા હતા. તેથી હ

ઝરત દાિનયાલ

અલ�ય્હસલામની બદ�ુઆના કારણે લોકો સખ્ત
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�ુકાળમાં ફસાઈ ગયા. એટ�ું જ નહ�

, પણ એક

બી�ના માંસને ખાવા માટ� મજ� ૂર થઈ ગયા.
�કતાબે વસાઈલમાં �રવાયત છે ક�
‘‘હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર

અલ�ય્હસલામ

ુ ખલા (સંડાસ)માં
�ુદરતી હાજતે જવા માટ� બય�લ
ગયા. આપે જો�ું ક� ત્યાં રોટલીનો એક �ુકડો પડ�લ
હતો. આપે તે રોટલીનો �ુકડો ઉપાડ�ને �ુલામને
આપ્યો અને તેને સંભાળ�ને રાખવા

ક�ુ.ં આપે

બહાર આવીને તે રોટલીનો �ુકડો પાછો માગ્યો
ત્યાર� �ુલામે ક�ું ક� તે રોટલીનો �ુકડો �ુ ં સાફ
કર�ને ખાઈ ગયો �ં. ત્યાર� ઇમામ અલ�ય્હસલામે
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ફરમાવ્�ું ક� �ું તને રાહ� �ુદામાં આઝાદ(�ુકત) ક�ં
�ં.’’ જયાર� ઇમામ

અલ�ય્હસલામને � ૂછવામાં

આવ્�ું ક� �ું તે �ુલામે કોઈ એ�ું ખાસ કામ

ક�ુર

હ�ું ક� તે આઝાદ થઈ જવાને પાત્ર બની �

?

ઇમામ અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું ક� ‘‘હા, કારણ ક�
તેણે રોટલી �વી મહાન નેઅમતનો એહતેરામ
કય� હતો અને રોટલીને સાફ કર�ને ખાધી હતી.
તેથી તેની ઉપર બે�હશ્ત વા�બ થઈ ગ. મને એ
વાત પસંદ નથી ક� � માણસને �ુદાએ બે�હશ્તી
(જ�ી તમાં જવાને

પાત) ગણ્યો હોય તે મ

�ુલામ હોય.’’
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રો

આવી જ બી� એક �રવાયત
સૈય�ુશ્શોહદા 

ઝરત ઇમામ �ુસન
ૈ

અલ�ય્હસલામથી ન�ધવામાં આવી છે . આ
પ્રકારની �રવાયત �ક�મતી વ�ો પહ�રવા િવશેની છ
�માં હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસલામ
ફરમાવે છે ક�

‘‘એ �ક�મ તી પોશાક � આબ�

,

ઇઝઝત અને મોભા�ું પ્રિતક હોય તે પોશાકન
એવી ગંદ� જગ્યાઓએ ન પહ�રવો જોઈએ જયાં તે
ખરાબ થઈ �ય.’’

*****
1361

�ુકસાનકારક વસ્�ુઓ ખાવી પણ
ઇસ્રફ છે .
બી�ુ ં : ચીજ વસ્�ુઓને ખાવા પીવા
ઉપરાંત એવી વસ્�ુઓ માટ� ખચર્ કરવો � શર�
માટ� હાિન કતાર હોય તે પણ ઇ સ્ર
ફ છે . �મક� પેટ
ભર� � ું હોવા છતાં ખા�ું એ ર�તે ખા�ું �ુ કસાનકારક
હોય તો ઇ સ્રફ છે . એવી વસ્�ુઓ માટ� માલ
ખચર્વો શર�ર માટ� ફાયદાકારક હોય તો 

સ્ર
ફ

નથી.
કાફ�માં �રવાયત છે ક� હ
જઅફર� સા�દક

ઝરત ઇમામ

અલ�ય્હસલામના સહાબીઓ
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પૈક�ના એક

અસ્હબે ઇમામ

અલ�ય્હસલામને

� ૂછ�ું : ‘‘મકકાના માગર્માં એક જગ્યા આવે 

,

જયાં અમે એહરામ બાંધવા અને � ૂરો લગાવવા
ઇચ્છ�એ છ� , પણ અમાર� પાસે લોટનો

‘છાણ’

નથી હોતો ક� તેને 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 �ુદા જલ્લ જલાલ�ુ
બહ�તર �ણે છે . ’’ ઇમામ અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું
: ‘‘�ું તમે ઇ સ્ર
ફ થઈ જવાના ડરથી �ુ:ખી થાવ
છો ?’’ તેમણે કહ�ુ ં : ‘‘� હા’’ ઇમામે ફરમાવ્�ું:
‘‘� વસ્�ુ શર�ર માટ� જ�ર� હોય તેમાં  સ્રફ નથી
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થતો. અમે અવાર નવાર ચાળે લા લોટને ��ુનના
તેલમાં મેળવીને તે� ું િમશ્રણ બનાવીએ છ�એ અન
શર�ર પર લગાવીએ છ�એ. મ� કહ�ું :

‘ઇકતાર’�

ઇસ્ર
ફની િવરોધી બાબત છે તે �ું છે

? ત્યાર�

ઇમામ અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું: ‘‘રોટલી, ગોશ્,
�ુધ, �ુરકો, (અકર ) ઘી અને તે પૈક� � કાંઈ
ખાવાની ઇચ્છા થાય તે ખા. પરં � ુ આ બધી
વસ્�ુઓ એક� સાથે ન ખા. (ક્રમા�ુસા

કયાર� ક

એક વસ્�ુ તો કયાર� ક બી� વસ્� , એ ર�તે ખાવી
જોઈએ.)
*****
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હરામ કામમાં માલ વાપરવો પણ
ઇસ્ર
ફ છે .
ત્રી�ુ: માલ એવા કામમાં વાપરવો �
શરઈ ર�તે હરામ હોય, દાખલા તર�ક� શરાબ પીવો
અને �ુગારનો સામાન ખર�દવો

,

વ્ય�ભચા,

િનરથર્ક કામો અને ગાનારને મહ�નતા�ું આપ�ુ.
સ�ાિધશોને લાંચ �ર�મત આપવી અથવા �લ્મ
કર�ને કોઈની ચીઝ વસ્�ુઓ લઈ લેવા માટ� માલ
ખચર્ કરવો અથવા કોઈ �ુસલમાન ઉપર િસતમ
કરવો અને તેવા જ પ્રકારના બી� કામોમાં મા
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ખચર્ કરવો  સ્રફ છે . આવા કામોમાં ભાગ લેવો
એ �ુદાના �ુકમની બે ર�તે નાફરમાની (િવરોધ)
અને �ુનાહ છે . ખરાબ અમલ કરવાનો �ુનાહ અને
બી�ુ ં માલમાં ઇસ્રફ કરવાનો �ુનો.
તફસીર� અય્યાશીમાં અબ્�ુલ રહ�મા
�બન હજ�જથી �રવાયત કરવામાં આવી છે ક�

