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ન ધ.....
Îવ ુ કતાબો ડાઉનલોડ કરવા
માટ www.hajinaji.com પર
લોગ ઓન કરો.
ૂલ ૂક જણાય

Î કતાબમાં કોઈ
તો

પેજની

િવગત

અને

ણ

કરવા

કતાબ ંુ નામ
િવનંતી.

hajinajitrust@yahoo.com
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અ ુ મ ણકા
ક્રમ

િવગત

પેજ

૧

તેત્રીસમો ગુનોહ : તક બુર કરવો

6

૨

ચોત્રીસમો ગુનોહ : મુસલમાનો સાથે
જગ
ં કરવી

૩

પાંત્રીસમો

196
ગુનોહ

:

મુદાર્ર

અને

સુ વરનુ ં ગો ત ખાવુ ં તથા લોહી
પીવુ ં

229

૪

છત્રીસમો ગુનોહ : નમાઝ ન પડવી

321

૫

સાડત્રીસમો

ગુનોહ

:

ઝકાત

ન

આપવી
૬

આડત્રીસમો

416
ગુનોહ

અહેમીયત ન આપવી

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 3
ન

:

હજને
526
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૭

ઓગણચાલીસમો ગુનોહ : વાિજબાત
પૈકી કોઈ એક છોડી દે વી

૮

602

ચાલીસમો ગુનોહ : નાના ગુનાહોનુ ં
પુનરાવતર્ન

681

એકતાલીસમો ગુનોહ : ગીબત

743

૧૦

બેતાલીસમો ગુનોહ : ચુગલખોરી

810

૧૧

તેતાલીસમો ગુનોહ : મોઅિમનની

૯

બેઈ ઝતી કરવી

834

૧૨

ચુમાલીસમો
ં
ગુનોહ : મકરો ફરે બ

914

૧૩

પી તાલીસમો ગુનોહ : અનાજની
સંગ્રહખોરી

૧૪

છે તાલીસમો

955
ગુનોહ

કુરઆને

:

મજીદની બેહુરમતી
૧૫

સુડતાલીસમો

ગુનોહ

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 4
ન

962
:

ખાનએ

986
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કાઅબાની બેહર
ુ મતી
૧૬

અડતાળીસમો ગુનોહ : મિ જદની
બેહર
ુ મતી

૧૭

1007

ઓગણપચાસમો ગુનોહ : માસ ૂમીન
અલ હેમ ુ સલામની

કબ્રની

બેહર
ુ મતી
૧૮

1019

પચાસમો ગુનોહ : હઝરત ઇમામ
હસ
ુ ૈન

અલિ હ સલામની

કબ્રની

બેહર
ુ મતી

1030

૧૯

બે સવાલ - બે જવાબ

1063

૨૦

તૌબા

1083

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 5
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અઊઝો િબ લાહે મેન શયતાિનર રજીમ
િબિ મ લા િહરરહમા િનરરહીમ

તે ીસમો

ુ ોહ
ન

અલ ક ો - તક

રુ કરવો

તેત્રીસમો ગુનાહે કબીરા
મૌજૂદ છે તે તક બુર છે ,

ના િવષે ન સ
ને ફઝલ િબન

શાઝાનની િરવાયતમાં હઝરત ઇમામ અલીરઝા
(અલિ હ સલામ)ના

હવાલાથી

ન ધવામાં

આવેલ છે અને શેખ અ સારીએ ‘મકાિસબ’માં
મજકૂર િરવાયત મોઅતબર હોવાનુ ં સમથર્ન
કયુર્ છે . અને તેઓએ ફરમા યું છે કે, તેની સનદ
સહીહ િરવાયતથી ઓછી નથી. અને અઅમશની

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 6
ન
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િરવાયતમાં પણ હઝરત ઇમામ જઅફરે સાિદક
અલિ હ સલામે

ગુનાહે

કબીરાના

િવષયમાં

ફરમા યુ ં છે કે તક બુર (ઘમંડ અને અ યાય)થી
કામ લેવ ું એ ગુનાહે કબીરા છે . આ ઉપરાંત આ
એવો ગુનોહ છે

ના માટે કુરઆને મજીદમાં

અઝાબનો વાયદો કરવામાં આ યો છે . સ ૂરએ
મરમાં અ લાહ તઆલા ફરમાવે છે : “શુ ં
ગુ ર

કરનારાઓ

(અિભમાનીઓ)નુ ં

જહ મ નથી ?” (સ ૂરએ

ઠેકાણુ ં

મર - ૩૯ આ. ૬૦)

એટલે કે જી હા, તેવા લોકોનુ ં ઠેકાણુ ં
દોઝખમાં છે અને એ જ સ ૂરામાં ફરમા યું છે :
“કહેવામાં

આવશે

કે

જહ મનાં

દરવાજાઓમાં દાખલ થઈ જાઓ (અને) હંમેશા

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 7
ન
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(માટે ) તેમાં જ રહેજો. સારાંશ કે તક બુર
કરનારાઓનુ ં (જહ મ) કેવ ુ ં ખરાબ ઠેકાણુ ં હશે
?” (સ ૂરએ

મર - ૩૯ - આ. ૭ર)

સ ૂરએ

મોઅિમનમાં

ખુદાવંદે

આલમ

ઇરશાદ ફરમાવે છે :
“એવી

રીતે

ખુદાવંદે

આલમ

દરે ક

મુતક બીર (તક બુર કરનારા) અને િશરજોરનાં
િદલ ઉપર મોહર લગાવી દે છે .” (સ ૂરએ
મોઅિમન - ૪૦, આ. ૩પ)
એટલે કે,

કોઈ પોતાની જાતને બીજા

કરતા (બીજાથી વધારે ) ઉ ચ સમ . એટલે કે
તે પોતાને એ િનશાનીઓથી ઓળખાવે. તક બુર
િવષે કુરઆને મજીદની ઘણી આયતો છે , પરં ત ુ

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 8
ન
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અત્રે ફકત એ આયતનો ઉ લેખ પ ૂરતો છે
શૈતાનના તક બુર માટે નાિઝલ થએલ છે .
એટલે કે, તક બુરના કારણે શૈતાન મરદુદ
બ યો અને કાયમ માટે ના અઝાબમાં સપડાઈ
ગયો. અ લાહ તઆલા સ ૂરએ બકરહમાં ફરમાવે
છે :
“(શૈતાને

આદમને

સજદો

કરવાનો)

ઇ કાર કય . તેણે તક બુર કયુ,ર્ અને કાિફરો
ે ો થઈ ગયો.” (સ ૂરએ બકરહ - ર, આ.
માંહન
૩૪)
હઝરત

અમી લ

મોઅમેનીન

અલિ હ સલામ નહજુલ બલાગાહનાં ખુ બએ
કાએઆહ

(ખુ બો

૧૯૧)માં

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 9
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છે

:
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“અ લાહ તઆલાએ શૈતાન સાથે

કયુર્ છે

તેનાથી ઈબ્રત હાંિસલ કરો. જયારે કે ખુદાએ
તેના લાંબા સમયના અમલ અને અગિણત
પ્રય નોને તેના એક પળના તક બુરના કારણે
નકામો કરી નાખ્યો. વા તવમાં તેણે છ હજાર
વષર્ (ની મુ ત) સુધી ખુદાવંદે આલમની
ઇબાદત કરી હતી. એ વાતની જાણકારી નથી
કે, એ વરસોની ગણત્રી દુિનયાના વરસોની
ગણત્રી મુજબની હતી કે આખેરતના વરસોની.
(કેમકે આખેરતના દરે ક િદવસની લંબાઈ હજાર
વષર્

ટલી હશે.) તો પછી ઇ લીસ પછી તેની

વો ગુનોહ કરીને કોણ બચી શકવાનુ ં છે ?
અ લાહ તઆલાએ એક ફિર તાને

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 10
ન
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કારણે જ તમાંથી કાઢી મ ૂકયો હોય તેવો ગુનાહ
કરવાથી એક ઇ સાનને જ તમાં જગ્યા કઈ
રીતે

આપે

?

ખુદાવંદે

આલમનો

હક
ુ મ

આસમાનવાસીઓ અને જમીન ઉપર રહેનારાઓ
માટે છે (અને ખુદાવંદે આલમ તરફથી કોઈ
મખલ
્ ૂકાત માટે ભેદભાવ કે દો તી હોતી નથી.)
ખુદાવંદે

આલમે

વાત

(ઇઝઝત

અને

િકબ્રીયા) આખી દુિનયા માટે હરામ કરી દીધી છે
તે કોઈ માટે મુબાહ હોઈ શકતી નથી.”
કેટલાક

વાકયો

ક ા

પછી

આપે

ફરમા યું :
“અને એ કાબીલ

વા ન બની જાઓ,

ને ખુદાવંદે આલમે કોઈ િવશેષ ફઝીલત

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 11
ન
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આપી ન હતી, તેમ છતાં તેણે (પોતાના ભાઈ)
હાબીલની

સામે

તક બુર

કયુર્

હત.ું

અને

દુ મનીના લીધે તેના િદલમાં ઘમંડ અને
આ મપ્રશંસાનો િવચાર પેદા થયો હતો. તેમજ
તેના િદલમાં ગેઝો ગઝબ (ક્રોધ અને ગુ સા)ની
આગ ભડકી ઉઠી હતી. તેમજ, શૈતાને તેના
દીમાગમાં તક બુર અને ગુ રની હવા ંકી દીધી
હતી.

ના લીધે અ લાહ તઆલાએ તેનામાં

ભ ઠપ મ ૂકી દીધી અને તેને કયામત સુધીના
કાિતલોનો જવાબદાર (બાની) િનિ ત કરી
દીધો. આ વાતનો સારાંશ એ છે કે, કાિબલ તેના
ભાઈ સાથે તક બુર કરવાના કારણે હંમેશાની
બદબખ્તી અને ભયંકર અઝાબમાં ફસાઈ ગયો.

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 12
ન
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અમુક વાકયો ક ા પછી આપે ફરમા યુ ં
: તમારી પહેલાની તક બુર કરનારી ઉ મત
ઉપર અ લાહ તઆલા તરફથી

અઝાબની

સખ્તીઓ, હલાકત અને અઝાબ નાિઝલ થયો
હતો તેનાથી બોધપાઠ ગ્રહણ કરો અને તેઓને
પડખાભેર ગાલ જમીન ઉપર રાખીને મ ૂકવાની
જગ્યા

(માટી)

પડવાના
અને

અને

તેમના

ગ ઠણીયાભેર

થાન (કબરો)થી નસીહત મેળવો
રીતે ભિવ યમાં આવનારી મુસીબતોથી

સુરિક્ષત રહેવા માટે પનાહ માંગો છો તેવી જ
રીતે ઉઘ્ધત બનાવનારા લક્ષણોથી અ લાહ
તઆલાની પનાહ માંગો. (નહજુલ બલાગાહ,
ખુ બએ કાસેઆહ - ખુ બો નં ૧૯૧)

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 13
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હઝરત રસ ૂલેખ ુદા સ લ લાહો અલ હે
વઆલેહી વસ લમ ફરમાવે છે કે કયામતના
િદવસે અ લાહ તઆલા ત્રણ પ્રકારના સમ ૂહ
સાથે વાતચીત નહીં કરે . (એટલે કે તે ત્રણેય
સમ ૂહ અ લાહના ગઝબનુ ં કે દ્ર બનશે.) અને
અ લાહ તેમની ઉપર રહેમતની નઝર નહીં કરે
અને તેવા લોકો માટે દદર્ નાક અઝાબ હશે. (૧)
વ ૃઘ્ધ િઝનાકાર ( યિભચારી પુ ષ) (ર) ઝાિલમ
સ ાધીશ (૩) મગ ર ફકીર (કાફી પાના નં
૩૧૧)
એટલે

કે,

ત્રણેય

સમ ૂહોનો

અઝાબ

યુવાનીમાં િઝના કરનાર, એવો ઝાિલમ
હાિકમ ન હોય અને એવો મગ ર
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હોય તેના કરતા વધારે છે . આ બાબતનુ ં કારણ
પણ

પ ટ છે કે, આ ત્રણેય સમ ૂહને ગુનાહ

કરવા માટે ન ુ ં કોઈ કારણ હોત ું નથી. એટલે કે,
કામવાસનાની

આગ યુવાનીમાં હોય છે તેવી

વ ૃઘ્ધાવ થામાં હોતી નથી. એટલે જયારે કોઈ
વ ૃઘ્ધ િઝના કરે તો તે િબ કુલ બેહયા હોય છે .
અને તે અહેકામે ખુદાની પરવાહ નથી કરતો,
તેથી વ ૃઘ્ધ ગુનેહગારને સજા યુવાન કરતા
વધારે હોય છે . એવું જ ઉદાહરણ સ ાધીશનુ ં
છે . ખુદાવંદે આલમે હાિકમને હકૂમત અને
તાકત અદલો ઇ સાફ ફેલાવવા માટે આપી છે ,
પરં ત ુ જો તે સ ાધીશ તે તાકતનો ઉપયોગ
મો િસતમ કરવા માટે કરવા માંડે તો
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ખુદાવંદે આલમ તેને તેના એ ગુનાહ ઉપરાંત
ખુદાવંદે આલમની નેઅમતોનો ઇ કાર કરવાને
લીધે વા તવમાં તે બંદગીનો ઇ કાર કરનાર
થઈ ગયો ગણાય છે . તેવી જ રીતે, તક બુર
કરનાર ફકીર માટે છે . તક બુરનુ ં એક કારણ
માલ દૌલત હોય છે ,

ની પાસે માલો દૌલત ન

હોય અને તેમ છતાં તે તક બુર કરે તો તેના
યવહારથી એ વાત જાહેર થાય છે કે તે દૃ ટ
અને પોતાના માિલક ખુદાનો દુ મન છે .
એક માણસે હઝરત ઇમામ જઅફરે
સાિદક અલિ હ સલામને પ ૂછયુ ં :
કુફ્રનો નીચામાં નીચો દરજજો એટલે કે
હકથી મુખ ફેરવવુ ં એ કઈ બાબત છે ? ઇમામે
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ફરમા યું કે

તેનો

નીચામાં નીચો

દરજજો

તક બુર છે . (કાફી, જી દ - ર, પાના નં ૩૦૯)
હઝરત

ઇમામ

મોહ મદ

બાિકર

અલિ હ સલામ ફરમાવે છે : ‘ઇઝઝત અને
બુ ગીર્’

તથા

‘િકબ્રીયાઈ

(મોટાઈ)

યકત

કરવી’ એ અ લાહ તઆલાના બે ખાસ પોશાક
પૈકીની બાબતો છે . (એટલે કે સ ાધીશનો
િવશેષ પોશાક પહેરવાનો કોઈને અિધકાર નથી
હોતો તેવી જ રીતે અ લાહ તઆલાની આ બે
િસફતો પૈકી કોઈ િસફતમાં તેની સાથે િશરકત
કરવાનો

મખ્લ ૂકને

હક

રહેતો

નથી.)

જો

કોઈનામાં પણ આ બે િસફતો પૈકી કોઈ િસફત
હોય એટલે કે કોઈ પોતાની બુ ગીર્ અથવા
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િકબ્રીયાઈ જાહેર કરશે, તો ખુદાવંદે આલમ તેને
ઊંધે માથે જહ મમાં નાખી દે શે.
આપે આ પ્રમાણે પણ ફરમા યુ ં : િકબ્ર
અને બુ ગીર્ અ લાહ તઆલાના બે મખ્સ ૂસ
િલબાસ સમાન છે . જો કોઈ તક બુર કરે (
ખુદાવંદે આલમની મખ્સ ૂસ િસફત છે ) તો તેણે
ખુદાવંદે અઝઝ વ જ લ સામે જગ
ં કયાર્ સમાન
છે . (કાફી ભાગ ર, પાના નં ૩૦૯)
કારણ કે તક બુર કરનાર તક બુરની
હાલતમાં પોતાની બંદગીને ભ ૂલી જાય છે .
ખરે ખર તો તેને મળે લી તમામ વ તુઓ અ લાહ
તરફથી જ છે . જયારે કે તે પોતાની જાતને
સંપ ૂણર્ અને કરતા હરતા સમ
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િફરઔનની
ઉ ચ

મ કહે છે કે હુ ં સૌથી મોટો અને

.ં મારામાં આવી અને તેવી

ે ઠતા છે ,

અને તે રીતે ખુદાએ વાહીદની સરખામણીમાં
બુબીયતનો દાવો કરી બેસે છે . આ વાતનો
અથર્ એ છે કે ઇનસાન
અ લાહ તઆલાની (એ
્
િસવાયની) દરે ક િસફતો

મકે ક્ષમા, માફી,

રહેમ, સખાવત, અહેસાન, કરમ, િહ મ, ઇ મ,
મોહ બત, મહેરબાની વગેરેના ગુણો ધરાવી શકે
છે . બ કે કુબર્ (િનકટતા)ના દર

એ ગુણોના

વધારે કે ઓછા હોવાથી જાહેર થાય છે . પરં ત ુ
ઇઝઝત અને અઝમત તેમજ િકબ્રીયાનો ગુણ
ફકત ખુદાએ અઝઝ વ જ લ સાથે જોડાએલ
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છે . તેથી કોઈ ઇ સાનને આ િસફત પ્રા ત
કરવાનો અિધકાર નથી.
કુરઆને

ખુદાવંદે

મજીદમાં

આલમ

ફરમાવે છે : અને તમામ આસમાનો અને
પ ૃ વીમાં તેની જ મોટાઈ છે . (સ ૂરએ જાસીયાહ ૪પ આ. ૩૭)
હઝરત

ઇમામ

જઅફરે

સાિદક

અલિ હ સલામ ફરમાવે છે : દોઝખમાં એક
એવી

ખીણ

છે

ઘમંડીઓ

કરનારાઓ) માટે ખાસ છે

(તક બુર

ને સકર કહેવામાં

આવે છે . એ સકરે પોતાની અિધક ગરમીની
ખુદાવંદે આલમને ફિરયાદ કરી અને

ાસ લેવા

માટે રજા માંગી. અને જયારે તેણે

ાસ લીધો
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યારે (તે સકર નામની) આખી જહ મ બળીને
ખાક થઈ ગઈ. (કાફી ભાગ ર, પાના નં ૩૧૦)
આપે આ મુજબ પણ ફરમા યુ ં :
“િનઃસંશય તક બુર કરનાર (કયામતના
િદવસે) બારીક કીડીઓના

વ પમાં મહશ ૂર

થશે. અને ખુદાવંદે આલમની મખ્લ ૂક તેમના
િહસાબ િકતાબ આપશે યાં સુધી આવા લોકો
તેઓના પગ નીચે રગદોળાયા કરશે.
અ લામા

મજિલસી

આ

હદીસના

િવવરણમાં ફરમાવે છે કે, આ હદીસ એ વાતની
દલીલ છે કે એ વાત શકય છે કે, કયામતના
િદવસે ઇ સાનનુ ં કદ દુ યવી શરીરના પ્રમાણમાં
એકદમ નાનકડા કણ

વુ ં થઈ જાય અને તેના
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શરીરના કેટલાંક અવયવો તેનામાં મૌજૂદ રહે
અને તે અ યવોની સાથે બીજાં અવયવો જોડીને
તેને મજબ ૂત બનાવી દે વાય. એ પણ શકય છે
કે

તેના

શરીર

સાથે

જોડવામાં

આવેલા

અવયવોને એટલા બધા ટીપવામાં આવે અને
એ પણ શકય છે કે આનો અથર્ એ હોય કે
પોતાના શરીર સાથે ઝલીલ મહશ ૂર થાય, ભલે
તેન ુ ં શરીર ખ ૂબ જ મોટું હોય અથવા તો કીડીના
વ પમાં મહશ ૂર થવાનો અથર્ તેને ઝલીલ અને
નીચો દે ખાડવાનો હોય શકે. એટલે કે તેન ુ ં
પણ વ પ હોય તે વ પમાં તેને રગદોળવામાં
આવશે.
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િકબ્ર તથા તક બુર અને તેના પ્રકાર :
ઇ સાનમાં આ મપ્રશંસાને
(મોટાઈ) ઉ પ

લીધે

િકબ્ર

થાય છે . અને તે પોતાની

જાતને બીજા (અથવા બીજાઓ) કરતા મોટો
અને ઊંચો સમજવા લાગે છે અને તે સંજોગોમાં
તે

વાતો અને અમલને યકત કરે છે તેને

તક બુર કહેવામાં આવે છે . તક બુરના ત્રણ
પ્રકાર છે .
(૧) અ લાહ તઆલાની સામે તક બુર
(ર) પયગ બર અને ઇમામની સામે તક બુર
અને
(૩) લોકોની સામે તક બુર કરવુ.ં
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(૧) અ લાહ તઆલા સામે તક બુર
કરવાના પણ ઘણા પ્રકાર છે . કેટલીક વખત
એવુ ં બનતું હોય છે કે, જાિહલ અને મગ ર
ઇ સાનમાં એવુ ં ઘમંડ પૈદા થઈ જાય છે કે તે
પોતાને એક સંપ ૂણર્ (હ તી) સમજવા લાગે છે .
તે

પોતાની

હ તી

અને

પોતાની

તમામ

હેિસયતોને પોતાના પ્રય નોનુ ં ફળ સમજવા
લાગે છે અને તે પોતાને મખ્લ ૂક (અ લાહનુ ં
સ ન) તેના કાબ ૂમાં અને ખુદાના િનણર્ય
(તદબીરે ખુદા) પ્રમાણે અમલ કરવો જોઈએ
તેમ માનવા તૈયાર નથી. તે પોતાની જીભ અને
ચાિરત્રયથી પોતાના ‘હપ
ુ ં દ’ને

યકત કરે છે

અને પોતાની જીભથી એમ કહે છે કે, મેં આમ

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 24
ન

HAJINAJI.COM

કયુ,ર્ં અને હુ ં આમ કરીશ અને પોતાની મયાર્ િદત
બાહય શિકત, માલ અને સ ાના મદમાં પોતાને
પેદા કરનારની ખુદાઈ અને પરવરિદગારનો
વીકાર કરતો નથી. કુરઆને મજીદમાં અ લાહ
તઆલા ફરમાવે છે : તેમના અંતઃકરણોમાં
પ્રબળ બનવાની ઇ છા (મોટાઈ અને સરકશી)
િસવાય બીજુ ં કાંઈ જ નથી,

ને તેઓ (કદી

પણ) પામનાર નથી. (એટલે દુિનયા અને
આખેરતમાં તે બુ ગીર્ પામી શકવાનો નથી
અને હક ઉપર તેનો કોઈ પ્રભાવ પડી શકવાનો
નથી.) (સ ૂરએ મોઅમીન - ૪૦, આ. પ૬)
બીજી એક જગ્યાએ અ લાહ તઆલા
ફરમાવે છે :-

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 25
ન

HAJINAJI.COM

“

લોકો આખેરત ઉપર ઈમાન નથી

રાખતા તેમના

દયો એવા છે કે તેઓ દરે ક

બાબતમાં (આ નકકર સ ય માનવાનો) ઇ કાર
કરે છે અને તેઓ ખ ૂબ જ મગ ર રહે છે .”
(સ ૂરએ નહલ - ૧૬ આ. રર)
અને કયારે ક આ ગુ ર અને તક બુર
એટલી હદે વધી જાય છે , કે ઇ સાન પોતાના
તમામ કાયર્નો સંબધ
ં પોતાની જ સાથે જોડે છે .
એ ઉપરાંત પોતે બીજાના રબ હોવાનો અને
ઉલુહીયતનો દાવો પણ કરવા લાગે છે અને
પોતે બીજા કોઈ સમ ૂહની

યવ થા જાળવતો

હોવાનો દાવો કરે છે . અને કહેતો હોય છે કે,
અમુક લોકો મારા અંકુશ હેઠળ છે અને મેં તેમને
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કેળવણી આપી છે . મ ૂખર્ િફરઔન કહેતો હતો કે
“અના

ર બોકોમુલ

આઅલા

-

લોકોનો સૌથી મોટો પરવરિદગાર

હુ ં

તમારા

.ં ” (સ ૂરએ

નાઝેઆત - ૭૯ આ. ર૪) અને પોતાના
દાવાની દલીલમાં નીચેની આયત રજૂ કરે છે .
શુ ં િમસરનુ ં રાજય મારી સ તનતમાંથી નથી ?
(અને આ સામ્રા યના તમામ કામો અને) એ
નદીઓ

મારા પગની નીચે વહેતી નથી ?

(સ એ

ખ ફ - ૪૩, આ. પ૧) અને કયારે ક

કહેતો હતો : હુ ં મારી િસવાય (બીજા) કોઈને
(પણ) તમારો પરવરિદગાર જાણતો નથી.”
(સ ૂરએ કસસ, ર૮ આ. ૩૮)
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નમ દ

બદબખત
્

મોત

અને

હયાતનો માિલક પોતાની જાતને માનતો હતો
અને કહેતો હતો કે હુ ં જીવન આપુ ં
આપુ ં

ં અને મોત

.ં (સ ૂરએ બકરહ - ર, આ. રપ૮)
ઉપરના

કૈ દખાનમાંથી

દાવાની
બે

દલીલમાં

આરોપીઓને

તેણે

બોલા યા,

માંથી એકને ક લ કરી નાખયો અને બીજાને
જીવતો છોડી દીધો.
કયારે ક

માણસ

ખુદાવંદે

અઝઝ

વ

જ લનો મુ કીર હોતો નથી. પણ પોતાના ઘમંડ
અને અજ્ઞાનતાના કારણે ખુદાવંદે આલમની
બંદગી, ઇતાઅત અને અમ્રો નવાહી - ખુદા
તરફથી આપવામાં આવેલ હક
ુ મનો અમલ અને
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કામ કરવાની મનાઈ કરવામાં આવી છે
તેનાથી બચતા રહેવાને કારણે તક બુર કરે છે .
ખુદાવંદે આલમ સ ૂરએ િનસામાં ઇરશાદ
ફરમાવે છે :‘મસીહ ખુદાવંદે આલમનો બંદો હોવાનો
ઇ કાર કરતો નથી. તેમજ િનકટના ફિર તાઓ
પણ. (અને યાદ રાખો)

(કોઈ) તેની ઇબાદત

કરવાને હલકાઈ ગણે છે અને તક બુર અને
સરકશી કરે તો નઝદીકમાં જ તે (અ લાહ) તે
બધાને પોતાની પાસે ભેગા કરી દે શે. (અને તે
દરે કને તેના અમલનો બદલો આપશે) પછી
લોકો ઈમાન લા યા છે તથા સ કાય કયાર્ છે
તેમને

તેના

સવાબનો

(પ ૂરે )
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આપશે. (એટલું જ નહીં) પોતાના ફઝલો
કરમથી તેમને કાંઈ વધારી (પણ) આપશે, અને
લોકો (અ લાહના બંદા હોવામાં) હલકાઈ
મહેસ ૂસ કરે છે અને અિભમાન કરે છે , તો તે
તેમને દદર્ નાક અઝાબ આપશે.” (સ ૂરએ િનસા ૪, આ. ૧૮ર, ૧૮૩)
હકીકતમાં

ઇબાદત

અને

ઇતાઅત

કરવાનુ ં સરકશી - ઉડંતાના કારણે છોડી દે વ ુ ં એ
કુફ્ર છે . અને ખુદાવંદે આલમની ઉલુહી યત
અને

રબુબીયતનો

કરનાર

યિકત

તે

ઇ કાર

છે .

(ખુદા)ને

કેમકે,

એવુ ં

પ્રશંસા

અને

પયરવી કરવાને લાયક સમજતો નથી. ખેરખર,
જો તે પોતાની જાત અને પોતાની તમામ
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શિક્તઓને તેની મખ્લ ૂક (અ લાહે સજ ેર્લી) અને
અ લાહ

તઆલા

ારા

પરવરીશ

પામેલી

સમજતો હોય તે ખુદા (બુ ગર્ અને બરતર) નો
ઇ કાર કરે તે વાત શકય નથી અને જો કોઈ
એવા (માણસ)થી ગુનાહ થઈ જાય અને તે
ખુદાવંદે આલમના હક
ુ મની અવગણના કરે તો
એ (ગુનાહ) ખુદાવંદે આલમની રબુબીયતનો
ઇ કાર અને ખુદા સામે તક બુર કરવાને કારણે
નહીં પણ ગફલત અને શહવત (કામવાસના)
ના પ્રભાવ અને ખ્વાહીશાતે નફસાનીને લીધે
હોય છે .
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આ િવષે ઇમામ ઝયનુલ આબેદીન
અલિ હ સલામ દોઆએ અબ ૂ હ ઝામાં અઝર્ કરે
છે :
“બારે ઇલાહા ! મેં જયારે તારા ગુનાહ
કયાર્ યારે (એ વખતે) હુ ં તારી ખુદાઈનો મુ કીર
ન હતો. અને તારા હક
ુ મને હલકો અને ત ુ છ
સમજતો

ન

હતો.

તેમજ

તારા

અઝાબના

વાયદાને પણ હકીર સમજતો ન હતો અને તારા
તરફથી મળનારી સજા િવષે મારો કોઈ િવરોધ
ન હતો. ખરે ખર, તે ગુનાહ માટે મારા નફસે
મને ઉ કેય હતો. અને મને છે તય . અને હુ ં
મારી ખ્વાહીશોના પ્રભાવમાં આવી ગયો હતો.
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ગુનાહ

તક બુર

અને

સરકશી

(િવદ્રોહ)ને લીધે કરવામાં આવે છે . તે માફીને
પાત્ર નથી. કારણ કે, એ રીતે ગુનાહ કરનારના
ગુનાહ કુફ્રની સાિબતી છે . અને એ કારણથી જ
ઇ લીસનુ ં કુફ્ર સાિબત થયુ ં હત.ું ઇ લીસને હ.
આદમ અલિ હ સલામને સજદો કરવાનો હક
ુ મ
આપવામાં આ યો હતો પણ તેણે િવદ્રોહોના
કારણે ખુદાવંદે તઆલાના હક
ુ મ પ્રમાણે સજદો
કરવાનો ઇ કાર કરી દીધો અને (ઇ લીસે) ક ું
કે, હુ ં એવો નથી કે એક એવા માણસને સજદો
ક ં

ને તેં ખણખણતી સડેલી માટીમાંથી પૈદા

કય

હોઈ. ખુદાવંદે આલમે તેના જવાબમાં

ફરમા યું : તું (બેહી તમાંથી) નીચે ઉતરી જા.
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કારણ કે તારા માટે એ લાયક નથી કે ત ું અહીં
રહીને ઘમંડ કર, ત ું અહીંથી નીકળી જા. બેશક,
તું ઝલીલ માણસો (કમીનાઓ) પૈકીનો છે .
(સ ૂરએ અઅરાફ - ૭, આ. ૧૩)
“ઇ લીસે સજદો કરવાનો ઇ કાર કય
અને તક બુર કયુર્ં અને કાફીરો પૈકી થઈ ગયો.
(સ ૂરએ બકરહ - ર, આ. ૩૪)

તક

રુ ના કારણે ુ વા ન કરવી એ પણ ુ
છે .
તક બુરને

કારણે

ખુદાની

ઇબાદત

કરવાનુ ં છોડી દે વામાં આવે અને દુવા કરવામાં
ન આવે એટલે કે પોતાની જાતને અ લાહ
તઆલાની મોહતાજ સમજવામાં ન આવે તો તે
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પણ કુફ્ર માટે કારણ પ બને છે . કુરઆને
મજીદમાં

ખુદાએ

બુ ગ

બરતર

તમારો

પરવરિદગાર ફરમાવે છે : “તમે મારી પાસે
દુવા માંગો (મને પોકારો) હુ ં તમારી (દુવા)
કબ ૂલ કરીશ.

લોકો અમારી ઇબાદત કરવા

સામે સરકશી કરે (અડકશે) તેઓ ખચીત જ
નઝદીકમાં જ ઝલીલ અને ખ્વાર થઈને િનઃશંક
જહ મમાં જશે.” (સ ૂરએ મોઅિમન - ૪૦, આ.
૪૦)
તફસીરે કાશેફીમાં લખ્યું છે કે દુવાનો
અથર્ સવાલ કરવો તે છે . એટલે કે, (હાજત પ ૂરી
થવાની) માંગણી કરો. કારણ કે, મારો ખજાનો
માલથી ભરપ ૂર છે , અને મારો કરમ આર ઓને
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પ ૂરી કરે છે . એવો કયો ફકીર છે
આર

પોતાની

લઈને મારી પાસે આ યો હોય અને મેં

ત ુરત જ તેની હાજત પ ૂરી કરી ન હોય અને
એવો કયો મોહતાજ છે

ણે પોતાની જીભથી

સવાલ કય હોય અને મેં તેની અપેક્ષા પ્રમાણે
તેની દુવાને કબ ૂલ કરી ન હોય ? પોતાની
જ રીયાતના સંજોગોમાં પરવરિદગારે આલમની
હુ રમાં આજીજી અને નમ્રતાથી સવાલ કરવો
એ દુવાની હકીકત છે અને તે જ અ દીયત અને
ખુદાએ વાિહદની વીકૃિત છે .
હવે જો કોઈ તક બુરને કારણે દુવા
કરવાનુ ં છોડી દે એટલે કે પોતાની જાતને
અ લાહ તઆલાનો મોહતાજ ન સમ
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અ લાહને ઇબાદતને લાયક ન સમ

તો તેવો

માણસ કાિફર અને જહ મમાં જવાને પાત્ર બને
છે .
હઝરત

ઇમામ

ઝયનુલ

આબેદીન

અલિ હ સલામ સહીફએ સજજાદીયા દુવા નં
૪પ માં અઝર્ કરી છે , અય બારે ઇલાહ, તારી
બારગાહમાં સવાલ કરવાનુ ં નામ તે ઇબાદત
રાખ્યુ ં છે . (કારણ કે, ઇબાદત એ ખુદાવંદે
આલમની હુ રમાં પોતાની સંપ ૂણર્ િઝ લત
જાહેર કરવી છે .)
અને ઇબાદતની સૌથી ઉ ચ કક્ષા એ
તેની બારગાહમાં સવાલ કરવો છે . એટલે કે,
મોહતાજીની

હાલતમાં

ખુ અ
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(િવનય અને િવનમ્રતા)ની સાથે અને ઇબાદત
ન કરવાને તે તક બુર કહેલ છે . કારણ કે
ખુદાએ અઝઝ વ જ લની બારગાહમાં દુઆ
કરવાથી પોતાની જાતને પોતાના ખાિલકથી
બેિનયાઝ
ભાવના

(િન પ ૃહ

-

વતંત્ર)

સમજવાની

યકત થાય છે . અને એ બાબતોનો

ુ
ઇનકાર કરવા સમાન છે કે દરે ક વ તઓ
તેના
તરફથી છે અને દરે ક મુ કેલીઓનો ઉપાય તેના
િવશાળ હાથોમાં છે .
બીજી જગ્યાએ આપે ફરમા યું : તારા
બંદાઓ પૈકી

ે ઠ બંદાઓ એ છે ,

તક બુર

નથી કરતો અને (સતત) ગુનાહો કરવાથી બચે
છે અને ઇ તીગ્ફારને પોતાનો િન યક્રમ બનાવે
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છે . અને હુ ં એ બાબતથી બેઝારી યકત ક ં
કે હુ ં તક બુર ક ં

ં

ં અને તારી મદદ ન માંગ.ું ”

(સહીફએ સજજાદીયા, દુવા નં ૧ર)

ર
ુ માતે ઇલાહ ની સામે તક
અ લાહ

તઆલાની

રુ કર ંુ :
સાથે

તક બુર

કરવાના પ્રકારોમાંથી એક પ્રકાર એ છે કે, એવી
વ ત ુઓ સામે તક બુર કરવામાં આવે

નો

સંબધ
ં
ખુદાવંદે આલમ સાથે અને હર
ુ માતે
ઇલાહી સાથે હોય. દા.ત. અ લાહ તઆલાના
અવામીરો નવાહી (અ લાહે

કામ કરવા કે ન

કરવા માટે આપેલા હક
ુ મ મુજબના) અને હરામ
મિહના ખાસ કરીને માહે રમઝાનુલ મુબારક,
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બયતુલ હરામ અને મશાહેદે મુશરર્ ફા બ કે બધી
મિ જદો પણ તેમાં શાિમલ છે . કારણ કે,
ખુદાવંદે તઆલાએ તમામ મિ જદોને સમાન
ગણીને પોતાની સાથે તેનો સંબધ
ં જોડયો છે .
અને ફરમા યું છે .
વ અ લ મસા દે િલ લાહે - અને
મિ જદો અ લાહ માટે જ છે . (સ ૂરએ િજ

- ૭ર,

આ. ૧૮)
ઉપર દશાર્ વેલ કોઈ પણ વ ત ુઓની
સામે એ રીતે તક બુર કરવામાં આવે

નાથી

તેની બેહર
ુ મતી થતી ગણાઈ, તો તે કાયર્ સંપ ૂણર્
રીતે હરામ અને ગુનાહે કબીરા છે . અને
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હકીકતમાં તેવ ું કાયર્ ખુદાવંદે આલમ સાથે
તક બુર છે .
સ ૂરએ

માએદાહમાં

અ લાહ

તઆલા

ફરમાવે છે :
“અય ઈમાન લાવનારાઓ ! જુઓ,
અ લાહ તઆલાની િનશાનીઓની બેહર
ુ મતી
(અવગણના) ન કરો. (સ ૂરએ માએદાહ - પ,
આ. ર) એટલે કે, ખુદાવંદે આલમ સાથે
સંબિધત કરવામાં આવેલ ઉમુરની બેહર
ુ મતીને
હલાલ ગણવામાં આવી નથી.
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તક

રુ ુ િનયા અને આખેરતની ઝ લત માટ

કારણ પ બને છે .
હર
ુ માતે ઇલાહી યહની સામે તક બુર
કરવાથી

જ

નહીં

પણ

તમામ

પ્રકારના

તક બુરના પિરણામે દુિનયા અને આખેરતની
િઝ લત અને

વાઈમાં સપડાઈ જવાય છે .

તેનાથી ઉલટું િવનમ્રતા (આજીજી) અને િવનય
કરવાથી દુિનયા અને આખરે તમાં ઇઝઝત અને
માન મરતબામાં વ ૃિઘ્ધ થાય છે .
હઝરત રસ ૂલે ખુદા સ લ લાહો અલ હે
વઆલેહી વસ લમ ફરમાવે છે કે જો કોઈ
અ લાહ તઆલાની ખુશનુદી માટે િવનમ્રતા
અને િવનય રાખશે - કરશે, તો ખુદાવંદે આલમ

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 42
ન

HAJINAJI.COM

તેને ઉ ચતા આપશે અને જો કોઈ તક બુર
કરશે તો અ લાહ તઆલા તેને હલકો કરશે
(ઉતારી પાડશે)” (બેહા લ અ વાર ભાગ ૧૬,
બાબુ તવાઝોઅ, પાના નં ૧પ૦)
શહ સહીફામાં ઉમર િબન શીબાએ ન ઘ્યુ ં
છે કે તેઓએ ક ું કે હુ ં મક્કાએ મોઅઝઝમામાં
સફા અને મરવાની વ ચે હતો, યારે મેં એક
માણસને જોયો

ઊંટ પર સવાર થએલો હતો

અને તેના ગુલામો તેની આજુબાજુમાંથી લોકોને
હટાવી ર ા હતા અને કોઈને તેની પાસે જવા
દે તા ન હતા.
આ બનાવના થોડા િદવસ પછી હુ ં
બગદાદ ગયો.

યાં મેં એક માણસને ઉઘાડા

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 43
ન

HAJINAJI.COM

પગે જોયો, તેના વાળ િવખરાયેલા હતા. હુ ં તેને
જોઈ ર ો હતો. તેવામાં તેણે મને પ ૂછયુ ં કે મને
આ રીતે આ ચયર્થી કેમ જોઈ ર ા છો ? યારે
મેં જવાબ આ યો કે મેં સફા અને
મરવાની

વ ચે

એક

ખ ૂબ

જ

ઘમંડી

(મુતક બીર) માણસને તક બુરથી સઈ કરતા
જોયો હતો. તેણે

વુ ં વતર્ન કયુર્ હત ું તેન ુ ં મેં

વણર્ન કયુ.ર્ તેણે ક ું કે હુ ં જ તે માણસ

.ં મેં

પ ૂછયુ ં તમારી આવી દુદર્ શા કેમ થઈ ? તેણે
જવાબ આ યો કે
કરે છે

જગ્યાએ લોકો િવનમ્રતા

યાં મેં તક બુર કય

તેથી ખુદાવંદે

આલમે મને આ જગ્યાઓ (બગદાદમાં) એકદમ
હલકા દરજ

મ ૂકી દીધો. અહીં તમામ લોકો
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ઉ ચ કક્ષાના છે અને મારી સાથે તક બુર કરી
ર ા છે .

રુ

પયગ બર અને ઇમામની સામે તક
કર ંુ :
પયગ બરો

અને

ઇમામની

સાથે

તક બુર એ છે કે, પોતાની જાતને તેમના
સમાન દરજ

અથવા તેમનાથી ઉ ચ સમ

અને તેમની ઇતાઅત અને તેમના હક
ુ મનુ ં
પાલન કરવા માટે તૈયાર ન થાય. એટલે કે
રીતે િફરઔનના માનનારા હઝરત મ ૂસા અને
હઝરત હા ન અલ હેમ સલામની સાથે તક બુર
કરતા હતા અને કહેતા હતા :
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“લોકો પર પર કહેવા લાગ્યા કે, અમે
અમારી જ

વા બે માણસો પર ઈમાન લા યા

છીએ. (વા તવમાં તેઓ અમારી ઉપર કોઈ
ફઝીલત ધરાવતા નથી.)” (સ ૂરએ મોઅમેન ૂન ર૩, આ. ૪૭)
એવી

જ

રીતે

બીજા

લોકો

ઓ

પયગ બરોને કહેતા હતા :
તમે પણ ફકત અમારી જ

વા મનુ યો

છો. (અને અમારી ઉપર કોઈ અગ્રતા ધરાવતા
નથી.) (સ ૂરએ ઇબ્રાહીમ - ૧૪, આ. ૧૦)
અથવા તો આ પ્રમાણે કહેતા હતા “(તો
પછી) અમારી ઉપર ફિર તાઓ શા માટે નાિઝલ
થતા નથી ?” (સ ૂરએ

રકાન - રપ, આ. ર૧)
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તો પછી ફિર તા અમારા ઉપર શા માટે ઉતરતા
નથી

?

(એટલે

કેમકે

અમે

પયગ બરથી

અફઝલ છીએ, તે કારણથી ફિર તાઓ અમારા
ઉપર નાિઝલ થવા જોઈએ.) અથવા અમે
અમારા પરવરિદગારને કેમ નથી જોતા ? તે
લોકોએ પોતાના મનમાં પોતાને (બહ)ુ મોટા
સમજી લીધા છે અને બહુ મોટી સરકશી કરે લ
છે .
અને

હઝરત

ન ૂહ

અલિ હ સલામના

િવધાન િવષે ખુદાવંદે આલમ ફરમાવે છે :“અને (અય પરવરિદગાર) મેં જયારે
તેમને બોલા યા કે (તેઓ તૌબા કરી લે) તો
તેઓને માફ કરવામાં આવે તો તેઓએ પોતાના
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કાનોમાં આંગળીઓ નાખી ( થી મારો અવાજ
તેમને ન સંભળાઈ) અને (મારાથી)

પાવા

માટે કપડાં ઓઢી લીધા અને અકડાઈ ગયા
અને હદથી વધારે

અિભમાન કરતા ર ા.

(સ ૂરએ ન ૂહ - ૭૧, આ. ૬)
અથવા
ુ ા
રસ ૂલેખદ

તો

દાખલા

સ લ લાહો

તરીકે

અલ હે

હઝરત
વઆલેહી

વસ લમની સામે તક બુર કરવુ ં કે તેઓ કહેતા
હતા કે : “આ કુરઆન તે બે હ તીઓ (મક્કા
અને તાએફ)માં કોઈ મોટા માણસ ઉપર શા
માટે નાિઝલ કરવામાં ન આ યુ ં ? (સ ૂરએ
ખ ફ - ૪૩, આ. ૩૧) એટલે કે તે યતીમ
યુવાન

ની પાસે માલ, હો ો કે સ ા નથી તે
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પયગ બરીને લાયક નથી અને કોઈ એવા
માણસને કે

જાહેરી રોબ અને દબદબો

ધરાવતો હોય તેવા માણસ ( મકે વલીદ િબન
મુગીરા અને અબુ મસઉદ સકફી) ઉપર કુરઆન
શા માટે નાિઝલ ન થયુ,ં થી અમે તેની
પયરવી કરીએ.
હકીકતમાં પયગ બર અને ઈમામ સામે
તક બુર કરવું એ અ લાહ સામે તક બુર કરવા
સમાન છે . તેવી જ રીતે, પયગ બર અને
ઇમામના પ્રિતિનિધઓ સામે તક બુર કરવુ ં અને
તેઓ તેમના પ્રિતિનિધ હોવાના કારણે તેમની
ઇતાઅત ન કરવી એ પણ ખુદાવંદે આલમ
સામે તક બુર કરવા સમાન છે . આમ,
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બાઅમલ ઓલમા અને માગર્દશર્ન પ્રા ત કરે લ
ફોકહા

વતર્માન યુગમાં ઉમુમી નાએબીન છે

અને હઝરત હજ
ુ જત અજજલ લાહો તઆલા
ફરજહ ૂ શરીફના

પ્રિતિનિધ

ઇતાઅતમાં)

તેઓની

સામે

અથવા

તેમની

તૌહીન

તો

છે .

(અહકામની

તક બુર

કરવુ ં

(અપમાન

-

અવગણના) કરવી અને વાણી તથા યવહારથી
એવુ ં જાહેર કરવુ ં કે તમે કોણ છો કે હુ ં તમારી
પયરવી ક ? આવુ ં વતર્ન કરનાર અને કહેનારે
પયગ બર અને ઇમામની સામે તક બુર કયુર્
હોવામાં કોઈ શંકાને
જઅફરે

સાિદક

થાન નથી અને ઇમામ

અલિ હ સલામના
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પ્રમાણે (આવું કામ) અ લાહ તઆલાની સાથે
િશકર્ કરવા સમાન છે .

આ લમની સામે તક

રુ એ પયગ બર

અકરમ સ લ લાહો અલ હ વઆલેહ
વસ લમ સાથે તક

રુ કરવા સમાન છે .

ખબરદાર, આિલમની અવહેલના ન કરો
અને તેમની વાતને રદ ન કરો (જૂઠલાવો
નહીં), તેમની સાથે દુ મની ન રાખો પણ તેમને
દો ત રાખો. કારણ કે, ઓલમા સાથેની િમત્રતા
એ ઇખ્લાસની િનશાની છે અને ઓલમા સાથે
દુ મની િનફાક છે . સમજી લો કે,

આિલમની

તૌહીન (અપમાન) કરે તેણે મારી તૌહીન કરી
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ગણાશે. અને

ણે મારી તૌહીન કરી તેણે

અ લાહની તૌહીન કરી અને અ લાહની તૌહીન
કરનારની જગ્યા જહ મ છે અને યાદ રાખો,
ણે આિલમને ઇઝઝત આપી તેણે જાણે મને
ઇઝઝત આપી અને

ણે મને ઇઝઝત આપી

તેણે અ લાહને ઇઝઝત આપી. આના કારણે
તેવી યિકતની જગ્યા જ ત છે . (લે યાલીયુલ
અખ્બાર, ભાગ ર, પાના નં ર૬૮)

તક

રુ કરનાર જહ મી છે .

એ વાત સારી રીતે જાણી લેવી જોઈએ,
કે એ આયતો અને િરવાયતો

માં તક બુર

કરનાર હંમેશા જહ મમાં રહેશે તેનો ઉ લેખ છે ,
તેનો અથર્ બે પ્રકારના તક બુર છે . એટલે કે,
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ખુદાએ તઆલા સાથે તક બુર કરવુ ં અને તેના
પયગ બર અને ઇમામની સાથે તક બુર કરવુ.ં
િવષે આગળ ઉ લેખ થઈ ચ ૂક્યો છે . તે
પ્રમાણે, એ બંને પ્રકારના તક બુર એ ખાિલકે
કાએનાતનો ઇ કાર કરવા સમાન છે . એ વાતમાં
કોઈ શંકાને

થાન નથી, કે

કોઈ ઈમાન

લા યા વગર મરશે તે હંમેશ માટે જહ મમાં
રહેશે.
િકતાબે ‘કવાએદ’માં શહીદ ફરમાવે છે ,
કે તક બુર ગુનાહ છે અને તે િવષેની ઘણી
િરવાયતો વાિરદ થઈ છે . એ િવષે હઝરત રસ ૂલે
ખુદા સ લ લાહો અલ હે વઆલેહી વસ લમે
ફરમા યુ ં છે :
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માણસના િદલમાં જરા

“

ટલું પણ

તક બુર હશે તે જ તમાં હરિગઝ પ્રવેશી શકતો
નથી.” (કવાએદ શહીદ, બેહાર ભાગ ૩, પાના
નં ૭૩)
યારપછી આપ ફરમાવે છે કે “તેનો
અથર્ એવું તક બુર છે

કુફ્રની હદ સુધી

પહ ચાડી દે ” (એટલે કે અ લાહ તઆલા અને
પયગ બરે

અકરમ

સ લ લાહો

અલ હે

વઆલેહી વસ લમ સાથે તક બુર કરવુ)ં અને
જો તક બુરનો અથર્ આ િસવાયનો કોઈ થતો
હોય, એટલે કે બીજા લોકો સાથે તક બુર કરવુ ં
એવો અથર્ થતો હોય તો પછી આ હદીસનો અથર્
એ છે

કે

ગુ ર કરનાર માણસ ઇ કેસારી
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(નમ્રતાભયુર્ વતર્ન) કરનાર મોઅિમનની સાથે
બેિહ તમાં હરિગઝ જશે નહીં. પરં ત ુ તે પહેલા
અમુક િનિ ત સમય સુધી જહ મની આગમાં
રહેશે. (શહીદનો કોલ અહીં પ ૂરો થયો.) પહેલી
તફસીર બહેતર છે . એ તફસીર નીચેની હદીસને
સમથર્ન આપે છે ,

માં મોહ મદ િબન મુિ લમે

ઇમામ

સાિદક

જઅફરે

અલિ હ સલામથી

િરવાયત કરી છે કે ઇમામે ફરમા યુ ં :
“ ના

િદલમાં

રાયના

દાણા

ટલું

તક બુર હશે તો તે બેહી તમાં નહીં જાય.”
(કાફી, પાના નં ૧૦)
મોહ મદ િબન મુિ લમે ક ું : “ઇ ના
િલ લાહે વઇ ના એલ હે રા ઉન” ઇમામે પ ૂછયુ ં
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કે તમે આ આયતે ઇ તરજાઅ શા માટે પડયા ?
મેં ક ું કે આપની પાસેથી આ વાત સાંભળી
તેથી. ઇમામે ફરમા યુ ં “તમે

સમજો છો તે

પ્રમાણે નથી. જાણી લો કે આ કહેવા પાછળનો
મારો આશય જહદ
ુ અને ઇ કાર છે .” બીજી એક
જગ્યાએ આપે ફરમા યુ ં : “આ િવધાનનો અથર્
જહદ
ુ અને ઇ કાર છે . (એટલે કે, એ તક બુર
જ તમાં જવામાં અંતરાય પ બનશે તે એવુ ં
તક બુર છે )
અને

માં હકકનો ઇ કાર કરવામાં આવે

તક બુરમાં

ખુદા

અને

રસ ૂલનો

(હક
ુ મનો) ઇ કાર શાિમલ હોયં પરં ત ુ આ વાત
ઈમાન હોવાની સાથે (એટલે કે કોઈ મોઅિમન
લોકો સાથે તક બુર કરનારને લાગુ પડતી
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નથી, એટલે કે, તેવા મગ ર માણસને કયારે ય
અઝાબથી મુિકત નહીં મળે તેવ ું નહીં બને.)

લોકો સાથે તક

રુ ભય વતાવ

લોકો સાથે તક બુર કરવું એ તક બુરનો
ત્રીજો પ્રકાર છે . એટલે કે, પોતાને મોટો અને
બીજા લોકોને નાના (હલકા) સમજવા એટલે કે,
બીજા લોકો ઉપર પોતાની મોટાઈ જાહેર કરીને
પોતે

કોઈ

િવશેષતા

કે

ઉ ચતા

ધરાવતો

હોવાની મા યતા રાખવી અને બીજા કોઈને
પોતાની સમાન હોવાની વાતને ખરાબ સમ .
ર તામાં ચાલતી વખતે બીજાઓ કરતા આગળ
ચાલે, મજિલસોમાં સૌ કરતા આગળ બેસવાની
ઇ છા

રાખે.

બધા

લોકો
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નમ્રતાભયુર્ વતર્ન કરી પોતાને સલામ કરે તેવી
અપેક્ષા રાખે. જો કોઈ પોતાને સલાહ શીખામણ
આપે તો તેની સલાહને કબ ૂલ રાખવાને બદલે
તેને ધીક્કારે . એવો માણસ જયારે કોઈ ખરાબ
કામ કરતો હોય અને તેને રોકવામાં આવે તો
તેની ઉપર ગુ સે થઈ જાય. તેવા માણસને જો
કોઈ વાત શીખવવામાં આવે તો તેની સામે શુક્ર
અદા ન કરે , તેનો આભાર ન માને પણ તેનાથી
ઉ ટું તેની ઉપર ઉપકાર દે ખાડે. બીજાઓ પાસે
ૂ માં,
પોતાની સેવા કરાવવાની અપેક્ષા રાખે. ટંક
બીજા

કરતા

પોતાને

દરજજાવાળો સમ .

સારો

અને

િવશેષ

મકે, પોતાને જાનવરો

કરતા ઉ ચ સમ , અને જો પોતે
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તો ગરીબો, મોહતાજો અને વ ૃઘ્ધો સાથે નમાઝે
જમાઅત અને દીનના સામ ૂહીક કાયર્ક્રમમાં
હાજરી આપવા માટે તૈયાર ન થાય. હકીકતમાં
આવો

યવહાર કરનાર ખુદાવંદે બુ ગર્ અને

બરતરની ખાસ િસફતો એટલે કે અઝમત અને
િકબ્રીયાઈમાં પોતાને શાિમલ કરે
અગાઉ ઉ લેખ થઈ ગયો છે . આવો
કરનાર એવા બાદશાહના ગુલામ

છે .

નો

યવહાર
વો છે

સ તનતનો તાજ પોતાના માથા ઉપર રાખી દે
અને બાદશાહના તખ્ત ઉપર બેસી જાય. એવો
િનલર્ જ બંદો ખુદાના કહર અને ગઝબ (ગુ સો
અને પ્રકોપ)ને લાયક બને છે . અક્કલમંદો તેને
ચેતવણી આપે છે . કારણ કે, તમામ યિકતઓ
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ખુદાવંદે આલમના બંદા છે અને તે રીતે બધા
જ એક સરખા અને સમાન છે . જો એક યિકત
કોઈ બીજાની સામે તક બુર કરે અને બીજાને
પોતાનાથી

હ કો

સમ

તો

તેણે ખુદાવંદે

આલમ સાથે એવી વ ત ુમાં જગ
ં કરી

વ તુ

ફકત ખુદાએ તઆલાને લાયક છે .
કેટલીક એવી િરવાયત

લોકોની સાથે

તક બુર કરવા અને તેના પિરણામે થનારા
અઝાબ િવષે નાિઝલ થઈ છે .

નો ઉ લેખ

પ્ર તુત િવષયના ચચાર્ના આરં ભમાં થઈ ચ ૂકયો
છે .
હઝરત

ઇમામ

જઅફરે

સાિદક

અલિ હ સલામ ફરમાવે છે :
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“તક બુર એ છે

કે

લોકોને હલકા,

ઝલીલ અને િતર કૃત સમ , હક્કને નાદાની
સમ .” (કાફી ભાગ ર, પાના નં ૩૧૦)
આ િવષયમાં અ લામા મજિલસી અ.ર.
ફરમાવે છે કે આનો અથર્ એ છે કે હકકની સામે
નાદાની અને અધમતા આચરવી, હકકને કબ ૂલ
ન કરવો અથવા હકકને હકીર સમજવો અને
તેના મહ વને ન સમજવો.
પયગ બરે અકરમ સલલ
્ લાહો અલ હે
વઆલેહી વસ લમ ફરમાવે છે :
“સૌથી ઉ ચ દરજજાનુ ં તક બુર એ
મખ્લ ૂકને હકીર સમજવી અને હકકને હકીર
ગણવો તે છે .” (કાફી ભાગ ર, પાના નં ૩૧૦)
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એટલે હકકની (સ ય બાબતની) અવગણના કરે
અને હકક પર તોને મેણાં ટોણાં મારે .
ઉમર

િબન

યઝીદે

હઝરત

ઇમામ

જઅફરે સાિદક અલિ હ સલામને પ ૂછયું કે હુ ં
સારો ખોરાક ખાઉં

,ં સારી ખુ બુ લગાડું

ઉમદા ઘોડા પર સવારી ક ં

,ં

,ં અને ગુલામ

મારી સાથે હોય છે , તો શુ ં મારો આ યવહાર
તક બુરમાં ગણાય ? જો તેમ હોય તો હુ ં આ
કામને છોડી દઉં. ઇમામે માથુ ં

કાવી દીધુ ં અને

યાર પછી ફરમા યું : યાદ રાખો, મુતક બીર
મલઉન (અહંકારી - લાનતોને પાત્ર) એ છે
લોકોને હકીર સમ

અને હકકને નઝરઅંદાઝ

કરી દે . ઉમરે ક ું : હકક (નો અથર્) તો સમજુ ં
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ં પણ નઝર અંદાઝ કરવાનો અથર્ સમજતો
નથી. તેના જવાબમાં ઇમામે ફરમા યુ.ં
“

લોકોને હકીર સમ

અને તેમના

પર મોટાઈ યકત કરે તો તે મુતક બીર છે .”
(કાફી, ભાગ - ર, પાના નં ૩ર૧)
જો કે લોકો સાથે તક બુર ભય વતાર્ વ
કરવાના કેટલાક પ્રકારનો કુરઆને મજીદ અને
િરવાયતોમાં ખાસ ઉ લેખ કરવામાં આ યો છે ,
પૈકી કેટલીક આયતો / િરવાયતો અત્રે
પ્ર તુત કરવામાં આવે છે .

ુ રઆનની િ ટએ લોકો સાથે તક
અ લાહ

તઆલા

સ ૂરએ

રુ

બકરહમાં

ફરમાવે છે :
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“અને જયારે (કાિફરો અને મુનાિફકોને)
કહેવામાં આવે છે કે , ખુદાથી ડરો (અને ગુનાહ
તથા ફસાદને છોડી દો તો

યારે જાહેલીયત

અને શાનો શૌકત તેઓને ઉ કેરે છે અને જયારે
ખુદાનુ ં નામ અને તેનાથી ડરવાનુ ં સાંભળે છે તો
બેહદ
ુ ા વાતો કરવા લાગે છે ) તો ગુ ર તેમને
ઉ કેરે છે . પછી (એવા કમબખ્ત માટે માત્ર)
જહ મ (નો અઝાબ) પ ૂરતો છે . અને તે ઘણુ ં
ખરાબ ઠેકાણું છે . (સ ૂરએ બકરહ - ર, આ.
ર૦૬)
અ દુ લાહ િબન મ ઉદથી ન ધવામાં
આ યું કે, જયારે કોઈને એમ કહેવામાં આવે કે
“ઇ તકી લાહ” એટલે કે, અ લાહથી ડરો અને
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જો તેના જવાબમાં તે એમ કહે કે, “અલ ક
નફસક” - જાવ, તમે તમારી (પોતાના જીવની)
િફકર કરો. તો આવો જવાબ આપવો એ સૌથી
મોટા ગુનાહ છે . આવી રીતે કોઈને તેની ભલાઈ
માટે એમ કહેવામાં આવે, કે ખુદાથી ડરો અને
અમુક પ્રકારના ગુનાહ કરવાનુ ં છોડી દો, યારે
ખુદાનુ ં નામ સાંભળીને તે ઇ કસારી કરવાને
બદલે તક બુર કરે અને ખરાબ શ દો બોલવા
લાગે,

મકે એવુ ં કહે કે તમે બેવકૂફ છો, તમારે

આ વાત સાથે શુ ં લાગે વળગે ? જાવ, પહેલા
તમે તમા ં કામ સુધારો. તમારો િહસાબ મારાથી
જુદો છે . અથવા તો ગુનાહો તકર્ કરવાને બદલે
તેનો ઇસરાર (પ ૂનરાવતર્ન) કરે અને વધારે
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પ્રમાણમાં ગુનાહો કરવા લાગે તો તેવા માણસ
માટે ઉપરની આયત યથાથર્ છે :
આનુ ં ઉદાહરણ એ છે કે, દરે ક હકક
વાત કબ ૂલ કરવામાં તેન ુ ં તક બુર અંતરાય પ
બની જાય છે અને તે દરે ક હકક વાતને ખોટી
સાિબત કરવાનો પ્રય ન કરે છે .
દાખલા તરીકે, કોઈ માણસ મુનાઝરા
વખતે સામેવાળાની કોઈ હકક વાતને સાંભળે
તો તેન ુ ં તક બુર અડચણ પ બની જાય છે .
અને તે બાિતલને છોડતો નથી. આ બાબત
મુનાિફકોના ગુણ અને ચાિર ય પૈકીની છે .
અ લાહ તઆલા ફરમાવે છે : “અને
લોકો કાિફર થઈ ગયા તેઓ પર પર કહેવા
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લાગ્યા, આ કુરઆન સાંભળો જ નહીં અને
જયારે કુરઆન પડવામાં આવે (તો) તેની
(વ ચે)

ઘ ઘાટ

મચા યા

કરો,

થી

(તે

યુિકતથી) તમે પ્રભાિવત થઈ જાઓ. (કદાચને
તમે ફાવી જાઓ)” (સ ૂરએ હામીમ સજદા - ૪૧,
આ. : ર૬)
સ ૂરએ

લુકમાનમાં

અ લાહ

તઆલા

ફરમાવે છે :
“અને
પોતાનુ ં મુખ

લોકોની

સામે

(અિભમાનથી)

લાવો નહીં (એટલે કે મુલાકાત

કરતી વખતે લોકોની સાથે ઇ કસારીની સાથે
વાતચીત અને સલામ કરો અને તેઓ તરફથી
મુખ ન ફેરવો

વો યવહાર મુતક બીર લોકો
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ફકીરોને હકીર અને હલકા સમજીને કરે છે . યાદ
રાખો કે અમીર અને ગરીબ બંને સાથે મુલાકાત
કરતી વખતે એક સરખો જ વયવહાર
હોવો
્
જોઈએ. અને જમીન ઉપર અકડાઈને ન ચાલો.
(જાહીલો અને દુિનયા પર ત લોકોની

મ

ઓ

ખ ૂબ જ ખુશી અને ગુ રની હાલતમાં જમીન
ઉપર અકડાઈને ચાલે છે ) બેશક, ખુદા કોઈ
અકડાઈને

(અહંકારપ ૂવર્ક)

શેખીખોર (

ચાલનાર

અને

પોતાના માલ અને નેઅમતને

લીધે લોકો સામે તક બુર કરે છે )ને દો ત
રાખતો નથી.” (સ ૂરએ લુકમાન - ૩૧, આ. ૧૮)
અ લાહ

તઆલા

સ ૂરએ

હોજોરાતમાં

ફરમાવે છે : “અય ઈમાનદારો (તમારામાંથી
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કોઈ

કૌમનો)

કોઈ

પુ ષ

(બીજી

કૌમના)

પુ ષોની ઠેકડી ન ઉડાવે (એટલે કે બીજાને
હલકા અને તુ છ ન સમ ) શકય છે કે તે લોકો
( ની ઠેકડી ઉડાડવામાં આવી હોય તે ખુદની
નઝદીક) બહેતર હોય અને ન તો

ત્રીઓ

ત્રીઓની ઠેકડી ઉડાવે. શકય છે કે ઔરત
( ની ઠેકડી ઉડાડવામાં આવી હોય) તે ઠેકડી
ઉડાવનારી ત્રીઓ કરતા સારી હોય અને તમે
અરસપરસ એકબીજાને મેણાં ટોણાં ન મારો.
(એટલે કે સમાન મઝહબવાળાઓને. કારણ કે)
મોઅિમનો એક નફસ સમાન છે (જો કોઈ
બીજાઓ ઉપર ઐબ લગાવે તો જાણે કે તેણે
પોતાની ઉપર જ ઐબ લગાડયો) એકબીજાને
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ખરાબ નામો (ઇ કાબ)થી ન બોલાવો. ઈમાન
લા યા પછી બદકારી (નુ)ં નામ જ ખરાબ છે .
લોકો તૌબા નહીં કરે (આમ કરવાથી અટકશે
નહીં) તેઓ ઝાિલમો છે . (તેવા લોકો જાતે
ખુદાવંદે આલમના અઝાબ અને ગઝબના પાત્ર
બની ગયા.) (સ ૂરએ હોજોરાત - ૪૯, આ. :
૧૧)
વા તવમાં જો કોઈ મુસલમાનને હલકી
અને ત ુ છતાની દ્રિ ટએ જૂએ અને પોતાને તેની
તો તેન ુ ં વતર્ન ઇ લીસ

કરતા ઉ ચ સમ
થશે.

કારણ

કે,

તેણે

હઝરત

વું

આદમ

અલિ હ સલામને િતર કારની દ્રિ ટએ જોયા.
અને પોતાને તેઓ (અલિ હ સલામ) કરતા
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ઉ ચ સમજતો હતો. અને કહેતો હતો કે : હુ ં
તેઓ (આદમ અલિ હ સલામ ) કરતા

ે ઠ

.ં

કેમકે, મને આગથી પૈદા કરવામાં આ યો છે
અને તેને માટીથી પૈદા કરવામાં આ યા છે .
(કયાં આગ અને કયાં માટી)” (સ ૂરએ સાદ ૩૮, આ. ૭૬)
ખુદાવંદે આલમે ફરમા યુ ં :
“હુ ં

તારાથી

અને

લોકો

તારી

તાબેદારી કરશે (તારા અનુયાયી બનશે) તે
બધાથી જહ મને અવ ય ભરી દઈશ. (એ રીતે
તેણે

પોતાની

મેળે

અનંત

િવનાશ

વહોરી

લીધો.)” (સ ૂરએ સાદ - ૩૮ આ. ૮પ)
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માલ અને દૌલત ંુ
તક
પોતાના

માલ,

દશન કર ંુ એ પણ
રુ છે . :
હો ો,

સંપિત

અને

ઐ યર્ન ુ ં પ્રદશર્ન કરવુ ં અને લોકોને દે ખાવ
કરવો તથા ગવર્ અને અહંકાર કરવો પણ લોકો
સાથે તક બુર કરવા સમાન છે .

િવષે

ખુદાવંદે આલમ સ ૂરએ કસસમાં ફરમાવે છે :
“બેશક, કા ન મ ૂસાની કૌમમાંથી હતો, તેણે
પોતાની કૌમ િવ ઘ્ધ બંડખોરી શ

કરી (એક

િદવસ શિનવારના િદવસે કા ન પોતાની કૌમની
સાથે

ખ ૂબ

જ

ઠાઠપ ૂવર્ક

શણગારની

નીક યો) તે એક સફેદ ઘોડા ઉપર

સાથે

ની જીન

સોનેરી હતી અને શાહી પોશાક પહેરીને બેઠો
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અને તેજ અરસામાં પોતાની સાથે ચાર હજાર
લોકોને લઈ આ યો અને પોતાની સંપિત અને
ભપકાનુ ં પોતાની કૌમની સામે પ્રદશર્ન કયુ.ર્
એટલે સુધી કે તેને જમીનમાં ધકે લી દે વામાં
આ યો. (સ ૂરએ કસસ, ર૮, આ. ૭૬ અને ૮૦)
‘બેહા લ અ વાર’માં િરવાયત છે કે,
હઝરત

રસ ૂલેખ ુદા

(સ લ લાહો

અલ હે

વઆલેહી વસ લમ)એ ગુ ર અને તક બુર
અંદાઝથી ચાલવાની મનાઈ ફરમાવી છે . જો
કોઈ ઉમદા પોશાક પહેરીને તે પોશાક માટે ગવર્
કરે તો ખુદાવંદે આલમ તેને દોઝખની આગના
એ તબકકામાં નાખી દે શે જયાં તેને કા નનો
સાથી બનાવી દે શે. કારણ કે, કા ન એ પહેલો
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માણસ હતો

ણે ગુ ર અને તક બુર કયુર્ હત.ું

એ જ કારણસર ખુદાવંદે આલમે તેના ઘરને
જમીનમાં ધસાવી દીધું હત.ું આ જો કોઈ
અઝમતે ઇલાહીની સામે ગુ ર કરે , તેણે જાણે કે
ખુદાવંદે આલમ સામે જગ
ં કરી. આપે ફરમા યુ ં
કે જો કોઈના કપાળ ઉપર, કોઈ મોહતાજને
જોઈને કરચલી પડી જાય અથવા તો કોઈ
મોહતાજ ઉપર

મ કરે અથવા તો તેને હકીર

સમ , તો હક તઆલા તેને બારીક કીડીઓની
મ ઇ સાનની શકલમાં મશહરૂ કરશે. અને તેને
જહ મમાં ધકેલી દે શે.” (બેહા લ અ વાર, ભાગ
- ૧૬, નવી આવ ૃિત ભાગ ૭૬, પાના નં ૭૬)

તક

રુ કરનાર વા તવમાં દ વાનો છે
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આ

ઉપરાંત

બેહા લ

અ વારમાં

ન ધવામાં આ યુ ં છે કે :
હઝરત રસ ૂલે ખુદા સ લ લાહો અલ હે
વઆલેહી વસ લમ એક સમ ૂહ પાસેથી પસાર
થયા.
હઝરત

સમ ૂહ એક જગ્યાએ ભેગો થયો હતો.
રસ ૂલે

ખુદા

સ લ લાહો

અલ હે

વઆલેહી વસ લમે તે સમ ૂહના લોકોને પ ૂછયું કે
અહીં શા માટે ભેગા થયા છો ? યારે તેઓએ
ક ું કે અહીં એક દીવાનો (પાગલ) માણસ છે ,
જાત જાતના ચેનચાળા કરે છે . યારે આપે
ફરમા યુ ં કે તે દીવાનો નથી પણ એક પ્રકારની
બીમારીથી

પીડાઈ

છે .

યાર

પછી

આપે

ફરમા યું કે હુ ં તમને કહુ ં કે હકીકતમાં દીવાનો
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કોણ છે ? જીહા, યા રસ ૂલ લાહ સ લ લાહો
અલ હે વઆલેહી વસ લમ

યાર પછી આપે

ફરમા યું કે, દીવાનો એ છે કે
અકડાઈને

ચાલે

અને

ર તામાં

તક બુરેન

કારણે

અકડાઈને ડાબી જમણી બાજુ જોઈને ચાલે.
(પોતાની જાત ઉપર ઘમંડ કરે ) અને પોતાના
બાવડાં (હાથ) અને પગને ઘમંડપ ૂવર્ક ઊંચા
નીચા કરે . પોતે ગુનાહો કરવામાં મશગ ૂલ હોવા
પછી અને લોકો તેની બ ૂરાઈથી સુરિક્ષત ન હોય
અને લોકો તેની પાસેથી કોઈ ભલાઈની આશા
ન રાખતા હોય તેમ છતાં તે ખુદાવંદે અઝઝ વ
જ લની પાસે બેહી તની તમ ના રાખે.”
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પોતાની

તને પાક ઝા
તક

હર કરવી એ

રુ છે

પોતાની જાતને પાકો પાકીઝા, સાહેબે
મકામ અને ઉ ચ મરતબાવાળા સમજવું અને
પાકીઝા

જાહેર

કરવાનો

સમાવેશ

પણ

તક બુરમાં થઈ જાય છે . સ ૂરએ નજમની
આયત નં.૩રમાં પણ પોતાને પાકીઝા જાહેર
કરવાની મનાઈ કરવામાં આવી છે . (અિભમાન
કરી) તમારા નફસને પાકીઝા જાહેર કરો નહીં.
પરહેઝગાર છે તેને તે (ખુદા સારી પેઠે જાણે
છે .” (સ ૂરએ નજમ - પ૩, આ. ૩ર)
સ ૂરએ િનસામાં અ લાહ તઆલા ફરમાવે
છે :-
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“(અય રસ ૂલ !) શુ ં તમે એ લોકો (ના
હાલ) ઉપર નજર નથી કરી કે

ઓ પોતાની

મેળે ખ ૂબ જ પિવત્ર બને છે . (યહદ
ૂ ીઓના
સમ ૂહની

મકે

ઓ કસમ ખાય છે કે અમે દરે ક

ગુનાહોથી પાક છીએ) બ કે ખુદા

ને ચાહે છે

તેને પિવત્ર બનાવે છે અને

મ તો કોઈ પર

એક વાળ (સ ૂરતના તાંતણા)

ટલો પણ નથી.

અય રસ ૂલ, જુઓ તો આ લોકો ખુદા ઉપર કઈ
રીતે જૂઠ બાંધે છે ( વી રીતે યહદ
ુ ીઓ કહે છે કે
અમે પાક છીએ અને બેહી તવાસીઓ પૈકી છીએ
અને નસારા કહે છે કે અમે ખુદાના દો ત છીએ
અને અમે બેહી તવાસીઓ છીએ) અને પ્ર યક્ષ
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ગુનાહ માટે તો બસ એ જ પ ૂરત ું છે .” (સ ૂરએ
િનસા - ૪, આ. : ૪૯ - પ૦)
કયારે ક ઇ મના કારણે મોટાઈ જાહેર
કરવી,

મકે એમ કહેવ ું કે હુ ં ઘણા ઉલ ૂમનો

માિલક

,ં અમુક ઉ તાદ અને અમુક બુ ગ ને

મેં જોયા છે , અમુક ઉલ ૂમ (ઇ મનુ ં બહવ
ુ ચન)
મેળવવા માટે મેં ખ ૂબ જ ઝહેમત ઉઠાવી છે .
કયારે ક કોઈ ઇબાદતના િહસાબે પોતાની મોટાઈ
જાહેર કરે છે . કોઈ એમ કહે છે કે મેં કેટલાય
વરસો સુધી રાત્રે જાગીને ઇબાદત કરી અને
િદવસના રોઝા રાખ્યા છે . કોઈ એવુ ં ગુ ર કરે
છે , અમુક

યિકત પાસે મારી

ટલો માલ છે

તેમ છે . કોઈ એવું ગુ ર કરે છે કે, અમુક યિકત
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પાસે મારી

ટલો માલ છે તેમ છતાં તેણે હજુ

સુધી હજ કરી નથી, જયારે કે હુ ં કે ટલીય વખત
હજ અને િઝયારત માટે જઈ ચ ૂકયો

ં અને

આવા જ પ્રકારના બીજા ઉદગારો કરે છે .
કયારે ક પ ટ રીતે નહીં પણ આડકત્રી
રીતે બડાઈ દે ખાડવામાં આવે છે .

મકે, એમ

કહેવામાં આવે છે ફલાણા માણસે મારી ઉપર
મ કય હતો ( ના પિરણામે) તે મરી ગયો.
(તે કારણે) અમુક પ્રકારના રોગનો ભોગ બની
ગયો અથવા તો મોહતાજ થઈ ગયો. આવુ ં
કહેવાનો અથર્ પોતાની કરામત જાહેર કરવાનો
હોય છે અથવા તો એમ કહે કે, મેં ખુદાવંદે
આલમ પાસે અમુક હાજત માંગી તો તરુ ત જ
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પ ૂરી થઈ ગઈ. આમ કહેવાનો તેનો અથર્ એવો
હોય છે કે, હુ ં મુ તજાબુદ દાવત (એવી િસિઘ્ધ
પામેલ

યિકત

ની દરે ક વાત અ લાહની

બારગાહમાં કબ ૂલ થતી હોય છે )
ઉપરની વાતનો સારાંશ એ છે , કે કથન
અને કાયર્ બંનેની રીતે તક બુરના ઘણાં પ્રકાર
છે . કેટલાક ઓલમાએ ર બાની ફરમાવે છે કે,
પોતાની ઇઝઝતની સુરક્ષા માટે હસદ, ગુ સો,
ગઝબ, દં ભ, જૂઠ, ગીબત, તોહમત વગેરેમાં
એવી કોઈ બદબખ્તી નથી

માં તક બુર

કરનાર ફસાતો ન હોય અને પોતાની ઇઝઝત
અને શાન ઓછી થવાના ડરથી અખ્લાકે હસના
(સુચાિર ય)માં એવી કોઈ સારી વાત નથી, કે
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નાથી (અહંકારી) મુતક બીર વંિચત ન રહેતો
હોય. દાખલા તરીકે નમ્રતા, ગુ સાને પી જવુ,ં
માફી અને ક્ષમા આપવી, સ ચાઈ, મોઅિમન
સાથે દો તી રાખવી વગેરે. અલબ ત, તકબબુ
્ ર
કરનાર આવા ગુણો પોતાનામાં હોય તેને
છે . ખ ૂબ જ

પોતાની નબળાઈ અને એબ સમ

ઓછા લોકો આ અસાઘ્ય રોગથી સુરિક્ષત છે .
અને ઘણા લોકો એવી ગેરસમજણમાં હોય છે કે,
તેઓ પોતે એ બીમારીઓથી સુરિક્ષત છે પણ
વા તવમાં તો
પીડાતા

હોય

તેવા
છે .

લોકો

ઓલમાએ

આ

બીમારીથી

અખ્લાક

આ

બીમારીના િચ હ નુ ં વણર્ન કરતા કહએ છે કે, જો
કોઈની ઉપર વણર્વેલી િનશાનીઓ પોતાના
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ચાિર યમાં જોવા મળે તો તેણે સમજી લેવ ુ ં
જોઈએ

કે

દુગર્ણોના

વ ૃક્ષના

મ ૂિળયા

તેનાં

િદલમાં મૌજૂદ છે . અને તેણે પોતાની સુધારણા
માટે ના કોઈ ઇલાજ

તક

કરી દે વો જોઈએ.

રુ ની િનશાનીઓ

(૧) જયારે કોઈ સમાન દરજજાવાળો
માણસ તેની સાથે વાત કરે અને તેની જીભ
ઉપર હક (સ ય) વાત આવે અને તે વાત
માનવી અને વીકારવી તેના માટે અણગમતી
હોય અને તે વાત સાંભળીને તેના ઉપર ખુશીના
િચ હો અને પ્રસ તા

યકત ન થાય તો તે

મુતક બીર ગણાય છે .
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(ર)

કાયર્ક્રમો અને મહેફીલો તેને માટે

યોગ્ય હોય તેવા

થાનથી નીચે બેસવુ ં તેને

ગમતું ન હોય અને ર તામાં ચાલતી વખતે
બધાની પાછળ ચાલવાનુ ં તેને ગમતું ન હોય
તો તે મુતક બીર છે .
(૩)

જો

(હો ામાં

પોતાના

કરતા)

નીચેના માણસોને સલામ કરવી તેના માટે
અણગમતી વાત હોય તો તે મુતક બીર છે .
(૪) જો ફકીર અને મોહતાજની હાજત
પ ૂરી કરવા, તેને મળવા, તેને
જવાનુ ં િનમંત્રણ

યાં જમવા

વીકારવાનુ ં અને તેની પાસે

બેસવાનુ ં તેને ગમતું ન હોય તો પણ તે
તક બુરની િનશાની છે .
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(પ) જો કોઈને જીવન જ િરયાતની
વ ત ુઓ બજારમાંથી ખરીદવાનુ ં અથવા હાથમાં
ઉપાડીને ઘરે લાવવાનુ ં કામ ગમતું ન હોય તો
તે તક બુર છે . પરં ત ુ એ કામ

તે યુગના

િરવાજ, હાલત અને તે યિકતના હો ા, દરજજા
અને શાન પ્રમાણેન ુ ં ન ગણાતું હોય અને તેવ ુ ં
કામ કરવું એ લોકો માટે તે યિકતની ગીબત
કરવાનુ ં કારણ બને તેમ હોય તે તક બુર
ગણાશે નહીં.
(૬) જો કોઈ માણસને ફાટે લો, સ તો
અને જૂનો પુરાણો પોશાક પહેરવાનુ ં ગમતું ન
હોય અને તે કીમતી તથા ગવર્ કરી શકે તેવો
પોશાક પહેરવા માટે ઇ

ક રહેતો હોય અને
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કીમતી પોશાક પહેરવાને કારણે કુલીન અને
બુ ગર્ સમજતો હોય તો તે મુતક બીર ગણાશે.
પરં ત ુ ઉપરના મુ ા નંબર પાંચમાં ઉ લેખ થઈ
ચ ૂક્યો છે તે પ્રમાણે જો સ તો અને જૂનો પોશાક
પહેરવો એ તેના માટે અપમાિનત થવાનુ ં કારણ
બનતું હોય તો તે તક બુર ગણાશે નહીં.
(૭) જો કોઈને પોતાના નોકર અથવા
િવ ાથીર્ની સાથે એક દ તરખ્વાન (સ ૂફરા)
ઉપર બેસવાનુ ં પસંદ ન હોય અને તે કામ તેના
માટે અણગમતું હોય તો તે તક બુરની િનશાની
છે .
તક બુર એ ગુનાહે કબીરા હોવા િવષે
તેમજ તેના અથર્ની સમજણ મેળ યા પછી
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તક બુરના દુગુર્ણોના ઇલાજ કઈ રીતે થઈ શકે
એટલે કે, તેનો ઇ મી અને અમલી ઇલાજ શુ ં છે
? તે જાણી લેવ ુ ં પણ જ રી છે .

તક

રુ ના રોગનો અમલી ઇલાજ
તક બુર (ના રોગ) નો અમલી ઇલાજ

એ છે , કે ઇ સાન પોતાની ઉ પિ

િવષે િવચાર

(િચંતન અને મનન કરે ) અને એક વાત
પોતાના િદમાગમાં રાખે કે, પોતે એક દુગર્ંધ
મારતા નજીવા િવયર્િબંદુમાંથી પૈદા થયો છે ,
ને તમામ લોકો નિજસ (અપિવત્ર) સમ

છે .

કુરઆને મજીદમાં પ ટ શ દોમાં ફરમાવવામાં
આ યું છે કે, ઇ સાન માટે એ જ રી છે કે તે
િચંતન અને મનન કરે અને એ જૂએ (િવચારે )
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કે તેને કેવી વ ત ુમાંથી પૈદા કરવામાં આ યો છે .
એટલે કે, ઉછળતા અને દુગર્ંધ મારતા પાણી
(વીયર્િબંદુ)માંથી (કે

માં ન તો આંખ હતી, ન

કાન, ન હાથ હતા અને ન પગ, ન જીભ હતી ન
િદમાગ. આ કાંઈ ન હત ું તેમ છતાં એ બધી
વ ત ુ ખુદાએ બુ ગર્ અને બરતરે

ઉછીની

(હંગામી ધોરણે) આપી છે .
બીજી બાબત એ છે કે , ઇ સાન દરે ક
રીતે તુ છ અને િનબર્ળ હતો અને તેને શરીરના
સૌથી

હલકા

અવયવમાંથી

પૈદા

કરવામાં

આ યો છે . ખુદાવંદે આલમે ધીમે ધીમે તેની
શિકતમાં વધારો કય છે . પરં ત ુ (એ વાત યાદ
રાખવી જોઈએ કે) ઇ સાનની શિક્ત અને
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કુદરત મયાર્િદત છે .

માં હજારો પ્રકારની

નબળાઈ અને અશિકત જોવા મળે છે .

મકે ,

અ લાહે ઇ સાનને ભ ૂખ, તરસ અને ઊંઘ આપી
એટલે કે ખાવા, પીવા અને ઉંઘ લીધા વગર
ઇ સાન જીવી શકતો નથી. તેવી જ રીતે
ઇ સાનને પોશાક અને રહેઠાણનો મોહતાજ
બનાવવામાં આ યો. ઇ સાન માટે

કેટલીયે

પ્રકારની બીમારીઓં આફતો અને બલાઓ છે
ણે ગણી શકાતી નથી. પ્રાચીન યુગના તબીબી
શા ત્રમાં બીમારીઓના ચાર હજાર પ્રકારનો
ઉ લેખ છે .
માનવના પેટમાં હંમેશા (નજીસ) મળ
અને મુત્ર ભરે લ ું રહે છે .

ને ખુદાવંદે આલમે
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પોતાની કુદરતથી
તેની તી

પાવી ન રાખ્યુ ં હોય તો

દુગર્ંધથી ઇ સાન માટે જીવવું શકય

ન રહેતેં.
િકતાબે ‘અ સીનહ’માં લખ્યુ ં છે , કે
જયારે

અયાઝ

(નામનો

મહેમ ૂદ

ગુલામ)

બાદશાહનો સૌથી િપ્રય અને િનકટનો

યિકત

બની ગયો યારે તેની ઇષાર્ કરનારા લોકો તેને
તેના દરજજાની નીચે ઉતારી પાડવાના પ્રય નો
કરવા લાગ્યા. એક િદવસ મહેમ ૂદ બાદશાહના
વઝીરો (પ્રધાનો) પૈકીના બે વઝીર બાદશાહની
પાસે લા યા અને કહેવા લાગ્યા કે, અયાઝે
ુ ાર
બેશમ

િપયા, પૈસા અને ઝવેરાતની ચોરી

કરી

અને

છે

તેને

એક
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પાવીને તે મકાનને તા

લગાવી દીધુ ં છે

અને તે દરરોજ સવારે પોતાના મકાનમાં તેની
તપાસ માટે જાય છે અને બીજા કોઈને

યાં

જવા દે તો નથી. આ સાંભળીને સુ તાન શકમાં
પડી ગયો. તેણે તેના માણસોને ક ું કે, કાલે
જયારે અયાઝ મારી પાસે આવે યારે તમે લોકો
તે મકાનમાં જઈને તેના મકાનના દરવાજા
ખોલજો અને યાં

ને કોઈ

િપયાં પૈસાં જર

ઝવેરાત મળે તે ભેગ ું કરીને લઈ આવજો. બી
િદવસે કેટલાક લોકો કોદાળી, પાવડા, ખીલાં
થેલા લઈને અયાઝના ઘરે ગયા અને તેના
ઘરનુ ં તા ં તોડી નાખ્યું અને તેના ઘરમાં
પ્રવેશીને જોયુ ં તો તેમને યાં કાંઈ ના મ યુ.ં
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તેઓ એમ માનતા હતા કે યાં મોટો ખજાનો
દાટે લો હશે પણ યાં એક સ ૂતરની ચાદર અને
એક જોડી ચામડાના ચ પલની િસવાય કાંઈ ન
હત.ું તેઓ એમ માનતા હતા કે

યાં મોટો

ખજાનો અવ ય હોવો જોઈએ. કારણ કે ફકત
સ ૂરતની ચાદર અને ચામડાના ચપલ માટે
મકાનને તા ં મારવાનો અને દરરોજ એકાંતમાં
અહીં આવવાનુ ં શુ ં કારણ હોઈ શકે ? તે લોકોએ
જમીન ખોદી પરંત ુ તેમને તેમાંથી કોઈ જ વ ત ુ
મળી નહીં. તે લોકોએ બાદશાહને આ વાતની
ખબર આપી યારે બાદશાહે અયાઝને પ ૂછયુ ં કે
આ મકાનમાં એક ચાદર અને ચપલ િસવાય
કાંઈ ન હત ું તેમ છતાં મકાનને તા ં મારવાનો
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અને

યાં દરરોજ એકાંતમાં જવા પાછળનુ ં

રહ ય શું છે ? અયાઝે જવાબ આ યો કે
આપનો ગુલામ બનવા પહેલા મારો પહેરવેશ
એ જ હતો. પરં ત ુ આપના ગુલામ થવા પછી
મને બધી જ વ તુઓ મળી ગઈ. માણસના
નફસમાં સરકશી અને ઉજબ (ઘમંડ) પેદા થઈ
જાય છે . તેથી હુ ં દરરોજ મારા એ મકાનમાં
મારો જૂનો અને જીણર્ પોશાક અને ચપલ જોવા
માટે જાઉં

.ં

થી હુ ં ગુ ર અને તક બુરમાં

ફસાઈ ન જાઉં. અને મને એ વાત સતત યાદ
રહે, કે

કાંઈ મારી પાસે છે

તે બધુ ં

બાદશાહના લુ ફો કરમના કારણે છે અને બધુ ં જ
હંગામી (ટે પરરી) અને ઉછીનુ ં મળે લું છે .
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આટલું િવચાયાર્ પછી હુ ં બાદશાહની (આપની)
િખદમતમાં હાજર થાઉં

.ં

બેશક, ઇ સાન અને તેની નબળાઈઓ
તેને તેના અંિતમ લ ય સુધી પહ ચવા દે તી
નથી. આ નબળાઈઓ અગિણત સંખ્યામાં છે .
મકે ઇ સાન એવું ઇ છે છે કે તે એકી સાથે
ઘણી બધી વાતો જાણી લે. પરં ત ુ તેમ કરવુ ં
શકય બનત ું નથી. માણસની ઇ છા અમુક
બાબતો યાદ કરી લેવાની હોય છે . પરં ત ુ તે
યાદ કરી શકતો નથી. આ ઉપરાંત માણસ કોઈ
બાબત

મકે તેણે કરે લા ગુનાહને ભ ૂલી જવા

ઇ છે છે . પરં ત ુ તે ભ ૂલી શકતો નથી. ઇ સાન
એવું ઇ છે છે કે તેની ઇ છાઓ મયાર્ િદત રહે
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અને નકામા ખયાલ અને વસવસાથી દૂ ર રહે
પણ એવું તે કરી શકતો નથી. અને ઇ સાન
એવી બાબતો પ્ર યે ખેંચાઈ છે

તેના નાશનુ ં

કારણ બને છે . પરં ત ુ તે પોતાની કુટેવ અને
ખોટા કામો પ્ર યેના અસાધારણ આકષર્ણને લીધે
તેવા કામોને છોડી શકતો નથી. વા તવમાં તેને
એ વાતની ખાતરી હોય છે કે, તે વ તુ તેના
માટે નુકસાનકારક છે . કેટલીક વખત તો તે
ખરાબ બાબતથી ખરાબીથી વાકેફ હોવા છતાં
તેમાં જીવન યતીત કરતો રહે છે .
આ ઉપરાંત માણસને હંમેશા (ચોવીસે
કલાક) પોતાની શારીિરક શિક્ત ખલાસ થઈ
જવાનો ડર ર ા કરતો હોય છે . એટલું જ નહીં,
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વાતનુ ં તેને ગુ ર અને ઘમંડ હોય છે તેવી
બાબતો

મકે, માલ, ઔલાદ વગેરે ચા યા

જવાનો પણ ડર રહેતો હોય છે . આ વાતના
સારાંશ

પે એમ કહી શકાય કે ઇ સાન એવો

‘ખાકી’ બંદો છે

કોઈના ઉપર અગ્રતા

ધરાવતો નથી. આ િવષે અ લાહ તઆલા
ફરમાવે છે :
“અને તે પોતાને માટે પણ નુકશાન કે
નફા માટે કાબ ૂ ધરાવતો નથી. તેનો મૌત ઉપર
કાબ ૂ નથી કે ન તો િઝંદગી ઉપર અને તે મરી
જવા પછી પુન : જીિવત થવા માટે શિક્તમાન
નથી.” (સ ૂરએ રકાન - રપ, આ. :૩)
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આ છે માનવ જીવનની સંિક્ષ ત પરે ખા
દુ યવી િઝંદગીમાં દ્રિ ટગોચર થાય છે અને
સવર્ સામા ય વાતો પૈકીની વાત છે . કે ઇ સાન
હર

પળ

મૌત

આવી

જવાની

શકયતાથી

ગભરાતો રહે છે અને ઇ સાનનુ ં એટલી હદે
ગભરાવાનુ ં કારણ એ છે , કે તેને મૌતથી બચાવે
તેવી કોઈ શિક્ત નથી.

મયા પછ

ંુ થશે ?

મયાર્ પછી કબ્રમાં જવા પછી અને ખાક
થઈ જવા િવષે

કાંઈ જોવા અને સાંભળવા

મ યું છે અને િવતી ગયેલા યુગના લોકોની
હાલત િનહાળીને એવુ ં લાગે કે અહીં જ બધી
વાત પ ૂરી થઈ જાય તો ઇ સાન માટે કોઈ ફીકર
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કે િચંતાનુ ં કારણ ન હત.ું બદબખ્ત તો એ છે , કે
(મયાર્ પછી) તેને અદલે ઇલાહી સમક્ષ િહસાબ
િકતાબ માટે હાજર કરવામાં આવશે અને તેના
નાના

મોટા

તમામ

કરવામાં આવશે,

કામો
નો

પ ૂછપરછ

િવષે

િવગતવાર

ઉ લેખ

કુઆર્ને મજીદ અને િરવાયતોમાં બયાન કરવામાં
આ યો છે .
દુ યવી

દ્રિ ટએ

મોટા

ગણાતા

આખેરતમાં ઝલીલો ખ્વાર થશે અને મોટા
ભાગના

ઉંચા

નાનકડી કીડી

ઉંચા

દરજજાના

લોકો

યાં

વા િબ કુલ બદસ ૂરત આકારમાં

પુન:જીિવત થશે. તેમનો દે ખાવ એવો હશે કે
ની સરખામણીમાં દુિનયામાં દે ખાતા સુ વર
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(ભડં ૂ ) (વધારે ) સારા લાગશે. પોતાની આકેબત
િવષે કોઈ પણ યિકત કાંઈ જાણતી નથી. અને
પોતાનો અંજામ શુ ં થશે તે કોઈ જાણત ું નથી.
કોઈ એ નથી જાણતું કે, પોતે આખેરતમાં
ખુદાના દુ મનોમાંથી હશે કે સઆદતમંદોમાંથી,
મગ રો પૈકી હશે કે ઝલીલો પૈકીનો, તેનો
ચહેરો સફેદ હશે કે કાળો હશે ? ઇ સાનની
હાલત િવષેની

વાતો બયાન કરવામાં આવી

છે તો તે ગમે તે િવ તારોમાં રહેતા તમામ
ઇ સાનો માટે એક સરખી હશે. દરે ક અકલમંદ
જયારે

પોતાના

વતર્માન

અને

બનાવો િવષે િવચાર કરે છે

ભિવ યના

યારે તેને એ

વાતની ખાતરી થઈ જાય છે કે માણસ ગુ ર,
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તક બુર, બુ ગીર્, િકબ્રીયાઈ અને સરકશીને
લાયક નથી.

માણસની તમામ હેિસયતને

આ ઝી અને િનબર્ળતાએ ઘેરી લીધો હોય તે
બુ ગીર્, બરતરી અને ‘અના’ (હુ ં પદ)નો દાવો
કઈ રીતે કરી શકે ? શું પોતાની આપવડાઈનો
દાવો કરવાથી મોટું જુઠ હોઈ શકે ખ ં ?
ઉ ચ કક્ષાની બાબતોને લક્ષમાં રાખવી
જોઈએ ?
કેટલાક બુ ગ એ તક બુરના ઇ મી
ઇલાજ માટે ઉંડી તહેકીક બયાન ફરમાવી છે .
વાંચકો તેનો િવશેષ ફાયદો ઉઠાવી શકે તે માટે
તેની િવગત પ્ર તુત કરવામાં આવે છે . તેઓનુ ં
કહેવ ું છે , કે તક બુર એ એવી કેિફયત છે કે
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પોતાના કરતા નીચા લોકોને લક્ષમાં લેતા અને
પોતાની
અવગણના

કરતા

ઉંચા

કરવાથી

દરજજાના
ઉપ

થાય

લોકોની
છે .

એ

બાબતનુ ં િવવરણ એ છે , કે દાખલા તરીકે કોઈ
માણસનો કોઈ ગુલામ હોય તો તેનો માિલક
તેની ઉપર અગ્રતા અને માિલકી હક ધરાવતો
હોવાની ભાવના રાખતો હોય છે . એટલે કે, તે
ગુલામનો હાકીમ હોય છે અને ગુલામ તેના
હક
ુ મનુ ં ઉ લંઘન કરી શકતો નથી. એટલે,
ગુલામ તેના માિલકનો તાબેદાર હોય છે . તેવી
રીતે માણસનો ખુદાવંદે આલમ સાથેનો સંબધ
ં
એક મગલ ૂબ (ખુદાને આિધન), મકહર
ુ (ખુદાને
ૂ ત
કોપને પાત્ર) તેનો તાબેદાર અને તેની હક
ુ મ
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નીચેનો છે . એટલે કે, જો કોઈ માણસ આગળ
જણા યા મુજબના પહેલા પ્રકારના તક બુરની
ભાવના (એટલે કે પોતાનાથી ઉતરતી કક્ષાના
લોકોને ઘ્યાનમાં લેવા) ઉપર પ્રભુ વ મેળવી લે
અને હંમેશા તે જ વાતના પ્રભાવમાં રહે તો તે
તક બુર છે , પરં ત ુ

ખુદાવંદે આલમ સાથે

પોતાનો સંબધ
ં એટલે કે, પોતાની કમઝોરી અને
અશિકતને ઘ્યાનમાં રાખે તો તેમાં ખુ અ,
ુ અને
ખુશઅ

યાઝમંદી (આજ્ઞાકારીતા)નો ગુણ

પૈદા થાય છે ,
પેદા થાય છે

તવાઝોઅ (નમ્રતા)નો ગુણ
તક બુર કરતા ઉલટો ગુણ છે .

જો કે પ્રારં ભમાં ઇ સાનમાં આ કેિફયત
ખુદાવંદે આલમ સાથે પેદા થાય છે , પરં ત ુ

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 102
ન

મ

HAJINAJI.COM

આ કેિફયત વધતી જાય છે તેમ દરે ક વ તુઓ
સુધી ફેલાઈ જાય છે . એટલે કે, જો કોઈ ખુદાની
હુ રમાં ઇ કેસારી ભયુર્ં વતર્ન કરે

તો તે

મખ્લ ૂકાત સાથે પણ ઇ કેસારી અને તવાઝોઅ
કરે છે .

વી રીતે ઇ સાન ગુ સાની હાલતમાં

ગુનેહગાર કે તોહમતદારની સાથે બીજા લોકો
સાથે પણ ગુ સા અને આક્રોશભયુર્ં વતર્ન કરે છે .
આ વાતથી એ બાબત પ ટ થાય છે , કે
ખુદાએ અઝઝ વ જ લનો તક બુર કરવુ ં
િબલક
્ ુ લ યોગ્ય છે . કારણ કે, તે કોઈનાથી
પ્રભાિવત થતો નથી કે ડરતો નથી અને
અ લાહ

ટલો કોઈનો પ્રભાવ કે ભય હોતો

નથી. એટલું જ નહીં અ લાહ (સુ હાનહુ વ
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તઆલા)

ટલો તક બુર કરવાનો કોઈને હક

નથી. ભલે પછી તે અશર્નો બોજ વહન કરનાર
ઇ રાફીલ કે િજબ્રઈલ પણ કેમ ન હોય ? કારણ
કે, અ લાહ તઆલાની સરખામણીમાં કોઈનુ ં
અશકત હોવું વધારે શકય છે .
શું એ ફિર તાઓ માટે એ વાત શકય છે ,
કે તે પોતાની મગ્લુબીયતથી બેખબર થઈ
બીજાને પોતા ઉપર મગલુબ અને ઉ ચતર
હોવા પ્ર યે પોતાનુ ં ઘ્યાન કેિ દ્ રત કરે અને
ગુનાહે કબીરા

વા મોટા ગુનાહોમાં ફસાઈ

જાય!
આ િસવાય આપે ફરમા યુ ં : હકીકતમાં
મોજૂદે

હકીકી

(અ લાહ

તઆલા)ની
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સરખામણીમાં પોતાની કોઈ હેિસયત નથી તેમ
સમજવુ ં જોઈએ.
કુરઆને

મજીદમાં

અ લાહ

તઆલા

ફરમાવે છે : “ખુદાની સામે કોઈની મોટાઈ અને
ઉ ચતા જાહેર કરવાનો પ્રય ન ન કરો.”
ખરી હકીકત પણ એ છે , કે ઇ સાને
હંમેશા

ખુદાની

અઝમત

પોતાના

ઘ્યાનમાં

રાખવી જોઈએ અને ખુદાની અઝમતનો એટલો
બધો ખયાલ રાખવો જોઈએ કે, તેને સામે
પોતાની કોઈ જ હેિસયત સમજવી ન જોઈએ.
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હઝરત પયગ બર સ લ લાહો અલ હે
વઆલેહી વસ લમનુ ં જીવન તવાઝોઅનો

ે ઠ

નમ ૂનો છે :
અત્રે એ બાબતો પ્ર તુત કરવામાં આવે
છે

સૈયદુલ કોનૈન હઝરત મોહ મદ મુ ત ુફા

સ લ લાહો

અલ હે

વઆલેહી

વસ લમની

િવશેષ િસફતો પૈકીની છે .
પહેલી િસફત એ છે , કે તેઓ પોતાની
ઝાત માટે કદી કોઈ ઉપર ગુ સે થયા ન હતા.
બીજી િસફત એ છે કે તેઓ હંમેશા જમીન ઉપર
બેસતા અને જમીન ઉપર બેસીને જ ખાણુ ં ખાતા
હતા. કયારે ક એવુ ં પણ બનતું કે કોઈ કનીઝ
(દાસી) આપનો હાથ મુબારક પકડતી અને
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આપને લોકોની શફાઅત માટે જયાં જવાની
ઇ છા થતી

યાં લઈ જતી હતી. આપની

િસફતોમાં એ કહેવમાં આ યુ ં છે , કે આપ જયારે
પણ પોતાના ઘરમાં પ્રવેશતા યારે કુટુંબીજનોને
મદદ પ બનતા હતા. (બેહા લ અ વાર, ભાગ
૬, પાના નં ર૦૪)

તક

રુ નો જડ ૂળમાંથી જ નાશ કરવો
જોઈએ
તક બુરના મ ૂળમાં

બાબતો રહેલી છે ,

તેના િવષે ઉંડાણપ ૂવર્ક િવચાર કરવો જ રી છે .
તક બુરના મ ૂળમાં ઇ સાને કરે લી કેટલીક ભ ૂલો
રહેલી છે અને તે ઇ સાનના તક બુર માટે
કારણભ ૂત હોય છે .