,

તેઓએ ઇમામ અલ�ય્હસલામને આ આયત ‘વલા
તબઝર તબઝીરા’ (૧૭:ર૬) નો અથર્ �ૂછયો ત્યાર
ઇમામ અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું: ‘‘જો કોઈ �ુકમે
�ુદા િસવાય બી� કોઈ વસ્�ુ માટ� ખચર્ કરશે ત
તે �ુબ�ઝઝર (��લ ખચર્ કરનાર) છે અને જો

1366

કોઈ રાહ� �ુદામાં ખચર્ કર� તો તે વચલો માગર
ધારણ કરનાર છે .’
*****
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�ું નેક�માં ઇસ્’ફ હોઈ શક� ?
ક�ટલીક આયતો અને �રવાયતો �
ઇસ્ર
ફની પ્રશંસામાં વાર�દ થઈ છે તેમનો સારાં
એ છે ક� , રાહ� �ુદામાં ખચર્ કરવો એ હર હાલતમાં
�એઝ છે અને તેમાં ઇ સ્રફ નથી. ભલે તે રાહ�
�ુદામાં ખચર્ કરનાર પોતે તે વસ્�ુ માટ� સખ
મોહતાજ હોય અને તે પોતે પોતાનો બધો જ માલ
રાહ� �ુદામાં આપી દ� તો પણ તે ઇ

સ્રફ ગણાશે

નહ�. પરં � ુ તે પસંદ કરવા ��ુ ં અને �ુસ્તહબ 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� અન્સાર અને મોહાફ�ઝ
અને મોહા�ર�નને પોતાના મા લ અને ઘરો ઉપર
પ્રાથકતા આપે છે અને તેઓ માટ� ખચર્ કર� છ .)
બેશક, તે માલના તેઓ પોતે મોહતાજ છે . આથી
� કોઈ પોતાના નફસને કં�ુસાઈ કરવાથી રોક� તો
એવો જ સ� ૂહ ન�ત પ્રાપ્ત ક. અને તે
�હજરતીઓને � કાંઈ આપવામાં આવે તે માટ�
પોતાના મનમાં જરાએ ઇચ્છા રાખતા નથ , અને
પછ� ભલેને તેમને પોતાને જ�ર (આવી પડ�)
હોય, છતાં તેમને પોતાના પર િવશેષ્ઠતા આપે છ .
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અને � લોકો પોતાની સ્વભાિવક કં�ુસાઈથી બચ્ય
તો તેઓ જ સં� ૂણર્ ભલાઈ મેળવનારા છ .
(� ૂરએ હશ્ર૯, આયત નં ૯)
‘‘ઇસાર’’ નો અથર્ એ છે ક� કોઈ પોતાની
હાલત �ુજબ કોઈ વસ્�ુ માટ� મોહતાજ હોય પરં�ુ
જયાર� તે વસ્�ુ બી� કોઈને મોહતાજ �ુએ ત્યાર
તે વસ્�ુ પોતે ઉપયોગમાં લેવાને બદલે તેને આપી
દ� . આ િવશે � ૂ રએ હલઅતા (દહર) માં �ુદાવંદ�
તઆલા ફરમાવે છે ક�
‘‘અને િનરાધાર તથા અનાથ ક� દ�ની
(પોતાની) ખ્વ�હશ છતાં (�ુદાની રાહમાં) ખાવા�ુ ં
ખવડાવે છે .’’
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(� ૂરએ દહર ૭૬, આ. ૮)
તફસીરકારો એ વાત ઉપર એકમત છે ક�
‘ઉપરની આયત હ ઝરત અલી

અલ�ય્હસલામ,

જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા સલા�ુલ્લાહ� અલય્, હઝરત
ઇમામ હસન અલ�ય્હસલામ, હઝરત ઇમામ �ુસન
ૈ
અલ�ય્હસલામ અને તેમની ખાદ� મા જ

નાબે

ફ�ઝઝાની શાનમાં નાઝીલ થએલ છે . આ બધી
મહાન હસ્તીઓએ ત્રણ �દવસ �ુધી રોઝા રાખ
અને પાણીથી ઇફતા

ર� કર�. તેમજ પોતાના

ભાગની રોટલીઓ રાહ� �ુદામાં આપી દ�ધી.
એક માણસે હ

ઝરત ઇમામ જઅફર�

સા�દક અલ�ય્હસલામને � ૂછ�ુ ં :
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‘કયો સદકો અફઝલ છે
અલ�ય્હસલામે જવાબ આપ્યો

?’

ઇમામ

‘પોતાના હાથ

ખાલી હોવા (એટલે ક� પોતે િનધર્ન હોવ) છતાં
મહ�નત અને મજ�ુર� કર�ને રાહ� �ુદામાં આપે. �ું
આ આયત નથી સાંભળ� ?’ (કાફ� ભાગ ૪ , પાના
નં ૧૮ ઇસાર�ું પ્રક) આમ કહ�ને ઇમામ
અલ�ય્હસલામે � ૂ રએ દહરની આઠમી આયતની
િતલાવત ફરમાવી.
તફસીર� િમન્હા�ુસ્સાદ�ક�નમાં આસી
�બન �ુલબ
ૈ �ઓ એહલે� ુ � તના રાવીઓમાંથી છે
તેમના હવાલાથી ન�ધવામાં આવ્�ું છે ક� એક ફક�ર�
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ આલેહ�
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વસલ્લમને ફ�રયાદ કર� ,

તેથી આપે કોઈને

પોતાના ઓરડામાં તે ફક�ર માટ� ખા�ું લેવા
મોકલ્ય. ઘર� થી �ણવા મળ્�ું ક� ઘરમાં કોઈ ખા�ું
નથી. આપે અસ્હાબોને ફરમાવ્�ું ક� આપનામાંથ
કોઈ ફક�રને ખા�ું ખવડાવી તેને � ૂશ કર� શકશે ?
ત્યાર� ઝરત અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસલામે
અઝર્ કર� ક� આ ફક�ર આ� રાત્રે મારો મહ�મ
થશે. પછ� તેઓ તે ફક�રને પોતાને ઘર� લઈ ગયા
અને જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાને સમ
વાતથી વાક�ક �ાર.

જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ�

અલય્હાએ ફરમાવ્�ુ: અય અલી

અલ�ય્હસલામ,

ઘરમાં ફકત એક વ્ય�ક્ત જમી શક� તેટ�ું ખા�ું છ
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અને તે ખા�ું મ� માર� �દકર� જનાબે ઝયનબ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા માટ� રાખ્�ું. પરં � ુ હવે
આપને (� કર�ું હોય તેનો) અિધકાર છે . ત્યાર�
ઇમામ

અલ�ય્હસલામે ફરમાવ્�ું: બાળકોને

�ુવડાવીને દ�વો �ુ �વી દો , એ યોગ્ય છ. (�દવો
�ુ�વી દ� વો એ માટ� જ�ર� છે કારણ ક� આટ�ું
ઓ�ં ખા�ુ ં મહ�માનની સામે �ુ

કવાથી તેમ�ુ ં

અપમાન થ�ું ગણાશે.) જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાએ એ પ્રમ

ક�ુર અને તે

ખા�ું ફક�ર સમક્ષ રાખવામાં આવ્. તેણે ખાવા�ુ ં
શ� �ુ� અને હ�ુ થો�ુ જ ખા�ું ખા�ુ ં હ�ુ ં ત્યાં તેણે
કહ�ું ક� બસ મા� પેટ ભરાઈ ગ�ું છે અને �ુદા
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જલ્લ જલાલ�ુએ આપના ખાણામાં બ કત આપી
છે . તેમ કહ�ને � ૂશ થઈને ત્યાંથી ચાલ્યો ગ.
એક �રવાયત પ્રમાણે તે વધેલ
ખાણામાંથી હ
અલ�ય્હસલામ,

ઝરત અમી�લ મોઅમેનીન
જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ

અલય્હ, હઝરત ઇમામ હસન

અલ�ય્હસલામ,

હઝરત ઇમામ �ુસન
ૈ અલ�ય્હસલામ, અને જનાબે
ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા અને જનાબે ફ�ઝઝ
સાથીદારો અને પાડોશીઓએ પેટ ભર�ને ખા�ુ.ં
અને બી� �દવસે આ આખા પ્રસંગની �ણકાર
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ આલેહ�
વસલ્લમને આપવામાં આવી ત્યાર� �ુદાવંદ
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આલમ જલ્લ જલાલ�ુએ ઉપર

કત આયતને

ના�ઝલ ફરમાવી હતી.
�કતાબે કાફ�માં �રવાયત છે ક� ‘‘સમાઅએ
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસલામને

� ૂછ�ું 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 કાંઈ આપે ? અને � કોઈ
પાસે એક મ�હનો ચાલે તેટલો ખોરાક હોય તો �ુ ં
તેણે એવા માણસને કાંઈ આપ�ું જોઈએ �ની પાસે
એક મ�હનો પણ ચાલે તેટલો ખોરાક ન હોય
આવી જ ર�તે એક વષર્નો દાખલો અથવા તો
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?

તમામ દાખલાઓમાં ફ કત એટલો જ ખોરાક હોય
� તેના પોતાના માટ� �ુરતો હોય અને તેમાંથી
કાંઈ ન આપે તો તેની ટ�કા કર� શકાય ક� નહ�. ’’
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસલામમે

ફરમાવ્�ું ક� ‘‘અહ� બે વાતોમાંથી એક એ છે ક�

,

તમારામાંથી અફઝલ એ છે ક� � નેક� કર� અને
બી�ને પોતાની કરતા અગ્રતા આપતો રહ� કાર
ક� �ુદાવંદ� આલમ ફરમાવે છે ક�

ુ �ન
વ �સ

અલાઅનફોસે�હમ એટલે ક� અને તેઓ � બી�ને
પોતાના નફસ ઉપર અગ્ર આપે છે .’’
(૬૯:૯૯)
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અને બી� વાત એ છે ક� બી� કોઈ પાસે
�ુરતા પ્રમાણમાં ખોરાક હોય તો તેની ટ�કા કર
શકાતી નથી અને

દ� નારના હાથ (દરજ�)

લેનારના હાથ કરતા �ચા છે . �ના

�વન

િનવાર્હની તમાર� ઉપર જવાબદાર� છ , તેના માટ�
ખચર્ કરવાનો(�વીકા આપવાનો) પ્રારંભ ક.
હઝરત અલી અલ�ય્હસલામની �રવાયત
છે ક�

‘‘પોતાની ઉપર બી�ને અગ્રતા આપવ

(પોતાને જ�ર હોવા છતાં તે વસ્�ુ બી�ને
આપવી) તે ઈમાનના સૌથી �ચા દરજ�માંથી
છે .’’
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હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમ ફરમાવે છે ક� ‘‘ઇસ્’ફમાં ખૈર
(ભલાઈ) નથી , અને ખૈર તથા રાહ� �ુદામાં ખચર્
કરવામાં ઇસ્ર
ફ નથી.’’
ુ બેહાર, ભાગ પહ�લો, પાના નં
(સફ�ન�લ
૬૧૬)
*****
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દર� ક કામમાં મધ્યમ માગર્ લેવ
જોઈએ.
ઉપરની આયતો અને �રવાયતોની સામે
એવી આયતો અને �રવાયતો પણ મળ� આવે �માં
ક�ફાયત શઆર� (કર કસર કરવા) અને મધ્યમ
માગર્ ધારણ કરવાનો �ુકમ આપવામાં આવ્યો  .
�મક� �ુરઆને મ�દની નીચે �ુજબની આયત :
‘‘અને � ું તારા હાથ ગરદન સાથે બાંધલ
ે ા ન રાખ ,
તેમજ એકદમ હાથ લંબાવ પણ નહ� ક� �થી
ઠપકાને પાત્ર ઓશીયાળો બની . ’’
બની ઇસરાઈલ ૧૭, આયત નં ર૯)
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(� ૂરએ

� ૂરએ �રકાનમાં અલ્લાહ તઆલા
ફરમાવે છે ક� ‘‘�ુદાના બંદાઓ જયાર� ખચર્ કર� છે
ત્યાર� તેઓ ��લ ખચર્ કરતા ન

, અને ન તો

કં�ુસાઈ કર� છે બલ્ક� તેમનો ખચર્ મધ્યમ�નો હ
છે .’’
(� ૂરએ �રકાન આ. ૬૭)
ઇબ્ને અલી ઉમૈરથી �રવાયત છે ક� ‘‘એક
માણસે હ

ઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસલામને નીચેની આયતનો અથર્ �ૂછયો
‘‘અને લાણીના �દવસે તેમાંથી હક આપો અને
ઉડાવો નહ�.’’
(૬:૧૪૧)
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ત્યાર� આપે જવાબમાં ફરમાવ્�ું ક
અન્સારો પૈક�નો એક માણસ ખેતી કરતો હત.
જયાર� તેને આવક થતી હતી ત્યાર� તે પોતાની
બધી જ આવક ગર�બોમાં વહ�ચી દ� તો હતો અને
તેમના બાળ બચ્ચ ઓ િનધર્ન રહ� જતા હત.
�ુદાવંદ� આલમે તેના આ વતર્નને ��લ ખચર કહ્
અને ફરમાવ્�ું ક�: ખેતીવાડ�ને આવક િવશેના �
હક �ુદાએ િન��ચત �ાર્ છે તે અદા કર

, પરં � ુ

ઇસ્રફ ન કરો. કારણ ક� �ુદા ઇસ્ર
ફને પસંદ કરતો
નથી.’’
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામ ફરમાવે છે ક� ‘‘� માણસ પોતાનો
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બધો જ માલ (સંપિ�) સારા કાયર્ માટ� ખચ� નાખે
તે ઇસ્(ફ કર� છે .’’
(ફક�હ ભાગ ર, પાના નં રપ)
*****
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બંને પ્રકારની આયતો અન
�રવાયતોમાં સામ્
આ બંને પ્રકારની આયતો અન
�રવાયતોમાં સમાનતા અને તેનાથી રો

કવા િવશે

અને તેમાં થતા િવરોધાભાસને �ૂ ર કરવા માટ�
આ�લમોએ તેના ક�ટલાક કારણો�ુ ં વણર્ન
શહ� કાફ�માં તબરસીથી મન�ુલ છે ક�

ક�ુર છે .

‘‘એમ કહ�

શકાય ક� ‘‘ઇસાર’’ ની બાબત સાર� હોવાની એ
દલીલો એ જમાના માટ� છે ક� � જમાનામાં
સામાન્ય લોકો ગર�બાઈમાં �વન વ્યતીત કરત
હતા. �મક� ઇસ્લામના પ્રારંભનો જમાનો એ
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હતો. મધ્યમ માગર્ અપનાવવા િવશેની દલીલન
સંબધ
ં પ્રગિ અને �ુશહાલીના જમાના સાથે છે .
અથવા તો મદદ માગનારના સંજોગોને લક્ષમા
લેવાતા રહ� છે

, �મક� અ�ુક મદદ માગનાર

પોતાની ક�ફ�યત અને હાલતને લીધે ઇસાર માટ�
�ુસ્તહક થતા હોય છ. અને ક�ટલાક એવા હોય છે
�મની સાથે મધ્યમ માગર્થી કામ લેવામાઆવે છે .
તેવી જ ર�તે �વન િનવાર ્હ માટ� ખચર્ કરનારા
માટ� પણ �ુદા �ુદા �ુકમ હોય છે . એટલે ક� �
લોકો યક�ન અને સં� ૂણર્ ઈમાન ધરાવતા હોય છે
અને �મના નફસ ‘‘નફસે �ુત્મઈ’’ (સં� ૂણર્ આત્
શ્રધ્ધા ધરાવ�ું ) હોય તેવા લોકોએ ઇસાર
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કરવો યોગ્ય છ. પરં � ુ �ઓ �ુત્મઈન નથી અને
શ� હોય ક� તેવા લોકો ઇસાર કયાર પછ� પર� શાન
થઈ �ુશ્ક�લીમાં �ુકાઈ �ય છે તો તેવા લોકોએ
વચલો માગર્ ધારણ કરવો જોઈ. આથી િસદ્ક�ન
િસવાયના સામાન્ય લોકોની પ�ર�સ્થિત એવી જ
હોય છે ક� તેમણે મધ્યમ માગર્ ધારણ કરવ
જોઈએ. તેથી આયત......
‘‘લા તજઅલ યદક....’’ (૧૭:ર૬)
માં જો ક� પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય
વ આલેહ� વસલ્લમને સબોધન કરવામાં આવ્�ું છ,
પરં � ુ તેનો હ�� ુ મોઅિમનોને તા�લમ આપવાનો
પણ છે . શહ�દ� અવ્વલથી ન�ધવામાં આવ્�ું છે ક
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ઇસારની દલીલોનો સંબધ
ં (તે વ્ય�ક ની) પોતાની
ઝાત સાથે છે . એટલે ક� એક

માણસને પોતાને �

વસ્�ુની જ�રત હોય તે વસ્�ુ બી� કોઈ �ુસ્તહક
આપી દ� . મધમ માગર્ની દલીલો એવા માણસ માટ�
છે , � બા લ બચ્ચાવાળો હો

, તેણે પોતાના

�ુ�ુંબીજનો ઉપર બી� કોઈને અગ્રતા આપવી
જોઈએ. એટલે ક� � વસ્�ુ પોતાના બ

લ બચ્ચા

માટ� જ�ર� હોય તે વસ્�ુ બી� કોઈ �ુસ્તહકન
આપવી ન જોઈએ. ખાસ કર�ને પોતે ઇસાર કરવો
યોગ્ય અને �એઝ છ

, પરં � ુ બા લ બચ્ચાને

તકલીફ પહ�ચાડ� (તેમના ભાગે) ઇસાર કરવો
�એઝ નથી. આપે એમ પણ ફરમાવ્�ું ક� કોઈ
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માણસે પોતાની તમામ માલ િમલ્

ત સદકામાં

આપી દ� વી મક�હ કામ છે . િસવાય ક� તે ર�તે
સદકો �ાર પછ� તેનો ખચર્ ઉઠાવી  કવાનો તે ને
ખાત્ર(ઇત્મીના) હોય

,

અને પોતે બા

લ

બચ્ચાવાળો ન હો.’’
(દા�લ ઇસ્લા, � ૂર� ભાગ ર)
મર�મ
ૂ સૈયદ મોહમ્મદ કાઝીમ ઝૈદ�

ફરમાવે છે ક� �ુરઆને મ�દ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ

, �ુ� તે ર� ૂલ

આલેહ� વસલ્લમ અને

આ�લમો એ વાત ઉપર એકમત છે ક�

, ઇસ્રફ

હરામ છે . તેના હરામ હોવા િવશે કોઈ એ અતરાઝ
વા�રદ થએલ નથી અને ઇ
કામમાં ખચર્ કરવ

સ્ર
ફનો અથર્ એવા

� ખચર્ અકલમંદોની દ્ર�ષ
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નકામો અને અથર્હ�ન હો. ભલે તે માલ�ુ ં પ્રમા
વધાર� હોય ક� ઓ �ં ક� પછ� જ�રત �ુજબ�ુ ં હોય.
નેક કામોમાં ઇ સ્રફ હોઈ શક� ક� નહ� ? આ�લમોના
એક સ�ુહના હવાલાથી ન�ધવામાં આવ્�ું છ , �માં
અલ્લામા �ુર�ુઝા અનસાર�નો પણ સમાવેશ થઈ
�ય છે અને તેઓએ તેમની �કતાબ ‘તઝકરહ’’ માં
ન�ધ્�ું છે: નેક કામમાં પણ એટલો જ ખચર્ કરવો
જોઈએ � �દાઝની મયાર્દાથ

વધાર� ન હોય ,

નહ�તર તે ઇ સ્રા
ફ થઈ જશે. મશ�ર
ુ આ�લમોના

મતે તેમજ �કતાબે મસા�લકમાં મળતી ન�ધ પ્રમાણ
નીચેની હદ�સ �ુજબ નેક કામમાં ઇ

સ્રફ નથી.

‘‘સારા કાય�માં ઇ સ્ર
ફ નથી �મક� ઇ સ્ર
ફમાં સા�
કાયર્ નથ. ’’ પરં � ુ આગળ ઉલ્લેખ થયેલ પ્ર
િવધાન �રવાયતોમાં �ણવા મળે છે તે �ુજબ
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એહિતયાતની વધાર� નઝદ�ક છે . ત્યાર પછ�
મર�ુમ સૈયદ મોહમ્મદ કાઝીમ યઝદ , ઇબ્ન અલી

ઉમૈર અને સહ�હ� બઝનતીની �રવાયત અને બી�
અન્ય વાતો �રવાયતો ન�ધીને ફરમાવે છે ક�

‘‘આયત અને �રવાયતો � ��લ ખચ�ને રોક� છે તે
‘‘ઇસાર’’ ની આયતને મન્�ુખ(રદ) કર� દ� છે .
તેથી ક�ટલાક લોકોની હાલત યોગ્ય(દરજ�
અ�ુસાર) ન હોય તેવી ભેટ સોગાદો આપવાને
યોગ્ય માન�ું �ુશ્ક�લ . તેવી જ ર�તે તેવી ભેટ
સોગાદ આપવામાં કોઈ અકલ, હ�� ુ નથી હોતો. આ
જ વાત બી� ખચર્ને લા�ુ પડ� છ . ભલે પછ� તે
વસ્�ુની પોતાને પણ જ�ર હોય અલબ� ક�ટ�લક
�રવાયતોમાં હજ અને ઉમરાહના ખચર્ને 
ગણવામાં આવેલ નથી.
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સ્ર
ફ

�ુદાવંદ� આલમની નઝર� એ ખચર્થી
વધાર� પસંદ કરવા લાયક કોઈ ખચર્ નથી �માં
મધ્યમ માગર્ ધારણ કરવામાં આવ્યો હોય અ
(�ુદાવંદ� કર�મ) હજ માટ� જવાના ખચર્ િસવાયના
તમામ ��લ ખચર્ને પસંદ કરતો નથ.
ુ �ુ સવા, �ુદા �ુદા
(ભાગ બીજો, ગાય�લ
મસાએલ)
*****
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નેક�માં ઇસ્ર
ફ નથી.
આ �કતાબના સંપાદ કના મતે � કૌલ
વધાર� મશ�રૂ છે તે

જ વધાર� માનવા લાયક છે

અને નેક કામોમાં કોઈ ��લખચ� થતી

નથી.

એટલે ક� કોઈ માણસ પોતાના નફસ માટ� નહ� પણ
માત્ર �ુદાની �ૂશી માટ(�ુ� ૂસે િનય્યતથ) એવા
નેક કામમાં ખચર્ કર , � કામમાં ખચર્ કરવાથી �ુદા
� ૂશ થાય તો તે નેક કામમાં ગમે તે આપી દ� તો
તે ��લખચ� નથી. ભલે પછ�

તે નેક કામ માટ�

પોતાની તમામ સંપિ� આપી દ� . � આયતો એન
�રવાયતોમાં ��લખચ� હરામ ગણાવવામાં આવેલ
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છે

અને મધ્યમ માગ

ખચર્ કરવાને જ�ર�

ગણાવવામાં આવ્�ું છ , તે આ વાત સાથે ટકરાતી
નથી.
જો ક� આ દલીલોનો િવગતવાર જવાબ
આપવાથી પ્રકરણ�ું અિધક લંબાણ થઈ જશે અન
આ �ુસ્તકનો હ��ુ િવષયની લંબાણ�ૂવર્ક ચચા
કરવાનો નથી. એટ�ું જ નહ�

, આ �કતાબને

ઇસ્તદલાલી(પ્રમાણ�) �કતાબ તર�ક� પ્રસ્�
કરવાનો હ�� ુ પણ નથી. પરં � ુ આ િવષયની
િવગતથી તમામ વગર્ના લોકો ફાયદો ઉઠાવી શક�
તેમ સં�ક્ષપ્તમાં આ વાતને ર�ૂ કર�એ છ�એ
‘‘વલા તજઅલ યદક

’’ (૧૭:ર૯) ની આયત
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‘‘લફઝે મહ�ુરા ’’ ના �હસાબે નરમ �ુમાનેઅત
એટલે ક� હળવી મનાઈ

છે તે હરામ હોવાનો

ઉલ્લેખ નથી ક� ન તો પ

�રભાિષક અથર્માં તે

મક�હ છે . અને આ આયત

‘‘વલ્લઝીન એઝા

અનફ��ૂ લમ ય સ્ર
� વ લમ યફત� ’’ (રપ:૬૭) નો
એવો અથર્ હોવાની  કયતા છે તેનો અથર્ રોજ�દા
�વન વ્યવહારનો ખચર્ હોય અને �ુદા
તઆલાની રાહમાં થતાં

ખચર્ના અથર્માં ન હો

અને માની લો ક� કદાચ તે

ખચરમાં પણ હોય તો

તેનો અથર્ એવો હોય ક� � લોકો ઇન્ફા(�વન
િનવાર્હનો ખચ) કરવામાં કં�ુસાઈ નથી કરતા અને
હદથી વ�ુ પણ ખચર્ નથી કરત
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, તેઓ રહમાન

(દયા કરનાર) ના બંદા છે . એટલે ક� તેઓ નેક
અને �ુદા જલ્લ જલાલ�ુના �ુકમો�ું પાલન
કરનારા બંદા હોવા માટ� એટ�ું જ �ુર� ું છે . આ
આયત