મકે ઇલમ,
અમલ, વંશ
્
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(કૂળ) માલ, હો ો, સ ા, શિકત,
વગેરે.
પ ટ
કોઈપણ

પ, દે ખાવ

વ થ િચ તે િવચાર કરતા એ વાત
જણાઈ

આવશે,

બાબત

િવષે

કે

ઉપર

જણાવેલી

તક બુર

કરવુ ં એ

અકકલમંદીની વાત નથી. આગળ જણાવેલ
મુ ાઓ પૈકી ફકત ઇ મને િવષે વાત કરીએ, તો
જો કોઈ માણસ દુ યવી ઇ મનો િન ણાંત હોય
તો તેન ુ ં ઇ મ તેની િઝંદગીનો અંત થવાની સાથે
સમા ત થઈ જાય છે . એટલું જ નહીં, કયારે ક
તો દુ યવી ઇ મનો ઉપયોગ ન કરવાના કારણે
ઇ સાનની િઝંદગીમાં જ ભ ૂલી જવાને લીધે
ખલાસ થઈ જાય છે . એટલે દુ યવી ઇ મનો
ફાયદો

ફકત

ક્ષિણક

અને
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મયાર્ િદત જીવન પ ૂરતો જ થાય છે . તેથી, તેવા
ઇ મ (ડીગ્રી વગેરે) માટે તક બુર કરવુ ં યોગ્ય
નથી. આ ઉપરાંત માણસ

કાંઈ ઇ મ પ્રા ત

કરે છે તેની સરખામણીમાં

ઇ મ તેણે પ્રા ત

નથી કયુર્ં તેન ુ ં પ્રમાણ ઘણુ ં વધારે હોય છે .
(એટલે કે માણસ પોતાની આખી િઝંદગી ઇલમ
્
મેળવે તો પણ તે પોતે અમુક ક્ષેત્રનુ ં બધુ ં જ
જ્ઞાન ધરાવે છે તેવો દાવો કરી શકતો નથી.
કારણ કે, તે અમુક પ્રકારના ઇ મ કે તેના
ઊંડાણ સુધી ન પહ ચી શકતો હોય તેવી
શકયતા રહે છે . તેથી પોતાના ઇ મ માટે
તક બુર (ગવર્ - ઘમંડ) કરનારે આ મુ ો ખાસ
ઘ્યાનમાં રાખવો જોઈએ.
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જો કોઈ દીની કે આખેરતના ઇ મ િવષે
તક બુર કરે , તો તેને આ વાત ઘ્યાનમાં રાખવી
જોઈએ કે,

ઇ મનો સંબધ
ં માઅરે ફતે ઇલાહી

સાથે હોય તેના પિરણામે તક બુરમાં નહીં પણ
ુ )માં વધારો થવો જોઈએ. આ
નમ્રતા (ખુશઅ
િવષયમાં અ લાહ તઆલા કુરઆને મજીદમાં
ફરમાવે છે :
“અ લાહના બંદાઓમાંથી માત્ર આિલમો
(જ્ઞાનીઓ) જ અ લાહથી ડરતા રહે છે .” (સ ૂરએ
ફાિતર - ૩પ, આ. ર૮)
જો કોઈ આિલમમાં આનાથી િવ ઘ્ધના
ગુણો જોવા મળે એટલે કે કોઈ આિલમમાં
નમ્રતા,, િવનય વગેરે જોવા ન મળે તો તે
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ન ૂરની હકીકત અને ખરા ઇ મે દીનથી વંિચત
છે અને એમ કહી શકાય, કે તેણે ફકત ઇ મે
દીનના કાયદાઓ મ ઢે કરી નાખ્યા છે અને તે
પણ એ બાબત છે કે, ગવર્ કે તક બુર કરવાને
લાયક વાત નથી.
અહેકામે દીનનુ ં ઇ મ એટલે કે ફીકહ
પણ તેના કાન ૂનો પર અમલ કરવામાં આવે તો
જ ફાયદાકારક બને છે . જો કોઈ ફીકહના
િસઘ્ધાંતો જાણી લે, પરં ત ુ તેની ઉપર અમલ ન
કરે તો તેન ુ ં ઉદાહરણ એ ડોકટર

વુ ં છે

તબીબી િવ ા જાણતો હોય પણ પોતે આરોગ્યને
લગતા િનયમોનુ ં પાલન કરતો ન હોય. ઇ મ
ઉપર અમલ ન કરનાર િવષે ફરમાને ખુદા છે :
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“તેનો દાખલો એ ગધેડા સમાન છે

ની ઉપર

મોટી િકતાબો લાદવામાં આવી હોય ( ણે
િકતાબનો બોજો ઉપાડેલ હોય)” (સ ૂરએ જુ આ
- ૬ર, આ. પ)
એવા માણસની સરખામણી ‘બલઅમે
બાઉર’ નામના બેઅમલ આિલમ સાથે કરી
શકાય.

બલમઅ

બાઉરને

કુતરા

સમાન

ગણવામાં આવતો હતો. જો આિલમ િવચાર કરે
તો તેની ઉપર હજ
ુ જતે ખુદા પ ૂણર્ થઈ ચ ૂકી છે
અને તેના માટે એક બહુ જ મોટી જવાબદારી
છે . કારણ કે (કયામતમાં) જાિહલના િસ ેર
(૭૦) ગુનાહ બક્ષી આપવામાં આવશે.
એટલા

સમયમાં આિલમના
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પ ૂછપરછ થતી રહેશે. આ વાતનો સારાંશ એ છે ,
કે ઇ સાનના ઇ મમાં

મ

મ વ ૃિઘ્ધ થતી જાય

તેમ તેની સાથે સાથ તેના તક બુરમાં નહીં પણ
િવવેક, િવનય વગેરેમાં વ ૃિઘ્ધ થવી જોઈએ.

ક ૂલ થયેલા અમલ ંુ િવશેષ મહ વ
હોય છે
અમલ : એ વાત જાણી લેવી જોઈએ, કે
ુ , આજીઝી અને
જો કોઈ નેક કામ ખુ અ, ખુશખ
ઇ કેસારી (નમ્રતા અને િવનય) સાથે કરવામાં
આવે તો તે કામ બંદગીની હ સમાન ઇબાદત
અને પ્રશંસનીય છે અને જો તે કામ ગુ ર અને
તક બુરની સાથે કરવામાં આવે તો તે કામ
િનજીર્વ પદાથર્ સમાન બની જાય છે .
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મહ વ હોત ું નથી. આ વાતની સાથે એ પણ
જાણી લેવ ું જોઈએ, કે કોઈ પણ નેક અમલ
ખુદાવંદે આલમની બારગાહમાં કબ ૂલ થાય તો
જ તેનો ફાયદો મળે છે . અને કોઈનો અમલ
કબ ૂલ થયો છે કે તેની સ ચાઈ, ઇખ્લાસ અને
તકવાના અભાવે કબ ૂલ થતો નથી. તે વાત કદી
જાણવા મળતી નથી. તેથી, અગાઉ ઉ લેખ થઈ
ગયો તે પ્રમાણે નેક અમલ પણ એ ઇ મ
સમાન છે

નાથી ગુ ર અને તક બુરમાં નહીં

પણ આજીઝી અને ઇ કેસારીમાં વધારો થવો
જોઈએ. ખુદાવંદે આલમ મોઅિમનોની િસફાત
િવષે વણર્ન કરતા ફરમાવે છે :- “એ લોકો કે
ઓ (ખુદાની રાહમાં)

કાંઈ તેમનાથી શકય
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હોય તે (ઇતાઅત, ઇબાદત અને ખયરાત
વ પે)

કાંઈ (બની શકત)ું કામ કરે છે અને

પછી તેઓના િદલોમાં એ વાતનો ખટકો રહે છે
કે તેઓએ તેમના પરવરિદગારની તરફ પા ં
ફરવાનુ ં છે .” (સ ૂરએ મોઅમેન ૂન - ર૩, આ.
૬૦)
એટલે

કે,

તેવા

મોઅિમનો

પરવિદગારની હુ રમાં પોતાના નેક અમલ
(કદાચ) કબ ૂલ નહીં થાય તે કારણસર ડરતા
હોય છે . કારણ કે, ખુદાવંદે આલમ
છે તે વાતો મોઅિમનોથી

કાંઈ જાણે

પી હોય છે .
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વંશ

પરં પરાગતથી

મળે લી

પ્રિત ઠા

તક બુર માટે કારણ પ બનવી ન જોઈએ.
જો કોઈ માણસ જાહેરી અને દુ યવી
ઇઝઝત અને શરાફત ધરાવતો હોય કે કોઈ
િવશેષ ખાનદાની ધરાવતો હોય તો જયારે આ
દુિનયા જ ફાની છે તો તેના ભૌિતક ઇઝઝત,
શરાફત કે ખાનદાનીનો શુ ં ભરોસો ? કેમકે, આ
ુ દુિનયાની ચમક દમક િનિ ચત અને
ક્ષણભંગર
મયાર્ િદત સમય પ ૂરતી જ અને નાશવંત છે .
તેથી તેવી વ તુઓ માટે ગુ ર અને તક બુર
કરવુ ં એકદમ મુખાર્ ઈ અને અણસમજભરી વાત
છે .
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આ વાતનો બીજો મુ ો એ છે , કે
માણસ (તેના પ ૂવર્જો) માટે ગવર્ ને તક બુર
કરવામાં આવે તે એ વખતે આલમે બરઝખમાં
મુસીબતોમાં ફસાએલા હોય અને યાંના સૌથી
નીચેના તબક્કામાં (અઝાબની) ફિરયાદ કરી
ર ો હોય અને આ મ ૂખર્ તેની સાથે પોતાનો
સંબધ
ં હોવાને કારણે તકબબુ
્ ર કરતો હોય.
જો વા તિવક અને આંતિરક શરાફત
હોય,

મકે

સાદાતે

ઉઝઝામ

સાથે

વંશ

પરં પરાગતનો સંબધ
ં હોય તો પણ એ વાત
ઘ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે તેમના પ ૂવર્જોની
શરાફત, તેમની ખુદાવંદે આલમની નઝદીકી
અને તેમના નફસાની ફઝાએલ (આઘ્યાિ મક
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સદગુણોની ઉ ચતા)ને કારણે હતી

નુ ં કારણ

ખુદા અને તેની મખ્લ ૂક સાથે અ યંત ઇ કેસારી
અને તવાઝોઅ ભયુર્ં વતર્ન હત.ું આમ, જો કોઈ
પોતાનો સંબધ
ં પોતાના પ ૂવર્જો સાથે જોડવા
માંગે તો તેની એ િવશેષ જવાબદારી થઈ જાય
છે કે તે ખુદા અને લોકો સાથે તક બુર,
અિવનયભયાર્ વતર્ન અને તેવા બીજા દુગુર્ણોથી
દૂ ર રહે. કારણ કે તેવો દુગુર્ણ તેના દુ મનોના
લક્ષણ છે અને મોઅિમનોએ તેનાથી મુક્ત રહેવ ું
જોઈએ.
તેવી જ રીતે લોકોએ પણ એ વાત
જાણી લેવી જોઈએ કે પોતે આિલમ હોય અને
એ મુતક બીર (ઘમંડી) હોય તો તે ઇ મની
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ફિઝલતથી વંિચત રહે છે .

નો ઉ લેખ આગળ

થઈ ગયો છે , તો પછી જો કોઈ આિલમ સાથેના
સંબધ
ં ને કારણે ગવર્ કરે તો તેની શુ ં હાલત
થાય!

સંપિ ના કારણે તક

રુ કર ંુ

ૂખાઈ છે

જો કોઈ ઇ સાનના હાથમાં માલ આવી
જાય અને તે મોટી સંપિ નો માિલક થઈ જાય
અને ફકીરો અને જ રતમંદોની સામે પોતાની
ીમંતાઈ જાહેર કરે અને પોતાને બીજાઓ
કરતા ઉ ચ કક્ષાનો સમ

તો તેની બેવકૂફી છે .

મકે, કોઈ ફકીર બીમાર હોય તો (ગરીબીને
લીધે) તેના ખબર અંતર ન પ ૂછે . ભલે પછી તે
તેનો સગો અને પાડોશી હોય, અથવા કોઈ
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ગરીબ કે ફકીર તેની સાથે વાત કરવા માંગતો
હોય તો તેની વાત પ્ર યે ઘ્યાન ન આપે અથવા
તેની સલામનો યોગ્ય પ્ર યુ તર ન આપે અથવા
તેની સાથે કડકાઈપ ૂવર્ક વાત કરે વગેરે.
એ મુ ો ખાસ લક્ષમાં લેવા

વો છે , કે

માલ ઇ સાનની ઝાત કરતા જુદી વ ત ુ છે અને
માલ

વધારે

કે

ઓછો

હોવાનો

ઇ સાનની

િવિશ ટતા સાથે કોઈ સંબધ
ં નથી. તેથી, એવુ ં
શકય છે કે સૌથી હલકી કક્ષાનો ગણાતો માણસ
(તેની આંતિરક
વધુ

ે ઠતાને લીધે) તેની કરતા

ીમંત હોય. બીજી ન ધપાત્ર બાબત એ છે

કે માણસ પાસે

માલ હોય છે તે તેનો મરવા

પછી બીજી યિકત પાસે ચા યો જાય છે અથવા
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તો કોઈ સામા ય અક માતને પિરણામે તેનો
માલ નાશ પામે છે અને કેટલાએ માલદાર,
મુતક બીર અને મગ ર ઇ સાનો પલકવારમાં
ફકીર અને મોહતાજ થઈ ગયાની હકીકત
ઇિતહાસના પાનાઓ ઉપર ન ધાએલી છે .
જો

ીમંત માણસ ઈમાન, અક્કલ અને

સમજણ ધરાવતો હોય તો પોતાના માલને
િફ નો, બલા અને પોતાની કસોટી માટેન ુ ં કારણ
સમજશે અને તે માલ પોતાની પાસે હોવાને
પોતાની

ગંભીર

જવાબદારી

સમજશે

કે

જવાબદારીમાંથી મુક્ત થવાનુ ં પોતાને માટે
મુ કેલ સમજશે. ફકીરો અને ગરીબો સાથે ગુ ર
અને તક બુર ભયુર્ં નહીં પણ નમ્રતાભયુર્ં વતર્ન
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કરવુ ં

એ

માલદારની

સમજણ

અને

તે

અક્કલમંદીનો પ ૂરાવો છે .
જો કોઈ

ીમંત બેપરવાહ બની જાય

અને પોતાની માલ િમ કત અને સંપિ

અને

ખુદાએ આપેલી રહેમત સમાન સમ

અને

પોતાની જાતને તે રહેમત મેળવવાને લાયક
સમજતો હોય તો તેવા માણસે નીચેની આયત
લક્ષમાં રાખવી જોઈએ.
“શુ ં એ લોકો એવુ ં ગુમાન કરે છે અને
તેમના

માલ

અને

ઔલાદમાં

પ્રગિત

(બરકત) આપી ર ા છે તેની સાથે ભલાઈ
કરવામાં ઉતાવળ કરી ર ા છીએ ? (એવું
નથી) પરં ત ુ આ લોકો (ખરી હકીકત) સમજતા
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નથી.” (સ ૂરએ મોઅમેન ૂન - ર૩, આ. પપ પ૬)
એવું પણ શકય છે કે, માલ અને
દૌલતને તેના સદભાગ્યની િનશાની ન હોય.
પરં ત ુ

દૌલતના

લાપરવાહીમાં

નશામાં

રહીને

તે

ગફલત
ગઝબે

અને

ઇલાહીમાં

સપડાઈ જાય અને રહેમત તથા નેઅમતે
ખુદાથી વંિચત રહી જાય. તેને માટે રહેમત
ઝહેમત બની જાય. અને નેઅમતનો િનકમત
(યાતના - અઝાબ)માં પિરવતર્ન થઈ જાય.
જો કોઈ એ વાત જાણવા માંગતો હોય
કે, પોતાની પાસે

માલ છે તે રહેમત અને

ખૈર છે કે આઝમાઈશ અને ગઝબે ઇલાહી છે તો

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 123
ન

HAJINAJI.COM

તે જાણવા માટે િરવાયતોમાં બે િનશાનીઓનો
ઉ લેખ કરવામાં આ યો છે . એક ઇનકે
્ સારી અને
બીજુ ં ઇ ફાક (ખચર્ કરવો)ની તૌફીક થવી. હવે
જો કોઈ ખાસ સંપિ

હોવાની સાથેસાથ તે

ગરીબો અને ફકીરોની સાથે ઇ કેસારી (નમ્રતા),
િવનય અને િવવેક તેમજ નેક કામમાં વધારે
ખચર્ (ઇ ફ્રાક) કરતો હોય તો તે માલ ખૈર અને
રહેમતે ઇલાહી છે અને જો તેનામાં કંજૂસાઈ
અને તક બુર વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે તો
તેના

માલ

આઝમાઈશ,

શકાવત

અને

બદબખ્તીનુ ં કારણ બને છે . આ િવષે ખુદાવંદે
કુરઆન કરીમ ઇરશાદ ફરમાવે છે :
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“જાણી યો કે તમારો માલ અને ઔલાદ
(એ

તમારા

માટે)

કસોટી પ

છે .”

(સ ૂરએ

અ ફાલ - ૮, આ. ર૮)

હો ો, સ ા અને થાન જવાબદાર ભયા
હોય છે
આગળના મુ ામાં માલ દૌલત, અને
સંપિ ના નાશવંત અને િબનભરોસાપાત્ર તેમજ
માલ

કયારે ક

ખૈરો

નેઅમત

અને

કયારે ક

નુકસાન અને આઝમાઈશ માટે કારણ પ હોવા
બાબતનુ ં વણર્ન થઈ ગયું છે . એ જ વાત હો ા
સ ા અને થાનને પણ લાગું પડે છે .એટલું જ
નહીં પણ હો ા સ ા અને થાનની જવાબદારી
તો િવશેષ હોય છે . તેમ જ તેન ુ ં નુકસાન પણ
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મોટું હોય છે . ખાસ કરીને કોઈ

ીમતં પાસે હો ો

સ ા કે જવાબદારી ભયુર્ં થાન હોય તો તેની
જવાબદારી વધારે ગંભીર બની જાય છે . તેન ુ ં
કારણ એ છે કે, તે પોતે વઝીફએ ઇલાહીને
પ ૂરે પ ૂરી અદા કરી ર ો છે કે નહીં તે ખાસ
જોવાનુ ં રહે છે . કયારે ક તે મઝલ ૂમોની મદદ ન
કરવાને લીધે, તક બુર કરવાના સબબથી અને
કોઈ મોઅિમનનુ ં (ખાસ કરીને સૈયદ, આિલમ કે
વ ૃઘ્ધ માણસનુ)ં અપમાન કરવાના કારણે તે
અઝાબ અથવા ગઝબે ઇલાહીનુ ં કે દ્ર બની જાય
છે . સંિક્ષ તમાં કહીએ તો હો ો, સ ા અને થન
પણ માલની

મ જ નાશવંત છે અને તે પણ

માણસની જાતથી અલગ એક (ઉભી કરે લી)
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જવાબદારી છે . (એટલે કે ઝાતી કે કુદરતી નથી
હોતા) કોઈ પણ બુિઘ્ધશાળી યિકત ગફલતમાં
રહીને પોતાના હો ા,

થાન કે સ ા માટે

તક બુર કરતી નથી. વીતેલા યુગનો ઇિતહાસ
જોતા એ વાત જાણવા મળે છે કે હો ો, સ ા કે
થાન એ નાશવંત અને અિવ સનીય બાબતો
છે . આ વાતના સમથર્નમાં ઘણા દાખલાઓ
ઇિતહાસના પાનાઓ ઉપર ન ધાએલા છે .
પૈકીનો એક બનાવ િકતાબે હબીબુ સીયરમાં
ન ધાયેલો છે .
િબન

લીસ

માં લખ્યુ ં છે , કે જયારે અમ્ર
પોતાના

િસ ેર

હજાર

ચુનદ
ં ા

િસપાહીઓ સાથે અમીર ઇ માઈલ આસાનીના
દસ હજાર સવારોનો મુકાબલો કરવા માટે
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આ યો હતો. જયારે લડાઈ શ
બુગીયા
ં
વાગી ચ ૂકયા

થવાના ઢોલ,

યારે અમ્રના ઘોડાએ

સરકશી કરી અને તેના કાબ ૂની બહાર નીકળી
ગયો અને દુ મનોની હરોળમાં ચા યો ગયો
અને તે રીતે અમીર ઇ લમાઈલ લડાઈ કયાર્
વગર િવજયી બની ગયો અને તેણે અમ્રને એક
ુ ાં કૈ દ કરી લીધો. કહેવાય છે કે, તે વખતે
તંબમ
અમ્રની નજર તેના એક જૂના શાગીદર્ ઉપર
પડી.

અમ્રએ

તેને

બોલા યો

અને

ભ ૂખની

ફિરયાદ કરી, તે શાગીદર્ ત ૂરત જ તેના માટે
ગો તનો એક ટુકડો લઈ આ યો. તે વખત યાં
કોઈ વાસણ ન હત,ું તેથીતે ગો તને ઘોડાના
ખોરાક માટેના વાસણ (કે
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માટે ઘોડાના મોઢા સાથે બાંધવામાં આવત ું હો
છે તે)માં નાખી દીધુ ં અને તેની નીચે આગ
સળગાવી દીધી. અને યાર પછી તે પોતાના
કોઈ કામ માટે ચા યો ગયો. યોગાનુયોગ તે
ુ ાં એક કૂતરો આવી ચડયો, તેણે પોતાનુ ં
તંબમ
મોઢું

તે

તગારામાં

નાખ્યુ ં અને

વરાળની

ગરમીને લીધે ત ૂરત જ પા ં ખેંચી લીધુ.ં પરં ત ુ
મોઢું તે વાસણમાં ફસાઈ ગયુ ં અને મોઢા ઉપર
ફસાએલા વાસણ સાથે જ તે કૂતરો ભાગી ગયો.
અમ્ર આ જોઈને હસવા લાગ્યો
ચોકીદારે પ ૂછયુ ં કે આમાં હસવા

યારે તેના
વી શુ ં વાત

છે ? યારે અમ્રએ ક ું કે, એક િદવસ તારા
િસપાહીએ મને ફિરયાદ કરી હતી કે આપના
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રસોડાનો સામાન ત્રણસો ઘોડાઓ ઉપર માંડ
માંડ ગોઠવી શકાય છે અને આ

હુ ં જોઈ ર ો

ં કે મારો તે ખોરાક એક કુતરો તેને સહેલાઈથી
ઉઠાવીને લઈ ગયો છે . િબ કુલ આવો જ એક
િક સો બની ઉમ યાના બાદશાહો પૈકી છે લો
બાદશાહ મરવાને હ મારનો પણ છે . સન ૧૩૩
માં જયારે તે આબે ઝાબ નામની જગ્યાએ
સ ફાકના લ કરનો સામનો કરવા માટે આ યો
હતો.

બંને

લ કરોની

ૂ ડીઓ
ટક

સામસામે

ગોઠવાઈ ગઈ હતી યારે તે પેશાબ કરવા માટે
પોતાના ઘોડા ઉપરથી ઉતય

તેવામાં તેનો

ઘોડો ભાગીને તેના માટે દુ મનના લ કરમાં
ઘ ૂસી ગયો યારે તેના સૈિનકો એમ સમજયા કે
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મરવાન કતલ થઈ થયો છે અને તેનો ઘોડો
ભાગીને પાછો આ યો છે . યારે તેના લ કરના
સૈિનકો ડરને લીધે વેર િવખેર થઈ ગયા. (આ
રીતે

આખો

િક સો

વણર્વાયો

છે .)

છે વટે

મરવાનને પકડીને ક લ કરી દે વાયો અને એવુ ં
કહેવામાં આ યુ ં કે તેની સ તતનત પેશાબ
કરવાને કારણે ગઈ.
આજ પ્રકારનો અ બાસી ખલીફાનો એક
પ્રસંગ મશહરૂ છે . અ બાસી ખલીફો આંધળો
થઈ

ગયો

હતો

અને

બગદાદની

જામેઅ

મિ જદમાં નમાઝે જમાઅતની હરોળમાં ભીખ
માંગતો હતો અને આ પ્રમાણે કહેતો હતો કે ,
અય લોકો, એવા માણસ પર રહેમ કરો,
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સુધી તમારી ઉપર હકૂમત કરતો હતો અને
આ

તમારી પાસે ભીખ માંગવા માટે હાથ

લંબાવી ર ો છે .

શાર રક શ ત

ુ છે : શાર રક
ણભં ર

શ ત ઉપર તક

રુ કર ંુ

ઇ સાન માટે હંમેશા એ વાતની શકયતા
રહેલી છે કે, તે કોઈપણ સાઘ્ય કે અસાઘ્ય
રોગમાં સપડાઈ જાય અને તેન ુ ં શરીર એકદમ
નબ ં પડી જાય અને તેજ હાલતમાં તેને
સકરાત, મૌત અને કબ્રનો સામનો કરવો પડે.
તેવી જ રીતે શારીિરક દે ખાવ અને સ દયર્ માટે
તક બુર કરવુ ં પણ િનરથર્ક છે . કારણ કે,
વા તિવક

સ દયર્

તો

નેક
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જોડાએલું છે .

માંનો એક તવાઝોઅ છે . બીજી

એક વાત એ પણ ઘ્યાનમાં રાખવા

વી છે કે

બાહય સ દયર્ની કોઈ જ કીમત નથી. અને
બાહય સ દયર્ અમુક િનિ ત સમય મયાર્ દા
પ ૂરત ું જ હોય છે . એક નાનકડો અક માત બને
તો બધુ ં જ બાહય સ દયર્ નાશ પામે તેવી
શકયતા રહેલી છે . આ કારણસર ઇ સાને
પોતાની કબ્રને હંમેશા નજર સમક્ષ રાખવી
જોઈએ અને એ વાત પણ િવચારવી જોઈએ કે,
આ બાહય દે ખાવ અને સ દયર્ આખેરતમાં કોઈ
રીતે ઉપયોગી નથી. તેમજ, એ વાત પણ
ઘ્યાનમાં રાખવી જોઈએ, કે તેના શરીરમાં
કેટલી ગંદકી (મળ મ ૂત્ર વગેરે) રહેલી છે અને
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તેની ચામડીની નીચે લોહી, રસી અને બીજી
ગંદી વ ત ુઓ રહેલી છે . તેથી, તેણે બીજા કોઈ
ઉપર ઉ ચતા કે તક બુર

યકત કરવુ ં ન

જોઈએ.

તક

રુ ના રોગનો યવહા રક ઇલાજ
ઇ સાનને

(મનોકામના) ઉ પ

નફસમાં

ખ્વાહીશ

થાય તેને તાબે થયા

વગર તેનાથી ઉ ટો અમલ કરવામાં આવે, તો
ધીરે ધીરે તે ખ્વાહીશોનો નાશ પામે છે અને
તેનાથી તક બુરથી િવરોધી બાબત તવાઝોઅ
(િવનમ્રતા અને િવનય) છે , તેથી તક બુરના
રોગનો રામબાણ ઇલાજ

યવહારમાં િવનમ્રતા

અને િવનયનો ગુણ પેદા કરવો તે છે . આ
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બાબતને ઘ્યાનમાં રાખીને તવાઝોઅનુ ં મહ વ,
તેની હકીકત અને તવાઝોઅના પ્રકારનો અત્રે
સંિક્ષ તમાં વણર્ન કરવામાં આવે છે .

તવાઝોઅની ફઝીલત
તવાઝોઅ

િવષેની

આયતો

અને

િરવાયતો મોટા પ્રમાણમાં છે . તેનો અત્રે ઉ લેખ
કરવો આ પુ તકને અનુ પ નથી. તવાઝોઅની
અગ યતા માટે એટલી વાત કહેવી પ ૂરતી છે કે,
પરવરિદગારે આલમ પોતાના હબીબ અ ર લ
મખ્લ ૂકાત,

બાઈસે

તખ્લીકે

કાએનાતને

તવાઝોઅનો હક
ુ મ આપી ર ો છે . ઇરશાદ છે .
“અને મોઅિમનો સાથે (ભલે તે ગરીબ હોય તો
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પણ)

કીને મુલાકાત કરો.” (સ ૂરએ હી ર -

૧પ, આ. ૮૮)
તેવી જ રીતે, ખુદાવંદે આલમ તેના
મુકરર્ બ બંદાઓની પ્રશંસા કરીને ફરમાવે છે :
“અને રહમાનના ખાસ બંદા તો એ છે કે
જમીન ઉપર નમ્રતાપ ૂવર્ક ચાલે છે .”
િશયાઓની

િરવાયતોમાં

ઇમામતની

િનશાનીઓના વણર્નમાં એક િનશાની એ પણ છે ,
કે ઇમામ દુિનયાના કોઈ પણ માણસ કરતા
વધારે િવનમ્રને િવનયી હોવા જોઈએ. અમી લ
મોઅમેનીન અલિ હ સલામ ફરમાવે છે .
“જો

કોઈ બંદાને

તક બુર

કરવાની

પરવાનગી આપવી એ જો ખુદાની શાનને
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લાયક વાત હોતે તો તેણે પોતાના મખસ
્ ૂસ
બંદાઓ, અિ બયા અને અવલીયાને તક બુર
કરવાની પરવાનગી આપી હોત, પરં ત ુ ખુદાની
ઝાત તમામ બ ૂરી િસફતોથી પાક છે . તેણે
તેઓના માટે પણ તક બુરને મક હ ગણાવેલ
છે . અને નમ્રતાને પસંદ કરે લ છે . તેઓએ
પોતાની છાતીઓને જમીન ઉપર લગાવી અને
પોતાના ચહેરાઓ માટીમાં રગદોળાયેલા રાખ્યાં,
અને મોઅિમનોની સામે નમ્રતાપ ૂવર્ક

કતા

ર ા અને તે રીતે દુિનયામાં કમઝોર હાલતમાં
ર ા.
હઝરત રસ ૂલે ખુદા સ લ લાહો અલ હે
વઆલેહી વસ લમ ફરમાવે છે :
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“ નામાં

ે ઠ અખ્લાક અને સૌથી વધુ

તવાઝોઅ હશે તે કયામતના િદવસે મને સૌથી
વધારે પસંદ અને મારાથી સૌથી વધુ નજદીક
હશે અને તક બુર કરનારા કયામતના િદવસે
મારાથી સૌથી વધારે

દૂ ર હશે.” (બેહા લ

અ વાર)
હઝરત

ઇમામ

જઅફરે

સાિદક

અલિ હ સલામ ફરમાવે છે :“આસમાનમાં

બે

ફિર તાઓને

દરે ક

યિકત માટે મુકરર્ ર કરવામાં આ યા છે . જયારે
કોઈ

તવાઝોઅ

કરે

છે

યારે

તેના

માન

મરતબાને વધારે છે અને જયારે કોઈ તક બુર
કરે છે તો તેને ઝલીલ અને ખ્વાર કરે છે .”
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અમી લ

મોઅમેનીન

અલિ હ સલામ

“તક બુર એ બાબત છે

નાથી ખુદાવંદે

ફરમાવે છે :આલમે પોતાના એ મોઅિમન બંદાઓ

ઓ

નમાઝ, રોઝા અને ઝકાત અદા કરે છે , તેમને
સુરિક્ષત રાખ્યા છે ,
રાહત

મેળવે.

અહેસાસથી
છે

તે

થી તેમના એ અ યવો
આંખોને

આજીઝીના

કાવી દે છે , નફસની શાંિત આપે

અને િદલોને એકાગ્ર બનાવીને તેમાંથી

ખુદપસંદગીને નાબ ૂદ કરે છે . કારણ કે નમાઝમાં
સજદાની હાલતમાં શરીરના નાજૂક અવયવોને
તવાઝોઅ અને આજ્ઞાકાિરતા સાથે જમીન ઉપર
(ધ ૂળમાં) મ ૂકવામાં આવે છે અને સજદામાં
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શરીરના મુખ્ય (સાત) ભાગો જમીન ઉપર
રાખીને પોતાનુ ં નાચીઝપણુ ં

યકત કરવામાં

આવે છે . તેમજ, રોઝા રાખીને અ લાહની
ફરમાંબરદારીમાં પીઠ પેટ સાથે મળી જાય છે .
(નહજુલ

બલાગાહ,

ખુ બાનાં

૯ર,

ખુ બએ

કાસીઆહ)

ઇબાદત તક

રુ નાશ કર છે

ઉપરના મુ ાઓથી એ વાત જાણવા મળે
છે , કે નમાઝ, રોઝા, ઝકાત વગેરે ઇબાદતો
વાિજબ હોવાનુ ં મુખ્ય કારણ તક બુરના રોગને
નાબ ૂદ કરવાનુ ં અને તવાઝોઅની ફઝીલત
પ્રા ત કરવાનુ ં છે . આથી, તક બુરના રોગોને
નાબ ૂદ કરવા માટેનો મુખ્ય ઇલાજ ઇબાદતોને
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સહીહ શરતો અને મસાએલ સાથે અદા કરવાની
કોિશશ કરીને કરવી જોઈએ કે

થી તે ઇબાદતો

કબ ૂલ થાય. તક બુર સાથે કરવામાં આવતી
ઇબાદત કબ ૂલ થતી નથી. કેમકે, ઇબાદતનો
અથર્ ઇતાઅત, ફરમાંબરદારી અને બંદગી તેવો
થાય છે . પોતાની જાતને ઉ ચ અને મહાન
જાહેર કરવાનો અથર્ ઇબાદત નથી.

તવાઝોઅનો અથ અને તેના

કાર :

તવાઝોઅ એ નફસની એવી કેિફયતનુ ં
નામ છે

નો અથર્ ફ તની, નફસને તોડવા અને

પોતાને તુ છ અને હકીર સમજવાનો કરી
શકાય. ઉ પિ , પ્રકૃિત અને વા તિવકતા પણ
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એ જ છે કે ઇ સાનની કોઈ પણ વ ત ુ પોતાના
તરફથી નથી.
આ ગચ
ં ૂ વાડા અને રહ યોથી ભરપ ૂર
દુિનયામાં અમારી હેિસયત શુ ં છે ?
અમારો દાખલો તો તે અલીફ

વો છે

નુ ં પોતાનુ ં કાંઈ પણ મહ વ નથી.
તવાઝોઅના ત્રણ પ્રકાર છે
(૧) ખુદાવંદે આલમ સાથે તવાઝોઅ
(ર) પયગ બર સ લ લાહો અલ હે
વઆલેહી વસ લમ અને ઇમામ સાથે તવાઝોઅ
(૩) લોકો સાથે તવાઝોઅ
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ુ ાવંદ આલમ સાથે તવાઝોઅ
દ
ઇ સાનને એ વાતનુ ં યકીન થઈ જાય, કે
તેન ુ ં પોતાનુ ં કોઈ જ અિ ત વ નથી અને

કાંઈ

છે તે બધુ ં અ લાહ (સુ હાનહુ વ તઆલા)
તરફથી છે . પોતાનો કોઈ પ્રકારનો હક ન હોવા
ુ ાર નેઅમતો
છતાં ખુદાએ તેને બેહદ અને બેશમ
આપી છે અને તેની પાસે

કાંઈ આ યુ ં છે તે

બધુ ં અ લાહ તઆલાએ જ આપેલ ું છે . આવુ ં
ખાત્રીપ ૂવર્ક માનનારાના નફસમાં એવી કેિફયત
પૈદા થઈ જાય છે કે,

ને હકકની સરખામણીમાં

તુ છતા અને ઇ કેસારી સાથે સરખાવી શકાય
છે . માણસની એવી હાલત હોય યારે કેટલીક
બાબતો જ રી થઈ જાય છે .
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વાત એ છે , કે તેણે ખુદાવંદે આલમની ઇતાઅત
અને ખુલ ૂસની સાથે ફરમાંબરદારી કરવાનો
પ્રય ન કરવો જોઈએ. એટલે કે, તેણે હંમેશા
ખુદાની રઝા પ્રા ત કરવાનો પ્રય ન કરવો
જોઈએ, તેમજ અ દીયતના વઝાએફ અંજામ
આપવામાં ખુલ ૂસ સાથે હંમેશા પોતાની જાતને
કસ ૂરવાર સમજવી જોઈએ. તેણે હંમેશા એમ
માનવુ ં જોઈએ કે ખુદાએ આલમની

રીતે

ઇબાદત અને બંદગી કરવી જોઈએ તે રીતે તેણે
તેની ઇબાદત અને બંદગી કરી નથી, એટલું જ
નહીં, તેણે અ લાહ તરફથી પોતાને અમુક
વ તુઓ માટે હકદાર પણ ન સમજવો જોઈએ.
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તેમ જ અ લાહ તરફથી મળે લ અનેક નેઅમતો
માટે તેના શુક્રગુઝાર થવું જોઈએ.
આ ઉપરાંત જયારે કોઈ નવી નેઅમત
મળે યારે એને અગાઉ મળે લ નેઅમતોને યાદ
કરે યારે શુક્રનો સજદો કરવો મુ તહબ છે .

ુ ાની નેઅમતો સામે આ ઝી
દ
નેઅમતોને

મહાન

અને

મોહતરમ

સમજવી જોઈએ. કારણ કે એ ખરા મહેબ ૂબ અને
મુનઈમ

(નેઅમતો

આપનાર)

(અ લાહ

તઆલા) તરફથી આપવામાં આવી છે . ખાસ
કરીને ખાવા પીવાની નેઅમતોને ખ ૂબ જ
મોહતરમ સમજવી જ રી છે . િરવાયતમાં છે કે
જો કોઈ ખોરાક ખાવાથી નુકસાન થતું હોય તો

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 145
ન

HAJINAJI.COM

એમ ન કહો કે અમુક ખોરાક ખરાબ છે

ખાવા

પીવાના કારણે હુ ં બીમાર થઈ ગયો. પણ એમ
કહો, કે અમુક ખોરાક મારી પ્રકૃિતને અનુ પ
નથી અને મેં તેનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ ન કય .
(તેથી મારી તિબયત બગડી ગઈ.)
જમતી
ગુલામની

વખતે

ઇ કેસારી

સાથે

એક

મ બેસીને જમવું જોઈએ. રસ ૂલે

ખુદા સ લ લાહો અલ હે વઆલેહી વસ લમ
દ તરખ્વાન ઉપર નમાઝમાં તશહહદ
ુ ની

મ

બેસીને જમતા હતા.
ઇ કેસારી સાથે જમવાના આદાબ છે કે
(ડાઈનીંગ) ટેબલ પર બેસીને (ટે બલ ખુરસીનો
ઉપયોગ કરીને) ન જમવુ.ં પણ પગરખા કાઢીને
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નમ્રતાપ ૂવર્ક જમીન ઉપર બેસીને જમવુ ં જોઈએ.
ખાસ કરીને, રોટલીને મોહતરમ સમ . કારણ કે
રોટલી િવષેની ઘણી િરવાયતો વાિરદ થઈ છે .
તેમ જ ઘરના તમામ સ યો

મકે મા-બાપ,

પુત્ર, નોકર વગેરે તમામે ભેગા મળીને એક જ
દ તરખ્વાન પર જમણ લેવ ુ ં જોઈએ. ઘરના
અમુક સ યોએ અલગ અલગ બેસીને જમવાની
પ્રથા ખોટી છે .
જમવાને લગતા ઘણાં આદાબ છે .
હુ રે

ક બ

અને

મુ ઈમે

હકીકી

માં

(અ લાહ

તઆલા) તરફ સંપ ૂણર્ તવજજો રાખવી એ મુખ્ય
બાબતો છે . તેના નામથી જમવાનો પ્રારં ભ
કરવો એટલે કે િબિ મ લા િહરરહમા િનરરહીમ.
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કહીને જમવાનુ ં શ ં કરવુ ં અને જમવાનુ ં પ ૂ ં
કરતી

વખતે

અ હ દોિલ લાહે

રિ બલ

આલમીન કહેવ.ું
આગળ ઉ લેખ થઈ ગયો તે રીતે
ખુદાવંદે આલમ સાથે તવાઝોઅ એ છે , કે
ખુદાવંદે

આલમના

નામ

મુબારકને

પણ

મોહતરમ સમ . ખુદાવંદે આલમના કોઈ પણ
નામને તહારત વગર અડકવુ ં ન જોઈએ. ખાસ
કરીને ર તામાં એ નામો (બેઅદબી સાથે)
પડયા ન રહે. તેમ જ, એ નામોની સામે પગ
લાંબા કરીને તેની બેઅદબી ન કરવામાં આવે.
સારાંશ એ કે, ખુદાવંદે આલમ સાથે સંબધ
ં હોય
તેવી દરે ક વ તુન ુ ં માન જાળવવું જોઈએ.
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દાખલા તરીકે મિ જદ

ના િવષે ખુદ અ લાહ

તઆલા

:

ફરમાવે

છે

“અ લ

મસા દ

િલ લાહ” (સ ૂરએ િજન - ૭ર, આ. ૧૮)
બેશક, મિ જદો ખુદા માટે જ છે . તેથી
મિ જદમાં

દુગર્ંધ

થકવુ
ં ૂ ,ં

મારતી

હાલતમાં

મિ જદમાં જવું અથવા મિ જદોમાં મોટા અવા
બોલવુ ં અથવા દુ યવી વાતો કરવી આ બધી
બાબતો અ લાહ તઆલાની સાથે તવાઝોઅ
કરવાની િવ ઘ્ધ છે .

પયગ બર અને ઈમામની સાથે તવાઝોઅ :
ખુદાવંદે

આલમ

સાથે

તવાઝોઅની

સૌથી મોટી િનશાની (તેના) પયગ બર અને
ઇમામ સાથે ઇ કેસારી કરવી છે . કારણ કે, તેઓ
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અ લાહ તઆલાની િનશાની, તેમના પ્રિતિનિધ
અને ખલીફા છે . તેમની સાથે તવાઝોઅ કરવી
એ અ લાહ તઆલા સાથે તવાઝોઅ કરવા
સામાન છે . તેથી, હંમેશા એ બાબતની કોિશશ
કરવી જોઈએ કે, તેઓની સાથે તવાઝોઅ
કરવામાં કોઈ અધ ૂરાશ ન રહી જાય. પયગ બર
અને ઇમામ સાથે તવાઝોઅ એ છે , કે તેમના
નામોને તહારત વગર અડકવા ન જોઈએ.
તેઓની કબ્રોને પીઠ પાછળ રાખી નમાઝ પડવી
ન જોઈએ. તેમજ, તેમના નામોનો એટલો જ
એહતેરામ કરવો જોઈએ એટલે કે પયગ બરના
નામની સાથે સ લ લાહો અલ હે વઆલેહી
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વસ લમ

અને

ઇમામના

નામની

સાથે

અલિ હ સલામ કહેવ ું જોઈએ.
કેટલાક આિલમે દીનના મંત ય પ્રમાણે
ચૌદ માઅસ ૂમ અલ હેમ ુ સલામ પૈકી કોઈનુ ં
નામ વ

કયાર્ વગર બોલવું ન જોઈએ.
િરવાયતમાં છે કે હઝરત ઇમામ જઅફરે

સાિદક અલિ હ સલામ જયારે હઝરત મોહ મદ
સ લ લાહો અલ હે વઆલેહી વસ લમનુ ં નામ
લેતા

યારે એટલું

કતા કે તેમનો ચહેરો

તેમની જાંઘ સુધી આવી જતો.
એવી જ રીતે, બાઅમલ આિલમો અને
સાદાતે જલીલાની સાથે આ ઝી અને ઇ કેસારી
ભયુર્ં વતર્ન એ પયગ બર અને ઇમામ સાથે
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તવાઝોઅ કરવા સમાન છે ,

નો િવગતવાર

ઉ લેખ આગળ થઈ ગયો છે .

લોકો સાથે તવાઝોઅ
અ લાહે સ ન કરે લ સ ૃિ ટના તમામ
લોકો ખ કતની દ્રિ ટએ એક સરખા અને સમાન
છે . બધા લોકો ર બુલ આલમીનની મખ્લ ૂક છે
અને બધાને ખુદાવંદે આલમે તરબીયત આપી
છે . બધા ઉપર અ લાહની રહેમત સમાન છે .
અને બધાની પરવરિરશ અ લાહ તઆલા કરે
છે . તેથી, કોઈપણ િવ તાર કે પ્રદે શમાં રહેનારને
અક્કલન કે શરઅન કોઈ ગ ર કે તક બુર કે
મોટાઈ જાહેર કરવાનો અિધકાર રહેતો નથી. એ
ઉપરાંત બીજા કોઈ પોતાની પાસે તવાઝોઅ કરે
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તેવી અપેક્ષા રાખવાનો પણ અિધકાર નથી.
બધા લોકોનુ ં ઉદાહરણ એ બાદશાહના ગુલામો
વુ ં છે કે તે બધાને પર પર તક બુર કરવાનો
કોઈ અિધકાર હોતો નથી. તેવી જ રીતે તેમને
પણ બીજા પાસેથી પોતાની સાથે તવાઝોઅની
અપેક્ષા રાખવાનો અિધકાર હોતો નથી. કારણ કે
બધા ગુલામોનો દરજજો એક સરખો હોય છે .
કેમકે, જો કોઈ એક ગુલામ બીજા ગુલામ સામે
ત બુર કરે તો અક્લન તે ટીકાને પાત્ર બને છે .
િબ કુલ તેવી જ રીતે જો કોઈ એક
બીજી

યિકત

તવાઝોઅની

પાસેથી

અપેક્ષા

(બુિઘ્ધશાળીઓ)ની

આ ઝી

રાખે

દ્રિ ટએ
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િધકકારને પાત્ર છે . કારણ કે, બધા ઇ સાન
હઝરત આદમ અલિ હ સલામના સંતાન છે .
તેમાં

કોઈ

તફાવત

હોય

તો

તે

તકવા

(સદાચાર) નો છે . બીજી રીતે કેટલીક યિકતઓ
તેમની ખાસ િવિશ ટતા અને ફઝીલતને લીધે
અકલી અને શરઈ રીતે આદરણીય હોય છે .
તેમની ઇ ઝત અને એહતેરામ કરવાનો હક
ુ મ
આપવામાં આ યો છે . અને તે રીતે તેવી
યિકતઓ ખાસ આદરને પાત્ર બને છે અને
લોકોએ તેમનો આદર અને માન જાળવવુ ં
જોઈએ.

મકે, માં - બાપ સાથે તેમની ઔલાદ

સદ યવહાર અને તવાઝોઅ કરે તે બાબત
અકલન અને શરઅન જ રી છે . હકીકતમાં મા
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બાપ સાથે તવાઝોઅ કરવી એ ખુદાવંદે આલમ
સાથે તવાઝોઅ કરવા સ,માન છે . સંતાનો માં બાપ

ારા હયાતી પામે છે . તેમ જ, તેમની

ઉછે ર અને કેળવણી પણ મા - બાપ કરે છે . તેમ
જ સંતાનો પણ તેના માં - બાપની

મ ઈમાન

અને તકવાની રીતે મોઅિમનોની

યાખ્યામાં

આવી જાય છે . દરે ક મોઅિમન અને મુ તકીની
સાથે તવાઝોઅ અને ઇ કેસારી સાથે વતર્વ ુ ં
જોઈએ. કારણ કે, મોઅિમન ખુદાવંદે આલમ
સાથે સંબિં ધત હોય છે . અને ખુદાની રહેમત
અને કરમભરી નજર મોઅિમન ઉપર હોય છે .
હઝરત

ઇમામ

મોહ મદ

બાિકર

અલિ હ સલામ ફરમાવે છે : ખુદાવંદે આલમની
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દ્રિ ટએ મોઅિમનની હર
ુ મત (પ્રિત ઠા જાળવવી)
એ ખાનએ કાબાની હર
ુ મત કરતા વધારે છે .
હકીકતમાં મોઅિમન સાથે તેના ઈમાનના કારણે
તવાઝોઅ ભયુર્ં વતર્ન કરવું એ ખુદાવંદે આલમ
અ ઝ વ જ લ સાથે તવાઝોઅ અને ઇ કેસારી
કરવા સમાન છે . દાખલા તરીકે બાદશાહનો
કોઈ ખાસ ગુલામ બાદશાહને બીજા ગુલામો
કરતા વધારે િપ્રય હોય અને તેના પ્ર યે
બાદશાહ િવશેષ લાગણી ધરાતો હોય તો તેવાં
ગુલામની ઇ ઝત કરવી એ પણ બાદશાહની
ઇઝઝત કરવા સમાન ગણાશે અને તે ગુલામનુ ં
અપમાન કરવુ ં તે બાદશાહનાં અપમાન કરવા
સમાન ગણાશે. તેવી જ રીતે આિલમ અને
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મોઅિ લમ બંનેન ુ ં માન જાળવવુ ં જ રી છે . દરે ક
આિલમની અઝમત એન મહાનતાને ઘ્યાનમાં
રાખીને તેનો એહતેરામ કરવો જોઈએ. તેવી જ
રીતે વયોવ ૃઘ્ધ લોકો, કૌમના બુ ગર્ મહેમાન
વગેરેની ઇઝઝત કરવી અને તેમની સાથે
તવાઝોઅભયુર્ં વતર્ન કરવાની િવશેષ તાકીદ
સાથે હક
ુ મ આપવામાં આ યો છે .

કા ફરો અને ફાિસકો સાથે તવાઝોઅ
કરવી યો ય નથી
કાિફરોની સાથે તવાઝોઅ અને ઇ કેસારી
કરવી કોઈપણ સંજોગોમાં યોગ્ય નથી. પરં ત ુ
તેમની સાથેના યવહારમાં સમાન દરજજા અને
ઉ ચતા દશાર્ વવી જોઈએ. એટલે કે કાિફરો સાથે
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કોઈ પણ પ્રકારની તવાઝોઅ દશાર્ વવી ન
જોઈએ. કારણ કે, કાિફર ખુદાવંદે આલમ સાથે
બુગ્ઝ ( ષ
ે - ઇષાર્ ) રાખતો હોય છે અને કાિફર
માનવતાના દર થી ઉતરીને સૌથી નીચેના
દરજ

પહ ચી ગયો છે . કાિફર કયામતના

િદવસે કહેશે કે, અય કાશ, હુ ં ધ ૂળ હોત તો સા ં
હત.ું
મોઅિમનની

સાથે

ઇ કેસારી

કરવી

જોઈએ અને એક મોઅિમને પોતાને બીજા
મોઅિમનથી

કમતર

સમજવો

જોઈએ અને

કાિફરની સામે પોતાને મોટા અને ઉ ચ
મરતબાવાળા
મોઅિમન

સમજવા

કાિફરની

જોઈએ.

સાથે

જો

કોઈ

તવાઝોઅ

અને
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ઇ કેસારી કરે , તો હકીકતમાં તેણે પોતાના
અ લાહ ઉપર ઈમાનને

વા અને કાિફરના

ઘરને પસંદ કયુર્ં છે . એટલે કે, તેણે હકીકતથી
ઉલટું વતર્ન કયુર્ં ગણાશે. કારણ કે, ઇ ઝત તો
ખુદાવંદે આલમ, પયગ બર અને મોઅિમનો
માટે જ છે .
આ
કરવાનો

ઉપરાંત,
યવસાય

યિકતએ
અપનાવી

લીધો

અથવા ખુ લમ ખુ લા ગુનાહ (િફ કો

મ
હોય
જુર)

કરતો હોય, એટલે કે અ લાહથી િનભર્ય અને
લાપરવાહ બનીને ખુદાની મોહતરમ ચીઝોની
અવગણના અને અપમાન કરતો હોય તો તેની
સાથે ઇ કેસારી અને તવાઝોઅ કરવી જોઈએ
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નહીં. પરં ત ુ ખુદાવંદે આલમની (ની ખુશી) માટે
તેની ઉપર ગઝબનાક થવુ ં જોઈએ. અને તેના
સાથે નારાઝગીભયુર્ં વતર્ન કરવુ ં જોઈએ. આ
િવષે

હઝરત

અમી લ

મોઅમેનીન

અલિ હ સલામ ફરમાવે છે કે પયગ બરે ખુદાએ
ગુનેહગારો સાથે નારાઝગી (તુશર્ ઈ) સાથે
વતાર્ વ કરવાનો અમોને હક
ુ મ આ યો છે .”
(વસાએલુિ શઆ, અલ અમ્ર િબલ મઅ ફ)

ુ કિ બરો સાથે તવાઝોઅ ભ ુ વતન
ત
યો ય નથી
મ ૂખર્ લોકો તક બુર કરતા હોય અને
બીજાઓને હલકાં અને ઝલીલ સમજતા હોય
તેવા લોકો સાથે તવાઝોઅ (નમ્રતાભયુ)ર્ં વતર્ન

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 160
ન

HAJINAJI.COM

કરવુ ં ન જોઈએ. કારણ કે સૌથી પહેલા તો
મુતક બીર લોકો સાથે તવાઝોઅ કરવુ ં એ એક
પ્રકારની િઝ લત છે . તેમ જ અકલી અને શરઈ
રીતે તે અમલ પસંદ કરવાને પાત્ર નથી. બીજુ ં
એ કે મુતક બીર સાથે તવાઝોઅ કરવાથી તેના
અણછાજતા

યવહારમાં વ ૃિઘ્ધ થવાનુ ં કારણ

બને છે . જો મુતકિ બર લોકો સાથે સંબધ
ં ો
( યવહાર) તોડી નાખવામાં આવે એટલે કે,
તેની સાથે ખરીદ વેચાણ વગેરે ન કરવામાં
આવે તો તેમજ તવાઝોઅ સાથે વતર્ન કરવામાં
ન આવે તો તેન ુ ં લ ય પોતાના દુગુર્ણ તરફ
ખેંચાઈ અને તે ગુ ર અને તક બુર કરવાનુ ં
છોડી દે તેવી શકયતા રહે છે . અમ્રો નહીં અિનલ
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મુ કરની દ્રિ ટએ પણ તક બુર કરનાર સાથે
તવાઝોઅ કરવું ન જોઈએ.
પયગ બરે અકરમ સ લ લાહો અલ હે
વઆલેહી વસ લમ ફરમાવે છે કે જયારે પણ
મારી

ઉ મતના

(ઇ કેસારીવાળા

કોઈ

મુ કસે લ

વભાવના)

લોકો

મીઝાજ
સાથે

મુલાકાત થાય યારે તેઓ સાથે તવાઝોઅપ ૂણર્
વતર્ન કરો અને તક બુર કરનાર લોકો સાથે
તક બુર ભરે લ ું વતર્ન કરો. કારણ કે, તમે
તેમની સાથે તક બુર કરશો

તેમના માટે

િઝ લતનુ ં કારણ બનશે.”
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તવાઝોઅ ન કરવા અને તક

રુ કરવા

બંનેમાં તફાવત છે
આગળ ઉ લેખ થઈ ગયો તે પ્રમાણે
કાિફર, ફાિસક અને મુતક બીર સાથે તવાઝોઅ
અને ઇ કેસારી કરવી યોગ્ય નથી. પરં ત ુ તેવા
લોકો સાથે મોટાઈ (ગુ રતા)

યકત કરવી

જોઈએ. તેની સામે ગુ સે થવું જોઈએ. કારણ કે,
તેવો માણસ ખુદાવંદે આલમના ગઝબનુ ં કે દ્ર
બનેલો છે . આ વાતનો અથર્ એ નથી, કે પોતાને
િબ ઝાત તેનાથી મોટો સમજવો એટલે કે
પોતાને તેની કરતા હલકો સમ

અને પોતાને

તેની

શાન

સરખામણીમાં

ઇ ઝત,

અને

થાનવાળો સમજવો. એ વાત પણ ઘ્યાનમાં
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રાખવી

જોઈએ

કે

પોતાને

નજાત

પામેલાઓમાંથી સમજવો એ તો તૌફીકે ખુદા
પર આધાિરત બાબત છે અને હલાકત પોતાના
અમલથી થાય છે અને પોતાને અને બીજાઓને
આજીઝ સમજવા જોઈએ. એ વાત શકય છે કે
કાિફર અથવા ફાિસકને એ વાતની તૌફીક થઈ
જાય અને તે તૌબા કરી લે એન તેની આખેરત
ખેર સાથે થઈ જાય. જી હા, આપણને તેવા
લોકો સાથે તક બુર કરવાનો હક
ુ મ આપવામાં
આ યો છે . તેથી, તેમની સાથે સખ્તીપ ૂવર્ક
વતર્વ ુ ં જોઈએ. પરં ત ુ એમ કરવા જતા (ખુદાના
ખ્વા તા) આપણામાં તક બુર આવી જવુ ં ન
જોઈએ.
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આ

વાતનો

સારાશં

એ

છે ,

કે

યિકત વને જરાયે મહ વ ન આપવુ ં જોઈએ.
પરં ત ુ ઇતાઅત, ફરમાંબરદારી અને ઈમાનના
િન યક્રમ

ઉપર

અમલ

જીવનક્રમ

બનાવવો

કરવાને

જોઈએ.

પોતાને

ઉપરાંત

ને

ખુદાવંદે આલમ દુ મન રાખે તેને પોતે પણ
દુ મન રાખે અને તેની સાથે ઇ કે સારી ભયુર્ં
વતર્ન ન કરે .
ખુદાવંદે આલમ માટે ગઝબ કરવા અને
તક બુર ન કરવામાં કોઈ તફાવત નથી. આ
વાતની

ટતા માટે એક ઉદાહરણ પ્ર ત ુત

કરીએ છીએ. જયારે કોઈ બાદશાહ પોતાના
નોકરને

એવો

હક
ુ મ

આપે,
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(રાજકુમાર) કોઈ બેઅદબી કરે તો તેની પ્ર યે
નારાજગી યકત કર

અને તેન ◌ેમાર . એ

હક
ુ મ મ યા પછી જો કોઈ નોકર રાજકુમારને
કોઈ

ભ ૂલ

કરતો

જૂએ

યારે

તે

નોકરે

રાજકુમારને મારવો જોઈએ અને તેની પ્ર યે
નારાજગી

યકત કરવી જોઈએ. જો નોકર તે

પ્રમાણે ન કરે તો તેણે બાદશાહના હક
ુ મની
નાફરમાની કરી ગણાશે. અલબ ત, તે નોકર
રાજકુમાર કે બાદશાહ સામે તક બુર નથી
કરતો અને પોતાને તેના (રાજકુમાર)થી મોટો
નથી સમજતો (પરં ત ુ તેને બાદશાહની નજરે
બહુ માનવંત ગણે છે ) અને જો ગુ સો અને
તક બુર બંને એકઠા મળી જાય તો સમજી યો
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કે તે ખુદાવંદે આલમના ગઝબને લીધે નહીં
પરં ત ુ નફસાની ખ્વાહીશોને તાબે થવાને કારણે
હશે.

તક

રુ અને બંદગી એક સાથે શકય
નથી
તક બુરનો

ખુદાએ

બુ ગર્

અથર્

અને

નફસની

બરતરની

સરકશી,
અઝમતથી

ગાિફલ થઈ જવુ ં અને પોતાના િઝ લત અને
હલકા દરજજાને ભ ૂલી જવો તેવો થાય છે . આ
ઉપરાંત તક બુરનો અથર્ પોતાનો દરજજો ઊંચો
અને બીજાઓને પોતાના કરતા હલકા સમજવા
તેવો થાય છે . ખુદ પર તીશ (આપવડાઈ)ની
હાલત ખુદા પર તીની િવ ઘ્ધ બાબત છે . તેથી,
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આ

બાબત

કોઈપણ

સંજોગોમાં

ખુદાવંદે

આલમની પ્રશંસાના હક
ુ મમાં આવતી નથી,
પરં ત ુ નીંદનીય બાબત છે . તેથી એ બાબત
જાણી લેવી જોઈએ કે કાિફર, ફાિસક અને
દોલતમંદની સામે તક બુર કરવાનો અથર્ તે
(ખુદા)ની ખુદાઈને માનવંત સમજવા અને તેની
બુ ગીર્ને જાહેર કરવી તેવો થશે. કાિફરો સામે
િબલકુલ તવાઝોઅ કરવી ન જોઈએ. પરં ત ુ
અ લાહ ઉપર ઈમાન

વી મહાન નેઅમતને

અગ્રતા આપીને જાહેર કરવી જોઈએ. તેવી જ
રીતે ગુનેહગારો સામે પણ તકવાની અહેમીયત
યકત કરવી જોઈએ. કારણ કે, તકવા એ
ખુદાવંદે આલમ પાસે મોહતરમ (માનનીય)
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થવાનુ ં એક માઘ્યમ છે . તેમ જ

ીમંતો સામે

અ લાહ તઆલાના ખજાનાઓની મહાનતા અને
મહ વ કરવુ ં જોઈએ. કારણ કે દુિનયાની
મામ ૂલી દોલત માટે અહંકાર કરવામાં આવે છે
તેન ુ ં
અને

થાન એકદમ નજીવું અને સામા ય છે
દુિનયાની

સંપિ

પળવારમાં

પામવાની સંભાવના રહેલી છે . તેથી,
સામે

કયારે ય

ફ તની

(નમ્રતા)

નાશ
ીમંતો

કરવી

ન

જોઈએ. એટલું જ નહીં, મુતક બીરને મ ૂખર્ અને
અજ્ઞાન ગણવો જોઈએ. કારણ કે, તે એટલી
વાત પણ નથી સમજી શકતો કે િકબ્રીયાઈ
(મહાનતા, મોટાઈ) ફકત ખુદાવંદે આલમ સાથે
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િવિશ ટ રીતે જોડાએલી છે . તેના િસવાય
કોઈ તક બુર કરે તે મ ૂખર્ છે .
આમ, આપણે એ વાત લક્ષમાં રાખવી
જોઈએ કે આપણાં અમલમાં આ મપ્રશંસા કે
પોતાની નફસાની ખ્વાિહશ ભરે લી ન હોય અને
એ વાત પણ સતત ઘ્યાનમાં રાખવી જ રી છે
કે આપણે અમલ ગુ ર તક બુર અને હઠધમીર્
માટે ન હોવો જોઈએ.કેમકે ઇ ઝત અને બુ ગીર્
ફકત અ લાહ માટે છે . તેથી કોઈ પણ અમલ
કરતી વખતે ખ ૂબજ એહિતયાતથી કામ લેવ ું
જોઈએ અને એમાં કયારે ય ભ ૂલ ન થવી
જોઈએ. કયારે ક એવુ ં બને છે , કે ઇ સાનની સામે
કોઈ બ ૂરાઇ આવે છે અને તે ગુનાહથી બચવા
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માંગે

તો

પણ

ખ્વાિહશે

નફસાનીને

લીઘે

ગુનાહોમાં ફસાઈ જતો હોય છે .એટલુજ
ં નહીં
કયારે ક તો ગુનાહ કરનારને ગુનાહ કરતો
રોકવા જતાં પોતે પણ તેનાથી વધારે ગુનાહોમાં
ફસાઇ જતો હોય છે .
કોઈ એક કામ એકજ પ્રકારનુ ં હોય પણ
જો તે ખુદાની ખુશી માટે કરવામાં આવે અને
તેજ કામ ખ્વાિહશે નફસ માટે કરવામાં આવે તો
બંનેમાં કેટલો બધો તફાવત રહે છે .જો તે કામ
ખુદાની ખુશી માટે કરવામાં આવે તો ઇબાદત
અને ખુદાની નઝદીકીનુ ં કારણ બને છે અને
તેવા કામથી શૈતાન ઉપર કાબ ૂ મેળવી શકાય
છે . અને તેજ કામ ખ્વાિહશે નફસ માટે કરવામાં
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આવેતો ગુનાહમાં ફસાઈને શૈતાનના બંદા બની
જવાય છે , અને શૈતાન તે કામ કરનાર ઉપર
કાબ ૂ મેળવી લે છે .

સંપિ ના કારણે

ીમંત સાથે તવાઝોઅ

કરવી એ નાશ તરફ દોર
ીમંત અને સંપિ

ય છે .

ધરાવતા લોકો સાથે

તેમના અને સંપિ ના કારણે અને તેની પાસેથી
માલે

દુિનયા

મેળવવાની

લાલચને

કારણે

તવાઝોઅ કરવામાં આવે તો તેમ કરવાની
કુરઆને મજીદ અને િરવાયતોમાં સખ્તી પ ૂવર્ક
મનાઈ કરવામાં આવી છે . કુરઆને મજીદમાં
અ લાહ તઆલા ફરમાવે છે
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“(અય રસ ૂલ !) તેઓમાંથી કે ટલાક
લોકોને દુિનયાની જરા
રોનક આપી છે ,

ટલી િઝંદગીમાં અમે

થી અમે તેની કસોટી કરી

લઇએ. તું તારી નઝર તેમની તરફ નહીં કર.”
(તું તેમની તરફ આંખ ઊંચકીને જોતો પણ
નહીં.) ( સ ૂરએ તા હા - ર૦ , આ. ૧૩૧)
ખરે ખર, તે

ીમંત લોકો સાથે તવાઝોઅ

કરવાની પાછળ દુિનયાનો માલ મેળવવાની
મનોલાલસા
વતર્ન કરનાર

પાએલી હોય છે . એટલે કે, તેવ ું
ીમંતને પ્રભાવશાળી સમ

છે

અને (તેમ કરવા જતા) ખુદાની યાદથી ગાિફલ
બની જાય છે અને તેન ુ ં વતર્ન ખુદાની સાથે
િશકર્ છે .
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હઝરત

અમી લ

મોઅમેનીન

અલિ હ સલામ ફરમાવે છે કે જો કોઈ માણસ
દોલતમંદ પાસે જાય અને તેની પાસે માલ
હોવાને કારણે તેની નમ્રતા કરે તો ખુદાવંદે
આલમ તેનો ર/૩ (બે ત ૃિતયાંશ) ભાગનો દીન
ખ મ કરી નાખશે. (બેહા લ અ વાર, ભાગ ૧પ)
આજ પ્રકારની બીજી એક િરવાયત
પયગ બરે

અકરમ

(સ લ લાહો

અલ હે

વઆલેહી વસ લમ)થી ન ધવામાં આવી છે
અને કદાચ ર/૩ (બે ત ૃિતયાંશ) ભાગનો દીન
ચા યા જવાની િનશાની એ છે કે, ઈમાનના ત્રણ
દરજજા હોય છે . એઅતેકાદે બીલ.
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( દયપ ૂવર્કની
લીસાન (જીભથી

ઘ્ધા)

ઇકરાર

બીલ

વીકાર કરવો) અને અમલ

બીલ અરકાન (અમલ

ારા હક
ુ મનુ ં પાલન

કરવુ)ં
(૧)

દયપ ૂવર્ક

(ર) જીભથી

ઘ્ધા
વીકાર કરવો (એટલે કે

સાક્ષી આપવી.)
(૩) શરીરના અ યવો

ારા અમલ

પ્રદિશર્ત કરવો. (વાિજબાત બજાવી લાવવા
અને હરામ કાય થી બચવુ.)
ં
તેવી જ રીતે,

ીમંત લોકો સામેની

તવાઝોઅ માલની લાલચ માટે કયારે ક ફકત
િદલથી કરવામાં આવે છે તો કયારે ક ફકત
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જીભથી તવાઝોઅ દશાર્ વવામાં આવે છે . કયારે ક
તો એ તવાઝોઅ એટલી બધી વધી જતી હોય
છે કે, શરીરના અ યવો

ારા જાહેર જાય છે .

મોટા ભાગના લાલચુ લોકો અમીરો સામે
િદલથી

કી જતા હોય છે અને જીભથી પણ

તેમની ખુશામત કરતા હોય છે અને પોતાની
વાતો

ારા પાતાને તેમની સામે નાના જાહેર

કરતા હોય છે . તેથી, તેવા લોકોના ઈમાનના બે
દરજજા નાશ પામે છે . આ ઉપરાંત જો કોઈ
પોતાના શરીરના અ યવો
સામે ખુ અ

ારા પણ

ીમંત

યકત કરે , દાખલા તરીકે તેના

હાથ અને પગ ચ ૂમવા લાગે તો તેના હાથમાંથી
સંપ ૂણર્ દીન ચા યો જાય છે . કારણ કે, તેની
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પાસે

કાંઈ હત ું અને તે

કાંઈ કરી શકયો

હતો તે (પોતાની જાત સહીત) બધુ ં મખ્લ ૂકની
સામે અપર્ણ કરી દીધુ ં અને પોતાના ખાિલકને
અપર્ણ કરવા માટે કોઈ વ તુ રહેવા ન દીધી.

ુ ાની
દ

ુ ી માટ
શ

ીમંતનો તવાઝોઅ

અને ફક ર ંુ તક
હઝરત

રુ

અમી લ

મોઅમેનીન

અલિ હ સલામ ફરમાવે છે :

ીમંતો ખુદાની

ખુશી માટે ફકીરો સાથે તવાઝોઅ કરે તે ખ ૂબ જ
ઉ તમ નેક અમલ છે . (નહજુલ બલાગાહ, િજ દ
૩)
એટલે કે, જો

ીમંત લોકો તવાઝોઅ કરે

તો તે બહેતર અને પ્રશંસનીય અમલ ગણાશે.
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કારણ કે, ગરીબોની પ્રકૃિતમાં જ તવાઝોઅ
કરવાના ગુણ હોય છે . આનાથી પણ સારો
અમલ ગરીબોએ, અમીરો સાથે તક બુર કરવું
તે છે . એટલે કે, જો કોઈ મોહતાજ હોય તો તેણે
ખુદાએ અ ઝ વ જ લ ઉપર તવકકુલ (સંપ ૂણર્
ભરોસો) રાખવુ ં જોઈએ અને દયનીય હાલતમાં
ખુશામત કરવાથી તેમજ હલકી મનોવ ૃિ ત
દશાર્ વવાથી બચવુ ં જોઈએ અને (તે રીતે)
ીમંતો સામે ઇ કેસારી ન કરવી જોઈએ. આ
વાતનો અથર્ એવો નથી, કે તેમ કરીને પોતાને
તેમનાથી ઉ ચ સમજીને પોતે તક બુર કરવા
લાગે. આ વાતનો િવગતવાર ઉ લેખ આગળ
થઈ ગયો છે .
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જો કોઈ

ીમંત પોતાના માલ અને

દોલત િવષે ગવર્ અને ઘમંડ કરે તો ફકીરે
ખુદાએ અ ઝ વ જ લ પર તવકકુલ કરવુ ં
જોઈએ.

ના

કબજામાં

જમીન

અને

આસમાનના ખજાના છે અને પોતાને બેિનયાઝ
બનાવી દે વો જોઈએ.
િકતાબે

લેઆલીયુલ

અખ્બારમાં

ન ધવામાં આ યુ ં છે કે એક િદવસ એક
માણસે અહંકારભય
ુ ા
રસ ૂલેખદ

ીમંત

પોશાક પહેરીને હઝરત

સ લ લાહો

અલ હે

વઆલેહી

વસ લમની િખદમતમાં આવીને બેસી ગયો.
યાર પછી એક ફકીર આ યો

ણે જ િરત અને

ફાટેલા વ ત્ર પહેયાર્ હતા. તે ગરીબ માણસ
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ીમંત માણસની પાસે આવીને બેસી ગયો.
તેથી પેલા

ીમંત માણસે પોતાનો પોશાક

સંકેલી લીધો અને તે ગરીબ માણસથી થોડે દૂ ર
ચા યો ગયો.
આ જોઈ હઝરત રસ ૂલે ખુદા સ લ લાહો
અલ હે વઆલેહી વસ લમે ફરમા યુ ં કે શુ ં તને
એ વાતને ડર છે કે આ ગરીબની ગરીબાઈ તને
લાગી જશે ?

ીમંત માણસે ક ું : નહીં. આપે

ફરમા યું શું તને એ વાતનો ડર છે કે તારી
દોલત ઓછી થઈ જશે ને તેની પાસે ચાલી જશે
? તે અમીરે ક ું : નહીં. આપે ફરમા યુ ં શુ ં તને
તારો પોશાક બગડી જવાનો ડર હતો, તેથી તું
આઘો ખસી ગયો ? તેણે ક ું : ના. આપે પ ૂછયું
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તો પછી તેં આમ શા માટે કયુર્ ? તે

ીમંતે ક ું

કે મારો નફસ દરે ક સારા કામને ખરાબ કામ
તરીકે અને ખરાબ કામને સારા કામ તરીકે રજૂ
કરે છે . હવે હુ ં મારા આ દુગુર્ણની ક્ષિતપ ૂિતર્
(તોબા) કરવા માટે મારી તમામ દૌલતનો
અડધો ભાગ આ ગરીબને બક્ષી આપુ ં

.ં આં

હઝરતે તે ગરીબને પ ૂછયુ ં કે શુ ં આની દોલત
વીકારવા માટે ત ું તૈયાર છે ? તે ગરીબે ક ું :
ના આપે પ ૂછયુ ં : શા માટે ? તેણે ક ું કે મને એ
વાતનો ડર લાગે છે કે આ
લેવાથી હુ ં પણ તેની

ીમંતને દોલત

મ તક બુરમાં ફસાઈ ન

જાઉં.
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અત્રે એ વાત પણ યાદ રાખવી જ રી છે
કે

કોઈ

પ્રભાવમાં

ીમંતની સામે તેના માલ (ના
આવી

જવા)

ના

કારણે

તેની

તવાઝોઅ કરવામાં આવે તો ખરાબ બાબત છે .
પરં ત ુ જો તેના તકવાના કારણે તવાઝોઅ
કરવામાં આવે તો તેમ કરવામાં કોઈ વાંધો
નથી. પરં ત ુ તેમ કરવાનો હક
ુ મ પણ આપવામાં
આ યો છે . એટલે કે,

યવહાર કરતી વખતે

તેના માલ ઉપર લક્ષ ન આપવુ ં જોઈએ. આ
બાબતની ચકાસણી કરવાની િનશાની એ છે કે
ીમંત મુ કી અને ગરીબ મુ તકી બંને સાથે
એક

સરખો

યવહાર

થવો

જોઈએ

અને

ીમંતની સંપિ ને લક્ષમાં ન રાખવી જોઈએ.
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ય કતગત ર તે પણ તવાઝોઅમાં ફરક
હોય છે
તવાઝોઅ કરવાની પણ એક મયાર્ દા
હોય છે . જો તે મયાર્દાથી વધારે પ્રમાણમાં
કરવામાં આવે તો તેવા ઇ સાનના અપમાન
અને બેઇ ઝતી માટે કારણ પ બને છે . કોઈ
મોઅિમને પોતાની બેઇઝઝતી કે અપમાન થાય
તેવા કામ કદી કરવા ન જોઈએ. આથી
તવાઝોઅ કરતી વખતે હંમેશા વચલો માગર્
ધારણ કરવો જોઈએ.

મકે અજા યા લોકોના

પ્રમાણમાં, માં-બાપ અને સગાં હાલાઓ સાથે
તવાઝોઅ વધારે પ્રમાણમાં હોવી જોઈએ. તેવી
જ રીતે બાઅમલ ઓલમા અને સાદાત સાથે
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પણ બીજાઓના પ્રમાણમાં તવાઝોઅ વધારે
કરવી જોઈએ. કોમના બુ ગ ની સામે કોમના
અ ય લોકોના પ્રમાણમાં વધારે તવાઝોઅ કરવી
જોઈએ. આ ઉપરાંત એ વાત ખાસ ઘ્યાન
રાખવી જોઈએ કે, માં-બાપ, ઓલમાઅ અને
સાદાતની સામે

રીતે તવાઝોઅ કરવાનો

હક
ુ મ આપવામાં આ યો છે ,

મકે તેમના હાથ

ચ ૂમવા વગેરે તેવી તવાઝોઅ જો સામા ય લોકો
સાથે

કરવામાં

આવે

માણસની િઝ લત અને

તો

તેવી

તવાઝોઅ

વાઈ માટે કારણ પ

બને છે . આ બાબતોને કારણે કોઈપણ યિકત
સાથેની

તવાઝોઅમાં

તેના

થાન

અને

મરતબાને ઘ્યાનમાં રાખવુ ં જોઈએ.
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સફીનત ુલ

બેહારમાં

ઇમામ

હસન

અ કરી અલિ હ સલામથી િરવાયત છે : એક
િદવસ

હઝરત

અલિ હ સલામની

અમી લ

મોઅમેનીન

િખદમતમાં

આપના

અ હાબોમાંથી એક દીનદાર માણસ તેના પ ૂત્ર
સાથે આ યો. તેના આગમનથી આપ ઉભા થઈ
ગયા. અને તેની સાથે ખ ૂબ જ તવાઝોઅ અને
િવનયપ ૂવર્કનુ ં વતર્ન કયુ.ર્ં આપે આપના ગુલામ
ક બરને

બોલાવીને

તેમના

માટે

જમવાની

વયવ
થા કરવાનુ ં ક .ું ક બર જમવાનુ ં લા યા
્
અને બંને સાથે મળીને જ યા. યાર પછી હાથ
ધોવા માટે ક બર પાણીનો લોટો, ચલમચી અને
હાથ લ ૂછવા માટે માલ (નેપકીન) લઈ આ યા.
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યારે

હઝરત

અલી અલિ હ સલામે

ક બર

પાસેથી પાણીનો લોટો પોતાના હાથમાં લઈ
લીધો અને મહેમાન પોતાના હાથ ધોવરાવવા
માટે ની તૈયાર કરી. મહેમાને હાથ જોડીને ક ું :
મૌલા, મારા

વો એક ગુલામ પોતાના આકા

પાસે હાથ ધોવરાવે એ કેમ બની શકે ? આપે
કસમ ખાઈને ફરમા યું : જો તમારા હાથ
ધોવાથી મારા મૌલા અને આકા (એટલે કે ખુદા)
મારાથી રાજી થઈ જાય તો કેવ ું ? તું એમ
માનીને મારી પાસેથી હાથ ધોવરાવી લે જાણે કે
ક બર તારા હાથ ધોવરાવી ર ા છે .
આ વાકયો સાંભળી તે મહેમાન પોતાના
હાથ ધોવરાવવા માટે મજબ ૂર થઈ ગયો. યારે
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હઝરત

અલી

અલિ હ સલામે

તેના

હાથ

ધોવરા યા અને આપના ફરઝંદ મોહ મદ િબન
હનફીયાને લોટો આ યો અને તેને મહેમાનના
પ ૂત્રના હાથ ધોવરાવવાનુ ં ક .ું

થી િપતા અને

પ ૂત્ર બંનેનો દરજો સરખો ન રહે. આપે ફરમા યુ ં
: એ વખતે જો તે છોકરાના િપતા તેની સાથે ન
હોત તો તેના હુ ં હાથ ધોવરાવી દે ત, પરં ત ુ તેના
િપતાની હાજરીમાં એમ કરી શકાય નહી. કારણ
કે, િપતાનો દરજજો ઊંચો છે . તેથી િપતાના
હાથ િપતા ધોવરાવે અને પ ૂત્રના હાથ પ ૂત્ર
ધોવરાવે તે યોગ્ય છે .
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તવાઝોઅની િનશાનીઓ
હઝરત ઇમામ સાિદક અલિ હ સલામ
ફરમાવે છે કે તવાઝોઅની ચાર િનશાની છે .
(૧) માણસ મજિલસમાં સૌથી પાછળ
બેસવા માટે રાજી રહે.
(ર)

કોઈ સાથે મુલાકાત કરે તેને

સલામ કરવામાં પહેલ કરે
(૩) લડાઈ ઝઘડા છોડી દે , ભલે પછી
પોતાની વાત હકક હોય.
(૪) તકવાને કારણે પોતાની પ્રશંસા
કરવામાં આવે તે વાતને પસંદ ન કરતો હોય,
એટલે કે

કોઈ માણસ આ ચાર બાબતનો

લેહાઝ રાખે તો તેણે તવાઝોઅ ધારણ કરનાર
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ગણી શકાશે અથવા તો ઉપરની ચાર બાબતો
તવાઝોઅની િનશાની છે એમ કહી શકાય.
(સફીનત ુલ બેહાર)
અમી લ

મોઅમેનીન

અલિ હ સલામે

પોતાની વસીયતના અનુસધ
ં ાનમાં ફરમા યું હત ું
તમે તવાઝોઅને તમારો િન યક્રમ બનાવી દો.
ુ
કારણ કે એ એક મહાન ઇબાદત છે . (સફીનતલ
બેહાર)
ુ બેહારમાં િરવાયત છે કે મ ૂસા
સફીનતલ
િબન ઈમરાન (અલિ હ સલામ) દરે ક નમાઝ
પછી ખુદાવંદે આલમની િખદમતાં અિતશય
આજીજીપ ૂવર્ક પોતાનો ચહેરાનો ડાબો અને
જમણો ભાગ (ગાલ) જમીન ઉપર રાખતા હતા
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અને એજ કારણસર ખુદાવંદે આલમે તેઓને
કલીમનો લકબ આ યો.
ઇમામ રઝા અલિ હ સલામ ફરમાવે છે
તવાઝોઅ એ છે કે લોકોને એ (વ ત ુ) આપો
તમે પસંદ કરો છો. કારણ કે, એ (પણ તમને
એવી જ વ ત)ુ આપે.”
િરવાયતમમાં છે કે હસન િબન જહીમે
ઇમામ અલીરઝા અલિ હ સલામને પ ૂછયું કે
તવાઝોઅનુ ં ધોરણ અને તેની યાખ્યા શુ ં છે ?
આપે જવાબ આ યો : તવાઝોઅના અમુક
દરજજા છે . એમાંનો એક દરજજો એ છે કે
ઇ સાન પોતાના દર જાને સમ

દરે ક કામ તે

પ્રમાણે કરે , બ કે એ થન ઉપર ક બે સલીમની
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સાથે પોતાનો દરજજો થોડો નીચો જાણે ને
વ ત ુ પોતાના માટે પસંદ કરે તે જ વ ત ુ બીજા
માટે પસંદ કરે . જો કોઈનામાં બ ૂરાઈ જૂએ તો
તેની સામે નેકી કરે . (એટલે કે બદીની સામે
નેકી કરે .) અને પોતાના ગુ સાને પી જાય અને
લોકોને માફ કરી દે . બેશક, ખુદાવંદે આલમ
નેકી કરનારાઓને દો ત રાખે છે .

સૌથી વધાર તવાઝોઅ આપણા અઇ મા
(અલ હ ુ સલામ) કરતા હતા
સફીનત ુલ

બેહારમાં િરવાયત

છે

કે

ઇમામ મ ૂસા િબન જઅફર એક કાળા અને
બદસ ૂરત સુદાની પુ ષ પાસેથી પસાર થયા.
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યારે આપે તેને સલામ કરી તેની પાસે બેસી
ગયા અને ઘણીવાર સુધી તેની સાથે વાતો કરી.
યાર પછી આપે તેને ફરમા યુ ં : કાંઈ કામ હોય
તો મને કહે . હુ ં (તા ં કામ) કરી આપીશ.
લોકોએ આપને ક ું : અય ફરઝંદે રસ ૂલ, આપ
એવા માણસ પાસે જઈને તેની હાજત િવષે (શા
માટે ) પ ૂછો છો ? તમારી કરતા પણ વધારે
મોહતાજ છે . ઇમામે ફરમાવયુ
્ ં : તે પણ ખુદાનો
એક બંદો છે . અને આપણો દીની ભાઈ છે . અને
આપણને અને તેને આપણા
મઝહબે ઇ લામ અને આપણા

ે ઠ મઝહબ
ે ઠ િપતા

અબ ૂલ બશર જ. આદમ સાથે મેળવી આપે છે .
કદાચ એવો સમય પણ આવી જાય કે આપણે
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તેના મોહતાજ થઈ જઈએ તો આપણે શા માટે
તક બુર કરવુ ં જોઈએ ?

તક

રુ ને જડ ૂળથી ઉખેડ નાખવો
જોઈએ
મોહ મદ

િબન

અશરફ

કૂફાના

એક

ીમંત હતા. તે હઝરત ઇમામ મોહ મદ બાિકર
અલિ હ સલામ અને હઝરત ઇમામ જઅફરે
સાિદક અલિ હ સલામના અ હાબમાંથી હતા.
એક િદવસ ઇમામ બાિકર અલિ હ સલામે ક ું :
અય મોહ મદ, નમ્રતા કરો. જયારે મોહમમદ
્
િબન મુિ લમ મદીનાથી કૂફા પાછા ફયાર્ યારે
ખજૂર ભરે લ ું એક વાણસ લઈને કૂફાની જામેઅ
મિ જદના દરવાજાને ટે કો દઈને બેસી ગયા
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અને બુમો પાડવા લાગ્યા, કે

ને ખજૂર

ખરીદવા હોય તે આવે અને મારી પાસેથી ખજૂર
લઈ જાય. (આ કામ તે પોતાના નફસમાંથી
તક બુર ખતમ કરવા માટે કરી ર ા હતા.) આ
જોઈને તેના સગા વહાલા તેને મ યા અને
કહેવા લાગ્યા કે તમે આવું કામ કરીને અમારી
આબ ઘટાડી છે . યારે તેઓએ જવાબ આ યો
કે મને મારા મૌલાએ આ કામ કરવાનો હક
ુ મ
આ યો છે અને હુ ં મારા મૌલાના હક
ુ મની
નાફરમાની કરી શકું નહીં. અને મારા આ બધા
ખજૂર વેચાઈ નહીં જાય યાં સુધી આ જગ્યાથી
હટીશ નહીં. યારે તેમના સંબધ
ં ીઓએ ક ું : જો
તમારે ખરીદ વેચાણ જ કરવુ ં હોય તો ઘઉંનો
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લોટ બનાવવામાં આવે છે તે જગ્યાએ જાઓ.
તેણે એ વાત માની લીધી અને ઊંટ અને
ચક્કીનો

પ થર

ખરીદીને

ઘઉંનો

લોટ

બનાવવાની મજૂરીના કામમાં મશગ ૂલ થઈ
ગયા.

થી તેમના નફસમાંથી તક બુર ખ મ

કરી શકે અને પોતે એક સામા ય માણસ
બની

ગયા.

ુ
(સફીનતલ

બેહાર,

વા

િકતાબે

ઇખ્લાસમાંથી મનકૂલ)
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ચ

ુ ોહ
ન

ીસમો

ુ લમાનો સાથે જ ંગ કરવી
સ
ુ રા રબ લ
ુ
( હ

ુ લેમીન)

ગુનાહે કબીરા પૈકી ચ ત્રીસમો ગુનોહ
કબીરા હોવા િવષે ન સની

પ ટતા કરવામાં

આવી છે તે ખુદાના દો તો (મુસલમાનો) સાથે
જગ
ં કરવાનો ગુનાહ છે . એઅમશની િરવાયતમાં
ઇમામ જઅફરે સાિદક અલિ હ સલામે અને
ફિઝલ

િબન

અલીરઝા

સાઝાનની

િરવાયતમાં ઇમામ

અલિ હ સલામના

વાતનુ ં િવવરણ

કરવામાં

સંદભર્થી
આ યુ ં છે

આ
અને

કુરઆને મજીદમાં પણ આ કામ કરનાર માટે
અઝાબનો વાયદો કરવામાં આ યો છે . આ
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ગુનાહ માટે દુિનયામાં પણ શરઈ સજા (હદ)
નક્કી કરવામાં આવી છે . સ ૂરએ માએદહમાં
અ લાહ તઆલા ફરમાવે છે :
અને

લોકો ખુદા અને તેના રસ ૂલ

સાથે જગ
ં કરે છે (અને અહેકામને માનતા નથી)
અને

ફસાદ

ફેલાવવાના

ુ ી
હેતથ

(રાજયોમાં) નાસતા ફરતા રહે છે ,

ભ ૂિમમાં
ની સજા

માત્ર એ છે કે (એવા લોકોને) (શોધી શોધીને)
મારી નાખવામાં આવે અથવા તો તેમને શ ૂળીએ
ચડાવી દે વામાં આવે અથવા તો તેમના હાથ
પગને અવળા સવળા (એક બાજુના હાથ અને
બીજી બાજુના પગ) કાપી નાખવામાં આવે
અથવા તેમને (તેમના વતનની) ભ ૂિમમાંથી
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દે શપાર

કરવામાં

દુિનયામાં

આવે.

બદનામી

આ

(ફ તી)

તો
છે

તેમની
અને

આખેરતમાં (તો) તેમના માટે (ઘણો) મોટો
અઝાબ છે . પરં ત ુ હા,

લોકો ઉપર તમે કાબ ૂ

મેળવી લો તે પહેલા તૌબા કરી લે (તો તેમના
ગુનાહ બક્ષી દે વામાં આવશે.) કારણ કે, સમજી
લો કે ખુદા મહાન બક્ષનાર અને દયા કરનાર
છે . (સ ૂરએ માએદહ - પ, આ. ૩૩-૩૪)
‘િમ હજ’માં લખ્યુ ં છે કે િહજરતના છ ા
વરસે ‘અવનીયહ’ અને ‘ઉકલ’ નામના એક
સમ ૂહ હઝરત િરસાલત મઆબ સ લ લાહો
અલ હે વઆલેહી વસ લમની િખદમતમાં હાજર
થયો અને ઇ લામ ધમર્ િ વકાયાર્ પછી તે લોકો
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હઝરત

રસ ૂલે

વઆલેહી

ખુદા

સ લ લાહો

વસ લમની

અલ હે

સાથે રહેવા

લાગ્યા.

પરં ત ુ તેઓને મદીનાની આબોહવા માફક ન
આવી, તેથી તેઓ બીમાર પડી ગયા. તેઓની
એ

હાલત

િવષે

રસ ૂલે

હઝરત

અકરમ

સ લ લાહો અલ હે વઆલેહી વસ લમને ખબર
આપવામાં

આવી

યારે

આપને

તેઓને

મદીનાથી બહાર ‘જ લુલ અયર’ નામની જગ્યા
પાસે દૂ ધ આપતા ઊંટોની વ ચે રહેવાની
પરવાનગી આપી, જયાં થોડા િદવસ રહીને
તેઓ ઊંટનુ ં દૂ ધ અને પેશાબ પીએ,

નાથી

તેમની

તેઓ

બીમારી

દૂ ર

થાય

અને

પુનઃતંદુર ત થઈ જાય. તેઓ એ િવ તારમાં

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 199
ન

HAJINAJI.COM

રહેવા ચા યા ગયા. અને થોડા િદવસમાં તેમને
પુનઃ વા થય પ્રા ત થઈ ગયુ.ં એક િદવસ
સવારે તે લોકોએ પર પર નક્કી કરીને હઝરત
રસ ૂલે અકરમ સ લ લાહો અલ હે વઆલેહી
વસ લમના ખાસ પંદર ઊંટોની ચોરી કરી અને
મુરતદ (મુરતદ એટલે નામના મુસલમાન અને
હકીકતમાં કાિફર) થઈ ગયા અને પોતાના
કબીલા તરફ ચા યા ગયા. આ ખબર મદીના
મહ ચી.

મદીનામાં

સ લ લાહો

અલ હે

હઝરત
વઆલેહી

રસ ૂલે

ખુદા

વસ લમના

યસાર નામના ગુલામ હતા. તેમણે બીજા
કેટલાક માણસોને સાથે લઈને તે લોકોનો પીછો
કય

અને તેમના સુધી પહ ચી ગયા. તેઓ
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વ ચે ઘષર્ણ થયુ.ં છે વટે તે લોકોએ યસારને
િગરફતાર કરીને તેમના હાથ પગ કાપી લીધા
અને તેમની આંખો અને જીભમાં કાંટા ખોસી
દીધા. એટલે સુધી કે તેઓ શહીદ થઈ ગયા.
આ વાતની માિહતી રસ ૂલે ખુદા સ લ લાહો
અલ હે

વઆલેહી

વસ લમને

મળી

યારે

તેઓએ કરબઝ િબન જાબીરને તે લોકોની
પાછળ મોક યા. તેઓએ તે બધાને િગરફતાર
કરી લીધા. અને તેમના હાથ બાંધીને હઝરત
રસ ૂલે

ખુદા

સ લ લાહો

અલ હે

વઆલેહી

વસ લમની િખદમતમાં પકડી લા યા. તે વખતે
હક તઆલા તરફથી ઉપરની આયત નાિઝલ
થઈ યારે હઝરત રસ ૂલે સ લ લાહો અલ હે
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વઆલેહી વસ લમ તે લોકોના હાથ પગ
કાપીને તેમને શ ૂળીએ ચડાવી દે વાનો હક
ુ મ
આ યો.
એહલેબૈત

અલ હેમ ુ સલામ

તરફથી

આજ િવષયની કેટલાક મતમતાંતર સાથેની
કેટલીક િરવાયતો વાિરદ થએલી છે .

ુ ા રબ (જ ંગ કરનાર) કોણ છે ?
હ
ફકીહોની દ્રિ ટએ

કોઈ મુસલમાનોને

ડરાવવા, તેમનો માલ અને ( ત્રીઓની લાજ,
મયાર્દાને) લટં ૂ ી લેવાના ઇરાદાથી પોતાની પાસે
તલવાર, ભાલા, ચાકૂ, બંદુક, લાકડી, પ થર
વગેરે

વા હિથયાર રાખે અથવા મુસલમાનોનુ ં
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લોહી વહેવડાવે. ભલે પછી તે એકલો હોય કે
એની સાથે તેના બીજા સાથીદારો પણ હોય તો
તેવા માણસને મુહાિરબ કહેવામાં આવે છે . તેમ
જ, ભલે પછી તેના એ કૃ યથી તેનો એ હેત ુ પ ૂરો
થાય કે ન થાય. એટલે કે, તેનાથી મુસલમાનો
ડરે કે ન ડરે , તેનો માલ લઈ જાય કે ન લઈ
જાય. તેને કતલ કરે કે ન કરે . પરં ત ુ ફકત એ
હેત ુઓ સર પોતાની સાથે શ ત્રો રાખીને ફરે તો
પણ તે મુહાિરબ કહેવાય છે . એવો મુહાિરબ
દિરયામાં હોય કે જમીન ઉપર, શહેર અને
વ તીમાં હોય કે િન ન અને રણ િવ તારમાં
તેમાં કશો ફરક પડતો નથી. દાખલા તરીકે,
કોઈ લટં ૂ ારાની

મ હિથયાર લઈને િદવસ કે
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રાતના સમયે કોઈ મુસલમાનના ઘરમાં ઘ ૂસી
જાય અને ઘરના રહીશો ઉપર હમ
ુ લો કરે તો
પણ તે મુહાિરબ ગણાય છે .
િકતાબે કાફીમાં િરવાયત છે કે, સુરત
િબન

કલીબે

ઇમામ

જઅફરે

સાિદક

અલિ હ સલામને પ ૂછયુ ં કે જો કોઈ માણસ
પોતાના ઘરે થી મિ જદે અથવા બીજી કોઈ
જગ્યાએ જવા માટે નીકળે અને તેવામાં કોઈ
તેને પાછળથી પકડે અને તેને મારે અને તેનો
પોશાક આંચકી લે તો તેની ઉપર હમ
ુ લો
કરનારા માણસ િવષે આપ શુ ં ફરમાવો છો ?
યારે ઇમામે ફરમા યુ ં : તેવો માણસ મુહાિરબ
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છે

અને તેની ઉપર ઇ મા જઝાઉ લઝીન

ુ ની આયત લાગુ પડે છે .
મુહારે બન
મુહાિરબ મુ લીમ હોય કે ગૈર મુ લીમ,
પુ ષ હોય કે ત્રી અથવા તો ઇ લામી શહેરમાં
હોય કે ગૈરઇ લામી શહેરમાં તેનાથી કોઈ ફરક
પડતો નથી. ઉપરોકત સંદભર્ કરે લી આયતમાં
આ શ દો યસઅ ન ફીલ અઝેર્ ફસાદ મૌજૂદ છે .
તેનાથી ફિલત થાય છે કે મુહાિરબનો અથર્ ફકત
મુસલમાનો સાથે લડવા ઝઘડવાનો થતો નથી.
પરં ત ુ કોઈપણ પ્રકારનો ફસાદ કરવો સામા ય
લોકો (આમ જનતા)માં સુલેહ શાંિતનો ભંગ
કરવો

તેમજ

ભય

અને

આતંક

ફેલાવવો,

હિથયારોનો ઉપયોગ કરવો, ખ ૂનની ધમકી

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 205
ન

HAJINAJI.COM

આપવી વગેરેનો પણ આ વાતમાં સમાવેશ થઈ
ૂ માં મુસલમાનોના જાન, માલ,
જાય છે . ટંક
ત્રીઓ વગેરેને લટં ૂ વા અને સ ૂલેહ શાંિતનો ભંગ
કરવાના

ુ ી
હેતથ

સશ ત્ર

રહેનાર

તમામ

યિકતઓ મુહાિરબ ગણાઈ છે .

ુ ા અને પયગ બર સાથે જ ંગ
દ
જગ
ં

ઉપરની

આયતમાં મુસલમાનો

કરવાને

ખુદા

અને

હઝરત

સાથે
રસ ૂલ

(સ લ લાહો અલ હે વઆલેહી વસ લમ) સાથે
જગ
ં કરવા બરાબર ગણાવવામાં આવેલ છે .
તેન ુ ં કારણ મુસલમાનોની ઇઝઝત અને આદર
છે . તે જ પ્રમાણે, મુસલમાન સાથે ખુદા અને
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હઝરત રસ ૂલ (સ લ લાહો અલ હે વઆલેહી
વસ લમ) સાથે કરવો જોઈએ તેવો જ યવહાર
કરવો જોઈએ. કેમકે મુસલમાનનો સંબધ
ં ખુદા
અને

રસ ૂલ

સ લ લાહો

અલ હે

વઆલેહી

વસ લમ સાથે જોડાયેલો છે . અથવા તો ખુદા
અને

રસ ૂલ

વસ લમે

સ લ લાહો

કોઈપણ

અલ હે

વઆલેહી

સંજોગોમાં મુસલમાનોનો

માલ લટં ૂ વા, તેમનુ ં લોહી વહેડાવવા અથવા
તેમની ત્રીઓની ઇઝઝત લટં ૂ વાની પરવાનગી
આપી નથી. બ કે તેવા કાયર્ને હરામ ગણા યુ ં
છે . તેથી આ હક
ુ મનો ઉ લંઘન કરનાર મુહાિરબ
(એટલે કે ખુદા અને રસ ૂલ સ લ લાહો અલ હે
વઆલેહી વસ લમ સાથે જગ
ં કરનાર) છે .
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હઝરત

ઇમામ

જઅફરે

સાિદક

અલિ હ સલામ ફરમાવે છે કે ખુદાએ અઝઝ વ
જ લ ફરમાવે છે કે

કોઈ મારા મોઅિમન

બંદાને તકલીફ પહ ચાડે તેણે જાણે કે મારી
સાથે યુઘ્ધની ઘોષણા કરી (જગનુ
ં ં એઅલાન
કયુ)ર્ં

અને

મારા

મોઅિમન

બંદાનુ ં

માન

જાળવનાર મારા ગઝબથી સુરિક્ષત રહેશે.”
(કાફી, ભાગ - ર, પાના નં ૩પ૦) આપ
(અલિ હ સલામ)એ આમ પણ ફરમા યુ.ં
“

કોઈ મારા દો તનુ ં અપમાન કયુર્ં

તેણે મારી સાથે ખુ લમખુ લા જગ
ં કરી છે .”
(કાફી ભાગ - ર, પાના નં ૩પર)
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ુ ા રબની હદ
હ
આ પહેલા કુરઆનની આયતમાં ઉ લેખ
થઈ ગયો છે તે પ્રમાણે મુહાિરબને નીચેની ચાર
પૈકીની કોઈ પણ એક રીતે સજા કરી શકાય છે .
(૧) ક લ કરવો
(ર) ફાંસી આપવી
(૩) હાથ પગ અવળા સવળા કાપવા
(૪) હદ પાર કરવા
બુરહાને કુરઆનના પાના નં ૧૮૮ પર
લખ્યું છે કે ફોકહાની દ્રિ ટએ મુહાિરબનો અથર્ એ
છે કે કોઈ માણસ લોકોને શહેર, જગલ,
ં
રણ
અથવા સમ ૂહમાં રાત અથવા િદવસના સમયે
ડરાવે, પછી તે નબળો હોય કે બળવાન, પુ ષ
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હોય કે

ત્રી, ફોકહાની દ્રિ ટએ તે મુહાિરબ

કહેવાશે. અને કુરઆને મજીદ એ તેના એ
કાયર્ને ખુદા અને રસ ૂલ સ લ લાહો અલ હે
વઆલેહી વસ લમ સાથે યુઘ્ધ કરવાના અથર્માં
ગણાવે છે . અને તેના િવષે ખુદાવંદે કરીમ
કુરઆનમાં ફરમાવે છે .
ુ લાહ
ઇ મા જઝાઉ લઝીન યોહારે બન
વ રસ ૂલહ.
એજ િકતાબમાં આ આયતના અનુવાદ
પછી લખ્યું છે કે માનવંતા વાચકો, આ એક
એવો તબક્કો છે કે
અને

ના ક

માં કેટલાક લાગણીપ્રધાન
િદલવાળા

અને

વતંત્ર

િવચારધારાવાળા લોકોને આ સજાના વણર્ન
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ઘેરી અસર થઈ છે અને ઇ લામના આ કાન ૂનને
તેમની નજરમાં ઘાતકી અને કડક છે . પરં ત ું
અમોને એ વાત સમજાતી નથી કે

વતંત્ર

િવચારસરણી

હંમેશા

ધરાવતા

લોકોની

ગુનેહગારો, ડાકુઓ અને િહંસકવ ૃિ ત ધરાવતા
લોકો પ્ર યે જ તેમની સહાનુભ ૂિત શા માટે દે ખાડે
છે ? તેવા માણસો

િનદ ષ લોકો, અબળા

ત્રીઓ અને માસ ૂમ બાળકોની જાન, માલ અને
ઇઝઝત,

હવસખોર

અને

ઘાતકી

લોકોની

ગુનાહખોરીના િશકાર બને છે . તેમના પ્ર યે દયા
કે લાગણીની ભાવના કેમ પ્રદિશર્ત કરતા નથી
? શું સુલેહ શાંિતની જાળવણી અને સમાજની
સુરક્ષા અને સલામતી એવા લોકો ઉપર દમન
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કરવા અને કોઈ દદ ને મૌત અને બીમારીથી
બચાવવા માટે રોગના હજારો જીવાણુઓ
ં નો
નાશ કરી નાખવામાં કોઈ તફાવત છે ? શુ ં કોઈ
અક્કલમંદ માણસ કોઈ િન ણાંત ડોકટરને તે
જીવાણુઓ
ં નો ઈં કશન કે દવાથી નાશ કરવાના
કામને િવરોધકરવા પાત્ર સમજશે ? શુ ં તેના એ
કામને ઘાતકી અને સખત સમજશે ? એ
વાતમાં કોઈ શંકાને

થાન નથી કે દરે ક

યાયિપ્રય માણસ આ હક
ુ મને સમાજ સાથે દયા
અને મહેરબાની સમજશે અને ડાકુઓ અને
ગુનેહગારોને

આપવામાં

ગુનેહગારો સાથે

આવતી

સજાને

યાયપ ૂણર્ વહેવાર સમજશે.

પરં ત ુ એ વાત પણ લક્ષમાં લેવી જ રી છે કે
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ઇ લામના

માનવીય

કાયદાઓ

તૈયાર

કરનારાઓએ ગુનાહખોરી કરનારાઓ માટે પણ
રહેમ અને મહેરબાની ઘ્યાનમાં રાખેલ છે .
તફસીરે મજમઉલ બયાનમાં ઉપરોકત
આયતના અનુસધ
ં ાનમાં ઇમામ મોહ મદ બાિકર
અલિ હ સલામની િરવાયત ન ધવામાં આવી છે
કે મુહાિરબની સઝા તેના

મ પ્રમાણે છે .

કોઈએ ક લનો ગુનોહ કય હોય તો તેને ક લ
કરવાની સજા થશે. અને જો કોઈએ ક લ
ઉપરાંત લુટં નો ગુનોહ પણ કય હશે તો તેની
સજા

કતલ

ઉપરાંત

શ ૂળીએ

લટકાવવા

(ફાંસી)ની સજા પણ થશે. જો કોઈ ગુનેહગાર
કોઈને કતલ કયાર્ વગર ફકત લુટં ચલાવી હશે
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તો તેની સઝા પે તેના (અવળા સવળા) હાથ
અને પગ કાપવામાં આવશે. જો કોઈનો ગુનોહ
ફકત

અશાંિત

રોકવાનો

ફેલાવવા

હોય

તો

કે

કોઈનો

તેની

સજા

ર તો

હદપારી

(દે શિનકાલ) કરવાની છે . આ િરવાયતો િવષે
િવચારતા જણાય છે કે ઇ લામની શરીઅતમાં
મુહાિરબને

તેના

ગુનાના

આપવાનુ ં

ધોરણ

નક્કી

પ્રમાણમાં
કરાયુ ં

છે .

સજા
અને

ગુનેહગાર માટે પણ આ એક મહેરબાની છે .
એટલું જ નહીં, ઇ લામે આ ઉપરાંત િવશેષ
મહેરબાની કરી કે જો કોઈ મુહાિરબ િગરફતાર
થતા પહેલા તોબા કરી લે તો સજાને પાત્ર
લોકોના

હક ડુબાડયા
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બનશે નહીં. પરં ત ુ

હશે તે અદા કરવા માટે જ તે જવાબદાર રહેશે.
સ ૂરએ માએદાહની ૧૩૪ મી આયત આ વાતની
દલીલ છે .
એ િકતાબના પાના નં ૧૮પ ઉપર લખ્યુ ં
છે

કે

માનવ

સમાજ

માં

આસમાની

(ઇલાહી)પાંચ કાયદાઓનો હેત ુ મ ૂળભ ૂત બાબતો
એટલે કે જાન, અકકલ, માલ, નસલ અને
લોકોની ઈઝઝત અને લાજ મયાર્ દા ( ત્રીઓ)ની
સુરક્ષા

અને

બચાવવાનો
કોઇપણ

તેને
છે .

િવનાશ

કારણ

કે,

બાબતમાં વધારો

અને

હમ
ુ લાથી

આ

પાંચમાંથી

ઘટાડો,

લડાઈ,

ખુનરે જી, અ યવ થા, ગભરાટ, બુરાઈ અને
ફસાદ માટે કારણ પ બને છે . એ વાતમાં શંકા
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નથી કે ફકત અમ્રિબલ મઅ ફ અને નહીઅિનલ
મુ કર
શકાતી

ુ માં િસિઘ્ધ હાિસલ કરી
ારા આ હેતઓ
નથી.

પરં ત ુ

માણસને

ગુનાહોની

સજાઓનો ડર લોકોને આ કાય કરતા રોકવાની
ખાતરી આપી શકે છે .
િવખ્યાત

ઇ લામી

ફીલોસોફર

અબુ

રયહાન બૈ ની તહકીલ માલલ હીંદમાં િહ દુ
ભાઈઓના િચંતનનુ ં િવવરણ કરતા લખે છે કે
એ (િહ દુ) ભાઈઓનુ ં ઉદાહરણ નસરાનીઓ
છે . કારણ કે

વું

તેમની િવચારધારાનો પાયો

ભલાઈ ઉપર છે અને તેઓ બુરાઈથી સંપ ૂણર્
રીતે દૂ ર રહેવામાં માને છે . તેઓ આતંકવાદ,
ખુનામરકી અને બીજાઓની બુરાઈ કરવાથી
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બચવાનો બોધપાઠ આપે છે . એટલુજ
ં નહીં,
પરં ત ુ બુરાઈ કરનારની સાથે પણ ભલાઈ
કરવામાં માને છે .તેઓ માને છે કે કોટની
ઉચાપત કરી જનારને ખમીસની ભેટ આપવી.
એક ગાલ ઉપર તમાચો મારનારની સામે બીજો
ગાલ ધરવો અને ઇબાદતમાં દુ મનો માટે પણ
ુ ની ભલાઈ માટે
દુઆ કરવી. (ભિકતમાં શ ઓ
પણ પ્રાથર્ના કરવી) બેશક આ રીત નેક અને
પસંદ કરવાને પાત્ર છે . પરં ત ુ દુિનયામાં રહેનાર
લોકો પૈકી બધા ફીલોસોફર હોતા નથી. પરં ત ુ
દુિનયાના મોટા ભાગના લોકો ગુમરાહ છે .
કટારી અને કોરડા વગર શાંિત આવી શકતી
નથી.એરી ટોટલે

જયારે

નસરાનીઓ
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િવજય પ્રા ત કય

યારે તેણે પોતાના કોરડાઓ

અને શમશીર હલાવી. કારણ કે,રાજકારણ આ
ુ
બંને વ તઓ
વગર શકય નથી. આ કારણોસર
ખુદાવંદે આલમે કુરઆને મજીદમાં િહકમતપ ૂણર્
રીતે િકસાસ (બદલો) લેવાની િહકમત બયાન
કરતા ફરમા યુ ં કે : વલકુમ િફલ કેસાસે
હયાત ુ યા ઉિલલ અ બાબે ત કૂન.
ઉપરની

આયતમાં

એવી

અકલમંદ

યિકતઓને સંબોધન કરવામાં આ યુ ં છે કે
ઓ પોતાની આખેરતની િચંતા કરે છે અને
િઝંદગીની કદર અને િકંમત જાણે છે . આ
આયતમાં કહેવામાં આ યું છે કે માનવ જીવન
અને સમાજ ઇ સાફ અને બદલા સાથે સંબિં ધત
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છે . કારણકે, જો માણસ એ વાત જાણતો હોય કે
બીજા કોઇને કતલ કરવાના બદલામાં પોતાને
પણ કતલ કરી નાંખવામાં આવશે અને તેના
ગુનાહ બદલ િકસાસ આપવો પડશેતો તેની
ગુનાિહત વ ૃિ તનો ઇરાદો પલટાઈ જશે,
પિરણામે
બીજાઓની

પોતાની
જાનને

જાનના
હલાક

બદલાથી
થવાથી

ના
અને

બચાવી

શકાશે. આ હકીકત િવશે િવચારતા પ ટ થાય
છે , કે શરીઅતે ઇસલામે જાણી જોઈને કતલ,
ઝીનાની તોહમત, ઝીના, ચોરી, લડાઈ, ઝઘડા,
શરાબ પીવો અને મુરતદ થઈ જવુ ં (એટલે કે
દીનથી ફરી જવુ)ં

માં ગુનાહની સજાઓને

ુ માં િનિ ત કરે લ છે . અને બીજા
પ ટ નુસસ
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ગુનાહોની કોઈ ખાસ સજા મુકરર્ ર કરવામાં
આવેલ નથી. તેની સજાનો પ્રકાર અને પ્રમાણ
નક્કી કરવાની જવાબદારી હાિકમે શરઆને
સ પી છે ,

થી તેઓ ગુનાહની જગ્યા, થળ

વગેરેના તકાઝા (જ રીયાત) અને ગુનેહગારના
સંજોગો જોઈને સજા નક્કી કરશે. કારણકે એ
પ્રકારના ગુનાહ સમાજ અને કૌમની બદબખ્તી
અને પરે શાની અને અધોગિતનુ ં કારણ બનતા
હોય છે .(બુરહાને કુરઆન માંથી સંદભર્ અહીં
પુરો થાય છે ).
આ

સજાઓ

આપવાનો

ઉ લેખ

િરવાયતોમાં કરવામાં આ યો છે .આ િવશેની
કાફીની એક િરવાયતમાં અમ્ર િબન શાઝાન
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મદાઈની

ારા ન ધવામાં આ યુ છે કે ઇમામ

રઝા અલિ હ લામ એ આ આયત “ઇ મા
જઝાઉ લઝીન

યોહારે બ ૂન”

િવશે

પ ૂછવામાં

આ યુ ં કે માણસ કયા ગુનાહ માટે આ ચાર સજા
પૈકીની કોઈ એક સજાને પાત્ર બને છે ? યારે
આપ (અલિ હ લામ)એ ફરમા યુ ં કે જયારે ખુદા
અને

હઝરત

રસ ૂલ

સ લ લાહો

અલ હે

વઆલેહી વસ લમ સાથે જગ
ં કરે , જમીનમાં
ફસાદ ફેલાવે અને કોઈને કતલ કરીને તેનો
માલ લઈ જાય તો તેવા ગુનેહગારને કતલ
કરવામાં આવશે અને ફાંસી દે વામાં આવશે અને
લોકોનો માલ લટં ૂ ી લે પરં ત ુ કોઈને કતલ ન કરે
તો તેનો ડાબો હાથ અને જમણો પગ અથવા
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જમણો હાથ અને ડાબો પગ (અવળા સવળા
કાપી નાંખવામાં આવશે.) અને જો તલવાર
ઉઠાવીને

ખુદા

અને

તેના

હઝરત

રસ ૂલ

સ લ લાહો અલ હે વઆલેહી વસ લમની સાથે
જગ
ં કરે અને જમીનમાં ફસાદ ફેલાવવાના
પ્રય ન કરે પણ કોઈને કતલ ન કરે અને માલ
પણ ન લુટં ે તો તેને હદપાર કરવામાં આવશે.
આપને પુછવામાં આ યુ ં કે કઈ રીતે હદપાર
કરવામાં આવશે ? યારે આપે ફરમા યુ ં :
શહેરમાં ગુનોહ કય હશે તે શહેરની બહાર કાઢી
મ ૂકવામાં (હદપાર કરવામાં) આવશે અને બીજા
શહેરોમાં મોકલી આપવામાં આવશે. અને તે
શહેરના લોકોને લખીને જણાવવામાં આવશે કે
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આ માણસને હદપાર કરવામાં આ યો છે . તેની
સાથે હળવા મળવાનુ ં રાખશો નહીં, તેની સાથે
કોઈ પ્રકારનો યવહાર કરશો નહીં, તેની સાથે
જમશો નહીં, એટલે સુધી કે, એક વષર્ સુધી
બિહ કાર કરવામાં આવશે.
પ્રવતર્માન યુગમાં આ સજાનો અમલ
થઇ શકતો નથી, તેથી આ િવષયનુ ં િવ ત ૃત
વણર્ન અને િરવાયતો અને હદીસોની ન ધ
કરવામાં આવતી નથી. તેમજ આ િવષયની
તહેકીક પણ જ રી જણાતી નથી.
જો
પોતાના

મુહાિરબ
કૃ ય

િવષે

પકડાઈ

જવા

શરમીંદગી

પહેલા

જાહેર

કરે

(ભ ઠપ અનુભવે) અને તોબા કરી લે તો તેને
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ઉપર જણાવેલ સજા કરી શકાતી નથી. પરં ત ુ
જો તે માલ લઈ ગયો હોય તો તેની પાસેથી તે
(લટં ૂ નો) માલ પાછો લઈને તેના મ ૂળ માિલકને
પહ ચાડવામાં આવશે. અને જો તેણે કોઈને
કતલ કરે લ હોય તો તે કતલનો (શરઈ) બદલો
લેવામાં આવશે. પરં ત ુ જો
ચલાવાઈ હોય તે અને

ની પાસેથી લટં ૂ
ને કતલ કરવામાં

આ યો તેના વારસદારો બક્ષી આપે તો તેને
માફ કરી દે વામાં આવશે.

ચોર થી ર ણ
ચોર સશ ત્ર હોય અને માલ લટં ૂ વા
માટે હમ
ુ લો કરે તો તે મુહાિરબ છે . જો માલનો
માિલક તેવા ચોરનો સામનો કરી શકતો હોય
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તો તેવા ચોરનો સામનો કરી પોતાનુ ં રક્ષણ
કરવુ ં જાએઝ છે અને જો તે ચોર સાથેના
સંઘષર્માં ચોર કતલ થઈ જાય તો તેન ુ ં ખ ૂન
કરનાર જવાબદાર નથી. (એટલે કે તેના ખ ૂન
માટે મુકાબલો કરનાર જવાબદાર રહેશે નહીં)
અને જો માલનુ ં રક્ષણ કરવુ ં વાિજબ હોય
અથવા તો ચોર તેની ( ત્રીઓની) આબ ઉપર
હમ
ુ લો કરવા માંગતો હોય તો સામનો કરવામાં
શિક્ત હોય તો પોતાનુ ં અને ( ત્રીઓનુ)ં રક્ષણ
કરવું વાિજબ છે . પણ જો જીવ જવાનો સંદેહ
હોય અને ચોર માલના માિલકને કતલ કરી
નાખવાનો ઇરાદો ધરાવતો હોય તો જીવ
બચાવવા માટે સામનો કરવો જોઈએ અથવા
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નાસી જવું જોઈએ અથવા

પાઈ જવું જોઈએ

અથવા એવી રીતે છટકી જવું જોઈએ

નાથી

પોતાનો જીવ બચી જાય. જો ચોર િનશ ત્ર
(હિથયાર વગરનો) હોય તો પણ મુહાિરબની
યાખ્યામાં આવી જશે.

બાબતો સશ ત્ર ચોર

માટે છે તે જ બાબતો તેની ઉપર લાગું પડશે,
પરં ત ુ તેની ઉપરની મુહાિરબની હદ જારી નહીં
થાય. કારણ કે, જો તેનામાં ચોરની બધી શરતો
સાિબત થતી હશે તો તેને ચોરની સજા કરી
શકાશે. અને જો ચોરીની બધી શરતો સાિબત
થતી નહીં હોય તો તેને ફકત તઅઝીર (થોડોક
માર

મારીને

ધમકાવીને

કે

ઠપકો

આપી

ચેતવણી આપવાની) અથવા તાદીબ (કાઝીનાં
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ફસલા

અનુસાર

સજા)

ધમકાવીને

ઠપકો

આપવા (ની સજા) કરવામાં આવશે. એવો ચોર
મુ તિલબ અથવા મુખ્તિલસ હોય. મુ તિલબ
એ છે , કે

ખુ લમ ખુ લા લોકોના માલની

ચોરી કરે અને ભાગી જાય અને મુખ્તિલસ એ છે
પાઈને લટં ૂ ચલાવે અને ભાગી જાય તો એ
બંને સંજોગોમાં હાિકમે શરઅને યોગ્ય લાગે
તેટલી સજા કરી શકે છે .

મકે, તેને

ટલો માર

મારવાનો યોગ્ય લાગે તેટલો માર મારે અથવા
કેદમાં રાખે.
એક માણસ કોઈ છોકરીના કાનના
એરીંગ ઉતારીને લઈ નાસી ગયો હતો. તે
માણસ પકડીને હઝરત અમી લ મોઅમેનીન
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અલિ હ સલામની

િખદમતમાં

લાવવામાં

આ યો. આપે ફરમા યુ ં તેની ચોરી અને લટં ૂ
ગુ ત નથી પણ જાહેર છે . ચોરીની સજા હાથ
કાપવા છે તે સજા તેને કરાશે નહીં પણ તેને
(થોડો મારવામાં અથવા ઠપકો આપવામાં)
તઅઝીર કરવામાં આવશે. તે માણસને માય
અને કેદ કરી લીધો. અને ત્રીજો પ્રકાર મુખ્તાલ
છે એટલે કે

દગાબાજ હોય અને ખોટા બહાના

રજૂ કરીને માલ ઉઠાવી જાય.

મકે, ખોટી

સનદ (પ ૂરાવા - સટ ફીકેટ) બનાવે અને તેનો
ઉપયોગ કરીને બીજાનો માલ લઈ લે તો તેને
તઅઝીરની સજા કરવામાં આવશે.
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પા ીસમો

ુ ોહ
ન

ુ ાર અને ખ ઝીર ( ુ વર દ

ડ
ંૂ )

ંુ ગો ત

ખા ંુ તથા લોહ પી .ંુ
મુદાર્ ર, લોહી અને ખીંઝીરનુ ં ગો ત ખાવુ.ં
કબાએરે મ સુસહમાં પાંત્રીસમો ગુનોહ
મુદાર્ ર ખ ૂન અને ખીંઝીર (સુ વર - ભડં ૂ ) નુ ં
ગો ત

અને

તે

ગો ત

ખાવુ ં

ગો તમાં

જાનવરને ઝ હ કરતી વખતે ખુદાવંદે આલમનુ ં
નામ લેવામાં ન આ યુ ં હોય તે ગુનાહે કબીરા
છે . એઅમશની િરવાયતમાં ઇમામ જઅફરે
સાિદક

અલિ હ સલામ

સાઝાનની

િરવાયતમાં

અને

ફઝલ

િબન

ઇમામ

અલી

રઝા

અલિ હ સલામથી આ ગુનોહ ગુનાહે કબીરા
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હોવાની
સ ૂરએ

પ ટતા મૌજૂદ છે . કુરઆને મજીદમાં
બકરહની

આયત

નં.

૧૭૬

સુરએ

અ આમની ૧૪પ અને સ ૂરએ નહલની આયત
૧૧૬ માં આની હર
ુ મતનુ ં િવવરણ કરવામાં
આ યુ ં છે

અને સ ૂરએ માએદહમાં અ લાહ

તઆલા ફરમાવે છે :
(અય લોકો) પોતાની મેળે કુદરતી રીતે
મરી ગએલાં જાનવરો (મુદાર્ ), લોહી અને
સુ વરનુ ં ગો ત તથા

જાનવર ઉપર (ઝ હ

કરતી વખતે) ખુદા િસવાય બીજા કોઈનુ ં નામ
લેવામાં આ યું હોય અને ગરદન મરડીને મારી
નાખવામાં આવે, ટીપી ટીપીને મારી નાખવામાં
આવે અને ચોટ લાગીને મરી ગયા હોય અને
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ઉંચાણ પરથી (કૂવા વગેરેમાં) પડીને મરી જાય
અથવા

ને શીંગડા (લાવવ)થી મરી ગયુ ં હોય

અથવા

ને િહંસક પ્રાણીઓએ ફાડી ખાધુ ં હોય,

ુ
તો એ બધી વ તઓ
તમારા માટે હરામ
કરવામાં આવી છે અને ગુનાહની વાત છે .
(સ ૂરએ માએદાહ - પ, આ. નં. ૩)
આમ,

ઉપરની

આયતમાં

જણાવેલ

વ તુઓ ખાવાની મનાઈ અને તે વ તુઓ ખાવી
ગુનાહે

કબીરા

હોવામાં

કોઈ

શંકા

નથી.

અલબ ત, એ બધી વ તુઓના પ્રકાર અને મ ૂળ
બાબતો િવષેના મઝહબી હક
ુ મો જાણવા જ રી
છે . ની િવગત અત્રે પ્ર તુત છે .
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ુ ાર
દ
જાનવરો શરઈ રીતે પાક (તઝકીયહ)
કયાર્ વગર મરી જાય તે જાનવર મુદાર્ ર ગણાય
છે અને તે ખાવુ હરામ છે અને જો તેન ુ લોહી
(ખુને જહી દહ) ઉછળીને નીકળત ુ હોય તો તે
નિજસ પણ છે .પરં ત ુ જો તઝકીયહ કરવામાં
આવેલ હોય તો પાક છે .(આમાં કુતરા અને
સુ વરનો સમાવેશ થતો નથી કે

હંમેશ માટે

નિજસ છે અને કયારે ય પાક થતા નથી) જો
(જાનવર) હલાલ ગો તવા ં હોય તો તઝકીયહ
કયાર્ પછી ખાવુ ં હલાલ થઈ જાય છે . આ રીતે
કયા જાનવરનુ ં ગો ત હલાલ છે તેની પરખ
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અને તઝકીયહની શરઈ કેિફયત જાણવી જ રી
છે .
અંજુમને ત લીગાતે ઇ લામીનો એક
લેખ સંગ્રહ પ્રિસઘ્ધ થયો છે ,

માં લખ્યુ ં છે કે,

ઇ લામી ફીકહમાં હલાલ ગો ત જાનવરની
યાખ્યા ખ ૂબ જ

પ ટ અને સુ મતાપ ૂવર્ક

િવગતવાર આપવામાં આવી છે . કોઈ અકલમંદ
માણસ

આરોગ્ય

-

તબીબી

િવજ્ઞાનનો

િન ણાંત હોય તે આ બાબતની જાણકારી મેળવે
તો ઇ મી હકીકતો અને હલાલ અને હરામ
ગો ત જાનવરોના

િવભાગ કરવામાં આ યા

છે તેની હકીકત સમજી શકશે.
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મઝહબે
માંસાહારી

ઇ લામમાં

પ્રાણીઓનુ ં માંસ

સામા ય

રીતે

ખાવાનુ ં હરામ

ગણાવેલ છે . કારણ કે, માંસાહરી પ્રાણીઓની
હોજરીમાં ગંદકી હોય છે , તેન ુ ં ગો ત ગંદુ અને
દુગજાધ મારતું હોય છે અને તેવા પ્રાણીઓનુ ં
ગો ત ખાવાથી માણસ બીમાર પડી જાય છે .
તેનાથી

ઉ ટું

મોટા

ભાગના

ઘાસ

ખાનાર

(શાકાહરી) પ્રાણીઓનુ ં ગો ત ખાવાનુ ં હલાલ
ગણવામાં આ યુ ં છે .

નખવાળા

જાનવરોનુ ં

ગો ત હરામ છે અને ખરીવાળા જાનવરોનુ ં
ગો ત હલાલ છે . ખરીવાળા જાનવરો પૈકી
કેટલાક જાનવરો
ગો ત

મકે ઘોડા, ખ ચર વગેરેન ુ ં

ખાવું મક હ

ગણવામાં આવેલ
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પક્ષીઓના

ગો ત

ખાવાની

જાણકારી

તેની

પાંખોની ગિત ઉપરથી જાણવા મળે છે .

મકે,

પક્ષીઓ હવામાં ઉડતી વખતે તેની પાંખો
ફેલાવીને રાખે

છે

તે હરામ છે

અને

પક્ષીઓની પાંખો ઉડતી વખતે (િ થરતા)થી
વધારે ગિતમાં રહે છે તે પક્ષીઓ હલાલ છે . આ
ઉપરાંત એ પણ લખવામાં આ યુ ં છે , કે
ઇ લામમાં િશકાર કરવાની મંજૂરી આપવામાં
આવી છે . પરં ત ુ જો (િશકારી) રોજી કમાવા માટે
અને પોતાના કુટુંબીજનોને ફાયદો પહ ચાડવા
માટે િશકાર કરે તો જ તે િશકાર હલાલ છે .
પરં ત ુ માત્ર લહવો લહબ (િનરથર્ક ખેલ કૂદ
શોખ) અને જાનવરોને મારી નાખવા માટે
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િશકાર કરવો જાએઝ નથી અને એવો િશકાર
કરવા માટે પ્રવાસ કરનાર (િશકારી)ની નમાઝ
કસર નહીં થાય અને તેણે (માહે રમઝાન
મુબારકમાં પ્રવાસ કય હોય તો) તેવા પ્રવાસમાં
રોઝા પણ રાખવા પડશે. કારણ કે, તેનો પ્રવાસ
ગૈર શરઈ અને હરામ છે . (મજમએ ત લીગાતે
ઇ લામીનુ ં વણર્ન અહીં પુ ં થાય છે .)
હયવાનોના ત્રણ પ્રકાર છે . જમીનના
પ્રાણીઓ, પાણીમાં રહેતા પ્રાણીઓ અને હવામાં
ઉડતા પક્ષીઓ. જમીન ઉપર રહેતા પ્રાણીઓના
બે પ્રકાર છે . પાળે લા જાનવર એટલે કે
જાનવરો માણસો સાથે રહીને જીવન િવતાવે છે
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અને જગલી
ં
જાનવરો

જગલ
ં
અને િન ન

થળમાં રહે છે .

જમીન ઉપર રહતા

ાણીઓ

પાળે લા જાનવરોમાં ફકત ગાય, ઘેટાં
અને ઉંટનુ ં ગો ત હલાલ જાનવર છે અને ઘોડા,
ગધેડા અને ખ ચરનુ ં ગો ત ખાવુ ં મક હ છે . આ
છ િસવાયના બીજા પાળી શકાય તેવા જાનવરો
મકે િબલાડીનુ ં ગો ત ખાવું હરામ છે .
અમુક પ્રકારનાં હરણ િસવાયના જગલી
ં
જાનવરોનુ ં ગો ત હરામ છે .
(બાર

શીંગડાવાળા)

માં પહાડી બકરા,

જગલી
ં

ગાય,

જગલી
ં

ગધેડા, ખ ચર અને તમામ િહંસક પક્ષીઓના
ગો તનો સમાવેશ થાય છે . એટલે કે, એવા
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માંસાહારી પશુઓ અને પક્ષીઓ

અણીદાર

ચાંચ અને પંજા ધરાવતા હોય અને તે બળવાન
હોય,

મકે િસંહ, િચ ા, વ

િનબર્ળ હોય

વગેરે અથવા

મકે િશયાળ, બીજુ ં (રાની બીલાડા

વુ ં પશુ)ં અને તેવી જ રીતે સસલાં
માંસાહારી અને િહંસક ગણાતા નથી તેમ છતાં
તેન ુ ં ગો ત ખાવુ ં હરામ છે . તમામ પ્રકારના
કીડી મકોડા ખાવા હરામ છે .

મકે સાંપ, ઉંદર

પાળે લા હોય તે જગલી
ં
ભમરા, કીડા, સાહી
(એક પ્રકારનો જગલી
ં
ઉંદર) કાળા ભમરા, જૂ
વગેરે પણ ખાવા હરામ છે .
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ઉડતા પ ીઓ
ઉડતા પક્ષીઓ પૈકી તમામ પ્રકારના
કબ ૂતર હલાલ છે .

મકે, કમરી (કબુતર

વુ ં

મધુર અવાજવા ં પક્ષી) ચકોર, બટે ર, કતા,
તીતર, મુરઘા, મુરઘી તેમજ મુરઘાની જાતના
પક્ષીઓ, ચકલીઓ, ચકલીઓની જાતના બીજા
પક્ષીઓ

મકે, બુલબુલ, ચંડોલ (મોટું માથુ,ં

ચાંચ અને અ શુ ં શરીર કા ં અને અડધું શરીર
સફેદ હોય છે .) શકરાક સવામ (કાળા રં ગનુ ં
બેડોળ અને કબ ૂતર

વું પક્ષી હોય છે તેની

કાળી પાંખો પર લાલ લીલા અને કાળા ઘરી
હોય છે .) ચમગાડર (

અંધારાનુ ં પક્ષી

છત

ઉપર રહે છે અને રાત્રે જ ઉડે છે ) મોર અને
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માંસાહારી પક્ષીઓ

બળવાન હોય, અને બીજા

જાનવરોની ચીરફાડ કરતા હોય, િશકારી બાજ,
ચરખ, ગરુડ, બાશહ (એક િશકારી પક્ષી
બાશહ કહેવાય) અથવા એ પક્ષીઓ
હોય

ને

િનબર્ળ

મકે, ગીધ, બીનાબર એહિતયાત તમામ

પ્રકારના કાગડાઓનુ ં ગો ત ખાવાથી બચવું
જોઈએ. એટલું જ નહીં ઝાગ (કાક)
કાગડા

વો અને અબકય

ખેતરોના

નો રં ગ કાળો અને

સફેદ હોય છે અને તે જાડા અને કાળા રં ગના
કાગડા

મુરદાર (મડદાં) ખાતા હોય છે તેન ુ ં

ગો ત ખાવાથી પણ બચવુ ં જોઈએ. કારણ કે, તે
િહંસક

પ્રકારના

પક્ષીઓ

ગણાતા

હોવાની

સંભાવના રહે છે .
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ઉપર

બાબતોનુ ં વણર્ન

કરવામાં

આ યુ ં છે તેને લગતા ખાસ હક
ુ મ િરવાયતોમાં
મોજૂદ છે

પક્ષીઓનુ ં ગો ત હરામ કે હલાલ

િવષે હોવા િવષે શરીયતમાં ખાસ કોઈ હક
ુ મ
વાિરદ

થયો

નથી.

તેને

પારખવા

માટે

શરીયતમાં બે િનશાનીઓનો ઉ લેખ જોવા મળે
છે .
(૧)

પક્ષીઓ ઉડતી વખતે પાંખોને

િ થરતા કરતા વધારે હલાવતા હોય.
(ર) તેના શરીરમાં ત્રણ અવયવો હોય
(એ) સીસીયહ એટલે કે એક વધારાની આંગળી
પક્ષીની જાંઘની નીચે હોય. (બી) પેટ, હોજરી
અને સંગદાનહ હલાલ ગો ટ ખાવાવાળા પક્ષીનુ ં
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ઈંડું હલાલ અને હરામ ગો તવાળા પક્ષીનુ ં ઈંડુ
ખાવુ ં હરામ છે .

ઈંડુ હરામ ગો ત જાનવરનુ ં

છે કે હલાલ ગો ત જાનવરનુ ં તેની માિહતી ન
હોય તો તેના બંને છે ડાનુ ં િનરીક્ષણ કરવુ ં
જોઈએ. જો તે ઈંડાનો આગળ અને પાછળનો
છે ડો સરખો ન હોય. એટલે કે મુરઘી અને
કબ ૂતના ઈંડા

વા ઈંડા હોય તો તેવાં ઈંડા

ખાવા હલાલ છે . અને જો તેના બંને તરફના
છે ડા બરાબર (સરખાં) હોય તો તેવા ઈંડા ખાવા
હરામ છે .
ૂ માં એ વાત યાદ રાખવી જોઈએ કે
ટંક
હલાલ ગો તવાળા જાનવરનુ ં ગો ત ખાવું બે
કારણોસર હરામ થઈ શકે છે .
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(૧)

નજાસત

ખાવાના

કારણોસર

અથવા
(ર) ઇ સાનના તે પ્રાણી સાથે સંભોગ
કરવાના કારણે. આ બંને બાબતો િવગતવાર
હક
ુ મો

(અમલીયાના

રીસાલા)

મસાએલની

િકતાબોમાં આપેલી હોય છે .

પાણીમાં રહતા

ાણીઓ

પાણીમાં રહેતા પ્રાણીઓ પૈકી ફકત
ભીંગડા (છીલકા) વાળી માછલી હલાલ છે . તેના
ભીંગડાનો અથર્ ખરે ખરા ભીંગડા જ છે . એ
માછલીના ભીંગડા પાછળથી (કોઈ કારણસર
ખરી

કે) ઘસાઈ

માછલીઓને

ગયા

‘કનઅત’

હોય

મકે,

(કબા

માછલી)ના
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ખ ૂબ જ

નામથી ઓળખવામાં આવે છે .

તોફાની ગણાય છે . અને તે માછલી પોતાના
શરીરને પાણીમાં મારતી હોય છે અને પાણી
સાથે શરીરને ઘસતી હોય છે .

ના કારણે તેના

ભીંગડા ખરી જાય છે અને મોટા ભાગે તેની
ભીંગડાવાળી પછડી
ંૂ
બાકી રહી જતી હોય છે .
પ્રાણીઓને પાક કરવાં :
પ્રાણીઓનુ ં લોહી ઝ હ કરતી વખતે
ઉછળીને નીકળત ું હોય તેને શરઈ રીતે બે
રીતથી પાક (તઝકીયહ) કરી શકાય છે .
(૧) િશકાર કરીને અને (ર) ઝ હ કરીને
(કાપીને) : પ્રાણીઓનો િશકાર કરીને તેને
હલાલ કરવાની બે રીત છે . (એ) પાળે લા કૂતરા
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ારા એટલે કે પાળે લો કૂતરો (માિલકના)
હકૂ મને માનતો હોવો જોઈએ. અથાર્ં ત, તેને એમ
કહેવામાં આવે કે “ચા યો જા”, તો તે ચા યો
જવો જોઈએ અને તેને કહેવામાં આવે કે “આવ”
તો તે પાછો આવી જતો હોવો જોઈએ. તે પોતે
કરે લા િશકારને ખાઈ જવા (ફાડી ખાવા) માટે
ટેવાએલો ન હોવો જોઈએ. તે િશકાર માટે
કૂતરાને છોડનાર મુસલમાન હોવો જોઈએ અને
કૂતરાને િશકાર માટે છોડતી વખતે અ લાહનુ ં
નામ લીધુ ં હોવુ ં જોઈએ. અને િશકાર માટે
છોડવામાં આવેલો કૂતરો િશકારીની નજરથી
અદ્ર ય ન થવો જોઈએ. (બી) િશકારના પ્રાણીને
હલાલ કરવાની બીજી રીત તલવાર, નેજાં અને
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લોખંડના

બીજા

તી ણ

હિથયારો,

કારત ૂસ

વગેરેથી છે . એ હિથયાર જાનવરના શરીરની
આરપાર નીકળી જવું જોઈએ. એ હિથયાર
ુ ુ ં બનેલ ું
લોખંડનુ ં (આહની) કે બીજી કોઈ ધાતન
હોય તો તેનાથી િશકાર હલાલ ગણાશે. પરં ત ુ
તેની શરત એ છે કે તીરં દાઝ મુસલમાન હોવો
જોઈએ

અને

તીર

ચલાવતી

વખતે

તેણે

િબિ મ લાહ ક ું હોવું જોઈએ. અને તે શરતો
સાથે જ િશકારી કૂતરાને છોડવામાં આવે અને
તીર અને નેઝા ચલાવીને િશકારના પ્રાણીને
મારી નાખવામાં આવે તો તેન ુ ં ગો ત ખાવું
જાએઝ થશે. પરં ત ુ જો િશકારીને તેના િશકારનુ ં
પ્રાણી જીવતું અથવા તો આગળ ઉ લેખ થએલી
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શરતો પ્રમાણે મરી જાય તો તેને ઝ હ કરવુ ં
જોઈએ.
આ ઉપરાંત બીજા પ્રાણીઓનો જાળ ફંદા
વગેરેથી કરવામાં આવેલો િશકાર નાજાએઝ છે .
પરં ત ુ જો િશકારી પહ ચે યારે તેના િશકારનુ ં
પ્રાણી જીવતું હોય અને િશકારી તેને ઝ હ કરે
તો તેન ુ ં ગો ત ખાવું જાએઝ થશે.
આ ઉપરાંત ફકત હલાલ ગો તવાળા
જગલી
ં
જાનવરો નાસી અથવા ઉડી શકતા હોય
તેનો િશકાર કરવાથી જ તે હલાલ અને પાક
થઈ શકે છે . આ િનયમ મુજબ હરણનુ ં
ભાગી ન શકતું હોય અથવા ચકોરનુ ં

બ ચું
બ ચુ ં

ઉડી શકત ું ન હોય તો તેનો િશકારી કૂતરા
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અથવા હિથયારથી િશકાર કરતા હલાલ અને
પાક થઈ શકત ું નથી.

માંસાહાર િવષે ચચા
તફસીરે ‘મીઝાન’માં સ ૂરએ માએદહની
ત્રીજી આયતના અનુસધ
ં ાને ત્રણ મુ ાઓમાં
ઉપયોગી બાબતોનુ ં વણર્ન કરવામાં આ યું છે
અત્રે પ્ર તુત કરવામાં આવે છે .
માંસાહાર િવષેની િવિવધ િવચારધારા :
બીજા પ્રાણીઓની

મ ઇ સાનનુ ં શરીર

ભૌિતક છે અને પાચનતંત્ર ધરાવે છે . તેમ જ
ખા

પદાથ અને

પદાથર્ શરીરનુ ં અવયવ

બની શકતો હોય તેમજ તંદુર ીને કોઈ રીતે
નુકસાનકારક ન હોય તેવી વ તુઓ એટલે કે
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વ ત ુઓ ચાવવા અને ગળવાને લાયક હોય તે
ખાઈ શકે

છે . પરં ત ુ નુકસાનકારક અથવા

તિબયતને સ ૂગ (ધ ૃણા) થાય તેવી વ ત ુઓથી
પરહેઝ કરવું (બચવુ)ં જોઈએ.

મકે , કોઈ એ

વાત જાણત ું હોય કે અમુક વ તુમાં ઝેર વગેરે
વ તુઓ ભરે લી હોવાને લીધે શારીિરક રીતે
નુકસાનકતાર્ છે અથવા તો કોઈ એ વાત જાણત ું
હોય કે અમુક વ ત ુ ખાવી અથર્પ ૂણર્ (આંતિરક)
રીતે તેના માટે નુકસાનકતાર્ છે (તો તેવી
ુ ખાવી હરામ છે ),
વ તઓ

મકે એ ખા

પદાથર્

અમુક મઝહબ અને શરીઅતમાં હરામ
ગણવામાં આવે છે .
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તફક્કુર (સ ૂગ-અગણમો) : જો માણસ
કોઈ વ તુને નિજસ સમજતો હોય તો તે વ તુ
ન ખાવાનો તેને અિધકાર છે .

મકે, ઇ સાન

પોતાના પાયખાના (જુલાબ)ને ખાતો નથી.
કારણ કે તેને ગંદુ અને ગલીઝ સમ

છે .

(શરીઅત પ્રમાણે પણ તે ખાઈ શકાતું નથી)
કેટલીક વખત અમુક વ ત ુઓ ન ખાવાનુ ં કારણ
અગણમો, નફરત અને અકીદો હોય છે . દાખલા
તરીકે, મુસલમાનો સુ વર (ભડં ૂ ) નુ ં ગો ત
નિજસ અને ગંદુ સમ

છે . પરં ત ુ નસરાનીઓ

તે જ ગો તને પાક અને તાહીર સમ
ગૈરમુ લીમો પણ કેટલાક જાનવર
(વીંછી

છે . અમુક
મકે ખેખડાં,

વા જતં ુ) દે ડકા અને ઉંદર ખાવાને
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જાએઝ

સમ

છે .

જયારે

મુસલમાનો

તે

જાનવરને ખાવા લાયક સમજતા નથી.
ઉપરની બાબતો જોતા એ વાત

પ ટ

થાય છે , કે ગો ત ખાવા (માંસાહાર) િવષે લોકો
િવિવધ િવચારધારા ધરાવે છે . ઉદાહરણ તરીકે,
બૌઘ્ધ ધમર્ના બંધારણ મુજબ તમામ પ્રકારના
જાનવરોનુ ં માંસ

ખાવાનો

િનષેધ

કરવામાં

આ યો છે . આ િનષેધ પાછળનુ ં મુખ્ય કારણ
ઘણાં વષ

પ ૂવર્ના આફ્રીકન લોકોને તમામ

પ્રકારના પશુ પક્ષીનો માંસાહાર કરતા રોકવાનો
હતો. તો તે જમાનામાં આફ્રીકન લોકો તમામ
પ્રકારના પશુ પક્ષીઓ એટલે કે ઇ સાનુ ં ગો ત
પણ ખાતા હતા. એ જમાનામાં અરબ લોકો
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તમામ ચોપગાં પ્રાણીઓ ઉપરાંત ઉંદર અને
ગરોળીનુ ં માંસ પણ ખાતા હતા. તેમ જ તે
જાનવર પોતે (કુદરતી રીતે) મરી ગયુ ં હોય
અથવા તો પછડી
ંૂ
કાપીને મારી નાખવામાં
આ યુ ં હોય અથવા બીજી કોઈ રીતે મરી ગયું
હોય તો પણ તેન ુ ં ગો ત ખાતા હતા અને આમ
કરવામાં એવી દલીલ કરતા હતા કે “તમે લોકો
જાનવરોને તમારા હાથે મારી નાખો છો તેને
તો ખાઓ છો પણ

ને ખુદા મારે છે (એટલે કે

તઝકીયહ વગર આપમેળે મરી જાય) છે તેને
કેમ નથી ખાતા ?”
ચીનના કેટલાક બ ૂતપર ત લોકો દરે ક
પ્રકારના જાવનર અને કીડા

મકે, કૂતરો,
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િબલાડી, કીડાં, સાંપ, દે ડકા, સીપી (એક પ્રકારનુ ં
દિરયાઈ જતુ
ં

ના પેટમાંથી મોતી નીકળે છે )

અને બીજા જીવજતુ
ં ઓ પણ ખાતા હોય છે .
પરં ત ુ ઇ લામે મઘ્યમ માગર્ અપનાવેલ છે .
એટલે કે, ઇ સાન

ગો તને ( વભાવગત)

તિબયતને અનુ પ અને સા ં સમ

છે તે

ખાવાને ‘મુબાહ’ ગણાવેલ છે અને તેની સંિક્ષ ત
િવગત પ્ર તુત છે .
ચોપગાં જાનવરોમાં ઘેટું, બકરી, ગાય
અને ઉંટનુ ં ગો ત હલાલ ગણવામાં આવેલ છે .
ચોપગાં પ્રાણીઓમાં અમુક પ્રાણીઓ

મકે , ઘોડા

અને ગધેડાનુ ં માંસ મક હ ગણાવેલ છે . બીન
િશકારી પક્ષીઓમાં

પક્ષીઓને સીંગદાનહ
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હોય, ઉડતી વખતે પાંખ ફફડાવતા હોય અને
કબ ૂતર

વા પંજા ન હોય તેવાં પક્ષીઓને

હલાલ

ગણવામાં

આ યા

છે .

દિરયાઈ

જાનવરોમાં અમુક પ્રકારની માછલીઓને હલાલ
ગણવામાં આવી છે .
ફીકહની

િકતાબો

નો િવગતવાર ઉ લેખ
(તવઝીહલ
ુ

મસાએલ

વગેરે)માં કરવામાં આ યો છે . જાનવરોનુ ં લોહી,
મુરદાર અને એવા જાનવરો કે

ને અ લાહનુ ં

નામ લીધા વગર ઝ હ કરવામાં આ યા હોય
તેન ુ ં ગો ત ખાવુ ં હરામ છે . આ હક
ુ મ પાછળ
ઇ લામનો હેત ું એ હતો કે કાનુને ફીત્રત એટલે
કે ઇ સાનના ભિવ યને બ ૂિનયાદી રીતે માંસાહાર
ારા

જીિવત

રાખે.

આ

િવષયમાં
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િવચારધારા અને ત એ સલીમ (શાંત પ્રકૃિત)નો
આદર કરવાનો છે અને સાચી િવચારધારાને
અને ત એ સલીમ કયારે ય નુકસાનકારક અને
માનવજાતને

માટે

ધ ૃણા પદ

હોય

કે

વ તુઓનો ઉપયોગ કરતા અગણમો થાય તેવી
વ તુઓને ખાવા કે વાપરવાનુ ં સ ૂચવતી નથી.

ંુ કોઈ

વંત

ાણીને માર નાખ ંુ એ

માનવતાિવહો ંુ ૃ ય છે ?
એ વાત સંભવ છે કે, કોઈ યિકત એવો
પ્ર ન ઉઠાવે કે પ્રાણીઓમાં પણ હ હોય છે . તેને
પણ ઇ સાનની

મ મોતની કડવાશનો અનુભવ

થાય છે . તો પછી તે જાનવરોને િઝંદગી

વી

નેઅમતથી વંિચત કરી દે વા અને તેમના
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જીવવની

મીઠાશને

મૌતની

કડવાશમાં

પિરવિતર્ત કરી દે વી કેટલા અંશે યાજબી છે ?
ખુદા તો અરહમુર રાહેમીન છે . તેની નેઅમત
તો અપાર છે . તે જાનવરોને િનદર્ યતાથી કતલ
કરી નાખવાનો અને તેન ુ ં માંસ ખાઈને ઇ સાનને
આનંદ માણવાનો અને ફાયદો ઉઠાવવાનો હક
ુ મ
શા માટે આપે ? વા તવમાં તો ઇ સાન અને
હયવાન બંનેની લાગણી (અહેસાસ) સરખાં છે .
ઉપરોકત પ્ર નોનો જવાબ એ છે , કે
પ્ર નો ઉભા કરવામાં આ યા છે તે માત્ર લાગણી
અને અહેસાસને કારણે છે . (યાદ રાખો કે)
શરીઅત અને કાયદાઓ દૂ રંદેશીઓને તાબે હોય
છે ,

તેમાં

કાલપિનક
્

લાગણીઓ
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(સંવેદનશીલતા)

અહેસાસને

કોઈ

અવકાશ

નથી. આનુ ં િવ લેષણ એ છે કે : જમીનમાંથી
ઉગતી વ તુઓ (વન પિત વગેરે) જમીનમાંથી
ખાય છે અને જમીનને પોતાની અંદર સમાવી
લે છે અને તેન ુ ં વ પ પણ જમીન
જાય

છે .

( મકે

ઇ સાન,

વુ ં થઈ

પ્રાણીઓ

અને

પક્ષીઓ) યારપછી ફરીવાર જમીન તેને ખાઈ
લે છે અને તેનો નાશ થઈ જાય છે . જમીન
સતત

વન પિતમાં

જમીનના

અને

વન પિત

સતત

પમાં બદલાતા રહે છે . આ ઉપરાંત

જીવંત પ્રાણીઓ પાણી અને વન પિતમાં પોષણ
મેળવતા

રહે

છે .

કેટલાક

પ્રાણીઓ

બીજા

પ્રાણીઓનો (ખોરાક તરીકે) ઉપયોગ કરીને
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ખાય છે .

મકે, િહંસક પ્રાણીઓ બીજા શાકાહારી

પ્રાણીઓનો િશકાર કરીને તેન ુ ં માંસ ખાય છે
તેવા પ્રાણીઓનુ ં પાચનતંત્ર એવુ ં હોય છે કે તે
િહંસક પ્રાણીઓ માંસ િસવાયના બીજા કોઈ ખા
પદાથર્ પચાવી શકતા નથી. દાખલા તરીકે,
પંજાવાળા

(તી ણ

પ્રાણીઓ કબ ૂતર

નહોર

ધરાવતા)

િહંસક

વા પક્ષીઓ પકડીને ખાય છે .

નાના પક્ષીઓ પણ અનાજના દાણા ઉપરાંત
માખી, મ છર, યસુ (એક પ્રકારનુ ં ઝેરી જતુ
ં )
ુ
જતુઓ
ં
ખાય છે . આ જતં ઓ
ઇ સાન અને બીજા
પ્રાણીઓનુ ં લોહી પીને ફાયદો ઉઠાવતા હોય છે .
અને છે વટે આ બધા જીવંત પ્રાણીઓ જમીનમાં
સમાઈ

જાય

છે .

આ

પ્રમાણે
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યવ થાતંત્ર અને સ નહાર

સંસારના તમામ

સ ન ઉપર (કોઈ પણ અંતરાય વગર) સંપ ૂણર્
રીતે કાબ ૂ ધરાવે છે અને દરે ક વ ત ુઓ તેના
તાબામાં છે . ખાિલકે િફતરત (િફતરતને પેદા
કરનાર) િવધાતાએ તેન ુ ં ગો ત વગેરે ખાવાનો
હક
ુ મ આ યો છે અને ઇ સાનના શરીરને એવી
રીતનુ ં બનાવવામાં

આ યુ ં છે

કે

ઇ સાન

માંસાહાર અને શાકાહાર બંને કરી શકે છે . એટલે
કે, ગો ત અને વન પિત બંને પચાવી શકે છે .
ઇ સાનનુ ં શરીર ઘેટા

વુ ં નથી. ઘેટાના દાત

તી ણ હોતા નથી, તેથી તે માંસ ખાઈ શકત ું
નથી, તે વજન ઉપાડી શકત ું નથી. તેમજ તે
િહંસક પ્રાણીઓની

મ માંસને ચાવી શકત ું કે
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નરમ

કરી

શકત ું નથી.

જયારે

ઇ સાનના

શરીરમાં આ બધુ ં કરી શકવાની ક્ષમતા છે .
એટલું જ નહીં, ઇ સાનમાં

વાદ પારખવાની

અને માણવાની શિક્ત પણ હોય છે . તેથી
ઇ સાન માંસ ખાઈને તેની િલજજત માણી શકે
છે . તેમ જ, કુદરતે માનવ શરીરમાં માંસને
પચાવવાની અને તેમાંથી માંસ બનાવવાની
શિક્ત પણ આપી છે . આ બધી શિકતઓ
ઉ પિ , સ ન, માગર્દશર્ન અને એ બાબત
મુબાહ અને જાએઝ હોવા પ્ર યે અંગુિલિનદશ છે
અને ઇ લામ એક દીને િફતરત (પાકૃિતક ધમર્)
છે ,

માં

તેને

પેદા

કરવાના

હેત ુ

પ્ર યે

માગર્દશર્ન આપવામાં આ યું છે અને તેવી
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વ ત ુઓ તેના માટે મુબાહ ગણાવવામાં આવી
છે . આ ઉપરાંત બીજા કાન ૂન પણ પ્રકૃિતના
ઘડવૈયાએ ઘડયા છે . એટલે કે, એ ગો ત
શારીિરક અથવા આંતિરક રીતે નુકસાનકારક
ુ
હોય અથવા તો એ બધી વ તઓ
સલીમને ખરાબ લાગે અને
પેદા

થાય

તેવી

ત એ

ખાવાથી નફરત

ુ
વ તઓ

ખાવા

પીવાથી

બચવાનો હક
ુ મ આપવામાં આ યો છે . ટુંકમાં
એમ કહી શકાય કે
હાની

િવકાસ

ુ ો શારીિરક અથવા
વ તન
અથવા

માનવ

સમાજની

દૂ રંદેશીની િવ ઘ્ધ હોય અને નુકસાન પહ ચે
તેમ હોય,

મકે જુગાર અથવા ખાસ રીતે

તીરં દાઝીથી ગો તની વહચણી કરવામાં આવી
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છે તેને હરામ ગણાવવામાં આવેલ છે . તેવી જ
રીતે

નિજસ

વસતુ
્ ઓ

માનવ

પ્રકૃિતને

િચકારક ન લાગે તેને પણ હરામ ગણાવાઈ છે .
બાકીના એઅતેરાઝ - િવરોધ

માં

પ્રાણીઓને ઝ હ કરવામાં દયા, મહેરબાની
વગેરે

લાગણીશીલ

બાબતોને

અંતરાય પ

સમજવામાં આવે છે . તેના જવાબમાં એમ કહી
શકાય, કે રહેમ અને દયા એક જ મજાત ગુણ
છે .

ગુણ ઇ સાનમાં અને બીજા પ્રાણીઓમાં

પ્રાકૃિતક રીતે જ જોવા મળે છે . આ જ મજાત
મહેરબાની અને દયાનો અમલ તમામ ક્ષેત્રે
કરવાનો હોતો નથી. કેમકે, આ ઉ પિ

અને

સ ન દયા અને રહેમિદલી સંપ ૂણર્ રીતે બધી
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જગ્યાએ લાગુ પડતી નથી. કારણ કે, જો એમ
હોત તો દુિનયામાં ઇ સાનો અને પ્રાણીઓ માટે
કોઈ જાતની મુસીબતો, પરે શાની, બીમારીઓ
વગેરે તકલીફનુ ં નામો િનશાન ન હોત. આ
ઉપરાંત રહેમ અને મહેરબાની ઇ સાનની અદલ
(માનવતા -

યાય) અને સદ્ ચાિરત્રય માટે

એવુ ં નથી કે તે જીવનના દરે ક ક્ષેત્રમાં લાગુ
પાડી શકાય. આપણા માટે ઝાિલમોનો પ્રિતકાર
કરવો અથવા તો ગુનહ
ે ગારોને સજા આપવી
અથવા દુ મનો સાથે દુ મની કરવી એ બધા
કામોમાં રહેમિદલીથી કામ લેવાત ું નથી. જો
આપણે આ બધા એ પ્રમાણે કરવા લાગીએ તો
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જમીન અને જમીનના વાસીઓ ફી ના અને
ફસાદથી નાશ પામે.
સામા ય સંજોગોમાં દયા અને પ્રેમની
લાગણી રાખવાનો હક
ુ મ આપવામાં આ યો છે .
એટલે કે, જાનવરોને ઘાતકી રીતે અને તકલીફ
આપીને ઝ હ કરવા ન જોઈએ. જાનવરની હ
તેના શરીરમાંથી નીકળી જાય તે પહેલા તેના
શરીરના અ યવોને કાપવા અને તેના શરીરની
ખાલ

(ચામડી)

ઉતારવી

જાએઝ

નથી.

મુનખનકહ એટલે ગ ં દબાવીને અને મ ૂકુઝહ
એટલે કે જાનવરને એટલો માર મારવો કે
નાથી તે મરી જાય તેમ કરવુ ં પણ હરામ
ગણાવવામાં આ યુ ં છે . એક જાનવરની નજર
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સામે બીજા જાનવરને ઝ હ કરવાની પણ
મનાઈ કરવામાં આવી છે . એ પ્રકરણમાં લખ્યુ ં
છે કે જાનવરોને ઝ હ કરતા પહેલા તેને પાણી
પીવડાવવું જોઈએ. અને જાનવરને શક્ય હોય
તેટલું

હળવેથી

ઝબહ

કરવુ ં

જોઈએ.

આ

િસવાયના ઝ હ કરવાના મસાએલનુ ં વણર્ન
ફીકહની

િકતાબોમાં

િવગતવાર

આપવામાં

આ યુ ં છે .
એક મુ ો એ છે , કે ખુદા અરહમુર
રાહેમીન છે અને તેમાં રહેમતે ઇલાહીની દલીલ
કરવામાં આવે છે તે રહેમતે ઇલાહીનો અથર્
‘રકત ક બી’ દયા ભાવના (હદયની કોમળતા)
અને સંવેદનશીલતા નથી, પણ તેનો અથર્
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યોગ્ય હકદાર (મુ તહક)ને તેની યોગ્યતા અને
પાત્રતા પ્રમાણે ફાયદો અને રહેમત પહ ચાડવી
તેવો થાય છે . મોટા ભાગે એવુ ં બનતું હોય છે કે,
આપણે અમુક બાબતો (સંજોગો અને બનાવો)
િવષે એવું િવચારતા હોઈએ છીએ કે આ બનાવ
એ એક અઝાબ છે . પરં ત ુ હકીકતમાં તો તેમાં
ખુદા તરફથી રહેમત અને ખૈર (ભલાઈ) હોય
છે . આનાથી ઉ ટું પણ બની શકે છે . પણ કાયદા
બનાવતી

વખતે

અંગત મા યતાઓ

આપણી

લાગણીઓ

અને

ારા ખુદાવંદે આલમના

હક
ુ મને ખોટો માનવા હકીકતથી ઉ ટા સમજવા
અને ગફલતથી િનણર્ય કરવા હીકમતે ઇલાહીની
નજરમાં

જાએઝ

નથી.

આગળ
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બાબતોનુ ં વણર્ન થઈ ગયું છે તેનાથી એ વાત
પ ટ થાય છે કે ઇ લામમાં માંસાહારને જાએઝ
ગણવામાં આ યો છે અને માંસાહાર માટેની
શરતો અને પ્રિતબંધને મુબાહ અને જાએઝ
ગણવામાં આ યા છે તેમાં િફતરતની પયરવી
કરવામાં

આવી

છે .

(િફતરત લાહી લતી

ફતર નાસ અલ હા લા ત દીલ લે ખ કીલલાહે
્
ઝાલેક ીનુલ ક યેમે)

ઇ લામમાં

ાણીઓને ઝ હ કરવાનો

ક
ુ મ શા માટ અપાયો છે ?
અમે એ વાત િ વકારીએ છીએ કે ગો ત
ખાવુ ં િફતરત અને િખ કત પ્રમાણે જાએઝ
સમજવામાં આ યુ ં છે . તો પણ બીજો પ્ર ન એ
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ઉભો થાય છે કે માંસાહાર જાએઝ હોય તો
રહેમિદલી માટે આ કામ ફકત મરી ગએલા
જાનવરના ગો ત ખાવા પ ૂરત ું મયાર્ િદત કેમ
રાખવામાં નથી આ યું ?
આ પ્ર નનો જવાબ બીજા મુ ામાં
બાબતોનુ ં વણર્ન કરવામાં આ યુ ં છે તેમાં આવી
જાય છે. કારણ કે રહેમતનુ ં ઉપર જણા યા
મુજબનુ ં અથર્ઘટન કરવુ ં વા તિવક હક
ુ મોને
(હકીકી અહેકામ) બાિતલ કરવા સમાન છે .
ઇ લામે માનવ જાતમાં રહેમની લાગણી જાળવી
રાખવા

માટે

રહેમ કરવાને

લગતા હક
ુ મો
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આ યા છે .

મરે લાં જાનવરનુ ં ગો ત ખાવાનુ ં હરામ
કરવામાં આ યું છે . તેની પાછળનુ ં કારણ એ છે
કે મુરદા જાનવરનુ ં ગો ત ખાવાથી કશો ફાયદો
થતો નથી. એટલું જ નહીં, મુરદા જાનવનુ ં
ગો ત ખાવાથી કશો ફાયદો થતો નથી. એટલું
જ નહીં મુરદા જાનવરનુ ં ગો ત ખાવું શારીિરક
અને હાની રીતે નુકસાનકારક પણ છે અને એ
કાયર્ રહેમની િવ ઘ્ધનુ ં છે . કારણ કે મુરદા
જાનવરનુ ં ગો ત ખાવું ઇ સાન માટે મુ કેલી,
તકલીફ અને ઝહેમત પ બને છે અને જો મુરદા
જાનવરનુ ં ગો ત ખાવાનુ ં જાએઝ ગણાતું હોય
તો લોકો જાનવરનુ ં ગો ત ખાવા માટે તેના
મરવા સુધી રાહ જોતે. (તફહીમે મીઝાનમાંથી)
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યાદ રાખો, કે ખોરાકમાં ઉપયોગમાં
લેવાતા પ્રાણીઓને ઝ હ કરવામાં આવે તો
તેનાથી જાનવરો ઉપર

મ થયો ગણાતો

નથી. પરં ત ુ તેને ઝ હ કરવુ ં એ કાય ને પ ૂરા
કરવા માટે જ રી છે . કેમકે ઝ હ કરવા પહેલાં
પ્રાણી મુગ
ં ુ (ખામોશ) હોય છે . તેનામાં સમજણ
કે અકલ હોતી નથી, તે કોઈ વાતને સમજી
શકત ું નથી. પરં ત ુ ઝ હ કયાર્ પછી એટલે કે તેન ુ ં
ગો ત ખાધા પછી ગો ત માણસના શરીરમાં
ગો તનુ ં વ પ બની જાય છે . તેથી બોલવું સમજતું અને અક્કલમંદ બની જાય છે . દાખલા
તરીકે ઘેટાની જીભથી કોઈ ફઝીલત કે

ે ઠતા

યકત થતી નથી. પરં ત ુ જયારે તે જ ઘેટું
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માનવશરીરનો ભાગ બની જાય છે

યારે તે

હકીકતોને જાહેર કરવા લાગે છે . ખુદાની હ દો
સના કરે છે અને તેવી જ રીતે ઇ સાનના
શરીરના બીજા અવયવો

ારા

નેક કામ

યકત થાય છે તે કરવા લાગે છે .

ઝ હ શરઈ ારા

ાણીના તઝક યહ

(ઝ હ કરવાની ર ત)
તઝકીયહની રીતમાં બીજી રીતે ઝ હે
શરઈ છે . એટલે કે, પ્રાણીની ગરદનની ચાર
મોટી રગોને ગળાના ઉપસેલા ભાગથી નીચેની
બાજુએથી કાપી નાખવી. (આ ચાર રગોનો અથર્
એ થાય છે કે એક

ાસનળી, બીજી અ

અને ગરદનની બે મોટી રગ
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બાજુમાં હોય છે ) િઝ હે શરઈની પાંચ શરતો
નીચે મુજબ છે .
(૧) પ્રાણીને ઝ હ કરનાર મુસલમાન
હોવો જોઈએ. મુસલમાન

ત્રી, પુ ષ કે સારા

ખરાબની સમજ ધરાવતો બાળક પ્રાણીને ઝ હ
કરી શકે છે .
(ર) પ્રાણીની ગરદનને લોખંડના તી ણ
ધારવાળા

હિથયારથી

કાપવુ ં

જોઈએ.

જો

લોખંડની વ ત ુ ન મળે તો કાચ કે પ થર

વી

તી ણ ધારદાર વ તુથી પ્રાણીની ચારે ય રગ
કપાઈ જાય તેવી રીતે ઝ હ કરવું જોઈએ.
(૩) જાનવરને ઝ હ કરતી વખતે તેન ુ ં
મુખ, હાથ, પગ અને પેટ કી લા તરફ હોવા
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જોઈએ. પરં ત ુ ઝ હ કરનાર તેમ કરવાનુ ં ભ ૂલી
જાય અથવા તો કી લો કઈ દીશામાં છે તેની
જાણકારી ન હોય અથવા જાનવરને કી લા
તરફ ફેરવી શકે તેમ ન હોય તો કોઈ વાંધો
નથી.
(૪) ઝ હ કરતી વખતે ખુદાનુ ં નામ
લઈને િબિ મ લાહ કહેવ ુ ં પ ૂરત ું છે અને તેમ
કરતા ભ ૂલી જાય તો વાંધો નથી.
(પ) ઝબહ
્ કયાર્ પછી જાનવર તેન ુ ં
શરીર હલાવે, ભલે ફકત આંખ ફેરવે અથવા
પછડી
ંૂ
હલાવે કે પગ જમીન ઉપર મારે .
એહતીયાત એ છે કે જાનવરના શરીરમાંથી
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સામા ય રીતે

પ્રમાણમાં લોહી વહી જત ું હોય

છે તેટલું લોહી િનકળી જવા દે વ ુ ં જોઈએ.
ઉંટને ઝ હ કરવા માટે ઉપરોકત પાંચ
શરતોના અમલ ઉપરાંત તેની ગરદન અને
છાતીની વ ચે ખાડો હોય છે તે જગ્યાએ છરી
અથવા લોખંડની ધારદાર (ગો ત કાપી) શકાય
તેવી વ તુ ભ કી દે વી જોઈએ.
જો કોઈ પ્રાણી િવદ્રોહી હોય અને તેને
શરઈ રીતે ઝ હ કરવું શકય ન હોય અને
દાખલા તરીકે તેવ ુ ં જાનવર કૂવામાં પડી જાય
તે કુવામાં જ મરી જાય તેવો સંદેહ હોય તો
તેના શરીરના કોઈપણ ભાગમાં મરી જાય
તેટલો ઝખ્મ કરી શકાય છે . અને તેનાથી તે
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હલાલ થઈ જાય છે . તેવા સંજોગોમાં જાનવરનુ ં
કી લા તરફ હોવું જ રી નથી. પરં ત ુ એ
િસવાયની બીજી શરતો ઉપર અમલ કરવો
જ રી છે .
માછલીને

જીવતી

પકડીને

પાણીની

બહાર કાઢી નાખવાથી તેના તઝકીયહ થઈ
જાય છે અને તે માછલી પાક ગણાય છે . જો
ભીંગડાવાળી

માછલીને

પાણીમાંથી

જીવતી

બહાર કાઢી લેવામાં આવે તો તેને ખાવી જાએઝ
છે અને જો તે માછલી પાણીમાં જ મરી જાય તો
પણ પાક છે . કારણ કે તેન ુ ં લોહી ઉછળીને
િનકળત ું નથી. પરં ત ુ તેવી રીતે પાણીમાં મરી
ગએલી માછલી ખાવી હરામ છે . માછલીનો

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 275
ન

HAJINAJI.COM

િશકાર કરનાર મુસલમાન હોય તેવ ુ ં જ રી નથી.
જો કાિફર માછલીનો િશકાર કરે તો પણ તે
માછલી ખાવી જાએઝ છે . પરં ત ુ માછલી બહાર
આવીને મરી છે કે કેમ તે જાણવું જ રી છે .
(ટીડડી) તીડને જીવતી પકડી લેવાથી તેના
તઝકીયહ થઈ જાય છે . ટીડડીને હાથથી અથવા
બીજી કોઈ રીતે જીવતી પકડી લેવામાં આવે તો
તેનો જીવ નીકળી જવા પછી તેને ખાવી હલાલ
છે . તેને પકડનાર મુસલમાન હોય અને પકડતી
વખતે તેણે અ લાહનુ ં નામ લીધુ ં હોવું જ રી
નથી.
ટીડડી (તીડ)ની પાંખ

ટી ન હોય

અને ઉડી શકતી ન હોય તેવી ટીડડી ખાવી
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હરામ છે . જો િશકાર અથવા ઝ હ કરવામાં
આવેલા પ્રાણીના પેટમાંથી બ ચુ ં નીકળે તો
તેના શરીર ઉપર ઉન અથવા વાળ ઉગી ગયા
હોય તો તે બ ચુ ં પાક અને ખાવુ ં જાએઝ છે
કારણ કે તેની માનુ ં ગો ત હલાલ છે .

(તઝક યહથી) હરામ ગો તવા ં

નવર

પાક થઈ શક ?
આગળ વણર્ન થઈ ગયું છે તે પ્રમાણે
કુતરા અને ભુડં િસવાયના બધા જ હરામ
ગો તવાળા પ્રાણીઓ તઝકીયએ શરઈથી પાક
થઈ જાય છે . પરં ત ુ તેન ુ ં ગો ત ખાવું હરામ છે .
અને તઝકીયહ કરવામાં ન આવે તો તેન ુ ં
મુરદાર નિજસ પણ રહે છે . અલબ ત
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- જતં ુઓનુ ં લોહી ઉછળીને િનકળત ું નથી. તે
તઝકીયહથી વગર મરી જાય તો તેને ખાવુ ં
હરામ છે પરં ત ું જીસ ગણાતું નથી.
અને કીડા

મકે સાંપ

ુ , હલાલ ગો ત ધરાવતા
વા જતં ઓ

બધા પ્રાણીઓનુ ં ગો ત શરઈ તઝકીયહ કયાર્
પછી ખાવું હલાલ થઈ જાય છે . અને જો તે
પ્રાણી તઝકીયહ વગર મરી જાય તો નિજસ છે
અને તે પ્રાણીનુ ં ગો ત ખાવુ ં હરામ છે અને
પ્રાણીઓનુ ં લોહી ઉછળીને ન િનકળતું હોય તો
તેન ુ ં ગો ત ખાવુ ં હરામ છે , પરં ત ુ તે નિજસ
નથી.

મકે એ માછલી

પાણીમાં મરી જાય

તે નિજસ ગણાતી નથી. આ પ્રમાણે દરે ક
મુરદાર નિજસ છે

પ્રાણીઓ શરઈ તઝકીયહ
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કયાર્ વગર મરી જાય તે નિજસ ગણાતી નથી.
આ પ્રમાણે દરે ક મુરદાર નિજસ છે તે પ્રાણીઓ
શરઈ તઝકીયહ કયાર્ વગર મરી જાય ભલે
પછી તે બીમારીથી મરે , કુદરતી મોતથી મરે ,
અથવા

બાહય

કોઈ

કારણોસર

(અક માત

વગેરેના કારણે) મરે અથવા ધીમે ધીમે તેને
મોત આવી જાય તો પણ તે મુદાર્ રના અથર્માં
ગણાઈ જશે. જો કે બાહય કારણોસર મરનારા
પ્રાણીઓની સંખ્યા ઓછી હોય છે તેમ છતાં
એવા કારણોસર મરનાર પ્રાણીઓને પણ મુદાર્ ર
જ ગણવામાં આવે છે . આ પ્રકારના મુરદારના
પાંચ પ્રકારનો આયતે શરીફામાં િવશેષ રીતે
ઉ લેખ કરવામાં આ યો છે . અને એ બધાને
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મુદાર્ ર ગણવામાં આ યો છે .

ની િવગત નીચે

મુજબ છે .
(૧) મુ ખનકહ : એ પ્રાણીઓ

ગ

ધ
ં ાઈ જવાથી મરી જાય તેન ુ ં કારણ (ટકરાઈ
જવા વગેરેને કારણે) આકિ મક હોય અથવા
કોઈ જાણીબ ૂજીને તેન ુ ં ગ ં દબાવીને મારી નાખે
અથવા તો કોઈ સાધનથી તેન ુ ં ગ ં દબાવીને
મારી નાખવામાં આવે,
ગળામાં

દોરડું

નાખીને

મકે કોઈ પ્રાણીના
ગ ં

એટલું

બધુ ં

ભીંસવામાં આવે કે તેના કારણે તે મરી જાય.
અથવા તો તેન ુ ં માથું (ગરદન) બે લાકડાની
વ ચે દબાવી દે વામાં આવે. આ રીત અને
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આના

વી બીજી રીતો (ઇ લામના પહેલાના)

અજ્ઞાનતાના યુગમાં પ્રચિલત હતી.
(ર) મૌકુઝહ : એ પ્રાણી કે

ને એટલું

બધુ ં મારવામાં આવી કે આવા મારના કારણે તે
મરી જાય.
(૩) મુતરદદીયહ : એ પ્રાણી
પરથી પડીને મરી જાય.

ઉંચાઈ

મકે પહાડ ઉપરથવ

અથવા કૂવામાં પડીને મરી જાય.
(૪) તીતીયહ : એવુ ં પ્રાણી કે

બીજા

પ્રાણીઓને શીંગડા માયાર્ હોવાના કારણે મરી
જાય.
(પ) મા અકલ સબોઅ : એ પ્રાણી

ને

િહંસક પશુઓએ ફાડી નાખ્યુ ં હોય અને તેનો
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અમુક ભાગ તે પશુઓ ખાઈ ગયા હોય તો તેનો
બાકીનો ભાગ હરામ છે .
આ

આયતે

શરીફામાં

મા

ઝોબેહ

અલ નોસોબે નો અથર્ જાહેલીયતના યુગના
રીતિરવાજોનુ ં અનુકરણ કરવાની મનાઈ છે . આ
પ્રકારના િરવાજ ઇ લામના પ્રચાર પહેલાના
જાહેલીયતના જમાનામાં પ્રચિલત હતા

માં

કાઅબા અને તેની આજુબાજુના િવ તારમાં
મુશરીકો પ થરાને જમીનમાં ગોઠવતા, તેને
પિવત્ર માનતા, તેને પ ૂજનીય ગણતા અને તેની
ઉપર પ્રાણીઓને ઝ હ કરતા હતા.
વ અન તસ ્ તકસમ ૂ િબલ અઝલામે આ
આયતમાં કુરબાનીના ઘેટા અને બીજા ચોપગા
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ૂ ડાઓ કરવાની મનાઈ
પ્રાણીઓના શરીરના ટક
કરવામાં આવી છે . અને તે જમાનામાં કયા
પ્રાણીનો કયો ભાગ કાપવો અને ક્યાં ભાગ
વગેરેની

કરવા

પરખ

વાપરવમાં આવતા હતા
હતો

માટે

ખાસ

તીર

એક પ્રકારનો જુગાર

ની મનાઈ કરવામાં આવી છે . આ

પ્રકારના

જુગારનો

જુગાર

ઉ લેખ

િવષેના

પ્રકરણમાં આવી ગયો છે .

ુ ાર શા માટ હરામ છે ? :
દ
િકતાબે

કાફીમાં

અને

અમાલીમાં

મુફઝઝલ િબન ઉમ થી િરવાયત કરવામાં
આવી છે કે તેમણે ઇમામ જઅફરે સાિદક
અલિ હ સલામને પ ૂછયુ ં કે ખુદાવંદે આલમે
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મુદાર્ ર, લોહી અને સુ વરનુ ં ગો ત હરામ શા
માટે કયુર્ં છે ? ઇમામે ફરમા યુ ં એવું નથી કે
ખુદાવંદે આલમ પોતાના બંદાઓ માટે અમુક
વ તુઓ હરામ કરી અને અમુક વ ત ુઓ હલાલ
કરી

થી કરીતે

વ ત ુઓ બંદાઓ માટે હરામ

કરી છે (નઉઝોબી લાહ) તેનાથી તે (અ લાહ)
પોતાની ખ્વાહીશો પ ૂરી કરે અને

ુ ની
વ તઓ

તેને ખ્વાહીશ નથી તેને બંદાઓ માટે હલાલ
કરી છે . (આ વાતનો સારાંશ એ છે કે ખુદાવંદે
આલમ પોતાના ફાયદાને કોઈપણ બાબતમાં
ઘ્યાનમાં રાખીને હલાલ અને હરામના કાન ૂન
બના યા નથી) પરં ત ુ (હકીકત તો એ છે કે)
ખુદાએ મખ્લ ૂકને પૈદા કરી છે , તેથી તે જ જાણે
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છે કે માનવ શરીર માટે કઈ વ ત ુઓ જ રી અને
ફાયદાકારક છે અને તેવી જ વ ત ુઓને પોતાના
ફઝલથી મુબાહ અને હલાલ ગણાવે છે અને
ઇ સાનના

શરીરને

કઈ

ુ
વ તઓ

નુકસાન

પહ ચાડે છે તે પણ અ લાહ જ જાણે છે , તેથી
તેવી વ તુઓને ખાવાની (ઉપયોગ કરવાની)
મનાઈ ફરમાવી છે અને હરામ ગણાવેલ છે .
અલબ , આ હરામ ગણાવેલ વ ત ુઓ
માણસ મજબ ૂર હોય અને તેની પાસે પોતાની
િજવ બચાવવા માટે એ (મુદાર્ ર, સુ વરનુ ં ગો ત
વગેરે હરામ) વ ત ુઓના ઉપયોગ કરવા િસવાય
બીજી કોઈ ઉપાય ન હોય તો તે માણસ માટે
ુ ) હલાલ ગણાવી છે . પરં ત ુ તે
(એ હરામ વ તઓ
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માણસને તેનો જીવ બચી શકે એટલા જ
પ્રમાણમાં તે

વ ત ુઓનો

ઉપયોગ

કરવાની

(ખાવાની) રજા આપવામાં આવી છે .
યારપછી આપે ફરમા યુ ં કે મુદાર્ ર
ખાવાથી શરીર નબ ં અને અશકત થઈ જાય
છે . અને શિક્ત ચાલી જાય છે . વંશ અટકી જાય
છે (જાિતય નબળાઈ આવી જાય છે ) આ
ઉપરાંત ખાનારને અચાનક મોત આવી જાય છે .
કદાચ આ પ્રકારની અવળી અસરનુ ં
કારણ એ હોય કે ગ ં

ધ
ં ાઈ જવાને લીધે

અથવા તો કુદરતી રીતે

જાનવર મરી જાય

છે , એકાદ ક્ષણમાં જ તેના શરીરમાં પિરભ્રમણ
કરત ું લોહી અટકી જાય છે . તેની રગોમાં શુઘ્ધ
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અને અશુઘ્ધ બંને પ્રકારનુ ં લોહી ભેગ ું થાય છે
ના લીધે મુદાર્ ર અને ગ ં

ધ
ં ાઈને મરી

ગએલા જાનવરનુ ં ગો ત ગંદુ અને ઝેરી થઈ
જાય છે . જયારે ઝ હ થએલા જાનવરનુ ં એવું
લોહી બહાર નીકળી જત ું હોય છે અને ઝ હ
થએલાં જાનવરનુ ં ગો ત ઝેરી અને ગંદુ થઈ
જવાથી સુરિક્ષત રહેત ું હોય છે . આ િવષે હઝરત
ઇમામ જઅફરે સાિદક અલિ હ સલામને હદીસે
એહતેજાજમાં આ બાબત પ્ર યે અંગ ૂિલિનદશ
કરવામાં આ યો છે , જયારે ઝી દીકે ઇમામને
પ ૂછયું કે મુદાર્ર શા માટે હરામ કરવામાં આ યું
છે ? યારે જવાબમાં ઇમામે ફરમા યુ ં મુદાર્ રને
હરામ કરવામાં આ યુ ં છે , તેન ુ ં કારણ એ છે કે
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(મુદાર્ ર) જાનવર અને

જાનવરને ઝ હ કરતી

વખતે ખુદાનુ ં નામ લેવામાં આ યુ ં નથી તેમાં
તફાવત છે . આ ઉપરાંત મુદાર્ ર મરી જાય છે
યારે તેન ુ ં લોહી તેના શરીરમાંથી નીકળી જત ું
નથી. પરં ત ુ તેના શરીરમાં જ રહે છે . (શરીરમાં
જ પા ં ફરી જાય છે ) અને લોહી થીજી જવાના
કારણે તેન ુ ં ગો ત ભારે અને બે વાદ થઈ જાય
છે અને તેવા મુદાર્ રનુ ં ગો ત ખાવાથી તે ગો ત
તેના લોહી સાથે ખાધેલ ું ગણાય છે .

યારે

ઝી દીકે ક ું તો પછી માછલીનુ ં ગો ત પણ
મુદાર્ ર અને હરામ હોવુ ં જોઈએ. કેમકે માછલીના
શરીરમાંથી પણ લોહી કાઢી નાખવામાં આવત ું
નથી. ઇમામે ફરમા યું માછલીને પાણીમાંથી
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બહાર કાઢવાથી તે તેની મેળે મરી જાય છે અને
તેના કારણે તઝકીયહ થએલ ગણાય છે . અને
તેને (માછલીને) ઝ હ કરવી જ રી નથી. તેવી
જ રીતે ટીડડીને પણ પકડી લીધા પછી ઝ હ
કરવાની જ ર રહેતી નથી. (બેહા લ અ વાર,
એહતેજા

ઇમામ સાિદક અલિ હ સલામ પાના

નં રપ૦)
અ લામા મજિલસી બેહા લ અ વારના
ચોથા ભાગમાં આ હદીસના િવવરણમાં ફરમાવે
છે કે, જાનવરના મુદાર્ હોવા અને તેના ખાવાની
મનાઈ હોવાના બે કારણે છે , એક એ કે

માં

ઝ હ અને નહર (જાનવરની કુરબાની કરવાની
શરતોને ઘ્યાનમાં લીધા વગર પ્રાણીને મારી
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નાખવુ ં અને બીજુ ં ઝ હ કે નહર ન કરવું (એટલે
કે પ્રાણી કુદરતી રીતે મરી જાય) આમાં પહેલા
પ્રકારમાં મુદાર્રના હરામ હોવાનુ ં કારણ ઇમામે
મઝહબી અને આંતિરક હક
ુ મ ગણાવેલ છે . આમ
જો પ્રાણીને ઝ હ કરતી વખતે ખુદાનુ ં નામ
લેવામાં આવે તો દુિનયા, આખેરત, બાહય અને
આંતિરક બરકત,

ઇ સાનના શરીરને

હની

મુક ર હોય છે તે પ્રા ત થાય છે અને જો તેમ
કરવામાં ન આવે તો ઇ સાન તે બરકતથી
વંિચત રહી જાય છે .
જો પ્રાણી બીજી રીતે એટલે કે ઝ હ કે
નહર કયાર્ વગર મરી જાય તો તેન ુ ં લોહી તેની
નસોમાં પા ં ફરે છે ,

થી તેવા પ્રાણીનુ ં ગો ત
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ખાવાની સાથે લોહી પણ ભળી જાય છે અને
લોહી પણ ખાવામાં આવી જાય છે

અને

ઇ સાનને લોહી ખાવાથી થતા નુકસાન થાય છે .
યારે પ્ર ન કરનારે એ મુ ો ઉઠા યો કે આ
પ્રમાણે માછલીને ઝ હ કયાર્ વગર ખાવી મુદાર્ ર
અને હરામ ગણાવી જોઈએ. કારણ કે માછલીને
પણ ઝ હ કરવામાં આવતી નથી અને તેમાંથી
પણ લોહી વહી (નીકળી) જત ું નથી. આ
પ્ર નના જવાબમાં ઇમામે ફરમા યું કે માછલીના
શરીરમાં વધારે પ્રમાણમાં લોહીને બહાર કાઢી
નાખવાનુ ં જ રી નથી. માછલીના શરીરમાં
સામા ય પ્રમાણમાં લોહી હોય છે તેન ુ ં પ્રમાણ
બીજા જાનવરના શરીરમાં ઝ હ કયાર્ પછી
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બાકી

રહેતા

લોહી

ટલું

હોય

છે ,

નુકસાનકારક હોત ું નથી અને હલાલ હોય છે .

લોહ :
લોહીના બે પ્રકાર હોય છે , (૧) નિજસ
અને (ર)પાક, ઇ સાન અને એ તમામ પ્રાણીઓ
નુ ં લોહી ઉછળીને િનકળત ું હોય તેન ુ ં લોહી
નિજસ છે . એટલે જો તેની ધોરી નસ કાપવામાં
આવે તો તેન ુ ં લોહી ઉછળીને નીકળત ું હોય,
પ્રાણીઓને દોહવામાં આવે યારે તેના દૂ ધમાં
લોહી દે ખાય,

નુ ં પ્રમાણ ઓ ં હોય કે વધારે

તે નિજસ છે અને તે લોહીથી દૂ ધ પણ નિજસ
થઈ જાય છે . તેવ ું દૂ ધ પીવુ ં હરામ છે અને
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ઈંડામાં

સાધારણ (ટપકા

વુ)ં લોહી દે ખાય

તેવ ુ ં ઈંડું ખાવાથી પણ બચવુ ં જોઈએ.
પરં ત ુ બે પ્રકારના લોહી પાક છે .
ુ ુ ં લોહી
(૧) એવાં દરે ક પ્રકારના જતં ન
પાક છે ,

નુ ં લોહી ઉછળીને નીકળત ું ન હોય,

મકે માછલી, મ છર વગેરે.
(ર) હલાલ ગો તવાળા જાનવર
ઝ હ કયાર્ પછી તેના શરીરમાં

ને

લોહી બાકી

વધે તે હલાલ (પાક) છે . જો જાનવરને શરઈ
હક
ુ મ પ્રમાણે ઝ હ કરવામાં આવે અને તેના
શરીરમાંથી

સામા ય

રીતે

(િનયમ

મુજબ)

નીકળવું જોઈએ તેટલું લોહી નીકળી ગયા પછી
લોહી બાકી રહે તે પાક છે , પરં ત ુ જો
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જાનવરના

ાસ લેવના કારણે અથવા તો

જાનવરનુ ં માથુ ં ઉંચાઈ પર રાખ્યું હોવાના
કારણે તેના શરીરમાંથી નીકળી ગએલું લોહી
તેના શરીરમાં ફરી પા ં દાખલ થાય તો
બાકીનુ ં લોહી પાક રહેશે નહીં.
આ ઉપરાંત એક િનયમ તરીકે એ વાત
યાદ રાખવી જોઈએ કે લોહી પાક હોય કે નિજસ
તેને ખાવું (પીવુ)ં હરામ છે . પરં ત ુ એ પાક લોહી
માછલી

અને

ઝ હ

કરે લા

જાનવરના

શરીરનો ભાગ હોય એટલે કે તે લોહીને તે
જાનવર

શરીરનો

(ગો ત

સાથેનો)

ભાગ

ગણવામાં આવે તો તે ખાવામાં કોઈ વાંધો
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નથી. અલબ

જો તેણે ખાધુ ં (કે પીધુ)ં એમ

કહેવામાં આવે તો તે ખાવુ ં (કે પીવુ)ં હરામ છે .

લોહ પી ંુ હરામ હોવા ંુ કારણ :
તફસીરે

અયાશીમાં

ઇમામ

જઅફરે

સાિદક અલિ હ સલામથી િરવાયત કરવામાં
આવી છે કે આપે ફરમા યુ ં : લોહી (પીવુ)ં
હદયની િબમારી, તી

તરસ લાગવી અને

ગાંડપણ) કઠોર હદયના થઈ જવા અને બેરહેમ
(િનદર્ ય) બની જવા માટે કારણ પ બને છે .
લોહી પીનારો ગમે

યારે પોતાના મા-બાપનુ ં

અથવા સગા વહાલાનુ ં ખ ૂન કરી બેસે છે .
આપે ફરમા યુ ં લોહી પીવાથી શરીરમાં
પી

પાણી ઉ પ

થાય છે . (કાફી) અને (લોહી
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પીનાર) ઇ સાનનુ ં શરીર દુગજાધ મારે છે અને
તેને બદ અખ્લાક બનાવી દે છે . તેમ જ, તેના
વંશમાં એક પ્રકારનુ ં ગાંડપણ પેદા થાય છે .
અને તેને બેરહેમ બનાવી દે છે . (વસાઈલ)
િઝ દીકે હઝરત ઇમામ જઅફરે સાિદક
અલિ હ સલામને

પ ૂછયુ ં કે

વહાવી

દીધેલ

લોહીને હરામ કરવાનુ ં શુ ં કારણ છે ?
ઇમામે ફરમા યું લોહી પીવાથી કઠોર
બને છે અને તે માણસ િનદર્ ય બની જાય છે .
શરીરમાં દુગર્ંધ પેદા થાય છે અને ચામડીનો
રં ગ બદલાઈ જાય છે . અને લોહી પીનાર
માણસને કુ ઠ રોગ (કોઢ)ની િબમારી થવાની
શકયતા રહે છે .
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હઝરત ઇમામ અલીરઝા અલિ હ સલામ
ફરમાવે છે કે લોહી પીનાર માણસના શરીરમાં
લેગ, ઝખમ અને ફોડલા પેદા થાય છે .
ઇ સાનની મોતનુ ં કારણ બને છે .

ખ ઝીર ( ડ
ં ૂ - ુ કકર)
કૂતરો અને સુ વર (ખીંઝીર) નજીસુલ
ઐન પ્રાણી છે . તેના શરીરના નખ અને વાળ
( માં જીવ હોતો નથી.) સહીતના તમામ ભાગ
નિજસ છે . આ બંને પ્રાણીઓને ઝ હ કરવા એ
એક બેહદ
ુ ુ ં કાયર્ છે . એટલે કે એ બંને પ્રાણી કોઈ
પણ રીતે પાક થઈ શકતા નથી. અને આ બંને
પ્રાણીઓનુ ં ગો ત ખાવુ ં હરામ અને ગુનાહે
કબીરા છે .
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ઇમામ

અલી

રઝા

અલિ હ સલામ

ખીંઝીરનુ ં ગો ત ખાવાના કારણ િવષે ફરમાવે છે
કે ખુદાવંદે આલમે સુ વર (નુ ં ગો ત) ખાવું
હરામ હોવાનો હક
ુ મ ફરમા યો છે . કેમકે આ એક
હયબતનાક અને કદ પું પ્રાણી છે . ખુદાવંદે
આલમે આ પ્રાણીને ઇ સાનની નસીહત માટે
પૈદા કયુર્ં છે .

થી લોકો (તેને જોઈને) બોધપાઠ

અને નસીહત પ્રા ત કરે . (એટલે કે સુ વરનો
બેડોળ અને કદ પો દે ખાવ જોઈને સમજી લે કે
ખુદા

બધાથી

પોતાનુ ં માનવ

વધારે

શિકતશાળી

છે

અને

વ પ અને સુડોળ દે ખાવ

જોઈને ખુદાનો શુક્ર અદા કરે ) આ ઉપરાંત
અયોગ્ય રીતે કામવાસના સંતોષવા અને બેહદ
ુ ા
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કામોથી બચે. કેમકે, એવાં કાય કરવાથી કયાંક
ખુદા તેનો દે ખાવ બદલાવીને તેને સુ વરના
પમાં બદલી ન નાખે. અગાઉની ઉ મતો િવષે
ફરમા યું કે એ લોકો સુ વર

વા (બેશરમી

ભયાર્ ) કૃ યો કરવાને કારણે બરઝખ અને
કયામતમાં

સુ વરના

વ પમાં

પુનઃજીિવત

કરવામાં આવશે.) તેથી, સુ વર

વા પ્રાણીઓને

ઇ સાનોની

આ યા

પોતાની

વ ચે

રાખવામાં

અગાઉની

ઉ મતો

થી

ઇ સાનના

વ પમાંથી જાનવરના વ પમાં બદલાઈ ગઈ
હતી તેના પ ૂરાવા તરીકે જળવાઈ રહે. સુ વરનુ ં
ગો ત હરામ કરવાનુ ં બીજુ ં કારણ એ છે કે
સુ વરનો ખોરાક એકદમ ગંદી અને નિજસ
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વ ત ુઓ હોય છે . અને સુ વરના લોહીમાં ખ ૂબ જ
બગાડ અને નુકસાન હોય છે . (ઓયુનીલ
અખ્બારે રઝા અલિ હ સલામ, વસાઈલ ભાગ ૧)
ઇમામ જઅફરે સાિદક અલિ હ સલામ
ફરમાવે છે કે :
ખુદાવંદે આલમે કેટલીક કોમને જુદા
જુદા જાનવરોના પમાં ફેરવી નાખી હતી.

માં

કેટલાંકને સુ વર, વાંદરા, રીંછ અને બીજા
જાનવરના પમાં બદલી નાખ્યા હતા. પછી તે
જાનવરોનુ ં ગો ત ખાવાની મનાઈ ફરમાવવામાં
આવી.

થી લોકો તેનાથી બોધપાઠ ગ્રહણ કરે

અને (ઇ સાનના વ પને જાનવરના વ પમાં
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બદલાઈ જવાના) અઝાબને હલકો ન સમ .
(તફસીરે અયાશી અને િકતાબુલ અતએમહ વલ
અશરે યત વસાઈલ બાબ અ વલ પાના નં
ર૪૮)
અંજુમને ત લીગાતે ઇ લામીની ઇ લામ
વ ઇ મે ઇમ ઝ નામની િકતાબમાં લખ્યું છે કે
સુ વરને

પ્રાણી

શા ત્રના

િન ણાંતો

જાડી

ચામડીવાળા પ્રાણીઓ પૈકીનુ ં પ્રાણી ગણે છે .
જગલી
ં
સુ વર અને પાણીમાં રહેતા
ઘોડાને એક જ કુળના પ્રાણી ગણવામાં આવે છે .
સુ વરનુ ં ગો ત ખાવાના અનેક નુકસાન છે .
પરં ત ુ

અત્રે

તેન ુ ં

ગો ત

ખાવાના

જાહેરી

નુકસાનનુ ં વણર્ન કરવામાં આવે છે .
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ખુદાવંદે આલમે યહદ
ુ ી કોમને સુ વરનુ ં
ગો ત

ખાવાની

મુસલમાનો માટે

મનાઈ

ફરમાવી

છે

અને

સુ વરને હરામ ગણવામાં

આ યુ ં છે . ઇસાઇઓ (િક્ર ન લોકો) આ

પણ

સુ વરનુ ં ગો ત ખાય છે અને આ ચયર્ તો એ
વાતનુ ં થાય છે કે તે લોકો સુ વરના ગો તને
નુકશાનકારક સમજી ચ ૂકયા છે . તેમ છતાં
સુ વરનુ ં ગો ત ખાવાનુ ં બંધ કરતા નથી.
આરોગ્ય શા ત્રના િન ણાંતો સુ વરના ગો તથી
કયા પ્રકારના નુકસાન થાય છે એ વાત પ ટ
રીતે સમજી ગયા છે અને આ દુિનયામાં એ
નુકસાનથી બચવાનો ઇલાજ સુ વરનુ ં ગો ત
ખાવાનુ ં બંધ કરી દે વા િસવાય બીજો કોઈ નથી.
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દે શમાં
પ્રમાણમાં

ખાવામાં

સુ વરનુ ં

ગો ત

આવે

યાં

વધારે
મરડાની

બીમારીનુ ં પ્રમાણ વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે
છે .

જયારે

તેનાથી

ઉ ટું

ઇ લામી

દે શોમાં

સુ વરનુ ં ગો ત િબ કુલ ખાવામાં નથી આવત ું
યાં એ િબમારીનુ ં પ્રમાણ િબ કુલ નથી.

ુ વર ંુ ગો ત ખાવાથી અને થતા
કુ સાનની િવગત :આંતિરક અને ચાિર યનુ ં નુકસાન :તબીબી િવજ્ઞાનની દ્રિ ટએ એ વાત
સાિબત થઈ ચ ૂકી છે , ઇ સાન

પ્રાણીનુ ં માંસ

ખાય છે તેના અખ્લાક તે પ્રાણી

વા થઈ જાય

છે . દાખલા તરીકે, જો કોઈ ગાયનુ ં ગો ત ખાય
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તો તેના શરીરમાં ગાય
ઉપ

વા ગુણ અને શિક્ત

થાય છે . જો કોઈ ઘેટાનુ ં દૂ ધ પીવે અને

તેન ુ ં ગો ત ખાય તો તેના રહેમિદલી અને ઘેટા
વા ગુણ પેદા થાય છે . તેવી જ રીતે સુ વરનુ ં
ગો ત ખાનારમાં સુ વર

વા ગુણ પેદા થાય

છે . સુ વર બેશરમી િનલર્જજતા માટે િવખ્યાત
છે .

ખાસ

કરીને

તે

પ્રાણીમાં

(જાતીય)

િનલર્જજતા જોવા મળે છે . સુ વર એવુ ં પ્રાણી છે
કે બીજા નર સુ વરને પોતે ઉપયોગ કરી હોય
તેવી માદા સુ વર સાથે જાતીય સંબધ
ં બાંધવા
માટે બોલાવે છે અને પોતાની માદા (સુ વર)
સાથે બીજો નર સુ વર જાતીય આનંદ માણે તે
જોઈને

ખુશ

થાય

છે ,

એટલે
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િવકૃિતના

ટલા બેશરમીના ગુણો છે તે બધા

સુ વરમાં જોવા મળે છે .
યુરોપીયન લોકો સુ વરની આ બધી
ખરાબીઓને જાણે છે , તેમ જ જયારે કોઈને
બેશરમ હોવા અંગેના મેણા ટોણા મારવા હોય
યારે તેને સુ વર કહીને સંબોધે છે અને આ
નામને તેઓ મોટી ગાળ સમ

છે . તેમ છતાં

તેન ુ ં માંસ ખાવાનુ ં છોડતા નથી. સુ વરના
માંસનુ ં બીજુ ં નુકસાન એ છે કે સુ વર ગંદકી
ખાય છે . સુ વર જયારે મળ યાગ (પાયખાનુ)ં
કરે છે યારે પોતાનુ ં મળ ખાય જત ું હોય છે .
સુ વર બધી જ ગંદકી ખાઈ જત ું હોય છે તેથી
તેન ુ ં સમગ્ર અિ ત વ ગંદુ છે .
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આ એ કદ પું જાનવર છે તેને જોઈને
ઇ સાનને અણગમો થાય છે . આ અ યંત ગંદુ
અને ગંદકી ખાનાર જાનવર છે .
ખાવાના

નુકસાનથી

મુખર્

નુ ં ગો ત

ય ૂરોપીયન

લોકો

માિહતગાર છે તેમ છતાં સુ વરને મ ઘા ભાવે
ખરીદીને તેના આંતરડામાં લોહી અને ચરબી
ભરીને શોખથી ખાતા હોય છે . જો કે ઘેટાનુ ં
ગો ત સ તુ અને ફાયદાકારક હોય છે , તેમ છતાં
તેનો કુદરતી ફાયદો મેળવવાને બદલે વધારે
ખચર્ કરીને નુકસાન અને બદબખ્તી ખરીદે છે .
એ વાત િવખ્યાત છે, કે સુ વર શૈતાનનુ ં કે દ્ર
છે . આ વાત પિ ચમના લોકો પણ માને છે
આ જાનવરના મુરીદ છે . તે મઝહબના લોકો
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જયારે શૈતાનનો આકાર રજૂ કરે છે
સુ વરના

વ પમાં

રજૂ

કરે

બરનાબામાં આ હકીકતની
લખાણથી જોવા મળે

છે .

યારે
ઇ જીલ

પ ટતા તેમના

છે . તેઓએ સુ વરને

શૈતાનના કે દ્ર તરીકે ઉ લેખ કય

છે . અને

સુ વરના શરીમાં શૈતાનની હ હોવાનુ ં કહેવાય
છે . હાલમાં

ઇ જીલ (બાઈબલ) ઇસાઇઓ

પાસે િવ માન છે તેમાં પણ આ વાતનુ ં સમથર્ન
કરવામાં

આ યુ ં છે .