‘‘વઆ� ુ હકક�ુ યવ્મ હસાદ�હ� વલા

�ુસ્ર�.’’ (૬:૧૪૧) શ� છે ક� આ આયતના વા�ો
અને વલા � ુસ્રો� ઇ�ફલ્લાહ લા યોહ�બ્
�ુસ્રેાફ.(૬ : ૧૪૨) એ એક સં� ૂણર્ વ કય હોય
અને આ તફસીરના અ�ુસધ
ં ાનમાં � �રવાયત
પ્રસ્�ુત કરવામાં આવે છે તે દશાર્વે છે ક� આ
તેની પહ�લાના વા� સાથે સંબિં ધત છે . આનો અથર્
એ છે ક� , ખેતીમાં અનાજ પાક� ગયા પછ� પોતાના
બાલ બચ્ચા માટ� કાંઈ પણ રાખ્યા વગર �ુ જ
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રાહ� �ુદામાં આપી દ� � ું અને બાળકોને વં�ચત
રાખવા એ ઇ સ્રફ હોવામાં શક નથી. કારણ ક�
ઇસાર કર�ું �એઝ અને �ુ�ુંબીજનો (બા

લ

બચ્ચા�ુ) ભરણ પોષણ કર�ુ ં વા�બ છે . તેથી જો
કોઈ માણસ ઘરના એ સભ્યો ક� ��ું ભરણ પોષણ
કર�ું વા�બ છે . તેના માટ� કંઈ ન રાખે અને �
કાંઈ તેની પાસે હોય તે બ�ુ ં જ આપી દ� તો તેણે
�ુનાહ �ાર્ ગણાશ. અને �ુદાની મર � િવ�ધ્ધ�ું
વતર્ન �ુ� ગણાશ. અલબ� જો તેને બી�
માધ્યમોથી તેના �ુ�ુંબીજનોના �વન િનવાર્હન
વ્યવસ્થા કર� શક્વાનો િવ�વાસ  , અથવા તો
તેના �ુ�ુંબીજનો તેમની સ્વેચ્છાએ જ તેમનો હક
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લે તો પછ� તેણે ઇસાર કરવો , અને પોતાની પાસે
� કંઈ હોય તે સમગ્ર �ુદા જલ્લ જલાલ�ુ
રાહમાં આપી દ� � ું યોગ્ય છ. અઇમ્મએ તાહ�ર�ન
અલય્હ��ુસ્સલામના અમલને આ વાતન
સમથર્નમાં ર�ુ કર� શકાય છે �માં હઝરત
અમી�લ મોઅમેનીન

અલ�ય્હસલામ વારં વાર

ઇસાર કરતા હતા અને તેઓ પાસે � કંઈ રહ�� ુ ં તે
બ�ુ જ આપી દ� તા હતા. આપે પોતાનો બગીચો
બાર હ�ર દ�રહમમાં વેચ્યો હતો �ની �ૂર� �ૂર�
રકમ ગર�બોમાં વહ�ચી દ�ધી હતી અને આપના
ઘરના સભ્યો માટ� કાંઈ રાખ્�ું ન હ�. પરં � ુ આપ
અને બી� �ુ�ગર્ પોતાના ઘરના સભ્યોને �ાર�
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વં�ચત કરતા ન હતા. તેઓ જયાર� પણ ઇસાર
કરતા હતા ત્યાર� તેમને એ વાત�ું યક�ન રહ� �ું ક�
બી� માધ્યમથી તેમના ઘર�ું �ુજરાન ચાલી
શકશે. આ આયતના અ�ુસધ
ં ાનમાં � વાત ર�ુ
કરવામાં આવે છે , તે� ું ઉદાહરણ આ �રવાયતમાં
પણ છે ક� હ ઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમ એવા માણસની મઝીમ્મત કર
છે � મરતી વખતે પોતાનો બધો જ માલ અને
દૌલત ખચર્ કર�ને મય� હતો અને પોતાના નાના
બાળકોને �ુશ્ક�લી અને િનરાધાર હાલતમાં � કતો
ગયો હતો. પોતાની બધી માલ િમલ્

ત વાપર�

નાખવી ક� આપી દ� વી એ ખરાબ વાત નથી. પણ
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ઉપરોકત �રવાયતમાં 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 હાલતમાં � ૂકાઈ
જશે, તો તેણે પોતાના બાળકો માટ� માલ દૌલત � ૂક�
જ�ું એ ‘‘ફ� સબીલીલ્લા’ કામ છે .
આથી જ પોતાના માલ િમલ્ તના એક
� ૃિતયાંશ (૧/૩) ભાગથી વધાર� માટ� વસીયત
કરવાની મનાઈ કરવામાં આવી છે . એટ�ું જ નહ�
શર�અતમાં 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 ઓછા
માટ� વસીયત કરવી જોઈએ.
(વ� ુ ભાગ વારસદારો માટ� �કુ વો
જોઈએ.)
આ �રવાયતોનો સારાંશ એ છે ક� આ
�રવાયતો અગત્યના સંજોગોમાં ખચર્ કરવા િવશેન
છે . ઇન્ફાક(ખચર્ કરવાની સં�ૂણર્ મના
ફરમાવવામાં નથી આવી. આ આયતના અથર્ઘટન
િવશે � કાંઈ બયાન કરવામાં આવ્�ું છે તેમાં ઇબ્ન
અબી ઉમૈરની �રવાયતનો જવાબ સ્પષ્ટ થઈ �
છે . પરં � ુ સહ�હએ બઝન્તીનો(સહ�હએ બઝન્ત
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
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,

અલ�ય્હસલામના

જમાનાના એક આ�લમા હતા.) જવાબ કદાચ એ
છે ક� ‘‘ઇમામ � પ્રસંગોએ ખચર્ કરવાની મન
કર� છે , તે પ્રસંગોએ તેની હદથી વધાર� ખચ
કરવાનો હક નથી રહ�તો.