‘મતી’માં

તરક

અને

‘મરકસ’માં ૧૧ થી પ સુધી અને લ ૂકા માં ર૮
થી ર૯ સુધી હઝરત ઇસા એ શૈતાનને સુ વરના
ગળામાં દાખલ

કરવાનો

તેને

નદી

તરફ

મોકલવાનુ ં િવવરણ કરવામાં આ યુ ં છે . આમ
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આંતિરક રીતે ઇસાઇઓ પણ સુ વરનુ ં ગો ત
ખાવાની ખરાબીને જાણે છે . તેમ છતાં સુ વરનુ ં
ગો ત ખાવનુ ં બંધ કરતા નથી.
શારીિરક નુકસાન
સુ વરનુ ં ગો ત ખાવાથી ઘણાં શારીિરક
નુકસાન થાય છે .
(૧) ટ્રીકીન,

માંના મુખ્ય નુકસાન બે છે :
સુ વરના ગો તના ટ્રાઈકીનોસ

નામના કીડાથી પૈદા થાય છે અને (ર) બીજી
કરમ કદદુ નામની બીમારી થાય છે ,

ની

િવગત નીચે પ્રમાણે છે .
ટ્રીકીન :
ટ્રીકીન
ગો તમાં

નામના

જીવાણુ ં

સુ વરના

થાન જમાવી દે છે . ટ્રીકીનનુ ં નર
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જીવાણુ ં એકથી દોઢ મીલી મીટર લાંબ ુ હોય છે
અને તેના માદા જીવાણુન
ં ી લંબાઈ ૩ મીલી
િલટરની હોય છે . આ જીવાણુ ં એક મહીનામાં
દસ થી પંદર હજારની સંખ્યામાં ઈંડા મ ૂકે છે .
ફકત સુ વરનુ ં ગો ત ખાવાને કારણે ટ્રીકીનના
જતુઓ
ં
માનવ શરીરમાં પ્રવેશી જાય છે . અને
પ્રારં ભમાં લોહીના લાલ કણો (રકતકણો) વધી
જાય છે અને યાર પછી રકતકણો નાશ પામવા
લાગે છે . અને એ વાત એટલી આગળ વધે છે
કે રકતકણોની સંખ્યા એકદમ ઘટી જાય છે અને
તેના કારણે માનવ શરીરમાંથી લોહીનુ ં પ્રમાણ
એકદમ ઘટી જાય છે અને તે હાલતમાં કયારે ક

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 309
ન

HAJINAJI.COM

તો ઇ સાન મોતના મુખમાં પણ ધકેલાઈ જાય
છે .
જયારે

આ

ટ્રીકીન

નામના

જીવાણુ ં

હોજરીમાં દાખલ થાય છે યારે હોજરીમાં રહેલ ું
પ્રવાહી પણ તેનાથી પ્રભાિવત થાય છે . અને
તેના લીધે હોજરીની મજબ ૂત િદવાલો તુટી જાય
છે . અને તે જીવાણુઓ
ં ની સંખ્યામાં ઉ તરો
ઉ તર વધારો થતો જાય છે . અને તે જીવાણુઓ
ં
હોજરી

અને

લોહી

ારા

આખા

શરીરમાં

પિરભ્રમણ કરવા માંડે છે .
ઉપરની

જણાવેલ

પ્રિક્રયાની

સૌથી

પહેલી અસર એ થાય છે , કે (સુ વરનુ ં ગો ત
ખાનાર) દદ ને ચકકર આવવા લાગે છે અને
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તેને એક ખાસ પ્રકારનો તાવ આવે છે . આ
તાવની અસર શરીરની પાચન શિક્ત ઉપર
થાય છે અને દદ ને ઝાડા (ડાએરીયા) થઈ જાય
છે . આ તાવ પ્રારં ભમાં ઓછો હોય છે પરં ત ુ ધીમે
ધીમે વધતો જાય છે અને છે વટે તાવ ઉતરતો
નથી.
આ ઉપરાંત બીજી બીમારીઓ,
શરીરના

નાયુઓમાં

ખેંચાણ

થવુ,ં

મકે
આખા

શરીરમાં ખ ૂજલી થવી (ચળ આવવી), આખા
શરીરમાં સુ તી રહેવી, થાક લાગવો, શરીરમાં
અશિકતને કારણે દદર્ રહેવ ુ ં અને આ બધી
િનશાનીઓ પછી ચાર પાંચ િદવસમાં જ તે દદ
મૌતને શરણે થઈ જાય છે .
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આ િસવાયની બીજી િબમારીના િચ હો
દદ ને ચાવવા, ગળવા અને
પડતી તકલીફથી

ાસમાં લેવામાં

યકત થાય છે અને આ

િસવાયના બીજા િચ હોથી પણ તેવા દદ ને મોત
આવી જવાની શકયતા રહે છે . કારણ કે અગાઉ
ઉ લેખ થઈ ગયો તે જીવાણુઓ
ં
તેના પ્રવેશ
પછીના ત્રીજા સ તાહમાં નાયુઓ ઉપર હમ
ુ લો
કરવાનુ ં શ

રી દે છે . અને તે હમ
ુ લો સાતમા

સ તાહમાં તો તેની પરાકા ઠએ પહ ચી જાય છે
યારે રોગની શિક્ત પ્રબળ બની જાય છે અને
તે દદ નો ભોગ લઈ લે છે .
ટ્રીકીન નામના જીવાણુઓ
ં થી
ઉપ

રોગ

થાય છે તે ટ્રીકીનોઝ નામથી મશહર
ુ છે .
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દે શોમાં સુ વરનુ ં ગો ત વધારે પ્રમાણમાં
ખવાય છે . યાં આ રોગ વધારે હોય છે અને
ઇ લામી દે શોમાં સુ વરનુ ં ગો ત ખાવુ ં હરામ
ગણાય છે (અને તે ગો ત વેચવા અને ખાવા
ઉપર પ્રિતબંધ છે )

યાં આ રોગનુ ં િબ કુલ

નામોિનશાન નથી. એક વખત ટ્રીકીન જીવાણું
હોજરીમાં

પ્રવેશી

જાય

પછી

કોઈ

પણ

જીવાણુન
ં ાશક દવા તેનો નાશ કરી (મારી)
શકતી નથી. જયારે નવજાત ટ્રીકીન

નાયુમાં

થાન મેળવી લે તે પછી તેનો કોઈપણ ઇલાજ
રહેતો નથી. અને તે િજવાણુઓ
ં
દદ

માટે

જીવલેણ નીવડે છે .
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આ દદર્ ના ખતરનાક હોવાની સાિબતી
માટે એટલું કહેવ ુ ં પુરત ું છે કે સુ વરના એક
કીલો ગો તમાં ચારસો (૪૦૦) મીલીયન (એક
મીલીયન એટલે દસ લાખ) નવજાત ટ્રીકીન
હોવાની સંભાવના હોય છે .

મરડાની બીમાર :
સુ વરનુ ં ગો ત ખાવાને કારણે માણસને
ખતરનાક

બીમારીઓ

થઈ

શકે

છે .

આ

બીમારીઓમાં એક બીમારીનુ ં નામ મરડાની
બીમારી છે .

નો પ્રારં ભ કરમ કદદુ નામના

જીવાણુથ
ં ી થાય છે . એ જીવાણુન
ં ુ ં શરીર એક
માથાનુ ં બનેલ ું હોય છે . એ જીવાણુન
ં ા બે
સાંકળના

આકારના

વતળ
ર્ ુ ના
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તાંતણા ફેલાએલા હોય છે

નાથી તે જીવાણુ ં

માણસની હોજરીમાંની િદવાલ સાથે ચ ટી જાય
છે . યાર પછી તે જીવાણુ ં તેના વતુળ
ર્ ની ચારે
બાજુ ફેલાઈ જાય છે અને કયારે ક તો તે
વતળ
ર્ ુ નો આકાર કેટલાએ મીટર લાંબો થઈ જાય
છે . તે જીવાણુન
ં ા માથાનો ભાગ નાનો હોય છે .
અને તે ભાગ માથાથી

મ

મ દૂ ર થતો જાય

છે તેમ તેમ કડક બનતો જાય છે અને હંમેશા
ૂર્ અને માથા બનતા જાય છે
તેના નવા વતળ
ૂર્ ની વ ચે કીડાની લંબાઈ વધતી
અને વતળ
જાય છે . અને સાથે સાથે કીડાનો અંિતમ ભાગ
તેના ઈંડાઓથી ભરાઈ જાય છે અને તે ભાગ
જુદો થઈને અલગ પડી જાય છે . તે કીડાના
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ૂર્ માં બે નર અને માદા હોય છે તેથી
દરે ક વતળ
તેની પ્રજોતપિ
્ ત પણ ચાલુ રહે છે . સુ વરના
શરીરના એ કીડાઓ

તેના પાયખાના (મળ)

માંથી બહાર િનકળે છે તેને પણ સુ વર ખાય
જાય છે અને ફરીથી તે જીવાણુઓ
ં
સુ વરના
પેટમાં પ્રવેશી જાય છે . અને ફરીથી એ ઈંડા
પ્રજનન શ

કરી દે છે . જો એ સુ વરનુ ં ગો ત

ખાવામાં આવે તો (સુ વરના ગો તમાં જતં ુ ન
હોય તેવ ું ભાગ્યે જ બને છે ) એ કીડા માનવના
આંતરડામાં પ્રવેશી જાય છે અને પછી તેનો
િવકાસ થાય છે અને તેના બીજા જતં ુઓ બની
જાય છે .
આનાથી

નો ઉ લેખ આગળ આવી ગયો છે .
ઉ ટું

કરમ

કદદુ
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સંખ્યામાં હોતા થી. પરં ત ુ એવા કેટલા કીડા
માનવ શરીરમાં પ્રવેશી જાય તે કોઈ કહી શકત ું
નથી. કરમ કદદુ માનવ શરીરમાં પ્રવેશી જાય
પછી બીજી ઘણી િબમારીઓ માટે કારણ પ બને
છે . તબીબી િવજ્ઞાનના િન ણાંતોના મત મુજબ
એ

બધી

િબમારીઓથી

બચવાનો

એકમાત્ર

ઉપાય સુ વરનુ ં ગો ત ન ખાવું તે છે .
દે શોમાં

સુ વરનુ ં ગો ત

વધારે

ખવાય છે તે દે શોમાં મરડાની બીમારીનુ ં પ્રમાણ
વધારે હોય છે . સુ વરનુ ં ગો ત ખાવાથી ઉપર
ઉ લેખ થએલી બીમારીઓ થવા ઉપરાંત તે
પાચન શિક્ત માટે સખત હોય છે અને તે
ખાવાથી હોજરીને ખ ૂબ જ તકલીફ થાય છે .
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મોટા ભાગના લોકોના શરીરમાં સુ વરનુ ં ગો ત
ખાવાને

લીધે

યવહાિરક

ઝેર

ઉપ

થાય

ભાષામાં ‘બ ૂતલી યામ’

છે .

ને

કહેવામાં

આવે છે .
ખરે ખર, એ લોકોની હાલત જોઈને ખ ૂબ
જ અફસોસ થાય છે

કે

ઓ

યવહાિરક

અનુભવો ઉપરથી સુ વરનુ ં ગો ત ખાવાના
નુકસાન સમજી ચુકયા છે તેમ છતાં તેનાથી
પરહેઝ કરતા નથી. આ િવષયમાં ઇ લામની
અઝમત
(૧૩૦૦

વીકારવી જોઈએ કે તેરસો વષર્
વષર્)

પહેલા

જયારે

દુિનયા

આ

પ્ર નોથી અજાણ અને દૂ ર હતી યારે સુ વરના
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ગો તથી થતા નુકસાનને લક્ષમાં લઈને તે
ખાવાનુ ં હરામ કરી દીધુ ં હત.ું
તેવી જ રીતે દીને ઇ લામે કૂતરાને પણ
નજીસુલ અ ન પ્રાણી ગણા યું છે અને કૂતરાને
ઘરમાં રાખવાની મનાઈ ફરમાવી છે . એ હકીકત
પણ સાિબત થઈ ચ ૂકી છે કે કૂતરાથી ઘણી
બીમારીઓ

(અને

ઇ સાનોને લાગે છે .

તેના

ુ )
જતં ઓ

નો

ચેપ

મકે ખ ૂજલી, માથામાં ટાલ

પડી જવી અને બીજા રોગો
અસરને લીધે પેદા થાય છે

જીવાણુઓ
ં ની
માં સૌથી મોટો

રોગ કરમ કદદુ સુગ નામનો છે . કૂતરાના
શરીરમાંથી માણસના શરીરમાં કેટલીએ જૂ
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પ્રવેશી જતી હોય છે . તેમ જ ફેફસાનો રોગ
વગેરે કૂતરાથી ફેલાઈ છે .
આ

બધા

રોગનો

ઉ લેખ

મજકુર

િકતાબમાં કરવામાં આ યો છે . તેમ જ એ પણ
લખ્યુ ં છે કે એ વાત પણ સાિબત થઈ ચ ૂકી છે
વાસણ કૂતરો ચાટી જાય અને તેના પિરણામે
જીવાણું તે વાસણમાં લાગી જાય છે તે માટી
ુ ી દૂ ર થઈ શકતા
િસવાય બીજી કોઈ વ તથ
નથી. તેથી, ઇ લામમાં કૂતરાના ચાટવાથી
નિજસ થએલા વાસણને માટીથી માંજી (ઘસી)ને
પાક કરવાનો હક
ુ મ આ યો છે .
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ુ ોહ
ન

છ ીસમો
ઈરાદા

ૂવક નમાઝ ન પડવી

(તાર ુ સલાત અમદન)
કબાએરે મ સ ૂસહ પૈકી છત્રીસમો ગુનોહ
ઈરાદાપ ૂવર્ક નમાઝ ન પડવી તે છે . હઝરત
અ દુલ અઝીમના સહીફામાં ઈમામ મોહ મદ
તકી

(અલિ હ સલામ),

(અલિ હ સલામ),

ઈમામ

ઈમામ

અલી

મ ૂસા

રઝા

કાઝીમ

(અલિ હ સલામ) અને ઈમામ જાફર સાિદકે
(અલિ હ સલામ)

આ

કાયર્

ગુનાહે

કબીરા

હોવાનુ ં સમથર્ન કયુર્ં છે . તેવી જ રીતે, હઝરત
અમી લ મોઅમેનીન (અલિ હ સલામ) પણ તે
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કામને ગુનાહે કબીરા હોવાની પ ટતા કરી છે .
આમ, જો કોઈ માણસ તેનો (નમાઝ વાિજબ
હોવાનો) ઈ કાર કરીને નમાઝ ન પડે તો તે
કાિફર અને દીને ઈ લામની બહાર થઈ ગએલો
ગણાય છે . કારણ કે, નમાઝ નો ઈ કાર,
રીસાલત અને કુરઆને મજીદનો

વીકાર ન

કરવા સમાન છે . અને તેવો માણસ કાફર છે
અને જો કોઈ નમાઝ વાિજબ હોવાનો ઈ કાર તો
ુ અંિબયા
ન કરે , કુરઆને પાક અને ખાતેમલ
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ની
રીસાલતને સ ય સમ

અને નમાઝ ખુદાવંદે

આલમ તરફથી વાિજબ કરવામાં આવી છે તેવો
અકીદો પણ રાખતો હોય; પરં ત ુ સુ તી અને
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લાપરવાહીને કારણે નમાઝ ન પડતો હોય તો
તેવો માણસ ફાિસક છે .
ઉપરની

િવગતના

પહેલા

પ્રકારમાં

જણાવેલ બાબત િવષે, એટલે કે નમાઝનો
િબલકુલ ઈ કાર કરનાર (નમાઝ ન પડનાર)
િવષે ઘણી િરવાયતો વારીદ થઈ છે અને તે
બધી િરવાયતોનો િવષય એક છે . (લોઆલીયુલ
અખ્બાર,

પાના

નંબર

૩૯૪,

ુ
સલાતલ

વસાઈલ).
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિ હ સલામ)
ુ ા
ફરમાવે છે : “એક માણસ હઝરત રસ ૂલેખદ
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ની
િખદમતમાં હાજર થયો અને અઝર્ કરી કે, ‘મને
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કંઈક વિસયત ફરમાવો.’

યારે , આં હઝરતે

(અલિ હ સલામ) એ ફરમા યુ ં કે, નમાઝને
જાણી જોઈને ન છોડો. કારણ કે,

કોઈ જાણી

જોઈને (ઈરાદાપ ૂવર્ક) નમાઝ પડવાનુ ં છોડી દે
છે , તો તે િમ લતે ઈ લામમાંથી બહાર નીકળી
જાય છે .” (સલાત, વસાએલુિ શઆ, ભાગ -૩,
પાના નંબર - ર૯).
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસુલેખદ
વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે , “ઈરાદા પ ૂવર્ક
નમાઝ ન પડવી અથવા નમાઝને હલકી અને
હકીર સમજવી એ બાબત મુસલમાનને કાફર
બનાવી દે છે .” (વસાએલુિ શઆ, ભાગ - ૩,
પાના નંબર - ર૯).
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ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ)એ આ પ્રમાણે ફરમા યુ,ં
“નમાઝ છોડી દે વા િસવાય (નુ ં બીજુ ં કોઈ કામ
) ઈમાન અને કુફ્ર વ ચે કોઈ અંતર ધરાવત ું
નથી.” (વસાએલુિ શઆ, ભાગ - ૩, પાના
નંબર - ર૯)
અ લામા

મજલીસી

(ર.)

કાફીમાં

ફરમાવે છે કે, એ િરવાયતોમાંથી અમુક એ
વાતની દલીલ છે , કે તમામ વાિજબાતો અથવા
તો તેમાંથી અમુક ને ઈરાદા પ ૂવર્ક છોડી દે વી
કુફ્ર છે અને તે કાયર્ કુફ્રના અથર્માંથી છે ,

ના

િવષે આયતો અને િરવાયતો વાિરદ થઈ છે .
િરવાયતમાં છે

કે,

ઈરાદાપ ૂવર્ક
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પડનાર કાફર છે . ઝકાત ન આપનાર કાફર છે
અને હજ ન કરનાર કાફર છે .
આ કારણોસર િરવાયતોમાં છે કે, ખાસ
કરીને વાિજબાતને છોડવાને ગુનાહે કબીરાનો
ભાગ ગણવામાં આવેલ નથી. કદાચ, એનુ ં
કારણ એ (હોય શકે) છે કે હરામ કામ કરવા
માટે ઈ સાન ઉપર મોટે ભાગે શહવત (કામ
વાસના) છવાઈ જાય છે અને તેના કારણે
માણસ

ગુનાહ

કરવા

માટે

ઉ કેરાઈ

જાય

છે . મક, િઝના કરવાનો ગુનાહ. આ ઉપરાંત
ઈ સાનને ગુ સો આવે યારે તે

મ કરવા,

અપશ દો બોલવા કે કતલ કરવા

વા િન ઠુર

ક્ર ય કરવા તૈયાર થઈ જાય છે . વાિજબાત
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છોડવામાં,

મ કે નમાઝ ન પડવી એ શહવત

અથવા ગુ સાનુ ં કારણ હોત ું નથી અને તેવા
કોઈ કારણથી માણસ નમાઝ પડવી છોડી દે
તેવ ુ ં બનતું નથી. દીની હક
ુ મોને હલકા અને
હકીર સમજવા અને સુ તી દાખવવી એ નમાઝ
ન પડવા પાછળના મુખ્ય કારણ છે . આજ
કારણસર વાિજબાત છોડી દે વી ખુદાવંદે આલમ
સાથેન ુ ં કુફ્ર કરવું ગણાય છે . નમાઝ ન પડવાને
છોડી દે વામાં દીનને અહેમીયત ન આપવાની
બાબત પ ટ રીતે યકત થાય છે . ખાસ કરીને,
આ હદીસમાં નમાઝ છોડી દે વાને કુફ્ર ગણવામાં
આવેલ છે . કારણ કે, ઝકાત આપવાનુ ં કે હજ
કરવાનુ ં છોડી દે વા પાછળનુ ં કારણ સામા ય
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રીતે માલની લાલચ હોય છે . રોઝા ન રાખવા
માટે પેટની ભ ૂખ અંતરાય પ બનતી હોય છે ;
પરં ત ુ નમાઝ ન પડવા પાછળનુ ં કારણ દીનને
હલકો સમજવા િસવાય બીજુ કંઈ હોત ું નથી.
સદક
લખે

છે

(અ.ર.)
કે,

‘અલલુ શરાએઅ’માં

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)ને

જાફર

સાિદક

પ ૂછવામાં આ યુ ં :

“બે

નમાઝીને કાફર કહેવાય છે , જયારે ઝીનાકાર
અને શરાબીને કાફર શા માટે કહેવામાં નથી
આવતા

?”

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)એ

ફરમા યુ ં : “ઝીના વગેરે શહવત (કામ વાસના,
ઉ ેજના) વગેરેને કારણે કરવામાં આવે છે .
પરં ત ુ નમાઝને હકીર સમજીને પડવામાં નથી
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આવતી. ઝીનાકારને િઝના કરવાથી લઝઝત
મળતી હોય છે અને તેવી લઝઝત મેળવવા
માટે જ તે િઝના કરતો હોય છે ; પરં ત ુ નમાઝ
નહીં પડનારને, નમાઝ નહીં પડવાના કારણે
કોઈ લઝઝત મળતી નથી.”
આ હદીસથી

પ ટ થાય છે , કે જો

દીનને હલકો સમજીને વાિજબાત બજાવવાનુ ં
છોડી દે વામાં આવે તો તે કુફ્ર છે . હઝરત
પયગ બરે અકરમ (સ લ લાહો અલ હે વ
આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે : “નમાઝને હકીર
(હલકી) સમજનારા અમારામાંથી નથી.”
બીજી હદીસમાં છે કે, “નમાઝને હલકી
સમજનારને અમારી શફાઅત પ્રા ત નહીં થાયફ
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કેફી

યોનો ઉપયોગ કરનાર અમારામાંથી

નથી. ખુદાની કસમ,

કોઈ શરાબ પીતો હોય

તે હૌઝે કૌસર ઉપર આવી નહીં શકે.” (ફરોગે
કાફી, ભાગ - ૩ પાના ના. ર૭૧)
ઈમામ જાફર સાદીકે (અલિ હ સલામ)
તેમના અંિતમ સમયે ફરમા યુ,ં હઝરત અબુલ
હસન મ ૂસા િબન જાફરથી િરવાયત છે કે, મારા
વાલીદે બુ ગર્વારે તેમના અંિતમ સમયે મને
ફરમા યું : “નમાઝને હલકી સમજનારને અમો
અહલેબૈત (અલિ હ સલામ)ની શફાઅત પ્રા ત
નહીં થાય.” (ફરોગે કાફી, ભાગ - ૩, પાના ન.
ર૪૧ )
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િુ ધહ ન લોકોની ગે રસમજણ :

કટલાક

કેટલાક બેનમાઝીઓને નમાઝ પડવાની
નસીહત

કરવામાં

આવે

છે

અને

તેઓને

પ ૂછવામાં આવે છે કે તમે નમાઝ શા માટે નથી
પડતા ? યારે તેઓ જવાબમાં એમ કહેતા હોય
છે કે, અ લાહ તઆલા અમારી નમાઝ અને
રોઝાનો

મોહતા

નથી.

જવાબ

આપનારની

વા તવમાં

આ

એક

આવો
શેતાની

િવચારસરણી છે . એટલે કે, નમાઝનો ઈ કાર
કરવો એ પરવરિદગારે આલમની બેનીયાઝી
નથી પરં ત ુ તે લોકોની અજ્ઞાનતાનુ ં કારણ છે .
હકીકત તો એ છે , કે તેવાં લોકો પોતાને
પરવિદગારે

આલમના બંદા અને મોહતાજ
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સમજતા નથી. આ ઉપરાંત, પોતાને અ લાહના
અહેસાન અને નેઅમતોથી ધેરાએલા સમજતા
નથી અને તેથી જ તેણે શુક્રગુઝારી અને
વઝીફએ બંદગી (અ લાહની બંદગીનો હક
અદા) કરવાનુ ં છોડી દીધુ ં હોય છે . બીજા
શ દોમાં કહીએ તો તેવો માણસ નમાઝનો
ઈ કાર કરે તેની પાછળના કારણોમાં કઠોર
દય,

મ અને અિતરે ક તેમ જ હઠધમીર્ છે .

ખુદાવંદે આલમના અ લનો તકાઝો એ છે કે ,
દરે ક વ ત ુઓને તેના િનયત થાને રાખો. તેથી,
નફસ ગંદા, પ થર તથા લોખંડ કરતા સખ્ત
હોય તેને ખુદાવંદે આલમ જહ મમાં

થાન

આપશે અને તેનાથી ઉ ટું કુરઆનની આયતો
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અને િરવાયતોથી જાણવા મળે છે તે મુજબ નેક
અને સાલેહ યિકતઓ

તેના પરવરિદગારથી

ડરે છે તેને પરવરિદગાર દારે સલામમાં થાન
આપશે.

ુ રઆને મ દમાં અઝાબનો વાયદો :
ઈરાદાપ ૂવર્ક નમાઝ ન પડવી, એ એવો
ગુનાહે કબીરા છે

િવષે કુઆર્ને મજીદમાં

અઝાબનો વાયદો કરવામાં આ યો છે , ખુદાવંદે
આલમ સુરએ મુ સીરમાં ફરમાવે છે : “જ તી
લોકો

જહ મીઓને

(ગુનેહગારોના

સંબધ
ં માં

(અને) ખુદ ગુનેહગારોને પણ) પ ૂછી ર ા હશે કે
તમને કઈ બાબત જહ મમાં ધસડી લાવી ?
યારે , તે લોકો કહેશે કે અમે ન તો નમાઝ
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પડતા

હતા

અને

ન

તો

મોહતાજોને

(િનરાધારોને) ખાણુ ં ખવડાવતા હતા. (વાિજબ
સદકાત અદા કરતા ન હતા) અને બાિતલ લોકો
સાથે અમે પણ ખરાબ કામમાં ફસાઈ ગયા હતા.
(િનરથર્ક બકવાસ કરતા હતા તેમની સાથે અમે
પણ િનરથર્ક બકવાસ કરતા હતા.) અને અમે
બદલાના િદવસને જુઠલાવતા હતા.* (સુરએ
મુ સીર - ૭૪, આ : ૪૦ - ૪૬)
સુરએ

કયામતમાં

ખુદાવંદે

આલમ

ફરમાવે છે : “કાિફર લોકો એવુ ં ગુમાન કરે છે કે
તેમને ફરીથી ઉઠાડવામાં (પુનઃજીિવત કરવામાં)
નહીં આવે અને તેથી જ તેઓ પયગ બરનુ ં
સમથર્ન કરતા નથી કે કયાંક તેઓ ઉપર
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જવાબદારી આવી ન પડે. (અથવા તો વાિજબ
સદકાત અદા નથી કરતા અને બંદગી અને
ઈબાદતની

જગ્યાઓ

તરફ

આગળ

વધતા

નથી) અને ન તો નમાઝ ગુઝાર બને છે પરં ત ુ
ખુદાને જુઠલાવે છે , અને હક પર તોથી મુખ
ફેરવી લે છે

અને ગુ ર અને તક બુરની

હાલતમાં પોતાના ઘરની (બાલ બ ચા) તરફ
અકડાઈને ચાલે છે .” (સુરએ કયામત - ૭પ,
આ : ૩૧ - ૩ર )
ઉપરની આયતોમાં કયામતનો ઈ કાર
કરનારાઓ અને કાફીરોની ખરાબ િસફતો પૈકી
કેટલીક િસફતોનુ ં વણર્ન કરવામા આ યું છે
નીચે મુજબ છે :
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(૧) પય બરોનુ ં સમથર્ન કરતા નથી અને એક
માત્ર ખુદા હોવાની વાતને વીકારતા નથી.
(ર)

નમાઝ

એ

ઈમાનના

પાયાની

િનશાનીઓમાંથી એક િનશાની છે અને નમાઝ ન
પડવી એ કુફ્ર છે , તેમ છતાં નમાઝ પડતા નથી.
(૩) પયગ બરો ઉપર જુઠ બોલવાનો આક્ષેપ
કરે છે .

હ

વાતથી
ભયના

ુ ફરવી લે છે :
ખ
થાન અને તેવા માણસોની

હલાકતની ખબર આ યા પછી ફરમાવે છે :
અ લા - લક - ફ - અ લા. તફસીર કતાર્ ઓ
પૈકી અમુકનુ ં કહેવ ુ ં છે કે, આ શ દોનો અથર્
‘વ લુલ લક’ છે અને આ વાતનુ ં ચાર વખત
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પુનરાવતર્ન એ વાતની તાકીદ માટેછે અથવા
તો ચાર વખત ઈશારો કરવાનો અથર્ હલાકત
છે . એટલે કે, (૧) દુિનયામા હલાકત (ર) કબ્રમાં
અઝાબ (૩) કયામતમાં ડર અને (૪) હંમેશા
માટે દોઝખમાં રહેવ.ુ ં
ખુદાવંદે

આલમ

સુરએ

માઉનમાં

ફરમાવે છે : “(અફસોસ છે તે નમાઝીઓ માટે )
એ નમાઝીઓની ગવાહી (નાશ) છે ,

ઓ

પોતાની નમાઝથી ગાફીલ (બેદરકાર) રહે છે
અને દે ખાડવા માટે કરે છે . (નમાઝ પડે છે )”
(સુરએ માઉન - ૧૦૭, આ : ૪ - ૬ )
એટલે કે, તેવા માણસોને નમાઝનો
સવાબ મળવા િવષેનો એઅતેકાદ હોતો નથી
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અને નમાઝ ન પડવાથી થતા અઝાબથી તેવા
લોકો ડરતા નથી હોતા અને તેઓ જાહેરમાં તો
નમાઝ

પડતા

હોય

છે ,

થી

તેઓને

મુસલમાનોથી હાિન ન પહ ચે. પરં ત ુ તેવા લોકો
એકાંતમાં

નમાઝ

અદા

નથી

કરતા

અને

હકદારોને ઝકાત નથી આપતા.
નમાઝમાં

ગફલત

કરનારા

માટે

‘વ લુન’ (સખ્ત અઝાબ) છે . નમાઝ દીનનો
તંભ છે અને ઈ લામ તથા કુફ્રની વ ચે સરહદ
છે . વ લુન એ જહ મના તબક્કાઓ પૈકીના
એક તબક્કાનુ ં નામ છે અથવા તેમાં મૌજૂદ એક
કૂવાનુ ં નામ છે અથવા અઝાબ માટે નો શ દ છે .
‘વ લુન’ના ‘લામ’ ઉપરની ત વીન (બે પેશ)
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તેની િવિશ ટતા યકત કરે છે ,
અઝાબ

એવો

થાય

છે .

નો અથર્ મોટો

સુરએ

મરીયમમાં

અ લાહ તઆલા ફરમાવે છે : “પછી તેઓ
(પયગ બરો) પછી કેટલાક અયોગ્ય લોકો તેના
જાનશીન (વારસદાર) થયા

ઓએ નમાઝને

નકામી કરી નાખી અને પોતાની નફસાની
ખ્વાહીશોના ચેલાં બની ગયા. નજદીકમાં તેવા
લોકો ગયમાં પહ ચશે.” (સુરએ મરીયમ - ૧૯,
આ : પ૯ ). ‘ગય’ જહ મની એક ખીણ છે ,
જયાં જહ મના બીજા તબકકાઓ કરતા વધારે
સખ્ત અઝાબ છે અને જહ મવાસીઓ એ ‘ગય’
નામની ખીણના અઝાબથી ખુદાની પનાહ માંગે
છે . ઈ ને અ બાસથી મનકુલ છે કે, તે ખીણમાં
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એક એવો સાંપ છે

ની લંબાઈ ૬૦ (સાંઈઠ)

વરસને પહોળાઈ ૩૦ (ત્રીસ) વરસના અંતર
ટલી છે

અને જયારથી તે સાંપને પેદા

કરવામાં આ યો

યારથી તે બેનમાઝી અને

શરાબીઓને ગળી જવા માટે જ પોતાનુ ં મુખ
ખોલે છે . અ લાહ તઆલા સુરએ મમાં ફરમાવે
છે :
પડો

અને

ે ા ન થઈ જાઓ.” (સુરએ
મુ રીકો માંહન

મ -

“(નમાઝ

પાબંદી

સાથે

૩૦, આ : ૩૧ )
ઉપરોકત આયતમાં એ બાબત પ્ર યે
અંગુિલિનદશ કરવામાં આ યો છે કે, નમાઝ ન
પડનારને

બ ૂતપર ત

અને
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ગણવામાં આ યો છે . કુઆર્ને મજીદમાં નમાઝની
અહેમીયત િવષેની ઘણી આયતો છે . પરં ત ુ અત્રે
આયતો પ્ર તુત કરવામાં આવી છે તે પ ૂરતી
છે .
નમાઝ ન પડનાર માટે દુિનયા અને
આખેરતના પિરણામ :
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે કે, “નમાઝને
હલકી સમજનાર અને નમાઝ અદા કરવામાં
સુ તી કરનારને ખુદાએ અઝઝ વ જ લ પંદર
બલાઓમાં ફસાવે છે . ( માંથી) છ દુિનયાને
લગતી છે , ત્રણ સકરાત (અંિતમ સમય)ને
લગતી

છે ,

ત્રણ

બલા

કબ્રમાં અને
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કયામતના િદવસે એટલે કે કબ્રમાંથી બહાર
આવશે તે િદવસ સાથે સંબિં ધત છે .”

ુ િનયાને લગતી છ બલાઓ :
(૧) ખુદાવંદે આલમ તેન ુ ં આયુ ય
ઘટાડી દે છે .
(ર) તેની રોઝી (આજીિવકા) પ ૂરી કરી
નાખે છે .
(૩) તેના ચહેરા ઉપરથી નેક લોકોની
િનશાની ચાલી જાય છે .
(૪) બેનમાઝી

કંઈ નેક કામ કરશે તે

કબ ૂલ નહી થાય અને તેનો કોઈ બદલો નહીં
મળે .
(પ) તેની દુવા કબ ૂલ નહીં થાય.
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(૬) નેક લોકોની દુવાઓથી તેને કોઈ
ફાયદો નહીં પહ ચે.

મોત (સકરાત)ને વખતે આવતી

ણ

બલાઓ :
(૧) ઝી લત અને ખ્વાર (અપમાિનત
અને િતર કૃત) થઈને મરશે.
(ર) ભ ૂખ્યો મરશે.
(૩) એટલી બધી તી

તરસ ( યાસ)થી

મરશે કે દુિનયાની બધી જ નહેરોનુ ં પાણી પણ
તેને ત ૃ ત નહીં કરી શકે.

ક માં આવતી

ણ બલાઓ :

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 343
ન

HAJINAJI.COM

(૧) તેના માટે કબ્રમાં એક ફિર તો
નીમવામાં આવશે

િફશારે કબ્ર (કબ્રમાં થતી

ભીંસ) અને સરઝનીશ (ઠપકો આપતા) રહેશે.
(ર) તેની કબ્ર તેના માટે સાંકડી કરી
દે વાશે.
(૩) તેની કબ્ર અંધારી અને ભયંકર
બની જશે.

કયામતના દવસની

ણ બલાઓ :

(૧) કયામતના િદવસે ફિર તા તેને
િહસાબ માટે એટલો બધો ખેંચીને લઈ જશે કે
લોકો તેને જોઈ ર ા હશે.
(ર) તેનો િહસાબ સખત રીતે લેવામાં
આવશે.
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(૩)

ખુદાવંદે

આલમ

તેની

ઉપર

રહેમતની નજર નહીં કરે , તેને પાકીઝા નહીં કરે
અને તેના માટે દદર્ નાક અઝાબ હશે.

નમાઝ સૌથી ઉ ચ વા જબાતે ઈલાહ
હઝરત

ઈમામ

જાફર

સાિદક

(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે કે , “કયામતમાં
ઈ સાનને

સૌથી

પહેલા

બાબત

િવષે

પ ૂછપરછ કરવામાં આવશે તે િવષય નમાઝ છે .
જો તે (નમાઝ) કબ ૂલ થઈ ગઈ તો બીજા બધા
આમાલ કબ ૂલ થશે અને જો નમાઝ રદ થઈ
ગઈ તો બીજા બધા અમલ પણ રદ થઈ જશે.”
(બેહા લ અનવાર - ભાગ ૧૮, પાના નંબર
પ૩)
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મોઆવીયા ઈ ને વહબે ઈમામ જાફર
સાિદક (અલિ હ સલામ)ને પ ૂછયુ,ં “એવો કયો
ે ઠ અમલ છે
રબથી

નજદીક

ના કારણે ઈ સાન પોતાના
થઈ

શકે

?”

આપ

(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં કે, “(હ)ુ ં ખુદા,
નબી અને માઅરે ફત પછી નમાઝથી અફઝલ
અમલ બીજો કોઈ નથી જાણતો. શુ ં તમે નથી
જાણતા કે ખુદાના સાલેહ બંદા હઝરત ઈસા
(અલિ હ સલામ) એ ફરમા યુ ં કે ‘હુ ં જયાં સુધી
જીવતો

ં

યાં સુધી ખુદાવંદે આલમે મને

નમાઝ પડવા અને ઝકાત આપવાનો હક
ુ મ
ુ ા (સ લ લાહો
આ યો છે .” હઝરત રસ ૂલેખદ
અલ હે

વ

આલેહી

વસ લમ)ને
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અમલ’ િવષે પ ૂછવામાં આ યુ ં

યારે

આપ

(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)એ
ફરમા યુ,ં

“તમામ

અમલમાં સૌથી

અમલ એવી નમાઝ છે ,

બહેતર

અ વલે વકત

(નમાઝનો સમય થવાનો પ્રારં ભનો સમય)માં
અદા કરવામાં આવે.” (

એ કાફી, ભાગ - ૩,

પાના નંબર ર૬૪).
હઝરત
(અલિ હ સલામ)

ઈમામ
ફરમાવે

મોહ મદ
છે

કે,

બાિકર
“નમાઝ

દીનનો સુત ૂન ( તંભ) છે . નમાઝ ખ મા
(તંબ)ુ ની વ ચેના થાંભલા
તે િ થર હોય છે

વી છે , જયાં સુધી

યાં સુધી ખ માની દોરીઓ

અને ખીલાઓ ટકી રહે છે અને જયારે તે
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થાંભલાઓ અિ થર થઈ જાય તો ત ૂટી જાય
યારે ખીલાઓ અને દોરીઓ પણ પોતાની
જગ્યાએથી ઉખડી જાય છે અને ખ મો પડી
જાય છે .” (બેહા લ અનવાર, ભાગ ૧૮, ફઝલુસ
સલાતના પ્રકરણમાં પાના નંબર ૯, નવી
આવ ૃિત ભાગ - ૮૩, પાના નંબર - ૮ર ).
તેવી જ રીતે, ઈમાન અને ઈબાદત
નમાઝ સાથે સંબિં ધત છે . જો તે (નમાઝ)
છોડવામાં આવે તો બધા જ આમાલ િનરથર્ક
થઈ જાય છે .
હઝરત

ઈમામ

જાફર

(અલિ હ સલામ) આ આયત “

સાિદક

કોઈ ઈમાન

લા યા પછી કાફર થઈ જાય તેનો અમલ

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 348
ન

HAJINAJI.COM

બાિતલ છે .” ના િવવરણમાં ફરમાવે છે કે, “આ
આયત

કોઈ

બીમારી

કે

મુસીબત

વગર

(ઈરાદાપ ૂવર્ક) નમાઝ છોડી દે વા િવષેની છે .
એટલે કે, એવી બીમારી ને મુસીબત,

(નમાઝ

ને) ભ ૂલાવી દે વા માટે કારણ પ બને.” (બેહા લ
અનવાર, ભાગ - ૧૮, નવી આવ ૃિ ,ભાગ ૮ર)
હઝરત
(અલિ હ સલામ)

ઈમામ

મોહ મદ

ફરમાવે

છે

કે,

બાિકર
“દીને

ઈ લામનો પાયો પાંચ બાબતો ઉપર રાખવામાં
આ યો છે . નમાઝ, ઝકાત, હજ, રોઝા, અને
િવલાયત” (બેહા લ અનવાર, ભાગ -૧૧૧,
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છે લુ

પ્રકરણ,

ફઝીલુસસલાત

વ

એકાબો

તારે કેહા, પાના નંબર ૧૪).
ઝરારાહે પ ૂછયુ ં કે, “આ (બાબતો)માંથી
કઈ

બાબત

અફઝલ

(અલિ હ સલામ)એ
કારણ

કે,

ફરમા યુ ં

િવલાયતે

(અલિ હ સલામ)

છે

બાકીની

?”

ઈમામ

:

“િવલાયત.

આલે

મોહ મદ

બાબતોની

ચાવી

સમાન છે અને િવલાયત પછી નમાઝ સૌથી
અફઝલ

છે .

કારણ

કે,

હઝરત

ુ ા
રસ ૂલેખદ

(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)એ
ુ ો દ ને ુ મ. નમાઝ
ફરમા યુ ં કે, અ સલાતો અ દ
તમારા માટે દીનનો તંભ છે .”
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પયગ બરે અકરમ (સ લ લાહો અલ હે
વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે કે, “જયારે
કયામત બરપા થશે

યારે વીંછી

વુ ં એક

જાનવર દોઝખની બહાર આવશે. તેન ુ ં માથુ ં
સાતમા આસમાન ઉપર, તેની પછડી
ંૂ
જમીન
ઉપર અને તેન ુ ં મુખ પ ૂવર્થી પિ મ સુધી હશે. તે
જાનવર કહેત ું હશે કે, તે લોકો કયાં છે
અને

તેના

રસુલ

(સ લ લાહો

ખુદા

અલ હે વ

આલેહી વસ લમ) સાથે જગ
ં કરતા હતા ?
યારે િજબ્રઈલે અમીન નાઝીલ થશે અને પ ૂછશે
કે તારે કયા સમ ૂહની જ ર છે ? તે કહેશે કે
પાંચ સમ ૂહની. (૧) નમાઝ ન પડનારા (ર)
ઝકાત ન આપનારા (૩)

યાજ ખાનારા (૪)
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શરાબ

પીનારા

અને

(પ)

એ

લોકો

મિ જદોમાં દુ યવી વાતો કરતા હતા. (એટલે કે
મિ જદોમાં હરામ પ્રકારની) વાતચીત કરનારા.
મ કે, મુસલમાનોની ગીબત કરવી, તેમના
ઉપર તોહમત મ ૂકવી અથવા બાિતલ અમલમાં
મ ૂકવો, ઝાિલમની પ્રશંસા કરવી, કોઈ એવા
માણસના વખાણ કરવા

વખાણ કરવાને

લાયક ન હોય અને એવાની ટીકા કરવી
ટીકાને પાત્ર ન હોય વગેરે. (લોઆલીયુલ
અખબાર).
આપે આ પણ ફરમા યુ ં : “જહ મમાં
એક એવી ખીણ છે

ના અઝાબની તી તાથી

જહ મીઓ દરરોજ િસ ેર વખત ચીસ પાડે છે .
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તેમાં આગનુ ં એક ઘર છે

ઘરમાં આગનો એક

કૂવો છે . તે કૂવામાં તાબ ૂત (પેટી) છે
સાંપ છે

માં એક

ના એક હજાર માથા છે અને દરે ક

માથામાં એક હજાર મુખ છે અને તે દરે ક મુખમાં
એક હજાર ડંખ (ઝેરી કાંટો) છે . અને દરે ક
ડંખની લંબાઈ હજાર ગજ છે .” તેણે ક ું : “યા
રસુલ લાહ (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ) આ અઝાબ કોના માટે છે ?” યારે
આપ

(સ લ લાહો

અલ હે

વસ લમ)એ

ફરમા યુ,“શરાબ
ં

નમાઝ

પડનારા

ન

પડનારાઓ

માટે

માટે .”

સખત

વ

આલેહી

પીનારા

અને

નમાઝ

અઝાબની

ન
ઘણી

િરવાયતો વારીદ થઈ છે ; પરં ત ુ અત્રે
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િરવાયતો પ્ર ત ુત કરવામાં આવી છે તે પ ૂરતી
છે .

નમાઝ ન પડનારની મદદ
ઘણી િરવાયતોમાં નમાઝ ન પડનારની
મદદ કરનાર માટે સખત અઝાબનો ઉ લેખ
જોવા મળે છે . પયગ બરે અકરમ (સ લ લાહો
અલ હે વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે કે,
“જો

કોઈ

ખોરાક

અથવા

પોશાક

આપીને

બેનમાઝીને મદદ કરશે તો તેણે જાણે કે િસ ેર
(૭૦) અંિબયાને કતલ કયાર્.

માં પહેલા

હઝરત આદમ (અલિ હ સલામ) અને છે લા
હઝરત મોહ મદ મુ તફુ ા (સ લ લાહો અલ હે
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વ

આલેહી

વસ લમ)

છે .”

(લોઆલીયુલ

અખબાર, ભાગ -૪, પાના નંબર - પ૧)
આપ (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ)એ આ પ્રમાણે પણ ફરમા યું : “જો
કોઈ (બેનમાઝીને ) એક ઘટં ૂ ડો પાણી દે તો
એવુ ં છે કે તેણે મારી અને તમામ અંિબયાની
સાથે જગ
ં કરી છે .” આપે એમ પણ ફરમા યુ ં કે,
“જો કોઈ બેનમાઝીની સાથે હસે તો તેણે (જાણે
કે) (૭૦) િસ ેર વખત ખાન-એ-કાઅબાને તોડી
નાખ્યો.” (લોઆલીયુલ અખબાર પાના નંબર
૩૯પ).
એ વાત પ ટ છે કે, આ હદીસનો અથર્
એ છે કે એવી મદદ અને અહેસાન કરવાથી
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બેનમાઝીની િહંમતમાં વ ૃિઘ્ધ ન થવી જોઈએ.
જો એવી મદદ કરવાથી બેનમાઝીની ગુનાહ
કરવાની િહંમતમાં વધારો થાય એને તેવી મદદ
ગુનેહગારના ગુનાહ ચાલુ રહેવા માટે કારણ પ
બનતી હોય તો તેની મદદ કરવી હરામ છે અને
નહીં અનીલ મુ કરની દ્રિ ટએ તેવા માણસ
ઉપર અહેસાન ન કરવો વાિજબ છે .
તેવી જ રીતે, જો નમાઝ ન પડનારને
મદદ કરવી તેના નમાઝ ન પડવાની િહંમત
માટે કારણ પ ન બને એટલે કે મદદ કરવાથી
કે ન કરવાથી (તેના નમાઝ ન પડવાની
બાબતમાં) કોઈ અસર થાય તેમ ન હોય તો એ
બાબત ઉપરની િરવાયત પ્રમાણે છે કે કેમ,
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તેની જાણકારી નથી. કેટલીક વાર એવુ ં બનતું
હોય છે , કે મદદ અને અહેસાન કરવાથી, તેના
(નમાઝ ન પડવાના) ગુનાહને છોડી દે વા માટે
કારણ પ બની જાય છે , તેવા સંજોગોમાં તેવા
માણસને મદદ કરવી બહેતર હોવામાં કોઈ શંકા
નથી. પરં ત ુ અમુક સંજોગોમાં તો મદદ કરવી
વાિજબ પણ થઈ જતી હોય છે .

ુ
નમાઝ છોડવાના અ ક

કાર છે

(૧) નમાઝનો સંપ ૂણર્પણે ઈ કાર કરીને
નમાઝ

ન

પડવી

અને

તેના

વાિજબાતે

ઈલાહીમાંની એક વાિજબાત ન સમજવી અને
નમાઝ પડવી પોતાના માટે જ રી ન સમજવી,
આ બધી બાબતોનો આગળ ઉ લેખ થઈ ગયો
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છે . કારણ કે, તેમ કરનાર દીનના એક જ રી
વાિજબ કામનો ઈ કાર કરનાર છે અને તેવો
માણસ કાફર થઈ જાય છે . વા તવમાં તેવા
માણસે

પેદા કરનાર

ુ
ખાતેમલ

અંિબયા

ખુદાની

ખુદાઈ અને

(સ લ લાહો

અલ હે

વ

આલેહી વસ લમ) અને કુરઆનનો ઈ કાર કય
છે . આ એવો માણસ છે

અનંત અઝાબને

પાત્ર બનશે અને તેના માટે મુિક્તનો કોઈ માગર્
નથી.
(ર) નમાઝને સંપ ૂણર્ રીતે ન પડવી,
પરં ત ુ નમાઝ (વાિજબ હોય) તો ઈ કાર કરીને
નહી, પરં ત ુ આખેરતના કામો પ્ર યે બેદરકારી
અને

લાપરવાહી

દાખવી
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ખ્વાહીશો

તથા

દુ યવી

કામોમાં

મશગ ૂલ

રહેવાને કારણે છે . નમાઝ ન પડવાનો આ
પ્રકાર િફ ક માટે કારણ પ છે અને તેવો માણસ
ગુનાહે કબીરા કરનાર છે . કેટલીક આયતો અને
િરવાયતોમાં તે માટે સખત અઝાબની િવગત
આપવામાં આવી છે ,

નો ઉ લેખ અગાઉ થઈ

ચ ૂકયો છે . તેઓ માણસ ઈમાનની હાલતમાં
દુિનયાથી િવદાય લેશે તો પણ નમાઝ ન
પડવાને કારણે અઝાબની િશક્ષા ભોગ યા પછી
જ નજાત મેળવી શકશે. પરં ત ુ નમાઝ ન
પડનારનુ ં ઈમાન સાથે દુિનયાથી િવદાય થવુ ં
બહુ જ મુ કેલ અને દુલર્ભ છે . કારણ કે,
ઈમાનનુ ં પાત્ર િદલ છે અને (તેવા માણસનુ)ં
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િદલ ગુનાહોને કારણે સખત અને અંધકારમય
થઈ જાય છે અને તેમાંથી ઈમાનનુ ં ન ૂર સમા ત
થઈ જાય છે . પરં ત ુ જો ખુદાવંદે આલમ તેની
ઉપર

ફઝલો

કરમ

કરે

અને

અહલેબૈત

(અલિ હ સલામ)ની મોહ બત અને દો તીને
લીધે તેઓ (અલિ હ સલામ) મોતના વખતે
તેની મદદ કરે તો જ તે ઈમાનની હાલતમાં
મરી શકે છે અને તેઓની શફાઅતના કારણે
તેના અઝાબમાં ઘટાડો થવાની અથવા અઝાબ
ટળી જવાની શકયતા છે . પરં ત ુ એ હઝરાતથી
િરવાયત કરવામાં આવી છે કે
નમાઝને હલકી સમ

ઓ પોતાની

અને તેને નકામી કરી
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નાખે તેને અમો અહલેબૈત (અલિ હ સલામ)ની
શફાઅત નહીં પહ ચે.
(૩) અમુક સમયે નમાઝ ન પડવી.
એટલે કે ઈમાનની કમઝોરી અને આખેરતના
કામો પ્ર યે લાપરવાહીના કારણે કયારે ક નમાઝ
પડે અને કયારે ક ન પડે અથવા નમાઝને
અહેમીયત આપતા નથી અને પછી નમાઝ પડી
લેશ ુ ં એવુ ં િવચારીને ફઝીલતના સમયે નમાઝ
અદા કરતા નથી.
બેનમાઝીનો

આગળ

પહેલા અને બીજા પ્રકાર
માણસ નમાઝને

ઉ લેખ

થએલ

વો નથી; પરં ત ુ એવો

યથર્ કરી નાખનાર અને

હલકી સમજનાર ગણાશે અને નમાઝ યથર્ કરી
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નાખનાર અને હલકી સમજનાર િવષે

કાંઈ

વારીદ થયું છે , તે આ પ્રકારના માણસને પણ
લાગું પડે છે . આ પ્રકારના માણસ િવષે ખાસ
પ્રકારની િરવાયતો પણ વારીદ થઈ છે . એક
િરવાયતમાં

હઝરત

(અલિ હ સલામ)

ઈમામ

ફરમાવે

જાફર

છે

કે,

સાિદક
“હઝરત

ુ ા (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
રસુલેખદ
વસ લમ)એ ફરમા યુ ં :

કોઈ નમાઝનો

સમય પસાર થઈ જવા પછી વાિજબ નમાઝ
પડે તો તેવી નમાઝ અંધકારમય અને ભયંકર
હાલતમાં ઉપર જાય છે અને પોતાને પડનાર
(નમાઝી)ને કહે છે તેં મને

યથર્ કરી નાખી,

તેવી જ રીતે ખુદા તને યથર્ કરી નાખે” અને
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ફરમા યું કે, “જયારે બંદો કયામતના િદવસે
બારગાહે ખુદાવંદીમાં હાજર થાય છે યારે તેને
સૌથી પહેલાં

બાબત િવષે સવાલ કરવામાં

આવશે તે નમાઝ છે . જો નમાઝ સહીહ થશે તો
બીજા આમાલ પણ સહીહ છે અને જો નમાઝ
સહીહ ન થાય તો બીજા આમાલ યથર્ થશે.”
(વસાએલુિ શઆ, ભાગ -૩, પ્રકરણ - ૧ પાના
નંબર ૮૦)
તેવી જ રીતે હઝરત રસુલે અકરમ
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)
ફરમાવે છે : “

માણસ વાિજબ નમાઝનો

સમય થઈ જવા પછી નમાઝ પડવામાં એટલું
મોડું કરે કે નમાઝનો સમય પ ૂરો થઈ જાય, તો
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તેવા

માણસ

પહ ચે.”

સુધી

(સલાત,

અમારી

શફાઅત

વસાએલુિ શઆ,

નહીં

હદીસનુ ં

પ્રકરણ - ૧ર, ભાગ - ૩, પાના નંબર ૧)
આપ (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ)એ આ પ્રમાણે પણ ફરમા યું : “જયાં
સુધી ઈ સાન શિકતમાન હોય અને િદવસ
રાતમાં પાંચ સમયની નમાઝ સમયસર અદા
કરતો રહે તો શેતાન તેનાથી લડતો રહે છે અને
તેની પાસે જતો નથી અને જયારે તે (નમાઝ)
છોડી દે છે યારે શેતાન તેની ઉપર સવાર થઈ
જાય છે . અને તેને મોટા ગુનાહોમાં ફસાવી દે
છે .” (વસાએલુિ શઆ, હદીસનુ ં પ્રકરણ -૧ર મુ,ં
ભાગ - ૩, પાના નંબર ૮૧)
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અ વલે વ તના સમયમાં નમાઝ પડવાની
તાક દ :
િરવાયતોમાં નમાઝના સમયને જ રી
બાબત ગણાવીને નમાઝ તેના સમય દરિમયાન
જ બજાવી લાવવાની ખ ૂબ જ તાકીદ કરવામાં
આવી છે ,

થી નમાઝને અ વલે વકતમાં

(પ્રારં ભના સમય)માં જ અદા કરવામાં આવે.
કોઈ કારણોસર િસવાય નમાઝ પડવામાં તેના
સૈયદઅવવલે

વકત

કરતા

મોડું

ન

કરવુ

જોઈએ. આપણા રાહબરોએ ખ ૂબ જ કપરાં
સમયમાં પણ નમાઝ તેના અ વલે વકતમાં
અદા કરવાનુ ં છોડયુ ં ન હત.ું

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 365
ન

HAJINAJI.COM

‘ઈરશાદુલ કોલુબ’માં િરવાયત છે , કે
હઝરત અમી લ મોઅમેનીન (અલિ હ સલામ)
જગે
ં સીફફીનમાં એક િદવસ જગમાં
ં
મશગ ૂલ
હતા અને એ હાલતમાં જયારે કે બે સફો
(હરોળ)ની વ ચે હતા

યારે વારં વાર સ ૂયર્ની

સામે જોઈ ર ા હતા. ઈ ને અ બાસે (ર.હ.)
પ ૂછયુ ં : “કે શા માટે સુયર્ની સામે ન જોઈ ર ા
છે ?” ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં “હુ ં
ઝવાલનો સમય (

નમાઝે ઝોહરનો અ વલ

વકત છે તે) જાણવા માંગ ુ
ં

થી નમાઝ અદા

કરી શકાય.” ઈ ને અ બાસે (ર.હ.) ક ું કે “શું
જગની
ં
આ હાલત એ નમાઝ પડવાનો સમય છે
?”

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)એ
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“આપણે આ કૌમ સાથે શા માટે લડી ર ા છીએ
? આપણો આ જગ
ં કરવાનો આશય નમાઝને
બાકી રાખવાનો છે .”
ઈ ને અ બાસ કહે છે કે, “આં હઝરત
અલી (અલિ હ સલામ)ની નમાઝે શબ પણ
કયારે ય કઝા થતી ન હતી. એટલે સુધી કે
લયલતુલ

હરીર

(જગે
ં

સીફફીનમાં

ઠંડીની

રાતો)માં પણ આપ (અલિ હ સલામ) નમાઝે
શબ અદા કરતા હતા.”
િરવાયતમાં છે , કે આશુરાના િદવસે
ઝવાલના
હઝરત

સમયે
સૈયદુશ

અબુ

સમામહ

શોહદા

સયદાવી,

ઈમામ

હસ
ુ ૈન

(અલિ હ સલામ)ની િખદમતમાં હાજર થયા
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અને અઝર્ કરી, “અય મારા મૌલા, અમને કતલ
કરી નાખવામાં આવશે એ વાત િનિ ત છે .
નમાઝે ઝોહરનો સમય થઈ ચ ૂકયો છે , (તેથી)
આપ

નમાઝ

પડાવો.

(એટલે

કે

નમાઝે

જમાઅત પડાવો) અમને લાગે છે કે આ અમારી
અંિતમ નમાઝ છે અને આશા છે કે, અમે આ
ઉ ચ

થાન ઉપર અ લાહ તઆલાની ફરજો

પૈકી એક ફરજ અદા કરતા કરતા તેની સાથે
મુલાકાત કરશુ.ં ” ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ
નજર ઉઠાવીને આસમાન તરફ જોયુ ં અને
ફરમા યું : “તમે નમાઝને યાદ કરી, ખુદાવંદે
આલમ તમોને નમાઝ ગુઝારોમાં શામીલ કરે .
હા, આ નમાઝનો સમય છે ” અને ફરમા યુ ં :
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“અઝાન દયો, ખુદા તમારી ઉપર રહેમત
નાઝીલ કરે .” જયારે અઝાન કહેવામાં આવી
યારે

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)એ

ફરમા યુ,ં

“અય પીસરે સાદ, શુ ં શરીઅતે ઈ લામીને ભ ૂલી
ગયો

?

શું

નમાઝ

અટકાવવામાં નહીં આવે

પડવા

માટે

જગ
ં

થી નમાઝ પડયા

પછી જગ
ં કરવામાં આવે ?” યારપછી ઈમામ
(અલિ હ સલામ) પોતાના અ હાબ સાથે નમાઝે
ખૌફ અદા કરી,

માં ઝોહૈર ઈ ને કૈ ન અને

સાઅદ બીન અ દુ લાહ ખફી સૈયદુશ શોહદાઅ
ઈમામ

હસ
ુ ૈન

(અલિ હ સલામ)ની

(આગળ) ઊભા હતા અને

સામે

બાજૂએથી ઈમામ

(અલિ હ સલામ) ઉપર તીર અને નેઝા આવતા
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હતા તે બાજૂએ પોતે ઢાલ બની જતા હતા.
એટલે સુધી કે નેઝા અને શમશીરના ઝખમ
ઉપરાંત, સઈદના શરીરમાં તેર (૧૩) ઝખમ
લાગ્યા અને તેઓ જમીન ઉપર પડી ગયા અને
દુિનયાથી િવદાય લીધી.

વા જબાતે નમાઝ પૈક કોઈ વા જબાતને
છોડ દવી :
કોઈ માણસ નમાઝ તો પડતો હોય
પરં ત ુ

રીતે નમાઝ પડવાનો મઝહબમાં હક
ુ મ

આપવામાં આ યો છે તેવી રીતે અદા કરતો ન
હોય એટલે કે, નમાઝની શરતો (િનયમો)
વગેરેની પરવાહ ન કરતો હોય અને તેને કોઈ
અહમીયત આપતો ન હોય.
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ગસબી

પોશાક

અથવા

જગ્યામાં

અથવા

નજાસતમાં પડતો હોય અથવા કીરઅત અને
ઝીક્ર (સહીહ અરબી ઉ ચારણ સાથે ) ન પડતો
હોય અથવા તો ગલત પડતો હોય અને સહીહ
અરબી ઉ ચારણ કરવાની કોિશશ કરતો ન હોય
અથવા વાિજબ િઝક્ર વખતે શરીરને િ થર
રાખતો ન હોય અને આવુ ં કરનારની નમાઝ
િનરથર્ક અને

યથર્ હોવાની વાત

પ ટ છે .

એટલું જ નહીં, એવા નમાઝી નમાઝને

યથર્

કરનાર અને હકીર સમજનારા પૈકી છે , અને
નમાઝને હલકી સમજનારા િવષે

કોઈ વણર્ન

થઈ ગયું છે તે એવા નમાઝીને પણ લાગું પડે
જ છે .
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હઝરત

ઈમામ

મોહ મદ

બાિકર

(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે કે, “ એક િદવસ
હઝરત

ુ ા
રસુલેખદ

(સ લ લાહો

અલ હે વ

આલેહી વસ લમ) બેઠા હતા યારે એક માણસ
આ યો અને નમાઝ પડવામાં મશગ ૂલ થઈ
ગયો. તેણે પોતાની નમાઝના કુઅ અને સજદા
સંપ ૂણર્ રીતે અદા ન કયાર્ . (અથાર્ ત તેણે વાિજબ
િઝક્રને છોડી દીધો અથવા સહીહ રીતે ન પડયો
અથવા

અકવાલ

(િઝક્ર)

અને

અફઆલ

(કાય )માં આ મિવ ાસ ન રાખ્યો. યારે હઝરત
રસુલે અકરમ (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ)એ ફરમા યુ ં : “આ (માણસ) કાગડો
પોતાની ચાંચ જમીન ઉપર મારે છે અને ઉપાડે
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છે તેવી રીતે પોતાના માથાને જમીન ઉપર
મારી ર ો છે . જો તે આવી રીતે નમાઝ પડતા
પડતા મરી જશે તો તે દીન (દીને ઈ લામ)
ઉપર નહીં મરે .” (વસાઈલ પ્રકરણ - ૯)
હઝરત પયગ બરે અકરમ (સ લ લાહો
અલ હે વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે :
“બધા ચોરમાં સૌથી મોટો ચોર એ છે ,
પોતાની નમાઝમાં ચોરી કરે ” કોઈએ પ ૂછયુ,ં
“યા રસુલ લાહ (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ) પોતાની નમાઝમાં કઈ રીતે ચોરી
થઈ શકે ?” યારે આપ (સ લ લાહો અલ હે વ
આલેહી

વસ લમ)એ

જવાબમાં ફરમા યુ ં :

“ કુઅ અને સજદા સહીહ રીતે અદા ન કરીને
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(ચોરી થઈ શકે છે )” (વસાએલ, પ્રકરણ - ૮,
હદીસ ના. ૧૮)
આપ (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ) ફરમાવે છે : “

કોઈ નમાઝના

કુઅ અને સીજદા સહીહ રીતે અદા ન કરે તો
તેણે નમાઝ ન પડયા બરાબર છે .” સલાત,
મુ તદરકલ વસાએલ, પ્રકરણ - ૮, હદીસ ૧૮)
આપ (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ)એ આ પણ ફરમા યુ ં કે, “
નમાઝના

કોઈ

કુઅ, િસજદા અને બીજી તમામ

વાિજબાતને સહીહ રીતે અદા કરે તો તેની
નમાઝ ન ૂરાનીયત અને આનંદમય રીતે ઉપર
જાય છે અને તે નમાઝ માટે આસમાનના
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દરવાજા ખુલી જાય છે અને તે નમાઝ કહે છે :
તેં મા

રક્ષણ કયુ,ર્ં ખુદા તા ં રક્ષણ કરે અને

ફિર તો કહે છે કે એવા નમાઝ પડનારા ઉપર
ખુદાવંદે તઆલાની સલવાત અને રહમત થાય.
જો વાિજબાતે નમાઝને સહીહ રીતે અદા ન
કરવામાં આવે તો તેવી નમાઝ અંધકારમય
(કાળાશની) હાલતમાં ઉપર જાય છે . અને તે
નમાઝ માટે આસમાનના દરવાજા બંધ થઈ
જાય છે . અને તે નમાઝ કહે છે કે તેં મને
નકામી કરી, ખુદા તને (નમાઝીને) નકામો કરી
નાખે અને તેવી નમાઝ નમાઝીના મ ઢા ઉપર
મારવામાં આવે

છે .”

(સલાત,

મુ તદરકુલ

વસાએલ, પ્રકરણ - ૮, હદીસ ૧૮)
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આપ (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ) આ પ્રમાણે પણ ફરમા યુ ં : “દરે ક
વ ત ુની એક સ ૂરત હોય છે
(સમગ્ર ભાગ)માં ઉ ચ અને

તેના શરીર
ે ઠ હોય છે અને

તમારા દીનનો ચહેરો અને સ ૂરત નમાઝ છે .
તમારામાંથી કોઈ નમાઝને ખરાબ અને કદ પી
ન કરે . કારણ કે,

રીતે શરીરની સ ૂરત ચહેરો

છે , તેવી જ રીતે દીનની સ ૂરત નમાઝ છે .”
આ િવષેની ઘણી િરવાયતો છે , પરં ત ુ
અત્રે આ િવષયની પ ટતા કરવા માટે આટલી
િરવાયતો પ ૂરતી છે કે

કાંઈ વાિજબાતે

નમાઝમાંથી કોઈ એક વાિજબાત,

નમાઝને

સહીહ કરવા માટે જ રી હોય, તેને છોડી દે તો,
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બેનમાઝી (નમાઝ ન પડનાર), માણસ

વો ન

ગણાશે.

નમાઝ ક ૂલ થવાની બી

શરતો પણ છે :

કોઈ નમાઝને સહીહ રીતે પડે તો તે
તારે કુ સલાત (નમાઝને છોડી દે નાર) નથી અને
તેની જવાબદારી પ ૂણર્ થઈ જાય છે . તેમ જ,
તેના માટે કોઈ અઝાબ નથી. પરં ત ુ (તે નમાઝ)
બારગાહે ખુદાવંદે આલમમાં કબ ૂલ થવા તેમજ
તેનો અઝીમ અજરો સવાબ પ્રા ત થવા માટે
બીજી શરતો છે .( માં) સૌથી મહ વની બાબત
હુ રે ક બ (મનની એકાગ્રતા) છે અને જો કોઈ
નમાઝી માણસ નમાઝની કબ ૂલીયતની શરતો
ને ઘ્યાનમાં રાખે તો તે બલંદ દરજજા અને
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મકામાત સુધી પહ ચી જાય છે , તે થાન સુધી
બીજા કોઈ અમલ

ારા પહ ચી શકાતું નથી.

અહીં સંિક્ષ તમાં કેટલીક એવી િરવાયતો પ્ર ત ુત
કરવી પ ૂરતી છે . ઈ શાઅ લાહ તેનો ઉ લેખ
ફાયદાકારક થશે. હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક
(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે કે, “જો કોઈ પોતે
શુ ં કહી ર ો છે એ સમજીને બે રકાત નમાઝ
અદા કરે , તો જયારે તે નમાઝ પ ૂરી કરે યારે
ખુદાવંદે આલમ તેના તમામ ગુનાહ બક્ષી
આપશે.”

(કાફી,

સલાત,

વસાએલુિ શઆ,

અબવાબ ફઝાએલુસ સલાત, પ્રકરણ -ર, ભાગ
- ૪, પાના નંબર ૬૮૪)
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આપ (અલિ હ સલામ)એ આ મુજબ
પણ ફરમા યું : “તમારી નમાઝમાં તમે

કાંઈ

હુ રે ક બ (એકાગ્રતાથી) સાથે પડયુ ં છે તે જ
તમારી

પાસે

છે

અને

જો

તમારી

આખી

નમાઝમાં ગાફીલ ર ા અથવા તો નમાઝના
આદાબને છોડી દીધા તો તે નમાઝને લપેટીને
નમાઝીના

મુખ

(સલાત,

ઉપર

મારવામાં

વસાએલુિ શઆ,

આવશે.”
અબવાબે

અફઆલુ સલાત, બાબ -૩, હદીસ -૧)
“તમારામાંથી કોઈ સુ તી, થકાવટ અને
અધર્જાગ્રત (ઝ કાખાવા)ની અવ થામાં નમાઝ
ન

પડે

અને

નમાઝની

હાલતમાં પોતાના

નફસની અને બીજી બાબતોની િચંતા પણ ન
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કરે . કારણ કે, નમાઝની હાલતમાં તે પોતાના
પરવરિદગારની બારગાહમાં હાજર હોય છે અને
ઈ સાને

ટલી નમાઝ હુ રે ક બ સાથે પડી

હશે તે (પ્રમાણમાં) નમાઝ જ કબ ૂલ થશે.”
(વસાએલ અબવાબ, અફઆલુ સલાત, બાબ-૩,
હદીસ-૩, ભાગ-૪, પાના નં.૬૮૭
“હુ રે

ૂ માં બે રકાત
ક બ સાથે ટંક

નમાઝ પડવામાં આવે અને તેના અથર્ િવષે
ગોરો ફીક્ર (િચંતન અને મનન) કરવામાં આવે,
તો

તેનો

સવાબ

આખી

રાત

નમાઝમાં

િવતાવવા કરતા બહેતર છે .” (વસાએલ સલાત,
પ્રકરણ

-૧૭,

હદીસ-૧૩,

ભાગ-૩,

પાના

નં.પ૪)
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આપ (અલિ હ સલામ)એ આ પ્રમાણે
પણ ફરમા યુ ં “

માણસની નમાઝમાં હુ રે

ક બ ન હોય તે (તેની નમાઝ)ને ખુદા કબ ૂલ
કરતો નથી.” (મુ તદરક, બાબ -૧૬)
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે છે કે, “ જયારે તમે નમાઝની તૈયારી
કરી લો યારે તમારા િદલને તે તરફ વાળી
દયો. કારણ કે, જયારે તમે નમાઝ પઢવા માટે
કદમ ઉપાડશો

યારે ખુદાવંદે આલમ પણ

પોતાની રહેમતની િદશા તમારી તરફ ફેરવશે.
જયારે તમે નમાઝથી મુખ ફેરવશો, (નમાઝ
પ્ર યે)

ગફલતમાં

હશો

અથવા

નમાઝના

આદાબ અને શરતોને છોડી દે શો યારે અ લાહ
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તઆલા પણ તમારી તરફ નજરે રહેમત નહી
કરે . એટલા માટે જ, કેટલીક વખત ત્રીજા
ભાગની, ચોથા ભાગની કે છ ા ભાગની નમાઝ
િસવાયની નમાઝ

માં નમાઝીના હુ રે ક બનુ ં

ટલું પ્રમાણ હોય તેટલા પ્રમાણ િસવાયની
નમાઝ કબ ૂલ થતી નથી. જો કોઈ આખી
નમાઝમાં ગાફીલ રહે તો ખુદાએ બુ ગર્ વ
બરતર તેને કોઈ ચીજ આપતો નથી.” (સલાત,
વસાએલ વ મુ તદરક અલ વસાએલ, બાબ ૧૭, હદીસ-૪)
મરહમ
ુ નરાકી (અ.ર.) તેઓની િકતાબ
‘મેઅરાજુ સઆદાહ’માં ફરમાવે છે કે, નમાઝ
એવી મઅજૂને ઈલાહી ઈબાદત છે ,
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ભાગોથી બનેલી છે .

માંનો અમુક ભાગ

હનો

દરજજો ધરાવે છે અને અમુક ભાગ શાસકની
હેિસયત ધરાવે છે અને બીજા ભાગો અ ય
અ યવો

વા છે . આ વાતનુ ં િવવરણ આ રીતે

છે , કે ઈ સાનનુ ં શરીર િવિવધ ભાગો વડે બનેલ
છે આ બધા ભાગો ન હોય તો ઈ સાનનુ ં શરીર
સંપ ૂણર્ ગણાત ું નથી. શરીરના કેટલાક ભાગોનો
સંબધ
ં

હ સાથે છે .

શકીએ છીએ.

નો આપણે અનુભવ કરી
ભાગો પૈકી અમુક ભાગો

શરીરની અંદર છે અને અમુક ભાગ શરીરની
બહાર છે . આ અ યવો જુદા જુદા છે .

માંના

કોઈ અ યવ ન હોય અથવા તો ન ટ થઈ ગયુ ં
હોય તો માણસ જીવતો રહી શકતો નથી
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દય, કાળજુ,ં માથું વગેરે, અમુક અ યવો એવા
છે

ન હોય તો માણસ મરતો નથી. પરં ત ુ

તેનામાં તેની ખોટ જણાય છે

મ કે, હાથ, પગ,

આંખ, જીભ વગેરે. અમુક અ યવો એવા હોય છે
ન હોય તો માણસનુ ં સ દયર્ નાશ પામે છે .
એટલે કે, માણસ કદ પો અને બેડોળ દે ખાય છે
મકે, ભવાં પાંપણ, દાઢી, કાન વગેરે અને
અમુક ભાગ એવા હોય છે

સપ્રમાણ ન હોય

તો માણસના સ દયર્ની પ ૂણર્તા નાશ પામે છે
મ કે આંખો મોટી હોવી, વાળ કાળા હોવા,
ચહેરો ગુલાબી હોવો વગેરે. આવી જ રીતે
નમાઝ પણ એક િવિવધ ભાગોનો સમ ૂહ છે ,

ને

શરીઅતે મુકેસહમાં િવિવધ કામોથી બનાવવામાં
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આવેલ છે અને આપણને તે કામ બજાવી
લાવવાનો
નમાઝની
હુ રે

હક
ુ મ

આપવામાં

આ યો

છે .

હ િનયત, કુરબત, ઈખ્લાસ અને

ક બ

છે .

તેના

ુ અહેરામ,
તકબીરતલ
અને કેયામ છે ,

અરકાન

(ભાગો)

કુઅ, િસજદા, તશહહુદ

શાસકની હેિસયત ધરાવે છે ,

ને છોડી દે વાથી નમાઝ નાશ પામે છે અને
બીજા વાિજબ આઅમાલ કીરાઅત, ઝીક્ર, કુઅ,
િસજદા,

તશહહદ
ુ

વાિજબાતમાંથી

છે ,

અને
ને

િ થરતા

એ

ઈરાદાપ ૂવર્ક

છોડી

દે વાથી નમાઝ બાિતલ થઈ જાય છે .

વી રીતે

શરીરમાં હાથ, પગ અને જીભનુ ં થાન છે ,
કામ કરતા બંધ થવાથી કયારે ક માણસ મ ૃ યુ
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પામે છે અને કયારે ક મ ૃ યુ પામતો નથી અને
મુ તહબ

આમાલ

ુ
તકબીરતલ

અહેરામની

મકે,

તકબીરાત(

તકબીર

િસવાયની

ુ અને મુ તહબ ઝીક્ર
તકબીર) મુ તહબ કુનત
વગેરે આંખ પરના ભવાં, પાંપણ અને કાળી
આંખો સમાન નથી અને તે પૈકી અમુક ભાગ ન
હોવાથી સ દયર્ નાશ પામે છે અને અમુક ભાગ
ન હોવાથી સ દયર્ની પ ૂણર્તા નાશ પામે છે વગેરે
વગેરે.
ઉપરની િવગતથી એ વાત પ ટ થાય
છે , કે હુ રે ક બ અને નમાઝ કબ ૂલ થવાની
શરતો નમાઝની હ સમાન છે .

નમાઝમાં એ

શરતો અને બાબતો , પ ૂરી થતી ન હોય તે હ
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વગરના (િનજીર્વ) શરીર સમાન છે ,

વી રીતે

િનજીર્વ શરીર સમગ્ર ઈ સાનની િવશેષતા અને
પિરણામથી ખાલી હોય છે િબલકુલ તેવી જ
રીતે,

નમાઝમાં હુ રે ક બ િબલકુલ ન હોય

તેવી નમાઝ પડનાર તમામ ખાિસયત અને
પિરણામોથી વંિચત રહે છે ,
અનેક

િવિશ ટતાઓ

પૈકી

મકે, નમાઝની
એક

િવિશ ટતા

કુરઆનના શ દોમાં આ પણ છે કે : “બેશક,
નમાઝ (નમાઝીઓને) દરે ક (િનલર્જજ અને
અયોગ્ય વાતોથી ખરાબ અને હરામ કામોથી
રોકે છે .” (સુરએ અ કબ ૂત-ર૯ આ : ૪૪)
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આમ, જો કોઈ નમાઝીથી ગુનાહ થતા
હોય તો તેનો અથર્ એ થયો કે તેની નમાઝનો
ઢાંચો યોગ્ય નથી.

ુ ર અને ઈકબાલે ક બ

ંુ છે ?

ઈકબાલે ક બ (િદલની એકાગ્રતા)નો
અથર્ એ થાય છે , કે ઈ સાન એ વાત સમ

કે

પોતે નમાઝમાં શુ ં કહી ર ો છે અને શું કરી
ર ો છે ? નમાઝમાં ખુદાવંદે અઝઝ વ જ લની
અઝમતને

યાદ

કરવી

અને

યાદ

રાખવી

જોઈએ. કેમ કે, સાધારણ માણસો સાથેની
વાતચીત અને ખુદાવંદે આલમને સંબોધન એ
બંને

સરખી

બાબત

નથી.પરં ત ુ નમાઝીના

િદલમાં ખુદાવંદે આલમની હયબત અને ખોફ
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હોવો જોઈએ અને અબદીયત અને બંદગી અદા
કરવામાં પોતાની જાતને કસ ૂરવાર સમ

અને

ખુદાવંદે આલમની સામે હયા (શમર્) અને
શમર્સારીની હાલતમાં પોતાની ભ ૂલો (ગુનાહો)નો
વીકાર કરે અને તેની ‘રહેમતે વાસેઅહ’ અને
અસાધારણ ફઝલો કરમની આશા

યકત કરે .

ૂ માં નમાઝી અ લાહનો ખોફ અને તેની
ટંક
રહેમતની આશા એમ બંને રાખતો હોવો જોઈએ.
હુ રે ક બના કેટલાક મરતબા અને દરજજાછે ,
મા સૌથી ઊંચો દરજજો અમી લ મોઅમેનીન
(અલિ હ સલામ)ને

પ્રા ત

થયો

છે .

આપ

(અલિ હ સલામ) નમાઝમાં એટલી હદ સુધી
મશગ ૂલ રહેતા કે આપ (અલિ હ સલામ)ના

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 389
ન

HAJINAJI.COM

શરીરમાં ખચ
ં ૂ ી ગએલું તીર ખેંચી લેવામાં આ યુ,ં
ુ પણ ન થઈ. જગે
છતાં આપને તે વાત મહેસસ
ં
સીફફીનમાં

આપ

(અલિ હ સલામ)ની

મુબારકમાં તીર ખચી
ં ૂ ગયુ ં હત ું

જાંધ

તીર કાઢવા

માટે સાધારણ હાલતમાં ઘણા પ્રયાસો કરવામાં
આ યા હતા; પરં ત ુ આપ (અલિ હ સલામ)ને
અસહય દદર્ થત ું હોવાથી તીર કાઢવુ ં શકય ન
હત.ું

આ

વાતની

ઈમામ

હસન

(અલિ હ સલામ)ને જાણ કરવામાં આવી, યારે
આપે

ફરમા યુ ં

કે

હઝરત

અલી

(અલિ હ સલામ) નમાઝ પડવા માટે ઊભા
થાય

યાં સુધી સબ્ર કરો. કેમ કે, નમાઝની

હાલતમાં તેઓ દુ યવી બાબતોથી એટલા બધા
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અિલ ત

થઈ

જાય

(અલિ હ સલામ)ના

છે

પગમાંથી

કે

તેઓ

તીર

ખેંચી

લેવામાં આવે તો પણ તેઓનુ ં ઘ્યાન નહીં
ખેંચાય.

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)ના

હસને
ફરમાન

મુજતબા

મુજબ

હઝરત

અલી (અલિ હ સલામ)ના પગમાંથી તીર ખેંચી
લેવામાં આ યું અને પગમાંથી લોહી વહેવા
લાગ્યુ.ં યારે આપે પ ૂછયુ ં કે, “આ શું થયુ ં ?”
યારે જવાબ આપવામાં આ યો કે, “આપ
(અલિ હ સલામ)

નમાઝની

હાલતમાં

હતા,

યારે પગમાંથી તીર ખેંચી કાઢવામાં આ યુ.”
ં
ુ
‘સફીનતલ
બેહાર’ના બીજા ભાગમાં
પાના નંબર ૧૪પ ઉપર ન ધવામાં આ યુ ં છે :
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કોઈ એક ગઝવહમાં રસુલ (સ લ લાહો અલ હે
વ આલેહી વસ લમ)ના લ કરમાં એક રાતે
લ કરે ઈ લામના રક્ષણની જવાબદારી એબાદ
િબન

બુશર

અને

અ માર

િબન

યાસીરને

સ પવામાં આવી હતી. હઝરત અ માર યાસીર
સ ૂઈ ગયા હતા. એકલા એમાદ િબન બુશર
જાગતા હતા. તેઓ નમાઝ પડી ર ા હતા,
તેવામાં કાફરોમાંથી એક માણસ ખ ૂના મરકી
કરવાના ઈરાદાથી નીક યો, તેને એમ લાગ્યુ ં કે
કોઈ ચોકી કરત ું નથી અને બધા સ ૂઈ ગયા છે .
તેણે એબાદ િબન બુશરને ઊભેલા જોયા; પરં ત ુ
તેને સમજાયું નહીં કે એ માણસ છે , ઝાડ છે કે
કોઈ પ્રાણી ઊભું છે . તેણે ખાતરી કરવા માટે
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એક તીર ફકયુ ં

એબાદ િબન બુશરને વાગ્યુ;ં

પરં ત ુ તેઓએ તેની કોઈ પરવાહ કરી નહીં. તેણે
બીજુ ં તીર માયુર્ં

નાથી એબાદ સખત રીતે

ઝખ્મી અને લોહી લુહાણ થઈ ગયા છતાં, તેની
પણ કોઈ પરવાહ કરી નહીં. એટલું જ નહીં
તેઓએ જરાપણ હલનચલન કરી નહીં; પરં ત ુ
જયારે ત્રીજૂ ં તીર વાગ્યુ ં યારે તેઓએ પોતાની
ૂ ાવી નાખી અને અ મારે યાસીરને
નમાઝ ટંક
જગાડયા. અ મારે યાસીરે જોયુ ં કે એબાદ િબન
બુશરના શરીરમાં ત્રણ તીર વાગેલાં છે અને
તેઓનુ ં આખું શરીર લોહી લુહાણ છે . તેઓએ
ક ું કે “પહેલ ું તીર વાગ્યું

યારે મને કેમ

જગાડયો નહીં ?” એબાદ િબન બુશરે ક .ું “હુ ં
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નમાઝમાં સુરએ કહફની િતલાવત કરી ર ો
હતો તે િતલાવત અધ ૂરી છોડવાનુ ં મને યોગ્ય ન
લાગ્યુ.ં જો દુ મન નજદીક આવી ન પહ યો
હોત અને હઝરત રસુલ (સ લ લાહો અલ હે વ
આલેહી વસ લમ)ને નુકસાન પહ ચવાનો ભય
ન હોત તથા મને રક્ષણ કરવાની જવાબદારી
સ પવામાં આવી ન હોત અને તેમાં અધ ૂરાશ
રહેવાનો ડર ન હોત તો હુ ં મારી નમાઝ હરિગઝ
ૂ ાવત નહીં, ભલે પછી મારો જીવ પણ કેમ ન
ટંક
ચા યો જાય ?”
ુ
નમાઝમાં ખુ અ અને ખુશઅ
(શાંિત
અને એકાગ્રતા) જ રી છે . એટલે કે જયારે પણ
નમાઝ પડવામાં આવે

યારે જાણે િઝંદગીની
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છે લી નમાઝ પડી ર ા હોઈએ અને નમાઝને
‘અલ-િવદાઅ’ કરી ર ા હોઈએ અને બીજી
વખત તોબા અને ઇિ તગફાર કરવાનો મોકો
મળવાનો નથી તેમ સમજીને નમાઝ અદા
કરવી જોઈએ અને નમાઝી નમાઝમાં
કહી ર ો હોય તે સાચુ ં હોય,

કાંઈ

મ કે, સુરએ

હ દમાં કહેવામાં આવે છે કે, ઈ યાક નઅબોદો
વ ઈ યાક ન તઈન એટલે કે, અમો ફકત તારી
જ ઈબાદત કરીએ છીએ અને તારાથી જ સહાય
માંગીએ છીએ. તો એ ઝીક્ર કયાર્ પછી તેન ુ ં માથુ ં
ફકત અ લાહની જ સામે

કવું જોઈએ અને

દરે ક મામલામાં તેણે અ લાહને જ પોતાનો
માગર્દશર્ક અને મદદગાર સમજવો જોઈએ.
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(બસ આ એક જ વાકયમાં બંદગી અને
િઝંદગીનુ ં રહ ય

પાએલું છે .)

કાવટોને ૂ ર કરવી જોઈએ
નમાઝીએ

શયતાનના

બચવું જોઈએ અને

બહેકાવવાથી

બાબતો ઈબાદત કબ ૂલ

થવામાં

કાવટ ઊભી કરે તેનાથી દૂ ર રહેવ ુ ં

જોઈએ.

માં હપ
ુ ં દ શામીલ છે . નમાઝી પોતાના

અમલને મોટો અને સારો સમ
દે ખાવ ગવર્ને પાત્ર સમ

અને પોતાનો

તો તે બાબતો ઉજબ

(હપ
ુ ં દ)માં શામીલ છે .
નમાઝની કબ ૂલીયત માટે અંતરાય પ
બનતી બાબતોમાં ઝકાત ન આપવી, વાિજબ
હકોને અદા ન કરવા, હસદ કરવો, તક બુર

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 396
ન

HAJINAJI.COM

(ઘમંડ) કરવુ,ં હરામ ખાવુ,ં શરાબ પીવો અને
ખાસ કરીને ત્રીઓએ પોતાના પિતના વાિજબ
હક
ુ મોમાં તેમની ઈતાઅત ન કરવી શામીલ છે .
બ કે ખુદાએ બુ ર્ગ વ બરતરના ફરમાન
મુજબ:
“ઈ મા

યતક બલુ લાહો

મેનલ

મુ કીન” (સુરએ માએદાહ-પ, આ. ર૭)
ખુદાવંએ

આલમ

તો

ફકત

પરહેઝગારોનો અમલ કબ ૂલ કરે છે . (અ લાહ
તો પરહેઝગારોની જ કુરબાની કબ ૂલ કરે છે .)
આ

કારણોસર

બધા

ફાિસક

અને

ગુનેહગારની નમાઝ કબ ૂલ થતી નથી. એ બધી
બાબતો

નમાઝના અજરો સવાબને ઘટાડી
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નાખે છે તેનાથી બચવુ ં જોઈએ. એટલે કે,
સુ તી, અધર્િનફવ થા અને ગફલતની હાલતમાં
નમાઝ ન પડવી જોઈએ. નમાઝમાં ઉતાવળ ન
કરવી જોઈએ. નમાઝ પડતી વખતે પેશાબ,
પાયખાના કે હવા (ગેસ)ને રોકી ન રાખવો
જોઈએ. તેમ જ આસમાન તરફથી બીજી કોઈ
જગ્યાએ પણ નજર ન કરવી જોઈએ; પરં ત ુ
આજીજીભરી અને નમ્રતાભરી આંખો રાખીને
નમાઝ પડવી જોઈએ. એટલે કે આંખ અડધી
ખુ લી રાખવી જોઈએ. નમાઝમાં

બાબતો

ુ ની િવ ઘ્ધ હોય તેનાથી બચવુ ં જોઈએ.
ખુશઅ
આ ઉપરાંત

બાબતોથી નમાઝ પડવાના

સવાબમાં વ ૃિઘ્ધ થાય તે બાબતો ઉપર અમલ
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કરવો જોઈએ.

મ કે, નમાઝ પડતી વખતે

ખુશબુ (અ ર) લગાડવુ,ં સૌથી વધુ પાકીઝા
અને સારા વ ત્રો પહેરવા, હાથમાં અકીકની
વીંટી

પહેરવી,

વાળ

ઓળવવા,

મી વાક (દાંતણ) કરવુ ં વગેરે

દાંતોમાં
બાબતો

નમાઝ પડતી વખતે મુ તહબ છે તે બાબતો
ઉપર અમલ કરવો જોઈએ.

વા જબ નમાઝોના

કાર

વાિજબ નમાઝો છ પ્રકારની છે .

ની

ુ કરવામાં આવે છે .
િવગત અત્રે પ્ર તત
(૧)

િદવસ

રાતની

પાંચ

સમયની

નમાઝ :
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આ નમાઝ કુલ સ ર રકાત વાિજબ છે .
સુ હની બે રકાત, ઝોહરની ચાર રકાત, અ ની
ચાર

રકાત,

મગરીબની

ત્રણ

રકાત

અને

ઈશાની ચાર રકાત નમાઝ.
(ર) નમાઝે આયાત :
જયારે ધરતીકંપ થાય, સ ૂયર્ ગ્રહણ કે
ચાંદ ગ્રહણ થાય અથવા કોઈ આસમાની કે
ઝમીનની

આફત આવે

ના

કારણે

મોટા

ભાગના લોકોમાં ખોફ પેદા થઈ જાય, તો તે
સમયે નમાઝે આયાત પડવી વાિજબ છે .
(નમાઝે આયાત બે રકાત પડવાની હોય છે ,
ની િવગત તવઝીહલ
ુ મસાએલમાં આપવામાં
આવી છે )
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(૩) નમાઝે તવાફ :
જયારે કોઈ ખાન-એ-કાઅબાનો વાિજબ
તવાફ કરે તો તેણે મકામે ઈબ્રાહીમમાં બે રકાત
નમાઝ અદા કરવી જોઈએ.
(૪)

નમાઝ નઝર કરવાથી અને

અહદ કે કસમ ખાવાથી અથવા (કોઈ મરહમ
ુ ની
નમાઝ) ઉજરત (મહેનતતાણુ ં લઈને પડવાનુ ં
નક્કી કયુર્ હોય તો તે નમાઝો પડવી વાિજબ
છે )
(પ) િપતાની કઝા નમાઝ :
િપતાની એ નમાઝો (માતાની િબના બર
એહવત)

કઝા થઈ હોય અને તે દુિનયાથી

ઈ તેકાલ ફરમાવી જાય તો તેવી નમાઝ પડવી
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મોટા પુત્ર પર વાિજબ છે . તે વાલેદૈન (માં
બાપ) તરફથી તેની કઝા નમાઝ બજાવી લાવે.
(૬) નમાઝે મૈયત :
જયારે કોઈ મુસલમાન

ત્રી કે પુ ષ

દુિનયાથી િવદાય થાય યારે તેને ગુસલ અને
કફન આ યા પછી તેની નમાઝે મૈયત પડવી
વાિજબ છે .

મુસલમાન બાળકની ઉંમર છ

વરસની હોય તેની નમાઝે મૈયત પણ પડવી
વાિજબ છે .
જયારે કોઈ (એવી
નમાઝ વાિજબ હોય તે)

યિકત

ની ઉપર

યિકત કોઈ નમાઝ

પડવાનુ ં ચ ૂકી જાય તો તેની કઝા અદા કરવી
વાિજબ છે . ભલે પછી તે નમાઝ ઈરાદાપ ૂવર્ક ન
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પડી હોય અથવા પડવાનુ ં ભ ૂલી ગયો હોય
અથવા તો નમાઝના પ્રારં ભના સમયથી તે
અંિતમ સમય સુધી સ ૂતો ર ો હોય અથવા તો
એ નમાઝો

પડવામાં આવી હોય પણ

હકીકતમાં બાિતલ થએલી હોય, તેની કઝા અદા
કરવી પણ વાિજબ છે .

મકે : નમાઝમાં

તહારત ન હોય અથવા નમાઝનો કોઈ
ભ ૂલી ગયો હોય અથવા કોઈ વાિજબ

કન
કનને

ઈરાદાપ ૂવર્ક અદા ન કય હોય.
અલબ ,

નમાઝો દીવાનગી અને

બેહોશીની હાલતમાં ન પડી શકાતી હોય તેની
કઝા અદા કરવી વાિજબ નથી અને તેવી જ
રીતે એ નમાઝ

કૂક્રની હાલતમાં પડવામાં ન
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આવી હોય તેની કઝા મુસલમાન થવા પછી
અદા કરવી વાિજબ નથી. તેવી જ રીતે
ત્રીઓએ હૈઝ અથવા િનફાસની હાલતમાં
નમાઝ ન પડી હોય તેની કઝા અદા કરવી
વાિજબ નથી; પરં ત ુ શરાબના નશામાં શરાબીની
નમાઝ કઝા થઈ હોય તેની કઝા કરવી
વાિજબ છે . પંજગાના નમાઝ િસવાયની બીજી
વાિજબ નમાઝ અદા ન કરી હોય તેની કઝા
અદા કરવી વાિજબ છે .

ની િવગતનુ ં વણર્ન

િરસાલએ અમલીયહ (તવઝીહલ
ુ મસાએલ)માં
આપવામાં આવી છે .
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ન પડાએલી નમાઝની કઝા અવ ય
અદા કરવી જોઈએ
વાિજબ નમાઝોની કઝા અદા કરવામાં
સુ તી કરવી જાએઝ નથી. જો કોઈ

યિકત

ઉપર અમુક કઝા નમાઝ અદા કરવાની બાકી
રહી ગઈ હોય તો તેને અદા કરાવવાની
વિસયત કરવી વાિજબ છે . તેમ જ, વારસદાર
માટે

મરનારના

માલના

ત્રીજા

ભાગમાંથી

મરનારે વિસયત કરી હોય તે પ્રમાણે નમાઝ,
રોઝા અદા કરાવવા માટે ઉજરત (મહેનતાણુ)ં
આપે. (એટલે કે મહેનતાણું ચ ૂકવીને મરનાર
વતી તેની કઝા નમાઝ રોઝા અદા કરાવે.) જો
મરનારે વિસયત કરી ન હોય અને તેનો કોઈ
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એવો માલ પણ ન હોય

ના માટે તેણે

વિસયત કરી હોય તો તેના મોટા પુત્ર ઉપર
તેની

કઝા

નમાઝ

અદા

કરવી

અથવા

મહેનતાણું દઈને અદા કરાવવી વાિજબ છે .
પરં ત ુ જો મરનારને સંતાનમાં પુત્ર ન હોય તો,
મરનારે વિસયત ન કરી હોય તે સંજોગોમાં
બીજા વારસદારો ઉપર મરહમ
ુ ની કઝા નમાઝ
અદા કરાવવી વાિજબ નથી; પરં ત ુ એહતીયાત
એ છે કે, બીજા વારસદારો મરહમ
ુ ની કઝા
નમાઝ અદા કરે . અથવા તો દરે ક વારસદાર
પોતાના

ભાગ

પ્રમાણે

મહેનતાણું

આપીને

નમાઝ પડાવે.
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મુડદાઓ માટે જીિવત
તેમના વતી

યિકતઓ

ારા

અમલે ખૈર કરવામાં આવે છે

તેનો ફાયદો પહ ચવો અથવા જીિવત લોકો
ારા મુડદાઓની વાિજબાતની કઝા બજાવી
લાવવાથી મુડદા અઝાબથી મુક્ત પામે છે . આ
િવષયને લગતી િવિવધ મોઅતબર િરવાયતો
અહલેબૈત (અલિ હ સલામ)થી વારીદ થએલી
છે અને વા તવમાં આ હક
ુ મ ફઝલે ઈલાહીના
દરવાજાઓ પૈકી એક દરવાજો છે .

લોકો

દુિનયામાંથી ઈમાન સાથે િવદાય લે છે , ફકત
તેમના માટે જ આ (ફાયદો) છે .
યાદ રાખો, કે આ િનયાબત (મુડદા વતી
જીિવત

યિકતનુ ં

પ્રિતિનિધ વ)થી
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અઝાબ દૂ ર થાય છે અને સવાબના અમુક
મરતબા સુધી પહ ચાય છે ; પરં ત ુ પોતે જીવતા
હોવાની હાલતમાં (પોતાની હયાતી દરિમયાન)
નમાઝ, રોઝા, હજ અને ઝકાત અદા કરવાથી
મોટો ફૈ ઝ મળે છે અને અ લાહ તઆલાની
નઝદીકી પ્રા ત થાય છે તેવો ફૈ ઝ િનયાબતથી
મળી શકતો નથી. કેમ કે, જો નાયબ યિકતનો
કુરબતનો ઈરાદો હોય તો અને એ ઈબાદત
અને
નાયબ

અ લાહ

તઆલાની

નઝદીકીનો

ફૈ ઝ

ૂ માં, બુિઘ્ધમાન
યિકતને મળે છે . ટંક

યિકતએ પોતાના મયાર્

પછી બીજા કોઈ

(વારસદાર) વાિજબાત અદા કરશે તેમ માનીને
વાિજબાત અદા કરવામાં સુ તી કરવી જોઈએ
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નહીં. તેન ુ ં પહેલ ું કારણ તો એ છે કે, પોતાના
મરવા પછી વારસદારોને તેના પ્ર યે સહાનુભ ૂિત
રહેશે

કે

નહીં,

અને

(મરનારની)

પોતાની

જવાબદારી અદા થઈ શકે તેટલી સહીહ રીતે
બજાવશે કે નહીં તેની જાણકારી (િવ સનીયતા)
રહેતી નથી અને બીજુ ં કારણ એ છે કે, તે પોતે
એ અમલ કરીને

સવાબ મેળવી શકયો હોત

તે સવાબ મેળવવાથી વંિચત રહી જાય છે .
ુ ા
િરવાયતમાં છે કે, હઝરત રસુલેખદ
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ના
સહાબીઓ પૈકી એક સહાબીએ વિસયત કરી
હતી કે, તેમના મરવા પછી તેમનુ ં ખજૂરોનુ ં
ભરે લ ું એક ગોદામ રાહે ખુદામાં ખેરાત કરી દે વ ું
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ુ ા (સ લ લાહો અલ હે વ
અને હઝરત રસુલેખદ
આલેહી વસ લમ)ના મુબારક હાથે તે ગોદામની
ખજૂર

સદકા

તરીકે

વહચી

દે વી.

તેઓની

વિસયત મુજબ હઝરત પયગ બરે ઇ લામ
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)એ તે
ખજૂરના ગોદામની તમામ ખજૂર વહચી દીધી.
તેમાંથી એક ખજૂરનો દાણો (પેશી) જમીન ઉપર
પડી રહી હતી, તે ઉપાડીને આપે(સ લ લાહો
અલ હે વ આલેહી વસ લમ) ફરમા યુ ં : “જો
આ

એક

(નાનકડો)

દાણો

તે

(પોતાની

હયાતીમાં) પોતે રાહે ખુદામાં સદકો કરતે, તો
ખજૂરોના આ ઢગલા (

તેના મયાર્ પછી

આપવામાં આ યા તેના) કરતા બહેતર હતો.”
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જીિવત

યિકતઓના

અમલથી

મુડદાઓને

ફાયદો પહ ચી શકે છે , એ વાતનુ ં સમથર્ન કરતી
ઘણી સાિબતીઓ છે અને તે િવષે ઘણા સાચા
વ નનુ ં વણર્ન જોવા મળે છે .
એક

ના નમ ૂના પે

વ નનુ ં વણર્ન મરહમ
ન ૂરી સાહેબની
ુ

િકતાબ ‘દા સલામ’માંથી પ્ર તુત કરીએ છીએ.
હાજી મુ લા અલી તેહરાની,

ઓ ખ ૂબ

જ મુ કી અને પરહેઝગાર હતા, તેમણે તેમના
િપતા બુ ગર્વાર મરહમ
મીરઝા ખલીલના
ુ
હવાલાથી ન ઘ્યું છે કે, તેઓએ ફરમા યુ ં કે
તહેરાનના એક હમામ (જાહેર

નાનગૃહ) નો

એક ખાદીમ (નોકર) હતો. તેન ુ ં નામ અલી
તાલીબ

હત ું

ને

લોકો

પાદુના
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ઓળખતા

હતા.

તે

નમાઝ

રોઝા

વગેરે

બજાવતો ન હતો. એક િદવસ તે કોઈ િમ ત્રી
પાસે ગયો અને તેણે પોતાના માટે એક હમામ
બનાવી દે વાનુ ં ક .ું િમ ત્રીએ પ ૂછયુ ં કે “ત ું એ
માટે ના પૈસા કયાંથી લાવીશ ?”

યારે તેણે

જવાબ આ યો કે, “તારે એ વાત સાથે શું
લેવાદે વા ? ત ું પૈસા લે અને મને હમામ બનાવી
આપ.” તે િમ ત્રીએ તેના િવખ્યાત નામ અલી
તાલીબના નામથી એક હમામ બનાવી આ યુ.ં
મીરઝા મરહમ
ુ ખલીલ ફરમાવે છે કે, હુ ં જયારે
નજફે અશરફમાં હતો યારે મેં એક વ ન જોયું
કે

અલી

તાલીબ

નજફે

અશરફમાં

‘વાદીઉ સલામ’માં આ યા છે . મને જોઈને ઘણું
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આ યર્ થયુ.ં મેં તેમને પ ૂછયુ ં કે , “તમે આ થાને
કેવી

રીતે

પહ ચી

ગયા

?

ખરે ખર

તો

(દુિનયામાં) નમાઝ પડતા ન હતા અને રોઝા
યારે તેમણે ક ું :

પણ રાખતા ન હતા.”
“જયારે હુ ં મય

યારે ફિર તાઓ મને ગળામાં

તોક અને સાંકળોથી બાંધીને અઝાબ આપવા
માટે લઈ જતા હતા તે વખતે હાજી મુ લા
મોહ મદ

કીરમાનશાહી

આ યા

(તેઓ

તહેરાનના મોટા આિલમ હતા). ખુદાવંદે આલમ
તેઓને

જઝાએ

ખૈર

આપે.

તેઓને

અમુક

નામના માણસને નાયબ બનાવીને મારા વતી
હજ કરાવી અને અમુક માણસ પાસે મારી કઝા
નમાઝો અદા કરાવી, અમુક માણસને મારો
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નાયબ બનાવીને મારા વતી ઝકાત અદા
કરાવી.