’’ �કતાબ મન લા

યહઝ�લ ફક�હની �રવાયત �ુજબ શ� છે , ક� આ
વાતમાં એવા લોકો તરફ ઇશારો હોય �ઓ
�ુસ્તહબ કામોમાં ખચર્ કર� છે જયાર� ક� તે ખચર્
કરવો વા�બ હોય. મ�અ
્ દહની �રવાયતનો
જવાબ એ છે , ક� ઇમામ અલ�ય્હસલામ � ૂફ�ઓના
એ એતરાઝના જવાબમાં ઇસાર વા�બ ન હોવા
િવશે આ વા�ો કહ્ (હોય) � તેઓએ આપ ઉપર
ઇસાર વા�બ હોવા િવશે કહ્ હતા અને �ુિનયામાં
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ઘરના સભ્યો(�ુ�ુંબીજનો) અને સગાવહાલાને
આપ�ું એ ‘‘ફ� સબીલીલ્લા ’’ (અલ્લાહની રાહમાં
આપવા) માં શાિમલ છે . આ વા� �નો ઉલ્લેખ
ઉપરની �રવાયતોમાં થએલ છે તે બંને એ વાતની
સાક્ષી આપે છે  , � આયતોમાં કર કસર કરવાનો
(મધ્યમ માગર્ અપનાવવા) �ુકમ આપવામાં
આવ્યો છે અને હદથી વધાર� ખચર્ કરવાની મના
કરવામાં આવી છે તે બધી (શફ

કત) સહા�ુ� ૂતી

અને રહ�મભર� મનાઈ છે . તેથી એ�ુ ં ક�મ કહ�
શકાય ક� ઇસાર કર�ું ખરાબ કામ છે

? જયાર� ક�

હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ આલેહ�
વસલ્લમનો પણ એ અમલ હતો અને બી�
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અઇમ્મા અલય્હ��ુસ્સલામ પણ ઇસાર ફરમાવ
હતા. એટ�ું જ નહ� એહલેબત
ૈ અલય્હ��ુસ્સલામન
ઇસાર િવશે �ુરઆને મ�દની આયતો ના�ઝલ થઈ
છે . �મક� � ૂ રએ હલઅતા , આયતે ઇસાર અને
આયતે નજવી વગેર� આ આયતો , પ્રસ્�ુત િવષય
સમથર્ન આપતી મોટ� ગવાહ� છે

અને અઇમ્મએ

મા�ુમીન અલય્હ��ુસ્સલામના �વનમાં તેઓ
ઇસાર �� હોવાની ઘણી �રવાયતો મળ� આવે છે .
�મક� ઇમામ હસન

અલ�ય્હસલામે તેમના

�વનમાં ત્રણ વખત તેમનો અડધો અડધો મા
ગર�બોમાં વહ�ચી દ�ધો હતો
�ુસન
ૈ

અને હ ઝરત ઇમામ

અલ�ય્હસ્સમની અને અઇમ્મા
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અલય્હ��ુસ્સલામની ખૈરાત પણ જગમશ�ૂર .
�મક� હ ઝરત ઇમામ અલી રઝા

અલ�ય્હસલામે

�ુરાસાનમાં અરફાના �દવસે તેમનો તમામ માલ
ગર�બોમાં વહ�ચી દ�ધો હતો. તે વખતે ફઝલ �બન
�ુહ�લે કહ�ું પણ હ�ું ક�

‘‘આકા, આપે આ ક�ટ�ું

મો�ું �ુક સાન ઉઠાવ્�ું ?’’ આપે જવાબમાં ફરમાવ્�ું
ક� ‘‘� મારા �હસ્સામાં આવ્�ું તે ગનીમત હ�.

’’

એક �દવસ નવરોઝના �દવસે મા�ુનની ઇચ્છા
અ�ુસાર આપ તખ્ત ઉપર બેઠા હતા અને આપની
પાસે ઘણો જ માલ અને ભેટ સોગાદ ભેગા થઈ
ગયા હતા. આપે તે બધો જ માલ એહલેબત
ૈ
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અલય્હ��ુસ્સલામની પ્રશંસામાં શેર કહ�નાર એ
વ્ય�ક્તને આપી દ�ધો હ.
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસલામથી �રવાયત છે ક� જો �ુ ં આખી
�ુિનયાનો મા�લક થઈ �વ , અને તે� ુ ં સ્વ�પ એક
કો�ળયા �ટ�ું ના�ું થઈ �ય અને �ુ ં તેને એક
મોઅિમનના �ુખમાં �ુ�ું તો પણ �ુ ં માર� �તને
��લખચર કરનાર નહ� સમ�ુ.’ં
હઝરત ઇમામ હસન અસ્કર�
અલ�ય્હસલામથી �રવાયત છે ક�

‘જો આખી

�ુિનયા એક કો�ળયા સમાન બની �ય અને �ુ ં એક
એવા માણસને આપી દ� � �ુદાએ તઆલાની
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ખા�લસ ઇબાદત કરતો હોય

, તો પણ �ુ ં એમ

સમ�શ ક� મ� તેનો હક (� ૂર� � ૂરો) 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 ખચર્ કરનાર
સમ�શ.
(તફસીર અલી ઇબ્ને ઇબ્રાહ�મ �ુ)
ઉપરની બંને હદ�સોનો સારાંશ એ િનકળે
છે ક� જો એક અકકલમંદ અને બાઇખ્લાસ(િનમર્ળ
અને �ુધ્ધ ભાવનાવાળ) મોઅિમનને કોઈ આખી
�ુિનયા પણ ભેટ�પે આપે તો તેમાં કોઈ ��લ
ખચ� નહ� થાય. કારણ ક� તે માણસ તે મેળવવાને
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લાયક છે , અને જો કા�ફરને પાણી�ુ ં માત્ર એક ટ��ુ
પણ આપવામાં આવે તો તેમાં ��લખચ�ની
આશંકા રહ�શે કારણ ક� તેની પર અહ�સાન કરવો
યોગ્ય નથ.
ઘણા �ુ�ગર્ આ�લમોના ઇસાર �ગેના
પ્રસં બયાન કરવામાં આવ્યા છ , અને તે પૈક�
ક�ટલાક� તો �ુિનયામાં પણ તેના �ચન્હો જોયા છ.
�મક� ‘�ુક�ૃસે અદર ્બેલ ’ િવશે ‘�કતાબે રોઝા� ુલ
જ�ાતત’ માં ન�ધ્�ું છે ક� �ુકાળ અને મ�ઘવાર�ના
જમાનામાં તેઓ પાસે � કાંઈ હોય તો બ�ુ ં તેઓ
ગર�બોમાં વહ�ચી દ� તા હતા અને ગર�બોની �મ જ
�વન વીતાવતા હતા. એક વખત જયાર� તેઓએ
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પોતાની પાસે � કંઈ હ�ું તે બ�ું વહ�ચી દ��ુ ં ત્યાર�
તેમની પત્ની તેનાથી નારાજ થઈ ગઈ અને કહ�વા
લાગી ક� ‘‘આ �ુકાળના જમાનામાં તો તમે તમાર�
ઔલાદને ફક�ર બનાવી દ�ધી.