ની ઉપર મેં

મ કયાર્ હતા તેના

ૂ માં તેઓએ કોઈ બાબત
હકોને અદા કયાર્ . ટંક
એવી બાકી નથી રાખી કે

મારા વતી અદા

કરવામાં આવી ન હોય અને એ રીતે મને
અઝાબથી મુિકત મળી. ખુદાવંદે આલમ તેઓને
જઝાએ ખૈર આપે.”
આ

વ નુ ં જોઈને હુ ં ખ ૂબ જ ડરીને

જાગી ગયો. મને તે

વ ન જોઈને ઘણુ ં જ

આ યર્ થયુ.ં થોડા િદવસ પછી તહેરાનથી
કેટલાક લોકો આ યા. મેં તેઓને અલી તાલીબ
િવષે પ ૂછયુ.ં તેઓએ મને

કાંઈ ક ું તેની

િવગત મારા વ ન મુજબની હતી. એટલે સુધી
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કે અલી તાલીબે મને

વ નમાં તેમના

નાયબના નામ કહયા તે પણ િબલકુલ સરખા
હતા. આમ, આ વ નની િવગત સાચી જણાતા
મને ખ ૂબ જ આ યર્ થયુ.ં
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સાડ ીસમો

ુ ોહ
ન

ઝકાત ન આપવી - અદમો દફઈઝ
ઝકાત
કબાએરે - મનસ ૂસહ પૈકી સાડત્રીસમો
ગુનાહે કબીરા વાિજબ ઝકાત અદા ન કરવી તે
છે . હઝરત અ દુલ અઝીમના સહીફામાં ઈમામ
મોહ મદ તકી અ., ઈમામ હઝરત અલી રઝા
અ., ઈમામ મ ૂસા કાઝીમ અ. અને ઈમામ જાફર
સાિદક અ. થી િરવાયત ન ધવામાં આવી છે કે,
આ એવો ગુનાહ છે

ના િવષે કુઆર્ને મજીદમાં

પ ટ રીતે અઝાબનો વાયદો કરવામાં આ યો
છે . ઉપરના સંદભર્માં જણાવેલ સહીફામાં ઝકાત
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ન આપવી એ ગુનાહે કબીરા હોવા િવષે સુરએ
તૌબાની ૩૪ મી આયત દલીલ પે રજૂ કરી છે .
નીચે મુજબ છે .
“.................અને

લોકો સોનુ ં અને

ચાંદી ભેગ ુ કયેર્ જાય છે અને તેને ખુદાની
રાહમાં ખચર્ નથી કરતા, તો (અય રસુલ
સ.અ.વ.)

તેઓને

દદર્ નાક

અઝાબની

ખબરી સંભળાવી દે . (તે િદવસે) કે

ખુશ

િદવસે તે

(સોનુ ં ચાંદી) જહ મની આગમાં ગરમ (અને
લાલ) કરવામાં આવશે પછી તેના કપાળ,
પડખાં અને પીઠોમાં ડામ દે વામાં આવશે. (અને
તેઓને કહેવામાં આવશે કે) આ એજ છે

તમે

(દુિનયામાં) તમારા માટે સંગ્રહ કરતા હતા; માટે
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(હવે) તમે

સંગ્રહ કરતા તેની (તમારી

કરણીની) મજા ચાખો.” (સુરએ તૌબા - ૯, આ
: ૩૪ - ૩પ)
િરવાયતમાં બયાન કરવામાં આ યુ ં છે
કે, ઉપરની આયતે શરીફામાં ‘ક ઝ’નો અથર્ એ
બધો માલ છે કે

માંથી ઝકાત અને બીજા

વાિજબ હકકો અદા કરવામાં ન આ યા હોય.
સુરએ

આલે

ઈમરાનમાં

અ લાહ

તઆલા ફરમાવે છે :
“અને

લોકોને

ખુદાવંદે

આલમે

પોતાના ફઝલ (અને કરમ)થી કંઈક આ યું છે
(અને પછી) તેઓ કંજૂસાઈ કરે છે તેઓ એવુ ં
હરિગઝ ન િવચારે કે તેમની આ કંજૂસાઈ
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તેમના માટે સારી છે ; પરં ત ુ તેમના માટે (ઘણી
જ) ખરાબ છે .(દુિનયામાં પણ કારણ કે તેના
માલમાંથી

બરકત

ચાલી

જાય

છે

અને

આખેરતમાં પણ તેઓ અસાધારણ પ્રમાણમાં
અઝાબ અને િશક્ષાને પાત્ર બનશે.) (કારણ કે)
(માલ)માં કંજૂસાઈ

કરવામાં આવે

છે ,

નજદીકમાં જ કયામતના િદવસે તે માલ (એ જ
વ તુઓ)નો તોક બનાવીને તેમના ગળામાં
પહેરાવવામાં આવશે. અને સમગ્ર આસમાન
અને જમીનનો વારસો ખુદાના માટે છે અને
કાંઈ તમે કરો છો તેનાથી ખુદા જાણકાર છે .”
(સુરએ આલે ઈમરાન - ૩, આ : ૧૮૦)
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લોકોના કબઝામાં ફકત અમુક િનિ ત
સમય માટે માલ આપવામાં આ યો છે તે બધા
એક િદવસ મરી જવાના છે અને ફકત ખુદાએ
અઝઝ વ જ લની ઝાત બાકી રહેવાની છે , તો
તમારી પાસેથી માલ ચા યો જાય (એટલે કે
લઈ લેવામાં આવે) અને તમે તે માલથી વંિચત
થઈ જાઓ તે પહેલા તેને રાહે ખુદામાં ખચીર્ને
ફાયદો મેળવી યો.
તફસીરે ‘મી હાજુ સાદે કીન’માં લખ્યુ ં છે
કે હદીસોમાં છે કે

કોઈને ખુદાવંદે તઆલાએ

માલ આ યો હોય અને જો તે માણસ કંજૂસાઈને
કારણે તે માલમાંથી ઝકાત અદા ન કરે , તો
તેનો તે માલ કયામતના િદવસે એક મોટા
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સાંપનુ ં વ પ લઈ લેશે. તેમાં ખ ૂબ જ ઝેર હશે
અને તે(ઝેર) ખતરનાક હોવાને કારણે તેના
માથા ઉપર વાળ નહીં હોય, તેની આંખની નીચે
બે કાળા િનશાન દે ખાતા હશે અને તે ઝેરીલો
સાંપ હશે. આ સાંપ તે (ઝકાત ન આપનાર)
તેની ગરદનમાં તોકના

વ પમાં નાખવામાં

આવશે. તે સાંપ તેના ગળાને બંને બાજુથી
દબાવશે અને તેને ઠપકો આપીને કહેશે કે હુ ં
તારો એ માલ

ં

માલ િવષે દુિનયામાં ત ું

બીજાઓ ઉપર ગવર્ કરતો હતો.
હઝરત

ઈમામ

જાફર

(અલિ હ સલામ) ફરમા યુ ં : “

સાિદક
કોઈ પણ

(માણસ) પોતાના માલની ઝકાત અદા ન કરે
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તો

કયામતના

અજગરના

િદવસે

તે

માલ

આગના

વ માં તેની ગરદનમાં હશે અને

તેનો િહસાબ પ ૂરો થતા સુધી તેન ુ ં ગો ત ચાવતો
રહેશે.” (ઝકાત, વસાઈલ, પ્રકરણ - ૩, ભાગ ૬,
પાના નંબર ૧૧)
આપ (અલિ હ સલામ)એ આ પ્રમાણે
પણ ફરમા યુ,ં “જો કોઈની પાસે તેના કોઈ
સગા આવે અને તેને ખુદાએ કરીમે પુ કળ માલ
આ યો હોય, તેમાંથી કાંઈ માંગે અને તે
કંજૂસાઈને કારણે તેને કંઈ ન આપે, તો ખુદાવંદે
આલમ
કાઢશે,

દોઝખમાંથી

એક

અજગરને

બહાર

તેના મુખની બહાર જીભ ફેરવતો
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રહેશે કે તે (માણસ) આવે અને તેની ગરદનનો
તોક બની જાય.”
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે છે : “જો કોઈ સોના ચાંદીનો માિલક તે
(તેના માલ)ની વાિજબ ઝકાત (અથવા તો
વાિજબ ખુ સ

નો ઉ લેખ તફસીરે ‘કુ મી’માં

કરવામાં આ યો છે ) અદા ન કરે , તો કયામતના
િદવસે ખુદાવંદે આલમ તેને એક સપાટ અને
ચળકતા રણમાં કેદ કરી લેશે અને તેની પાછળ
એક અજગર મ ૂકવામાં આવશે

ના માથાના

વાળ, તેના શરીરના કાિતલ ઝેરના કારણે ખરી
ગએલા હશે અને જયારે તે અજગર તે માણસને
પકડવા

માંગશે

યારે

તે
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લાગશે; પરં ત ુ જયારે તે મજબ ૂર થઈ જશે અને
તેને એમ લાગશે કે, તે (પોતે) ભાગી શકે તેમ
નથી

યારે તે પોતાનો હાથ તે (અજગર)ની

પાસે રાખી દે શે અને તેના હાથને (ફહલ) નર
ઊંટની

મ

ચાવવા

ગરદનમાં તોકની

લાગશે

અને

તેની

મ વીંટળાઈ જશે. ખુદાવંદે

આલમ ફરમાવે છે કે, જો ઘેટાં, ગાય અને
ઊંટનો કોઈ માિલક પોતાના માલની ઝકાત
અદા ન કરે તો ખુદાએ અઝઝ વ જ લ
કયામતના િદવસે તેને ચળકતા વેરાન રણમાં
કેદ કરી દે શે અને દરે ક જાનવર તેને રગદોળશે
અને દરે ક િત ણ દાંતવાળા તેને ચીરશે અને
ફાડશે. અને જો કોઈ પોતાના ખજૂરના ઝાડ,
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ફક્ષ અથવા ખેતીની ઝકાત અદા નહીં કરે તો
કયામતના િદવસે જમીનનો તે ભાગ સાત
માળના તોકની

મ તેની ગરદનમાં નાખવામાં

આવશે.”(ઝકાત, વસાએલુિ શઆ, પ્રકરણ - ૩,
હદીસ ૧, ભાગ - ૬, પાના : ૧૧,કાફી)
ઈમામ

મોહ મદ

(અલિ હ સલામ)

ફરમાવે

આલમે

નમાઝની

ઝકાતને

બાિકર
:

“ખુદાવંદે

સાથે

(સમાન)

છે

ગણાવેલ છે અને ફરમા યુ ં છે કે નમાઝ કાયમ
કરો અને ઝકાત અદા કરો. જો કોઈ નમાઝ પડે
અને ઝકાત અદા ન કરે તો તેણે જાણે નમાઝ
પડી (જ) નથી. કાણ કે, તે બંને સાથે મળીને
બનેલા છે .”
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આપ (અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં :
ુ ા (સ લ લાહો
“એક િદવસ હઝરત રસુલેખદ
અલ હે વ આલેહી વસ લમ) મ જીદમાં તશરીફ
ફરમાવી ર ા હતા. આપે તે વખતે પાંચ
માણસોને તેના નામ લઈને સંબોધન કયુર્ અને
ફરમા યું : “ઉઠો, અને અમારી મિ જદોની બહાર
નીકળી જાઓ અને અહીં નમાઝ ન પડો. કારણ
કે,

તમે

ઝકાત

આપતા

નથી.”

(ઝકાત,

વસાએલુિ શઆ, પ્રકરણ-૩, હદીસ નં.૧૩)
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે છે : “જો કોઈ પોતાના માલની ઝકાત
અદા ન કરે , તો તેની મોતને વખતે પોતાને
દુિનયામાં પાછો મોકલવાની ઈ છા
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કરશે,

થી કરીને ઝકાત અદા કરી શકે.” આ

િવષે અ લાહ તઆલા કુઆર્ને મજીદમાં ફરમાવે
છે : “અય પરવરિદગાર ! મને દુિનયામાં પાછો
મોકલી દે

થી મેં

નેક કાય (અમલે સાલેહ)

કરવાનુ ં છોડી દીધુ ં હત ું તે બજાવી શકું. “ એટલે
કે, મોત વખતે તે કહેશે કે, “અય પરવરિદગાર
મને દુિનયામાં પાછો મોકલ

થી

માલ રાખી

મ ૂકયો છે , તેમાંથી નેક કામ કરી શકુ. તેને
કહેવામાં આવશે કે એવુ ં નહીં થઈ શકે. એટલે
કે, તને પાછો મોકલી નહીં શકાય.”

આ ઉપરાંત આ આયત :
“ખુદાવંદે આલમ તેના આમાલને તેના
માટે અફસોસનાક હાલતમાં દે ખાડશે અને તે
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જહ મની

બહાર

નહીં

આવી

શકે.”

તફસીરમાં ફરમાવે છે : એ માણસ

ની

પોતાના

માલને સંભાળીને રાખે છે અને રાહે ખુદામાં
ઈ ફાક (ખચર્) કરવાથી કંજૂસાઈ કરે છે અને
(તેવો માણસ) જયારે મરે છે
લોકો માટે મ ૂકતો જાય છે ,

યારે તે માલ
(લોકો) રાહે

ખુદામાં તેની ઈતાઅતમાં ખચર્ કરે અથવા
ગુનાહના કામ માં વાપરે . જો તેનો માલ રાહે
ખુદામાં ખચર્ કરવામાં આવે, તો તેની નેકી
બીજાઓના નામ-એ-આમાલમાં જોવા મળશે.
અને તે જોઈને અફસોસ કરશે. કારણ કે,
હકીકતમાં તે માલ ગુનાહના કાય માં ખચર્
કરવામાં આવે તો અને તેના માલથી (તેને
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ગુનાહ કરવામાં) બળ મળે તો આ પણ તેના
માટે

િનરાશાની

િરવાયતોને

વાત

અ યાશી,

થશે.

આ

મુફીદ,

િવષયની

સદૂ ક

અને

તબરીએ પોતાની િકતાબોમાં હઝરત મોહ મદ
બાિકર (અલિ હ સલામ) અને હઝરત જાફર
સાિદક (અલિ હ સલામ)ના સંદભર્થી પણ ન ધી
છે .
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે : “કંજૂસાઈ
સમાન કોઈ બાબત ઈ લામનો નાશ કરતી
નથી. યાર પછી ફરમા યુ ં : “કંજૂસાઈનો માગર્
કીડીઓના ર તા

વો છે

નથી. અને શીકર્ ના પ્રકારોની
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પણ ઘણા પ્રકારો છે .” (વસાઈલ, પ્રકરણ - પ,
ભાગ - ૬, પાના ર૧)
હઝરત

અમી લ

મોઅમેનીન

(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે કે, “
લોકો

ઝકાત

અદા

નથી

કરતા

વખતે
યારે

જમીનમાંથી તેની પેદાશ, તેના મેવા અને તેના
ખનીજપદાથર્ની બરકત ઉઠાવી લેવામાં આવે
ુ બેહાર)
છે .” (સફીનતલ
પયગ બરે અકરમ (સ લ લાહો અલ હે
વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે કે, “સદકો
આપીને

તમારી

બીમારીનો

ઈલાજ

કરો,

મુસીબતો અને બલાઓના ઝંઝાવાતને દુઆથી
દૂ ર કરો અને ઝકાત આપીને તમારા માલની
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સુરક્ષા કરો.” (વસાઈલ, પ્રકરણ ૧, હદીસ ૧૩)
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે છે : “ખુદા માટે જમીનમાં એવા થાન
છે ,

ને ‘બદલો લેનારા’ કહેવામાં આવે છે .

જયારે પણ ખુદાવંદે આલમ તેના બંદાને માલ
આપે છે યારે તે (બંદો) ખુદાએ વાિજબ કરે લા
હક તે માલમાંથી અદા કરતો નથી તો (ખુદા)
એ થાનમાંથી અમુક થાન તેના માટે િનિ ત
કરે છે અને તે (બંદો) તે માલને એ જગ્યાએ જ
ખચેર્ છે અને તે પછી (તે એ જ થાનમાં) રહી
જાય છે અને માલને બીજા ઓ માટે છોડી જાય
છે અને કેટલીક િરવાયતોમાં ઉ લેખ થયો છે કે,
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કોઈ માલને રાહે ખૈરમાં ખચર્ કરે તો તેને તે
કરતાંય

કેટલોય

વધારે

માલ

(રાહે

શર)

બ ૂરાઈના માગર્માં ખચર્ કરવો પડશે. ઝકાતના
પ્રકરણમાં વારીદ થએલી િરવાયતોની સંખ્યા
ઘણી છે ; પરં ત ુ અત્રે

િરવાયતો પ્ર તુત કરી છે

તે પ ૂરતી છે .

ઝકાત ન આપનાર કાફર છે
ઝકાત

અદા

ન

કરવાથી

થતી

યાતનાઓ અને તેના ગુનાહે કબીરા હોવાનો
ઉ લેખ થયો છે . આ કાયર્ દુરાચાર હોવાનુ ં
કારણ છે અને આ સંજોગોમાં જો ઝકાત વાિજબ
હોવા

ઉપર

એઅતેકાદ

રાખતો

હોય

અને

કંજૂસાઈના કારણે ઝકાત ન આપતો હોય અને
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એઅતેકાદ ન હોવાને કારણે ઝકાત ન આપતો
હોય તો તેવો માણસ કાફર અને નિજસ છે .
કારણ કે, ઝકાતની વાિજબાત નમાઝની

મ

દીનના સવર્ વીકૃત હક
ુ મોમાંનો એક હક
ુ મ છે .
જો

કોઈ

જ રીયાતે

દીનમાંથી

કોઈ

એક

બાબતનો પણ ઈ કાર કરે તો તે ઈ લામમાંથી
બહાર થઈ જાય છે . અને તે રીતે ઝકાત વાિજબ
હોવાનો ઈ કાર કરવો અને તે (ઝકાતની રકમ)
પોતાના

માટે

હલાલ

અંગ ૂલીિનદશ છે .

સમજવા

િરવાયતોમાં ઝકાત ન

આપનારનો કાફર તરીકે
આ યું

છે

તેમાં

પ્ર યે

િવવરણ કરવામાં

ઈમામ

જાફર

સાિદક

(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે : “બેશક, ખુદાવંદે
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આલમે ફકીરો માટે

ીમંતોના માલમાં (અમુક)

ભાગ વાિજબ કય છે અને આ એવી વાિજબાત
છે કે

અદા કરવા માટે

ીમંત લોકોની પ્રશંસા

કરવામાં આવે છે અને ઝકાત અદા કરનારનુ ં
લોહી વહેવડાવવુ ં હરામ થઈ જાય છે અને
ઝકાત અદા કરનાર મુસલમાન કહેવાય છે .”
(વસાઈલ, પ્રકરણ - ૪, હદીસ - ર, ભાગ - ૬,
પાના ૧૮ )
એટલે કે, જો

ીમંત લોકો (ઝકાત

આપવાનો ઈ કાર કરવાને કારણે) ઝકાત ન
આપે તો મુસલમાન નથી અને તેન ુ ં લોહી
વહેવડાવવું હરામ નથી.
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ઈમામ જાફર સાિદક (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે છે : “જો કોઈ એક કીરાત (૧-ર૦
દીરહમ એટલે કે જવના ૪ દાણા)

ટલી

વાિજબ ઝકાત ન આપે તો તે મોમીન કે
મુસલમાન નથી અને તે એવો માણસ છે ,

ના

મ ૃ યુ વખતે (એટલે કે મરવાની હાલત)ની
ખુદાવંદે આલમે ખબર આપી છે કે તે કહેશે કે
પરવરિદગાર, મને (દુિનયામાં) પાછો મોકલી
દે ,

થી

નેક કાય મેં કયાર્ નથી તે બજાવી

શકું.” (વસાઈલ, ભાગ - ૬, પાના ૧૮)
આપે
“ઈ લામમાં
વહાવવું

વધુમાં
બે

ખુદાવંદે

ઈરશાદ

પ્રકારના

ફરમા યુ ં કે,

(લોકોનુ)ં

લોહી

તરફથી

હલાલ

આલમ
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કરવામાં આ યુ ં છે અને ખુદાવંદે આલમ એ
બંને િવષે જયાં સુધી કાએમે આલે મોહ મદ
(અલિ હ સલામ) ઝહરૂ નહીં ફરમાવે યાં સુધી
કોઈ હક
ુ મ આપવામાં નહીં આવે અને જયારે
આપ (અલિ હ સલામ) ઝહરૂ ફરમાવશે યારે
આપ (અલિ હ સલામ)એ બંને (લોહી) િવષે
ખુદાવંદે આલમના હક
ુ મ ઉપર અમલ કરશે. એ
બે બાબતોમાંથી એક તો એ માણસ

ણે

પોતાની પ ની હોવા છતાં િઝના કયાર્ હોય તો
તેવા માણસને સંગસાર કરવામાં આવશે અને
બીજો ઝકાત ન આપનાર છે ,

થી ગરદનને

ઉડાડી દે વામાં આવશે.”(ઝકાત, વસાઈલ, ભાગ
- ૬, પાના ૧૯ અને કાફી)
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આપ (અલિ હ સલામ)એ આ પ્રમાણે
પણ ફરમા યું : “ઝકાત ન આપવાના લીધે
દિરયા અને રણમાં માલ નાશ પામે છે અને
જયારે કાએમે આલે મોહ મદ (અલિ હ સલામ)
કેયામ ફરમાવશે
પકડીને

તેની

યારે ઝકાત ન આપનારને
ગરદન

ઉડાડી

દે શે.”

(વસાએલુિ શઆ, પ્રકરણ-પ, હદીસ-૮, ભાગ-૬,
પાના. ર૦)
અ લાહ તઆલા ફરમાવે છે : “અને એ
મુશિરકો ઉપર અફસોસ છે

એ ઝકાત નથી

આપતા અને આખેરતનો ઈ કાર કરે

છે .”

(સ ૂરએ હા-મીમ, સજદાહ - ૪૧, આ : ૬-૭)
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હઝરત પયગ બરે અકરમ (સ લ લાહો
અલ હે વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે : “તે
ખુદાની

કસમ,

મોહ મદ

કે

(સ લ લાહો

ના

ક ઝએ

અલ હે

વ

કુદરતમાં
આલેહી

વસ લમ)ની જાન છે , ખુદાવંદે આલમની સાથે
એ મુ ીક િસવાય કોઈ ખયાનત નથી કરતો
પોતાના માલની ઝકાતમાંથી કોઈ વ ત ુ નથી
આપતો.” (મુ તદરક)
પયગ બરે ઈ લામ (સ લ લાહો અલ હે
વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે કે, “અય
અલી, આ ઉ મતના દસ પ્રકારના લોકો ખુદાએ
બુ ગર્ વ બરતરના કાફર છે . ૧. ચુગલખોર ર.
જાદુગર ૩. દ યુસ (એટલે એવો માણસ કે
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જાણતો હોય કે પોતાની પ ની િઝના કરે છે તેમ
છતાં તેને કોઈ ગૈરત ન હોય) ૪. એ માણસ
અજાણી

ત્રીની પાછળ સમાગમ કરે . પ.

માણસ પ્રાણી સાથે સમાગમ કરે . ૬.

માણસ

પોતાની મહેરમ ત્રી ( મ કે માં, બહેન વગરે )
સાથે

િઝના

કરે .

૭.

િફ નાની

આગ

ભડકાવવાનો પ્રયાસ કરે . ૮. એવો માણસ
એવા કાફરને શ ત્ર વેચે

મુસલમાનો સાથે

જગ
ં કરતો હોય. ૯. ઝકાત ન આપનાર અને
૧૦.

શિક્ત (અને શરઈ શરતો પ ૂરી થતી)

હોવા છતાં હજ માટે ન જાય, અને હજ કયાર્
વગર જ મ ૃ યુ પામે.” (ખેલાસ, પાના ૪પ૦,
પ્રકરણ-૧૦)
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આ

પ્રકારની

િરવાયતોથી

એ

વાત

જાણવા મળે છે કે, ઝકાત ન આપવી અને તેવી
જ રીતે નમાઝ ન પડવી, હજ ન કરવી, આ
બધા કાય ઈ કાર કરવાને લીધે તો તે કાફર છે
અને તેવો માણસ આખેરતની બરકતો
જહ મથી નજાતનુ ં માઘ્યમ છે , તેનાથી વંિચત
રહેશે. િબલકુલ આજ રીતે દુિનયામાં ઈ લામના
જાહેરી હક
ુ મો

મકે, મુસલમાનોનુ ં પાક હોવુ,ં

એકબીજાનો વારસો લેવો, િનકાહ, અકદ કરવા
વગેરેથી પણ વંિચત રહે છે . બેશક, જો આ
બધા

હક
ુ મોનુ ં પાલન

અ લાહના

હક
ુ મોનો

ઈ કાર કરવાને લીધે ન કરતો હોય, પરં ત ુ
કંજૂસી અને સુ તી (આળસ)ને લીધે હોય તો
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તેવો માણસ કાફર નથી. જો કે જાહેરી રીતે તે
મુસલમાન તો છે ; પરં ત ુ વા તવમાં તેનો સંબધ
ં
બાતેની (આંતિરક) કુફ્ર અને િશકર્ ના પ્રકારમાંથી
એક પ્રકાર સાથે છે . જો આવા માણસ દુિનયાથી
બાઈમાન િવદાય લેશે તો પણ
વાયદો

કરવામાં

આ યો

છે

અઝાબનો
તેવા

સખત

અઝાબમાં ફસાએલા રહેશે.

ઝકાત વા જબ થવા ંુ કારણ
ઝકાત અને તે પ્રકારના બીજા સદકાત
વાિજબ થવા પાછળ

િહકમત

તેમાંથી

િરવાયતોમાં

કેટલીક

તો

પાએલી છે
ઉ લેખ

કરવામાં આ યો છે . એટલે કે, આ (ખુદા
તરફથી)

ીમંતોની એ બાબતની કસોટી છે કે
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તેઓ ખુદાવંદે આલમને વધારે અઝીઝ અને
મહેબ ૂબ રાખે છે કે આ ફાની દુિનયાના માલને
અિધક િપ્રય ગણે છે ? તેનો સવાબ, બેહી ત
અને જઝાએ ઈલાહી (અ લાહ તરફથી મળનાર
બદલા) ઉપર સાચા િદલથી ઈમાન રાખે છે કે
નહી ? તેઓ પરવરિદગારે આલમની બંદગીમાં
સાચા છે કે નહીં ? ઝકાત આપવાનો બીજો
ફાયદો એ છે કે ઝકાત

ારા પરે શાન અને

તંગદ ત લોકોને રોઝગાર મળે છે . ઈમામ જાફરે
સાિદક

(અલિ હ સલામ)

ઝકાતના

બયાન કરતા ફરમાવે છે કે, “બેશક,

ફાયદા
ીમંતોની

કસોટી કરવા અને ગરીબોની હાજત પ ૂરી કરવા
માટે ઝકાત વાિજબ કરવામાં આવી છે અને
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(િનશંક) જો લોકો પોતાના માલની ઝકાત અદા
કરતે તો મુસલમાનોમાં કોઈ ગરીબ કે ફકીર ન
હોત, કોઈ એક બીજાના મોહતાજ ન હોત, કોઈ
ભ ૂખ્યુ કે િનઃવ ત્ર ન રહેત. પરં ત ુ

ીમંતો ઝકાત

અદા ન કરતા હોવાના (ગુનાહને) લીધે ગરીબો
પરે શાન રહે છે . આ સંજોગોમાં અ લાહ તઆલા
ઉપર એ વાત વાિજબ થાય છે કે

કોઈ

પોતાના માલમાંથી હકો અદા ન કરતો હોય
તેને પોતાની રહેમતથી દૂ ર રાખે. હુ ં ઝાતે
ખુદાની

કસમ

ખાઉ

ં

કે

ણે

તમામ

મખ્લ ૂકાતને પેદા કરી છે અને તેમની રોઝીમાં
િવશાળતા આપી છે . બેશક, સ ૂકા અને ભીના
(ખુ કી અને તરી)માં ઝકાત અદા કરી હોય
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એવો કોઈ માલ નાશ પામતો નથી. ત્રીજો
ફાયદો એ છે કે (ઈ સાનનો) નફસ ઝલાલતથી
પાક થઈ જાય છે અને તેને તબાહ અને
બરબાદ કરી દે નારી બીમારીથી મુિક્ત મળે છે .”
(કાફી, વસાઈલ, પ્રકરણ -૧, હદીસ - ૯)
કુરઆને

મજીદમાં

અ લાહ

તઆલા

પોતાના પયગ બર (સ લ લાહો અલ હે વ
આલેહી વસ લમ)ને ફરમાવે છે :
“(અય રસ ૂલ !) તમે તેમના માલની
ઝકાત લો અને તે રીતે તેઓને (ગુનાહોથી)
પાક અને સાફ કરી દયો.” (સ ૂરએ તૌબા - ૯,
આ : ૧૦૩)
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સ ૂરએ હ માં અ લાહ તઆલા ફરમાવે
છે :
અને

“અને

માણસ પોતાના નફસને હવા

હવસ

(આંતિરક

ઈ છાઓ

અને

મનોવાસના)થી સુરિક્ષત રાખે તો તેવા જ
લોકોની િદલી મુરાદ પ ૂરી થશે.” (સ ૂરએ હ

-

પ૯, આ : ૯)
કંજૂસાઈનો ઈલાજ માલમાંથી સખાવત
કરવી તે જ છે અને સતત સખાવત કરતા રહો
થી સખાવતની ટે વ પડી જાય અને શકય હોય
તે રીતે સખાવતના આદાબને લક્ષમાં રાખીને
સદકાતને અદા કરનાર જીવલેણ બીમારીઓથી
પણ મુિક્ત પામી શકે છે .
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ઝકાત અને સદકાતથી માલમાં

ૃિ ધ

થાય છે
ઝકાતનો દુ યવી ફાયદો એ છે

કે

તેનાથી માલમાં વ ૃિઘ્ધ થાય છે . જો રાહે ખુદામાં
તેની શરતો સાથે ઈ ફાક (ખચર્) કરવામાં આવે
તો ખુદાએ અ ઝ વ જ લનો ખાતરીપ ૂવર્કનો
વાયદો છે કે તેમાં બરકત થશે અને આનાથી
ઉ ટુ જો શૈતાની િવચારોને કારણે કંજૂસ અને
લોિભયા માણસો એવુ ં િવચારે કે રાહે ખુદામાં
ઈ ફાક કરવાથી પોતાનો માલ ઓછો થઈ જશે.
અને પોતે ફકીર થઈ જશે અને એવા શેતાની
િવચારો તેને ઈ ફાક કરવાથી અટકાવે, તો એવા
લોકો માટે કુઆર્ને મજીદ

પ ટ ફરમાવે છે કે
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ખુદાવંદે આલમ ખૈરાતને વધારી દે છે .” (સ ૂરએ
બકરહ - ર, આ : ર૭૬)
“એટલે કે ખુદા દુિનયામાં તે માલમાં
બરકત આપશે અને આખેરતમાં પણ તેનો
(અજર જઝીલ) ઉ મ બદલો અતા કરશે. બીજી
જગ્યાએ ખુદાવંદે આલમ ફરમાવે છે : અને તમે
લોકો

કાંઈ પણ (તેની રાહમાં) ખચર્ કરો છો,

તે તેનો બદલો (આ દુિનયામાં) આપશે અને તે
સૌથી સારો રોઝી આપનારો છે .” (સ ૂરએ સબા ૩૪, આ :૩૯)
સ ૂરએ મમાં ખુદા ફરમાવે છે :
“અને તમારામાંથી
ખુશી પ્રા ત કરવા માટે

લોકો ખુદાની
ઝકાત (વાિજબ અને
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મુ તહબ સદકાત) અદા કરે છે , તો તેવા જ
લોકો ખુદાની બારગાહમાં પોતાના માલ તથા
સવાબને વધારનારા છે .” (સ ૂરએ મ - ૩૦, આ
: ૩૯)
આ આયતે મુક સમાં માલમાં બરકત
થવાનો અને ઘણો વધારે અજરો સવાબનો,
બંનેનો ઉ લખ છે અને આ વાતના સમથર્નમાં
ઘણી િરવાયતો છે

માં હઝરત ફાતેમા ઝહેરા

(સલામુ લાહે અલ હા) ખુ બએ િફદકમાં છે કે,
“ખુદાવંદે આલમે િશકર્ ની નજાસતથી પાક થવા
માટે ઈમાન પ્રા તીને વાિજબ ગણાવેલ છે . અને
વગર્ અને ઘમંડની બીમારી દુર થવા માટે
નમાઝને વાિજબ કરે લ છે અને લોભ તથા
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કંજૂસીથી મુિકત મેળવવા માટે ઝકાતને વાિજબ
કરે લ છે . ( થી લોકો સખાવતની ફઝીલતથી
માહીતગાર થાય અને ગુનાહોથી પાક થઈ
જાય)

અને

આ

(ઝકાત

આપવી)

તમારી

રોઝીમાં વધારાનુ ં કારણ પણ છે .” (બેહા લ
અનવાર, ભાગ ૮, પાના ૧૦૯)
હઝરત

અમી લ

મોઅમેનીન

(અલિ હ સલામ)થી િરવાયત છે :
“

કોઈ નેકીના માગર્માં ખચર્ કરે તો

ખુદાવંદે આલમ તેનો બદલો દુિનયામાં પણ
આપે છે અને આખેરતમાં પણ તેના અજ્રમાં
વધારો કરે છે (કાફી) આપે આગળ ફરમા યુ ં કે
: “સદકા વડે તમારી રોઝી માંગો.” (વસાઈલ,
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સદકાનુ ં પ્રકરણ, હદીસ ૧૯, ભાગ - ૬, પાના
રપ૯)
િકતાબ ‘ઈ તુ ાઈ’માં લખ્યુ ં છે કે ઈમામ
જાફર

સાિદકે

(અલિ હ સલામ)

પોતાના

ફરઝંદને પ ૂછયું કે, “ઘર ખચર્ માટે કેટલી રકમ
મોજૂદ છે ?” તેઓએ જવાબ આ યો કે :
“ચાલીસ દીનાર” ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ
ફરમા યું કે, “તે બધી રકમ રાહે ખુદામાં સદકો
આપી દો.” આપ (અલિ હ સલામ)ના ફરઝંદે
ક ું કે : “આ િસવાય આપણી પાસે કોઈ રકમ
નથી.” ઈમામ (અલિ હ સલામ) ફરમા યુ ં :
“તમે બધી રકમ સદકામાં આપી દો. ખુદાવંદે
આલમ તેનો અજ્ર (બદલો) આપશે. શુ ં તમે

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 450
ન

HAJINAJI.COM

નથી જાણતા, કે દરે ક વ ત ુની એક ચાવી હોય
છે અને રોઝીની ચાવી સદકો (ખૈરાત) છે .”
યારપછી ઈમામ (અલિ હ સલામ)ના ફરઝંદ
મોહ મદે તે બધા દીનાર સદકામાં આપી દીધા.
હજુ થોડા િદવસ પસાર થયા હશે યાં ઈમામ
(અલિ હ સલામ) પાસે કયાંકથી ચાર હજાર
દીનાર આ યા. યારે આપ (અલિ હ સલામ)એ
ફરમા યું : “બેટા, આપણે ચાલીસ દીનાર
આ યા તો ખુદાવંદે આલમે તેના બદલામાં
આપણને ચાર હજાર દીનાર આ યા.”
હઝરત

અમી લ

મોઅમેનીન

(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે : “જયારે (તમે)
ફકીર અને મોહતાજ થઈ જાઓ યારે સદકો
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આપીને ખુદાવંદે આલમ સાથે વેપાર કરો.”
હઝરત

ઈમામ

રઝા

(અલિ હ સલામ)એ

પોતાના ગુલામને ફરમા યુ ં : “શુ ં આ

તેં કોઈ

વ તુ રાહે ખુદામાં આપી છે ?” ગુલામે અઝર્
કરી,

“ખુદાની

કસમ,

(અલિ હ સલામ)એ

નહી.”

ફરમા યુ,ં

યારે

આપ

“(તો)

પછી

ખુદાએ અઝઝ વ જ લ આપણને બદલો કયાંથી
આપશે ?”
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિ હ સલામ)
એક હદીસના અનુસધ
ં ાનમાં આ આયત, ફ હોવ
યુખ્લેફો એટલે કે,

કાંઈ રાહે ખુદામાં ખચર્

કરવામાં આવે તેનો બદલો ખુદા તરત જ આપે
છે . આ આયત િવષે આપ ફરમાવે છે કે, “શુ ં
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તમે એવું ગુમાન કરો છો કે ખુદા વાયદાનો ભંગ
કરે છે ?” રાવીએ અઝર્ કરી : ‘‘નહીં.” ઈમામ
(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ,ં ‘‘તો પછી તમે
તમારા ઈ ફાકનો બદલો કેમ નથી મેળવતા ?”
તેણે અરજ કરી કે, ‘‘હુ ં નથી જાણતો.” ઈમામ
(અલિ હ સલામ)એ

ફરમા યુ ં

કે,

“જો

તમારામાંથી કોઈ હલાલ રોઝી મેળવે અને
તેમાંથી એક િદરહમ પણ હલાલ માગર્માં ખચેર્
તો તેનો બદલો અવ ય મળે છે . “એટલે કે, જો
તેનો બદલો ન મળે તો તે માલ હરામ રીતે
મેળવેલો હશે અથવા તો તે હરામ માગર્માં ખચર્
કરવામાં આ યો છે .
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આ

િવષયની

ઘણી

આયતો

અને

ૂ ાવી
િરવાયતો છે . પરં ત ુ આ િવષયને અહીં ટંક
નાખીએ છીએ. મરહમ
ૂ ન ૂરીએ તેમની િકતાબ
ક મએ તય બાહમાં રાહે ખુદામાં સદકા અને
ખયરાતની ફઝીલતનુ ં વણર્ન કરતા ચાલીસ
િહકાયત લખી છે .

માં તેઓના એક િવ સનીય

આખુદ
ં મુ લા ફતેહઅલીનો એક સ ય પ્રસંગ
ન ઘ્યો છે . તેઓ આ પ્રસંગ આ રીતે બયાન કરે
છે : એક વરસે મ ધવારી ખ ૂબ જ વધી ગઈ
ૂ ડો હતો. તે
હતી. મારી પાસે જમીનનો એક ટક
જમીનને મેં ખેડી રાખી હતી. યોગાનેયોગ એવો
થયો હતો કે તે વષેર્ મારા ખેતરની નીપજ
બીજા લોકોની સરખામણીમાં ઘણી સારી અને
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લીલીછમ થઈ હતી અને મારા ખેતરનો પાક
વહેલો ઉપયોગમાં લેવા યોગ્ય થઈ (પાકી)
ગયો. એ વરસે સમાજમાં બધા વગર્ના લોકો
મુ કેલીમાં અને ગંભીર હાલતમાં હતા. તેથી
મા

દય તડપી ગયુ.ં મેં મારા િદલમાંથી

નફાનો િવચાર કાઢી નાખ્યો. હુ ં મિ જદમાં ગયો
અને યાં જઈને મેં એવી જાહેરાત કરી કે : મારી
એ જમીન ઉપર

જવનો પાક થયો છે તેની

ઉપરથી હુ ં મારો હક ઉઠાવી લઉ
જમીનમાં

ઉગેલા

પાકને

ફકત

.ં તે

જ રતમંદો

િસવાય કોઈ હાથ ન લગાવે અને ફકીર પણ
પોતાની અને પોતાના કુટુંબની જ રીયાત કરતા
વધારે ન લે એ શરતે, બીજા બધા ખેતરનો

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 455
ન

HAJINAJI.COM

પાક

તૈયાર

થઈ

જાય

યાં

સુધી

મારા

ખેતરમાંથી જવ લઈ જવાની પરવાનગી આપુ ં
.ં મારી એ જમીન ઉપર ફકીરો દરરોજ જતા
અને પોતાની જ િરયાત મુજબના જવ લઈ
જતા. મને ( યાં કેટલો પાક થયો છે અને લોકો
કેટલો લઈ ગયા છે ) તેની કોઈ ફીકર ન હતી.
કારણકે, હુ ં એ જમીનના પાકથી અલગ થઈ
ગયો હતો. અને મને તે જમીનની ફસલની કોઈ
આશા ન હતી. જયારે બીજા બધા ખેતરોમાં પાક
તૈયાર થઈ ગયો અને લોકોના દુઃખ સુખમાં
ફેરવાઈ ગયા. મને મારા બીજા બધા ખેતરોનો
િહસાબ િકતાબ પતાવીને નવરાશ મળી યારે મેં
ફસલ કાપનારા મજૂરોને

જમીનનો પાક મે
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લોકો માટે વકફ કરી દીધો હતો તે જમીનની
તપાસ કરવા માટે મોક યા. મને એવો ખયાલ
હતો કે,

યાં ઝાડી - ઝાંખરામાં કદાચ થોડા

ઘણા જવ બાકી rhyર ા હોય. જયારે મજૂરોએ
એ જમીનમાં જઈને ફસલ કાપી અને સાફ કરી
યારે તે જવનો પાક મ યો તે બીજી બધી
જમીનોના પાક કરતા બમણો (ડબલ) હતો.
એટલે કે , એ જમીનના પાકમાંથી ફકીરો જવ
લઈ ગયા હતા. તેમ છતાં તેમાંથી જરાએ જવ
ઓછા થયા ન હતા. પરં ત ુ તેના કરતા વધી
ગયા હતા. આ બનાવ અસાધારણ (ચમ કાિરક)
હતો. તેના કરતાંય આ યર્ની વાત તો એ બની,
કે પાનખર

ુ ા આરં ભમાં જયારે બીજી
તન
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જમીનમાં ખેતી કરવામાં આવી હતી તેમાં એક
વષર્ સુધી કોઈ પાક થતો ન હતો એટલે કે, એક
વષર્ સુધી તે જમીનમાં ખેતી કરી શકાતી ન
હતી ; પરં ત ુ મારી તે જમીનના ભાગમાં બી
વાવવામાં ન આ યા, હળ ચલાવવામાં આ યુ ં
ન હત ું અને ખેતી પણ કરવામાં આવી ન હતી
અને

ત ુ પણ બદલાઈ ગઈ હતી. બરફની

તુ

પણ પ ૂરી થઈ ગઈ હતી. યારપછી અમે જોયુ ં કે
તે જમીન ઉપરનો પાક લીલો અને સંદર થયો
હતો. તે વષર્માં બીજી વખત સુદર
ં
નીપજ થઈ
હતી.
આ બનાવથી મને એટલું બધુ ં આ યર્
થયું કે, મને એવી શંકા થવા લાગી કે મારી
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જમીનના બદલે બીજા કોઈની જમીન તો નથી
ને ? અને જયારે પાકની કાપણી કરવામાં આવી
તો બીજા ખેતરો કરતા કેટલીયે વધારે હતી.
આ ઉપરાંત મરહમ
ૂ ે બીજી એક વાત
પણ ન ધી છે : તેઓનો એક ફક્ષનો બગીચો
ર તાની બાજુ ઉપર આવેલો હતો. બગીચામાં
જયારે ફક્ષનાં વેલાઓ ઉપર પહેલી વખત ફક્ષ
આવી

યારે

તેઓએ બગીચાના ચોકીદારને

હક
ુ મ આ યો હતો કે બગીચાનો

ભાગ

સડકના કીનારે આવેલો છે તેને રાહદારીઓ
માટે છોડી દે વો,

થી, યાંથી પસાર થનારા

લોકો એ ફક્ષ ખાઈ શકે અને પોતાની સાથે પણ
લઈ જઈ શકે અને તે ભાગમાંથી ફક્ષ તોડતા
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કોઈને ન અટકાવવાનો હક
ુ મ આ યો. જયારે
ફક્ષની મોસમ પ ૂરી થઈ બીજી બધી જગ્યાએથી
ફક્ષ તોડવાનુ ં કામ પ ૂ ં થયુ ં

યારે સડકના

કીનારે આવેલા ફક્ષના તે વેલાઓમાં કોઈ ફક્ષ
રહી ગઈ હોય અથવા તો પાંદડાઓની વ ચે
અમુક ફક્ષ રાહદારીઓને દે ખાઈ ન હોય અથવા
તોડવાની રહી ગઈ હોય તો તેવી ફક્ષ તોડવામાં
આવી યારે તે ફક્ષનુ ં પ્રમાણ બગીચાના બીજા
ભાગો કરતા કેટલાગણુ ં વધારે હત ું અને તમામ
પ્રવાસીઓએ તેમાંથી ફક્ષ ખાધી હોવા છતાં
તેમાંથી ફક્ષ ઓછી થઈ ન હતી.
આ ઉપરાંત એ વાત પણ લખવામાં
આવી છે કે , દર વરસે જયારે ઘઉનો પાક
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તૈયાર થઈ જતો

યારે તેને પાક અને સાફ

કરીને ઘરે લઈ જવામાં આવતો અને યાર પછી
તેમાંથી ઝકાત આપવામાં આવતી. પરં ત ુ એક
વષર્ ઘઉને પાક સાફ કરીને ઘરે લાવતા પહેલા
જ

એવો

િવચાર

થયો

કે,

ઘઉંની

ઝકાત

આપવામાં િવલંબ કરવો યોગ્ય નથી. ઘઉં હાજર
છે , ફકીર લોકો પણ હાજર છે . તેથી

ફકીર

લોકો િવષેની જાણકારી હતી તેમને બોલા યા
અને ઘઉંનો િહસાબ કરીને ફકીરોને અલગ
અલગ ભાગ કરીને આપી દીધા. બાકીના ઘઉં
ઘરે લઈ ગયા. ઘરમાં ઘઉંના મોટા મોટા ડ બા
ભરી લીધા. તે બધા ઘઉંનુ ં પ્રમાણ કેટલું છે
તેની માિહતી હતી ! પરં ત,ુ જયારે િહસાબ કય
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યારે ખબર પડી કે ફકીરોને ઝકાત પેટે

ઘઉં

આપવામાં આ યા હતા તેટલું પ્રમાણ ઓ ં થયુ ં
નથી અને ઝકાત આ યા પહેલા

ટલા ઘઉં

હતા તેટલા જ પ્રમાણમાં ર ા છે .
એ જ િકતાબમાં હાજી મહદી સુ તાન
આબાદીએ લખ્યુ ં છે કે, એક વષેર્ જયારે મેં
ખેતીવાડીની ઉપજ લેવાનુ ં કાયર્ પ ૂ ં કરીને
ઘઉંનુ ં વજન કયુર્ં અને તેની ઝકાત

જગ્યાએ

થળ ઉપર જ આપી દીધી. યાર પછી એક
માસ સુધી ઘઉં તે જ જગ્યાએ પડયા ર ા.
તેમાંથી જાનવર અને ઉંદર ઘઉં ખાતા ર ા.
યાર પછી જયારે મેં તે ઘઉંનુ ં વજન કયુર્ં તો તે
ઘઉંનુ ં વજન પહેલા િદવસ

ટલું જ થયુ.ં એટલે
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કે,

અનાજ ઝકાત પેટે આ યુ ં હત ું અને

જાનવર વગેરેએ

ટલું નુકશાન પહ ચાડયુ ં હત ું

તેટલા ઘઉં પણ તેમાંથી ઓછા થયા ન હતા.

ઝકાતના

કાર અને

માણ

ઝકાતના બે પ્રકાર છે . વાિજબ અને
મુ તહબ.

વાિજબ

ઝકાતના

બે

પ્રકાર

છે ,

માલની ઝકાત અને શરીરની ઝકાત.
(ઝકાતે િફત્રા). માલની ઝકાત નવ
વ તુઓ ઉપર છે .

માં ચાર પ્રકારના ખા

પદાથર્ (ઘઉં, જવ, ખજૂર અને િકસિમસ (ફક્ષ).
ત્રણ પ્રકારના જાનવર (ઘેંટા, ગાય અને ઊંટ)
અને બે પ્રકારની ધાત ુ (સોનુ ં અને ચાંદી)
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ચાર પ્રકારના ખા

પદાથર્ ઘઉં, જવ,

ખજૂર અને િકસિમસ (ફક્ષ) તેના િનિ ત પ્રમાણ
સુધી પહ ચે યારે તેની ઉપર ઝકાત વાિજબ
થાય છે . તે પ્રમાણ ર૮૦ મણ તબરે ઝીથી ૪પ
ઓ ં એટલે કે લગભગ ૮૪૭ કીલો ગ્રામ થાય
છે . જો ઘઉં, જવ, ખજૂર અને િકસિમસની
િસંચાઈ વરસાદના પાણીથી અથવા નહેરથી
થઈ હોય અથવા જમીનની ભીનાશથી ( મ કે
િમસરની અમુક જમીનમાં થાય છે ) કરવામાં
આવી હોય તેની ઝકાત દસમો (૧૦) ભાગ થશે
અને જો કૂવાના પાણીથી કરવામાં આવી હોય
તો વીસમો (ર૦) ભાગ ઝકાત થશે. ત્રણ
પ્રકારના જાનવરની ઝકાત નીચે મુજબ છે .
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(૧) ઘેટાની ઝકાતના પાંચ ધોરણ છે :
િનસાબ : (ધોરણ)
(િનસાબ એટલે ઝકાત વાિજબ થવા
માટે ન ુ ં પ્રમાણ)
પહેલો િનસાબ : ચાલીસ છે અને તેની
ઝકાત એક ઘેટું છે અને ચાલીસથી ઓછા ઘેંટા
ઉપર ઝકાત નથી.
બીજો િનસાબ : એકસો એકવીસ (૧ર૧)
છે . તેની ઝકાત બે ઘેટાં છે .
ત્રીજો િનસાબ : બસો એક (ર૦૧) છે .
તેની ઝકાત ત્રણ ઘેટાં છે .
ચોથો િનસાબ : ત્રણસો એક(૩૦૧) છે .
તેની ઝકાત ચાર ઘેટાં છે .
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પાંચમો

િનસાબ

:

ચારસો

અથવા

તેનાથી વધારે છે . એ સંજોગોમાં દરે ક સો સો નો
ભાગ કરીને દરે ક એકસો ઘેટાં ઉપર એક ઘેટું
ઝકાત છે .
(ર) ગાયના બે િનસાબ છે :
પહેલો

િનસાબ

:

ગાયની

ઝકાતનો

પહેલો િનસાબ ત્રીસ (૩૦) છે . (એટલે કે કોઈની
પાસે ત્રીસ ગાય હોય તો તેની ઉપર ઝકાત
વાિજબ થઈ જાય છે ) અને તેની ઝકાત ગાયનુ ં
એક એવું (બ ચુ)ં વાછરડું છે

બીજા વષર્માં

પ્રવેશી ગયુ ં હોય અને ત્રીસની ઓછી સંખ્યા
ઉપર ઝકાત નથી.
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બીજો

િનસાબ

:

બીજો

િનસાબ

ચાલીસ(૪૦) છે . અને તેની ઝકાત એક માદા
બ ચુ ં

ત્રીજા વષર્માં પ્રવેશી ગયુ ં હોય તે છે .

સાંઈઠ(૬૦) ગાય ઉપર બે વષર્ના બે વાછરડા,
િસ ેર (૭૦) ઉપર એક બે વરસનુ ં અને એક
ત્રણ વરસનુ ં વાછરડું અને તેવી જ રીતે પ્રમાણ
વધત ું જાય તો ત્રીસ અથવા ચાલીસ ચાલીસનો
િહસાબ કરીને ઝકાત આપવી જોઈએ.
(૩) ઊંટની ઝકાતના બાર ધોરણ છે :
પહેલો િનસાબ : પાંચ (પ) ઊંટ છે . તેની
ઝકાત એક ઘેટું છે અને જો ઊંટની સંખ્યા
પાંચથી ઓછી હોય તો તેની ઉપર ઝકાત
વાિજબ નથી.

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 467
ન

HAJINAJI.COM

બીજો િનસાબ : દસ (૧૦) ઊંટ છે અને
તેની ઝકાત બે ઘેટાં છે .
ત્રીજો િનસાબ : પંદર (૧પ) ઊંટ છે
અને તેની ઝકાત ત્રણ ઘેટાં છે .
ચોથો િનસાબ : વીસ (ર૦) ઊંટ છે અને
તેની ઝકાત ચાર ઘેટાં છે .
પાંચમો િનસાબ : પ ચીસ (રપ) ઊંટ છે
અને તેની ઝકાત પાંચ ઘેટાં છે .
છ ો િનસાબ : છ વીસ (ર૬) ઊંટ છે
અને તેની ઝકાત બે વરસનુ ં એક ઊંટ છે .
સાતમો િનસાબ : છત્રીસ (૩૬) ઊંટ છે
અને તેની ઝકાત ત્રણ વરસનુ ં એક ઊંટ છે .
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આઠમો િનસાબ : છે તાલીસ (૪૬) ઊંટ
છે અને તેની ઝકાત ચાર વરસનુ ં એક ઊંટ છે .
નવમો િનસાબ : એકસઠ (૬૧) ઊંટ છે
અને તેની ઝકાત પાંચ વરસનુ ં ઊંટ છે .
દસમો િનસાબ : છ તેર (૭૬) ઊંટ છે
અને તેની ઝકાત ત્રણ વરસના બે ઊંટ છે .
અિગયારમો િનસાબ : એકાણુ ં (૯૧) ઊંટ
છે અને તેની ઝકાત ચાર વરસના બે ઊંટ છે .
બારમો
(૧ર૧)

ઊંટ

િનસાબ
છે

અને

:

એકસો

તેની

ઉપર

એકવીસ
ટલા

પ્રમાણમાં સંખ્યા વધતી જાય તો તેની ઝકાત
દરે ક ચાલીસ ઊંટ ઉપર ત્રણ વરસનુ ં એક ઊંટ
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થશે. અથવા દરે ક પચાસ ઊંટ ઉપર ચાર
વરસનુ ં એક ઊંટ થશે.
સોના અને ચાંદ નો િનસાબ :
ચાંદીના િસકકાના બે પ્રકારના િનસાબ
છે .
પહેલો િનસાબ : પહેલો િનસાબ એકસો
પાંચ (૧૦પ) િમ કાલ છે . જો તે ચાંદી એક વષર્
સુધી પડી રહી હોય અને તેનો કોઈ સોદો
( યવહાર) કરવામાં આ યો ન હોય તો તેમાંથી
૧/૪૦ (ચાલીસમો ભાગ) એટલે કે બે િમ કાલ
અને પંદર ચણા

ટલી ઝકાત આપવી પડશે.

(અને જો તેટલા પ્રમાણમાં ચાંદી ન હોય તો
તેની ઝકાત આપવી વાિજબ નથી.
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બીજો િનસાબ : એકવીસ િમ કાલ છે .
એટલે કે જો એકસો પાંચ (૧૦પ) િમ કાલથી
એકવીસ િમ કાલ અને વધારે થઈ જાય તો
પછી બધી જ એકસો છ વીસ િમ કાલ ચાંદીની
૧/૪૦

(ચાલીસમો

ભાગ)

ઝકાત

તરીકે

આપવી. અને જો અમુક વરસો સુધી (ચાંદી)
પડી રહી હોય તો દરે ક વષેર્ ચાલીસમો ભાગ
ઝકાત

તરીકે

આપવી,

િસવાય

કે

પહેલા

િનસાબથી પણ ઓ ં હોય.
સોનાના િસકકાના પણ બે િનસાબ છે :
પહેલો િનસાબ : વીસ િમ કાલ શરઈ છે .
માંથી દરે ક િમ કાલ અઢાર ચણા બરાબર
થાય છે .

સામા ય રીતે પંદર િમ કાલ
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છે . અને જયારે પણ વીસ િમ કાલ શરઈ સોનુ ં
એક વષર્ સુધી પડયુ ં રહે તો તેનો ૧/૪૦
(ચાલીસમો ભાગ)

ચણાના નવ દાણા

ટલો

થાય છ તેટલી ઝકાત આપવી પડશે.
બીજો િનસાબ : ચાર િમ કાલ શરઈ છે .
એટલે કે, જયારે વીસ િમ કાલમાં ચાર િમ કાલ
વધી જાય યારે તે બધાનો ૧/૪૦ (ચાલીસમો
ભાગ) અદા કરે . જો ઓછો વધારો થયો હોય તો
તે પહેલા પ્રમાણ મુજબ નવ ચણા
પ ૂરત ું છે . તેવી જ રીતે

ટલું માપ

ટલું પ્રમાણ વધે એટલે

કે ચાર વધે તો તે બધાની ઝકાત અદા કરે . જો
ચારથી ઓછો વધારો થયો હોય તો વધારાની
ઝકાત નથી. આમ સમગ્ર રીતે જયારે ચાંદી

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 472
ન

HAJINAJI.COM

એકસો

પાંચ

િમ કાલ

અને

સોનુ ં

પંદર

િમ કાલથી સામા ય વધારે હોય તો તે બધા
૧/૪૦

(ચાલીસમો

ભાગ)

અદા

કરે .

તો

વાજીબુલ અદા થઈ જશે. બલકે તો પણ વધારે
જ આપયુ
્ ં છે .
આગળ ઉ લેખ થઈ ગયો છે તે પ્રમાણે
ઉપર જણા યા છે તે બધા ઝકાતના જનરલ
હક
ુ મો છે . તેના િવગતવાર મસાએલ અને
રઆત િરસાલએ અમલી યાહમાં મોજૂદ છે
અને
(િરસાલએ

( યિકત) જાણવા માંગે તો તેમાં
અમલી યાહ)નો

અ યાસ

કરીને

જાણી શકે છે .

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 473
ન

HAJINAJI.COM

(અનુવાદકની ન ધ : ઝકાત વગેરેના પ્રમાણ
માટે

મુજતહીદે આલમની તકલીદમાં હોઈએ

તેમની તવઝીહલ
મસાએલની િકતાબમાંથી
ુ
િવગતવાર માિહતી જાણીને પછી અમલ કરવા
િવનંતી છે .)

ઝકાતે ફ ા :
માણસ ઈદુલ ફીત્રની રાત્રે (એટલે કે
શ વાલ મહીનાની પહેલી રાત્રે) સ ૂયાર્ ત વખતે
બાલીગ, આકીલ અને ગની (એટલે કે

ની

પાસે કોઈ કામ-કમાવાનુ ં સાધન હોય, મહીના
અથવા

વષર્ના

અંતે

પોતાની

આવકના

સાધનોમાંથી પોતાના આખા વષર્નો ખચર્ કાઢી
શકતો હોય તે ગની કહેવાય છે ) થઈ જાય તો
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તેની ઉપર તેનો પોતાનો અને પોતાની ઉપર
લોકોની ખાધા ખોરાકીની જવાબદારી હોયમાં દૂ ધ પીતા બાળકો અને મહેમાનનો પણ
સમાવેશ થઈ જાય છે . તે બધાના માટે એક
સાઅ

લગભગ ત્રણ કીલો ગ્રામ થાય છે

તેટલા ઘઉં અથવા ખજૂર અથવા િકસિમસ
અથવા ચોખા અથવા રોટલી વગેરે (ફીતરા
તરીકે) કોઈ મુ તહકને આપે અને જો તે
વ ત ુઓની તેટલી િકંમત (રકમ) અદા કરે તો
પણ પ ૂરત ું છે .
યાદ

રાખજો,

કે

ઝકાતે

િફત્રાનો

તા કાિલક થતો લાભ એ છે કે ઝકાતે િફત્રા અદા
કરનાર યિકત તે વષેર્ મોતથી સુરિક્ષત રહે છે .
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(એટલે કે આકિ મક મોતથી સુરિક્ષત રહેશે.
કુદરતી રીતે મોત િનિ ત હશે તો ઈ તેકાલ
પામશે.)
િરવાયત છે કે, ઈમામ જાફરે સાિદક
(અલિ હ સલામ)

પોતાના

આિથર્ક

યવ થાપકને ફરમા યુ ં કે, “જાઓ, મારા ઘરના
તમામ સ યોની ઝકાતે િફત્રા અદા કરો અને
તેમાંના કોઈની પણ ઝકાતે િફત્રા અદા કરવાનુ ં
ભ ૂલતા નહીં. કેમકે, જો કોઈની ઝકાતે િફત્રા
અદા કરવામાં ન આવે. તો તેમનો નાશ થવાનો
મને ડર રહેશે.” તેણે પ ૂછયું : “નાશ થવાનો શુ ં
અથર્ ?”

યારે આપે(અલિ હ સલામ) જવાબ

આ યો : “મોત અને તે (ઝકાતે િફત્રા) અદા
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કરવાનો સવાબ એ છે કે તેનાથી એક મહીનાના
રોઝા કબ ૂલ થાય છે .”
ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ આ પ્રમાણે પણ
ફરમા યું : “ઝકાતે િફત્રા માહે મુબારકે રોઝાને
સંપ ૂણર્ કરે છે .”

ઝકાતે ફ ા કોને આપવી ? :
“િનઃસંશય ઝકાત (ખૈરાત) તો (ફકત)
ફકીરોનો હક છે અને મોહતાજોનો અને તે
(ઝકાત) ભેગી કરનારાઓ માટે છે અને

મના

અંતઃકરણો (ઈ લામ તરફ) વળે લા છે . વળી
ગરદન છોડાવવા માટે

(ગુલામોને આઝાદ

કરાવવા) અને કઝર્દારો માટે (

પોતાની જાતે

પોતાનુ ં કઝર્ અદા કરી શકતા ન હોય) અને
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ખુદાની

રાહમાં

હાદ

કરનારાઓનો

અને

પરદે શીઓની મદદમાં (ખચર્ કરવો જોઈએ)
(આ હકો) ખુદા તરફથી િનિ ત કરાએલા
(ઝકાતના િનયમો) છે અને ખુદા ખ ૂબ જ મોટો
જ્ઞાની અને હીકમતવાળો છે .” (સુરએ તૌબા ૯, આ : ૬૦)
ઝકાતના માલને આઠ જગ્યાએ ખચર્ કરી
શકાય

છે

નો

ઉ લેખ

ઉપરની

શરીફામાં કરવામાં આ યો છે ,

આયત

ની િવગત નીચે

મુજબ છે .
૧. ફકીર : ફકીર એટલે એવો માણસ
ની પાસે પોતાના કુટુંબીજનોની આખા વષર્ની
ખચર્ની રકમ ન હોય. (એટલે કે િસલક મોજૂદ
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ન હોય) અને પછી પણ તે આખા વષર્નો ખચર્
કરી શકે તેમ ન હોય. જો કોઈ પાસે હુ ર
ઉ ોગ, ( યવસાય) સંપિ

હોય અને જો તે

પોતાનો અને પોતાના બાલ બ ચાનો આખા
વષર્નો ખચર્ પ ૂરો કરી શકે તેમ હોય તો માણસ
‘ફકીર’ ગણાતો નથી.
(ર) મી કીન : મી કીન એવી યિકત છે
ફકીર કરતા પણ વધારે તંગદ ત હોય.
(૩) એ
શકાય છે કે

યિકતને પણ ઝકાત આપી

ઈમામ (અલિ હ સલામ) અથવા

નાએબે ઈમામ તરફથી ઝકાત એકઠી કરતા
હોય અને ઈમામ (અલિ હ સલામ), નાએબે
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ઈમામ

અથવા

મુ તહકને

ઝકાતની

રકમ

પહ ચાડતા હોય.
(૪) એ મુસલમાનો કે

નુ ં ઈમાન

કમઝોર હોય અને તેન ુ ં ઈમાન મજબ ૂત કરવા
માટે અને તેને સાિબત કદમ રાખવા માટે
ઝકાતની રકમ ખચીર્ શકાય છે .
(પ)

ગુલામ મુ કેલીમાં ફસાએલો

હોય તેને આઝાદ કરાવવાની િન યતથી અથવા
તેને ખરીદવા માટે ઝકાતની રકમનો ખચર્ કરી
શકાય છે .
(૬) એ કઝર્દાર

પોતાનુ ં કઝર્ અદા

કરવાની શિક્ત ધરાવતો ન હોય તેને ઝકાતની
રકમ આપી શકાય છે .
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(૭) રાહે ખુદામાં ઝકાતની રકમ ખચીર્
શકાય છે અને તેનો અથર્ એ છે કે એવા દરે ક
કામ

નો સમગ્ર રીતે દીની ફાયદો થતો હોય.

મ કે, મિ જદો અથવા એવા મદ્રેસા થાપવા,
જયાં દીની તાલીમ આપવામાં આવતી હોય
અથવા પુલ બનાવવા અથવા બે સમ ૂહો અથવા
બે યિકતઓ વ ચે સમાધાન કરાવવા અથવા
ઈબાદતમાં મદદ કરવી વગેરે.

ુ તહબ ઝકાત :
સાત

વ તુઓમાંથી

ઝકાત

આપવી

મુ તહબ છે .

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 481
ન

HAJINAJI.COM

(૧) સંપિ
માણસ

વેપારના

: એટલે એવો માલ
યવહારમાં

ખચર્

નાથી
કરવા

માંગતો હોય.
(ર) દાળના િવિવધ પ્રકાર,

મ કે

ચોખા, દાળ, અડદ વગેરે. પરં ત ુ શાકભાજી

મ

કે રીંગણા, કાકડી, તરબ ૂચ, સાકરટે ટી વગેરે
ઉપર ઝકાત નથી.
(૩) માદા ઘોડી.
(૪) આભ ૂષણ અને શણગારની વ ત ુઓ
મોઅમીનોને ઉછીની આપવી.
(પ)
માલનો

પો અથવા દફન કરાએલો માલ
ઉપયોગ

થતો
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ઈ તેતાઅતના સંજોગમાં તેની એક વરસની
ઝકાત આપવી મુ તહબ છે .
(૬)

જો

કોઈ

ઝકાતથી

ટકારો

ુ ી તે પ્રમાણે ખચર્ કરે (એટલે
મેળવવાના હેતથ
કે, ઝકાતના પોતાની પાસેના માલ, જાનવર
વગેરેમાંથી એક વષર્ પ ૂ ં થવા પહેલા તેમાંથી
અમુક ભાગને વેચી દે ) તો તેવા માલમાંથી પણ
વષર્ શ થતા વખતે ઝકાત આપે.
(૭) માલે ઈજારા એટલે કે ઘર, દુકાન,
બાગ, હમામ, વગેરેના ભાડા અને ઈજારાની
રકમમાંથી ઝકાત આપવી મુ તહબ છે .

અ ય વા જબ ઈ ફાક :
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ઝકાત પછી સૌથી વધારે અગ યની
વાિજબે ઈલાહી ખુ સ છે ,

ને ખુદાવંદે આલમે

પયગ બર (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ) અને તેની આલ માટે મુકરર્ ર કરે લ
છે . કેમ કે, ઝકાત તેમના માટે હરામ છે .

કોઈ

ખુ સમાં એક પણ દીરહમ અથવા તેનાથી પણ
ઓછી રકમ અદા ન કરે , તો તે આલે મોહ મદ
(અલિ હ સલામ)ના હક ઉપર િસતમ કરનાર
અને ગ બ કરનારાઓમાંથી હશે અને જો તે
માલને પોતાના માટે હલાલ સમ

અને તે

(ખુ સ)

કરે

વાિજબ

હોવાનો

ઈ કાર

તો

કાફરોમાંથી છે . કેમ કે, ખુ સનુ ં વાિજબ હોવુ ં
ઈ લામના સમ ૂહ અને કુઆર્ને મજીદે તો તેને
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ખુદા પર ઈમાનની એક શતર્ ગણાવી છે .
અ લાહ તઆલા ઈરશાદ ફરમાવે છે :
“.....અને જાણી

યો

નફો તમે કોઈ

વ ત ુમાંથી મેળવો (લડાઈ દરિમયાન તમે
વ ત ુ લટં ૂ ના માલ તરીકે મેળવો) તો તેમાંથી
પાંચમો ભાગ ખુદા અને રસુલ અને(રસુલના)
સગાં વહાલાઓનો, યતીમો, મી કીનો અને
મુસાફરોનો છે અને જો તમે ખુદા પર અને તે
(ગૈબી મદદ) પર ઈમાન રાખતા હો
અમારા

(ખાસ)

સ લ લાહો

બંદા

અલ હે

વ

અમે

(હઝરત

મોહ મદ

આલેહી

વસ લમ)

ં બદરમાં) ઉતારી હતી
િનણર્યના િદવસે (જગે
િદવસે (મુસલમાનો અને કાફરો) બે પક્ષો સામ
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સામા થઈ ગયા હતા. અને ખુદા તો દરે ક વ ત ુ
ઉપર કાબુ ધરાવનાર છે .” (સુરએ અ ફાલ -૮,
આ : ૪૧)
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે છે કે, “અમો અહલેબૈત ઉપર ખુદાવંદે
આલમે ઝકાત હરામ કરી છે અને અમારા માટે
ખુ સ મુકરર્ ર કયુર્ છે . સદકો અમારી ઉપર હરામ
છે .

ખુ સ

અમારા

માટે

વાિજબ

અને

હદીયો(ભેટ-પુર કાર) અમારા માટે જાએઝ છે .”
(મનલન યહઝ લ ફકીહ, ભાગ - ર, પાના ૪૧)
હઝરત

ઈમામ

મોહ મદ

બાિકર

(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે કે , “કયામતના
િદવસે લોકો માટે સૌથી કપરો સમય એ હશે
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જયારે ખુ સના હકદાર ઊભા થશે અને
લોકોએ (ખુ સ) અદા નથી કયુર્ તેમની પાસે
પોતાના હકની માંગણી કરશે.” (કાફી, ભાગ ૧, પાના નંબર પ૪૬)

રોઝીમાં

ૃિ ધ, માલની પાક ઝગી - આવતી
કાલ માટ સં હ :

હઝરત

ઈમામ

અલી

રઝા

(અલિ હ સલામ)ના દો તો પૈકી ફારસના એક
વેપારીએ

ઈમામ

લખ્યો અને પોતાના

(અલિ હ સલામ)ને

પત્ર

માલમાંથી ખુ સ કાઢયુ ં

ન હત ું તેમાંથી વાપરવાની પરવાનગી માંગી.
તેના જવાબમાં ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ આ
પ્રમાણે લખ્યું : બેશક, ખુદાવંદે આલમ વાસેઅ
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(વધારનાર) અને કરીમ છે .

કોઈ ખુદાવંદે

આલમના હક
ુ મ ઉપર અમલ કરે તેના માટે
સવાબ અને જઝાએ ખૈરની જામીનગીરી આપી
છે અને

કોઈ તેના હક
ુ મની અવગણના કરે

તેના માટે અઝાબનો વાયદો કરવામાં આ યો
છે . બેશક, ઈ સાન માટે ખુદાવંદે આલમે
માલ હલાલ કય છે તે (વાપરવો) જ જાએઝ
છે . િનઃસંશય ખુ સ અમારી જ રત છે અને
અમારા દીનનો હક
ુ મ છે . અમારા દો તો માટે
રોઝગારનુ ં

માઘ્યમ

છે

અને

ઈઝઝતના રક્ષણ (એટલે કે

તે

અમારી

લોકો તરફથી

અમને તકલીફ પહ ચવાની શકયતા છે તેનાથી
બચવા ખચર્) કરવા માટે છે . તેથી અમોને
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ખુ સ(ની રકમ) આપવાનુ ં ટાળો નહીં અને
શકય હોય યાં સુધી તમે અમારી દુવાઓથી
વંિચત ન રહો. બેશક, ખુ સ આપવુ ં એ તમારી
રોઝીનુ ં િવશાળ થવાનુ ં અને ગુનાહોથી પાક
થવા માટે ન ુ ં કારણ છે . અને તે પરે શાની અને
િનસહાયતા (કયામત) ના િદવસ માટે નો સંગ્રહ
છે અને મુસલમાન તે જ છે

ણે ખુદાવંદે

આલમની ઈતાઅત અને બંદગી માટે
કય છે તેને પ ૂરો કરે અને

વાયદો

કોઈ મ ઢેથી

(વાયદાની) કબ ૂલાત કરે પણ િદલથી તેનો
િવરોધ કરે તો તે મુસલમાન નથી.(વાફી, કાફી
અને તહેઝીબમાથી)
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હઝરત હજ
ુ જત ઈ નીલ હસને અ.ત.ફ.
આપ

(અલિ હ સલામ)ના

ખાસ

નાયબ

મોહ મદ િબન ઉસમાન મારફત અબુલ હસન
અસદીને એક પત્ર મોક યો હતો

માં લખ્યુ ં

હત:ું
િબિ મ લાિહર રહમાનીર રહીમ :
અ લાહ તઆલા, મલાએકા અને તમામ
લોકોની એ ઈ સાન ઉપર લાઅનત થાય છે ,
અમારા માલમાંથી એક દીરહમને પણ જાએઝ
સમ .
અબુલ હસન અસદી કહે છે કે, મેં એમ
મા યુ ં કે

કોઈ ઈમામ (અલિ હ સલામ) નો

કોઈ પણ પ્રકારનો માલ ખાવાને જાએઝ સમ
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તે લાઅનતને પાત્ર છે . (અને

માણસ હલાલ

સમજયા વગર ખાય તે લાઅનતને પાત્ર નથી)
અને તમામ મોહરર્ માતે - ઈલાહીનો આ જ હક
ુ મ
છે . એટલે કે

કોઈ ખુદાએ હરામ ઠેરવેલ

બાબતોને હલાલ સમ

તો તે લાઅનતને પાત્ર

થશે અને આ રીતે ઈમામ (અલિ હ સલામ) નો
માલ ખાવા અને બીજા હરામ કામોમાં કોઈ ફકર્
નથી.
ખુદાની કસમ,

ણે હઝરત મોહ મદ

(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ને
બશારત દે નાર તરીકે મોક યા. મેં જોયુ ં તો તે
પત્રમાં

કાંઈ લખાણ હત ું તે ભસ
ં ૂ ાઈ ગયુ ં અને

તેની જગ્યાએ આ પ્રમાણે લખાઈ ગયુ ં કે,
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અમારા માલ(હકે સાદાત) માંથી અમારી મંજૂરી
વગર એક દીરહમ પણ ખાનાર માણસ ઉપર
ખુદાએ અઝઝ વ જ લ અને તમામ લોકોની
લાઅનત છે . (ઈકમાલુ ીન - સદુક અ.ર., બાબે
તોકીઆત, પાના નંબર પ૬૩ ) એટલે કે, બેશક
તેને હલાલ ન સમજતો હોય. આ ઉપરાંત પણ
ખુ સની તાકીદમાં ઘણી િરવાયતો છે .

ુ સ કઈ વ

ુ ઉપર વા જબ અને

ુ સની

રકમ કયાં વાપરવી ?
ખુ સ સાત વ તુઓ ઉપર વાિજબ છે :
(૧) લડાઈમાં મળે લો માલે ગનીમત.
(ર)

જવાહેરાત

સમુ માં

ડૂબકી

લગાવીને કાઢવામાં આવે છે .
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(૩) ખાણ.
(૪) ખજાના.
(પ) ધંધા વગેરેમાં થતો નફો.
(૬) એ હલાલ માલ કે

હરામ માલમાં

ભળી ગયો હોય અને તેના પ્રમાણની માિહતી ન
હોય.
(૭) એ જમીન

કાફીરે ઝી મી (કોઈ)

મુસલમાન પાસેથી ખરીદે .
ઉપર જણાવેલ તમામ વ ત ુઓ ઉપર
ખુ સ કઈ રીતે અદા કરવુ ં તેની શરતો અને
હક
ુ મોનુ ં

િરસાલએ

અમલી યાહમાં

વણર્ન

કરવામાં આ યુ ં છે .
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ખુમસના
બે ભાગ કરવા જોઈએ.
્
એક ભાગ સાદાતનો છે ,
આપવો જોઈએ,
અથવા મુસાફરીમાં

માંથી

કોઈ એવા સૈયદને

ફકીર અથવા યતીમ હોય
ની પાસે ખચર્ની રકમ

ખલાસ થઈ ગઈ હોય. ખુ સનો બીજો ભાગ
ઈમામે ઝમાના અ.ત.ફ. નો છે

ઓ ગૈબતમાં

છે . તેઓની ગૈબતના ઝમાનામાં તેઓનો િહ સો
તેઓના નાએબ મુજતહીદ જામેઉ શરાએતને
આપવો જોઈએ અથવા તે રકમનો ઉપયોગ
એવા કામોમાં કરવો જોઈએ
રકમનો

ઉપયોગ

કરવાની

કામમાં તે
જામેઉ શરાએત

પરવાનગી આપે.
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કલમએ

ત બહ

નામની

િકતાબમાં

સાદાતે જલીલહની સાથે નેકી અને અહેસાન
કરવા િવષે અને તેનાથી થતા ફાયદાઓ િવષે
ચાલીસ િહકાયત લખવામાં આવી છે . અમે તે
પૈકી ફકત એક િહકાયત પ્ર તુત કરી ર ા છીએ.
‘અરબઈન’,
ફઝાઈલેશાઝાન’,

‘મુ તખબુ ીન’,
અને

‘િકતાબે
ુ
‘તોહફતલ

અઝહાર’,વસીલતહલ
ુ માલ’ નામની િકતાબોમાં
દી

દી સનદો સાથે આ વાત ન ધવામાં

આવી છે કે , ઈબ્રાહીમ િબન મહેરાન કહે છે :
કૂફામાં મારા પાડોશમાં અબુ જાફર નામના એક
નેક અખ્લાક પડોશી રહેતા હતા.જયારે કોઈ
સૈયદ તેની પાસે જઈને કોઈ વ તુ માંગતા
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યારે તે આપતા. જો કોઈ સૈયદ તે વ ત ુની
િકંમત ચ ૂકવતા તો તે લઈ લેતા અને જો કોઈ
ન આપે

તો પોતાના

ગુલામને કહેતા કે

(ખાતામાં) લખી નાખો કે આ રકમ અલી ઈ ને
તાિલબે લીધી છે . ઘણાં લાંબા સમય સુધી તેની
આ પ્રથા ચાલુ રહી. જયારે તેની હાલત ખરાબ
થઈ ગઈ અને તે ફકીર અને મોહતાજ થઈ
ગયા યારે તે પોતાના ઘરમાં બેઠા બેઠા િહસાબ
િકતાબના જૂના રજી ટર (ખાતાવહી) જોઈ ર ા
હતા

માંથી તેના કોઈ કઝર્દાર જીવતા હોય તો

પોતાના

માણસને

મોકલીને

તેની

પાસેની

બાકીની રકમ મંગાવી લેતા અને જો કઝર્દાર
ઈ તેકાલ કરી ગયો હોય અને તેનો માલ પણ
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ન હોય તો તેના ખાતાની નીચે લીટીનુ ં િનશાન
કરી નાખતા. એ જ િદવસોમાં એક િદવસ તે
ઘરના દરવાજા પાસે બેઠા બેઠા તેના જૂના
રજી ટર તપાસી ર ા હતા યારે એક નાસેબી
(હઝરત

અલી

અલિ હ સલામનો

િવરોધી)

માણસ યાંથી પસાર થયો. તે નાસેબીએ તેની
મ કરી કરતા ટોણો માય કે તારા મોટા કઝર્દાર
હઝરત

અલી

ઈ ને

અબી

તાલીબે

(અલિ હ સલામ) તારી સાથે શુ ં કયુર્ ? અબુ
જાફરને આ વાત સાંભળીને ઊંડું દુઃખ થયુ.ં
તેઓ યાંથી ઉઠીને ચા યા ગયા. તે જ રાત્રે
તેમણે એક
હઝરત

વ નુ ં જોયુ.ં

ુ ા
રસ ૂલેખદ

માં તેમણે જોયુ ં કે

(સ લ લાહો
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આલેહી વસ લમ) તશરીફ લા યા છે . તેઓ
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ની
સાથે

ઈમામ

હસન(અલિ હ સલામ)

અને

ઈમામ હસ
ુ ૈન (અલિ હ સલામ) પણ છે . હઝરત
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
રસ ૂલેખદ
વસ લમ)એ

તેઓને

ફરમા યુ ં કે,

“તમારા

વાલીદ કયાં છે ?” યારે અમી લ મોઅમેનીન
(અલિ હ સલામ) કે

ઓ પયગ બરે અકરમ

(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ની
પાછળ બેઠા હતા. તેઓ (અલિ હ સલામ) એ
જવાબ આ યો કે, “હુ ં અહીં મોજૂદ

”ં અથવા

રસ ૂલ લાહે (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ) ફરમા યુ ં કે, “આ માણસનો હક કેમ

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 498
ન

HAJINAJI.COM

અદા નથી કરતા ?” યારે તેઓએ ફરમા યુ,ં
“યા રસ ૂલ લાહ (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ) હુ ં આ માણસનો હક લઈને આ યો
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
.ં ” રસ ૂલેખદ
વસ લમ)એ ફરમા યુ,ં “તેમને આપી દો.” યારે
તેઓએ સફેદ ઉનની થેલી તેઓને આપી અને
ફરમા યુ,ં “આ તમારો હક છે .”

યાર પછી

ુ ા (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
રસ ૂલેખદ
વસ લમ) એ ફરમા યું કે, “આ લઈ લો એ
જયારે

પણ

અલિ હ સલામના)

તેમના

(હઝરત

ફરઝંદોમાંથી

કોઈ

અલી
તારી

પાસે આવે અને તારી પાસે કોઈ વ ત ુ હોય તે
માંગે તો તેને ખાલી હાથે પાછો ફેરવતો
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(કાઢતો) નહીં, જા આ પછી તારી કોઈ પરે શાની
કે મોહતાજી નહીં રહે.”
એ માણસનુ ં કહેવ ુ ં છે કે, તે જયારે
ઊંઘમાંથી

વ ન જોઈને જાગ્યો

યારે મારા

હાથમાં તે થેલી મોજૂદ હતી. મેં મારી પ નીને
જગાડી અને તેને દીવો સળગાવવા ક .ું જયારે
તે થેલી ખોલીને જોયું તો તેમાં એક હજાર
અશરફીઓ હતી. મારી પ નીએ મને ક ું કે,
“અય બંદે ખુદા, ખૌફે ખુદા કરો, કયાંક તમે
વેપારીનો માલ લઈ લેવા માટે પ્રેરાયા તો નથી
ને અને આ બીજા કોઈનો માલ તો નથીને ?” મેં
ક ,ું “ખુદાની કસમ, એવું નથી.” એમ કહીને મેં
મારા વ નની આખી વાતનુ ં વણર્ન કયુ.ર્ યારે
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મેં મારા કઝર્દારનુ ં રજી ટર મંગા યુ.ં તેમાં અલી
ઈ ને

અબી

તાિલબ

(અલિ હ સલામ)ના

ખાતામાં તેમની ઔલાદ (સાદાત)ને

રકમ

આપી હતી તે ખાતામાં જોયુ ં તો તેમાં એક
હજાર અશરફી બાકી લખી હતી અને મને
મળે લી

થેલીમાં પણ

બરાબર

એક

હજાર

અશરફી મોજૂદ હતી.

એ ુ ંુ બીજનો

મનો િનવાહ ખચ

આપવો વા જબ છે .
(કાએમી

િનકાહ

કરે લી)

પ ની

આજ્ઞાકારી હોય તેનો અને તેના સંતાન અને
તેના સંતાન એ રીતે નીચેના ક્રમે

સંતાનો

જ રતમંદ હોય તેના જીવન િનવાર્હનો ખચર્
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આપવો વાિજબ છે અને માં બાપ અને બાપના
બાપ, માં ની માં અને તેવી રીતે ઉપરના ક્રમે
જતા જઈએ તે બધામાં

જ રતમંદ હોય

તેમનો જીવન િનવાર્ હ ખચર્ આપવો વાિજબ છે .
ઈ સાનમાં વાિજબ

જીવન

જ રી

ખચર્

આપવાની શિક્ત હોય, તેમ છતાં તે ન આપે તો
તે ક એ રહેમ ગણાશે.

ની િવગત આગળના

ભાગોમાં ક એ રહેમના પ્રકરણમાં આવી ગઈ છે .
(૧) મુ તહબ ઈ ફાક :
(ઈ ફાક

એટલે

જીવન

િનવાર્ હ

માટે

આપવામાં આવતો ખચર્)
મુ તહબ ઈ ફાકના ઘણા પ્રકાર છે .
મુતવાતીર આયાત અને િરવાયતમાં તે િવષે
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ઘણી જ તાકીદ કરવામાં આવી છે . ખાસ કરીને,
એ િદવસો

મકે જુ આનો િદવસ, અરફાનો

િદવસ, માહે મુબારક રમઝાન અથવા ખાસ
યિકતઓ

મકે પાડોશી, સગા વહાલાં વગેરે.

સદકો એ બીમારીની દવા, બલાઓને દૂ ર
કરનાર, માલમાં વ ૃિઘ્ધ કરનાર અને ઓિચંતી
આવતી આફતો

મ કે : ખરાબ મોત, બળી

જવુ,ં ડૂબી જવુ ં વગેરેથી સલામત રાખે છે .
એટલે સુધી કે સદકાથી િસ ેર (૭૦) બલાઓ
દૂ ર થાય છે . સદકામાં

ટલું વધારે આપવામાં

આવે તેટલું પિરણામ સા ં મળે છે અને સદકાનુ ં
પ્રમાણ ઓ ં હોવાની પણ કોઈ મયાર્ દા નથી.
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ઓછામાં ઓછા ખજૂરના એક દાણા

ટલો

સદકો પણ આપી શકાય.

(ર) હ દયો :
કોઈ માણસ સાથે િમત્રતા વધારવાના
હેત ુથી પોતાના કોઈ ગરીબ કે અમીર મોમીન
ભાઈને કોઈ વ ત ુ (ભેટ) આપવામાં આવે અને
તેમાં કુરબતની િનયત હોય તો તેને અફઝલ
ઈબાદતમાંની એક ઈબાદત છે . હઝરત અમી લ
મોઅમેનીન (અલિ હ સલામ)થી િરવાયત છે કે
: “જો હુ ં મારા મોમીન ભાઈને હિદયા તરીકે
કોઈ વ તુ આપુ ં તો તેને સદકો આપવાથી
વધારે પસંદ ક ં

.ં ” (કાફી, ભાગ - પ, પાના -

૧૪૪)
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(3) મહમાનગિત :
મોમીનોની મહેમાન નવાઝી કરવાની
ફઝીલતમાં

ઘણી

અ બીયાએ

િરવાયતો

કેરામ

છે .

આ

ગુણ

(અલિ હ સલામ)ના

સ ણોમાંથી એક એક સદગુણ છે . િરવાયતમાં છે
કે,

હઝરત

અમી લ

મોઅમેનીન

(અલિ હ સલામ) યાં સાત િદવસ સુધી કોઈ
મહેમાન

ન

આ યો

યારે

આપ

(અલિ હ સલામ) રડતા રડતા કહેવા લાગ્યા કે,
“મને એ વાતનો ડર છે કે કયાંક ખુદાવંદે
આલમે મારા ઉપરથી લુ ફો કરમની નજર
હટાવી ન લીધી હોય.”
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હકક માઅલ ૂમ અને મહે મ :
( પ ટ અિધકાર અને તેનાથી વંિચત
રાખવુ)ં
કોઈ

મુસલમાન

પોતાના

માલ

િમ કતમાંથી પોતાની હેિસયત મુજબ માલનુ ં
અમુક પ્રમાણ દરરોજ અથવા દર અઠવાડીયે
અથવા મિહને િનયિમત રીતે પોતાના સગા
વહાલા અને જ રતમંદોને આપવાનુ ં નક્કી કરે .
ખુદાવંદે આલમ કુરઆને મજીદમાં ફરમાવે છે
કે,

“અને

ઓના

માલમાં માંગનાર

અને

(શરમના કારણે) ન માંગનાર (મહ મ) માટે
એક ભાગ નક્કી કરવામાં આ યો છે .” (સ ૂરએ
મઆરીજ - ૭૦, આ : ર૪ -રપ)
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હઝરત

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)થી

મ ૂસા

િરવાયત

િબન
છે

કે,

જાફર
બની

ઈસરાઈલના લોકોમાંથી એક સાલેહ માણસ
હતો.

તેની

પ ની

પણ

સાલેહ

(નેક

સદગુણવાળી) હતી. તે માણસે એક િદવસ એક
માણસને વ નમાં જોયો. તે માણસ કહી ર ો
હતો કે ખુદાવંદે આલમે તારી આટલી ઉંમર
નક્કી કરી છે .

માંથી તારી અડધી ઉંમર

ખુશહાલીમાં વીતશે. અને બીજી અડધી ઉંમર
ગરીબી અને તંગદ તીમાં વીતશે. ખુદાવંદે
આલમે તને એ વાતની પસંદગી કરવાનો
અિધકાર આ યો છે કે, તું તારી િઝંદગીની
પ્રારં ભનો અડધો ભાગ ખુશાલીમાં વીતે તેવ ુ ં
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ઈ છે છે કે પાછળનો અડધો ભાગ ખુશહાલીમાં
વીતે તેવ ું ઈ છે છે ? તે માણસે

વ નમાં

જવાબ આ યો કે, મારી એક નેક પ ની છે
મારા દરે ક નેક કામમાં મારી સહભાગી બને છે .
હુ ં તેની સાથે મ ર
ે ો કરીને જવાબ આપીશ.
સવાર પડી યારે તે માણસે તેની પ ની સાથે
એ બાબતે મ ર
ે ો કય . તેણીએ ક ું કે, જીવનના
પ્રારં ભના ભાગમાં ખુશહાલી મળે તેવ ુ ં કબ ૂલ
કરો, તેની સુખ શાંિત મેળવી લેવામાં ઉતાવળ
કરો. કદાચ ખુદાએ અ ઝ વ જ લ આપણી
ઉપર રહેમ ફરમાવે અને તેની રહેમતો આપણી
ઉપર સંપ ૂણર્ કરે . બીજા િદવસે જયારે

તે

માણસને વ નમાં પ ૂછવામાં આ યુ ં યારે તેણે
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ક ું કે : મારા જીવનની શ આતનો ભાગ
ખુશહાલીમાં વીતાવવા માંગ ું

.ં

યારે તેને

કહેવામાં આ યું કે, તારી ઈ છા મુજબ થશે.
યારપછી તો દરે ક પ્રકારની નેઅમત અને સુખ
સગવડ મળી ગઈ. તેની માલો દૌલત અને
જાહોજલાલી વધી ગઈ. તેની પ નીએ તેને ક ું
કે, તું તારા સગા વહાલા અને મોહતાજોને મદદ
કર અને તેઓ સાથે નેકી ભયુર્ વતર્ન કર. અમુક
પાડોશી અને અમુક સાથીદારને અમુક વ ત ુઓ
ભેટ આપ. તે માણસે તેની નેક પ નીની સલાહ
ઉપર અમલ કય અને પોતાના કારે ખૈરમાં
કાંઈ ઓછપ રહેવા ન દીધી. આવા નેક કામો
કરતા કરતા જ અડધી િઝંદગી પસાર થઈ ગઈ.
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તે માણસે ફરીથી તે જ માણસને વ નમાં જોયો
એમ કહી ર ો હતો કે તેં રાહે ખુદામાં ઈ ફાક
(ખચર્) કરવાનુ ં બંધ કયુર્ નથી. તેથી ખુદાવંદે
આલમે તારા નેક અમલના બદલામાં તારી
િઝંદગીના

બાકીના

અડધા

ભાગમાં

પણ

ખુશહાલી લખી દીધી છે .

ખેતીવાડ ની ઉપજનો હક :
ખેતીવાડીના પાકનુ ં

પ્રમાણ

પાક

લણતી વખતે ઝકાતમાં િહસાબ કયાર્ વગર
ર તામાં પસાર થતાં લોકોને એક એક મ ૂઠી
આપવામાં આવે

િવષે ખુદાવંદે આલમ

ફરમાવે છે : “અને ફસલ કાપવાના િદવસે
ખુદાનો હક આપી દો.” (સ ૂરએ અ આમ - ૬,
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આ : ૧૪૧,) સદકાના પ્રકારોમાંથી આ બે
પ્રકારના સદકા મુ તહબ છે ,

નો આયતો અને

િરવાયતોમાં ખાસ રીતે ઉ લેખ કરવામાં આ યો
છે . તેથી તેના મહ વને લક્ષમાં લઈને તેનો જુદો
ઉ લેખ કરવામાં આ યો છે .

ક લ હસના :
કઝેર્

હસના

એટલે

મુસલમાનને

કઝર્ની જ રત હોય તેને (કઝર્ આપવાને) ક ર્લ
હસના કહેવામાં આવે છે . ઈમામ જાફર સાિદક
(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે કે, “બેહી તના
દરવાજા ઉપર લખ્યું છે કે સદકો આપવામાં
દસ નેકીઓ છે અને કઝેર્ હસના આપવામાં
અઢાર

નેકીઓ

છે .”
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(અલિ હ સલામ)એ આ પ્રમાણે પણ ફરમા યુ ં :
“જયારે પણ કોઈ મોમીન ખુદાની ખુશી માટેકોઈ
મોમીનને કઝર્ આપે તો ખુદાવંદે આલમ તે
(કઝર્)

પા ં

મળવા

સુધી

તેને

સદકા

(આપવા)માં ગણે છે .”
એટલે કે, એ દરે ક પળ

ખુદાની ખુશી

માટે કઝર્દારને મોહલત આપે તે એવુ ં જ છે કે
જાણે તેણે તે તમામ માલને સદકામાં આપી
દીધો. કારણ કે, તે પોતાનો માલ પાછો
મેળવવાનો અિધકાર ધરાવતો હોવા છતાં તેની
માંગણી

નથી

કરતો.

તેથી,

તેણે

પોતાના

માલમાંથી બીજી વખત કઝર્ આ યું (ગણાઈ) છે .
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તેથી તે એ માલનો બીજો અજ્ર એટલે કે સદકો
આપવાના (સવાબનો) મુ તહક થશે.
આ ઉપરાંત આપ (અલિ હ સલામ)થી
િરવાયત છે કે,

કામ ન કરવા માટે અ લાહ

તઆલાએ કુઆર્ને મજીદમાં અઝાબનો વાયદો
કય

છે

તે ઝકાત નહીં પણ તેનો અથર્

જ રતમંદોને કઝર્ આપવુ ં અને ઘરે લ ું સામાન
ઉછીનો (હંગામી ધોરણે વાપરવા) માંગનારને તે
વ ત ુઓ આપવી છે .
અબુ બસીરે આં હઝરતને અઝર્ કરી કે,
“અમારા પાડોશી જયારે પણ અમારી પાસેથી
કોઈ વ તુ ઉછીની (વાપરવા) લઈ જાય છે ,
યારે તેને તોડી ફોડી નાખે છે અથવા ખરાબ
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કરી નાખે છે . જો તેને આપવાની ના પાડીએ તો
શુ ં

અમારા

માટે

ગુનાહ

છે

?”

આપ

(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં : “જો તે લોકો
એવા છે તો તમારા માટે કોઈ ગુનાહ નથી.”

કઝદારને

ુ ત આપવી અથવા તે ંુ કઝ
માફ કર દ ંુ :

એેવા કઝર્દાર

પા ં ભરપાઈ કરવાની

શિક્ત ન ધરાવતો હોય, તેન ુ ં કઝર્ માફ કરી દે વ ુ ં
અથવા કઝર્દારને મુ ત આપવા િવષે ઈમામ
જાફર સાિદક (અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે કે,
“

કોઈ એ િદવસે ખુદાએ બુ ર્ગ વ બરતરથી

પનાહ મેળવવા ઈ છતો હોય

િદવસે તેની

પનાહ િસવાય બીજા કોઈની પનાહ નહીં હોય
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તો તેણે (તેના) મજબ ૂર અને લાચાર કઝર્દારને
મુ ત આપવી જોઈએ અથવા તેના કઝર્ને બક્ષી
આપવુ ં જોઈએ.”
હઝરત પયગ બરે અકરમ (સ લ લાહો
અલ હે વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે કે, “
કોઈ મજબ ૂર કઝર્દારને મુ ત આપે તો (તેના
માટે ) તેનો સવાબ ખુદાવંદે આલમ પાસે તેનો
તે (કઝર્ તરીકે આપેલો) માલ પાછો આવી ન
જાય

યાં સુધી તે માલને સદકામાં આપવા

ટલો છે .”
હઝરત

ઈમામ

જાફર

સાિદક

(અલિ હ સલામ)ને પ ૂછવામાં આ યુ ં કે, “એક
માણસનો ઈ તેકાલ થઈ ગયો છે . તે અ દુર
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રહેમાન િબન સબાબહનો કઝર્દાર હતો. અમે
તેમને ક ું કે તેન ુ ં કઝર્ માફ કરી દે પણ તે
વાતમાં

તે

સહમત

(અલિ હ સલામ)એ

થતો

નથી.”

ફરમા યું

:

ઈમામ
“વાય

(અફસોસ) થાય તે માણસ ઉપર, શુ ં તે નથી
જાણતો કે જો મરહમ
ુ nના કઝર્ને બક્ષી આપે તો
ખુદાવંદે આલમ તેના દરે ક (એક) દીરહમને
બદલે દસ દીરહમ આપશે. અને જો તે નહીં
બક્ષે તો તેને તેના એક દીરહમને બદલે એક જ
દીરહમ મળશે.”
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જ રતમંદો માટ પોશાક અને િમ ક નો
(અસહાય)ને સખાવત :
હઝરત

ઈમામ

જાફર

(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે

કે, “

સાિદક
કોઈ

પોતાના મોમીન ભાઈને ઠંડી અથવા ગરમીનો
પોશાક પહેરાવશે (આપશે) તો તેનો ખુદાવંદે
આલમ પર એ હક થશે કે તેને બેહી તના
પોશાકમાંથી એક પોશાક પહેરાવે અને મોતની
સકરાતના સમયની સખ્તીઓથી તેને સુરિક્ષત
રાખે. અને તેની કબ્રને તેના માટે િવશાળ કરે
અને કયામતમાં જયારે તે પોતાની કબ્રમાંથી
બહાર

નીકળે

યારે

મલાએકા
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આનંદથી મુલાકાત કરે .” (કાફી, ભાગ - ર,
પાના ર૦૪) આ રીતે આગળ ફરમા યું :
“જો

કોઈ

યિકત

કોઈ

મુસલમાન

ફકીરને નગ્નતામાંથી મુિક્ત માટે વ ત્ર પહેરાવે
અથવા (ઘર, માલ વગેરે આપીને) આિથર્ક
મદદ કરે , તો ખુદાવંદે આલમ તેના માટે સાત
હજાર ફિર તા િનયુકત કરશે,

કયામત સુધી

તેના દરે ક ગુનાહનો ઈિ તગફાર કરતા રહે.”
(કાફી, ભાગ - ર, પાના ર૦પ)

ઈ ઝત અને એહતેરામે - નફસની

રુ ા :

પોતાની ઇઝઝત અને વમાનની સુરક્ષા
માટે બ ૂરા લોકોની બ ૂરાઈ તેમજ ઝાિલમોના
મથી બચવા માટે

માલની સખાવત -
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િરવાયતમાં છે કે ઈઝઝતની રક્ષા કરવામાં
આવે તે

ે ઠ ઈ ફાક (ખચર્) છે .

ખૈરાતે -

ર યાહ : (અનંત પ રણામ
આપ ંુ દાન)

ખૈરાતે જારીયાહ અને લોકોના ફાયદા
માટે માલ ખચર્વો

મકે, મિ જદ, મદ્રેસા, પુલ,

જાહેર ર તા વગેરે બનાવવા અથવા વહેતા
પાણીનુ ં ઝરણુ ં ખોદાવવુ,ં અથવા દીની િકતાબો
છપાવવી વગેરે એવા કામો છે

ની અસર

લાંબા સમય સુધી રહે છે અને તે કાય
કરનારને તેનો સવાબ સતત મળતો રહે છે .
મરહમ
ૂ હાજી ન ૂરી (રહ.) દા સલામ
નામની િકતાબમાં શેખ બુ ર્ગવાર આિલમે
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ર બાની શેખ અ દુલ હસ
ુ ૈન (રહ.) તેહરાનીના
હવાલાથી ન ધે છે કે, તેઓએ ફરમા યું કે, િમઝાર્
મેહમ ૂદશાહ કાજારના ખાસ

નબી ખાન,

માણસોમાંથી હતા. જયારે તેઓનો ઈ તેકાલ
થઈ ગયો

યારે

તે પોતાના િફ કો ફજૂર

(િનરથર્ક કાય અને દુરાચાર) માટે પ્રખયાત
્
હતા. એક રાતે મને

વ ન આ યુ ં કે હુ ં

બેહી તના બાગો અને ઈમારતોમાં ફરી ર ો

.ં

એક માણસ મારી સાથે સાથે ચાલી ર ો છે .
મને બેહી તના મહેલો અને ઈમારતો દે ખાડી
ર ો છે . હુ ં એક જગ્યાએ અટકી ગયો. યાં તેણે
મને ક ું કે : આ િમઝાર્ નબીખાનનો મહેલ છે .
જો તમે તેનો મહેલ જોવા માંગતા હો તો તે યાં
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બેઠો છે . તે માણસે એક જગ્યા તરફ ઈશારો
કરીને મને એ જગ્યા દે ખાડી. મેં ઘ્યાનપ ૂવર્ક
જોયુ ં તો એક માણસ એકલો એક મોટા હોલમાં
બેઠો હતો. તેણે જયારે મને જોયો યારે મારી
તરફ ઈશારો કય કે ઉપર આવી જાઓ. હુ ં તેની
પાસે પહ યો

યારે તેણે ઊભા થઈને મને

સલામ કરી અને મને મુખ્ય
અને પોતે દુિનયામાં

થાને બેસાડયો

રીતે બેસતો હતો તેવી

જ રીતે બેસી ગયો. તેને બેહી તમાં એ

થાને

જોઈને મને અનહદ આ યર્ અને પરે શાની થઈ.
તેણે મારી સામે જોઈને ક ું : શેખ, તમે મા ં
આ થાન જોઈને આ યર્માં ડૂબી ગયા કારણ કે,
દુિનયામાં

મારા

કાય

ઘણાં
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અઝાબને પાત્ર બને તેવા હતા. હકીકતમાં એમ
જ હત.ું પરં ત ુ તાલકાનની સરજમીનમાં મારી
મીઠાની એક ખાણ હતી

ના ભાડાની રકમ હુ ં

દર વષેર્ મજિલસે અઝાના આયોજન માટે
તાલકાનથી નજફે અશરફ મોકલી આપતો હતો.
ખુદાવંદે આલમે મારા એ કાયર્ના બદલામાં મને
અહીં આ મહેલ આ યો છે .
શેખ મરહમ
(રહ.) કહે છે
ૂ
આ યર્કારક
મારા

વગર્ના

કે, એ

વ ન જોઈને હુ ં જાગી ગયો. મેં
િવધાથીર્ઓ

સમક્ષ

વ નની વાતનુ ં વણર્ન કયું

મારા

એ

યારે આિલમો

ફાઝીલ મુ લા મુતીઅ તાલકાનીના વંશજમાંથી
એકે ક ું કે આપના

વ નની વાત સાચી છે .
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તેમની તાલકાનમાં નીમકની એક ખાણ હતી
ુ ાન
અને તેના ભાડાની રકમ લગભગ એકસો તમ
હતી, તે રકમ દર વષેર્ તે નજફે અશરફ
મોકલતો હતો અને મારા િપતાને તે રકમ
મજલીસે હસ
ુ ૈન (અલિ હ સલામ) ખચર્ કરવા
માટે િનયુકત કરવામાં આ યા હતા. મરહમ
ૂ શેખ
ઉ તાદ ફરમાવે છે કે, એ સમય સુધી મને એ
વાતની ખબર ન હતી કે તે માણસનો તાલકાન
સાથે કોઈ સંબધ
ં છે અને તે દર વષેર્ નજફે
અશરફમાં મજલીસે અઝાનુ ં આયોજન (પોતાના
તરફથી) કરાવે છે .
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ઈમામ જાફર સાિદક (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે છે કે :
“ઈ સાનને મરવા પછી ત્રણ વ ત ુઓ
િસવાય બીજી કોઈ વ તુ ફાયદો પહ ચાડી
શકતી નથી.
(૧) એવો સદકો

(તેણે) દુિનયામાં

આ યો હતો અને કયાર્ પછી પણ તે ચાલુ રહે.
(ર) એવી સુ ત

નો તેણે પાયો

નાખ્યો હોય ( મ કે , અઝાન કહેવી) અને તેના
મરવા પછી પણ તે સુ ત ઉપર અમલ
કરવામાં આવે.
(૩) સાલેહ (નેક) ફરઝંદ

તેના માટે

દુવા અને ઇિ તગફાર કરે . (અને તેના વતી
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અમલે

ખૈર

બજાવે

નો

ઉ લેખ

બીજી

િરવાયતોમાં કરવામાં આ યો છે )”
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આડ ીસમો

ુ ોહ
ન

હજને અહમીયત ન આપવી
હજને અહમીયત ન આપવી (મકકાની
યા ાને મહ વ ન આપ )ંુ :
ગુનાહે કબીરા પૈકી આડત્રીસમો ગુનોહ
વાિજબાતને હલકી સમજવી અને તેને મહ વ ન
આવુ ં તે છે . એઅમશે ઈમામ જાફર સાિદક
(અલિ હ સલામ)થી અને ફઝલ િબન સાઝાને
ઈમામે રઝા (અલિ હ સલામ)થી

િરવાયત

ન ધી છે તેમાં આ બાબતને હલકી સમજવાને
ગુનાહે કબીરા હોવાનુ ં િવવરણ કરવામાં આ યુ ં
છે . હજની વાિજબાત પણ નમાઝની
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ઈ લામની વાિજબાત પૈકી એક જ રી વાિજબાત
છે . તેથી,

માણસ હજની અહેમીયત ન સમ

અને તે જ રી હોવાનો ઈ કાર કરીને હજ ન કરે ,
તે (જાહેરી અને બાતેની બંને રીત) કાફર છે .
તેમ જ, હજને મહ વ ન આપે અને દુ યવી
કામોમાં ય ત રહેવાને કારણે હજ છોડી દે , તો
તેણે ખુદાના એક અગ યના હક
ુ મને િતર કૃત
કય ગણાશે
આવી છે

ની એટલી બધી તાકીદ કરવામાં
અને હજ ન કરવાના ગુનાહને

ગુનાહાને કબીરા ગણવામાં આ યા છે .
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ઈ તેતાઅતના વષથી મો ુ ં કર ંુ હરામ
છે :
હજને સંપ ૂણર્ રીતે છોડી દે વી ગુનાહે
કબીરા છે . એટલું જ નહીં, પણ ઈ તેતાઅત
(હજ કરવા જવા માટેના આિથર્ક, શારીિરક
વગેરે સામ યર્)ના વષર્થી હજ કરવા જવામાં
મોડું કરવુ ં પણ ગુનાહે કબીરા છે . ભલે, પછી
એક વષર્ પછી પણ હજ કરવામાં આવે. કારણ
કે, હજ એ વાિજબાતમાંથી એક વાિજબ છે ,

ને

ત ૂરં ત જ બજાવી લાવવી જોઈએ. એટલે કે, જો
કોઈ હજના જમાનામાં (હજ માટે

જવાના

િદવસો દરિમયાન) ઈ તેતાઅત ધરાવતો હોય
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તો તેણે એ જ વષેર્ હજ બજાવી લાવવી જોઈએ.
તેમાં એક વષર્

ટલું મોડું કરવુ ં હરામ છે .

મોહકકીક

‘શરાએઉલ

ઈ લામ’માં

ફરમાવે છે કે, હજ કરવામાં ઈ તેતાઅવાળા
વરસથી મોડું કરવુ ં તે હલાક કરી દે નારો ગુનાહે
કબીરા છે . શહીદે સાની ‘મસાલીક’માં ફરમાવે છે
કે, આ મસઅલામાં ઓલમાએ ઈમામીયાહ વ ચે
કોઈ મતમતાંતર નથી; પણ બધા એ વાતમાં
સહમત છે . આ િવષે િકતાબ અને સુ તમાં ઘણી
દલીલ મોજૂદ છે ,

નાથી સાિબત થાય છે કે

ઈ તેતાઅતના વરસમાં હજ કરવામાં મોડું કરવુ ં
એ ગુનાહે કબીરા છે . આથી, એ બાબત પ ટ
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થાય છે કે, હજ કરવામાં મોડું કરવુ ં એ (હજની)
એક વા બાતને મહ વ ન આપવા સમાન છે .
આ ગુનોહ, ગુનાહે કબીરા હોવા િવષે
એટલું કહેવ ુ ં પ ૂરત ું છે કે, ખુદાવંદે આલમે કુઆર્ને
મજીદમાં હજ ન કરવાને ‘કુફ્ર’ સાથે સરખાવેલ
છે . એટલે કે, હજ ન કરવી એ ખુદાનો ઇ કાર
અને િશકર્ કરવા સમાન છે .

વી રીતે િશકર્ અને

કુફ્ર માફ કરવાને પાત્ર નથી, િબલકુલ તેવી જ
રીતે હજ ન કરવી પણ માફ કરવાને પાત્ર
ગુનાહ નથી. ખુદાવંદે આલમ કુઆર્ને મજીદમાં
ફરમાવે છે :
“

માણસો

મકક-એ-મોઅઝઝમાં

પહ ચવાની શિક્ત (સમથર્તા) ધરાવતો હોય
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તેની ઉપર હજ અને ખાન-એ-ખુદાની િઝયારત
વાિજબ છે . અને જો તેને છોડી દે તો તે કાફર
થઈ જશે અને ખોટમાં રહેશે. કારણ કે, ખુદા તો
દુિનયાવાળાઓથી બેિનયાઝ (બે પરવાહ) છે .”
(સ ૂરએ આલે ઈમરાન - ૩, આ : ૯૬)
ઈમામે સાિદક (અલિ હ સલામ) ફરમાવે
છે કે, “ઉપરની આયતમાં ‘કફર’ શ દનો અથર્
છોડી દે વ ુ ં એવો થાય છે એટલે કે,

લોકો હજ

નથી કરતા.”
અલી

િબન

જાફરે

(અલિ હ સલામ)

પોતાની સહીહમાં િરવાયત ન ધી છે કે, મારા
ભાઈ હઝરત મ ૂસા િબન જાફર (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે છે કે, “બેશક, ખુદાએ મુ તીતઅ લોકો
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ઉપર હજ વાિજબ કરે લ છે . એટલે કે, બધા
વ પે જો તે ઈ તેતાઅતના વષેર્ હજ બજાવી
ન લાવે તો તેની ઉંમરના છે લા વષર્ સુધી તે
હજ

વાિજબ

િવવરણમાં
આ યા છે .

થતી

બીજા

રહેશે.

કારણો

આ
પણ

બાબતના
દશાર્વવામાં

થી વધારે િવગતો માટે ઉરવત ુલ

વુ કા નો અ યાસ કરી શકાશે અને આ ખુદાનો
હક
ુ મ છે ,

ફરમાવે છે કે , ખુદા તરફથી

મુ તતીઅ લોકો ઉપર ખાન-એ-કાઅબાની હજ
વાિજબ છે અને

કાફર થઈ જાય અને હજ

બજાવી ન લાવે તો ખુદા આ દુિનયામાં રહેનારા
લોકોથી બેિનયાઝ (િનસપ
્ ૃહી) છે .
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અલી િબન જાફર કહે છે કે, “મેં આપ
(અલિ હ સલામ)ને અઝર્ કરી કે અમારામાંથી
યિકત હજ બજાવી ન લાવે તો શુ ં તે કાફર
થઈ

જશે

?”

આપ

ફરમા યુ,ં “ના બ કે

(અલિ હ સલામ)એ
યિકત હજ વાિજબ

હોવાનો ઈ કાર કરે અને તેના મહ વનો વીકાર
ન કરે તો તે કાફર થઈ ગયો ગણાશે.”
ઝરીહ
હઝરત

મહારબીએ
ઈમામ

તેમની
જાફર

સહીહમાં
સાિદક

(અલિ હ સલામ)ની આ િરવાયત ન ધી છે કે ,
માણસને હજ અદા કરવામાં કોઈ કાવટ ન
હોય એટલે કે

તેની કોઈ જ રત અથવા

પરે શાની ન હોય અથવા તો તે બીમાર ન હોય
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અને

કોઈ

બળવાન માણસ તેના

માગર્માં

અવરોધ પણ ન બનતો હોય તેમ છતાં તે હજ
અદા ન કરે તો કયામતના િદવસે તે યહદ
ૂ ી
અથવા

નસારાની

મ

પુનઃજીિવત

થશે.

(વસાએલુિ શઆ, ભાગ ૮, પાના નંબર ૧૮)
આ ઉપરાંત નીચેની િરવાયત પણ છે કે
આપે ફરમા યું કે “

માણસે જાણી બુજીને હજ

કરવામાં મોડું કયુર્ હોય એટલે સુધી કે મરી જાય
તો અ લાહતઆલા કયામતના િદવસે તેને
યહદ
ુ ી અથવા નસરાનીના

વ પમાં ઉઠાડશે.

(વસાએલુિ શઆ, ભાગ-૮, પાના નં.૨૧)
મોહ ીસે ફ ઝ િકતાબે ‘વાફી’માં ફરમાવે
છે કે, આગળની (વસાએલુિ શઆ, ભાગ ૮,
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પાના નંબર ૧૮ ઉપરની) હદીસમાં ‘હાજતહુ
તજહફો’ શ દનો અથર્ એવી જ રત છે ,

તે

માણસને મુફલીસ બનાવી દે અથવા તો તેને
ભિવ યમાં મુફલીસ બનાવી દે તેમ હોય અને
ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ

ફરમા યુ ં કે, કોઈ

પણ કારણ (ઉઝર) વગર હજ ન કરનાર યહદ
ુ ી
અને નસરાની મરશે. તેમ ફરમાવવાનુ ં કારણ
એ છે કે, હકીકતમાં તેવી

યિકતનુ ં ખુદાના

હક
ુ મ પ્રમાણે (હજ બજાવવા) ઉપર ઈમાન અને
એઅતેકાદ નથી. કારણ કે, જો હજ િવષે તેનો
એઅતેકાદ હોત અને તેને હજ બજાવવા માટે
કોઈ અડચણ પણ ન હોત તો તે (તે જ વષેર્)
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હજ બજાવી લાવત. કેમ કે, કદાચ તે પછીના
વષેર્ જીિવત પણ ન રહે.
ઈ હાક િબન અ માર કહે છે કે , મેં
હઝરત

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)ને
સાંભ યા છે કે, “

જાફર
આ

સાિદક

પ્રમાણે

ફરમાવતા

માણસ વ થ અને

ીમંત

હોય (એટલે કે હજ કરી શકતો હોય) તેમ છતાં
હજ બજાવી ન લાવે તો તે માણસ કયામતમાં
આંધળો પુનઃજીિવત કરશુ.ં ” ઈ હાકે આ યર્
પામીને પ ૂછયુ ં કે, “શુ ં તેવો માણસ કયામતમાં
આંધળો

ઉઠશે

?”

યારે

આપ

(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં : “હા, ખુદા તેને
બેિહ તનો માગર્ જોવાથી આંધળો કરી દે શે.”
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(એટલે કે તેને જ તનો માગર્ દે ખાશે નહીં)
(વસાએલુિ શઆ, ભાગ ૮, પાના નંબર ૧૮)
મોહ મદ િબન ફઝલ કહે છે કે : મેં મ ૂસા
િબન

જાફર

(અલિ હ સલામ)ને

નીચેની

આયતનો અથર્ પ ૂછયો:
“મન કાન ફી હાઝેહી અઅમા ફ હોવ
ફીલ આખેરતે અઅમા વ અઝ લો સબીલા.”
માણસ આ દુિનયામાં આંધળો હશે તે
આખેરતમાં પણ આંધળો અને વધારે ગુમરાહ
હશે.
ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ ફરમા યું :
“આ એવો માણસ છે ,

હજ માટે જવામાં એ

સંજોગોમાં પણ િવલંબ કરે છે , જયારે તેની પાસે
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હજ કરવા માટે માલ અને ખચર્ (આવવા
જવાનો ખચર્ અને બીજી સુિવધાઓ) મોજૂદ હોય
છતાં એ (દર વષેર્) એમ કહેતો રહે છે કે,
આવતા વષેર્ હજ કરી લઈશ. એટલે સુધી કે હજ
કયાર્ વગર મરી જાય છે .” (વસાએલુિ શઆ,
ભાગ ૮, પાના નંબર ૧૮)

ુ રઆનની એ આયતો

માં હજ છોડ

દનાર ંુ વણન છે . :
સ ૂરએ

ૂ માં
મુનાફેકન

ફરમાવે છે : “અમે

ખુદાવંદે

આલમ

કાંઈ તમો લોકોને આ યુ ં

છે તેમાંથી અમારી રાહમાં ખચર્ કરો એ પહેલાં કે
તમારામાંથી કોઈને મોત આવી જાય અને તે
કહેવા લાગે કે અય પરવરિદગાર, તેં મારી
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મોતમાં િવલંબ શા માટે ન કય અને મને થોડી
વધારે મોહલત શા માટે ન આપી,

સમયમાં

હુ ં સદકો આપતે (એટલે કે ઝકાત અને બીજા
વાિજબ હકકો અદા કરી લેતે) અને નેક કામ
(હજ) કરનારા પૈકી થઈ જાત. પરં ત ુ જયારે
કોઈ માણસના મોતનો સમય આવી જાય છે
યારે ખુદા તેના મોતમાં િવલંબ કરતો નથી
અને

ખુદા

તમારા

કૃ યો

(ચાિર ય)થી

ૂ - ૬૩, આ :
માિહતગાર છે .” (સ ૂરએ મુનાફેકન
૧૦ - ૧૧)
યારપછી

ઈમામ

મ ૂસા

િબન

જાફરે

(અલિ હ સલામ) ફરમા યુ ં કે, “ફ સદકનો અથર્
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વાિજબ સદકો અને અકુમ મેન સાલેહીન નો
અથર્ હજ કરવી તેવો થાય છે .”
આ ઉપરાંત કુરઆને મજીદની નીચેની
આયતમાં છે : “(અય રસ ૂલ !) ત ું કહી દે કે શુ ં
અમે તમને તે લોકોની હકીકતથી વાકેફ કરીએ
ઓ વતર્નની એ સૌથી વધુ હાિન ભોગવનારા
(ખૌફમાં) છે ? તેઓ તે છે કે

મના દુિનયાની

િઝંદગીના સવર્ પ્રયાસ એળે ગયા છે અને તેઓ
એવુ ં ગુમાન કરતા રહે છે કે તેઓ સ કાય જ
કરી ર ા છે .” (સ ૂરએ કહફ - ૧૮, આ : ૧૦૩, ૧૦૪)
ઈમામ

મ ૂસા

િબન

જાફર

(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે કે, આ આયતમા
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એવા

લોકો

િવષે

િનદશ

છે

માં હજની

વાિજબાત અદા કરવા પ્ર યે ગફલતમાં રહે છે ,
તેમ જ હજ અદા કરવામાં મોડું કરે છે અને દર
વષેર્ એમ કહે છે કે આવતા વષેર્ હજ કરીશ.
હજની અદાએગીમાં મોડું કરવા અને હજ ન
કરવાને ગુનાહે કબીરા ગણવામાં આ યા હોય
તેવી ઘણી િરવાયતો છે ; પરં ત ુ અહીં

ટલી

િરવાયતો પ્ર તુત કરવામાં આવી છે તે પ ૂરતી
છે .

હજ ન કરવાના ુ યવી

યાઘાત

એ વાત જાણી લેવી જોઈએ કે, હજ ન
કરવાથી કેટલાક પિરણામો દુિનયામાં ભોગવવા
પડે છે

નો હદીસોમાં ઉ લેખ કરવામાં આ યો

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 541
ન

HAJINAJI.COM

છે ,

ુ ી પ્રાિ તમાં
માંથી એક પોતાના એ હેતન

િન ફળતા છે ,

ના કારણે તેણે હજ કરવાનુ ં

છોડી દીધું હોય.
હઝરત ઈમામ બાિકર (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે છે કે, “જો કોઈ માણસ અમુક વ તુ
પ્રા ત કરવા માટે અથવા દુ યવી કામને કારણે
હજ ન કરે તો તે બાબત જોઈ લેશે કે લોકો હજ
બજાવીને પાછા પણ આવી ગયા છે પણ તેન ુ ં
કામ પ ૂ ં થયુ ં નથી અને ન તો તેનો હેત ુ સફળ
થયો છે . હજ ન કરવી એ ગરીબી માટે પણ
કારણ પ બની શકે છે .” (ફકીહ, ભાગ - ૧,
પાના નંબર રર૦)
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ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ)એ ગદીરે ખુમના મેદાનમાં
પોતાના ખુ બામાં આ પ્રમાણે ફરમા યું હત ું :
“અય લોકો ! ખાન-એ-ખુદાની હજ કરો.
કુટુંબો હજ બજાવી લાવે છે તે અમીર
( ીમંત) થઈ જાય છે . અને

કુટુંબો હજ છોડી

દે છે તે મુફલીસ (ગરીબ) થઈ જશે. આમ; હજ
ઈ સાનની
(એહતેજા

તવંગરીનુ ં

કારણ

બને

છે .”

તબરસી)

“અય લોકો ! ખુદા હજ કરનારની મદદ
કરે છે અને તેઓ

કાંઈ ખચર્ કરે છે તે તેનો

અજ્ર તેઓને (આ દુિનયામાં જ) મળી જાય છે .
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અને ખુદા (આખેરતમાં) નેક લોકોનો અજ્ર
નકામો જવા દે તો નથી.” (અહેતેજા

તબરસી)

ઈમામ બાિકર (અલિ હ સલામ) ફરમાવે
છે કે, “ત્રણ બાબતોનો સવાબ આખેરત ઉપરાંત
દુિનયામાં પણ મળી જાય છે .
(૧) હજથી મુફલીસી (ગરીબી) નો અંત
આવે છે .
(ર) સદકાથી બલાઓ દૂ ર થાય છે .
(૩)

નેકી

અને

અહેસાન

નાથી

આયુ યમાં વ ૃિઘ્ધ થાય છે .
(મુ તદરક, ભાગ ર૪, હદીસ ૩૧)
ઈમામ સાિદક (અલિ હ સલામ) ફરમાવે
છે કે, “

લોકો હજ કરવાનુ ં છોડી દે તો તેમની
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ઉપર અઝાબ નાિઝલ થવામાં િવલંબ નહીં થાય
અથવા તો એમ ફરમા યુ ં કે તેમની ઉપર
અઝાબ નાિઝલ થશે.”
સમાઅહ

કહે

છે

કે

ઈમામ

સાિદક

(અલિ હ સલામ)એ મને પ ૂછયુ ં કે , “તમે શા
માટે આ વષેર્ હજ માટે નથી ગયા ?” મેં ક ું કે,
“અમુક લોકો સાથે સોદો કય છે . આ ઉપરાંત
મારા બીજા પણ અમુક રોકાણ હતા, મને આશા
છે કે
તે

કારણોસર હુ ં હજ માટે નથી જઈ શકયો
(મારા

હકમાં)

બહેતર

થશે.”

આપ

(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં : “ખુદાની કસમ,
તમારા હજની અદાએગીમાં

કામ

કાવટ

નાખે તે કામમાં ખુદાએ કોઈ ભલાઈ રાખી નથી.

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 545
ન

HAJINAJI.COM

દરે ક (તેવી)

યિકત પોતે કરે લા ગુનાહોના

કારણે હજ કરવાથી વંિચત રહે છે .” (કાફી)
ઈ હાક િબન અ મારે

ઈમામ જાફર

સાિદક (અલિ હ સલામ)ને અઝર્ કરી : “એક
માણસે હજ માટે જવા િવષે મારી સલાહ માંગી
હતી. તે માણસની હાલત નબળી હતી. (એટલે
કે તે શારીિરક અને આિથર્ક રીતે નબળો હતો)
તેથી મેં તેને હજ માટે જવાની મનાઈ કરી
દીધી.” ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં કે,
“તે માણસને હજ માટે જતો રોકવાને કારણે ત ુ
એ સજાને પાત્ર છે કે, એક વષર્ સુધી ત ું કોઈ
બીમારીમાં સપડાએલો રહેશે.”
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ઈ હાક

કહે

(અલિ હ સલામ)એ

છે

કે,

“ઈમામ

પ્રમાણે ફરમા યું હત ું તે

પ્રમાણે હુ ં એક વષર્ સુધી બીમાર ર ો.” આ
હદીસથી એક વાત જાણવા મળે છે કે, કોઈ પણ
માણસને કોઈ નેક કામ ખાસ કરીને હજ કરવા
જવાથી રોકવો ન જોઈએ. જો કોઈ તેમ કરે તો
તેણે જાણે કે, સદ અન સબીલી લાહ ખુદાનો
ર તો બંધ કરી દીધો. બ કે માણસોને નેક કામ
કરવામાં ઉતાવળ કરવાની પ્રેરણા આપવી
જોઈએ, કયાંક એવું ન થાય કે તેનાથી એ નેક
કામ કરવાનુ ં રહી જાય. તેવી જ રીતે, કોઈ
માણસને તેની દ્રિ ટએ
કરવાથી અટકાવીને પોતે

કામ નેક હોય તે કામ
કામને નેક માનતા
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હોય તેવાં બીજા નેક કામ કરવા માટે ફેરવવો
ન જોઈએ. કારણ કે, કદાચ એવુ ં બને કે

નેક

કામ પોતે બરતો હોય તે છોડી દે અને બીજુ ં
નેક કામ પણ ન કરી શકે.આમ, જો નેકીના કામ
કરનારને પ્રો સાિહત કરે અને તેના નેક કાય
જલદી પ ૂરા કરાવવા માટે માગર્દશર્ન આપે તો
તેની ગણતરી અમ્ર િબલ માઅ ફ કરનારાઓમાં
થશે. ઈમામ સાિદક (અલિ હ સલામ) ફરમાવે
છે કે, “તમારા દીની ભાઈઓને હજ કરવાની
મનાઈ કરવાથી ડરો અને પરહેઝ કરો. જો કોઈ
એવુ ં કરશે (કોઈને હજ કરવા માટે જતાં
અટકાવશે) તો આખેરતના અઝાબ ઉપરાંત તેને
આ દુિનયામાં પણ બલાઓમાં ફસાવું પડશે.”
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હજની ફઝીલત
રીતે હજ ન કરવા માટે સખત
સજાઓ મુકરર્ ર કરવામાં આવી છે તેવી જ રીતે
હજની અદાએગીમાં મોટા ઈનામો અને દુિનયા
તથા આખેરતમાં ઘણાં જ ફાયદાઓ અને
ખ ૂબીઓ રાખવામાં આવી છે .
િરવાયતોમાં મળે છે .

નો ઉ લેખ ઘણી

પૈકી કેટલીક િરવાયતો

અત્રે પ્ર તુત કરવામાં આવે છે .
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે કે, “હજ
કરનારાઓના ત્રણ પ્રકાર છે .
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(૧) પહેલો પ્રકાર એ છે કે

માં હજ કરનાર

લોકોનો ભાગ બીજા કરતા વધારે છે . તેવા
લોકોના આગળ પાછળના ગુનાહ બક્ષી દે વામાં
આવશે. અને ખુદાવંદે આલમ તેને કબ્રના
અઝાબથી સુરિક્ષત રાખશે.
(ર) બીજા પ્રકારના લોકોના ફકત પાછળના
ગુનાહ બક્ષી દે વામાં આવશે.
(૩) ત્રીજા પ્રકારના લોકો જયારે હજ મટે જશે
યારે તે હજમાંથી પાછા ફરશે યાં સુધી તેનો
માલ અને ઔલાદ ખુદાની હીફાઝતમાં રહેશે.”
(કાફી)
અ ય એક હદીસ મુજબ ત્રીજા પ્રકારમાં
એવો માણસ શાિમલ છે

હજ કબ ૂલ થવાની
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શરતો પ ૂરી ન કરે તો તે કારણે તે આખેરતનો
સવાબ નહીં મેળવી શકે; પરં ત ુ તે હજથી પાછો
ફરે

યાં સુધી તેના કુટુંબીજનો અને બાળકો

સુરિક્ષત રહેશે.
હઝરત

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)ને

એક

જાફર
માણસે

સાિદક
મિ જદુલ

હરામમાં પ ૂછયું કે, “સૌથી મોટો ગુનેહગાર કોણ
છે ?” યારે આપ (અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં
: “એ માણસ

બે થાન (એટલે કે અરફાત

અને મશઅ લ હરામ)ની વ ચે ઊભો રહે, સફા
અને મરવાની વ ચે દોડતો રહે,

યારપછી

ખાન-એ-ખુદાની આજુબાજુ તવાફ કરે અને
મકામે ઈબ્રાહીમ (અલિ હ સલામ)માં નમાઝ
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પડે અને તે પછી પણ એમ સમ

કે ખુદાએ

તેને બ યો નથી, તે માણસના ગુનાહ સૌથી
મોટા છે . (કારણ કે, તે ખુદાવંદે આલમની
રહેમતથી િનરાશ છે અને આ પહેલાના ભાગોના
પ્રકરણમાં એ વાતનો ઉ લેખ થઈ ગયો છે કે
ખુદાની રહેમતથી િનરાશ થવુ ં એ પણ ગુનાહે
કબીરા છે )”
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિ હ સલામ)
આપ

(અલિ હ સલામ)ના

િરવાયત કરે

છે

બાપ

દાદાઓથી

કે, “એક અરબ હઝરત

ુ ા (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
રસુલેખદ
વસ લમ)ની િખદમતમાં આ યો અને કહેવા
લાગ્યો કે :
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ુ ા (સ લ લાહો અલ હે વ
“અય રસુલેખદ
આલેહી વસ લમ) ! હુ ં હજ માટે રવાના થયો
પરં ત ુ પહ ચી શકયો નહીં. હકીકતમાં હુ ં

ીમંત

.ં આપ હક
ુ મ આપો કે હુ ં કેટલો માલ ખચર્ ક ં
કે

થી મને હજનો સવાબ મળી જાય ? આં

હઝરતે

(સ લ લાહો

અલ હે

વ

આલેહી

વસ લમ) અબુ કુબૈસના પહાડ તરફ ઈશારો
કરીને ફરમા યુ ં કે ‘આ (આખો પહાડ) લાલ
સોનાનો થઈ જાય, તારી િમ કતમાં આવી જાય
અને તું તે બધુ ં જ સોનુ ં રાહે ખુદામાં અચર્ કરી
નાખ તો પણ ત ું હજ કરનારના મરતબા સુધી
પહ ચી

શકીશ

નહીં.’

યારપછી

આપ

(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં : ‘જયારે કોઈ હજ
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કરનાર

હજના

પ્રવાસની

યવ થા

કરવા

(સામાનની તૈયારી)માં મશગુલ થાય છે અને
કોઈ વ તુ ઉપાડીને સામાનમાં મ ૂકે છે , તો તેના
બદલામાં

તેના

નામ

ઉપર

દસ

નેકીઓ

લખવામાં આવે છે અને તેના દસ દરજજાઓ
બુદ કરવામાં આવે છે . જયારે તે ઊંટ ઉપર
સવાર થાય છે યારે

ડગ ભરે છે યારે તેનો

પણ તેટલો જ સવાબ મળે છે . જયારે તે ખાનએ-ખુદાનો તવાફ કરે છે

યારે તે ગુનાહોથી

પાક થઈ જાય છે . જયારે તે સફા અને મરવાની
વ ચે દોડવાનુ ં પ ૂ ં કરે છે યારે ફરી ગુનાહોથી
પાક થઈ જાય છે . જયારે તે અરફાતમાં રોકાઈ
છે

યારે ફરી ગુનાહોથી પાક થઈ જાય છે .
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જયારે તે મશઅ લ હરામમાં રોકાઈ છે

યારે

ફરી ગુનાહોથી પાક થઈ ગયો. જયારે તેણે રમી
જમરાત કરી (શૈતાન ઉપર કાંકરીઓ ફકી)
યારે ફરી ગુનાહોથી પાક થઈ ગયો. આવી રીતે
આં હઝરત (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ) દરે ક થાન િવષે બયાન કરતા જતા
અને ફરમાવતા જતાં કે તે ગુનાહોથી પાક થઈ
ગયો.

પછી

આપ

(અલિ હ સલામ)એ

તે

અઅરાબીને ફરમા યુ ં : ત ું હજ કરનારના દરજા
સુધી કેવી રીતે પહ ચી શકે ?” (તહઝીબ, ભાગ
પ, પાના નંબર ૧૯)
યારપછી હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક
(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે :
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“હજ કરનાર

યિકતના ગુનાહ ચાર

મિહના સુધી લખવામાં નથી આવતા બ કે, જો
તે ગુનાહે કબીરા ન કરે તો તે સમયગાળા
દરિમયાન ફકત તેની નેકીઓ જ લખવામાં
આવે છે .” (તહઝીબ, ભાગ પ, પાના નંબર ૧૯,
સવાબુલ હજ)
મોહ ીસે ફ ઝ આ હદીસના િવવરણમાં
ફરમા યુ ં કે ગુનાહોના િવિવધ પ્રકાર હોય છે .
પિરણામદાયી

િદલને

કા ં

કરનાર

અને

ગુનાહોના નાના અથવા મોટા હોવાના પ્રમાણમાં
તેના દરજજા હોય છે . કદાચ આ હદીસનો એવો
અથર્ થતો હોવો જોઈએ કે હજ કરનાર દરે ક
થાન ઉપર એક ખાસ પ્રકારના ગુનાહથી પાક
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થઈ જાય છે અથવા તે અમુક મરતબાના
ગુનાહથી પાક થઈ જાય છે . હદીસમાં છે કે
અમુક

ગુનાહ

એવા

છે

કે

નાથી

ફકત

અરફાહના િદવસે અરફાતમાં રોકાવાથી પાક
થઈ શકાય છે અને આવી રીતે આમ પણ
ફરમા યુ ં કે, હજ અને ઉમરા કરનારાઓ ખુદાના
ઘરના મહેમાન હોય છે . જો તેઓ ખુદા પાસે
કાંઈ માંગે તો તેને તે વ તુ અતા કરે છે અને
જો તેને બોલાવે છે તો તેને જવાબ આપે છે . જો
તે કોઈની િસફારીશ કરે તો તેને કબ ૂલ રાખે છે
અને જો તે મૌન રહે છે તો તેને માંગ્યા વગર
આપે છે અને તે હજના માગર્માં

એક િદરહમ
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વાપરે છે તેના બદલામાં હજાર હજાર િદરહમ
આપશે.
એ વાત પ ટ રીતે સમજવી જોઈએ કે,
ગુનાહોના િવિવધ પ્રકાર હોય છે . માલને લગતા
ગુનાહ. શરીરના ગુનાહમાં પણ અમુક કૌલી
(જીભથી

અદા

થતા)

અને

અમુક

ફેઅલી

(કાયર્થી થતા) ગુનાહ છે . ફેઅલી ગુનાહમાં
શરીરના જુદા જુદા અ યવોને લગતા ગુનાહ
હોય છે .
પ્રકારની

ના અમુક પ્રકાર છે અને દરે ક
(જુદી)

તાસીર

હોય

છે .

અમુક

બલાઓ(ગુનાહ)ને કારણે દુવાઓ કબ ૂલ થતી
નથી. અમુક ગુનાહોના કારણે વરસાદ થતો
નથી. અમુક ગુનાહથી રોઝી તંગ થાય છે ,
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અમુક ગુનાહ આકિ મક મોત માટે કારણ પ
બને છે . આ બાબત િવષે દુવાએ કુમૈલમાં
અંગુિલિનદશ કરવામાં આ યો છે . દરે ક બીમારી
માટે િવશેષ દુવા હોય છે .
દુવાઓમાં

હોતી

નથી.

તે

તાસીર બીજી
પ્રમાણે

હજના

આમાલમાં દરે ક અમલની સુધારણા માટે તેના
અમલના પ્રમાણમાં ક ફારો હોય છે . કેટલાંક
ગુનાહોની તાસીર શારે ય (શરીઅત બનાવનારા)
િસવાય કોઈ જાણતું હોત ું નથી અને

ગુનાહ

અરફાતમાં મેદાનમાં બક્ષી આપવામાં આવે છે ,
તેનો અથર્ કદાચ િનદર્ યતા (સખતી) અથવા
ગુનાહોની મહેફીલમાં રોકાવુ ં અથવા એ પ્રકારનો
ગુનાહ હોય શકે છે . (વાફી)
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આ ઉપરાંત આપે આ પ્રમાણે ફરમા યુ ં
કે, જયારે હાજી મક્કા પહ ચે છે યારે ખુદાવંદે
આલમ બે ફિર તા િનયુકત કરી દે છે

તવાફ,

નમાઝ અને સઈ કરતી વખતે તેની સુરક્ષા કરે
છે . અરફાહના િદવસે જયારે તે ઊભો રહે છે
યારે તેનો જમણો ખભો થાબડે છે અને કહે છે કે
ખુદાએ તારા પાછલા ગુનાહ બક્ષી આ યા, હવે
ભિવ યની િચંતા કર. હજની ફઝીલત િવષે ઘણી
હદીસો છે ; પરં ત ુ આટલી હદીસો પ ૂરતી છે .

હજ વા જબ થવાની શરતો :
ુ ીયત એટલે કે કોઈ બાળક
(૧) બુલગ
બાિલગ

થવા

ઈબાદતોની

પહેલા

હજ

કરે

તો

બીજી

મ સહીહ અને મુ તહબ છે ; પરં ત ુ
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તે વાિજબ હજની જગ્યાએ ગણાશે નહીં. જો તે
બાળકના બાલીગ થવા પછી હજની તમામ
શરતો મુજબ તેની ઉપર હજ વાિજબ થતી હોય
તો તેના માટે હજ કરવી વાિજબ છે .
(ર) અક્કલ (અકલમંદ હોય).
(૩) આઝાદ હોય (એટલે કે ગુલામ ન
હોય).
(૪) હજ કરવાના કારણે એટલો બધો
મજબ ૂર ન થઈ જાય કે તેને કોઈ હરામ કામ
કરવુ ં પડે અથવા તો કોઈ વાિજબ કામને છોડવુ ં
પડે. (કેટલાંકનુ ં કહેવ ુ ં છે કે આ બાબતમાં જ રી
બાબતોની અગ્રતાને ઘ્યાનમાં લેવી જોઈએ).
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(પ) હજ માટે

જવાની ઈ તેતાઅત

(સામ યર્) ધરાવતો હોય.
(૬) મુ તતીઅ.
મુ તતીઅ

(હજ

વાિજબ

હોવાના

સામ યર્)નો આધાર અમુક બાબતો પર રહેલો
છે ,

ની િવગત નીચે પ્રમાણે છે .
(૧) સૌથી પહેલા હજ માટે જવા અને

પાછા આવવા માટે નો પ્રવાસ ખચર્ વગેરે તથા
વાહન હોવું જોઈએ અને તે યિકત પાસે એટલો
માલ (પૈસા) હોવા જોઈએ

માંથી તે પોતાની

હેિસયત પ્રમાણે પ્રવાસ ખચર્ અને વાહનમાં
જવાની યવ થા કરી શકે.
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(ર) હજ માટે જનારની એટલી શારીિરક
તંદુર તી અને શિક્ત હોવી જોઈએ

થી તે હજ

અદા કરી શકે.
(૩) માગર્માં એવી કોઈ કાવટ ન હોવી
જોઈએ

ના કારણે હજના પ્રવાસમાં અડચણ

ઊભી થાય. જો કોઈને એ વાતનો ડર હોય કે
હજના પ્રવાસમાં તેની જાન, માલ અથવા
આબ

ચાલી જશે તો તેની ઉપર હજ વાિજબ

નથી.
(૪) હજ પ ૂરી કરવા સુધીનો સમય તેની
પાસે હોવો જોઈએ.
(પ) હજ માટે જવા અને હજ કરીને
પાછા

ફરવા

સુધી

પોતાના
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િનવાર્ હનો ખચર્ હોવો જોઈએ. તેના કુટુંબીજનોમાં
એવા

લોકોની

ગણતરી

થાય

છે

નુ ં

ભરણપોષણ અને સરપર તી હજ માટે જનાર
યિકત કરતી હોય અને તેન ુ ં ભરણપોષણ તે
યિકત પર વાિજબ હોય.
અથવા તો એવી
વાિજબ ન હોય,
ભાઈ,

મકે, પ ની, સંતાનો

યિકતઓ

નુ ં ભરણપોષણ

મકે નાનો અથવા મોટો

તંગદ ત હોય અને સરપર તી ઉપર

તે ભાઈની ખાધા ખોરાકીની જવાબદારી હોય,
અથવા કોઈ યતીમ

ને તે સરપર તે પોતાની

પાસે (ઉછે ર, કેળવણી વગેરે) માટે રાખ્યો હોય
અને તેન ુ ં ભરણપોષણ તે કરી ર ો હોય અથવા
તો નોકર વગેરે.
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(૬)

હજ

કરીને

પાછા

ફયાર્

પછી

યવસાય વગેરેને લગતી મુ કેલી ઉઠાવી પડે
તેમ ન હોય. એટલે કે, તેની રોજીનુ ં સાધન,
સંપિ માંથી થતી આવક અથવા તો પોતાની
અને પોતાના ઘરના સ યો માટે જીવનિનવાર્ હ
માટે (આવક) નુ ં સાધન હોય,

ના કારણે તેની

મુ કેલી કે પરે શાનીનો સામનો કરવો પડે તેમ
ન હોય.
એ

વાત

જાણી

લેવી

જોઈએ

કે,

િઝંદગીમાં એકથી વધુ વખત હજ કરવી વાિજબ
નથી. વાિજબ હજ અદા કયાર્ પછી શકય હોય
તો બાકીના દરે ક વષેર્ હજ કરવી મુ તહબ છે .
ઉપર જણાવેલ છ શરતો પ ૂરી થતી હોય તો તે
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જ વષેર્ હજ કરવી વાિજબ છે . હજ વાિજબ થવા
પછી આવતા(એટલે કે તે પછીના) વષર્ સુધી
હજ કરવામાં િવલંબ કરવો હરામ અને ગુનાહે
કબીરા છે . આગળ ઉ લેખ થઈ ગયો તે પ્રમાણે
ગફલતના કારણે જો હજ વાિજબ થયા પછી તે
જ વષેર્ હજ કરવામાં ન આવે તો તે પછીના
વષેર્ હજ કરવી વાિજબ છે . ભલે પછી બીજા
વષેર્ ઈ તેતાઅત ન હોય અને તે મુસીબત અને
પરે શાનીમાં હોય તો પણ હજ કરવી પડશે. જો
પછીના વષર્માં માલી ઈ તેતાઅત તો હોય પણ
કોઈ બીમારીમાં ફસાઈ જવાને કારણે હજ કરી
શકે તેમ ન હોય અને તે બીમારીમાંથી સાજા
થવાની પણ આશા ન હોય તો પોતાના તરફથી
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બીજા કોઈને નીયાબતમાં હજ માટે મોકલવો
વાિજબ છે . એટલે કે, કોઈ એક માણસને
િનયુકત કરે
હજ

કરે

અને

તેના વતી અમુક રકમ લઈને
તેનો

ખચર્

હજ

કરાવનારે

આપવાનો રહે છે . જો તેવો માણસ કોઈ
નાયબને મોકલીને પોતાના વતી હજ કરા યા
વગર મ ૃ યુ પામે તો તેના વારસદારોએ તેની
સંપિ માંથી હજ કરાવવી વાિજબ છે , ભલે પછી
મરનારે પોતાના વતી હજ કરાવવાની વિસયત
કરી હોય કે ન કરી હોય અને ભલે પછી હજ
માટે રકમ ખચર્ કયાર્ પછી કોઈ રકમ વધતી ન
હોય કે વધતી હોય અને તેના વારસદારો
નાબાલીગ હોય તો પણ વારસામાંથી જ હજ
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કરાવવી પડશે. કારણ કે, મરનારના અ ય
કઝર્ની

મ બાકી રહેલી હજ અદા કરાવવાને

પણ અગ્રતા આપવી જોઈએ. એટલે કે, પહેલા
તેન ુ ં કઝર્ અને હજ અદા કરાવવી જોઈએ અને
યાર

પછી

બાકી

રહેલી

રકમની

તેના

વારસદારોએ શરીઅત મુજબ વહચણી કરવી
જોઈએ.
જો

મરનારે

પોતાના

વતી

હજ

કરાવવાની વિસયત કરી હોય તો હજ માટે ના
ખચર્ની રકમનો િહસાબ વારસાના માલમાંથી
૧/૩ (એક ત ૃ યાંસ) ભાગમાંથી કરવો જોઈએ.
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વંત અથવા
ન

ૃત ય કત માટ નાયબ

કરવો

ુ તહબ છે :

મુ તહબ હજ માટે જીવંત અથવા મ ૃત
યિકત તરફથી નાયબ નક્કી કરવો મુ તહબ
છે . વસાઈલમાં િરવાયત છે કે મોહ મદ િબન
ઈસા

યકતીન

કહે

છે

કે

ઈમામ

રઝા

(અલિ હ સલામ) એ મને તથા મારા ભાઈ મ ૂસા
અને યુસફુ િબન અ દુર રહેમાનને હજ અદા
કરવા જવા માટે અમુક રકમ મોકલી હતી.
અ દુ લાહ િબન સનાન કહે છે કે , હુ ં
ઈમામ સાિદક (અલિ હ સલામ)ની પાસે હતો
યારે આપની િખદમતમાં એક માણસ હાજર
થયો. યારે ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ પોતાના
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ઈ તેકાલ કરી ગએલા ફરઝંદ જ. ઈ માઈલ
વતી હજ અને ઉમરાના કાય બજાવી લાવવા
માટે તેને ત્રણ દીનાર આ યા. યાર પછી આપે
ફરમા યુ ં કે જો તમે આ પ્રમાણે કરશો તો
ઈ માઈલને એક મુ તહબ હજનો સવાબ મળશે.
કારણ કે, આ હજની રકમ તેના માલમાંથી
ખચર્વામાં આવી છે અને તમને નવ હજનો
સવાબ મળશે. કારણ કે, તમે હજની તકલીફો
અને ઝહેમતો ઉઠાવશો (કાફી, ભાગ ૪, પાના
નંબર ર૪૮)
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ઈમામના નાયબ પરહઝગાર હોવા
જોઈએ. :
‘વસાએલુિ શઆ’માં લખ્યુ ં છે કે, અબુ
મો મદ અલજીના બે પુત્ર હતા.

માં એક

પરહેઝગાર હતો અને બીજો બદકાર હતો.
અમુક શીઆઓએ તેઓને અમુક રકમ ઈમામ
હજ
ુ જત

ઈ નીલ

હસન

(અલિ હ સલામ)

તરફથી હજ કરાવવા માટે નાયબ મુકરર્ ર કરવા
માટે આપી. આ કાયર્ શીઆઓની એક સારી
ઈબાદત હતી. અબુ મોહ મદે તે રકમ તેના
બદકાર પુત્રને આપી અને તેની સાથે હજમાં
ગયો. અબુ મોહ મદ કહે છે કે, મેં અરફાહના
િદવસે એક ઘઉંવણાર્ ખ ૂબસ ૂરત અને સુદર
ં
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વ ત્રોમાં સજજ એક યુવાનને જોયા. તેઓ
દુવાઓ માંગવામાં અને આહોઝારી કરવામાં
સૌથી

વધારે

મશગ ૂલ

હતા.

જયારે

લોકો

અરફાતથી મશઅર તરફ જવા માટે રવાના
થયા યારે તે યુવાને મને ક ,ું “અય શેખ, શું
તમને ખુદાની શરમ નથી આવતી ?” મેં પ ૂછયું
: “કેમ ?” યારે તેઓએ ક ું : “શુ ં તમને એમ
કહેવામાં આ યું ન હત ું કે એવા નાયબ મારફત
હજ કરાવો

ને તમે ઓળખતા હો અને તમે

હજ માટે એવા માણસને રકમ આપી દીધી
શરાબ પીવે છે અને ગુનાહો કરવા માટે પૈસા
ખચેર્ છે .” યારપછી તેઓએ મારી એક આંખ
તરફ ઈશારો કરીને ક ું કે “શું તારી આંખ
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આંધળી થવાથી ડરતો નથી ? આ સાંભળીને મેં
ઘણી ભ ઠપ અનુભવી. જયારે હુ ં

વ થ થયો

યારે મેં ચારે બાજુ નજર ફેરવી પણ મને તે
યુવાન દે ખાયા નહીં. એ વાતને ચાલીસ િદવસ
પસાર થવા પહેલાં જ મારી

આંખ તરફ

ઈશારો કરવામાં આ યો હતો તે આંખમાં જખમ
થયો અને તે આંખમાંથી દ્રિ ટ ચાલી ગઈ.”
િકતાબે ‘કાફી’માં મ ૂસા િબન કાસીમ
િરવાયત કરે છે :
મેં

હઝરત

જવાદ

(અલિ હ સલામ)

િખદમતમાં અઝર્ કરી કે, “હુ ં આપ અને આપના
બુ ર્ગો તરફથી તવાફ કરવા માંગ ુ

ં પરં ત ુ

અમુક લોકો કહે છે કે ઈમામ (અલિ હ સલામ)
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તરફથી

તવાફ

કરવો

જાએઝ

નથી.”ઈમામે(અલિ હ સલામ) ફરમા યુ ં કે : “
રીતે તવાફ કરી શકતા હોય તે રીતે કરો. આ
કામ જાએઝ હોવામાં કોઈ શંકા નથી.” રાવી કહે
છે કે, તે વાત પછી ત્રણ વષર્ પછી હુ ં ઈમામ
(અલિ હ સલામ)ની િખદમતમાં હાજર થયો
અને મેં અઝર્ કરી કે, “અમુક વષર્ પહેલા મેં
આપ

(અલિ હ સલામ)ના

બાપ

દાદાઓ

તરફથી તવાફ કરવા માટે ઈજાઝત માંગી હતી
અને આપ (અલિ હ સલામ)એ તે ઈજાઝત
આપી હતી. આથી, ખુદાવંદે આલમે મને

ટલી

તૌફીક આપી હતી તેટલા તવાફ મેં કયાર્ છે .
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે વ
એક િદવસ રસ ૂલેખદ

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 574
ન

HAJINAJI.COM

આલેહી વસ લમ) તરફથી તવાફ કય , એક
િદવસ અમી લ મોઅમેનીન (અલિ હ સલામ)
તરફથી તવાફ કય

અને તેવી રીતે છે લા

િદવસે મેં આપના વતી તવાફ કય . મારા
આકા,

લોકો (મોહ મદ સ લ લાહો અલ હે

વ આલેહી વસ લમ અને આલે મોહ મદ અ.)
નો મેં ઉ લેખ કય , તે એવા લોકો છે

ઓની

મોહ બતને હુ ં મારો દીન અને મા ં ઈમાન
સમજુ ં .ં ” ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં
કે, “આ સંજોગોમાં તેં એવો દીન પ્રા ત કય છે ,
ના િસવાય ખુદા બીજો કોઈ દીન કબ ૂલ કરતો
નથી.” પછી મેં ક ું કે, “હુ ં અમુક વખતે હઝરત
ફાતેમા (સલામુ લાહે અલ હા) માટે તવાફ ક ં
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અને અમુક વખતે નથી કરતો.” ઈમામ
(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં કે : “તમને યોગ્ય
લાગે તે રીતે આ કામ કરી શકો. બેશક, આ
કામ બીજા તમામ કામોથી અફઝલ છે .”

હજ વા જબ થવાના કારણો :
એહલેબૈત (અલિ હ સલામ)ની કેટલીક
િરવાયતોમાં હજ વાિજબ હોવાના કારણો અને
તેના

મનાસીક

(હજ

દરિમયાન

કરવામાં

આવતી િવિવધ ઈબાદતો)ની િહકમતનુ ં વણર્ન
કરવામાં આ યુ ં છે . વસાએલુિ શઆમાં ઈમામ
રઝા (અલિ હ સલામ)ની એક િરવાયત બયાન
કરવામાં આવી છે

નો સારાંશ અત્રે પ્ર ત ુત

કરીએ છીએ.
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આપ (અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં કે,
“લોકોને હજ કરવાનો હક
ુ મ એ માટે આપવામાં
આ યો છે

થી તેઓ ભૌિતક અને

હાની

ફાયદાઓ મેળવી શકે. હજના અમુક ફાયદાઓ
નીચે પ્રમાણે છે .
(૧) હજ કરવાથી કુરબતે ખુદાવંદી
પ્રા ત થાય છે .
(ર) હજ કરવાથી ઘણો અજ્ર અને
સવાબ મળે છે .
(૩) હજ કરનારથી

ગુનાહ થયા હોય

તેનાથી મુિકત મળે છે ; પરં ત ુ તેની શરત એ છે
કે

તે

ભ ૂતકાળમાં

થઈ

ગએલા

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 577
ન

ગુનાહોથી

HAJINAJI.COM

શરમીંદગી અનુભવે અને તે ભિવ યમાં ખુદાની
બંદગી અને ઈતાઅત કરવા માંગતો હોય.
(૪)

ખુદાની

રાહમાં

પોતાનો

માલ

ખચર્વાની અને ખુદા (ના હક
ુ મ) માટે પોતાના
શરીરોને તકલીફ આપવાની તૌફીક મળે છે .
(પ) પોતાના કુટુંબીજનોથી જુદા થઈને
તેમનો

સંપકર્

તોડી

નાખવાથી

ખુદાવંદે

આલમની કુરબત મેળવી શકાય છે .
(૬) પોતાના નફસને ખુશીઓ પ્રા ત
કરતા રોકી રાખવા અને ઠંડી તથા ગરમીની
ત ુઓમાં આજીજી અને ઈ કેસારીથી ખુદાની
ૂ માં, દુિનયાના તમામ
બારગાહમાં હાજર થવુ.ં ટંક
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સંપકર્ તોડીને ઈબાદતમાં સંપ ૂણર્ રીતે ત મય
બની જવુ.ં
(૭) હજની ઈબાદતથી દુિનયાભરના
મુસલમાનોને ઘણા ફાયદાઓ થાય છે . તે
ફાયદાઓ મક્કામાં કે બીજા શહેરોમાં થઈ શકે
છે . એ ફાયદાઓમાં માલનો વેપાર, ભાઈચારો,
ખરીદ

વેચાણ, મજૂરી

અને

વ ત ુઓ ભાડે

આપવાથી થઈ શકે છે . બહુ જ ગરીબ લોકોને
કાંઈ ને કાંઈ ફાયદો થાય છે અને ઘણા એવા
મુસલમાનો હોય છે

ઓની હાજત એક

થળે

ઘણા લોકો ભેગા થવાને લીધે પ ૂરી થઈ જાય
છે .
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(૮) હજ માટે એકઠા થવાથી ઘણા
લોકોને અકાએદ અને અહેકામે દીની જાણવા
મળે છે અને એહલેબૈત (અલ હેમ ુ સલામ)થી
િરવાયતો બેખબર અને અજાણ લોકો સુધી
પહ ચી જાય છે .

ફ ર તાઓ સાથે સરખામણી સમાન
ુ ાની બંદગી :
દ
હઝરત
(અલિ હ સલામ)
ખુ બામાં ઈરશાદ

અમી લ
નહજુલ

મોઅમેનીન
બલાગાહના

ફરમાવે

છે

કે,

એક

ખુદાવંદે

આલમ અઝઝ વ જ લે તમારી ઉપર ખાન-એકાઅબાની હજ વાિજબ કરી દીધી છે અને તેને
લોકોનો

િક લો

નક્કી

કય
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કરનારાઓ એવી રીતે એકઠા થાય છે ,

રીતે

ચોપગા (એ ઘરમાં લોકો સવાબ પ્રા ત કરવા
માટે ભેગા થાય છે તેન ુ ં ઉદાહરણ પાણીના
ઝરણાની આજુબાજુમાં ભેગા થતા પ્રાણીઓના
સમ ૂહ

વું છે ) અને કબ ૂતરોને પોતાના માળા

તરફ જવાનો

વો શોખ હોય છે તેવો શોખ યાં

પહ ચવા માટે લોકોમાં હોય છે .
ખુદાએ બુ ગર્ અને બરતરે એ ઘરને
પોતાની બુ ગીર્ અને અઝમતની સરખામણીમાં
લોકોની આજીજી અને પોતાની સ તનત(ની
સરખામણીમાં લોકોની આજીજી અને પોતાની
ઇઝઝત અને સ તનત)ના સમથર્નની િનશાની
ગણાવી

છે

અને

પોતાના
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બંદાઓ માટે પસંદ કરે લ છે . મણે ( યાં જવા
માટે ન)ુ ં િનમંત્રણ કબ ૂલ કયુર્ અને

યાં જવા

માટે નો ખુદાના હક
ુ મને સાચો માનીને તેની
ઉપર અમલ કય . પયગ બરોની જગ્યાએ ઊભા
રહીને પોતાને એ મલાએકા સમાન ગણાવેલ છે ,
ઓ અશેર્ ઈલાહીનો તવાફ કરે છે . હજ કરનારા
લોકો

પોતાના

ઈમાનની

સંપિ થી

ખુદાની

ઈબાદતનો યાપાર કરીને ખ ૂબ જ નફો મેળવે
છે અને તેમાં એક બીજાથી આગળ વધી જવાની
પધાર્

કરે

છે . ખુદાએ તે ઘર (ખાન-એ-

કાઅબા)ને

ઈ લામની િનશાની અને રક્ષણ

ઈ છનારાઓ માટે રક્ષણની જગ્યા ગણાવી છે .
તે જગ્યાએ હજ કરવી વાિજબ કરી છે અને તેનો
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એહતેરામ કરવો જ રી ગણા યો છે અને યાં
જવાનો હક
ુ મ આ યો છે . ‘‘ સુરએ આલે
ઈમરાનની આયત નં.૧૮માં અ લાહ તઆલા
ફરમાવે છે કે : ‘‘ બૈત ુલ હરામની હજ ખુદાનો
એ લોકો ઉપર હક છે (અને એ હક અદા કરવો
વાિજબ છે )

લોકો યાં જવાની ઈ તેતાઅત

અને શિક્ત ધરાવતા હોય તેમ છતાં કાફર થઈ
જાય (એટલે કે સાધન અને શિક્ત હોવા છતાં
ખુદાનો હક
ુ મ બજાવી ન લાવે) તો તેનાથી
ખુદાનુ ં કોઈ નુકસાન નહીં પહ ચે. કારણ કે,
ખુદા તો તમામ દુિનયાવાળાઓથી બેિનયાઝ છે .
(ખુદાવંદે

આલમને

લોકોના

ઈબાદતની આવ યકતા નથી.
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હક
ુ મની નાફરમાની કરે છે તેઓને જ નુકસાન
થાય છે )” (નહજુલ બલાગાહ, ભાગ ૧, ફૈ લ
ઈ લામ, ખુ બા નં. ર, પાના નં.૩ર)
અ લામા નરાકીએ હજના આંતિરક અને
જાહેરી

કારણો

અને

રહ યોનુ ં

વણર્ન

‘મેઅરાજુ સાદહ’ નામની િકતાબમાં સુદર
ં
રીતે
કયુર્ છે ,

ુ છે . હજ
નો અમુક ભાગ અત્રે પ્ર તત

એ દીનની ખ ૂબ જ મહ વની ઈબાદતો પૈકી એક
ઉમદા ઈબાદત છે . હજની ઈબાદત ઈ સાનને
ખુદાની નજદીક પહ ચાડે છે . હજ અ લાહ
તરફથી નક્કી કરે લ એક મહ વની ફરજ અને
સખત શારીિરક પિરજ્રમ પડે તેવી ઈબાદત છે .
જાણી

જોઈને

હજની

ઈબાદત
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ગણત્રી યહદ
ુ ીઓ અને નસરાનીઓમાં થાય છે
અને તે યિકત બેહી તથી વંિચત રહે છે . હજ
કરવાની ફઝીલત અને હજ ન કરનારની
મઝી મતમાં જુદી જુદી હદીસો મશહર
ુ છે . અને
સદરહુ હદીસો િકતાબોમાં લખેલી છે . માનવની
ઉ પિ નો મ ૂળ હેત ુ એ છે કે તે ખુદાને ઓળખે
અને ખુદા સાથે મોહ બત અને નઝદીકી રાખે.
આ બાબતોનો આધાર તેના નફસની પાકીઝગી
ઉપર રહેલો છે અને

નફસની પાકીઝગીનો

આધાર ખ્વાહીશાતે નફસાનીથી દૂ ર રહેવા પર
છે .

ઈ સાન

લઝઝતોથી
સંપિ

પોતાના
બચાવે,

નફસને

દુિનયાનો

શહવાતી
માલ

અને

છોડી દે , ખુદાની ખુશી માટે શરીરને

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 585
ન

HAJINAJI.COM

સખત પિરજ્રમ પડે તેવી ઈબાદત કરે , અને
ખુદાને સતત યાદ કરતો રહે. તેમ જ પોતાના
િદલ

અને

શરીરના

અ યવોને

ખુદાની

ઈબાદતમાં ત લીન રાખે. આ બધા કારણોસર
ખુદાએ હજની ઈબાદત મુકરર્ ર કરી છે .

થી

ુ પ ૂરા થાય.
ઈબાદતનાઉપર જણાવેલ હેતઓ
ખુદાની

રાહમાં

કરવામાં

આવતી

ઈબાદતો પૈકી અમુક ઈબાદતોનો સંબધ
ં માલ
ખચર્વા સાથે છે અને એ ઈબાદતોને કારણે
િદલમાંથી

દુિનયાની

મોહ બત દૂ ર થાય છે .

માલ

અને

દૌલતની

મ કે, ઝકાત, ખુ સ

અને સદકાત, અમુક ઈબાદતોમાં ખ્વાહીશો અને
લઝઝતોને છોડી દે વી પડે છે ,

મ કે રોઝા.
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અમુક ઈબાદતો ખુદાને યાદ કરવા અને તેના
પ્ર યે એકાગ્ર બનવામાં શરીરના અ યવોનો
ઉપયોગ કરવા સાથે સંબધ
ં ધરાવે છે .

મ કે,

નમાઝ અને હજની ઈબાદત, હજની ઈબાદતમાં
ુ
આગળ ઉ લેખ કરવામાં આવેલ તમામ હેતઓ
લાગુ પડે છે . હજ માટે વતન છોડવુ,ં શરીરનો
ઉપયોગ કરવો. માલની ખૈરાત કરવી, આશાઓ
તોડવી, મેહનત અને પિરજ્રમ સહન કરવો,
ખુદા

સાથે

કરવામાં

આવેલ

વાયદાનો

પુન ુ ચાર કરવો,તવાફ, દુવા, નમાઝ અને
એવા બીજા કામોમાં મશગુલ થવાનો સમાવેશ
થાય છે . અમુક એવા કામો છે
સમજી શકતી નથી.

કામો અક્કલ

મ કે, કાંકરીઓ મારવી,
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સફા અને મરવા વ ચે સઈ કરવી. આ એવા
કાય છે

માં ખ ૂબ જ બંદગી ઝી લત અને

દિર તા

યકત થાય છે . કારણ કે, આ બધી

ઈબાદતોના કાય

એવા છે

ના અસબાબો-

અલલ (કારણો અને પિરણામો) (તે ઈબાદત
કરવા પાછળનો તકર્ ) અમુક અકકલોને સમજાય
છે અને તે ઈબાદત કરવા પ્રેરણા થાય છે અને
તે ઈબાદત વારં વાર બજાવી લાવવામાં આવે
છે . પરં ત ુ હજના અમુક આમાલ એવા છે

ના

ઊંડાણ સુધી આપણી કક્ષાના લોકોની અકકલ
પહ ચી શકતી નથી. તેથી તે ઈબાદતોના
આમાલ પાછળના કારણો અને પિરણામોને
લક્ષમાં લીધા વગર પોતાના ખુદાનો હક
ુ મ અને
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તે હક
ુ મ ઉપર અમલ કરવા માટે ખુદાની બંદગી
સમજીને કરવામાં આવે છે અને તે હક
ુ મનુ ં
પાલન કરીને બંદગી કરવામાં આવે છે . કારણ
કે, સાચી બંદગી એ કાય ને કહેવામાં આવે છે
નો હેત ુ ખુદાવંદે આલમની ઈતાઅત િસવાય
બીજો કશો હોતો નથી. આ જ કારણ હત ું કે
હઝરત

ુ ા
રસ ૂલેખદ

(સ લ લાહો

અલ હે વ

આલેહી વસ લમ) એ હજ િવષે ફરમા યુ ં કે : ‘‘
અય ખુદા, મેં તને ખાિલસ (િનમર્ળ) બંદગી
અને તારી ઈતાઅતથી હજ કરીને જવાબ
આ યો છે . “ અને બીજી ઈબાદતો િવષે આ
પ્રમાણે ફરમા યુ ં નથી. તેથી જ એવી ઈબાદતો
ના

કારણોની

(તકર્ )

ઊંડાણની
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મેળવવા સુધી કોઈની અકકલ ન પહ ચી શકે
અને તે ફકત અ લાહની ખુશનુદી માટે તે
ઈબાદત બજાવી લાવે તો તે બંદગી
કરવામાં કામીલ છે . હવે

યકત

લોકો એ આ યર્

યકત કરે છે અને બંદગીના રહ યો જા યા
વગર ખુદાના હક
ુ મનુ ં સંપ ૂણર્ રીતે પાલન કરે તો
તે હજની િવિશ ટ ઈબાદતની એક િવશેષતા છે .
હજના દરે ક અમલમાં આખેરતની કોઈને
કોઈ કેફીયતનો નમ ૂનો હોય છે અથવા તો તેન ુ ં
કોઈ કારણ હોય છે . એ બાબતનો ઉ લેખ
આગળ થઈ ગયો છે . આ ઉપરાંત હજની
ઈબાદત કરનારાઓ માટે જ રી છે કે, તેઓ એક
એવી જગ્યાએ એકઠા થાય જયાં વહી લાવનારા
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ફિર તાઓ

હઝરત

ુ ા
રસ ૂલેખદ

(સ લ લાહો

અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ની િખદમતામાં
આવતા જતા ર ા હોય અને આપ (સ લ લાહો
અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ની પહેલા ખુદાના
ખલીલ (હ. ઈબ્રાહીમ અ. નુ ં ઘર હત ું અને યાં
તેઓ અ.) પાસે પણ મલાએકા નાઝીલ થતા
હતા.
આ ઉપરાંત એ એવી પાક જમીન છે ,
જયાં આદમ અ. થી માંડીને ખાતેમ ુ બી યીન
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)
સુધીના મોટા મોટા અંિબયા સતત રહેતા હતા
અને તે જગ્યાએ જ વહી નાઝીલ થતી રહી છે .
એ જગ્યાએ ફિર તાઓ ઉતરતા ર ા અને આ
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જગ્યા એ સૈયદુલ અંિબયા (સ લ લાહો અલ હે
વ

આલેહી

વસ લમ)ની

િવલાદત

થઇ

હતી.આપ (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ) અને બીજા અ બીયાના પિવત્ર ચરણ
આ ધરતી ઉપર પડતા રહયાં. ખુદાવંદે આલમે
આ પિવત્ર જગ્યાને ‘બયતી’ એટલે કે મા ં ઘર
ક ું છે અને તેને પોતાના બંદાઓની ઈબાદત
માટે બના યું છે . પોતાના ઘરની આજુબાજુના
ભાગને

હરમગાહ

બનાવી

છે .

અરફાતને

પોતાના ઘર સાથે જોડાએલું મેદાન ગણાવેલ
છે . એ મેદાનમાં પ્રાણીઓને તકલીફ આપવા
તેમ જ ઝાડ અને ઘાસને ઉખાડવાના કાયર્ને
હરામ ગણાવેલ છે . એ જગ્યાઓને બાદશાહોના
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સામ્રાજયની

મ િવશેષ અને ઉ ચ દરજજો

આ યો છે . આ બધી િવશેષતા પાછળનુ ં કારણ
એ છે કે લોકો દૂ ર દૂ રના દે શોમાંથી િવખરાએલા
વાળ અને ધ ૂળ અને માટીથી ખરડાએલાં શરીર
સાથે યાં આવે અને તે ઘરના (ખુદાવંદે કરીમ)
સમક્ષ

કે અને તેમની જીભ વડે એ વાતનો

વીકાર કરે કે ઝમાં અને મકાન (કાળ અને
થળ)થી ઉ ચતર અને પાકો પાકીઝા છે .
એ વાતમાં શંકાને કોઈ થાન નથી, કે
ખાન-એ-કાઅબા

વાં પિવત્ર

થળે

એકઠાં

થવાના કારણે મુસલમાનોમાં મોહ બત અને
ભાઈચારો ઉ પ
માટે

થાય છે . દુિનયાભરમાંથી હજ

એકઠાં થનાર

મુ લીમોમાં અરસપરસ
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મુલાકાત થાય છે અને પ્રેમ ઉ પ

થાય છે . એ

જગ્યાએ દુવા કરનાર લોકોની દુવા જલદી
કબ ૂલ થાય છે . હજ માટે જનારા મુસલમાનોને
હઝરત

ુ ા
રસ ૂલેખદ

આલેહી

વસ લમ)ની

(સ લ લાહો
અઝમત

અલ હે વ
અને

તેઓ

(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)એ
દીને ઈલાહી અને ઈલાહી હક
ુ મોના પ્રચાર માટે
કરે લી તમામ કોિશષો અને િખદમતો યાદ આવે
છે . આ તમામ બાબત મળીને નફસને પાકો
પાકીઝા બનાવી દે છે અને હરમે ખુદામાં એકઠાં
થએલાં લોકોના િદલોમાં મોહ બત પેદા થાય
છે . એટલું જ નહીં, ઈ લામની શાનો શૌકત અને
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ઈ લામમાં માનનારાઓની એકતાનુ ં પ્રદશર્ન
થાય છે .

ઓગણચાલીસમો

ુ ોહ
ન

વા જબાત પૈક કોઈ એક છોડ દવી
વાિજબાતે

ખુદા

પૈકી

કોઈ

એક

વાિજબાતને છોડી દે વી તે ઓગણચાલીસમો
ગુનાહે કબીરા

હોવાનુ ં

પ ટ

રીતે

બયાન

કરવામાં આ યુ ં છે . આ બાબત હ. અ દુલ
અઝીમની

સહીહમાં

(અલિ હ સલામ),
(અલિ હ સલામ),

ઈમામ
ઈમામ
ઈમામે

જવાદ
રઝા
કાિઝમ

(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યું છે કે, “કોઈ એવી
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બાબત છોડવી

ને ખુદાવંદે આલમે વાિજબ

ગણાવી હોય, તે ગુનાહે કબીરા છે . કારણ કે,
હઝરત રસુલ લાહ (સ લ લાહો અલ હે વ
આલેહી વસ લમ) ફરમા યુ ં છે કે િનઃશક, જો
કોઈ માણસ નમાઝને જાણી જોઈને છોડી દે શે
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
તો તે હઝરત રસુલેખદ
વ

આલેહી

વસ લમ)ની

જવાબદારી

અને

પનાહથી દૂ ર રહેશે.”
ઈમામે સાિદક (અલિ હ સલામ) ફરમાવે
છે : “

કામનો ખુદાવંદે આલમે હક
ુ મ આ યો

છે તે કરવાનુ ં છોડી દે વ ુ ં કુફ્ર છે .” આ િવષે
ઈરશાદે

ર બુલ

ઈઝઝત

છે

:

“શું તમે

આસમાની િકતાબોના અમુક આસમાની હક
ુ મો
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અને ખુદાવંદે આલમના અમુક હક
ુ મોને માનો
છો અને અમુક હક
ુ મોનો (ભાગોને) નથી માનતા
? તમારામાંથી જો કોઈ માણસ એવુ ં કરતો હોય
તો તે તેની સજા (આલોકની) દુ યવી િઝંદગીમાં
(નામોશી િસવાય બીજો શું બદલો છે ?)
કયામતમાં સખતમાં સખત અઝાબમાં ફસાવા
િસવાય બીજુ ં શુ ં હોય શકે છે ? અને તમે
કાંઈ કરો છો તેનાથી ખુદા અજાણ નથી.”
(સુરએ બકરહ - ર, આ : ૮૪)
ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં કે,
ખુદાવંદે આલમે

કામ કરવાનો હક
ુ મ આ યો

છે તેને છોડી દે નાર લોકોને, તે (વાિજબાતના)
અમલ છોડવાના કારણે કાફર ગ યા છે . કારણ
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કે,

હક
ુ મ તેણે આ યો છે તેનો તો

વીકાર

કય પરં ત ુ તેના ઈમાનને કબ ૂલ ન કયુર્ અને
તેના માટે ફાયદાકારક સમજયા નહીં” અને
ફરમા યું કે “તેવા લોકોની સજા દુિનયામાં
અપમાન અને બેઈઝઝતી અને આખેરતનો
સખત અઝાબ છે .”
આ હદીસનો ખુલાસો એ છે કે, ખુદાના
કોઈ

વાિજબ

હક
ુ મને

છોડી

દરજજામાંનો એક દરજો છે .

દે વો

કુફ્રના

નો ઉ લેખ

ુ આયતમાં કરવામાં આ યો છે ,
પ્ર તત

માં

ખુદાવંદે આલમે ફરમા યુ ં છે કે, શુ ં તમે અમુક
અહેકામે ઈલાહી પર ઈમાન લા યા છો અને
અમુક અહેકામનો ઈ કાર કરો છો ? આ
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હદીસથી

પ ટ થાય છે કે, કોઈ વાિજબાતને
ના િવષે કુઆર્ને

છોડવી એક એવા ગુનાહ છે કે

મજીદમાં અઝાબનો વાયદો કરવામાં આ યો છે .
આ

બાબતમાં

ઉપરોકત

આયતમાં

છે લે

જણાવવામાં આ યુ ં છે કે, એવાં માણસની સજા
દુિનયામાં

વાઈ અને આખેરતમાં અઝાબ છે .

આ ઉપરાંત આપે ફરમા યુ ં કે, “
માણસ કોઈ વાિજબ (કામ)ને છોડી દે અથવા
તો કોઈ ગુનાહે કબીરા કરે તો ખુદાવંદે આલમ
તેની ઉપર રહેમતની નજર નથી કરતો અને
તેને ગુનાહોથી પાક નથી કરતો.” રાવીએ
આ યર્ પામીને પ ૂછયુ ં કે, “શું ખુદા એવા માણસ
ઉપર રહેમતની નજર નહીં કરે ?” ઈમામ
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(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં : “હા, કારણ કે
એવો માણસ મુ ીક થઈ ગયો છે અને તેણે
(બીજાને) ખુદાના શરીક માની લીધા છે .”
રાવીએ ફરીથી આ યર્ યકત કરતા પ ૂછયું કે,
“શુ ં

તે

મુ ીક

(અલિ હ સલામ)એ

થઈ

ગયો.”

ફરમા યુ ં :

ઈમામ

“કારણ

કે,

ખુદાએ એક વાતનો હક
ુ મ આ યો અને શૈતાને
પણ એક વાતનો હક
ુ મ આ યો (એટલે
વાતનો ખુદાએ હક
ુ મ આ યો, શૈતાને તે કામ
છોડી દે વાનો હક
ુ મ આ યો) તો તેણે ખુદાના
હક
ુ મને છોડી દીધો અને શૈતાનના હુકમને માની
લીધો. (એટલે વાિજબાતને છોડી દીધી અને
હરામ કામ કયુ)ર્ આમ, એવો માણસ શૈતાનના
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હક
ુ મનુ ં અનુસરણ કરવાને કારણે જહ મના
સાતમાં તબકકામાં (

મુનાફીકોની જગ્યા છે

યાં) શૈતાનની સાથે રહેશે.” (વસાએલુિ શઆ,
ભાગ ૧, પાના નંબર રપ)
ઈમામ

(અલિ હ સલામ)ના

ઉપરોકત

બયાનથી પ ટ થાય છે કે, અહીં શીકર્ નો અથર્ ‘
ઈતાઅતમાં શીકર્

છે ,

નો ઉ લેખ શીકર્ ના

પ્રકરણમાં કરવામાં આ યો છે .

ફ નો અને દદનાક અઝાબ :
આયતોમાં
વાિજબ

હક
ુ મોનો

ખુદાવંદે

િવરોધ

આલમના

કરવાથી

સખત

ડરાવવામાં આ યા છે

તેમાં સુરએ ન ૂરની

નીચેની આયતો પણ છે ,

માં કહેવામાંઆ યુ ં છે
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કે : “ ઓ હક
ુ મે ખુદાનો િવરોધ (રસુલની
આજ્ઞાની અવગણના) કરે છે તેઓએ ડરવુ ં
જોઈએ. (કારણ કે , તેઓ ઉપર બલા અથવા
દદર્ નાક અઝાબ નાઝીલ થશે).” (સુરએ ન ૂર ર૪, આ : ૬૩)
અમુક તફસીરકતાર્ ઓનુ ં કહેવ ું છે

કે,

શકય છે કે ‘ફી ના’નો અથર્ દુ યવી બલાઓ
અને આખેરતનો દદર્ નાક અઝાબ અને એ પણ
શકય છે કે, ફી નો અને અઝાબ બંને આખેરત
સંબધ
ં ી હોય. શરઈ વાિજબાત અદા કરવા િવષે
ઘણી િરવાયતો ઉપલ ધ છે ,

પૈકી એક

િરવાયત નીચે મુજબ છે .
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ુ ા સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ ફરમા યું કે, “મેઅરાજની
રાત્રે ખુદાવંદે આલમે મને ક ું કે, જયાં સુધી
મારા બંદાઓ પર મેં

કાંઈ વાિજબ કયુર્ છે

તેની ઉપર અમલ ન કરે યાં સુધી મારો કોઈ
બંદો કોઈ વ તુ

ારા, મારી બારગાહમાં મારી

કુરબત (નજદીકી) મેળવી શકતો નથી.” (કાફી,
ભાગ - ર, પાના નંબર ૮ર)
આ ઉપરાંત ફરમા યું કે, “વાિજબાતે
ખુદા ઉપર અમલ કરો,

થી તમે લોકોમાં સૌથી

વધારે મુ કી થઈ જાઓ.” બીજી િરવાયતમાં છે
કે, “ થી તમે

ે ઠ ઈ સાન બની જાઓ.”
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વા જબાત
એ દરે ક કામ કે
આ યો છે અને

ંુ છે ? :
નો ખુદાએ હક
ુ મ

કામ કરવામાં સવાબ છે અને

તે કામ ન કરવામાં અઝાબનો વાયદો કરવામાં
આ યો છે તેને ‘ફરીઝહ’ અને ‘વાજીબ’ કહેવામાં
આવે છે . ખુદાવંદે આલમ તરફથી િનિ ત
કરવામાં આવેલ ફરાએઝ અને વાિજબાત ઘણાં
છે ; પરં ત ુ તેમાં સૌથી વધારે અગ યના અને
ના ઉપર ઈ લામનો પાયો રાખવામા આ યો
છે તેવી મુખ્ય પાંચ બાબતો છે . (૧) નમાઝ
(ર) રોઝા (૩) હજ (૪) ઝકાત (પ) િવલાયત.
અમુક િરવાયતો પ્રમાણે આ પાંચેય વ ત ુઓને
અરકાને દીન (દીનના ભાગ) શરીઅતે ઈ લામ
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કહેવામાં

આવેલ

છે .

િકતાબે

‘વસાઈલ’ના

સંપાદકે આ િવષયની અમુક િરવાયતો બયાન
કયાર્ પછી ફરમાવયું છે કે, અમ્ર િબલ માઅ ફ
અને નહીં અનીલ મુ કર એ પણ
પ્રકાર છે અને

હાદનો એક

હાદ િવલાયતના હક
ુ મમાં આવે

છે . િરવાયતોમાં એ બાબતો પ્ર યે અંગુિલિનદશ
કરવામાં આ યો છે કે, ખુ સ ( નો િવગતવાર
ઉ લેખ આગળના ભાગોમાં થઈ ચ ૂકયો છે )
ઝકાતના બદલામાં સાદાતે ઉઝઝામનો હક છે
અને તબરાર્ પણ િવલાયતનો જ મહ વનો ભાગ
છે . આ રીતે અરકાને દીન અને

આત બધા

મળીને દસ થાય છે . (૧) નમાઝ (ર) રોઝા (૩)
હજ (૪) ઝકાત (પ) ખુ સ (૬)

હાદ (૭) અમ્ર
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િબલ માઅ ફ (૮) નહીં અનીલ મુ કર (૯)
તવ લા અને (૧૦) તબરાર્. નમાઝ, હજ, ઝકાત
અને ખુ સ અદા ન કરવુ ં ગુનાહે કબીરા છે .

નો

િવગતવાર ઉ લેખ આગળના પ્રકરણમાં થઈ
ચ ૂકયો છે અને બાકીની બાબતોનો સંિક્ષ ત રીતે
ઉ લેખ કરવામાં આવી ર ો છે .

રમઝાન મહ નાના રોઝા :
માહે મુબારકે રમઝાનમાં રોઝા વાિજબ
હોવા દીનની જ િરયાતમાંથી છે . રોઝા વાિજબ
હોવાનુ ં ન માનનાર મુરતદ અને વાિજબુલ
કતલ છે . જો કોઈ માણસ જાણી જોઈને કોઈ
શરઈ કારણો (ઉઝરે શરઈ) વગર રોઝા ન
રાખે, ભલે પછી તે રોઝા વાિજબ હોવાનો
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ઈ કાર કરતો ન હોય તો પણ તેને સજા તરીકે
પ ચીસ કોરડા મારવા જોઈએ અથવા તો
હાકીમે શરઅને યોગ્ય લાગે તેટલા કોરડા
મારવા જોઈએ. જો બીજી વખત રોઝા ન રાખે
તો ફરીથી સજા કરવી જોઈએ અને ત્રીજી વખત
રોઝા ન રાખે તો કતલ કરી નાખવો જોઈએ.
ઈમામે સાિદક (અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે :
“

કોઈ માહે (મુબારક) રમઝાનમાં કોઈ ઉઝરે

શરઈ (શરઈ કારણો વગર) એક િદવસ પણ
ખાણુ ં ખાય તો તેનાથી ઈમાનની

હ નીકળી

જાય છે .” (ફકીહ, ભાગ - ર, પાના નંબર ૧૧૮)
સુમાઅહના ‘મોસેકહ’માં મનકુલ છે કે,
મેં એવા માણસ િવષે પ ૂછયુ ં કે
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રમઝાનમાં કોઈ ઉઝર (કારણ) વગર ત્રણ
વખત ઈફતાર કયુર્ એટલે કે ખાણુ ં ખાધુ ં અને
તેને

ત્રણ

વખત

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)

સમક્ષ હાજર કરવામાં આ યો

યારે

આપ

(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ,ં ત્રીજી વખત (આ
ગુનોહ કરે

યારે ) તેને કતલ કરી નાખવો

જોઈએ. (ફીકહ, ભાગ - ર, પાના નંબર ૧૧૮ )

રાહ

ુ ામાં
દ

હાદ :

હાદ પણ નમાઝ, રોઝાની
ઈ લામના

અરકાનમાંથી

ગણાઈ

મ દીને
છે ,

નો

િરવાયતમાં પ ટ રીતે ઉ લેખ કરવામાં આ યો
છે . તેની અહેમીયત અને ફઝીલત િવષે અને
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તેને છોડનારને ડરાવવા િવષેની ઘણી આયતો
અને િરવાયતો છે .

હાદના અમુક પ્રકાર છે .

(૧) પહેલો પ્રકાર : કાફરોને દાવતે
ઈ લામ આપવા માટે જગનો
ં
પ્રારં ભ કરવો. આ
પ્રકારના

હાદની અમુક શરતો છે અને તે

શરતો પૈકી એક શરત ઈમામ (અલિ હ સલામ)
અથવા તેઓના ખાસ નાએબની
પરવાનગી

છે .

આપણા

હાદ માટે

પ્રવતર્માન

ઈમામ (અલિ હ સલામ) ગૈબતમાં છે

યુગમાં
અને

તેઓ (અલિ હ સલામ)ના ખાસ નાએબ પણ
નથી. તેથી આ પ્રકારના

હાદનો પ્રારં ભ કરવો

જાએઝ નથી.
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(ર) બીજો પ્રકાર : એ કાફરો સાથે
કરવાનો છે ,

હાદ

ઓએ ઈ લામ અને ઈ લામના

િચ હો નાબ ૂદ કરવા માટે મુસલમાનો પર હમ
ુ લો
કય

હોય આ પ્રકારના

(અલિ હ સલામ)
પરવાનગીની

અથવા

શરત

હાદ માટે ઈમામ
તેમના

નથી.

નાએબની

પરં ત ુ

તમામ

મુસલમાનો એટલે સુધી કે લડવાની શિક્ત
ધરાવતી ત્રીઓ પર પણ જગ
ં કરવી વાિજબ
(વાજીબે કીફાઈ) છે . મુસલમાનોએ ઈ લામના
િવ તારોની સુરક્ષા માટે ઈ લામના િવરોધીઓ
અને કાફરોના ઉપ વ અને ફસાદનો અંત
લાવવા માટે જગ
ં કરવી જોઈએ.
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(૩) ત્રીજો પ્રકાર : કાફરોના એવા
સમ ૂહસાથે જગ
ં કરવી

ઓએ મુસલમાનોને

કતલ કરવા અને તેઓનો માલ સામાન લટં ૂ વા
માટે

હમ
ુ લો

કય

(મુસલમાનોના)

હોય.

મઝહબને

તેમનો

ઈરાદો

ફેરવવાનો

અને

ઈ લામનો નાશ કરવાનો ન પણ હોય, તેમ
છતાં તેવા કાફરો સાથે જગ
ં કરી શકાય છે .
હાદના

આ

પ્રકારમાં

(અલિ હ સલામ)

અથવા

પણ
તેમના

ઈમામ
નાએબની

પરવાનગીની આવ યકતા નથી.
(૪) ચોથો પ્રકાર : આ મ સંરક્ષણ માટે
હાદ છે . આ

હાદ જાન, માલ, ઈઝઝત અને

ત્રીઓના રક્ષણ માટે દરે ક મુસલમાન ઉપર
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વાિજબ છે . આ પ્રકારનો

હાદ દરે ક એવા

માણસની િવ ઘ્ધ કરવો વાિજબ છે

તેને

અથવા બીજા કોઈ મુસલમાનને કતલ કરી દે વા
માંગતો હોય અથવા તેની ઈઝઝત અને ત્રીઓ
અથવા બીજા મુસલમાનની ઈઝઝત અથવા
ત્રીઓ પર હમ
ુ લો કરે અથવા તેનો અથવા
બીજા મુસલમાનનો એવો માલ સામાન લટં ૂ ી લે
તેન ુ ં રક્ષણ કરવું વાિજબ હોય. આ
માટે ની શરત એ છે કે, તે

હાદ

હાદ કરવાની શિક્ત

ધરાવતો હોય અને જોખમથી સુરિક્ષત હોય અને
સુરક્ષાની

શરતો

પ્રમાણે

પોતાની

અને

બીજાઓની સુરક્ષા કરી શકતો હોય.
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હાદના ઉપર જણાવેલ ચારે ય પ્રકારના
જુદા જુદા ઘણા અહેકામ અને િવગતો છે ,

નો

ઉ લેખ ફીકહની િકતાબોમાં ઉપલ ધ છે .
મરહમ
ુ
‘અસલુિ શઆ’માં
છે .

કાશે લ

ગેતા

િકતાબ

હાદ િવષે આ પ્રમાણે લખે

હાદ ઈ લામી ઈમારતના પાયાના પ થર

અને ઈ લામના તંબ ૂનો મુખ્ય તંભ છે . કારણ
કે,

હાદથી ઈ લામનો તંબ ૂ િ થર ઊભો રહે છે

અને દુિનયાદારીના િવ તારોમાં િવશાળતા પેદા
થાય છે . શરીઅતના ર તાઓ ખુ લા રહે છે . જો
હાદ ન હોત તો ઈ લામ દુિનયાવાસીઓ માટે
રહેમત અને ઈ સાનો માટે બરકત સમાન ન
રહેત.
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હાદ જાન અને માલની ખેરાત અને
રાહે ખુદામાં કુરબાન થવાની હોય છે ,
હાદ

થી

ારા દુ મનો પર પ્રભુ વ મેળવી શકાય

અને ઈ લામનો ઘ્વજ ઊંચો થાય અને જમીન
પરથી

મ અને તબાહીનો અંત આવી જાય.
આપણા

અકીદા

પ્રકારની હોય છે . એક

પ્રમાણે

હાદ

હાદે

અકબર

બે

આંતિરક દુ મનો એટલે કે નફસનો સામનો
કરવો તે છે . એટલે કે, એ જગ
ં વડે નફસને
અયોગ્ય બાબતો

મ કે, અજ્ઞાનતા,

મ,

િસતમ, અિભમાન, ઘમંડ, હસદ, કંજૂસી અને
બીજી ખરાબ બાબતોથી રોકી શકાય. ફરમા યુ ં
છે કે, તમારો સૌથી મોટો દુ મન તમારો નફસ
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છે ,

તમારા બંને ખભાઓની વ ચે રહે છે .

બીજી,

હાદે અસગર અને બાહય દુ મનો

સામેની

હાદ છે .

હકકના, ભલાઈના, ખ ૂબી

અને ફઝીલતના તથા દીનના દુશમનો
સામેની
્
હાદ છે .
નફસનો ઈલાજ, અવગુણો અને ખરાબ
ટે વોને દૂ ર કરવી,

નફસમાં પહેલેથી ઘર કરી

ચ ૂકી છે . નફસમાં ઘર કરી ગએલા અવગુણો,
ખરાબ ટેવો અને

ટતા

બીજો વભાવ બની

ચ ૂકી છે તેને દૂ ર કરી તેનો ઈલાજ કરવો એટલો
બધો

અઘરો

અને

મુ કીલ

છે

કે

હઝરત

ુ ા (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
રસ ૂલેખદ
વસ લમ) એ તે પ્રકારના
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અકબર કહયો છે . અને ખુદ આપ (સ લ લાહો
અલ હે વ આલેહી વસ લમ) અને આપના
(અલિ હ સલામ)ના સાથીઓ જીવનભર એ બંને
સાથે
લોકોએ

હાદ કરવામાં
ઈ લામને

ય ત ર ા હતા. એ
એટલી

ઈઝઝત

એહતેરામ આપીને ઉ ચતાના દરજ

અને

પહ ચાડી

દીધો છે કે આપણે જયારે કલમ (પેન) મ ૂકીને
ગઈ કાલના (સદરે ઇ લામ) મુસલમાનોના
હાદની ક પના કરીએ છીએ યારે આંખમાંથી
આંસુના બદલે લોહી વહેવા લાગે અને આહો
ૂ ડા
ફિરયાદની જગ્યાએ છાતીમાં િદલના ટક
બહાર નીકળી જાય અને એક લખાણ ઉપર
બીજુ ં લખાણ અને એક વાકય ઉપર બીજુ ં
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વાકય અગ્રતા મેળવી જાય તો તેમાં આ યર્
પામવુ ં નહીં. તમે પોતે એ વાતની ક પના કરી
યો, કે મારી કલમને કઈ બાબતે અંકુશમાં
રાખુ,ં અને મા ં બયાન કઈ રીતે રોકું ? કઈ
બાબતે મારા િદલને મીણ

વુ ં નરમ કરી દીધુ,ં

મારા ગમમાં જોશ પેદા કરી દીધો અને વાત
કરતી વખતે ગુ ત રહ યોને જાહેર કરવાની
વતંત્રતા પણ મારી પાસેથી ખચ
ં ૂ વી લેવાઈ.

અ

બલ માઅ ફ અને નહ અનીલ
ુ કર :
અમ્ર િબલ માઅ ફ એટલે બીજા લોકોને

(અ લાહની) ઈતાઅત માટે તૈયાર કરવા અને
નહીં અનીલ મુ કર એટલે બીજાઓને ગુનાહથી
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રોકવા. આ બંને બાબતો અગાઉ જણાવેલ છે .
વાિજબાતોની

મ ઈ લામના અરકાન ( તંભો)

અને મહ વની ફરજો પૈકી છે અને

હાદનો એક

ભાગ છે . ઘણી િરવાયતોમાં તેનો ઉ લેખ પ ટ
થએલ છે . આ વાિજબાત િવષે ઘણો સખત
હક
ુ મ છે

અને તેને છોડનારને ડરાવવામાં

આ યા હોય તેવી ઘણી આયતો અને િરવાયતો
મળે છે .

પૈકી અમુકનો અત્રે ઉ લેખ કરવામાં

આવે છે . સુરએ આલે ઈમરાનમાં અ લાહ
તઆલા ફરમાવે છે , “તમારામાંથી એક સમ ૂહ
(એવા લોકોનો પણ) હોવો જોઈએ

(બીજા)

લોકોને નેકીની તરફ બોલાવે અને સારા કામોનો
હક
ુ મ આપે. અને ખરાબ કામોથી રોકે અને એવા
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લોકો

જ

સફળતા

પામશે.”

(સરુએ

આલે

ઈમરાન - ૩, આ : ૧૦૩ )
ખુદાવંદે કરીમે આ આયતમાં અમ્ર િબલ
માઅ ફ અને નહીં અનીલ મુ કરની તાકીદ
કરીને તેની ત લીગ કરવી વાિજબ ગણાવી છે .
આ જ સુરામાં ખુદાવંદે આલમ અ ય જગ્યાએ
ફરમાવે છે , “તમે મુસલમાનો

ે ઠ ઉ મત છો.

ઓને ખુદાએ લોકો સામે જાહેર કરે લ છે .
કારણ કે, તમે અમ્ર િબલ માઅ ફ અને નહીં
અનીલ મુ કર કરો છો. તેમ જ ખુદા ઉપર
ઈમાન રાખો છો.” (સુરએ આલે ઈમરાન - ૩,
આ : ૧૦૯)

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 619
ન

HAJINAJI.COM

(

ઉ મતો લોકોની હીદાયત માટે પેદા

કરવામાં આવી (છે ) તેઓમાં તમે સવર્

ે ઠ

હોવાના કારણે (લોકોની) નેકી કરવા માટે આજ્ઞા
કરો છો તથા બદીની મના કરો છો.)
સુરએ

માએદાહમાં

લોકોએ

નહીં

અનીલ મુ કર કરવાનુ ં છોડી દીધુ ં છે , તેમની
મઝ મત કરતા ખુદાવંદે આલમ ફરમાવે છે :
“યહદ
ુ ીઓ અને ઈસાઈઓના આિલમો
પોત પોતાની ઉ મતને ગુનાહની વાતો,
(િકતાબમાં

ફેરફાર

અને

હકકનો

મ કે ,
િવરોધ)

રી વતખોરી અને હરામ ખાવાથી શા માટે
રોકતા નથી ? ખરે ખર, આ કેટલું ખરાબ કાયર્
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છે ,

આ લોકો કરી ર ા છે .” (સુરએ માએદાહ

- પ, આ : ૬૩)
“અને ત ું તેઓમાંથી ઘણાઓને એવી
હાલતમાં જોશે

કે

ગુનાહ

અ યાચાર

અને

હરામખોરી પર એક બીજાની સાથે હિરફાઈ કરે
છે . બેશક, તેઓ

કાંઈ કરે છે તે ઘણુ ં જ

ખરાબ (કરે છે )” (સુરએ માએદાહ - પ, આ :
૬ર)
અ હાબે

સ તના

િક સામાં

ખુદાવંદે

આલમ આ પ્રમાણે ફરમાવે છે : “આ એવી કોમ
હતી

મના માટે ખુદાવંદે આલમે શિનવારના

િદવસે માછલીનો િશકાર કરવો હરામ કરી દીધો
હતો, તો તેઓએ તેનો િવરોધ કય . તેઓમાંના
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એક

સમ ૂહ

તેઓને

નસીહત

કરીને

િશકાર

કરવાની મનાઈ કરતો હતો. અમુક લોકો મૌન
ર ા હતા અને તેઓને બ ૂરાઈ (હરામ કામ)
કરતા રોકતા ન હતા. બ કે મનાઈ કરનારને
ચ ૂપ રહેવાનુ ં કહેતા હતા. અને કહેતા હતા કે તે
લોકો સાથે સંબધ
ં જ ન રાખો અને તેમને હલાક
થઈ જવા દો. જયારે તે કોમ ગુનાહમાં ડૂબી
ગઈ યારે તેઓ ઉપર ખુદાનો અઝાબ નાઝીલ
થયો. તેઓ પૈકી ફકત બ ૂરાઈ કરનારને રોકનાર
જ નજાત મેળવી શકયા અને બાકીના એટલે કે
ગુનેહગારો અને એ લોકો

બ ૂરાઈ કરનારને

રોકતા ન હતા તે બધા મ ખ થઈને (હડધ ૂત
થએલા) વાંદરા થઈ ગયા અને હલાક થઈ
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ગયા.” (સુરએ અઅરાફ - ૭, આ : ૧૬ર ૧૬૩)
“અને (અય રસુલ !) તેમને તે ગામની
િ થિત પ ૂછી લે કે

સમુદ્ર તીરે (વસેલ)ું હત,ું

જયારે તે (ગામવાળાઓ) સ ત (શિનવાર)
પાળવાના સંબધ
ં માં હદ બહાર જતા હતા યારે
તે એ સ ત (શિનવાર) પાળતા યારે તેમના
માટે તે િદવસે (પુ કળ) માછલાં પાણીની
સપાટી પર આવી લાગતા અને

િદવસે તેઓ

સ ત (શિનવાર) પાળતા ન હતા યારે (મુ લ)
માછલાં આવતા ન હતાં. તેઓ નાફરમાન
હોવાથી આવી રીતે અમે તેમની કસોટી કયાર્
કરતા હતા.”
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“અને (તે સમયને યાદ કરો) જયારે
તેઓ માહેના એક ટોળાએ એમ ક ું હત ું કે તમે
એવા લોકોને નસીહત જ શાને કરો છો કે

મનો

અ લાહ નાશ કરી નાખનાર અથવા તેને સખત
અઝાબ આપનાર છે .

યારે (તેમણે) ક ું કે,

(અમે તો) તમારા પરવરિદગારની હજૂરમાં
ુ ી
(અમારા પરથી) આ૧◌ોપ ઉતરવાના હેતથ
(નસીહત કરીએ છીએ) અને એ માટે કે કદાચને
તેઓ બચીને ચાલે.”
“પછી

જયારે

તેમને

(નસીહત)

કરવામાં આવી હતી તે તેમણે િવસારી દીધી
યારે અમોએ તે લોકોને કે

ઓ બદીથી

અટકાવતા હતા. (તેમને તો) બચાવી લીધા.

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 624
ન

HAJINAJI.COM

અને
કારણે

ઓ

મગાર હતા તેમની નાફરમાનીના

ટ અઝાબમાં િગરફતાર કયાર્ .”
“પછી જયારે તેમને

(કાયર્)ની મનાઈ

કરવામાં આવી હતી (તેની) અવગણના કરી
યારે અમોએ તેમને કહી દીધુ ં કે (હવે તેમને
મનુ યોમાંથી) હડધ ૂત થએલા વાંદરા બની
જાઓ.” (સુરએ અઅરાફ - ૭, આ : ૧૬૩ ૧૬૬)
ઉપરની આયતોથી

પ ટ થાય છે કે,

અમ્ર િબલ માઅ ફ અને નહીં અનીલ મુ કર
કરવાનુ ં છોડી દે વ ું એ એવા ગુનાહ છે
માટે

કુરઆને

મજીદમાં

અઝાબનો

ગુનાહ
વાયદો

કરવામાં આ યો છે અને નહીં અનીલ મુ કર
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કરવાનુ ં છોડી દે નાર અને તેમ કરવામાં મૌન
સેવનારા બંને સમાન અઝાબને પાત્ર છે . કારણ
કે,

રીતે બ ૂરાઈ કરનારે હરામ કામ કયુર્ છે ,

તેવી જ રીતે નહીં અનીલ મુ કર કરવાનુ ં છોડી
દે નાર પણ વાિજબે ઈલાહી નહીં અનીલ મુ કર
છોડીને ગુનેહગાર બની ગયો છે . (િવગત માટે
તફસીરે અલ-મીઝાન, ભાગ - ર, પાના નંબર
૩૭ર નુ ં વાંચન કરવા િવનંતી છે .) બની
ઇસરાઈલમાંથી ( ઓ ઈમાન લા યા ન હતા)
લોકો કાફર થઈ ગયા હતા, તેઓ ઉપર
હ.દાવ ૂદે પોતાની જીભથી લાનત કરી. (કારણ
કે, તે લોકોએ હ. દાવ ૂદના શિનવારના િદવસે
માછલીના િશકારની મનાઈના હક
ુ મને મા યો ન
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હતો.)

અને

(મરીયમના

(અલિ હ સલામ)

પુત્ર)

હ.