’’ આ સાંભળ�ને

તેઓ નારાજ થઈ ગયા અને મ�સ્જદ� �ુફામાં
એઅતેકાફ માટ� જઈ બેઠા. બી� �દવસે તેમના ઘર�
એક માણસ ગયો �ણે ઉ�મ પ્રકારના ઘ� અન
શર્ ેષ્ઠ પ્રકારના લોટની �ૂણીઓ તેમના
લોકોને પહ�ચાડ� અને ક�ું ક� આ આકા અદર ્બેલીએ
મોકલી છે અને તેઓ મ�સ્જદ� �ૂફામાં એઅતેકાફ
માટ� બેઠા છે . તેઓ જયાર� પાછા ફયાર ્ ત્યાર
તેઓની પત્નીએ ક�ું ક� આપે � ઘ� અને લોટ
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મોકલ્ય હતો તે � બ
ૂ જ સરસ હ�.ું જયાર� આકાએ
�ુક�ૃસે અદર ્બેલીએ આ વાત સાંભળ� ત્યાર� તે
સમ� ગયા ક� (માર� ઉપર) આ �ુદાની ખાસ
મહ�રબાની હતી અને તેઓએ સજદએ �ુક્

કય�.

અલ્લાહ જલ્લ જલાલ�ુની પ્રશંસા. તેઓના
�વનમાં ક�ટલીય વખત એ�ું બન્�ું હ�ુ. આપના
માથા ઉપર �ક�મતી પાઘડ� બાંધલ
ે ી રહ�તી અને
માગર્માં કોઈ ફક�ર માગતો તો તેઓ પાઘડ�માંથી
(કાપડ) ફાડ�ને આપી દ� તા અને કયાર� ક એ�ુ ં પણ
બન�ું ક� તેઓ ઉઘાડ� માથે પાછા ફરતા હતા. આમ
સ્પષ્ટ ર�ત ઇન્ફા (ખચર) કરવો એ ઇ સ્રફ નથી ,
પરં � ુ એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈ
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ક� જયાર�

ઇન્ફાક કરવો વા�બ ન હોય અથવા કોઈ ખાસ
પ્રકારનો વ્યવહાર હોય અથવા � કામ માટ� ખ
કરવામાં આવે તે સ્થાને એટલા વ�ુપ્રમાણમ ખચર્
કરવો યોગ્ય ન હો. આ િવષયની વ�ુ િવગતોનો
આગળના પાનાઓમાં િવગતવાર ઉલ્લેખ થઈ
� ૂ�ો છે .
*****
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અક�દા અને અમલમાં ઇસ્ર
ફ
આ પ્રકરણમાં અત્યાર �ુધી � ચચ
કરવામાં આ વી તે માલ (ના ખચર) માં ઇ

સ્રા
ફ

િવશેની હતી. જો ક� ડ�ક્ષનર(શબ્દકો) માં
ઇસ્ર
ફનો અથર્ હદથી વધી જ�ું અને અિતર�ક
કરવો તેવો થાય છે . તેથી આ જ અથર્
એઅતેકાદના મામલામાં અને તમામ માનવીય
વ્યવહારોમાં થઈ શક. એઅતેકાદમાં ઇ સ્ર
ફ એ છે
ક�, પોતાના અને બી�ઓની િવશે ખોટો અને
અયોગ્ય એઅતેકાદ રાખ. �મક� ફ�રઔને �ુદા
માનવા િવશેનો એઅતેકાદ રાખવો
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, કારણ ક�

ફ�રઔને ક�ું હ�ું ક� �ુ ં માર� િસવાય તમારા કોઈ
�ુદાને માનતો નથી.’ અને અલ્લાહ તઆલાએ તેને
હદ ઓળંગી જનાર

કહ્ હતો. � િવશે �ુદાએ

તઆલા ફરમાવે છે ક�
‘બેશક ફ�રઔન તે દ� શમાં પ્રબળ જ હ.
અને વળ� િનસંશય તે (

સખ્તઈ કરવામાં) હદ

� ો હતો.’
બહાર જનારાઓ માંહન
ુ ૧૦, આ. ૮૩)
(� ૂરએ � ૂ�સ
બેશક ફ�રઔન અથવા

તેની �વાઓ�ુ ં

સમથર્ન કર�ું ન જોઈ. અને �ઓ માનવાને
લાયક હોય તેમને માનવા જોઈએ. �મક� �ુદા
પયગમ્બરોની ન�ુવ

ત,
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અઇમ્મા

અલય્હ��ુસ્સલામની ઇમામત અન કયામત િવગેર�
ઉપર ઈમાનના કામમાં મયાર ્દા �ળવવી જોઈ.
�મક� �ુરઆનમાં � ૂ

રએ તૌબાની ૧ર૭ મી

આયતમાં �ુદા ફરમાવે છે

‘‘.....અને તેઓ �ુખ

ફ�રવી લે છે , ક�મક� �ુદાએ તેમના �દલોને ફ�રવી
નાખ્યા છ , કારણ ક� તેઓ એવા લોકો છે ક� �ઓ
સમજ ધરાવતા નથી. ’’ હદ ઓળંગવી એટલે ક�
�ુનાહ કરવા એ ઇસ્લામમાં નાપસંદ છે અને
�ુરઆનમાં ઘણી જ જગ્યાએ આનો ઉલ્લેખ .
�મક� કૌમે � ૂત�ુ ં ઉદાહરણ ક� �ઓ બદતર�ન
�ુનાહ (લવાત) કરતા હતા.

1413

‘‘િનસંશય તમે

�ીઓને �ુક� �ુ�ષો સાથે અ�ુદરતી �ૃત્ય કરો છ. ’’
(૭:૮૧)
ઇન્સાને કર�લ દર�ક �ુનાહ  સ્રફ ગણાય
છે ક� મ ક� ઈન્સા

પોતાની �હ (નફસ) સાથે

ઝયાદતી કર� છે . �ુરઆનમાં આ બાબતની
સ્પષ્ટતા રએ �મરની આ આયતમાં થએલ છે .
‘‘અય મારા બંદાઓ , ક� �ઓએ પોતાના નફસ
સાથે ઝયાદતી કર�.......’’
(૩૯:પ૩)
આ વાતની છણાવટ અને િવગતવાર
મા�હતી માટ� �કતાબ મેરા�ુસ્સઆદહ(�નો
�ુજરાતી અ�ુવાદ પણ પ્રિસધ્ધ થયો.)
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‘�હલય�ુલ �ુ�ક�ન ’, ‘િસરા�ુશ શીયહ ’ વગેર�નો
અભ્યાસ કરવો જ�ર� છ. તે �કતાબોમાં પિવત્
શર�અત અ�ુસાર કઈ ર�તે �વન વ્ય

હાર

ચલાવવો તેની િવગત તેમજ સામા �ક વ્યવહારો
િવશે મા�હતી સભર વણર્ન કરવામાં આવ્�ું  .
*****
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ક�તાબોમાં કોઇ પણ �ુલ દ� ખાય તો �ણ કરવા વીનંતી
hajinajitrust@yahoo.com
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