ઈસા

ઓએ (અ હાબે માએદાહ

પર લાનત અને નફરત કરી હતી.) આ લાનત
કે

ના પિરણામે તેઓ મ ખ થઈ ગયા તેઓ

પર એ માટે પડી કે એક તો તેઓ નાફરમાનીમાં
હદ ઓળંગી ગયા હતા. (અ યાચાર કરતા હતા)
અને બીજુ ં તેઓમાંથી (

બદી તેઓ કરતા

હતા) અમુક લોકો બીજા અમુક લોકોને ખરાબ
કામ કરવાથી રોકતા ન હતા. અને બધી રીતે
તેઓ બદકાર હતા. (અને) ખિચતજ ં તેઓ
ું (સ ૂરએ
કાંઈ કરતા હતા તે ઘણું જ ખરાબ હત.”
માએદાહ - પ, આ. ૭૮-૭૯)
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ઉપરની આયતોમાં નહી અનીલ મુ કર
ન કરનારાઓને સખત ચેતવણી આપવામાં
આવી

સાિદક

(અલિ હ સલામ)

ફરમાવે છે કે, “આ લોકો કે

ઓ નહી અનીલ

મુ કર

છે . ઈમામે
ન

કરવાના

કારણે

પયગ બરોની

લાનતને પાત્ર બની ગયા અને તેમના ચહેરા
મ ખ (િવકૃત) થઇ ગયા. તેઓ પોતે ક્યારે ય
ગુનેહગારો સાથે ઉઠતા બેસતા ન હતા અને ન
તો તેમની મહેફીલો અને મજિલસોમાં જતા
હતા; પરં ત ુ તેઓ જયારે આવા (ગુનેહગારો)ને
જોતા હતા યારે તેઓ સાથે હસીને મળતા હતા
અને તેઓ પ્ર યે મોહ બત યક્ત કરતા હતા.”
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- (વસાઈલ, િકતાબે અમ્ર બીલ માઅ ફ,પાના
નં. ૫૧૦)

હદ સોમાં અ

બીલ માઅ ફ અને નહ

અનીલ

ુ કર :

ઈમામે રઝા (અલિ હ સલામ) ફરમાવે
છે કે, “તમારે અમ્ર બીલ માઅ ફ અને નહી
અનીલ મુ કર કરવુ ં જોઈએ. જો તમે નહી કરો
તો તમારી ઉપર ખરાબ લોકો પ્રભાિવત થઇ
જશે, પછી તમારા(માંના) નેક લોકો ગમે તેટલી
દુઆઓ કરશે (તો પણ કબ ૂલ નહી થાય)”
- (વસાએલુિ શઆ, િકતાબે અમ્ર બીલ માઅ ફ,
પાના નં. ૫૧૦)
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મરહમ
આયત ુ લાહ કાશે લ ગેતાએ
ુ
તેમની િકતાબ ‘અ લ વ ઉસુલિુ શઆ’મા આ
પ્રમાણે લખ્યુ ં છે કે, અમ્ર બીલ માઅ ફ અને
નહી

અનીલ

મુ કર

ખ ૂબજ

મહ વની

વાિજબાતોમાંથી એક વાિજબાત છે અને તેવી
બુનીયાદોમાંથી એ બુિનયાદ છે ,

ના ઉપર દીને

ઇ લામ ટકી ર ો છે . આ બંને બાબતોમાં
ઇબાદતોમાં અફઝલ, ફરમાબરદારીમાં અકમલ
(પ ૂણર્તમ)
દરવાજો,

હાદના
હક

તરફ

દરવાજાઓમાંથી
િનમંત્રણ,

એક

મખ્લુકની

િહદાયતના ાર તેમજ ગુમરાહી અને બાતીલની
સામે અડગ રહેવાનુ ં નામ છે .
આલમે

ઝી લતમાં

સપડાવી

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 630
ન

કોમને ખુદાવંદે
હોય

અને
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બદબખ્તીનો પોષક પહેરા યો હોય,

થી તે

કૌમ િહંસક પશુઓ અને ઝાલીમોના ખોરાક
બની જાય છે . તે િસવાયની કોઈ કોમે આ બે
ુ ને છોડી નથી.”
વ તઓ
સાહેબે
મોહ મદ

શરીઅતે

મુ તફુ ા

ઇ લામ

(સ લ લાહો

હઝરત

અલ હે

વ

આલેહી વસ લમ) અને અઇ મએ માસ ૂમીન
(અલ હેમ ુ સલામ)થી

હદીસો

ન ધવામાં

આવી છે , તેમાં અમ્ર બીલ માઅ ફ અને નહી
અનીલ મુ કરની ફરજો બજાવવાની તાકીદ
કરવામાં આવી છે અને તેને છોડવા માટે
ડરાવવામાં આ યા છે અને ચેતવણી આપવામાં
આવી છે આ બંને બાબતો પ્ર યે ગફલત

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 631
ન

HAJINAJI.COM

રાખવાથી

ફસાદ અને નુકસાન થાય છે , તેન ુ ં

વણર્ન કરવામાં આ યુ ં છે ,

નાથી પીઠ અને

કમર વળી જાય છે બલકે એ વાતો કે

નાથી

આપણને એ વાિજબાત પ્ર યે સુ તી કરવા અને
તે કામથી સંબધ
ં
તોડવા માટે ડરાવવામાં
આ યા છે . આ બધી બાબતો દલીલની મોહતાજ
નથી. આ બધી બાબતો છોડી દે વાના ખરાબ
પિરણામ આપને રોિજંદા જીવનમાં સગી આંખે
જોઈ અને અનુભવી ર ા છીએ. કદાચ, આપણે
ફક્ત અમ્ર બીલ માઅ ફ અને નહી અનીલ
મુ કર કરવાનુ ં છોડવાનુ ં જ પ ૂરત ું સમ યા હોત
(અને તેનાથી આગળ ન વ યા હોત તો કેવ ુ ં
સા ં થાત ?) આ તો આપણે તેનાથી પણ

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 632
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આગળ હદ ઓળંગીને મુ કરને માઅ ફ અને
માઅ ફને મુ કર તરીકે બદલાવી ન નાખત.
માઅ ફનો હક
ુ મ આપનાર પોતે જ તે કામ
કરવાનુ ં છોડી ન દે ત અને મુ કરથી રોકનારા
ખુદ પોતે જ તે કામ ન કરત. લોકોના ખરાબ
અમલને કારણે જમીને ખુદાની સ ૂકી અને ભીની
બાબતોમાં ખરાબી પેદા થાય છે .
આ પછી એ િકતાબના હાંિશયામાં આ
પ્રમાણે

લખ્યુ ં

છે

કે,

અ લાહ

તઆલાએ

ઇ લામમાં તમામ રાજકારણના કાયદાઓ, દીની
અને દુ યવી ભલાઈ, શહેરી જી દગી અને
પ્રગિતના પાયાના કારણો એકઠાં કયાર્ છે . કારણ
કે,

શરીઅત

બનાવનારે

માનવજાત

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 633
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માટે
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કાયદાઓ બના યા છે અને મયાર્ દાઓ અને
પ્રિતબંધો

પ ટ કયાર્ છે . અને અમ્રો નવાહીને

શરીઅતની હેિસયત મુજબ (વાિજબ) ઠરા યું
અને

વભાવગત શિક્ત કુ વતે તનફીઝીની

મોહતાજ
અમલમાં

છે . તેથી
મ ૂકવાની

કાન ૂન

બનાવવા

જવાબદારી

અને
તમામ

મુસલમાનોના શીરે મ ૂકવામાં આવી છે અને
દરે ક મુસલમાન માટે અમ્ર બીલ માઅ ફ અને
નહી અનીલ મુ કરને વાિજબ કયુ,ર્ં
મુસલમાન

થી દરે ક

યિક્ત પોતાને તે હક
ુ મનુ ં પાલન

કરનાર અને જવાબદાર સમ .
કુ લો રાઅીન વ કુ લોકુમ મસઉ
્ લુન
અર રઅી યતેહ એટલે કે, દરે ક યિક્ત એ ઢોર

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 634
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ચરાવવાની

મ

રખેવાળ

છે

અને

દરે ક

રખેવાળ પોતાના ઘેટાં બકરાં (ની રખેવાળી)
માટે જવાબદાર હોય છે .
ઉપરના

િવધાનના

અથર્માં

તમામ

યિક્તઓને એક બીજાના આમાલ (કાય ) ઉપર
દે ખરે ખ રાખનાર ગણાવવામાં આવેલ છે અને
દરે ક યિક્ત ઉપર ત્રણ વાતો વાિજબ કરવામાં
આવી છે .
(૧) પોતે શીખે અને તેની ઉપર અમલ કરે .
(૨) બીજાઓને પણ શીખવે.
(૩) પોતાની ઉપરાંત બીજાઓને પણ ઇલમ
અને અમલ માટે તૈયાર કરે .

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 635
ન
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આં હઝરત (સ લ લાહો અલ હે વ
આલેહી

વસ લમ) ફરમાવે

છે

કે, “બેશક,

ખુદાવંદે આલમ એવા િનબર્ળ મોમીનને દુ મન
રાખે છે

નો દીન નથી. કોઈએ પ ૂછ ું : “િનબર્ળ

મોમીન કોણ છે ,

નો કોઈ દીન નથી ?” આપ

(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)એ
ફરમા યુ,ં “ એવો િનબર્ળ,

કોઈ બ ૂરાઈને જૂએ

પણ તેને રોકવા અને સમજાવવાની કોિશશ ન
કરે .”
- (વસાએલુિ શઆ, ભાગ ૧૧, પાના નં. ૩૯૩)
હઝરત

રસુલે

અકરમ

(સ લ લાહો

અલ હે વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે :
“જયારે મારી ઉ મત અમ્ર બીલ માઅ ફ અને

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 636
ન
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નહી અનીલ મુ કર કરવાનુ ં છોડી દે

યારે

ખુદાના કહર અને ગઝબ (ગુ સા અને પ્રકોપ)
નાઝીલ થવાની રાહ જૂએ.”
- (વસાએલુિ શઆ)
હઝરત ઈમામે સાિદક (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે છે કે, “

કૌમ અમ્ર બીલ માઅ ફ અને

નહી અનીલ મુ કર છોડી દે શે તેની ઉપર સખ્ત
અઝાબ નાઝીલ થશે.”
- (વસાએલુિ શઆ, ભાગ ૧૧, પાના નં. ૩૯૭)
અમી લ મોઅમેનીન (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે છે : “બેશક, ખુદાએ તમારી પહેલાના
લોકો ઉપર અમ્ર બીલ માઅ ફ અને નહી
અનીલ મુ કર છોડી દે વાના કારણે લાનત કરી

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 637
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છે . (ગઝબમાં િગર તાર કયાર્ છે ) આથી, નાદાનો
ઉપર ગુનાહ કરવા માટે અને બુિ ધશાળીઓ
ઉપર નહી અનીલ મુ કર છોડવાના કારણે
લાનત કરવામાં આવી છે .”
- (નહજુલ બલાગાહ, સબરી સાલેહ, ખુ બા નં.
૧૯૨)

અ

બીલ માઅ ફ અને નહ અનીલ
ુ કરની શરતો :
નીચે મુજબની ચાર શરતો હોય તો અમ્ર

બીલ માઅ ફ અને નહી અનીલ મુ કર કરવુ ં
વાિજબ થઇ જાય છે .

(1) માઅ ફ અને

ુ કર ંુ ઇ મ :

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 638
ન
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કામનો બીજા કોઈને હક
ુ મ આપવા
માંગતા હોઈએ તે માટે જ રી છે કે, તે કામનો
હક
ુ મ આપનાર (અમ્ર બીલ માઅ ફ કરનાર)ને
પોતાને તે કામ વાિજબ હોવાની ખાતરી હોય.
દાખલા તરીકે, તે કામ જ િરયાતે દીનમાંથી
હોય તે એવું કામ હોય
મુજતહીદ

એકમત

ના િવષે તમામ
હોય.

જો

કોઈ

મતમતાંતરવાળો મસઅલો હોય તો તે કામ
માટે અમ્ર બીલ માઅ ફ કરવુ ં વાિજબ નથી.
કારણકે, એ વાત શક્ય છે કે, તે કામ ન કરનાર
એવા મુજતહીદની તકલીદમાં હોય,

તે કામને

વાિજબ સમજતા ન હોય અને એ સંજોગોમાં
પણ જયારે કે એવુ ં ગુમાન હોય કે તે વાિજબ

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 639
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કામને છોડનાર શરઇ અથવા અકલી (કારણ)ને
લીધે તે કામ કરતો નથી. તો તેવા સંજોગોમાં
પણ એ કામનો હક
ુ મ આપવો વાિજબ નથી.
તેવી જ રીતે, નહી અનીલ મુ કરમાં પણ
કામ માટે રોકવા (કામ કરતા અટકાવવા)
માંગતા હોઈએ તે કામ હરામ હોવાની બાબત
સવર્ વીકૃત હોવી જોઈએ.

મ કે, જો કોઈ

મુસલમાનની ગીબત થતી સાંભળે અને એવુ ં
ગુમાન હોય કે તે સંજોગોમાં શરઈ રીતે (ગીબત
કરવી) જાએઝ છે , તો યાં ગીબત કરતા રોકવી
વાિજબ નથી. એટલું જ નહી, જો (ગીબત કરતા
રોકવુ)ં તેની

વાઇ માટે કારણ પ બને તેમ

ૂ માં,
હોય તો પણ જાએઝ નથી. ટંક

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 640
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કરવાનો હક
ુ મ દે વા માંગતો હોય તે માઅ ફ
હોવાની (હક
ુ મ અને િવષય બંને રીતે) જાણકારી
હોવી જોઈએ અને

કામથી રોકવા માંગતા

હોઈએ તે મુ કર હોવાનુ ં (હક
ુ મ અને િવષય બંને
રીતે) સંપ ૂણર્ રીતે સાિબત હોવુ ં જોઈએ.
(૨) અમ્રબીલ માઅ ફ અને નહી અનીલ મુ કર
કરવાના ફાયદા અને અસર ગુમાન મજબ ૂત
હોવું જોઈએ. જો એ વાતની ખાતરી હોય કે
‘અમ્ર’ અને ‘નહી’ કરવાથી કોઈ ફાયદો નહી
થાય તો તેની ઉપર વાિજબ નથી.
મસઅદહ કહે છે કે, “મેં ઈમામ જાફર
સાિદક (અલિ હ સલામ)ને હઝરત પયગ બર
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ની એ

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 641
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હદીસ િવષે પ ૂછ ું

માં ફરમા યુ ં હત ું કે,

હાદનો સવર્ ે ઠ પ્રકાર ઝાિલમ હાકીમની સામે
હક્ક

વાત

કહેવી

(અલિ હ સલામ)એ
સંજોગો અને

તે

છે .”

ઈમામ

ફરમા યુ ં : “આ

એવા

થાન માટે છે જયારે

હક
ુ મ

આપનાર પોતે મસઅલો જાણતો હોય અને
સાથે સાથે પોતે પણ તે વીકારવા માટે તૈયાર
હોઈ. જો હક
ુ મ આપનાર મસઅલો જાણતો ન
હોય અને માણસ વીકારશે તેવી આશા પણ ન
હોય તો પછી ન કહે.”
(૩)

હઝરત

ઈમામે

જાફરે

સાિદક

(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં : “અમ્ર બીલ
માઅ ફ અને નહી અનીલ મુ કર એવા મોમીન
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નસીહત કબ ૂલ કરનાર હોય.

માટે હોય છે

નસીહત માની લે, અને એનુ ં પિરણામ દે ખાઈ
આવે અથવા એવા જાિહલ માટે હોય

ઇ મ

હાંિસલ

તેની

કરવા

માંગતો

હોય,

થી

અજ્ઞાનતા દૂ ર થાય. (અને ડહાપણ આવી જાય)
પરં ત ુ એવો શિક્તશાળી માણસ કે
કોરડો અથવા તલવાર હોય અને

ના હાથમાં
નસીહત

માનવા કે સાંભળવા માટે તૈયાર ન હોય તો
તેને અમ્ર અને નહી કરવાનુ ં જ રી નથી. (કારણ
કે, તેમ કરવાથી કાંઈ ફાયદો નહી થાય)”
- (વસાએલુિ શઆ, ભાગ ૧૧, પાના નં. ૪૦૧)
યિક્તએ માઅ ફ છોડી દીધુ ં હોય
અથવા મુ કર કરતો હોય તેણે વાિજબાત છોડી
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દીધી હોય અથવા હરામ કામ કરી ર ો હોય
અથવા તો તે વાિજબાત છોડીને હરામ કામનુ ં
સતત પુનરાવતર્ન કરી ર ો હોય. હવે જો તેવી
યિક્ત પોતાના તે કામો માટે

શરમીંદગી

અનુભવે અને તેણે ગુનાહો કરવાનુ ં છોડી દીધુ ં
હોય તો અમ્ર અને નહી જ રી નથી. એટલે કે,
તેવી

યિક્તને અમ્ર બીલ માઅ ફ અને નહી

અનીલ મુ કર કરવાની જ ર રહેતી નથી.
કેટલાક ફોકહાનુ ં કહેવ ુ ં છે

કે, જયારે

તેવી

યિક્તમાં (ગુનાહો કરવા બદલ) શરમીંદગીના
િચ ો

યક્ત થાય અને તેનો ઈરાદો ગુનાહો

છોડી દે વાનો હોય અથવા ન હોય તો પણ અમ્ર
અને નહી સાકીત છે , ભલે પછી તે
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હરામ કામ છોડી દે વાની અથવા વાિજબાત
અદા કરવાની જાણકારી પણ ન હોય.
(૪) અમ્ર બીલ માઅ ફ અને નહી અનીલ મુ કર
કરવાથી ખરાબી કે નુકસાન ન થવુ ં જોઈએ. જો
અમ્ર બીલ માઅ ફ અને નહી અનીલ મુ કરમાં
પોતાના અથવા કોઈ મુસલમાનની જાન અને
માલ તેમજ ઈઝઝત અને આબ ના નુકસાનની
આશંકા હોય તો આ વાિજબાત અદા કરવાની
રહેતી નથી. પરં ત ુ આ હદીસ બયાન કરવામાં
આવે છે કે શહીદોમાંથી

ે ઠ શહીદ એ છે કે

કોઈ ઝાિલમ સામે હક વાત કહે અને તે ઝાિલમ
તેણે

કતલ

કરી

નાખે. આ

હદીસ

એવા

સંજોગોમાં લાગુ પડે છે કે જયારે પ્રારં ભમાં
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નુકસાન

પહ ચવાની

અને

ફસાદ

થવાની

શક્યતા ન હોય. પરં ત,ુ એવુ ં ગુમાન હોય કે તેમાં
કોઈ નુકસાન નહી થાય અને પછી હક વાત કહે
અને (તે કહેવાને કારણે) કતલ થઇ જાય.

વહમ અને મા ૂલી

કુ સાનની પરવા ન

કરવી :
માત્ર નુકસાન થવાના સંદેહને કારણે
અમ્ર બીલ માઅ ફ અને નહી અનીલ મુ કર
કરવાનુ ં છોડી દે નારની મઝ મત કરવામાં આવી
હોય તેવી હદીસો પણ મળે છે .

મ કે, જાબીર

ઈમામ મોહ મદ બાિકર (અલિ હ સલામ)થી
એક લાંબી હદીસ ન ધે છે

માં એ વાતનો

ઉ લેખ છે કે, આખર ઝમાનાના લોકોમાં એવા
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રીયાકાર અને બેવકૂફ લોકો હશે....... ( ઓ)
અમ્ર બીલ માઅ ફ અને નહી અનીલ મુ કર
કરવાનુ ં એ સમય સુધી વાિજબ નહી સમ
યાં સુધી પોતે નુકસાનથી સુરિક્ષત હોય અને
તેઓ પોતાના માટે કારણ અને બહાનાઓ રજુ
કરશે. એટલે નહી અનીલ મુ કર ન કરવા
માટે ના

બહાનાઓ

શોધશે.

યારપછી

આપે

ફરમા યુ ં : તેઓ નમાઝ, રોઝા અને એવા કામો
કે

નાથી પોતાના નફસ અને માલને કોઈ

નુકસાન ન થાય તેવા કામો બજાવી લાવશે.
અને જો એ આમાલ કરવાથી પણ તેના નફસને
કોઈ નુકસાન થવાની શક્યતા હશે તો તે
(વાિજબાત) પણ છોડી દે શે. આવા માણસોએ
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ખુદાએ નક્કી કરે લ અગ યની ફરજોને માત્ર
નુકસાન પહ ચવાની શંકાને લીધે છોડી દીધા.
- (કાફી, ભાગ-૫, પાના નં. ૫૫)
આ પ્રકારની હદીસોના બે કારણો હોય
શકે. (૧) એ િરવાયતોમાં

નુકસાનનો ઉ લેખ

કરવામાં આ યો છે તે નુકસાનની શંકા, નુકસાન
અથવા શંકા અને સંદેહવાળા નુકસાનના અથર્માં
હોય

શકે. એટલે

કે, નુકસાનની

આંતિરક

(પિરણામોની) જાણકારી મેળ યા વગર તે ફક્ત
વહેમ અને શંકા, કુશકં ાને કારણે અમ્ર બીલ
માઅ ફ અને નહી અનીલ મુ કર કરવાનુ ં છોડી
દે શે અને એવું માનશે કે કદાચ એમ કરવાથી
ક્યાંય પોતાને નુકસાન વેઠવુ ં ન પડે. તેનાથી એ
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વાત પ ટ છે કે, આવુ ં િવચારવુ ં એ દીન અને
ઈમાનની કમઝોરીની દલીલ છે . તેથી એમ
કરવાની મઝ મત કરવામાં આવી છે . (૨) બીજુ ં
કારણ એ હોય શકે કે તેનો અથર્ અંશત : અને
બહુ જ

ુ લક નુકસાન હોય શકે,

એક

દીનદાર, અક્કલમંદ માણસની દ્ર ટીએ ન ધપાત્ર
ન હોય. ક્યારે ક એવું પણ હોય શકે કે તે હરામ
કામ કરવાને માત્ર એવી ધારણાથી નથી રોકતો
કે ક્યાંક તેના પિરણામે પોતાને થનાર સંભિવત
ફાયદો ન થાય,

ની પોતાને આશા હોય.

ખુદાવંદે આલમની દ્રિ ટએ નહી અનીલ મુ કર
ન કરવાનુ ં આ કોઈ કારણ નથી.
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આ બાબતનો સારાંશ એ છે કે, જયારે
કોઈ એવું નુકસાન

અક્કલમંદ લોકોની

દ્રિ ટએ હમદદ ને પાત્ર હોય શકે

ની જાણકારી

હોય અથવા ગુમાન હોય કે અમ્ર બીલ માઅ ફ
અને નહી અનીલ મુ કર કરવામાં આવે તો
નુકસાન ઉઠાવવા પડશે તો ફક્ત એ સંજોગોમાં
જ અમ્ર અને નહીની વાિજબાત સાકીત થાય છે .

વધાર મહ વની બાબતને
એ વાત

ાધા ય આપો :

યાનમાં રાખવી જોઈએ કે,

અમ્ર બીલ માઅ ફ અને નહી અનીલ મુ કરની
વાિજબાત ફક્ત એ વખતે સાિકત થાય છે ,
જયારે તેને છોડવાથી અને ‘નહી’ કરવાથી કોઈ
નુકસાન થતું હોય. નહીંતર પછી નુકસાનના
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દર જા યાનમાં લેવા પડશે. એટલે કે, જો અમ્ર
બીલ માઅ ફ કરવામાં અને નહી અનીલ મુ કર
છોડી દે વામાં તેના કરતા વધારે નુકસાન હોય
તો છોડી દે વ ુ ં જોઈએ. દાખલા તરીકે, કોઈ
માણસ જૂએ કે લોકો એક િનદ ષ મુસલમાનને
નાહક કતલ કરવા માંગે છે અથવા તેનો માલ
કે ઇ ઝત લટં ૂ ી લેવા માંગે છે અને તે લોકોને
તેમ કરતા રોકી શકે તેમ છે અને તેનો પ્રભાવ
પડી શકે તેમ છે ; પરં ત,ુ તેમ કરવા જતા તેણે
થોડા મેણા ટોણા સાંભળવા પડશે અને તકલીફ
ઉઠાવવી પડશે તો એ સંજોગોમાં તેણે નહી
અનીલ મુ કર કરવુ ં જોઈએ. કારણ કે, નહી
અનીલ

મુ કર

કરવાથી

પેલા મુસલમાનને
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થનાર નુકસાન (પોતાને અંગત રીતે થનાર
નુકસાન) કરતા વધારે હશે. (સંપાદક કહે છે કે)
પુ તકના કદને સંિક્ષ તમાં રાખવાની બાબત
ૂ ાવી
યાનમાં છે તેથી આ વાતને અહી જ ટંક
નાખવામાં આવે છે .

નહ અનીલ

ુ કરના દર

:

નહી અનીલ મુ કરના ત્રણ દર જા છે .
(૧) િદલ (૨) જીભ અને (૩) હાથ વડે રોકવુ.ં આ
ત્રણેય પ્રકારના પણ બીજા ઘણા દર જા છે .
ની શરતો વગેરે લક્ષમાં રાખવી જ રી છે .
એટલે કે, યાં સુધી વધારે સરળ અને હળવામાં
હળવી પ ધિતથી અસર થઇ શકે તેમ હોય યાં
સુધી વધારે સખત રીતનો ઉપયોગ કરવો
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જાએઝ નથી.

ની િવગતનુ ં વણર્ન હવે કરવામાં

આવશે.

(1) દલથી અણગમો ય ત કરવો :
કોઈ યિક્તમાં ઈમાન હોય તો તે માટે
જ રી છે કે તેણે દરે ક ખરાબ હરામ બાબતો
ખરાબ લાગે અને તેવી વાતોથી તે નફરત કરે
અને દરે ક નેકી અને દરે ક સારા કામને તે પસંદ
કરે . જયારે પણ કોઈ હરામ કામ તેની સામે
આવે યારે તેના પ્ર યે તે િદલી નફરત કરે અને
તે કામથી તે મુખ ફેરવી લે તે કામ કરનાર
પ્ર યે નારાજગી યક્ત કરે અને તેની સાથે વાત
કરવાની છોડી દે અને જો તેવા માણસ સાથે
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વાત કરવા માટે મજબ ૂર હોય તો વાત કરતી
વખતે તેનાથી મ ૂખ ફેરવી યે.
અમી લ મોઅમેંનીન (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે છે કે, “રસુલ લાહ (સ લ લાહો અલ હે
વ આલેહી વસ લમ)એ અમને ગુનેહગારો સાથે
કઠોર વતર્ન કરવાનો હક
ુ મ આ યો છે .”
- (વસાઈલ, ભાગ – ૧૧, પાના નં. ૪૧૩)
ઈમામે સાિદક (અલિ હ સલામ) ફરમાવે
છે : “અ લાહ તઆલાએ કોઈ શહેરના લોકોને
હલાક કરવા માટે બે ફિર તાઓને મોક યા.
જયારે તે ફિર તાઓ તે શહેરમાં પહ યા યારે
તેઓએ

એક

આબીદને

ઈબાદત

કરવામાં

મશગુલ જોયો. તેઓએ બારગાહે ઈલાહીમાં અઝર્
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કરી : અય પાલનહાર, તારો અમુક બંદો તો
ઈબાદતમાં મશગુલ છે , અમે તે શહેર પર
અઝાબ કઈ રીતે નાઝીલ કરીએ ? યારે અવાજ
આ યો, તે માણસની પરવા ન કરો, કારણ કે
તેણે કદી મારી ખુશનુદી માટે ગુ સો કય નથી
અને ગુનેહગારો સાથે ક્યારે પણ ચેતવણીપ ૂણર્
વરમાં વાત કે વતર્ન કયુર્ં નથી.”
- (વસાએલુિ શઆ, ભાગ – ૧૧, પાના નં. ૪૧૫)
ઈમામે સાિદક (અલિ હ સલામ)એ નહી
અનીલ મુ કર છોડી દે વા સબબ પોતાના
કેટલાક અ હાબની મઝી મત કરી. રાવી કહે છે
કે, “અમે રોકીએ છીએ તેમ છતાં તે લોકો
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માનતા નથી અને બ ૂરાઈ કરવાનુ ં છોડતા
નથી.”
આપ

(અલિ હ સલામ)એ

ફરમા યુ,ં

“તેવા લોકોની સોહબતથી દૂ ર રહો અને તેમની
મજિલસો (બેઠક - મીટીંગ)માં હાજરી ન આપો.”
આપે એક અ ય હદીસમાં ફરમા યુ ં : “બ ૂરાઈ
અથવા

હરામ

કામ

કરનારને

કહી

દો

કે

અમારાથી દૂ ર થઇ જાઓ અથવા તો બ ૂરાઈ
છોડી દો. અને જો તેઓ ન માને તો તેઓથી
બચો અને િવખ ૂટા પડી જાઓ.”
યાં

સુધી

નહી

અનીલ

મુ કરના

પ્રાથિમક તબક્કા પ ૂરા ન થાય યાં સુધી છે લા
તબક્કા ઉપર અમલ કરવો ન જોઈએ અને
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પ્રાથિમક તબક્કામાં પણ

યાં સુધી સહેલી રીતે

ઉપર અમલ થઇ શકે તેમ હોય અને તેની
અસર પણ પ ટ થઇ શકે તેમ હોય યાં સુધી
વધારે સખત રીત ઉપર અમલ ન કરવો
જોઈએ.

મ કે, ચેતવણીભયાર્

વરમાંથી વાત

કરવાને મુખ ફેરવી લેવા અને મુખ ફેરવી
લેવાનો સંબધ
ં
તોડી નાખવા ઉપર અગ્રતા
આપવી જોઈએ. આ વાતનો સારાંશ એ છે કે,
નહી અનીલ મુ કરના મરતબાઓનો સહેલામાં
સહેલો

(એક

પછી

એક

દર જા

પ્રમાણે)

દર જાનો ખયાલ રાખવો જોઈએ. એટલે કે,
પહેલા તબક્કા પછી બીજો તબક્કો અને બીજા
તબક્કા પછી ત્રીજો તબક્કો એવી રીતે છે વટ
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સુધીના

રીત ઉપર અમલ કરી શકાતો હોય

તે અસરકારક રીત ઉપર અમલ કરવો જોઈએ
અને યારપછી બીજી રીત ઉપર અમલ કરવો
જોઈએ. કેટલીક વખત એવુ ં બને છે કે અમુક
યિક્તઓ માટે અમુક રીતે

માં ફક્ત િદલથી

ઇનકાર કરવો, બીજી રીતો

મ કે, મ ઢેથી

ઇ કાર કરવો એ વધારે સખત રીત બનતી હોય
છે . દાખલા તરીકે, હળવાશથી વાત કરવી, એ
ગુ સા અને સંબધ
ં તોડી નાખવા કરતા સહેલી
રીત હોય છે , એ સંજોગોમાં બીજી રીતને પહેલી
રીત ઉપર અગ્રતા આપવી જોઈએ.

(૨) જીભથી ઇ કાર (રોકવુ)ં :
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આમાં પહેલી સહેલી રીતો પૈકી વધારે
સહેલી

રીત

તબક્કામાં

અપનાવવી
નરમાશથી

જોઈએ. પ્રાથિમક
વાતચીત

નસીહતથી કામ લેવ ુ ં જોઈએ.

અને

રીતે ખુદાવંદે

આલમે હ. મુસા (અલિ હ સલામ)ને ફરમા યુ ં
હત ું : “(હવે) તમે બંને ફ રઓન પાસે

ઓ

(કારણ) ક તે (અ યંત) ઉ ધત (અને શીરજોર)
બની ગયો છે .”
“પછ તમે તેની સાથે નરમાશથી વાતો
કરજો ક

થી (કદાચને) તે બોધ

હણ કર

અથવા (અમારા અઝાબથી) ભય પામે.”
- (સ ૂરએ તા-હા - ૨૦, આયત નં. ૪૩ - ૪૪)
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આ ઉપરાંત નરમાશ અને સખ્તાઈથી
વાત કરવામાં પણ દર જાને

યાનમાં લેવો

જોઈએ.

(૩) હાથથી ઇ કાર (હાથથી રોકવુ)ં :
જયારે જીભથી રોકવાની અસર ન થાય
યારે હાથથી (એટલે કે શારીિરક અવયવોથી)
રોકવું જોઈએ. ભલે તે માટે મારપીટ કરવી પડે
અથવા તો સજા વગેરે કરવી પડે; પરં ત,ુ

યાં

સુધી સરળ રીત અસરકારક બની શકતી હોય
યાં સુધી અઘરી અને સખત રીત અપનાવવી
ન જોઈએ. તેવી જ રીતે, જો થોડી મારપીટ
કરવાથી ફાયદો ન થાય તો સખત મારપીટ
કરવામાં પણ કોઈ વાંધો નથી; પરં ત ુ તેમ
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કરવાની શરત એ છે કે તેની અસર થવી
જોઈએ. (એટલે કે

ને સજા કરવામાં આવે તે

ખરાબ કામ કરવાથી અટકે અથવા સા ં કામ
કરતો થઇ જવો જોઈએ)
જયારે આ વાતની ખાતરી હોય, કે
ખરાબ કામની મનાઈ કરવામાં આવી રહી છે તે
ગુનાહ સાહેબે શરીઅતને સખત નારાજ કરનારા
ગુનાહ હોય ( મ કે, પિરણીત

ી સાથે ઝીના

કરવા અથવા લવાત એટલે સ ૃિ ટ િવ ધનુ ં
કૃ ય કરવુ)ં અને એવી ધારણા હોય કે એવો માર
કે

નાથી જખમ પડી જાય તેવો માર મારવાથી

અસર થઇ શકે, તેમ જ તે ખરાબ કામ કરતો
અટકી જાય તેમ હોય, તેમ જ તેમ કરવા છતાં
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સાધારણથી વધારે નુકસાન પણ ન થાય તેમ
હોય (મામ ૂલી નુકસાન સહન કરી શકાય તેવ ુ ં
હોય) તો એ સંજોગોમાં પણ બ ૂરાઈથી રોકવા
માટે સખત મારપીટ કરવી વાિજબ છે . જયારે
કોઈ

પણ

પ્રકારની

રીત

કે

ચેતવણી

કે

મારપીટના પ્રકારની અસર ન થાય તો નહી
અનીલ મુ કર કરવુ ં સાકીત થઇ જાય છે .

વતાઓ વ ચે એક મડ ુ ં :
અમી લ
(અલિ હ સલામ)

મોઅમેનીન
ફરમાવે

છે

હઝરત
કે,

અલી

“કેટલાક

મોમીનો િદલ, ઝબાન અને હાથ વડે નહી
અનીલ મુ કર કરે છે . એવા લોકો દરે ક દ્રિ ટએ
સારી િવશેષતા ધરાવે છે . અમુક લોકો િદલ અને
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ઝબાનથી નહી અનીલ મુ કર કરે છે . તેઓમાં બે
સારી િવશેષતા હોય છે અને ત્રીજી િવશેષતાની
ઓછપ હોય છે . અમુક લોકો ફક્ત િદલથી નહી
અનીલ મુ કર કરતા હોય છે . તેઓમાં એક સારી
િવશેષતા

હોય

છે

અને

તેવી

િવશેષતાથી વંિચત રહે છે . પરં ત ુ,

યિક્ત

બે

યિક્તમાં

આ ત્રણમાંથી એક પણ િવશેષતા ન હોય તે
જીવંત યિક્તઓ વ ચે મુડદા સમાન છે . અમ્ર
બીલ માઅ ફ અને નહી અનીલ મુ કરની
સરખામણીમાં બીજા તમામ નેક આમાલ અને
રાહે ખુદામાં કરવામાં આવતી

હાદ આખા

સમુદ્રમાં એક ટીપાં સમાન છે . અમ્ર બીલ
માઅ ફ અને નહી અનીલ મુ કર કરવાથી કોઈ

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 663
ન

HAJINAJI.COM

મોત નજદીક આવતી નથી અને કોઈ રોજી પણ
ઓછી થતી નથી.”
- (વસાએલુિ શઆ, ભાગ ૧૧, પાના નં. ૪૦૪)

તવ લા અને તબરા :
વાિજબ કામોમાં ખુદાની મોહ બત અને
એવા લોકો સાથે મોહ બતનો સમાવેશ થાય છે ,
મની સાથે દો તી રાખવાનો હક
ુ મ આપવામાં
આ યો છે , તેમાં સૌથી અગ્રતા ક્રમે ચૌદ
માઅસુમ
તેઓના

(અલ હેમ ુ સલામ)
એ

શીઆઓ

અને

છે .

યારપછી

તેમની

સાથે

મોહ બત કરનારાઓ, તેઓની પાક ઔલાદ
અને તેઓ (અલ હેમ ુ સલામ) સાથે સંબિં ધત
હોવાના કારણે સાદાત બુ ગર્ ન લનો સમાવેશ
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થાય છે . કુરઆને મજીદમાં તેઓ સાથે મોહ બત
અને દો તી કરવાને રસુલ લાહ (સ લ લાહો
અલ હે વ આલેહી વસ લમ) રીસાલતનો અજર
(બદલો) ગણાવવામાં આ યો છે .
ઈરશાદે ર બુલ ઈઝઝત છે :
“ ુ લ લા અ અ
્ લો ુ મ અલયહ અજરન
ઈ લલ મવ ત ફ લ ુ રબા.”
- (સ ૂરએ શુરા - ૪૨, આયત નં. ૨૩)
“અય રસ ૂલ ! ત ું કહી દે કે હુ ં તો આ
ત લીગે રીસાલતનો મારા કરાબતદરો (મારા
િનકટના

નેહીઓ)

એહલેબૈત

(અલ હેમ ુ સલામ)ની મોહ બત િસવાય તમારી
પાસે બીજો કોઈ બદલો (મહેનતાણુ)ં માંગતો
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નથી.” તબરાર્ અને બરાઅતનો અથર્ ખુદાના
તમામ દુ મનો અને ખુદાનાતમામ દો તોના
દુ મનોને દુ મન સમજવો તેવો થાય છે .
સૌથી

પહેલા

આલે

માં

મોહ મદ

(અલ હેમ ુ સલામ)નો હક ગ બ કરનાર અને
તેઓ ઉપર
ૂ માં,
ટંક

મો િસતમ કરનાર આવે છે .
યિક્તથી ખુદા અને તેના રસુલ

(સ લ લાહો અલ હે વ

આલેહી

વસ લમ)

નારાજ હોય તેને દુ મન સમજવો જોઈએ. આનો
અથર્ ગુનેહગારોને દુ મન સમજવા તેવો પણ
થાય છે . આમ, ઈબાદત અને ઈતાઅત તેમ જ
ઈબાદત કરનારાઓને દો ત રાખવા તવ લા
છે . આ બંને વાિજબાતે ખુદા (તવ લા અને
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તબરાર્ )

અરકાનમાં ગણાય છે , તેના િવષે

કુરઆનમાંથી ઘણી આયતો અને મુતવાતીર
રીવાયતો મળે છે . આ બંને બાબતો મઝહબની
જ રી

બાબતો

પૈકી

છે

તેથી

તેનો

બહુ

િવગતવાર ઉ લેખ કરવાની આવ યકતા નથી.
તેમ

છતાં, અમુક

હદીસોનો

અત્રે

ઉ લેખ

કરવામાં આવે છે .
ઈમામ

મોહ મદ

બાિકર

(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે કે, “ઇ લામની
બુિનયાદ પાંચ વ ત ુ પર રાખવામાં આવી છે .
નમાઝ, રોઝા, ઝકાત, હજ અને િવલાયત. આ
પાંચેય બાબતો પૈકી િવલાયત માટે
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હક
ુ મ આપવામાં આ યો છે તેવી રીતે બીજી
કોઈ બાબતોનો હક
ુ મ આપવામાં આ યો નથી.”
- (કાફી, ભાગ - ૨, પાના નં. ૧૮)
બીજી એક હદીસમાં ફરમા યુ ં છે કે,
“એહલેબૈત (અલ હેમ ુ સલામ)ના દો તો સાથે
દો તી રાખવી અને તેના દુ મનો સાથે દુ મની
રાખવી અને એહલેબૈત (અલ હેમ ુ સલામ)ની
ઈતાઅત

અને

તાબેદારી

કરવી

દીનની

બુિનયાદમાં ગણાય છે .”
- (કાફી, ભાગ - ૨, પાના નં. ૧૮)
ઈમામે સાિદક (અલિ હ સલામ) ફરમાવે
છે હઝરત અબા અ દી લાહ જાફર સાિદક
(અલિ હ સલામ)એ

ઈરશાદ

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 668
ન

ફરમા યુ ં

કે,

HAJINAJI.COM

ુ ા (સ લ લાહો અલ હે વ
“હઝરત રસ ૂલેખદ
આલેહી વસ લમ)એ પોતાના અ હાબને પ ૂછ ું
કે ઈમાનનો સૌથી દ્રઢ સંબધ
ં
(
લાવનારને

નજાત

અપાવે

અને

બજાવી
સઆદતે

અબદી – અનંત સદભાગ્ય સુધી પહ ચાડે) તે શુ ં
છે ?” તેઓએ જવાબ આ યો ખુદા અને તેના
રસુલ (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)
આ (નો જવાબ સારી રીતે જાણે છે ) અમુકે ક ું :
“નમાઝ”, અમુકે ક ું : “રોઝા”. અમુકે ક ું :
“ઝકાત”. કેટલાક અ હાબોએ ક ું : “હજ અને
ઉમરાહ”.

અમુકે

ક ું

:

“ હાદ”.

હુ ર

(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)એ
ફરમા યુ,ં “

કામોનો ઉ લેખ થયો છે તે
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બધાની ફઝીલત છે ; પરં ત ુ તે બધા મજબ ૂત
વસીલા નથી. પરં ત ુ ઈમાનનો સૌથી મજબ ૂત
સંબધ
ં ખુદાની ખુશી માટે દો તી અને ખુદાની
ખુશી માટે દુ મની રાખવી તે છે . ખુદાના દો તો
સાથે દો તી રાખવા અને ખુદાના દુ મનો પ્ર યે
બેઝારી, નારાઝગી યક્ત કરવી તે છે .”
- (કાફી, ભાગ - ૨, પાના નં. ૧૨૫)
હઝરત ઈમામ રઝા (અલિ હ સલામ)
પોતાના પત્રમાં ઈ લામી કાન ૂનો િવષે લખે છે
કે,
પર

લોકોએ આલે મોહ મદ (અલ હેમ ુ સલામ)
મ કયાર્ તેઓ પ્ર યે નારાજગી દશાર્વવી

વાિજબ છે .
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નાકેસીન, કાસેતીન અને મારે કીન (જગે
ં
જમલમાં હઝરત અલી (અલિ હ સલામ) સાથે
જગ
ં કરનારાઓ, સી ફીનમાં મોઆવીયા મલઉન
તરફથી

લડનારાઓ

અને

નહરવાનના

ખારજીઓ) સાથે બેઝારી (નફરત) અને તેવી જ
રીતે

હઝરત

અમી લ

મોઅમેંનીન

(અલિ હ સલામ)ની િવલાયતનો ઇ કાર કય
હોય તેવા અને તેઓમાંના પ્રથમ અને છે લા
આવનારાઓ પ્ર યે નફરત કરવી વાિજબ છે .
હઝરત

અલી

(અલિ હ સલામ) અને

તેઓની તાબેદારી કરનારાઓ

મ કે, સલમાન

(રહ.), અબુઝર (રહ.), અ માર, મીકદાદ (રહ.),
અબુલ હયસમ (રહ.), સહલ િબન હનીફા (રહ.),
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એબાદહ િબનલ સાિમન (રહ.), અબુ અ યુબ
અ સારી (રહ.), ખરીમહ િબન સાિબત (રહ.),
અબુ સઈદ ખુદરી (રહ.) વગેરેની દો તી અને
તેઓને માનનારા લોકોની દો તી વાિજબ છે .
ુ અખ્બારે રઝા અલિ હ સલામ,
- (ઓયુનલ
પાના નં. ૨૬૮)
જો કોઈ

યિક્ત ઈમાનની હાલતમાં

ખુદાવંદે આલમ સાથે મુલાકાત કરવાની ઈ છા
ધરાવતી હોય તો તેણે ખુદા, રસ ૂલ (સ લ લાહો
અલ હે વ આલેહી વસ લમ) અને મોમીનો
( માં સૌથી પહેલા બાર ઈમામ અલિ હ સલં
ગણાય છે ) સાથે મોહ બત કરે અને તેઓના
દુ મનો સાથે દુ મની રાખે.
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- (રોઝહ, કાફી - ૫)
હઝરત

ઈમામ

મોહ મદ

બાિકર

(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે કે, “ખુદાની કસમ,
જો પ થર પણ અમોને દો ત રાખશે તો ખુદા
તેને પણ અમારી જ સાથે મહશુર કરશે.” તો શુ ં
દીનની હકીકત દો તી અને દુ મની ( ની
િવગતનુ ં વણર્ન આગળ થઇ ગયુ ં છે ) િસવાય
પણ કાંઈ છે ?

એહલેબૈત

(અલ હેમ ુ સલામ)ના

હકનો

ઈ કાર કરવો :
િકતાબ ‘વસાઈલ’ના બાબતે ‘તયઅઉન
કલાઐર’માં ઈમામ સાિદક (અલિ હ સલામ)
કબીરા ગુનાહો િવષેની એક હદીસ ન ધવામાં
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આવી

છે

કે,

“અમો

એહલેબૈત

(અલ હેમ ુ સલામ)ના હકનો ઈ કાર કરવો પણ
ગુનાહે કબીરા છે .” બીજી એક હદીસમાં આપ
(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે કે, “ખુદાવંદે કરીમે
અહેકામ કુરઆને મજીદમાં નાઝીલ ફરમા યા
છે , તેનો ઇ કાર કરવો ગુનાહે કબીરા છે .”
એહલેબૈત (અલ હેમ ુ સલામ)ના હકનો
ઇ કાર કરવાનો અથર્ એ જ િવલાયત છે

નો

આગળ ઉ લેખ થઇ ચ ૂક્યો છે . તેવી જ રીતે ‘મા
અ ઝલ લાહ’નો ઇ કાર કરવાનો અથર્ આલે
મોહ મદ (અલ હેમ ુ સલામ)ના હક અને તેઓની
િવલાયત છે અમુક આિલમોના મતે ‘અ લાહના
દો તોની સાથે જગ
ં કરવી’

નો ઉ લેખ બીજી
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િરવાયતમાં
આ યો

છે ,

ગુનાહે

કબીરા

તેનો

અથર્

તરીકે
એટલે

કરવામાં
મોહ મદ

ુ લમનો િવરોધ કરવો અને તેઓની
અલ હેમસ
દુ મની કરવી તેવો થાય છે .
ૂ માં ઉપરના ત્રણેય લખાણોમાં હદીસો
ટંક
છે તેનો અથર્ િવલાયત થાય છે .
પરં ત ુ તહેકીક એ છે

કે, એહલેબૈત

(અલ હેમ ુ સલામ)ના હકનો અથર્
શ દ ‘વાવ’માં ‘ઝેર’ (કસરહ) સાથે છે ,

‘િવલાયત’
નો અથર્

ૂ ત તેવો
એહલેબૈત (અલ હેમ ુ સલામ)ની હક
ુ મ
થાય છે , એટલે કે તેઓ (અલ હેમ ુ સલામ)ને
ઉલીલ અમ્ર સમજવા. મઝહબે ઈમામીયા તેના
વાિજબ અને ઇકરારે ઉસુલે મઝહબ સમ
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આ

વાતનો

ઇ કાર

કરનાર

ઈમાનના

વતુળ
ર્ માંથી સંપ ૂણર્પણે બહાર થઇ જાય છે . તેવી
જ ર તે ‘વલાયત’ - વાવ ઉપર ઝબર (ફ હ)
શ દનો

અથર્

એહલેબૈત

(અલ હેમ ુ સલામ)

સાથેની મોહ બત અને તેઓનુ ં રક્ષણ તેવો થાય
છે .

મઝહબની જ િરયાતમાંની એક જ ર છે ,

નો ઇ કાર કરનાર ના બીઓની

મ દીને

ઇ લામની બહાર અને નિજસ છે .
‘મા અ ઝલ લાહ’નો ઇ કાર કરવાનો
પ ટ અથર્ ખુદાવંદે આલમે નાઝીલ ફરમાવેલી
તમામ બાબતો

િવિવધ િવષયોને લગતી હોય

છે તેનો ઇ કાર કરવો છે . આમ, ખુદાવંદે આલમે
કાંઈ ( પ ટ રીતે) નાઝીલ ફરમા યું છે
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તેમાંથી એક પણ બાબતનો ઇ કાર કરવો એ
ગુનાહે કબીરા છે . અને અમુક સંજોગોમાં તો તે
કુફ્ર માટે પણ કારણ પ બને છે અને ખુદાવંદે
અિત અગ યની વ ત ુ સખત તાકીદ

આલમે

સાથે નાઝીલ ફરમાવી છે તે ‘િવલાયત’ છે . તેથી
તેનો ઇ કાર કરવો એ સખત ગુનાહે કબીરા છે .
બ કે એ ગુનાહે કબીરાનો અમુક પ્રકાર ( મ કે
એહલેબૈત

(અલ હેમ ુ સલામ)ની

વા તવમાં કુફ્રનુ ં કારણ છે

દુ મની)

નો ઉ લેખ આગળ

થઇ ચ ૂક્યો છે .
હવે અવલીયાએ ખુદાની સાથે જગ
ં
કરવાની વાત રહી તો (ઉપરની િવગતથી) એ
વાત

પ ટ છે કે, તેઓ ખુદાના દો તો છે એ
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વાત જાણતા હોવા છતાં

યિક્ત ખુદાના કોઈ

દો તની સાથે દુ મની રાખે તો તેણે ગુનાહે
કબીરા

કયાર્

ગણાશે

અને

(અલ હેમ ુ સલામ) ખુદાના
સૌથી

ટોચના

દો તો

આલે

મોહ મદ

તમામ

દો તોમાં

છે .

તેથી

તેઓ

(અલ હેમ ુ સલામ) સાથે અદાવત રાખવી અને
જગ
ં કરવી કુફ્રનો સૌથી સખત પ્રકાર છે . ઈમામ
સાિદક (અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે કે :
“કયામતના િદવસે મુનાદી એલાન કરશે
કે, એ લોકો ક્યાં છે
િવરોધ અને

ઓ અમારા દો તોનો

કાવટ કરતા હતા ? (આડખીલી

પ બનતા હતા).” એ સાંભળીને અમુક એવા
લોકો ઊભા થશે

મના ચહેરા ઉપર ગો ત નહી
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હોય યારે કહેવામાં આવશે કે, “આ એવા લોકો
છે

ઓ મોમીનોને સતા યા કરતા હતા, તેમનો

િવરોધ કય હતો, તેમની સાથે દુ મની રાખી
હતી. અને

તેમના

દીનને

સતત

નુકસાન

પહ ચાડ ું હત.ું તેઓ માટે એવો હક
ુ મ થશે કે
તેઓને દોઝખમાં નાખી દે વામાં આવે.”
- (કાફી)
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ) ફરમા યુ ં કે, “મેઅરાજની
રાત્રે ખુદા તરફથી મારી ઉપર આ પ્રમાણે વહી
નાઝીલ થઇ હતી.
કોઈ મારા દો તો પૈકી કોઈ દો તને
ઝલીલ અને પરે શાન કરશે તો હુ ં તેની સામે
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જગ
ં કરીશ. બેશક, તેને જગમાં
ં
મારી ઉપર
(ફરે બ રાખીને ઓિચંતો) હમ
ુ લો કય અને
કોઈ મારી સાથે જગ
ં કરશે હુ ં તેની સાથે જગ
ં
કરીશ. મેં ક ું : અય ્ પાલનહાર, આ તારો દો ત
કોણ છે ? હુ ં એ તો સમજી ગયો કે

તારી સાથે

જગ
ં કરશે તેની સાથે જગ
ં કરીશ. ખુદાએ
ફરમા યું : આ એ

યિક્ત છે

ની સાથે મેં

તમારી, તમારા વસી (અલી અલિ હ સલામ)
અને તમારી અને તમારા વસીની ઔલાદ અને
નસલ (એટલે કે અઈ મએ ઈ નાઅશરી અ.)ની
દો તી અને પયરવીનો વાયદો કય છે .”
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ચાલીસમો

નાના
નાના

ુ ાહો ંુ
ન

ુ ાહો ંુ
ન

ુ ોહ
ન

ુ રાવતન
ન

ુ રાવતન :
ન

ચાલીસમો ગુનાહે કબીરા

ની ન સ

મોજૂદ છે , તે ગુનાહોનુ ં પુનરાવતર્ન એટલે
વારં વાર ગુનાહો કરવા તે છે . અઅમશ ઈમામ
સાિદક (અલિ હ સલામ)થી િરવાયત ન ધે છે કે,
“સગીરા (નાના) ગુનાહોને વારં વાર કરવા પણ
ગુનાહે કબીરા છે .” તેવી રીતે સદૂ કે ઈમામે રઝા
(અલિ હ સલામ)ની િરવાયત ન ધી છે કે આપ
(અલિ હ સલામ)એ વલ ્ ઇ ા ન અ ઝ ઝોનુબે
ને ગુનાહે કબીરાનો ભાગ સમ

છે . તેવી જ
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રીતે,

ઈમામ

સાિદક

(અલિ હ સલામ)ની

િરવાયત ન ધી છે કે :
ગુનાહે સગીરાને વારં વાર કરવામાં

“

આવે તે (ગુનાહ) સગીરા રહેતા નથી; પરં ત ુ
કબીરા થઇ જાય છે . તેવી જ રીતે
કબીરા

ગુનાહે

કરનારે તે ગુનાહ છોડીદે વાનો િનણર્ય

કરી લીધો હોય તે ગુનાહ (ગુનાહે) કબીરા રહેતા
નથી. એટલે કે, (જો તેની તોબા શરતો પ્રમાણે
હોય અને કબ ૂલ થાય તો) તેની સજા બાકી
રહેતી નથી.
- (કાફી, ભાગ - ૪, પાના નં. ૨૮૪)
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આ હદીસથી એ વાતની દલીલ મળે છે
કે, ગુનાહે સગીરાને વારં વાર કરવાથી તે કબીરા
બની જાય છે .
અબુ બસીર કહે છે કે, મેં ઈમામ જાફર
સાિદક

(અલિ હ સલામ)ને

આ

પ્રમાણે

ફરમાવતા સાંભ યા કે, “ખુદાની કસમ,

યાં

સુધી બંદો પોતાના ગુનાહને વારં વાર કરતો
રહેશે

યાં સુધી ખુદા તેની કોઈ ઈબાદતને

કબ ૂલ નહી કરે .” (કાફી, ભાગ - ૨, પાના નં.
૨૮૮) આ હદીસ પણ એ વાતની સાિબતી છે કે
ગુનાહોનુ ં પુનરાવતર્ન કરવુ ં એ ગુનાહે કબીરા
બની જાય છે . કારણ કે, કુરઆને શરીફમાં
ખુદાવંદે આલમ ફરમાવે છે કે : “જો તમે (મોટા
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ુ ાહો)
ન

ુ ાહ કબીરાથી બચતા રહશો તો અમે
ન

તમારા નાના (સગીરા)

ુ ાહોને પણ દર જ
ુ ર
ન

કર ંુ અને ઇઝઝતવાળા

વેશ થાનમાં દાખલ

કર .ંુ ”
- (સ ૂરએ નીસા - ૪, આયત નં. ૩૧)

ુ ાહો ંુ
ન

ુ રાવતન ન કર ંુ એ
ન

ુ તની

શત છે :
વારં વાર ગુનાહો કરવાથી તે ગુનાહ
‘કબીરા’ થઇ જતા હોવાની એક સાિબતી એ છે
કે, ખુદાએ ગુનાહોને છોડી દે વાને ગુનાહોની
બક્ષીશ

અને

બેહી તમાં

પહ ચવાની

શરત

ગણાવી છે . આ બાબતમાં ખુદાવંદે તઆલા
કુરઆને મજીદમાં ઈરશાદ ફરમાવે છે :
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“અય લોકો જયાર પણ કોઈ (અપ ૃ ય)
ુ ાહ કબીરા) કર છે અથવા
ખરાબ કામ ( ન
પોતાના નફસ ઉપર
ુ ાહ કબીર ંુ
ન

ુ રાવતન કર છે ) તો
ન

યાદ કર છે અને
ચાહ છે અને

મ કર છે (એટલે ક
ુ ાને
દ

ુ ા પાસે પોતાની મગફરત
દ

ુ ા િસવાય
દ

ુ ાહોને બ નાર
ન

કોણ હોય શક છે ? અને આ લોકો એ વાત
છે

ક જયાર તેઓ પોતે

કરલા

વારં વાર નહ કર, તો તેના પ રણામે

ણે

ુ ાહોને
ન
ુ ાની
દ

મગફરત ( મા) અને બેહ તમાં કાયમી રહવા ંુ
હશે,

માં ઘણી નહરો હશે અને (સદ ૃ યો

કરનારાઓ) બાઅમલ લોકોનો

ત કટલો સારો

છે ?”
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- (સ ૂરએ આલે ઈમરાન – ૩, આયત નં. ૧૩૫)
તફિસરે

મીઝાનમાં

લખ્યું છે

કે

:

‘ફાહેશા’નો અથર્ ખરાબ કામ છે અને સામા ય
રીતે તેનો અથર્ ‘ઝીનાકર’ માટે વાપરવામાં આવે
છે . આથી, જો આ આયતમાં ખાસ રીતે ઝીના
કરવા અથર્ છે , તો અંત

મનો અથર્ ખાસ

ગુનાહે કબીરા તેવો થશે અને ‘ઝક લાહ’ શ દ
(

ઉપરની આયતમાં મોજૂદ છે ) તેનો અથર્ એ

થશે કે તોબા અને ઈ તીગફારની પાયાની શરત
એ છે કે ઇ સાન ખુદાદને યાદ કરે અને િદલના
ઊંડાણથી ખુદાની યાદમાં ત મય થાય, નિહતર
માત્ર મોઢેથી અ તગફે લાહ અથવા તોબા
તોબા અથવા તો ટે વના કારણે કાંઈ કહેવામાં
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આવે છે તેનો કશો જ ફાયદો નહી થાય અને
આ વાક્ય વ લમ યોસી

મા ફઅ ૂ થી તોબા

અને ઈ તીગફારને ગુનાહોનુ ં પુનરાવતર્ન ન
કરવાની શરતો સાથે જોડી દે વામાં આવેલ છે .
કારણ

કે,

વારં વાર

ગુનાહોનુ ં

પુનરાવતર્ન

કરવાથી ઇ સાનના નફસમા એક એવી કેિફયત
પેદા થઇ જાય છે કે

ઇ સાનમાં તેવી

હાલતનો અથર્ ખુદાની યાદમાં (ઈબાદત)થી
પણ

કોઈ

ફાયદો

થતો

નથી. અને

તેવી

હાલતનો અથર્ ખુદાના હક
ુ મને અહેમીયત ન
આપવી, તેના હક
ુ મની અહેમીયતને લા પરવાહી
કારણે ન જાણવા અને પોતાની જાતને ખુદાની
પિવત્ર બારગાહમાં ઉ ચ સમજવી તેવો થાય
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છે . એ વાત પ ટ છે કે, ઇ સાનમાં જયારે એવી
કેિફયત પેદા થાય છે યારે તેનામાં કોઈ બંદગી
રહેતી નથી

ના પિરણામે તેની વાણીની પણ

કોઈ અસર થતી નથી. એ વાત પ ટપણે જાણી
લેવી જોઈએ કે, જયારે જાણી જોઈને ગુનાહોનુ ં
પુનરાવતર્ન કરવામાં આવે યારે આમ બને છે .
તેથી જ ફરમાવવામાં આ યુ ં છે ‘ મ
ુ યઅ

સૌથી મોટા

ૂન’.

ુ ાહ :
ન

હઝરત

અમી લ

મોઅમેનીન

અલી

(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે કે, “ વારં વાર
ગુનાહો કરવાથી ડરો અને તેન ુ ં (ગુનાહોનુ)ં
પુનરાવતર્ન

ન

કરો,

કારણ

કે,

ગુનાહોનુ ં

પુનરાવતર્ન કરવુ ં એ મોટા ગુનાહે કબીરા છે
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અને સૌથી મોટો અપરાધ છે .” (િકતાબે ગોરરે
આમદી, ભાગ - ૧, પાના નં. ૧૫૧) આપ
(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં : “ખુદાની દ્રિ ટએ
સૌથી મોટા ગુનાહ એ છે

ગુનાહ કરનાર તેને

વારં વાર કયાર્ કરે છે .”
તેવી જ રીતે આપ (અલિ હ સલામ)એ
ફરમા યું : “ગુનાહોને વળગી રહેવ ુ ં એ સૌથી
મોટા ગુનાહ છે .”
- (િકતાબ ગોરરે આમદી, ભાગ - ૧, પાના નં.
૧૫૧)
મોહક્કીક ખ્વાનસારી (અ.ર.) હઝરત
અમી લ
ઉપરોક્ત

મોઅમેનીન

(અલિ હ સલામ)ના

વાક્યોનુ ં િવવરણ
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કરતા ફરમાવે છે કે,

ટલા મોટા ગુનાહ હશે

તેના પ્રમાણમાં તેના પુનરાવતર્નથી ગુનાહ પણ
વધારે થશે. પહેલા ગુનાહના પ્રમાણમાં બીજા
ગુનાહ વધારે મોટા ગણાશે. તેથી ‘હવબતન’ને
‘ઝબર’ સાથે પડવામાં આવે અને શક્ય છે કે
‘હીબતહ’ ‘ઝેર’ સાથે પડવામાં આવે તો તેનો
અથર્ એ થાય છે કે, ગુનાહોનુ ં પુનરાવતર્ન
ૂ માં, તેનો અથર્ એક જ
વધારે મોટા ગુનાહ છે . ટંક
ગુનાહને વારં વાર કરવા તેવો છે . ભલે પછી તે
ગુનાહ ‘ગુનાહે સગીરા’ હોય અને એ પણ શક્ય
છે કે તેનો અથર્ એ પણ હોય કે ગુનાહોનુ ં
પુનરાવતર્ન બીજા તમામ ગુનાહે કબીરા કરતા
પણ વધારે મોટા હોય શકે અને તેન ુ ં સમથર્ન
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ઈમામે

સાિદક

િરવાયતથી

થાય

(અલિ હ સલામ)ની
છે ,

માં

આ
આપ

(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં : “ખુદાની કસમ,
કોઈ પણ ,માણસના ગુનાહોને વળગી રહેવાના
કારણે તેની ઈબાદત અને ઇતાઅત કબ ૂલ નહી
થાય.”

ુ ાહોના
ન

ુ રાવતનનો અથ
ન

ંુ ?

તમામ ફોકહા એ વાત ઉપર એક મત
જ નહી, બલકે આ બાબત ઉપર તેઓની
બહમ
ુ તી છે કે વારં વાર ગુનાહે સગીરા કરવાથી
તે ગુનાહે કબીરા બની જાય છે ; પરં ત ુ ‘ઇસરાર’
(વારં વાર કરવા – પુનરાવતર્ન) કરવાના અથર્
િવષે મતમતાંતર છે . આ િવષયના િવિવધ
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અથર્ઘટન છે

માં સવર્ વીકૃત અને સવર્સામા ય

વાત પુનરાવતર્ન અને કબીરા એ છે કે તે
યિક્ત

સગીરા ગુનાહ કયાર્ પછી શરમીંદગી

ન અનુભવે બલકે તે ગુનાહ વારં વાર કરે છે ,
એટલે કે તે સગીરા ગુનાહ કરવાનુ ં સતત ચાલુ
રાખે છે . દાખલા તરીકે, રે શમી કપડાં પહેરવા
અને હાથમાં સોનાની વીંટી પહેરવી

કામ

પુ ષો માટે હરામ છે . અલબ , એ કામો ગુનાહે
કબીરા હોવાનુ ં શરઈ રીતે સાિબત થયુ ં નથી;
પરં ત ુ એ સંજોગોમાં જો તે રે શમી કપડાં અને
સોનાની વીંટી પહેરવાનુ ં બંધ ન કરે પણ સતત
ચાલુ રાખે તો તે કામ (વારં વાર કરવાના લીધે)
પ ટ રીતે ગુનાહે કબીરા થઇ જાય છે . દાખલા
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તરીકે, જો કોઈ એક માણસ કોઈ નામહેરમ

ીને

સતત તાકીને જોઈ રહે અથવા હંમેશા કોઈના
ઘરમાં પરવાનગી લીધા વગર પ્રવેશ કરતો રહે
અને તેને પોતાના તે કાયર્ બદલ શરમીંદગી
થવી જોઈએ એટલે કે તેના દરે ક અમલ માટે
શરમીંદગી અનુભવે અને દરે ક નજર માટે તેણે
ઈ તીગફાર કરવો જોઈએ, તેના બદલે તે સતત
ગુનાહ કરતો રહે, તો તેવા પુનરાવતર્નને તમામ
ફોકહાએ એક મતે ‘ગુનાહે કબીરા’ કહેલ છે .
જયારે કોઈ

યિક્ત એકી સાથે ઘણા

ગુનાહે સગીરા કરતો હોય અને તે ગુનાહ કરવા
બદલ શરમીંદગી ન અનુભવે અને ઈ તીગફાર
પણ ન કરે ,

મકે રે શમી વ ો પિરધાન કરે ,
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તેની સાથે હાથ મેળવે, તેના શરીર સાથે
પોતાનુ ં શરીર ટકરાવે તો તે બાબતે શહીદ
અલયરહમા તેમની િકતાબ ‘કવાએદ’મા અને
કેટલાક બીજા ફોકહાએ ફરમા યુ ં છે કે, આવા
કાય પણ સગીરા ગુનાહોનુ ં પુનરાવતર્ન અને
કબીરા ગુનાહ ગણાય છે . એટલે કે, તેઓના મતે
શાિ દક રીતે અથવા જનસાધારણની ભાષામાં
એક જ પ્રકારના સગીરા ગુનાહ વારં વાર કરવા
અથવા જુદા જુદા કેટલાએ પ્રકારના સગીરા
ગુનાહનુ ં પુનરાવતર્ન કરવામાં કોઈ તફાવત
નથી.
કેટલાક ફોકહાએ ફરમા યુ ં છે કે, કોઈ
બીજી વખત ઈરાદાથી એક વખત ગુનાહે
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સગીરા કરે તો પણ તે ગુનાહનુ ં પુનરાવતર્ન
ગણાય છે . એટલે કે, ફક્ત ગુનાહને બીજી વખત
કરવાનો ઈરાદો જ ગુનાહોનુ ં પુનરાવતર્ન છે
અને શહીદ (અ.ર.) ‘કવાઈદ’માં એ બાબતને
‘ઈસરારે હકમી’ (કાયમના પુનરાવતર્નનુ ં નામ
આ યુ ં છે .)
કેટલાક ફોકહાએ ફરમા યુ ં છે કે, થઇ
ગએલા ગુનાહો માટે શરમીંદગી ન અનુભવવી
અને તોબા ન કરવી એ ‘ઇસરાર’ છે અથવા તે
ગુનાહ કરવાનો ઈરાદો પણ ન રાખતો હોય;
પરં ત ુ તહેકીકથી

વાત નજરોમાં આવી છે , તે

એ છે કે બંને છે લા સંજોગોમા શ દકોષ અથવા
જન સાધારણની દ્રિ ટએ તેણે પુનરાવતર્ન કહેવ ું
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મુિ કલ છે . પરં ત ુ ઇસરાર શ દના મુખ્ય અથર્થી
પણ ઉલટો છે .
ઉપરના છે લા બે મુ ાઓનુ ં પ્રાિ ત થાન
બે રીવાયતો હોઈ શકે છે . એક જાબીરની
િરવાયત

ઈમામ બાિકર (અલિ હ સલામ) થી

િરવાયત છે ,

માં આગળ ઉ લેખ ફરમાવે છે કે,

“ઇસરાર (ગુનાહોનુ ં પુનરાવતર્ન) એ છે કે, કોઈ
માણસ ગુનાહ કરે અને તેનો ઈ તીગફાર ન કરે
અને તે ગુનાહને છોડી દે વાનો ઈરાદો પણ ન
હોય.”
- (ઉસુલે કાફી, ભાગ - ૧, પાના નં. ૨૮૮)
ઈમામ

(અલિ હ સલામ)ના

ઉપરોક્ત

કથનનો અથર્ ઉપરની આયતમાં છે તે બયાન
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કરવાનો હોય અને

ઇસરાર ગુનાહે કબીરામા

ગણાય તે ન પણ હોય શકે.
બીજી િરવાયત ઇ ને અમ્રે ઈમામ બાિકર
(અલિ હ સલામ)થી ન ધી છે તેનો

ભાગ અત્રે

પ્ર ત ુત કરવામાં આવે છે તે આ પ્રમાણે છે .
“દરે ક મોમીન ગુનેહગારને તેણે કરે લા
ગુનાહની સજા મળશે િસવાય કે, કરે લા ગુનાહ
માટે તે શરમીંદગી અનુભવે. જયારે તે પોતાના
ગુનાહ માટે શરમીંદગી અનુભવે અને તોબા
(પ્રાયિ ત) કરે તો તે શફાઅતનો હકદાર છે
અને ઇસરા કરનાર બક્ષીશને પાત્ર નહી થાય.
કારણ કે, તે એ વાત ઉપર ઈમાન ધરાવતો
નથી કે

નો વાયદો (અ લાહ તઆલાએ) કય
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છે . જો તેને ખુદાના વાયદા ઉપર યકીન હોય
તો તેને પોતાના ગુનાહ માટે અવ ય શરમીંદગી
થશે.”
- (વસાઈલ, િકતાબે

હાદ, ભાગ -૧૧, પાના નં.
૨૬૬)

ઉપરની હદીસમાં જાબીરની હદીસની
મ ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ ગુનાહો ઉપર
શરમીંદગી ન અનુભવવાને અને થઇ ગયેલા
ગુનાહ માટે તૌબા અને ઇ તીગ્ફાર ન કરવાને
‘ઇસરાર’ ગણેલ છે . ભલે પછી, ફરી વાર તે
ગુનાહોનુ ં પુનરાવતર્ન કરવામાં ન આવે, બલકે
ફરીથી ગુનાહ કરવાનો ઈરાદો ન પણ હોય તો
પણ તે ઇસરાર ગણાય છે ; પરં ત ુ આપે જોયું તે
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રીતે પ્રથમ તો ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ
બયાન ફરમાવેલ છે તે િવષય ગુનાહે કબીરા છે
અને એ વાતમાં પણ સંદેહ છે કે ગુનાહે
કબીરાની તોબા ન કરવી તે ઇસરાર જણાતો
હોય, પરં ત ુ ગુનાહે સગીરામાં તે ગુનાહોને
વારં વાર કરવા પણ ઇસરાર બને છે .
બીજી વાત એ છે કે, ગુનાહો માટે
શરમીંદગી ન અનુભવે અને તોબા ન કરવાને
વભાવગત ‘ઇસરાર’ કરવામાં આવત ું હોય.
ઈમામ

બાિકર

(અલિ હ સલામ)ની

નીચે

મુજબની હદીસ વારીદ થઇ છે .
“ગુનાહોનુ ં પુનરાવતર્ન કરવુ ં એ અઝાબે
ઈલાહી માટે કારણ પ બને છે અને અઝાબે
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ઈલાહીથી

ફક્ત

નુકસાન

ઉઠાવવાવાળા

જ

િનભર્ય રહેતા હોય છે .” સંિક્ષ તમાં ‘ઇસરાર’નો
વીકૃત અથર્ ;ગુનાહોને વારં વાર કરવા’ તેવો
અને તે ગુનાહોને કરવા પછી શરમીંદગી ન
અનુભવવી અને તોબા ન કરવી તેવો છે . તેવી
જ રીતે જન સાધારણની ભાષામાં એમ કહેવાય
કે તે ગુનાહ કરવાનુ ં ચાલુ રાખે છે અથવા
ગુનાહોમાં વ ૃિ ધ કરે છે . તેવા માણસને ‘ગુનાહ
પર ઇસરાર કરનાર’ કહેવામાં આવે છે .

ુ ાહોને નાના (હલકાં) સમજવા :
ન
અમુક ઓલમાના મતે દરે ક ગુનાહે
સગીરા કરવાથી કબીરા ગુનાહ બની જાય છે
અને તેની કે ટલીક બાબતો એવી છે
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લાગુ પડે છે અને તે સગીરા ગુનાહને ગુનાહે
કબીરામાં ફેરવી નાખે છે .

મ કે, ગુનાહને નાના

(હલકાં) સમજવા એટલે જયારે કોઈ

યિક્તથી

કોઈ ગુનાહ થઇ જાય યારે તે ગુનાહને નાના
સમ

અને પોતાને ખુદાની સજાને પાત્ર ન

સમ

તો તેના તે ગુનાહ ‘કબીરા’ બની જાય છે

અને તે ગઝબે ખુદાને પાત્ર બને છે . કારણ કે, તે
સંજોગોમાં તેને ખુદાએ મનાઈ કરે લી બાબતોની
અવગણના કરી અને તે બંદગીના માગર્થી હટી
ગયો. િરવાયતના પ્રકાશમાં એવુ ં કરનાર (ના
ગુનાહ) બક્ષીશને પાત્ર રહેતા નથી.
ઉપરોક્ત કથનની પાયાની વાત એ છે
કે, ગુનાહે કબીરા કરવાથી દૂ ર રહેવા પછી
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સગીરા ગુનાહો િવષે પ ૂછપરછ ન થવી એ
ખુદાવંદે

કરીમની

રહેમત

અને

ફઝલ

છે .

નહીંતર, ખુદાએ મના કરે લા કોઈ પણ કાયર્
કરવાથી ભલે પછી તે સગીરા હોય કે કબીરા
હોય બુિ ધગ ય રીતે તે ગુનાહ કરનાર સજાને
પાત્ર હોવાનુ ં સાિબત છે . એ વાત પ ટ છે કે,
ખુદાનો ફઝલ ફક્ત એ માણસ ઉપર થાય છે
ખુદાવંદે આલમની ઇતાઅત અને બંદગીના
માગર્માં અંતરાય

પ ન બને અને જો કોઈ

તક બુર અને નખરા કરતો હોય તો પોતાની
અજ્ઞાનતાને

લીધે

ખુદાની

બુ ગીર્

અને

અઝમતને ન ઓળખવાને કારણે ગુનાહને હકીર
(હલકાં) સમજતો હોય તો તેની ઉપર ખુદાનો
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ફઝલ થઇ શકતો નથી. બલકે, તેવા ગુનાહ
કરનાર

યિક્ત ઝી લત અને

સવાઈને પાત્ર

બનશે. અથાર્ ત, ખુદાવંદે આલમ પોતાના ફઝલો
કરમથી એ યિક્તના ગુનાહે સગીરા (

ગુનાહે

કબીરા છોડી દીધા પછી કરવામાં આ યા હોય
તે) બક્ષી દે શે

ગુનાહ તેણે નાના અને હકીર

સમ યા નથી.
હઝરત અલી (અલિ હ સલામ) ફરમાવે
છે કે, “સૌથી મોટા અને સખત ગુનાહ એ છે કે
ને હકીર સમજવામાં આવે.”
- (વસાઈલ, ભાગ – ૧૧, પાના નં. ૨૪૬)
હઝરત ઈમામ બાિકર (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે છે કે, “

ગુનાહ બક્ષવામાં નહી આવે
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તેમના એક ગુનાહ કોઈ

યિક્તનુ ં એમ કહેવ ુ ં

પણ શાિમલ છે કે કાશ, આ ગુનાહ મેં કયાર્ તે
િસવાયના ગુનાહ િવષે કોઈ બદલો ન હોત.
(એટલે કે, આ ગુનાહ તો કાંઈ નથી)”
- (વસાએલુિ શઆ - ૧૧, પાના નં. ૨૪૭)
ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ આ પ્રમાણે
પણ ફરમા યુ,ં “એ ગુનાહથી ડરતા રહો
નાના અને હકીર સમજવામાં આવે છે અને આ
(નાના નાના ગુનાહો) તે

યિક્તના નામે જમા

થઇ જશે એટલે સુધી કે તે (મોટા ગુનાહ
બનીને) તેને હલાક કરી નાખશે.”
- (વસાએલુિ શઆ, ભાગ - ૧૧, પાના નં. ૨૪૭)
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ઈમામ સાિદક (અલિ હ સલામ) ફરમાવે
છે : “એ ગુનાહોથી ડરો અને બચો

ને નાના

અને હકીર સમજવામાં આવે છે .” રાવીએ પ ૂછ ું
:

“કયા

ગુનાહ

(અલિ હ સલામ)એ

હકીર

છે

ફરમા યુ ં

?”
: “કોઈ

ઈમામ
એક

યિક્ત ગુનાહ કયાર્ પછી એમ કહે કે આ ગુનાહ
િસવાય મારા અ ય કોઈ ગુનાહ ન હોત તો હુ ં
કેટલો ખુશનસીબ થાત, આ ગુનાહ તો નાના
અને નાચીઝ છે .”

ુ ાહ કર ને
ન

ુ થ ંુ :
શ

એ બાબતો

સગીરા ગુનાહોને કબીરા

બનાવી દે છે , તેમાં થઇ ગયેલા ગુનાહો માટે
ખુશી અને આનંદ યક્ત કરવાનો પણ સમાવેશ
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થઇ જાય છે . કારણ કે, ખુદા અને કયામત પર
ઈમાન લાવવાની ખાિસયત એ છે કે થઇ
ગયેલા ગુનાહો માટે અફસોસ અને ભ ઠપ
અનુભવવી જોઈએ. ભલે તે ગુનાહ સગીરા જ
કેમ ન હોય. આ િવષે હઝરત રસુલ લાહ
(સ લ લાહો અલ હે વ
ફરમાવે છે કે : “

આલેહી

વસ લમ)

માણસ નેક કાય કયાર્ પછી

ખુશ અને ખરાબ કામ કયાર્ પછી ઉદાસ થઇ
જાય તે મોમીન છે .”
- (વસાએલુિ શઆ ભાગ - ૧૧, પાના નં. ૨૬૬)
રીતે ખુદા બુ ગર્ અને મહાન છે તેવી
જ રીતે તેના અમ્ર (હક
ુ મ) અને નવાહી (તેણે
મનાઈ કરે લ બાબતો)ની િવ ધ આચરણ કરવું
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એ મોટા ગુનાહ છે . હઝરત અમી લ મોઅમેનીન
(અલિ હ સલામ)થી િરવાયત છે કે, “ગુનાહ
કરતી વખતે એ બાબત તરફ લક્ષ ન આપો કે
તે તમારી નજરોમાં નાના હોય, બલકે એ
ખુદાની અઝમત અને બુ ગીર્ પર નજર રાખો
ની િવ ધ તમે આચરણ કરી ર ા છો.”
- (વસાએલુિ શઆ, િકતાબે

હાદ, ભાગ - ૧૧,
પાના નં. ૨૪૭)

રીતે ગુનાહ કયાર્ પછી તે ગુનાહ માટે
શરમીંદગી અને ઉદાસી તે ગુનાહોને નાબુદ કરી
દે છે અને ગુનાહ કરનારને પાક કરી દે છે . તેવી
જ રીતે, ગુનાહ કયાર્ પછી ખુશી આનંદ યક્ત
કરવાથી ગુનાહને મોટા, મજબ ૂત અને દ્રઢ
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બનવી દે છે . વા તવમાં ગુનાહ કરીને ખુશ થવું
કહાર અને અઝાબે ઇલાહીથી લાપરવાહી કરવા
સમાન છે . એ ગુનાહમાં વ ૃિ ધ (અલ અ નો મીન
મકરી લાહ ના અનુસધ
ં ાનમાં) િવષેની િવગત
બયાન થઇ ચ ૂકી છે .
- (વસાએલુિ શઆ, િકતાબે

હાદ, ભાગ - ૧૧,
પાના નં. ૨૪૭)

ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે : “

માણસ

ગુનાહ કરીને ખુશ થાય અને હસે તો તે રડતો
રડતો જહ મમાં જશે.”
- ( હાદ, વસાઈલ, ભાગ - ૧૧, પાના નં. ૨૪૦)
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ગુનાહની ચાર બાબતો તે ગુનાહ કરતા
પણ બદતર છે . (૧) ગુનાહને નાના સમજવા
(૨) ગુનાહ કયાર્ પછી ગવર્ કરવો (૩) તે ગુનાહ
કરવા માટે ખુશ થયુ ં અને (૪) તે ગુનાહનુ ં
પુનરાવતર્ન કરવુ.ં (મુ તદરક)

ુ ાહને ય ત કરવા :
ન
પોતે કરે લા ગુનાહનુ ં બીજા સામે વણર્ન
કરવું અને યક્ત કરવા પણ ગુનાહે કબીરા છે
અને ગુનાહોને યક્ત કરવા એ ખુદાના હક
ુ મની
ુ ા (સ લ લાહો
તૌહીન પણ છે . હઝરત રસ ૂલેખદ
અલ હે વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે કે,
મ સ નેક અમલ કરીને તેને લોકોથી ગુ ત રાખે
તો

તે

નેકીનો

સવાબ

(બીજી
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પ્રમાણમાં
જાય છે . અને

જાહેર કરી હોય) િસ ેર ગણો થઇ
માણસ ગુનાહો કરે અને તેને

(બે હયાઈ અને શરીઅતના હક
ુ મો પર િવ ાસ
ન રાખવાના કારણે) જાહેર કરે તો તે ખુદાની
નજરોમાં ઝલીલ (િતર કૃત) થશે. (એટલે કે તેને
તોબા કરવાની તોફીક નહી થાય અને તેવો
માણસ ખુદાના લુ ફો કરમથી વંિચત રહેશે) અને
જો તે (ગુનાહને શમ હયાના કારણે) ગુ ત રાખે
તો બક્ષી દે વામાં આવશે.”
- (કાફી, ભાગ - ૨, પાના નં. ૪૨૮)
એ વાત જાણી લેવી જોઈએ કે, બે
સંજોગોમાં ગુનાહો

યક્ત કરવામાં નુકસાન

નથી.
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(૧) જયારે અક્કલનો તકાઝો હોય.

મ કે,

ડોક્ટર પાસે તે ગુનાહના ઈલાજ માટે ગુનાહનુ ં
વણર્ન કરવું જ રી હોય અથવા કોઈ આલીમ
સમક્ષ તે ગુનાહ િવષેના શરઈ હક
ુ મ જાણવા
માટે જ રી હોય.
(૨) બારગાહે ઈલાહીમાં ઇઝહારે બંદગી અને
લાચારી કરતા પોતાને ગુનેહગાર જાહેર કરવો
જાએઝ બલકે
ભાષામાં

ે ઠ અમલ છે .

બારગાહે

ઈલાહીમાં

મ કે, સામા ય
અઝર્

કરે

:

ખુદાવંદા, હુ ં તારો ગુનેહગાર યામ ચહેરાવાળો
બંદો

. હુ ં ગુનાહોના ઝંઝાવાતમાં સપડાએલો

. મારાથી મોટા મોટા ગુનાહો થઇ ચ ૂક્યા છે ,
મને બક્ષી આપ. પરં ત ુ એક ખાસ ગુનાહનો

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 711
ન

HAJINAJI.COM

ઉ લેખ કરવો યોગ્ય નથી.
ર ો

ં

મ કે, હુ ં શરાબ પી

વગેરે. પરં ત ુ ખુદાવંદે

બારગાહમાં ગુનાહોનો

આલમની

વીકાર કરવો એ સારી

ઈબાદત અને મુનાજાત છે . તેમ જ દુવાના
કબ ૂલ થવા માટે અને િદલમાં ઈમાન પ્રજવિલત
કરવા અને દર જા બલંદ કરવા માટે પણ આ
કાયર્ ઘણું ફાયદાકારક છે .
ગુનાહ
ભ ૂલોનો

કયાર્

વીકાર

હોવાની
એ

ગવર્

કબ ૂલાત
અને

અને

ઘમંડની

િવ ધની બાબત છે . દીનના બુ ગર્ લોકો આવા
કાયર્ પસંદ કરે છે . એટલે સુધી કે, તેઓ પોતાના
પત્રો અને પુ તકોમાં પોતાના લકબ આસી
(ગુનાહકાર), મુઝનીબ (ગુનેહગાર), અકળ (સૌથી
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ઓછો

દર જો) ખાતી

(ખતાકાર), અહક લ

એબાદ (સૌથી હકીર બંદો) વગેરે

વા લકબ

લખતા હતા.

માણસની સામા જક

થિત અને

ુ ાહ :
ન

જયારે કોઈ માણસ સમાજમાં એટલો
સુિવખ્યાત હોય કે તેની વાણી અને વતર્નની
લોકોના યવહારમાં અસર પડતી હોય

મ કે,

અહલે ઇ મ, પાકીઝા અને તકવા માટે િવખ્યાત
લોકો

ઓ

દુિનયાના

લોકો

માટે

હાની

મગર્દશર્ક થવાને પાત્ર હોય, તેવા લોકોથી જો
કોઈ ગુનાહે સગીરા પણ થઇ જાય તો તેવા
લોકો તે (ગુનાહે સગીરા કરતા હોવાના) કારણે
અ ય લોકોને ગુનાહે કબીરા કરવાની િહ મત
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થાય છે . બ કે, અમુક સંજોગોમાં તો તેવા
લોકોના ગુનાહથી અ ય લોકોનુ ં ઈમાન અને
અકીદો પણ ડગમગી જાય છે . તો તેવા લોકો
માટે એમ કહી શકાય કે તેમના ગુનાહે સગીરા
પણ તેઓને તેમના ગુનાહ માટે ‘મુ કરનો હક
ુ મ
આપવા’ની

યાખ્યામાં આવી જાય છે . આ

ઉપરાંત અકલ અને શરીઅતની નજરોમાં અહલે
ઇ મ અને

ફઝીલત ધરાવતી

યિક્તઓની

અગ યતા અને હેિસયત વધારે છે . કારણ કે,
તેઓના ગુનાહે સગીરા જાહીલોના ગુનાહે કબીરા
સમાન છે . િરવાયતમાં છે કે, હઝરત અબા
અ દી લાહ

ઈમામ

જાફર

સાિદક

(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે , “જાિહલના િસ ેર
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ગુનાહ માફ કરવામાં આવશે યારે આલીમનો
એક ગુનાહ માફ કરવામાં આવશે.”

ુ આલમે –
ઝી લ લ

ુ
ફસે
લ
ુ અવાલેમે :

મોહકીકે ખ્વાનસારી હઝરત અમી લ
મોઅમેનીન

(અલિ હ સલામ)ના

ઉપરોક્ત

વાક્યનુ ં િવવરણ અને અનુવાદ કરતા ફરમાવે
છે કે, આલીમની ચ ૂકની ઘણી દૂ રગામી અસર
પડે છે , આલીમની ભ ૂલનો અથર્ એ ભ ૂલ છે તેવો
પોતે કરે અથવા તો તે ભ ૂલ ચ ૂક છે

તેના

હક
ુ મે શરઈના અમલ િવષે થતી હોય છે અને
આ બંને બાબતો પૈકી દરે ક બાબત કેટલીય
દુિનયાઓ (િવિવધ સામાિજક વતળ
ર્ ુ )ને ફાસીક
કરી નાખે છે એ સંજોગોમાં કે જયારે આલીમ
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ઇ મ અને અકલ ધરાવતા હોવા છતાં ગુનાહ
કરે તો તે (એ ગુનાહ) ને ખરાબી, સમાજના
મોટા ભાગના લોકોની દ્રિ ટમાંથી દૂ ર થઇ જાય
છે . અને લોકો તે ગુનાહ કરવા માંડે છે . એટલું જ
નહી, તેવા ગુનાહને મામ ૂલી ગણવા માંડે છે
અને જો તે ભ ૂલ અને અપરાધ કોઈ શરઈ
હક
ુ મમાં કરે તો શક્ય છે કે અમુક વખતે એવુ ં
પણ બને કે તે (ભ ૂલ ભરે લો) હક
ુ મ લોકોમાં
લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહે. (એટલે કે લોકો
તેના ભ ૂલ ભરે લા શરઈ અમલનો પાયો તે ભ ૂલ
ભરે લી બાબત બની રહે. આથી, જ રી છે કે
આલીમ ગુનાહોથી બચે અને ભ ૂલો કરવામાં
અ ય લોકોની સરખામણીએ પોતાની જાતને
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સાવચેતીપ ૂવર્ક

વધારે

બચાવે.

આપ

(અલિ હ સલામ)એ આ પ્રમાણે ફરમા યુ ં :
“આલીમની

ભ ૂલનુ ં

ઉદાહરણ

ક તીના ત ૂટી જવાના સમાન છે ,

એક

પોતે ડૂબી

જાય છે અને પોતાની સાથે બીજાને પણ ડૂબાડી
દે છે .”
- (આમદી, ભાગ - ૪, પાના નં. ૧૦૯)

ુ ાહો ંુ
ન

ુ રાવતન ‘ ન
ુ ાહ કબીરા’માં
ન

ગણાય છે :
આ અગાઉ એ વાતનો ઉ લેખ થઇ ગયો
છે કે, ગુનાહે સગીરાના ઘણા પ્રકાર છે

માં :

(૧) ઈ તીહકાર (ગુનાહને હકીર સમજવા અને
લાપરવાહી ગુનાહ કયેર્ રાખવા.)
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(૨) ઈ તીસગાર ( ગુનાહને નાના અને હકીર
સમજવા.)
(૩) ગુનાહ કયાર્ પછી રાજી થવુ.ં
(૪) વારં વાર ગુનાહ કરવા અને તેની તોબા ન
કરવી.
(૫) ઇ મ એટલે

કે, ગુનાહ

કરનારને

એ

બાબતની જાણ કરી હોય કે તે ગુનાહોનુ ં
પુનરાવતર્ન કરવાથી તે સગીરા ગુનાહ ‘કબીરા’
બની જાય છે અને તેની સજા સખત અઝાબ છે .
બીજી વાત ઓલમાએ ફીકહમાં વીકૃત
છે કે, મજકુર ચાર પ્રકારના ગુનાહ જયારે ગુનાહે
કબીરાના

વ પમાં

ફેરવાઈ

જાય

સંજોગોમાં શુ ં સગીરા ગુનાહ કરનાર
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ફાિસક બની જાય છે અને તેની અદાલત ચાલી
જાય છે કે નહી ? તેનો જવાબ એ છે કે
વા તિવક બાબત (હકીકતે હાલ)ની જાણકારી
નથી; પરં ત ુ જાહેરી રીતે અદાલત બાકી રહે છે .

ુ ાહોના
ન

ુ રાવતન ંુ માપદં ડ :
ન

આગળ ઉ લેખ થઇ ગયો છે તે પ્રમાણે એક
ખાસ પ્રકારના ગુનાહના પુનરાવતર્નને ઇસરાર
કહેવામાં આવે છે ; પરં ત ુ દરે ક વખતે ગુનાહ કયાર્
પછી તોબા કરવામાં ન આવે કે શરમીંદગી ન
અનુભવવામાં આવે અથવા સાધારણ રીતે જુદા
જુદા પ્રકારના ઘણા ગુનાહ કરવામાં આવે, પરં ત ુ
એક જ પ્રકારના ગુનાહ કેટલી વખત કરવામાં
આવે તેની સંખ્યાની ગણતરી જન સાધારણની
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દ્રિ ટ પ્રમાણે કરવામાં આવે છે . તેના માટે કોઈ
િનિ ત માપદં ડ નથી. કારણ કે, સગીરા ગુનાહ
પોતાના આંતિરક િવરોધાભાસ તેમજ કબીરા
ગુનાહથી નજદીક અને દૂ ર હોવાનુ ં પ્રમાણ જુદું
જુદું હોય છે . કેટલાક સગીરા ગુનાહ ત્રણ વખત
કરવાથી કબીરા બને છે , કેટલાક તેથી વધારે તો
કેટલાક તેથી ઓછી સંખ્યામાં કરવાથી કબીરા
બને છે . સંિક્ષ તમાં તેની ગણતરી સાધારણ લોક
મત અનુસાર થઇ શકે.

ન ધપા

બાબત :

ુ પુ તક ગુનાહે કબીરા ઉદૂર્ ના એક
પ્ર તત
થી છ ભાગ સુધીમાં એક થી ચાલીસ જુદા જુદા
ગુનાહે કબીરાનુ ં વણર્ન કરવામાં આ યું છે , તે
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એવા ગુનાહ છે

ગુનાહે કબીરા હોવાનુ ં

મોઅતબર હદીસોમાં પ ટ રીતે વણર્ન થયેલ ું
છે અને તેન ુ ં િવગતવાર વણર્ન કરવામાં આ યુ ં
છે . િકતાબ ‘વસાએલુિ શઆ’ના બાબે તઅ યુન
અલ કબાએરમાં િકતાબે

હાદની બે મુરસલ

રીવાયતો ન ધવામાં આવી છે
ઇ તહલાલે – એહલેબૈત છે ,
ભાગના

કબાએરે

ગૈરે

માંની એક

નો ઉ લેખ મોટા

મ સુસહ

(કુરઆને

મજીદની આયતો, િરવાયતો વગેરેથી પ્રમાિણત
ન હોય તેવા મોટા ગુનાહ)ના પ્રકરણોમાં થશે.
અત્રે અલ હ ફ ફીલ વિસ યતે નો સંિક્ષ ત
ઉ લેખ કરવામાં આવે છે ,

થી વણર્ન કરવામાં
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આવે તે ગુનાહ પૈકી કોઈ બાબત રહી જવા ન
પામે.

અલ જ ફો ફ લ વિસ યતે :
વિસયતમાં ‘હ ફ’નો અથર્ એ થાય કે
પોતાના તમામ વારસદારો અથવા તેમના
અમુકને વારસાના હકથી વંિચત રાખીને તેમની
ઉપર
સ ૂરએ

મો િસતમ કરવો. તફસીરે ‘કુમી’માં
બકરહની

િવવરણમાં

આયત

ઈમામ

નંબર
જાફર

૧૮૧ના
સાિદક

(અલિ હ સલામ)ની િરવાયત ન ધવામાં આવી
છે કે, વંિચત રાખવા અને ‘ઇસમ’ એ છે કે
(વિસયતમાં) આિતશકદા (અિગ્નપ ૂજા માટે ના
થાન)ને આબાદ કરવા તેમ જ કેફી દ્ર યો
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ૂ માં પોતાના
તૈયાર કરવાનો હક
ુ મ આપવો. ટંક
માલમાંથી હરામ કામમાં પૈસા વાપરવાની
વિસયત

કરવી.

ઉપરના

બંને

સંજોગોમાં

વારસદાર (વસી)ની જવાબદારી એ છે કે તે એ
બંનેમાંથી કોઈ પણ બાબત ઉપર અમલ ન કરે .

ફક ર વારસદારને યાનમાં રાખવા જ ર છે
:
જો વારસદાર અમીર હોય તો વિસયત
કરનાર પોતાના માલના ત્રીજા ભાગની વિસયત
કરી શકે છે અને તેનાથી વધારે પ્રમાણમાં
વિસયત કરવી વારસદારોની પરવાનગી ઉપર
અવલંબે છે અને જો અમુક વારસદારો વધારે
ગરીબ અથવા વધારે નેક અને મુ કી હોય તો
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વિસયત કરનાર તેવા લોકો માટે પોતાના ત્રીજા
ભાગના માલમાંથી તેમના વારસાના હક કરતા
વધારે માલ આપવાની વિસયત કરી શકે છે .
જો વારસદાર મુફલીસ હોય તો વધારે
સા ં એ છે કે, વિસયત ન કરે અથવા તો
માલના છ ા અથવા પાંચમાં ભાગની ૧/૪ (એક
ચતુથાર્ં શ) ભાગથી વધારે ની વિસયત ન કરે .
કારણ કે, મુફલીસ વારસદારોની જ રતને પ ૂરી
કરવી એ ખુદ નેક કામોમાં ખચર્ કેવા પૈકી એક
ે ઠ કામ છે અને ખાસ કરીને જયારે વારસદાર
બાલીગ ન હોય તો સીલે રહેમ પણ છે .
હઝરત ઈમામ અલી (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે છે , “મારી દ્રિ ટએ વારસાના માલના

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 724
ન

HAJINAJI.COM

પાંચમાં ભાગની વિસયત કરવી ચોથા ભાગની
વિસયત કરવા કરતા સા ં છે અને ચોથા
ભાગની વિસયત ત્રીજા ભાગની વિસયત કરવા
કરતા સારી છે અને

માણસે ત્રીજા ભાગના

માલની વિસયત કરી તેણે જાણે કે (પોતાના
પાછળ) કાંઈ ન છોડ ું એટલે કે પોતે
ભાગની
ભાગની

વિસયત

કરી

વિસયત

વારસદારોને

શકતો

કરી

હતો

અને

ટલા
તેટલા

પોતાના

ટલા વંિચત રાખી શકતો હતો

તેટલા વંિચત રાખ્યા.
- (બેહા લ અનવાર, ભાગ - ૩૩, પાના નં. ૪૬,
નવી આવ ૃિ , ભાગ - ૧૦૩, પાના નં. ૧૯૭)
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ઈમામ રઝા (અલિ હ સલામ) ફરમાવે
છે કે, “મુ તહબ છે કે કોઈ

યિક્ત પોતાના

માલમાંથી અમુક ભાગ પોતાના એવા સગા
વહાલામાં

તેના વારસદાર ન હોય તેમને

આપવાની વિસયત કરે . જો કોઈ એ પ્રમાણે
વિસયત ન કરે તો મરતી વખતે તેનો અમલ
અ લાહની

નાફરમાની

ઉપર

સંપ ૂણર્

થયો

ગણાશે.”
- (ફીકહે રઝામાંથી ન ધ) (બેહા લ અનવાર,
ભાગ - ૧૦૩, પાના નં. ૧૯૯)
ઉપરની

હદીસમાં

તેવા

માણસનુ ં

ગુનેહગાર હોવાનુ ં કારણ એ હોય શકે કે, તેમને
સગા વહાલાના હકોનો ખયાલ ન રાખ્યો હોય,
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હકોનો ખયાલ રાખવો અગ યની વાિજબાતે
ખુદામાં શાિમલ છે . એ સંજોગોમાં કે ઉપર
જણા યા મુજબની વિસયત ન કરવી લોકોની
દ્રિ ટએ સામા ય રીતે કતએ
્ રહમ,

મ કે, કોઈ

ીમંત તે ગરીબ સગા િવષે કોઈ વિસયત ન
કરે તો સંપ ૂણર્ રીતે હરામ અને કબીરા ગુનાહ
છે ,

નો ઉ લેખ થઇ ચ ૂક્યો છે .

વારસદારોને બી

ઉપર

ાધા ય છે :

ઈમામ જાફર સાિદક (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે છે કે, “અનસાર પૈકી એક માણસનો
ઇ તેકાલ થઇ ગયો. તેના ઘણા નાના નાના
બાળકો હતા. દુ યવી માલમાં તેની પાસે ફક્ત
છ ગુલામ હતા. મરતી વખતે તેણે તે ગુલામોને
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આઝાદ કરી દીધા (પોતાના બાળકો માટે કાંઈ
ન રાખ્યુ)ં જયારે તેના આ અમલની જાણ
ુ ા (સ લ લાહો
રસ ૂલેખદ
વસ લમ)ને

થઇ

યારે

અલ હે

વ

આલેહી

આપ (સ લ લાહો

અલ હે વ આલેહી વસ લમ)એ પ ૂછ ું : તમે
લોકોએ તેની સાથે શુ ં યવહાર કય ? લોકોએ
ક ,ું અમે તેને દફન કરી દીધા. યારે આપ
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)એ
ફરમા યું : જો મને (આ વાતની પહેલા) ખબર
હોત તો હુ ં તેમને મુસલમાનોની સાથે દફન
થવા ન દે ત. કારણ કે, તેમણે પોતાના સંતાનોને
ભીખ માંગવા મજબ ૂર કરી દીધા.”
- (વાફી, ભાગ - ૭, પાના નં. ૯)
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શર અત

ુ બ વારસાની વહચણી :
જ

સંિક્ષ તમાં

કોઈપણ

યિક્ત

માટે

પોતાના માલના ૧/૩ (ત્રીજા) ભાગ કરતા વધારે
માલ માટે વિસયત કરવી જાએઝ નથી. જો કોઈ
વધારે માલની વિસયત કરે તો તેના વારસદાર
માટે જ રી છે કે, તે ફક્ત ત્રીજા ભાગના માલની
વિસયત ઉપર અમલ કરે . (પરં ત ુ જો મરનારે
વધારે પ્રમાણમાં માલના માટે વિસયત કરી
હોય અને વારસદારો રાજી હોય તો તે પ્રમાણે
અમલ કરી શકે છે .) આ ઉપરાંત હરામ કામો
માટે વિસયત કરવી જાએઝ નથી અને જો
મરનારે એવી વિસયત કરી હોય તો પણ તેની
ઉપર

અમલ

ન

કરે . તે
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વારસદારોને વારસાથી વંિચત કરી દે વા પણ
જાએઝ નથી અને વારસદારોના

હક ખુદાએ

મુકરર્ ર કયાર્ છે તે પ્રમાણે તેનો િહ સો આપવો
વારસો મ ૂકનાર માટે વાિજબ છે .
ન ધ : વિસયતના મસાએલ જાણવા માટે
રીસાલએ અમલીયહ (તવઝીહલ
ુ મસાએલ) અને
ફીકહી

કીતાબોનો

અ યાસ

કરી

માગર્દશર્ન

મેળવવા િવનંતી છે .
એવી

ીમંત

યિક્તના

પહેલા

તબક્કાના વારસદારો ( મ કે, સંતાન અને માં
બાપ) મોજૂદ

હોય

અને

બીજા

તબક્કાના

વારસદારો (એટલે કે ભાઈ અને બહેન) અથવા
ત્રીજા તબક્કાના વારસદાર ( મ કે, કાકા,
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માસા, મામા)

િનધર્ન હોય તો તેમના માટે

વિસયત કરવી જોઈએ. તેના વારસામાંથી અમુક
ગરીબ

સગા

વહાલાને

આપવા

માટે

પણ

વિસયત કરવી જોઈએ. જો તે એ પ્રમાણે
વિસયત ન કરે તો તેણે કતએ
રહમ કય
્
ગણાશે અને તે ગુનેહગાર મય ગણાશે.

નો

િવગતવાર ઉ લેખ આગળ થઇ ચ ૂક્યો છે .
હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક (અલિ હ સલામ)એ
વિસયત

કરી

(અલિ હ સલામ)ના

હતી
કાકાના

કે,

“તેઓ

દીકરા

હસન

અબતસને ૭૦ (િસ ેર) અશરફીઓ આપવામાં
આવે.”

તેમ

જ

આપ

(અલિ હ સલામ)એ

આપના સગા વહાલાને થોડો માલ આપવાની
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વિસયત ફરમાવી હતી. એક માણસે આપને ક ું
કે, “અય આકા, આપ (અલિ હ સલામ) એવા
માણસને આપી ર ા છો કે
હમ
ુ લો

કય

હતો

ણે આપની ઉપર
અને

આપ

(અલિ હ સલામ)ની ઉપર ચાકૂથી હમ
ૂ લો કરીને
આપને કતલ કરી નાખવા માંગતો હતો.”
ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં કે, “શુ ં ત ું
એવુ ં ઈ છે છે કે મારી ગણતરી એવા લોકોમાં ન
થાય

ની સીલે રહમ કરવાના કારણે ખુદાવંદે

કરીમે પ્રશંસા કરી છે ? અને તેઓની પ્રશંસામાં
ફરમા યું છે કે ....” આના અનુસધ
ં ાને આપ
(અલિ હ સલામ)એ ફરમાવેલી આખી હદીસ
કતએ
્ રહમ િવષેની છે .
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ભાગ બીજો
એવા

ુ ાહ કબીરા
ન

ના િવષે કોઈ

ન સ મળતી નથી.
પહેલી ફસલ : આ િવષયના પહેલા પ્રકરણમાં
ઉ લેખ કરવામાં આ યો છે તે પ્રમાણે ગુનાહે
કબીરા ચાર પૈકી કોઈ એક રીત પ્રમાણે સાિબત
થવા જોઈએ.
(૧) પહેલ ું તો તે ગુનાહ કોઈ મુ તનદ ન સમાં
પ ટ રીતે બયાન કરવામાં આ યા હોય.
(૨)

બીજુ ં

કુરઆને

મોઅતબર રીવાયતોમાં

મજીદ

અથવા

કોઈ

પ ટ રીતે અથવા
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ઈશારા

પે તે કામ કરવા માટે જહ મ અને

અઝાનો વાયદો કરવામાં આ યો હોય.
(૩) િકતાબ અથવા સુ તમાં એ

પ ટ રીતે

બયાન કરવામાં આ યુ ં હોય કે આ ગુનાહ એ
કબીરા ગુનાહોથી પણ મોટા છે ,
જણાવેલ બે રીતથી સાિબત થઇ ચ ૂ

ઉપર
ું છે .

(૪) ચોથા એ ગુનાહ તે દીન અને યિક્તઓની
(સામાિજક) દ્રિ ટએ મોટા હોય.
ઉપર જણાવેલ ચાર રીત પૈકી પહેલા
ભાગ (ગુનાહે કબીરા ઉદૂર્ પુ તકના ભાગ ૧ થી
૬)માં ગુનાહે કબીરા ના ૧ થી ૪૦ નુ ં વણર્ન
બીજા ભાગની ત્રણ ફસલોમાં કરવામાં આવશે.
એ ગુનાહો િવષે જાણતા પહેલા કે

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 734
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માટે જહ મનો વાયદો આપવામાં આ યો છે . એ
ગુનાહો િવષે જાણતા પહેલા કે

ગુનાહો માટે

જહ મનો વાયદો આપવામાં આ યો છે . એ
વાત જાણી યો કે, આ હક
ુ મનુ ં પ્રાિ ત થાન તે
ઘણી બધી રીવાયતો છે ,

માં આ વાત પ ટ

રીતે બયાન કરવામાં આવી છે એ રીવાયતો
પૈકી એક િરવાયત ઇ ને અલી યઅકૂરના
સહીહામાં ઈમામ સાિદક (અલિ હ સલામ)થી
ન ધવામાં આવી

છે . કોઈ

પણ

યિક્તની

અદાલત તે કબીરા ગુનાહ છોડવાથી પારખી
શકાય છે .

ગુનાહો માટે ખુદાએ જહ મનો

વાયદો કય છે . (વસાઈલ)

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 735
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ઉપરના ફરમાનથી એ વાત પ ટ રીતે
યક્ત થાય છે કે,

ગુનાહ કરવા માટે

જહ મનો વાયદો કરવામાં આ યો છે તે કબીરા
છે .

તેવી

જ

રીતે

અલી

િબન

જાફર

(અલિ હ સલામ)ના સહીહામાં ઉ લેખ છે કે
તેઓ (અલિ હ સલામ)ના મોટા ભાઈ હઝરત
મુસા િબન જાફર (અલિ હ સલામ)એ ગુનાહે
કબીરા િવષે પ ૂછે છે
કુરઆને

મજીદમાં

ઉ લેખ

તજતને ુ કબાએર મા
અલ હ સલામો

નો ખુદાવંદે કરીમે
કય

છે

“ઇન

ુ
નહ
ના અ હો કાલ

અલ

કબાએ લતી

અવજબ લાહો અઝઝ વ જ લ અલ હ ાર”
- (કાફી, ભાગ - ૨, પાના નં. ૨૭૬)

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 736
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ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં કે,
“એ ગુનાહે કબીરા કે

ગુનાહ કરવા બદલ

ખુદાવંદે આલમે દોઝખ જ રી ગણાવી છે ” અને
‘કાફી’માં

ઈમામ

જાફર

સાિદક

(અલિ હ સલામ)નુ ં આ પ્રકારનુ ં કથન હલબી
ારા ન ધવામાં આ યું છે કે અબુ બસીર કહે છે
કે મેં ઈમામ સાિદક (અલિ હ સલામ) પાસેથી
સાંભ યું છે કે અબુ બસીર કહે છે કે “જયારે
તેમણે આયતની િતલાવત કરી કે : “વ મંય
ુ િતલ હકમત ફ કદ ઉતી ખયરન કસીરા”
અ
(કાફી, ભાગ - ૨, પાના નં. ૨૭૬)

ને િહકમત

આપવામાં આવી તેને ઘણી ખયર (ભલાઈ) પણ
આપવામાં

આવી.

યારે

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 737
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ઈમામ
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(અલિ હ સલામ)એ (િહકમતનો) અથર્ બયાન
કરતા ફરમા યુ ં : ઈમામને ઓળખવા અને
ગુનાહે

કબીરાથી

બચવું

(ઈમામ

(અલિ હ સલામ)ને ન ઓળખવા અને કબીરા
ગુનાહોથી દૂ ર ન રહેવ ું એ છે કે

નુ ં થાન

ખુદાવંદે આલમે દોઝખમાં બના યુ ં છે .)”
- (કાફી, ભાગ - ૨, પાના નં. ૨૮૪)
મોહ મદ

િબન

મુ લીમ

આપ

(અલિ હ સલામ)થી જ િરવાયત કરે છે કે, “
ગુનાહની સજા ખુદાએ જહ મ ગણાવી છે એ
બધા કબીરા છે .” (કાફી, ભાગ - ૨, પાના નં.
૨૭૭) તેનો

પ ટ અને સીધો હક
ુ મ

સમાવેશ કબીરામાં થાય છે

નો

મ કે, બે નમાઝી
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દોઝખમાં જશે તેનો પ ટ ઉ લેખ છે . ખુદાવંદે
કરીમ ફરમાવે છે :
“ યારપછ અ કુ ક ૂત (નાલાયક) તેના
ુ ાવી અને
મ

નશીન થયા તેઓએ નમાઝ
નફસાની

વાહ શો (િવષય વાસના)ના ચેલા

બની બેઠા, નજદ કમાં જ એ લોકો

ુ રાહ નો
મ

બદલો (જહ મ)માં જઈ મળશે.”
- (સ ૂરએ મરયમ - ૧૯, આયત નં. ૫૯)
અથવા સીધો જહ મી હોય

મ કે

િરવાયતમાં છે કે, નમાઝ છોડી દે નાર મુશરીક
છે . યારપછી ફરમાવે છે કે મુશરીકનુ ં ઠેકાણું
જહ મ છે .

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 739
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“અને પાબંદ સાથે નમાઝ પડો અને
ુ ર કોમાંથી ન થઈ
શ
બદલા

પે

જહ મી

ઓ. તેના અમલના
વાળાઓનો

વાયદો

કરવામાં આ યો છે .”
- (સ ૂરએ મ - ૩૦, આયત નં. ૩૧)
એ નમાઝીઓ માટે જહ મ છે ,

ઓ

પોતાની નમાઝોમાં ગાફીલ રહે છે અથવા તો
ઈશારા

પે વાયદો કરવામાં આ યો હોય.

ુ ા (સ લ લાહો
દાખલા તરીકે, હઝરત રસ ૂલેખદ
અલ હે વ આલેહી વસ લમ)એ ફરમા યુ ં કે, “
કોઈ જાણી બુજીને નમાઝ પડવાનુ ં છોડી દે તે
ખુદા અને રસ ૂલ (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ)ની પનાહની બહાર નીકળી જાય છે .”

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 740
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- (વસાએલુિ શઆ, ભાગ - ૩, પાના નં. ૨૯)
ઉપરના કથનમાં નમાઝ છોડનારા માટે
હંમેશા રહેનારા અઝાબનો વાયદો કરવામાં
આ યો હોવાની અને હલાકતની વાત પ્ર યે
ઈશારો કરવામાં આ યો છે . આથી, અ દુલ
અઝીમ

(અ.ર.)ના

સહીફામાં

પણ

નમાઝ

પડવાની છોડી દે વાને ગુનાહે કબીરા હોવાની
દલીલમાં

ઉપરોક્ત

હદીસ

દલીલ પે

રજૂ

કરવામાં આવી છે . તે વાતથી ઇ ને અ બાસનો
એ કોલ સાચો સાિબત થાય છે કે કબીરા
ગુનાહોની સંખ્યા સાતસો

ટલી છે . કારણ કે,

ગુનાહો માટે િકતાબ અથવા મોઅતબર સુ તમાં
પ ટ રીતે અથવા ઈશારા

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 741
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પે અઝાબનો
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વાયદો કરવામાં આ યો હોય તેવા ગુનાહ ઘણા
છે .

બધા િવગતવાર જુદા જુદા એકઠાં

કરવામાં આવે તો તેની સંખ્યા સાતસોથી પણ
વધી જશે. એ બધા ગુનાહોની િવગત એકઠી
કરવી સમયના અભાવના લીધે ખ ૂબ જ અઘ ં
અને મુ કીલ છે . તેથી અત્રે એવા ગુનાહોની
િવગત રજૂ કરવામાં આવે છે

માં મોટા

ભાગના ફસાએલા હોય છે .
અત્રે એ વાત યાદ અપાવવી જ રી છે કે
ગુનાહોનુ ં પહેલા ભાગ (ઉદૂર્ િકતાબમાં ભાગ
૧ થી ૬)માં વણર્ન કરવામાં આ યુ ં છે , તે બધા
ગુનાહે કબીરા

હોવાનુ ં

પ ટ

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 742
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રીતે

બયાન
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કરવામાં આ યુ ં છે અને તે ગુનાહો કરવા બદલ
ખુદાવંદે આલમે અઝાબનો વાયદો પણ કય છે .

ુ ોહ
ન

એકતાલીસમો
ગીબત

ગીબત (િનદા, થ
ૂ લી)
એ ગુનાહે કબીરા કે

ના માટે કુરઆને

મજીદ અને ઘણી હદીસોમાં અઝાબનો વાયદો
કરવામાં આ યો છે , તે પૈકી સૌ પહેલો ગીબત
(િનંદા, કૂથલી) છે . ખુદાવંદે આલમ સ ૂરએ ન ૂરમાં
ફરમાવે છે :
“એ

લોકો

ક

ઓ

િનલ જ (ચા ર યહ નતાની –

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 743
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મોમીનો

િવષે

મક ઝીના અને
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ત

તની) વાતો ફલાવવા ંુ પસંદ કર છે ,

િનઃસંશય તેમના માટ ુ િનયામાં પણ ુ ઃખદાયક
અઝાબ છે અને આખેરતમાં (પણ) અને અ લાહ
(ખર હક કત) સાર પેઠ

ણે છે

તમે નથી

ણતા.”
- (સ ૂરએ ન ૂર - ૨૪, આયત નં. ૧૯)
ઇ ને અબી ઉમૈર ઈમામ જાફર સાિદક
(અલિ હ સલામ)થી િરવાયત કરે છે કે, જો કોઈ
માણસ કોઈ મોમીન િવષે પોતે પોતાની બે
આંખોથી જોએલી અને પોતાના બે કાનોથી
કાંઈ સાંભળે લી હોય તે વાતો બયાન કરી દે તો
તે એવા લોકો પૈકી છે ,
ખુદાવંદી છે કે,

ના િવષે ઇરશાદે

લોકો મોમીનની ખરાબ વાતો
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જાહેર કરવી પસંદ કરે છે તેમના માટે દદર્ નાક
અઝાબ છે
- (ઉસુલે કાફી, ભાગ - ૨, પાના નં. ૩૫૭)
આ િરવાયતે સહીહા પ્રમાણે ગીબતનો
િવષે કુરઆને

સમાવેશ એ આયતમાં થાય છે
મજીદમાં અઝાબનો

પ ટ વાયદો કરવામાં

આ યો છે .
કુરઆને મજીદમાં ઈરશાદ છે :
“અને
બી ઓની

ુ
અ લ

તમારામાંથી
િનદા

કરવી

ન

લોકોએ

જોઈએ.

તમારામાંથી કોઈ પણ આ ( ૃ ય)ને પસંદ કર છે
ક તે પોતાના મર ગયેલા ભાઈ ંુ માંસ ખાય ?

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 745
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ંુ

(નહ

બ ક) એ ( ૃ ય) તો તમે ખરાબ જ

સમજશો”
- (સ ૂરએ હોજોરાત - ૪૯, આયત નં. ૧૨)
આ આયતમાં ગીબત કરનાર ઉપર
આખેરતમાં

અઝાબ નાઝીલ થશે તેની

કેફીયતનો ઉ લેખ કરવામાં આ યો છે અને
આખેરતમાં તેને થનાર અઝાબની કેફીયતનો
ઉ લેખ એ રીતે કરવામાં આ યો છે કે,

ની

ગીબત કરવામાં આવી છે તે મુદાર્ આખેરતમાં
ગો ત ખાનારના

વ પમાં આવી જશે. આ

ુ ા (સ લ લાહો
સંદેહનુ ં સમથર્ન હઝરત રસ ૂલેખદ
અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ની આ િરવાયતથી
થાય છે કે આપ (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
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વસ લમ)એ ફરમા યું કે : “મેઅરાજની રા ે મ
અ કુ લોકોને જહ મમાં જોયા

ઓ

ુ ાર
દ

ખાઈ ર ા હતા. મ જ ઈલ (અલ હ સલામ)ને
ૂછ ંુ ક : આ કવા લોકો છે ? યાર તેમણે
જવાબ આ યો : આ એ લોકો છે

ઓ ુ િનયામાં

લોકો ંુ ગો ત ખાતા હતા (એટલે ક લોકોની
ગીબત કરતા હતા)”
- (મુ તદરક, િકતાબે હજ, પ્રકરણ ૧૩૨)
બીજી બાબત એ છે કે,

નાથી હક
ુ મ

નક્કી થાય છે એટલે કે, શરીઅતના હક
ુ મ
પ્રમાણે ગીબત કરવી એ માણસનુ ં ગો ત ખાવા
સમાન છે

ની ગીબત કરવામાં આવી હોય.

મુદાર્રનુ ં ગો ત ખાવાનો ઉ લેખ આગળના ભાગ
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(ઉદૂર્ િકતાબ ભાગ પાંચમાં) માં થઈ ગયો છે .
અકલુલ મયતતે એટલે કે મુદાર્ રનુ ં ગો ત ખાવુ ં
ગુનાહે કબીરા છે .
ઈમામ હસન અ કરી (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે છે કે, આ વાત જાણી લેવી જોઈએ કે
તમારા

મોમીન

ભાઈ

જો

આલે

મોહ મદ

(અલ હેમ ુ સલામ)ના શીઆ હોય તેમની ગીબત
કરવી, મુદાર્ રનુ ં ગો ત ખાવાથી પણ મોટા ગુનાહ
છે .

ના િવષે ખુદા ફરમાવે છે કે “તમે એક

બી ની

ગીબત

બાબતોથી એ વાત

ન

કરો.”

ઉપરની

બંને

પ ટ થાય છે કે ગીબત

ગુનાહે કબીરા છે .”
- (મુ તદરક, તફસીરે અ કરીથી મનકુલ)
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તેવી જ રીતે સ ૂરએ હોમોઝાહમાં ફરમાવે
ુ લે ુ લે હોમઝતીલ લોમઝહ.”
છે : “વય લ
તફસીરે ‘મીઝાન’માં લખ્યુ ં છે કે આ
વાક્ય િમત્રોમાં િવખવાદ કરાવનાર દરે ક ગીબત
કરનાર અને ચુગલખોર માટે ખુદાવંદે કરીમ
તરફથી અઝાબનો વાયદો છે .
અમુકે આનાથી ઉલટું ક ું છે કે અને
અમુકે લખ્યું છે કે ‘હોમઝહ’ એ જહ મના એક
કુવાનુ ં નામ છે . આ શ દ પ્રયોગ સખત અઝાબ
કરવામાં આવે છે . આમ, આ એવા ગુનાહે કબીરા
છે

ગુનાહ માટે કુરઆને મજીદમાં ઘણી

જગ્યાએ અઝાબના વાયદા કરવામાં આ યા છે .
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ગીબત

એહલેબૈત

અને

(અલ હ ુ સલામ)ની રવાયત :
ગીબત કરનાર માટે સખત અઝાબનો
વાયદો

કરવામાં આ યો

રીવાયતોમળે છે ,
પરં ત ુ

અત્રે

કરવામાં

શેખ

લખેલ

આવે

તેવી

ઘણી

ની સાત ય એકમતે છે ;

ફક્ત

‘મકાિસબ’માં

હોય

અ સારી

(અ.ર.)

િરવાયતનો

છે .

ઉ લેખ
ુ ા
રસ ૂલેખદ

હઝરત

(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)એ
ઘણા િસલિસલામાં િરવાયત કરી છે . આપે
ફરમા યું

:

( ય ભચાર)થી

ુ ાહ
ન

ઝીના

ખરાબ

છે . જો

“ગીબતના
પણ

વધાર

ય ભચાર કરનાર તોબા કર તો

ુ ા બ ી દ
દ
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છે ; પરં ુ ગીબત કરનાર (ના
ુ ી
ધ

ુ ાહ)ને
ન

યાં

ય તની ગીબત કરવામાં આવી હોય

તે માફ ન કર યાં

ુ ી માફ કરવામાં આવતો
ધ

નથી.”
- (મકાિસબે મોહરર્ મહ કલાનતર)
એક

િદવસ

હઝરત

ુ ા
રસ ૂલેખદ

(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)એ
પોતાના ખુ બામાં યાજના ગુનાહ કેટલા સખત
છે તે િવષે બયાન ફરમા યુ ં અને ફરમા યુ ં :
“ યાજનો એક દરહમ ખાવાના

ુ ાહ છ ીસ
ન

(36) વખત ઝીના કરવાથી પણ વધાર સખત
છે .” પછી ફરમા યુ ં : “બેશક, સૌથી ખરાબ
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કારની

યાજખોર

ુ લમાનોને
સ

બેઆબ

કરવા અને બે ઈઝઝતી કરવી તે છે .”
- (મકાિસબે મોહરર્ મહ)
ઉપરની બંને હદીસોના પ્રકાશમાં જણાય
છે કે, ગીબતના ગુનાહ, ગુનાહે કબીરા હોવાનુ ં
એ રીતે પણ સાિબત છે કે તે ગુનાહ ઝીના અને
યાજથી પણ ખરાબ છે . ઝીના અને
ગુનાહે

કબીરા

હોવાનો

િવગતવાર

યાજ
ઉ લેખ

આગળના ભાગોમાં થઈ ચ ૂક્યો છે .
આ ઉપરાંત આપ (સ લ લાહો અલ હે
વ આલેહી વસ લમ)એ ફરમા યું : “જો કોઈ
માણસ કોઈ મોમીનની ગીબત કરતો હોય
એટલે કે,

બ ૂરાઈ તે (મોમીન)માં હોય તેને
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બયાન કરતો હોય તો ખુદાવંદે આલમ તે
માણસને અને તે મોમીનને બેહી તમાં એકઠા
નહી કરે અને જો કોઈ મોમીનની એવી બ ૂરાઈ
તેનામાં ન હોય તેને બયાન કરે તો તે બંને
વ ચે

દીનની પાકીઝગી અને સંબધ
ં છે તેનો

અંત આવી જશે અને પછી ગીબત કરનાર તે
મોમીનથી અલગ થઈ જશે અને હંમેશ માટે
જહ મ રહેશે,
(મકાિસબે

ઘણું ખરાબ ઠેકાણુ ં છે .”

મોહરર્ મહ, પાના

નં.૩૧૮) યોગ્ય

સમજદારી ધરાવનાર માણસ માટે ઉપરની
િરવાયત પ ૂરતી છે .
“જો કોઈ માણસ લોકોની ગીબત કર ને
તેમ ંુ ગો ત ખાતો હોય અને એ ંુ માનતો હોય
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ક પોતે હલાલઝાદો છે , તો તેની એ ધારણા
ખોટ છે . ગીબત કરવાથી બચો. કારણ ક, તે
જહ મના ત
ૂ રાઓનો ખોરાક છે .”
- (મકાિસબે મોહરર્ મહ)
“જો કોઈ પોતાના દ ની ગીબત કરવા
અને તેના

ુ ત ઐબને

હર કરવા માટ

પોતાની જ યાએથી ચાલે (ગિત કર) તો સમ
યો ક તેણે પોતા ંુ

થમ ડગ જહ મમાં

ૂ .ંુ ”
- (મકાિસબે મોહરર્ મહ)
“ગીબત કરનાર (પોતાના તે

ુ ાહની)
ન

તોબા કર લે તો પણ બેહ તમાં તે સૌથી છે લે
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વેશ પામશે અને જો તે તોબા કયા વગર મર
જશે તો જહ મમાં સૌથી પહલા દાખલ થશે.”
- (મકાિસબે મોહરર્ મહ, બાબુલ ગીબત)
શહીદે સાની (રહ.) હઝરત પયગંબર
અકરમ
વસ લમ)

(સ લ લાહો
અને

અલ હે
ઈમામ

વ

આલેહી
સાિદક

(અલિ હ સલામ)થી િરવાયત કરે છે : “કોઈ
એક માણસ બીજા માણસ પાસેથી એક શ દ
સાંભળે અને તેને ઝલીલ અને

વા (ઉતારી

પાડવા - િતર કૃત કરવા)ના હેત ુથી એ શ દને
યાદ રાખે તો, તે વાતની કુફ્રની સૌથી વધુ
નજદીક છે અને એવા લોકોને આખેરતમાં કોઈ
ફાયદો નહી થાય.”
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- (કશ લ રબીયહ, સંપાદન : શહીદે સાની)
આ

િવષયના

અનુસધ
ં ાનમાં

કેટલીક

રીવાયતો ઉસુલે કાફીમાં ન ધવામાં આવી છે .
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે :
“માણસના
ફલાઈ

શર રમાં

કોઢની

બીમાર

ય છે તેના કરતા વધાર ઝડપથી

ગીબત (ગીબત કરનાર) માણસના દ ન ઉપર
અસરકતા બને છે .”
- (ઉસુલે કાફી, ભાગ - ૨, પાના નં.૩૫૭)
ુ લમાન માટ
સ

“ગીબત કરવી દરક

હરામ છે . એ વાતમાં કોઈ સંદહ નથી ક, ગીબત
નેક ઓને એવી ર તે ખાઈ

ય છે (નાશ કર ને
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ના ૂદ કરો નાખે છે )
ખાઈ

વી ર તે આગ લાકડાને

ય છે . (ના ૂદ કર નાખે છે )”
- (ઉસુલે કાફી, િમ બાહલ
ુ શરીઅહ, મકાિસબે
મોહરર્ મહ, બાબે ગીબત)
શેખ ફરમાવે છે કે, “ગીબત નેકીઓને

ખાઈ જાય છે ” એ વાક્યનો અથર્ એ છે કે,
ગીબતથી કરવામાં આવેલ નેક આમાલ બાિતલ
થઈ જાય છે . અથવા તો તેનો અથર્ એ છે કે
તેના અગાઉના તમામ સવાબના પ્રમાણમાં
તેની સજા વધી જાય છે અથવા તો ગીબત
કરનારની નેકીઓ એ માણસ ( ની ગીબત
કરવામાં આવી હોય તે)ના નામએ આમાલમાં
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લખી નાખવામાં આવે. આ વાતનો ઉ લેખ ઘણી
હદીસોમાં કરવામાં આ યો છે .
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ

આલેહી

“કયામતના

વસ લમ)થી
િદવસે

એક

િરવાયત
માણસને

છે

:

િહસાબો

િકતાબના થાને લઇ જવામાં આવશે અને તેના
હાથમાં તેન ુ ં આમાલનામુ ં આપવામાં આવશે.
જયારે

તે માણસ પોતે દુિનયામાં

નેક

આમાલ કરતો હતો તેની ન ધ પોતાના નામએ
આમાલમાં નહી જૂએ યારે કહેશે કે : ખુદાયા,
આ મા

આમાલનામું નથી, કારણ કે આમાં

મારા નેક આમાલ દે ખાતા નથી. યારે તેને
કહેવામાં આવશે કે તારો ખુદા ભ ૂલ કરતો નથી
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કે કોઈ વાત ભ ૂલી જતો નથી. તું લોકોની ગીબત
કરતો હતો, તેથી તારા નેક આમાલ નાબ ૂદ થઈ
ગયા છે . પછી બીજા માણસને લાવવામાં આવશે
અને તેન ુ ં આમાલનામુ ં આપવામાં આવશે યારે
તે માણસ (પોતાના આમાલનામામાં) એવી
નેકીઓ તેણે દુિનયામાં કરી

નેકીઓ જોશે
નહી હોય.

યારે તે કહેશે અય ખુદા, આ

આમાલનામું મા

નથી. કારણ કે, આમાં

નેકીઓ લખી છે તે મેં દુિનયામાં કરી ન હતી.
યારે

તેને

કહેવામાં

માણસની નેકીઓ છે ,

આવશે, આ

ફલાણા

ણે તારી ગીબત કરી

હતી અને તેના બદલામાં તેની નેકીઓ તને
બક્ષી આપવામાં આવી છે .
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ઉપરોક્ત િરવાયતો ન ધવા પછી શેખ
અ સારી (રહ.) ફરમાવે છે કે, આ હદીસોથી
પ ટ થાય છે કે, ગીબત ગુનાહે કબીરા છે .
અમુક ફોકહાએ ફરમા યું છે કે ગીબત કબાએર
(ઝીના અને યાજ)થી પણ વધારે સખત ગુનાહ
છે ,

નો ઉપરની િરવાયતમાં પ ટ રીતે ઉ લેખ

થયો છે .
આ ઉપરાંત ખયાનત કરવી એ પણ
ગુનાહે કબીરામાં શાિમલ છે ,

ના િવષે ન સ

મોજૂદ છે . ( નો ઉ લેખ આગળના ભાગમાં થઈ
ગયો છે ) ગીબતને પણ ખયાનતનો એક ભાગ
ગણી શકાય છે . કારણ કે, પોતાના દીની ભાઈનુ ં
(

અજાણ હોય તેન)ુ ં ગો ત ખાવા કરતા મોટી
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ખયાનત બીજી કઈ હોઈ શકે ? તેમ જ દીની
ભીના રહ યને જાહેર કરવા અને તેના ગુ ત
ઐબોને જાહેર કરવા કરતા મોટી બીજી કઈ
ખયાનત હોઈ શકે ?
એ વાત

પ ટ જાણી લેવી જોઈએ કે,

ફક્ત મોમીનની ગીબત કરવી હરામ છે . એટલે
કે

યિક્ત મઝહબે હકના અકાએદ ઉપર

સંપ ૂણર્ અકીદો રાખતી હોય

માં અઈ મએ

ઇ નાઅશરી (અલ હેમ ુ સલામ) ની ઈમામતનો
અકીદો પણ શામીલ છે , એ રીતે આ અકીદાનો
િવરોધ કરવાની ગીબત કરવી હરામ નથી.
પરં ત ુ એહતીયાત

પે ઇ લામના કોઈ પણ

િફરકા સાથે સંબિં ધત હોય તેવી કોઈ યિક્તની
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ગીબત ન કરવી જોઈએ. ખાસ કરીને,

ઓ હક

પ્ર યે દુ મનાવટ ન રાખતા હોય તેમજ અકાએદે
હક્કાની માઅરે ફત મેળવવા માટે અશક્ત હોય
એવા લોકોની ગીબત ન કરવી જોઈએ. એ વાત
પણ જાણી
ગીબત

યો કે, ફક્ત બાિલગ મોમીનની

કરવી

જ

નાબાિલગ બાળક

હરામ

નથી; પરં ત ુ એ

ને ગીબતની અસર થાય

અને ગીબત (ની વાત સાંભળવા) થી પ્રભાિવત
અને દુઃખી થાય (એટલે કે સારા ખરાબનો ભેદ
પારખનાર બાળક)ની ગીબત કરવી પણ હરામ
છે . અમુક ફકીહોએ ફરમા યુ ં છે કે મોમીનના
બાળકો સમજદાર હોય કે અણસમજુ હોય તેની
ગીબત કરવી સંપ ૂણર્ રીતે હરામ છે .
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ગીબતનો અથ અને સંજોગો :
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસુલેખદ
વ આલેહી વસ લમ) ગીબતની

યાખ્યામાં

ફરમાવે છે :
“તમે તમારા મોમીન ભાઈનો ઉ લેખ
તેને પસંદ ન હોય (બ કે તે નારાજ હોય) તેવી
રીતે કરો – તે ગીબત છે .”
- (મકાિસબે મોહરર્ મહ)
ઈમામ સાિદક (અલિ હ સલામ) ફરમાવે
છે : “ગીબત એ છે કે તમે તમારા મોમીન
ભાઈના એ ઐબ બયાન કરો
ખુદાએ

(ઐબ) ને

પા યા છે .”
- (કાફી, ભાગ - ૨, પાના નં. ૩૫૭)
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ઈમામ

મુસા

િબન

જાફર

(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે , “જો કોઈ યિક્ત
બીજી કોઈ ગેરહાજર હોય તેવી
એવી વાત કહે

યિક્ત િવષે

(અવગુણ) તેનામાં મોજૂદ

હોય અને તે િવષે લોકો પણ જાણતા હોય તો તે
ગીબત નથી. અલબ , જો કોઈ એવી વાત
કહેવામાં આવે

તેનામાં મોજૂદ હોય પણ લોકો

તે જાણતા ન હોય તો તેણે ગીબત કરી ગણાશે.
અને જો કોઈ એવી વાત કહે

(અવગુણ)

તેનામાં િબલકુલ ન હોય તો તેણે બોહતાન
(આળ) મ ૂ ”ું
- (ઉસુલે કાફી, ભાગ - ૨, પાના નં. ૩૫૭)
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આમ, બીજી કોઈ િરવાયત મુજબ કોઈ
મોમીનના એવા ઐબ
લોકોથી

સાંભળનાર અને બીજા

પા ન હોય તો તેની ગણતરી

ગીબતમાં થતી નથી. અલબ , તેની ગણતરી
મોમીનની મઝી મત, ચેતવણી (ઠપકો વગેરે)
આપવા મોમીનને તકલીફ પહ ચાડવા અને
મોમીનનુ ં અપમાન કરવામાં થતી હોય તો
હરામ છે ,

નો ઉ લેખ કરવામાં આવશે.

શ દકોષમાં અથર્, ગીબત િવષેની જુદી
જુદી િરવાયતો અને ગીબત િવષેના તમામ
દ્રિ ટકોણનો અ યાસ અને ખાતરી કયાર્ પછી
શેખે

િવચારો યક્ત કયાર્ છે તેનો સારાંશ એ

છે કે ગીબતનો સંબધ
ં ત્રણ પ્રકારે છે .
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(૧) ખાતરીપ ૂવર્કની પ ટ ગીબત અથવા
(૨) જાહેરી ગીબત અથવા
(૩)

જાહેરી રીતે ગીબત ન હોય

(૧) પહેલો પ્રકાર : તે સંપ ૂણર્ રીતે ગીબત હોય
છે . એક એવી વાતનો ઉ લેખ કરવો

કોઈ

યિક્ત સાથે સંબિં ધત તેની કોઈ શરઈ અધ ૂરાશ
હોય અથવા જન સાધારણની દ્રિ ટએ ઐબ હોય
અને તે પણ સાંભળનારથી ગુ ત હોય (એટલે કે
વાત કરવામાં આવે તે િવષે લોકોને કાંઈ
માિહતી ન હોય) અને તે વાત જાહેર કરવાથી
ની ગીબત કરવામાં આવે તે રાજી ન હોય
અને ગીબત કરનાર તેને અપમાિનત કરવા
અને તેના ઐબ શોધવાની િનયત રાખતો હોય.
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સારાંશ એ કે જો કોઈ

યિક્ત કોઈ મોમીનને

ટીકાનુ ં િનશાન બનાવવા માટે તેના ગુ ત
ઐબોને જાહેર કરે તો તે ગીબત અને ગુનાહે
કબીરા હોવામાં કોઈ સંદેહ નથી.
(૨) બીજો પ્રકાર :
બીજાના ગુ ત ઐબોને જાહેર કરવા,
જાહેરી રીતે ગીબત ગણાય છે એટલું જ નહી,
તેને િતર કૃત કરવા, તેના દુગુર્ણો શોધવા હલકો
ુ ર
પાડવા માટે નહી પરં ત ુ બીજા કોઈ હેતસ
કે, મજાક
સાિબતી શ

મ કરીમાં

અથવા

દલીલ

કરવા અથવા હમદદ

મ
અને
યક્ત

કરવા અથવા ઉદાહરણ આપવા માટે બીજાના
ગુ ત ઐબોને જાહેર કરવામાં આવે તો પણ તે
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હરામ હોવામાં કોઈ શંકા નથી. િરવાયતોથી પણ
એ

પ ટ થાય છે કે, આ બધી બાબતો પણ

ગીબતની યાખ્યામાં આવી જાય છે .
(૩) ત્રીજો પ્રકાર :
એવી
યિક્ત

યિક્તના ઐબ બીજી કોઈ એવી

સમક્ષ

જાહેર

કરવા

(ગીબત

સાંભળનાર) યિક્ત તે ઐબ િવષે વાકેફ હોય.
અમુક િરવાયતોથી

પ ટ થાય છે કે, આ

બાબતનો સમાવેશ ગીબતમાં થતો નથી. પરં ત ુ
અમુક િરવાયતોથી સાિબત થાય છે કે, આ વાત
પણ

ગીબત

ગણાય

છે . ખાસ

કરીને

એ

સંજોગોમાં કે જયારે વાત કરનાર ઠપકો આપીને
ફીટકાર કરી ર ો હોય તો એ સંજોગોમાં ગીબત
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સંપ ૂણર્ રીતે હરામ છે . જો કે તે ગીબત હોવી
શંકા પદ બાબત છે . પરં ત ુ

વાતથી મોમીનનુ ં

િદલ ભાંગી જાય અને મોમીનની તોહીન માટે
કારણ પ હોય તો તે બાબત હરામ હોવામાં કોઈ
શંકા (શક્ ) નથી. જો મઝી મત કરનારનો ઈરાદો
આવી યિક્તને ઉતારી પાડવાનો ન હોય પરં ત ુ
મજબ ૂરીથી મઝી મત થઈ જતી હોય.

મ કે,

કોઈનો ઉ લેખ એવા ઈ કાબ અને િસફતોથી
કરવામાં આવે

તેની મઝી મત થઈ જાય.

મ કે, ફલાણો માણસ યહદ
ુ ીની ઓલાદ છે
અથવા ફલાણા માણસનીમાં બદકાર હતી, તો
આ વાત પણ હરામ છે . સ ૂરએ હોજોરાતમાં
બીજાઓને ખરાબ ઈ કાબથી યાદ કરવાની
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પ ટ રીતે મનાઈ કરવામાં આવી છે . ઈરશાદ
છે :
“તમે

પર પર

એકબીજાને

ખરાબ

નામોથી ન સંબોધો. ઈમાન લા યા પછી (બ ૂરા
નામ રાખવાનુ)ં બદકારીનુ ં કામ ખરાબ છે .”
- (સ ૂરએ હોજોરાત - ૪૯, આયત નં. ૧૦)

ગીબતના

કાર :

પ ટ િરવાયતો અને ફોકહાના િવધાન
પ્રમાણે કોઈના શારીિરક, વારસાગત, અખ્લાકી,
ચાિર ય િવષયક, દીન િવષે કે દુિનયા િવષેના
કોઈ ઐબ કે ઉણપ બયાન કરવામાં આવે તો તે
ગીબત હોવા િવષે કોઈ ફકર્ પડતો નથી. કેટલાકે
પોષક, મકાન, વાહન વગેરેનો ઉ લેખ કય છે .
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તો કેટલાકે દરે કના ઉદાહરણ પણ પ્ર ત ુત કયાર્
છે . દાખલા તરીકે, શારીિરક ગીબતમાં કોઈ એમ
કહે કે ફલાણો અઅમશ ( ની આંખોમાં હંમેશા
પાણી ભરાઈ રહેત ું હોય તેવો) છે અથવા ફાંગો
(ત્રાંસી

આંખવાળો) છે

અથવા

કાણો

(એક

આંખવાળો) અથવા ટાિલયો છે , અથવા ઠીંગણો,
લાંબો, કાળો, પીળો વગેરે કહે અથાર્ ત કોઈ
યિક્તના

એવા

ગુણોનુ ં

વણર્ન

કરવુ ં

સાંભળીને તે નારાજ અને ગમગીન થાય તેવી
જ રીતે કૌટુંિબક (વંશ બાબત) ગીબતમાં કોઈ
એમ કહે કે ફલાણાનો બાપ ફાિસક અથવા ધ ૂતર્
(પાપી), કંજૂસ અથવા બદમાશ અથવા જુલાહા,
બદઝાત વગેરે હતો. અખ્લાકી ગીબત એ છે કે
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દાખલા તરીકે કોઈ કહે કે ફલાણો બદ ચાિર ય,
કંજૂસ, અિભમાની, ડરપોક, અશક્ત, મુનાફીક,
ચોર અથવા ઝાિલમ છે .
દીની કામો બાબતની ગીબત એ છે કે
કોઈ એમ કહે કે, ફલાણો માણસ જુ ો, શરાબી
અથવા નમાઝમાં ગફલત કરનારો છે . દુ યવી
બાબતોમાં ગીબત એ છે કે કોઈ એમ કહે કે
ફલાણો

અસ ય,

અનુપકારી

છે ,

પોતાની

હેિસયત નથી જાણતો, વાતોિડયો, ખાઉધરો અને
ઊંઘણશી છે . પોષાક િવષેની ગીબત એ છે કે
કોઈ એમ કહે કે ફલાણાનો પોષાક મેલો, ફાટે લો,
ૂ ો છે . તેવી જ રીતે કોઈને
જૂનો, લાંબો અથવા ટંક
એવી ખરાબ રીતે યાદ કરવામાં આવે
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કારણે તેને અણગમો થાય તો તે બાબત પણ
ગીબતમાં ગણાય છે .
એ વાત પણ જાણી લેવી જોઈએ કે,
ગીબત જીભથી કરવામાં આવે કે અમલ અથવા
ઈશારાથી

અથવા

આડકતરી

રીતે

(બીજા

શ દોમાં) કરવામાં આવે તેમાં કશો ફેર પડતો
નથી. અમુક સંજોગોમાં શ દોમાં ગીબત થાય
છે . તેના કરતા આડકતરા ઇશારાના પ્રહારો
વધારે વેધક હોય છે . દાખલા તરીકે એમ
કહેવામાં આવે કે, અ હમદો િલ લાહ, ખુદાવંદે
આલમે અમને હકુમતની લાલચ નથી આપી
અથવા ઝાિલમોના સાથીદાર નથી બના યા
અથવા સંપિ ની લાલચ નથી આપી અથવા
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ઝાિલમોના સાથીદાર નથી બના યા અથવા
સંપિ ની ત ૃ ણા નથી આપી અથવા એમ
કહેવામાં આવે કે, લાલચ અથવા કંજૂસાઈ
અથવા બેશરમીથી ખુદાની પનાહ, ખુદા અમોને
શેતાનના

હમ
ૂ લાથી

સુરિક્ષત

રાખે.

આવા

િવધાનો કહેવા પાછળનો હેત ુ એવા અવગુણ
ધરાવતી યિક્તઓ તરફ ઈશારો કરવાનો હોય.
ઘણી વખત એવું બને છે કે, અમુક કપટી
માણસો કોઈની ગીબત કરવા ઇ છતા હોય તો
પહેલા તેના વખાણ કરે છે . દાખલા તરીકે, એમ
કહે કે ફલાણો માણસ કેટલો સારો હતો પરં ત ુ
અફસોસ કે તે શેતાનની જાળમાં ફસાઈ ગયો
અને હવે આવો થઈ ગયો છે . ક્યારે ક કોઈના
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િવષે દાંિભક રીતે પોતાના ગમ અને ગુ સો
આવા શ દોમાં

યક્ત કરવામાં આવે છે .

અફસોસ, આ વાત સાંભળીને દુઃખ થયુ.ં અમુક
માણસના એ કામ િવષે જાણીને મારો જીવ
બળીને ખાક થઈ ગયો. પરં ત ુ જો હકીકતમાં તે
માણસનો દો ત હોત તો અને જો હકીકતમાં
તેને દુઃખ થયું હોત તો તેણે તેના હમદદર્ તરીકે
તેના રહ યો જાહેર ન કરવા જોઈએ અને તેને
બ ૂરાઈ સાથે યાદ કરવો ન જોઈએ.

િનિ ત

અને

અિનિ ત

ય તઓની

ગીબત :
જયારે

કોઈ ખાસ

યિક્તનો ઉ લેખ

કરીને વાત કરવામાં આવે
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ગણાય છે . જયારે કોઈ

યિક્તનુ ં નામ અને

ગુણોનુ ં વણર્ન કયાર્ વગર ગીબત કરવામાં આવે
તો કોઈ વાંધો નથી. દાખલા તરીકે, જો કોઈ
એમ કહે કે મેં એક માણસને જોયો

આ

પ્રકારનો હતો તો તે ગીબત ગણાતી નથી.
અલબ , જયારે અમુક
ખાસ

યિક્તઓ પૈકી કોઈ

યિક્તનો ઉ લેખ કયાર્ વગર ગીબત

કરવામાં આવે

મ કે, એમ કહે કે ફલાણા

માણસના પ ૂત્રો પૈકી એક પ ૂત્ર આવો છે , તો એમ
કહેવ ુ ં હરામ છે . કારણ કે, એ રીતે તે બધા
(પ ૂત્રો)ને તકલીફ અને દુઃખ પહ ચશે. જો ઘણા
લોકો પૈકી ફક્ત એક યિક્તની ગીબત કરવામાં
આવે.

મ કે, કોઈ કહે કે એક ઈ ફેહાની
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(ઈ ફહાન નો રહેવાશી) અથવા શીરાઝી આ
પ્રકારનો હતો તો તેમ કહેવ ુ ં જાએઝ છે અથવા
તો એમ કહે કે અમુક ઈ ફહાનીઓમાં ફલાણી
બ ૂરાઈ જોવા મળે છે . તો તે કહેવ ુ ં જાએઝ છે ;
પરં ત ુ એમ કહે કે તમામ ઈ ફહાનીઓ અથવા
તમામ શીરાઝીઓમાં ફલાણી બ ૂરાઈ જોવા મળે
છે તો તેમ કહેવ ું િનઃસંદેહ હરામ છે . કારણ કે,
તેમ કહેવાથી તે શહેરના તમામ રહેવાસીઓની
ગીબત થઈ ગણાય છે .
જો કોઈ એમ કહે કે, ફલાણા શહેરના
મોટા ભાગના લોકોમાં આ પ્રકારની બ ૂરાઈ જોવા
મળે છે . તો એ વાત અહેતીયાતની િવરુ ધ છે .
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બ કે તે બાબત હરામ હોવાની મજબ ૂત શક્યતા
છે .

ગીબતનો ક ફારો અને તોબા :
ગીબત કરવી એ ગુનાહે કબીરા છે .
તેથી, જો કોઈ એ ગુનાહ કરવામાં ફસાઈ જાય
તો તેમ કરનારે ત ુરં ત જ પોતાના ગુનાહ માટે
શરમીંદગી અનુભવવી વાિજબ છે . કારણ કે,
ગીબત કરનારે પોતાના ગુનાહ માટે શરિમંદા
થયા પછી જીભથી ઈ તીગફાર કરે અને ફરીથી
તે ગુનાહ (ગીબત) તરફ ન ફરકવાનો દ્રઢ
િનણર્ય પણ કરે . અમુક િરવાયતોમાં ઉ લેખ છે
તે પ્રમાણે

ની ગીબત કરવામાં આવી હોય

તેની ગીબત કરનાર ઉપર હક થઈ જાય છે ,
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તેની શક્ય હોય તો ગીબત કરનારે

ની ગીબત

કરી હોય તેની માફી માંગી લેવી જોઈએ અને
તેને પોતાનાથી રાજી કરી લેવો જોઈએ અને
વી રીતે તેની ગીબત કરી હોય તેટલા જ
પ્રમાણમાં તેને નેકીથી યાદ કરવો જોઈએ.
(એટલે કે તેના વખાણ કરવા જોઈએ)

ની

ગીબત કરવામાં આવી હોય તેન ુ ં અવસાન થઈ
ગયું હોય અથવા તેને મળવુ ં શક્ય ન હોય
અથવા માફી માંગવા જતા તેનાથી િવમુખ થઈ
જવાય તેમ હોય અથવા તેમ કરવા જતા તે
નારાજ થઈ જાય તેવી શક્યતા હોય, દાખલા
તરીકે તેની ગીબત કરવામાં આવી છે તે
વાતથી તે અજાણ હોય અને તે વાત સાંભળે તો
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તે ખ ૂબ જ ગુ સે અને નારાજ થઈ જાય તેમ
હોય અને માફી માંગવાનો હેત ુ િસ ધ થઈ શકે
તેમ

ન

હોય

તો

એ

સંજોગોમાં ખુદાવંદે

આલમની બારગાહમાં તે યિક્ત માટે મગફેરત
ચાહવી જોઈએ અને ખુદાની બારગાહમાં િવનંતી
કરવી જોઈએ : અય ્ પાલનહાર, આ માણસને
રાજી કરી દે . સહીફએ સ જાદીયાની દુવા નં.
૩૯ અને સોમવારની દુવામાં આ વાતનુ ં વણર્ન
કરવામાં આ યુ ં છે .

એ સંજોગો,

યાં ગીબત કરવી

એઝ

છે :
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ફકીહોના મતે અમુક સંજોગોમાં ગીબત
કરવી જાએઝ છે . અત્રે ફક્ત શેખે મકાિસબે
મોહરર્ મહમાં

ુ કરીએ છીએ.
લખ્યુ ં છે તે પ્ર તત

(૧) એવા માણસની ગીબત થઈ શકે છે
ગુનાહ ગુ ત ન હોય પણ જાહેર હોય.
જાહેર

માગ

ઉપર

ખુ લમખુ લા

ના

મ કે તે
શરાબનો

યાલો હાથમાં લઈને શરાબ પીતો હોય.
જયારે કોઈ ગુનેહગાર જાહેરમાં ગુનાહ
કરે તો તે એહતેરામને પાત્ર નથી. અને તેની
ગીબત હરામ નથી.
- (મકાિસબે મોહરર્ મહ, ભાગ - ૪, પાના નં. ૨૭)
તેવી જ રીતે ફરમાવે છે કે, જો કોઈ
શમ હયાની ચાદર ઉતારીને ફકી દે એટલે કે,
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તેને લોકોની સામે ગુનાહ કરવામાં શરમ ન
થતી હોય તો તેની ગીબત, ગીબત ગણાતી
નથી. (એટલે કે, તેની ગીબત કરવી હરામ
નથી)
- (મકાિસબે મોહરર્ મહ, ભાગ - ૪, પાના નં. ૨૭)
એ વાત જાણી લેવી જોઈએ કે , એ
ગુનાહ

ખુ લમખુ લા કરવામાં આવે તેના

કારણે (તેની) ગીબત કરવી જાએઝ થઈ જાય
છે . પરં ત ુ ગુ ત રીતે ગુનાહ કરવામાં આવે તો
તેવા ગુનાહની ગીબત કરવી જાએઝ હોવાની
જાણકારી નથી. જો કે શેખ ફરમાવે છે કે :
જાહેરી ગુનાહ - ખાનગી ગુનાહ કરતા ભારે છે .
તેથી જાહેરી ગુનાહનો ઉ લેખ કરવામાં વાંધો
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નથી. પરં ત ુ વધારે એહતીયાત તે િઝક્ર ન
કરવામાં છે .
એ વાત પણ યાનમાં રાખવા
કે, જાહેરમાં

ગુનાહ

કરનારની

વી છે

ગીબત

એ

સંજોગોમાં જાએઝ છે જયારે તે પોતે પોતાના
ગુનાહનો

વીકાર કરતો હોય; પરં ત ુ જો તે

પોતાના અમલ માટે યોગ્ય કારણ રજૂ કરતો
હોય તો તેની ગીબત કરવી જાએઝ નથી.

મ

કે, તેનો દાવો હોય કે તે શરાબની દવા તરીકે
ઉપયોગ કરે છે અથવા ઈલાજ માટે શરાબ
પીવે છે અથવા એવા આિલમનો મુક લીદ છે ,
ઓ એવા (બીમારીના ઇલાજના) સંજોગોમાં
શરાબ પીવાનુ ં જાએઝ સમજતા હોય અથવા
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દાખલા તરીકે માહે મુબારક રમઝાનમાં િદવસે
જમવા માટે પોતે બીમાર કે મુસાફર હોવાનુ ં
કારણ અથવા બીજુ ં વીકારવા યોગ્ય કારણ રજૂ
કરે અથવા એવો માણસ

ગુનાહ કરતો હોય

અને ઝાિલમોને સહકાર આપતો હોય અને
પોતાના તે અમલ માટે કોઈ કારણ રજૂ કરતો
હોય પણ તેની શરત એ છે કે તેના એ
અમલમાં

અને

રજૂ

કરે લા

કારણમાં

ખુ લમખુ લા બ ૂરાઈ જાહેર થતી ન હોય.
એહતીયાતન એવા માણસની ગીબત પણ ન
કરવી જોઈએ

કોઈ અજા યા શહેર અથવા

મોહ લામાં ખુ લમખુ લા ગુનાહ કરતો હોય.
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(૨) જો કોઈ મઝલમ
ં ૂ પોતાની ઉપર કરવામાં
આવેલ

મ િવષે ઝાિલમ િવ ધ ફિરયાદ કરે

તો તેમાં કોઈ વાંધો નથી અને તે બાબત
ગીબતમાં

ગણાતી

નથી.

ખુદાવંદે

આલમ

કુરઆને મજીદમાં ફરમાવે છે :
“

માણસ પોતાની ઉપર

મ થયા

પછ ઝા લમો પાસેથી તેનો બદલો ( યાજબી
ર તે જ) લે છે અને
છે

મની ઉપર
મને

તેવા લોકોની મદદ કર
મ થયો હોય અને તેના

ૂ ર કર એટલે

મનો બદલો લે છે તો

તેની ઉપર કોઈ અઝાબ ક દોષ ( ૂકવાનો
માગ) નથી.”
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ઓ એવા છે ક જયાર તેમની

“અને
સાથે (કોઈ

કારનો) અ યાચાર થાય છે યાર

જ તેનો બદલો ( યાજબી ર તે જ) લે છે .”
“અને દરક બદ નો બદલો તેવી જ બદ
હોય છે છતાં

(કોઈ) માફ કર

દ અને

સમાધાન કર લે તો તેનો બદલો અ લાહના
િશર છે . ખરખર તે

મગારોને દો ત રાખતો

નથી.”
“અને

મ સહન કર લીધા પછ

બદલો લે તો તેના ઉપર (દોષ)

ૂકવાનો માગ

નથી.”
- (સ ૂરએ શ ૂરહ - ૪૨, આયત નં. ૩૯ થી ૪૧)
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મનો

(ઝાિલમોના

બદલો

લેવામાં

કોઈ ગુનાહ નથી) વા તવમાં ગુનાહ અને
અઝાબ (એવા લોકોને) થાય છે
લોકો ઉપર

ઓ બીજા

મ કરે છે અને કોઈ કારણ કે

દલીલ વગર હદ ઓળંગી જાય છે , તેવા લોકો
માટે દદર્ નાક અઝાબ છે .
ખુદાવંદે આલમ સ ૂરએ નીસામાં ફરમાવે
ુ ાવંદ આલમ
છે : “ દ

ૂરાઈને

હર કરવા ંુ

પસંદ નથી કરતો; પરં ુ જો તે મઝ ૂમ હોય તો
ઝા લમની

ૂરાઈને

હર કર શક છે .”

- (સ ૂરએ નીસા - ૪, આયત નં. ૧૪૮)
એહતીયાત
પોતાના

પે

એવા

માણસ

પાસે

મનુ ં વણર્ન કરવુ ં જોઈએ

ની
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પાસેથી યાય મેળવવાની આશા હોય; પરં ત ુ જો
કોઈને એ વાતની જાણકારી હોય કે તે માણસથી
યાય નહી થઈ શકે અથવા તે

યાય કરવી

નહી શકે તો તેની પાસે ઝાિલમની ફિરયાદ ન
કરે અને તેની સામે

મનો ઉ લેખ પણ ન

કરે .
(૩) સલાહ માંગનારને નસીહત : જયારે કોઈ
મુસલમાન કોઈ એવા

યવહાર માટે

કોઈ

ખાસ માણસ સાથે કરવા માંગતો હોય તે
િવષેની કોઈની સલાહ માંગે યારે તે (સલાહ
આપનાર) એ માણસનો કોઈ એવો ઐબ જાણતો
હોય અને તે જાહેર ન કરવાથી તે મુસલમાન
(સલાહ લેનાર) મુ કેલી અને નુકસાનમાં પડી
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જાય તેમ હોય તો તે સંજોગોમાં તેનો ઐબ
જાહેર ન કરવો અને તે મુસલમાનને મુ કેલીમાં
મ ૂકવો એ તેની સાથે ખયાનત કરી ગણાશે. એ
સંજોગોમાં ( ના િવષે સલાહ માંગવામાં આવી
છે ) તે માણસના ઐબ બયાન કરવામાં કોઈ
વાંધો નથી.
એ વાત જાણી લેવી જોઈએ કે, આ
મસઅલામાં બે વાતો યાનમાં રાખવી જોઈએ.
એક એ કે, એ માણસના ઐબ એ સંજોગોમાં
જાહેર કરે જયારે તે ન કહેવાથી નુકસાન વધારે
થાય અને જો તેનાથી ઉલટું હોય એટલે કે
સલાહ લેનારને થતા નુકસાન કરતા તેની ( ના
ઐબ જાહેર કરવામાં આવે તેની) બેઈ ઝતી
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અને

વાઈનુ ં નુકસાન વધારે હોય તો તેવા

ઐબ જાહેર કરવાથી બચવું જોઈએ. બીજુ ં એ કે,
તે માણસના ઐબ જાહેર કરવા એ સંજોગોમાં
જાએઝ થશે જયારે તે

યવહારથી (સલાહ

લેનારને) થનારા નુકસાનથી બચાવવા માટે
ઐબ જાહેર કરવા માટે તે મજબ ૂર હોય. જો ઐબ
જાહેર કયાર્ વગર પ્ર નો િનકાલ થઈ જતો હોય
દાખલા તરીકે એટલું જ કહી દે કે : મને આ
યવહારમાં ભલાઈ દે ખાતી નથી અને તેમ
કરવાથી

સલાહ

લેનાર

માંની

જાય

અને

યવહાર ન કરે તો તેટલું જ કહે (તેનાથી
આગળ વધીને કોઈના ઐબ જાહેર ન કરે ).
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નહી અનીલ મુ કરની િન યતથી જયારે
તેની તમામ શરતો પ ૂરી થતી હોય યારે ગીબત
કરવામાં કશો વાંધો નથી. એટલે કે, જયારે કોઈ
મુસલમાનનુ ં કોઈ દૃ ટ કાયર્ જૂએ અને એવો
સંદેહ હોય કે તેની ગીબત કરવાથી તે યિક્ત
તે કામ છોડી દે શે તો ગીબત જાએઝ છ. એ
સંજોગોમાં કે તે જાણતો હોય કે તે માણસ
ખરે ખર તે કામ કરી ર ો છે ; પરં ત ુ જયારે એવુ ં
ગુમાન હોય કે કદાચ તેણે તે કામ કરવાનુ ં છોડી
દીધુ ં હશે તો તેનો ઉ લેખ કરવો જાએઝ નથી.
તેવી જ રીતે આગળના મસઅલાની

મ

ગીબત કરવાના નુકસાન અને તેની ખરાબી
યાનમાં રાખવી જોઈએ. એટલે કે જો તે
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મુસલમાનની કુખ્યાિતનુ ં નુકસાન, તે ખરાબ
કામ (

તે કરી ર ો હોય તે)ના નુકસાન કરતા

વધારે હોય તો તેની ગીબત કરવી જાએઝ
નથી. ભલે પછી એ વાતની ખાતરી હોય કે
ગીબત કરવાથી તે માણસ તે ગુનાહ છોડી દે શે.
ઉપર

મસઅલાનુ ં વણર્ન કરવામાં

આ યુ ં છે તેનો સારાંશ એ છે કે, જયારે કોઈ
મુસલમાનના ગુનાહ જોવામાં આવે
ગુનાહ

સાથે

જોડાયેલી

તમામ

યારે તે
બાબતોને

યાનમાં રાખવી જોઈએ. અને તેના ખોટા
દ્રિ ટકોણને યાનમાં લીધા વગર જો તે ગુનાહ
હોવાનુ ં પ ટ રીતે સાિબત થાય અને તેને સાચુ ં
(યોગ્ય) સમજી શકાય તેમ ન હોય, તો એ
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સંજોગોમાં જયારે તે મુસલમાને એ ગુનાહ
કરવાનુ ં છોડી દીધુ ં હોય અથવા તે ગુનાહને
બીજી વખત ન કયાર્ હોય તો તે ગુનાહનો
ઉ લેખ કરવો હરામ છે . તેવી જ રીતે તેને એ
ગુનાહથી રોકવો અથવા તે ગુનાહ માટે ઠપકો
આપવો પણ જાએઝ નથી. કારણ કે નહી
અનીલ મુ કરનો હેત ુ તે ગુનાહ છોડાવી દે વાનો
છે અને જયારે કોઈએ આપમેળે જ ગુનાહ છોડી
દીધા હોય તો તેને ગુનાહ કરતો રોકવાની જ ર
રહેતી નથી અને જો તેણે ગુનાહ છોડી દીધા ન
હોય પણ ગુનાહ કરવાનુ ં ચાલુ રાખ્યુ ં હોય તો
એ સંજોગોમાં

પાયેલા ગુનાહને જાહેર કરવા

અને તેનો ઉ લેખ કરવો હરામ છે . આમ, નહી
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અનીલ મુ કરની તમામ શરતોને

યાનમાં

લઈને ગુનાહ કરનારને રોકવો જોઈએ અને જો
ન રોકે અને એ વાત જાણતો હોય કે તેના
ગુનાહનુ ં વણર્ન બીજા પાસે કરવાથી તે ગુનાહ
કરતો અટકી જશે તો તેના ગુનાહનુ ં વણર્ન કરવુ ં
જાએઝ છે . પરં ત ુ એ શરતો સાથે કે તે ગુનાહોને
છોડવા

તે

મુસલમાનનુ ં

બેઈઝઝતી

અને

કુખ્યાિત કરતા વધારે મહ વની વાત હોય.
ઉપરની વાતોનો સારાંશ એ છે કે, કોઈ
મુસલમાનની ગીબત નહી અનીલ મુ કરના
ુ ી કરવી એ સંજોગોમાં જાએઝ છે કે, જયારે
હેતથ
તે મુસલમાન પોતાના એ ગુનાહોનુ ં પુનરાવતર્ન
કરી ર ો હોય અને તે ગુનાહ કરતો રોકવાથી
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પણ ગુનાહ કરવાનુ ં બંધ કરતો ન હોય અને
ગુનાહથી થત ું નુકસાન તેની બેઈઝઝતી અને
કુખ્યાિત કરતા પણ વધારે હોય અને એ
વાતની પણ જાણકારી હોવી જોઈએ કે જો તેની
ગીબત કરવામાં આવશે તો તે ગુનાહને છોડી
દે શે અને ઉપર દશાર્ વેલી ચાર શરતોમાંથી કોઈ
એક શરત પણ પ ૂરી થતી ન હોય તો તેની
ગીબત કરવી હરામ છે .
(૫) એવો માણસ

પોતે ગુમરાહ હોય અને

બીજાઓને પણ ગુમરાહ કરી ર ો હોય અને
દીને ખુદામાં િબદઅત (ખુદનો હક
ુ મ ન હોય
તેવી નવી બાબતો શ ) કરી ર ો હોય તેની
ગીબત કરવી અને તેના એ ઐબ જાહેર કરવા
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જાએઝ છે . તેની ગીબત અને ઐબ જાહેર
કરવાનો હેત ુ લોકો તેનાથી ફરે બ ન ખાય, અને
તેની જાળમાં ન સપડાઈ તે હોવો જોઈએ.
(૬) જયારે ગુનેહગારો કોઈ િરવાયત બયાન કરી
હોય અથવા કોઈ વાતની ગવાહી આપી હોય તો
તેની ગીબત એ િન યતથી કરી શકાય છે કે
લોકો તેના ગુનાહથી વાકીફ થઈ જાય અને
તેની વાતની અસરમાં ન આવી જાય.
(૭)

કોઈ

માણસના

ખોડખાંપણને જાહેર કરવી
અને પ્રખ્યાત હોય,

એવા

ઐબ

અને

માટે તે િવખ્યાત

મ કે અઅમશ ( ને ઓ

દે ખાતું હોય અને તેની આંખોમાં હંમેશા પાણી
ભરાઈ રહેત ું હોય), ફંગો, લંગડો વગેરે નામથી
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ઓળખવો. આમ કહેવામાં કહેનારનો હેત ુ તે ઐબ
જાહેર કરવાનો ન હોવો જોઈએ બ કે ફક્ત તેની
ઓળખ જાહેર કરવાનો જ હેત ુ હોવો જોઈએ
અને

ની ઓળખ તે રીતે આપવામાં આવી

હોય તે પણ તેવા સંબોધનથી નારાજ ન થવો
જોઈએ. જો તે નારાજ ન થતો હોય તો જ તેમ
કહેવ ુ ં જાએઝ છે , નહીંતર તેમ કહેવાથી બચવુ ં
જોઈએ અને તેવા માણસની ઓળખાણ બીજી
કોઈ રીતે કરાવવી જોઈએ.
(૮) કોઈ એવા માણસની વાતને રદીયો આપવો
કોઈ ખાનદાન અથવા નસલ સાથે પોતાનો
સંબધ
ં હોવાનો ખોટો દાવો કરતો હોય. કારણ કે,
નસલ અને ખાનદાનની સુરક્ષા કરવાનુ ં મહ વ
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દાવો

કરનારની

વાઈના

નુકસાન

કરતા

વધારે મહ વનુ ં છે . તેથી તેવા સંજોગોમાં ગીબત
જાએઝ છે .
(૯) િકતાબે કશ ર રીબહમાં ફકીહોએ એ વાત
ન ધી છે કે જયારે બે માણસોએ સાથે કોઈ
માણસને ગુનાહ કરતો હોયો હોય તો તેની
ગેરહાજરીમાં તે બંને અરસપરસ તે વાતનો
ઉ લેખ કરે તો તે કામ જાએઝ છે . કારણ કે,
વાત કહેનાર અને સાંભળનાર બંને એ વાત
જાણતા હોય છે અને બંનેમાંથી કોઈથી એ વાત
પી નથી અને

વાત બંનેએ જોઈ છે તેનો જ

ઉ લેખ થાય છે .
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શહીદે સાની ફરમાવે છે કે, જયારે એવો
ખયાલ હોય કે સાંભળનાર તે વાત ભ ૂલી ગયો
હશે અથવા તો તે મ ૂળ વાત ફેલાઈ જવાની
શક્યતા હોય તો તેવી વાતચીત પણ ન કરવી
જોઈએ.
શેખ અ સારી (તા.સ.) ફરમાવે છે કે, તે
બે

માણસોનો

અરસપરસ

તે

(માણસના)

ગુનાહનો ઉ લેખ કરવાનો હેત ુ તે માણસને
ઉતારી પડવાનો અને તેના ઐબ જાહેર કરવાનો
હોય તો હરામ છે , નહીંતર જાએઝ છે . આ
વાતનો સાર એ છે કે જયારે કોઈ મોમીનની
ગીબત કરવાની મ લેહત તેની બેહર
ુ મતી અને
બેઈઝઝતીના નુકસાનથી વધારે હોય,
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પોતાના યવહારમાં ગવાહી આપવી તો ગીબત
કરવી જાએઝ છે .

ગીબત સાંભળવી પણ હરામ છે :
વી રીતે ગીબત કરવી હરામ છે તેવી
જ રીતે ગીબત સાંભળવી પણ તમામ ફકીહોની
ુ ા
દ્રિ ટએ સંપ ૂણર્ રીતે હરામ છે . હઝરત રસ ૂલેખદ
(સ લ લાહો અલ હે વ

આલેહી

વસ લમ)

ફરમાવે છે : “ગીબત સાંભળનાર પણ ગીબત
કરનારના હક
ુ મમાં આવી જાય છે .”
- (મુ તદરકુલ વસાઈલ, િકતાબે હજ, ભાગ –
૧૩૬)
અને ફરમા યુ ં : “કાન દઈને ગીબત
સાંભળનાર ગીબત કરનારાઓ પૈકી છે .”
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- (કશ ર રબીયહ)
ઈમામે સાિદક (અલિ હ સલામ) ફરમાવે
છે : “કોઈ મુસલમાનની ગીબત કરવી એ કુફ્ર
સમાન છે . અને ગીબત સાંભળવી અને તેનાથી
(ગીબત સાંભળીને) ખુશ થવુ ં િશકર્ સમાન છે .”
- (મુ તદરક, િકતાબે હજ, ભાગ - ૧૩૬)
મોમીનની શાન િવષેની

િરવાયતો

વારીદ થઈ છે તેના અ યાસથી જાણવા મળે છે
કે

મોમીનનુ ં માન

જાળવવુ ં એ

ખાન-એ-

કાઅબાની હર
ુ મત જાળવવા કરતા પણ વધારે
મહ વ ધરાવે છે અને મોમીનની બેઈઝઝતી
તેન ુ ં લોહી વહેવડાવવા સમાન ગણવામાં આવી
છે . તેના ગુ ત રહ યોને જાહેર કરવા એ દદર્ નાક
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અઝાબનુ ં કારણ ગણવામાં આ યુ ં છે . ગીબતનો
સૌથી મોટો ભાગ (પણ) અને મોમીનનુ ં અપમાન
કરવા

માટે

જવાબદાર

ગીબત

સાંભળનાર

માણસ હોય છે . કારણ કે, જો સાંભળનાર ન હોય
અથવા તો તે ગીબત સાંભળવા તૈયાર ન થાત
તો ગીબત થવાનો પ્ર

જ ઉભો થાત નહી.

આથી દરે ક મુસલમાન ઉપર વાિજબ છે કે
જયારે તે કોઈ મોમીનની ગીબત થતી જૂએ
યારે તેને ન સાંભળે , બ કે તેની વાતને રદીયો
આપે અને તે રીતે મોમીનનુ ં રક્ષણ કરે .
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે કે, “જો કોઈની
સામે તેના મોમીન ભાઈની ગીબત થઈ રહી
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હોય અને તેના માટે તેની તરફેણ કરવી શક્ય
હોય તો તેણે તેની તરફેણ કરવી જોઈએ. (જો
તેમ કરશે) તો દુિનયા અને આખેરતમાં ખુદા
તેની મદદ કરશે અને જો શક્ય હોવા છતાં તેની
મદદ ન કરે તો ખુદા પણ તેને તેના હાલ ઉપર
છોડી દે શે અને દુિનયા અને આખેરતમાં તેની
મદદ નહી કરે .”
- (અલ મજાલીસ)
આ ઉપરાંત આપ (સ લ લાહો અલ હે
વ આલેહી વસ લમ)એ ફરમા યુ ં :
“જો કોઈ બેઠકમાં કોઈ મોમીન ભાઈની
ગીબત થઈ રહી હોય અને કોઈ માણસ પોતાના
મોમીન ભાઈના ઐબને બે ઐબ (દુગુર્ણને
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સદગુણ તરીકે) જાહેર કરીને તેની સાથે નેકી કરે
અને તેની તરફેણ કરે તો ખુદા દુિનયા અને
આખેરતમાં હજારો પ્રકારની બ ૂરાઈઓ અને
નુકસાન તેનાથી દૂ ર કરશે. અને જો તે માણસ
(પોતાનાથી) શક્ય હોવા છતાં ગીબત (ની વાત)
ને રદીયો ન આપે તો તેના ગુનાહ ગીબત
કરનારના ગુનાહ કરતા િસ ેર ગણા વધારે
ગણાશે.”
આ હદીસ ન યા પછી શેખ ફરમાવે ક
કે, એ ગીબત સાંભળનારના ગુનાહ કે

ણે

ગીબત સાંભ યા પછી તેને રદીયો ન આ યો
હોય, ગીબત કરનારના ગુનાહ કરતા વધારે
હોવાનુ ં કારણ એ છે કે તે મોમીન અને બીજા
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લોકો

ઓ ગીબત સાંભળે છે . તેના કારણે

તેઓમાં ગીબત કરવાની િહ મત વધે છે અને
પ ટ એ છે કે, ગીબતને રદ કરવી તે ગીબતને
રોકવી ગણાય છે અને

માણસે ગીબત કરી

હોય તેની ગીબત સાંભળીને ચ ૂપ રહેવ ું તે
ગીબત કરનારની મદદ છે .
જો કોઈના દુ યવી ઐબ િવષે ગીબત
થતી હોય તો કહે કે, આ ઐબ નથી પણ ઐબ
તો એ બાબતો છે
ગણાવી છે અને

ને ખુદાવંદે આલમે ઐબ
વાતો કરવાની મનાઈ કરી

છે , તેમાં પોતાના ભાઈ િવષે એવી વાતો જોડી
કાઢવાનો પણ સમાવેશ થાય છે

ને ખુદાવંદે

આલમે ઐબ ગણેલ નથી. એટલે કે, તમા
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ગીબત કરવાનુ ં કાયર્ ઐબ છે અને જો વાત
દીની ઐબ િવષેની હોય

મ કે કોઈ દીની

ભાઈના િવષે વાત કરત ું હોય તો તેની પ્રમાિણત
બાજુ રજૂ કરે અને જો તેન ુ ં સાચું કારણ રજૂ
કરવુ ં શક્ય ન હોય તો એમ કહે કે, મોમીન
માસ ૂમ તો નથી હોતો, શક્ય છે કે તેનાથી પણ
ગુનાહ થઈ જાય. તેથી આપને તેની મગ્ફેરતની
દુવા કરવી જોઈએ, તેને ઠપકો ન આપવો
જોઈએ અથવા બદનામ કરવાનુ ં કામ તેના
ગુનાહથી વધારે ખરાબ હોય.
એ વાત પણ જાણી
દશાર્ વેલ

દસ

હરામ છે અને (

યો કે, આગળ

સંજોગોમાં ગીબત

સાંભળવી

મોમીનની ગીબત થતી હોય)
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તેની િહમાયત કરવી વાિજબ છે . ગીબત ત્રણ
પ્રકારની હોઈ શકે છે .
(૧) એ વાત જાણવી જોઈએ કે, દસ અપવાદ
પ સંજોગોમાં ગીબત સાંભળવી જાએઝ છે અને
તે સંજોગોમાં ગીબત થતી રોકવી વાિજબ નથી.
(૨) જયારે એ વાતની ખાતરી થઈ જાય કે, આ
ગીબતનો

ઉ લેખ

થયેલ

દસ

સંજોગોમાં

સમાવેશ થતો નથી, તો તેવી ગીબત સાંભળવી
સંપ ૂણર્પણે હરામ છે અને તેવી ગીબતને શક્ય
હોય યાં સુધી રોકવી વાિજબ છે .
(૩) જયારે એ વાતનો સંદેહ હોય કે, આ
પ્રકારની ગીબત જાએઝ છે કે નહી પરં ત ુ ગીબત
ન સાંભળવા, ગીબતની વાત રદ કરવા, બ કે
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ગીબત કરનાર પાસે મોમીનની ઈઝઝતની
સુરક્ષા માટે મોમીનની િહમાયત કરવા માટે
પ્રયાસ કરે .

મ કે, ગીબત કરનારને એમ કહે કે

કદાચ, આ વાતમાં આપની ગેરસમજ થઈ છે
અને ગીબત િવ ધમાં તે ઐબની કોઈ યાજબી
અને સાચી પ ટતા કરે .

બે

ુ અને બે
ખ
શેખ

અ સારી

ભ:
(અ.ર.)

‘મકાિસબે

મોહરર્ મહ’માં ગીબતની ચચાર્ ના અંતમાં ફરમાવે
છે કે, જો ગીબત કરનાર એવો હોય કે

ની

ગીબત કરતો હોય તેને મ ઢે તેની પ્રશંસાના
પુલ બાંધતો હોય અને તેની પીઠ પાછળ તેની
ઐબ અને ઉણપોનુ ં વણર્ન કરતો હોય તો એવા
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માણસ

ઉપર

બમણો

અઝાબ

થશે

અને

શરીઅતમાં તેને ‘ લ લેસાન ન’ ‘બે જીભવાળો’
કહેવામાં આવે છે અને તે સંજોગોમાં ગીબત
સખત હરામ થઈ જાય છે . િરવાયતોમાં કહેવામાં
આ યુ ં છે :
બે

મુખવાળો

(વણંશકં ર)

માણસ

કયામતમાં આવશે યારે તેના માટે આગની બે
જીભ હશે.
- (મકાિસબે મોહરર્ મહ)
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બેતાલીસમો

ુ ોહ
ન

ુ લખોર
ગ
ુ લખોર (ચાડ ખાવી, પીઠ પાછળ
ગ
િનદા કરવી) :
બીજો ગુનોહ
ઉ લેખ

કુરઆન

ના કબીરા હોવા િવષેનો

અને

હદીસમાં

અઝાબના

વાયદા સાથે સાિબત થાય છે તે ચુગલખોરી
(ચડી ખાઈને અ યને બેઆબ કરવા) છે . શહીદે
સાની ‘કશ ર રબી હ”માં અને શેખે અ સારીએ
‘મકાિસબે

મોહરર્ મહ’માં ચુગલખોરીને

કબીરા

ગુનાહ હોવાનુ ં પ ટ રીતે બયાન કયુર્ં છે અને
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તેઓએ કુરઆને મજીદની નીચેની આયતને
દલીલ પે રજૂ કરી છે .
લોકો એવા લોકોને

“અને
મને

ભેગા

જોડવાનો)

કરવાનો
ુ ાએ
દ

જમીનમાં ફસાદ ઉ પ
ુ ાની
દ

રહમતથી

ક
ુ મ

ુ દા કર છે

(પર પર
આ યો

સંબધ
ં
છે

અને

કર છે તેવા લોકો માટ
તર

(લાઅનત)

અને

આખેરતની ખરાબી (એટલે આખેરતનો અઝાબ)
છે .”
- (સ ૂરએ રઅદ - ૧૩, આયત નં. ૨૫)
ઉપરની

આયતથી

પ ટ

છે

કે,

ચુગલખોર એક માણસ પાસેથી કોઈ વાત
સાંભળીને બીજાને તે વાત સંભળાવે છે (અને
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તેમાં પોતાની મનઘડત, કા પિનક વાતો પણ
ઉમેરે છે ) અને તેમ કરીને

સંબધ
ં ો જોડવાનો

ખુદાવંદે આલમે હક
ુ મ આયો છે તે તોડે છે અને
પ ૃ વીમાં

ખરાબી

ફેલાવે

છે

તેમ

કરીને

મોમીનોમાં પર પર મોહ બત, એકતા અને
સંપને દ્રઢ બનાવવાને બદલે પર પર નફરત,
જુદાઈ અને દુ મનીના બીજ વાવે છે . તેવા
ચુગલખોર માણસ ઉપર ખુદાની લાનત અને
આખેરતનો

અઝાબ

છે .

સ ૂરએ

બકરહમાં

ફરમાવવામાં આ યું છે :
“ ફ નો (ફસાદ) ફલાવવો કતલથી પણ
વધાર ભયંકર છે .”
- (સ ૂરએ બકરહ - ૨, આયત નં. ૧૯૧)
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“િફ નાઅંગેઝી

કતલ

(લોહી

રે ડવા)

કરતા પણ મોટા (ગંભીર) ગુનાહ છે .” (સ ૂરએ
બકરહ - ર, આ : ર૧૭)
એ

વાત

ચુગલખોર

પણ

યિકત

સવર્િવિદત

પોતાની

છે

કે,

ચુગલખોરીથી

ફી ના અને ફસાદની આગને ભડકાવે છે .
સ ૂરએ

નુનમાં

કુફફારો,

એ

ઓ

જહ મની આગમાં નાખવાને પાત્ર છે તેમની
િસફતોનુ ં વણર્ન કરતા ફરમાવવામાં આ યુ ં છે :
આ લોકો ચુગલખોરીને કારણે સળગનાર
છે .
હઝરત

ઇમામ

જઅફરે

સાિદક

અલિ હ સલામ જાદુના પ્રકારો બયાન કયાર્
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પછી ફરમાવે છે કે બેશક, જાદુમાં પ્રકારોમાં
સૌથી મોટો પ્રકાર ચુગલખોરી છે ,

િમત્રોમાં

િવખવાદ નાખે છે . એક સરખી િવચારધારા
ધરાવનારાં વ છં (િનમર્ળ ભાવનાવાળા) અને
પાકીઝા લોકો વ ચે દુ મની ઉભી કરે છે .
ચુગલખોરીના કારણે લોહી વહે છે , ઘરો વીરના
થઈ જાય છે . ચુગલખોરીથી ગુ ત વાતો જાહેર
થાય

છે

ચુગલખોરી

અને

પ ૃ વી

સૌથી

પર

ખરાબ

રહેનારાઓમાં
બાબત

છે .”

(એહતેજાજ, ભાગ-ર, પાના નં.૮ર)
જાદુ ગુનાહે કબીરા હોવાનુ ં (આગળના
ભાગોમાં)

સાિબત

થઈ

ચ ૂકયુ ં

છે

અને

ચુગલખોરી એ જાદુનો સૌથી મોટો પ્રકાર છે ,
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સંપ ૂણર્ રીતે ગુનાહે કબીરા છે . હઝરત રસ ૂલે
ખુદા સ લ લાહો અલ હે વઆલેહી વસ લમે
પ ૂછયુ ં : શું હુ ં તમને સૌથી ખરાબ માણસ કોણ
છે તેનાથી વાકેફ કરી દઉં ? લોકોએ ક ું :
જ ર, અય પયગ બર સ લ લાહો અલ હે
વઆલેહી
ચુગલખોરી

વસ લમ.
માટે

આપે

જનારા,

ફરમા યુ ં

દો તોમાં

:

જુદાઈ

પડાવનારા અને પાક લોકોના ઐબ (દુગુર્ણો)
શોધનારા (સૌથી) બદતરીન છે .” (કાફી, ભાગ ર, પાના નં ૩૬૯)
ઇમામ બાિકર અલિ હ સલામ ફરમાવે
છે : “એ જૂઠા લોકો

ઓ ચુગલખોરી માટે જાય

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 815
ન

HAJINAJI.COM

છે , તેમની ઉપર જ ત હરામ છે .” (કાફી, ભાગ
- ર, પાના નં ૩૬૯)
હઝરત રસ ૂલે ખુદા સ લ લાહો અલ હે
વઆલેહી વસ લમ ફરમાવે છે : જો કોઈ
( યિકત) બે માણસો વ ચે ચુગલખોરી કરવામાં
દોડધામ કરે તો ખુદા તેની કબ્રમાં એક આગ
મ ૂકશે

તેને બાળી નાખશે અને જયારે તે

કબ્રની બહાર િનકળશે યારે તેની ઉપર એક
મોટો કાળો સાંપ મુકવામાં આવશે

તેના

જહ મમાં દાખલ થવા સુધી તેન ુ ં ગો ત ખાતો
રહેશે. (સવાબુલ આમાલ, પાના નં ૩૩પ)
ુ ા
રસ ૂલેખદ

(સ લ લાહો

અલ હે

વ

આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે : “જો કોઈ
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( યિકત) બે માણસો વ ચે ચુગલખોરી કરવામાં
માટે દોડધામ કરે તો ખુદા તેની કબ્રમાં એક
આગ મ ૂકશે

તેને બાળી નાખશે અને જયારે

તે કબ્રની બહાર નીકળશે યારે તેની ઉપર એક
માટો કાળો સાંપ મ ૂકવામાં આવશે

તેના

જહ મમાં દાખલ થવા સુધી તેન ુ ં ગો ત ખાતો
રહેશે.” (સવાબુલ આમાલ, પાના નંબર ૩૩પ)
આ ઉપરાંત આપ (સ લ લાહો અલ હે
વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે : “જયારે હુ ં
મેઅરાજ માટે ગયો હતો યારે મેં એક
જોઈ

નુ ં માથુ ં ભડં ૂ

ત્રીને

વું અને શરીર ગધેડા

વું

હત ું અને તેની ઉપર હજાર પ્રકારની સખતીઓ
(સજાઓ)

થઈ

રહી

હતી.”
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ુ ા (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
રસ ૂલેખદ
વસ લમ)ને પ ૂછયુ,ં “એ ઔરત શુ ં કરતી હતી
?” (તેના કયા આમાલની એ સજા હતી ?)
આપ

(સ લ લાહો

અલ હે

વ

આલેહી

વસ લમ)એ ફરમા યુ ં : “તેન ુ ં કામ ચુગલખોરી,
ું
બીજાને ઈજા પહ ચાડવી, જૂઠુ બોલવુ ં હત.”
‘વસાએલુિ શઆ’ની

િકતાબે

હજમાં

ચુગલખોરી હરામ હોવા િવષેની બાર હદીસો
ન ધવામાં આવી છે તેમાં કહેવામાં આ યુ ં છે કે,
ચુગલખોરી ઉપર જ ત હરામ છે .
ખુદાવંદે

આલમે

સુરએ

હોમઝહમાં

ફરમાવે છે : “વયલુલ લે કુ લે હોમઝતીલ
લોમઝહ” ‘વ લ’ જહ મના તબકાઓ પૈકી એક
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તબકાનુ ં નામ છે અથવા વ લનો અથર્ સખત
અઝાબનો છે અને ‘હોમઝહ’નો અથર્ ચુગલખોર
છે . શહીદે

સાનીએ કશ ર રબીઅહમાં આ

બાબતને પ ટ રીતે બયાન કરે લ છે . કેટલાંક
આિલમોએ એ આયતનો સંદભર્ આપેલ છે ,
સારાંશ એ છે કે :

નો

બીજાઓની ગુ ત વાતો

ખાનગી નથી રાખતા અને ચુગલખોરી કરે છે ,
તેવા લોકો હરામઝાદા છે . કારણ કે, ‘ઝનીમ’નો
અથર્ પોતાની સાથે સંબિં ધત માણસ એટલે કે
હરામઝાદાનો છે ,

ના બાપની ખબર ન હોય

અને તે બળજબરીપ ૂવર્ક પોતાનો સંબધ
ં પોતાના
બાપ સાથે જોડી દે તો હોય.
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ુ લખોર ના કારણે વરસાદ વરસતો નથી
ગ
જયારે બની ઈસરાઈલની કૌમ ઉપર
દુકાળ

પડયો

યારે

હઝરત

મ ૂસા

(અલિ હ સલામ)એ ખુદા પાસે વરસાદ માટે
દુવા માંગી યારે વહી આવી : “હુ ં તારી તથા
તારી સાથે

લોકો છે તેની દુવા કબ ૂલ નહીં

ક .ં કારણ કે, તમારી વ ચે એક ચુગલખોર
(માણસ) છે ,

ચુગલખોરી કરવાથી દૂ ર નથી

રહેતો.” હઝરત મ ૂસા (અલિ હ સલામ)એ અઝર્
કરી : “ખુદાયા, એ કયો માણસ છે (તે જણાવ),
થી અમે તેને અમારી વ ચેથી દૂ ર કરીએ.”
ખુદાએ ફરમા યુ ં : “હુ ં ખુદ (પોતે) જ તને
ચુગલખોરી કરવાથી રોકું

ં તો હુ ં બીજાના
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રહ યને કેમ જાહેર ક

?” આ પછી બધાએ

સામુિહક રીતે તોબા કરી અને તેઓમાં
ચુગલખોર હતો તેણે પણ એ બધા લોકોની
સાથે મળીને તોબા કરી. યાર પછી તેઓ માટે
પાણી વર યુ.ં (વસાએલુિ શઆ, િકતાબે હજ)

ુ લખોર નો અથ
ગ
શેખ

અ સારી

(તા.સ.)

‘મકાિસબ’માં

આમ પણ ફરમા યું છે કે : ચુગલખોરી કુરઆન,
સુ ત ઈજમાઅ અને અક્કલની રીતે હરામ અને
ગુનાહે કબીરા છે અને ચુગલખોરીનો અથર્ એવી
વાત એવા માણસ િવષે કરવામાં આવી હોય
સાંભળનારને ખબર આપતો હોય અને તેની
સામે તે વાતને પુનઃરજૂ કરતો હોય. આપે એ
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પણ ફરમા યું કે : જયાં સુધી વાત કરનાર એ
વાત માટે રાજી ન હોય કે પોતે કહેલ વાતને
બીજા કોઈ પાસે કરવામાં આવે તો તેમ કરવુ ં
ચુગલખોરી ઉપરાંત ગીબત પણ છે અને તેમ
કરનાર ગીબતની સજાને પાત્ર બને છે અને
ચુગલખોરીને કારણે

ટલો ફસાદ વધારે થશે

તેટલા પ્રમાણમાં તેની સજા પણ વધારે થશે.
શહીદે સાની ‘કશ ર રબીયહ’માં ફરમાવે
છે કે, ચુગલખોરી એવા રહ યોને જાહેર કરી
દે વાને કહેવામાં આવે છે

રહ યો વાત કરનાર

ખરાબ સમજતો હોય અથવા
કરવામાં આવી રહી હોય અને

ના િવષે વાત
ને કહેવામાં

આવી રહી હોય તે ખરાબ સમજતો હોય અથવા
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ત્રીજી

યિકતની દ્રિ ટએ ખરાબ હોય ભલે તે

જીભથી કહેવામાં આવે અથવા લખીને

યકત

કરવામાં આવે અથવા ઈશારાથ કે આડકતરી
રીતે કહેવામાં આવે અથવા અમલથી જાહેર
કરવામાં આવે અથવા ઐબ અને બ ૂરાઈની વાત
હોય કે ન હોય. કારણ કે, હકીકતમાં ચુગલખોરી
એવા ગુ ત રહ યો અને ખાનગી વાતોને જાહેર
કરી દે છે

જાહેર થવાથી ખરાબ પિરણામ

આવે છે . તેથી, લોકોને

વાતો જાણવા મળે

તેમાંથી ફકત એટલી જ વાતો કહેવી જોઈએ
ટલી મુસલમાનોના હકમાં ફાયદાકારક હોય
અથવા

નાથી ગુનાહ દૂ ર થાય. અલબ , જો

કોઈ યિક્ત કોઈનો માલ ઉઠાવી જવાતો જોઈ
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લે અને તેની પાસે ગવાહી માંગવામાં આવે તો
તેણે (ચુગલખોરીના ભયથી) ગવાહી

પાવવી

ન જોઈએ. પરં ત ુ, જો કોઈએ પોતાનો માલ કોઈ
જગ્યાએ

પા યો હોય અને તે જોઈ જાય તો

તેનો ઉ લેખ કરવો ચુગલખોરી અને રહ યોને
જાહેર કરવા સમાન છે . અને જો ઉણપ અને
રહ ય

ના િવષે વાત હોય તેને લગતા હોય

તો (ચુગલખોરી ઉપરાંત) ગીબત પણ છે .
આ

ઉપરાંત

આપ

ફરમાવે

છે

કે,

ચુગલખોરીના ઘણા કારણો હોય છે .પહેલ ું
માણસની ચુગલખોરી કરી હોય તેની બ ૂરાઈ કરી
તેને નુકસાન પહ ચાડવાનો ઈરાદો હોય, બીજુ ં
ને તે વાત કરવામાં આવે તેના પ્ર યે
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ખેરખ્વાહીનો ઈરાદો જાહેર કરવા માટે , ત્રીજુ ં
માણસ પાસે ચુગલખોરી કરવામાં આવે તેની
સાથે ખુશિમજાજી યકત કરવા માટે અને વધારે
ુ ર.
વાતો કરવાના હેતસ
માણસ પાસે ચુગલખોરી કરવામાં
આવે તેની છ ફરજો હોય છે . તેની ઉપર અમલ
કરવો જોઈએ. શહીદે સાની ફરમાવે છે કે , જો
કોઈ માણસ તમને એમ કહે કે, ફલાણા માણસે
તમારા િવષે આમ વાત કહી છે . અથવા તો તેણે
મ તેમ ક ું છે અથવા તે તમા ં કામ
બગાડવા અને તમારી હાલત તબાહ કરવા
તૈયાર થયો છે . તો તે સંજોગમાં તમારે તેનો
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સામનો કરવા માટે છ બાબત ઘ્યાનમાં રાખવી
જ રી છે .
(૧) પહેલ ું તો એ કે તેની વાતો ઉપર
ભરોસો જ ન કરો અને તેની વાતને કબ ૂલ ન
કરો. કારણ કે ચુગલખોર ફાિસક હોય છે અને
ખુદાવંદે આલમ ફરમાવે છે :
“જો કોઈ ફાિસક (દુરાચારી) તમારી
પાસે કોઈ ખબર લાવે તો તમે તેને સાચી ન
માનો;

પરં ત ુ જુદા

જુદા

માઘ્યમથી

તેની

(સ ચાઈની) સારી રીતે તહેકીક (ખાતરી) કરી
યો.” (સુરએ હોજોરાત - ૪૯, આ : ૬)
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(ર) બીજુ ં તેને ચુગલખોરી કરતા રોકો
અને તેને નસીહત કરો અને તેના કામને ખરાબ
સમજો. કારણ કે, ખુદા ફરમાવે છે કે :
“(લોકોને) નેકી કરવાની આજ્ઞા કર અને
બ ૂરાઈઓથી રોક (બદીથી લોકોને અટકાવ)”
(સુરએ લુકમાન - ૩૧, આ : ૧૭)
(૩) ખુદાની ખુશનુદી માટે તેની વાતોને
કારણે તેને દુ મન સમજો. કારણ કે, ખુદા
ચુગલખોરોને દુ મન સમ

છે અને ખુદાના

દુ મન સાથે દુ મની રાખવી વાિજબ છે .
(૪)

ચુગલખોરના

કહેવાથી

તમારા

દીની ભાઈ પ્ર યે બદગુમાની ન કરો. કારણ કે,
ખુદાવંદે આલમ ફરમાવે છે :
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“વધારે પડત ું ગુમાન (તકર્ ) કરવાથી
બચો. વા તવમાં અમુક ગુમાન (તકર્ ) ગુનાહ
છે .”
“(ઘણાં) તકર્ (િવતકર્ ) દોડાવવાથી બચો.
િનઃસંશય કેટલાક તક

ગુનાહ છે .” (સ ૂરએ

હોજોરાત - ૪૯, આ : ૧ર)
(પ) ચુગલખોરની વાતો ઉપર તહેકીક
અને તપાસ (જાસ ૂસી) શ

ન કરો કારણ કે,

ખુદાવંદે આલમ ફરમાવે છે : “વલા તજ સા”
એટલે કે, શંકા અને સંદેહને કારણે જાસુસી ન
કરો; પરં ત ુ તેની વાતને સાંભળી જ નથી તેમ
રાખો.
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(૬) ચુગલખોરના કામને તમારા માટે
પસંદ ન કરો. એટલે કે, તેની વાતો ઉપર
અમલ ન કરો તેમ જ તેની વાતોને બીજા કોઈ
સમક્ષ બયાન ન કરો. કારણ કે, તેમ કરવાથી
કયાંક તમે પણ ચુગલખોર અને ગીબત કરનાર
ન બની જાઓ.
િકતાબ

‘કશ ર

રબીયહ’માં

શહીદ

(અ.ર.) ફરમાવે છે કે, કોઈ એક આિલમે દીન
હતા. એક િદવસ તેના દો ત તેઓને મળવા
માટે આ યા. વાતચીત દરિમયાન તેમણે તે
આિલમને એક એવી વાત કહી કે

વાત

કોઈએ તે આિલમ િવષે કરી હતી. આ સાંભળીને
તે આિલમે તેમના િમત્રને ક ું : તમે ઘણા
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સમય પછી મને મળવા આ યા યારે ખયાનત
તમારી સાથે લેતા આ યા છો. (૧) એક તો તમે
મારા અને મારી િવષે વાત કરનાર માણસની
વ ચે દુ મની પેદા કરી દીધી. (ર) બીજી મારા
ખાલી િદલને તેની વાતોમાં ગચ
ં ૂ વી નાખ્યુ ં અને
(૩) ત્રીજી વાત એ છે કે તમે તમારી જાતને
મારી નજરોમાં ખયાનત કરનાર બનાવી દીધી.
આ ઉપરાંત આપે ફરમા યું :

કોઈ બીજાની

વાત તમારી પાસે કરતો હોય તો એ વાતની
ઘણી શકયતા એ છે કે તે તમારી વાતને પણ
બીજા સમક્ષ કરતો હશે. તેથી તેવા માણસને
િવ સનીય ન સમજો. કોઈ શાએરે કેટલું સુદર
ં
ક ું છે (ફારસી પંિકતનો ભાવાથર્)
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“જો કોઈ બીજાના એબ તમારી સામે
બયાન કરે તો િનિ ત જાણજો કે તે તમારા
એબ પણ બીજાઓ સમક્ષ ભેટ તરીકે લઈ જતો
હશે.”
આવી વાતોથી સખત રીતે દૂ ર રહેવ ુ ં
જોઈએ.

યારપછી નીચે મુજબની હીકાયતનુ ં

વણર્ન કરવામાં આ યુ ં છે .
એક માણસ ગુલામ વેચી ર ો હતો. તે
કહી ર ો હતો કે, આનામાં ચુગલખોરીના એબ
િસવાય બીજો કોઈ એબ નથી. એક ગ્રાહકે ક ું :
કાંઈ વાંધો નહીં. આમ કહીને તે ગુલામને
ખરીદી લીધો. તે ચુગલખોર ગુલામે તેના
માિલકની પ નીને ક ું કે, તમારા પિત તમને
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પસંદ કરતા નથી. તેઓ એક કનીઝ ખરીદવાના
છે . તે જયારે સ ૂઈ જાય યારે તેમની દાઢીમાંથી
એક વાળ કાપીને મને આપજો. હુ ં જાદુ કરી
દઈશ,

ના કારણે તમારો પિત તમારો આિશક

થઈ જશે. બીજી બાજુ તે ચુગલખોર ગુલામે
તેના માિલકને ક ું કે, તમારી પ ની બીજા કોઈ
ઉપર આિશક થઈ ગઈ છે અને તે આપને કતલ
કરી નાખવા માંગે છે . આપ જરા સુવાનો ડોળ
કરીને ઘ્યાન રાખજો કે તેણી તમારી સાથે શુ ં
યવહાર કરે છે ? ગુલામનો માિલક સ ૂવાનો
ઢ ગ કરીને ઘ્યાન રાખતો ર ો. તેણે જોયુ ં કે
તેની પ ની હાથમાં તલવાર લઈને તેની પાસે
આવી અને તેની દાઢી પકડી. તેને ખાતરી થઈ
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ગઈ કે તેની પ ની તેને કતલ કરી નાખશે. તેથી
તે કૂદીને ઊભો થઈ ગયો અને તે જ તલવારથી
તેની પ નીને કતલ કરી નાખી. તે પ નીના
સગાવહાલા આ યાં તેઓએ પિતને કતલ કરી
નાખ્યા. પછી પિતના સગાવહાલાં પણ આવી
ગયા. આમ ખ ૂબ જ ક લેઆમ થઈ અને ઘણું
લોહી રે ડાયુ.ં
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તેતાલીસમો

ુ ોહ
ન

મોમીનની બેઇઝઝતી કરવી
ગુનાહે

કબીરામાંથી

મોમીનને બેઆબ

ત્રીજા

ગુનાહમાં

કરવો, ગાળો દે વી, મેણાં

ટોણાં મારવા, ઉતારી પાડવો, અપમાન કરવુ ં
અથવા ઠપકો આપી મઝી મત કરવી, તકલીફ
પહ ચાડવી આ બધી બાબતોનો સમાવેશ થાય
છે .

કામો માટે ખુદાએ અઝાબનો વાયદો કય

છે . મોમીનને કોઈ પણ રીતે બેઈઝઝત કરવો
એટલે કે, તેની મજાક ઉડાવવામાં આવે, ગાળો
દે વામાં આવે,
તેના

એબ

મ તેમ કહેવામાં આવે અથવા
બયાન કરવામાં આવે

અથવા

અથવા તેને િતર કૃત કરીને હલકો પાડીને
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તકલીફ પહ ચાડવામાં આવે તો એ બધી
બાબતો હરામ છે .

મોમીન માનવંત અને આદરણીય હોય છે :
એ આયતો અને િરવાયતો

કોઈ

મોમીનની શાન િવષે મળી આવે છે તેનાથી
જાણવા મળે છે કે, મોમીનની શાનો શૌકત અને
શરાફત (ખાનદાની) જાળવવા માટે ખુદાવંદે
આલમે અસાધારણ પ્રમાણમાં પ્રબંધ કય છે .
મોમીનની

શાનને

બીજી

બધી

આદરણીય

વ ત ુઓ કરતા વધારે આદરને પાત્ર ગણાવેલ
છે અને મોમીનની બેઈઝઝતીને ઘણા મોટા
ગુનાહ અને તેન ુ ં લોહી વહાવવા સમાન સમ લ
છે .

મોમીનને

પોતાની

પિવત્ર
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સંબિં ધત સમજીને ફરમા યુ ં છે : “ખુદા એ
લોકોનો વલી છે ,

ઓ ઈમાન લા યા છે . (

લોકો ઈમાન લા યા, અ લાહ તેમનો િહમાયતી
છે )” (સ ૂરએ બકરહ - ર, આ : રપ૭)
અને પોતાને તે લોકોના દો ત અને
મદદગાર ગણાવે છે .
આ એ માટે કે, ખુદા ઈમાનદારોનો
સરપર ત (મદદગાર) છે અને (તેણે) પોતાની
ઉપર મોમીનોની મદદ વાિજબ કરી દીધી છે .
“આ એ માટે કે અ લાહ તે લોકોનો
મદદગાર છે કે

લોકો ઈમાન લા યા (છે )

અને ખરે ખરજ ઈમાન નહીં લાવનારાઓ માટે
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કોઈપણ મદદગાર નથી.” (સ ૂરએ મોહ મદ ૪૭, આ : ૧૧)
તમારી ઉપર મોમીનોની મદદ કરવી
જ રી છે .
મોમીનને સાચી ઈઝઝત આપીને તેનો
પયગ બરોની સાથે ઉ લેખ કરવામાં આ યો છે .
“ખરે ખરી ઈઝઝત તો ખાસ ખુદા અને
તેના રસ ૂલ (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ)

અને

મોમીનો

માટે

છે .”(સ ૂરએ

મુનાફેકુન - ૬૩, આ : ૮)
મોમીનને

ે ઠ અને ઉ ચતમ ઈ સાન

સમજવામાં આવેલ છે .
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“બેશક,

લોકો ઈમાન લા યા અને

સદ્ કાય કયાર્ તે લોકો જ સવર્સ ૃિ ટમાં

ે ઠ છે .”

(સ ૂરએ બ યેનહ - ૯૮, આ : ૭)
ખુદાવંદે

આલમ

સૈયદુલ

મુરસલીન

(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ને
તેઓ સાથે નમ્રતાભયુર્ વતર્ન અને એહતેરામ
સાથે વતર્વાનો હક
ુ મ આ યો છે .
“અને

મોમીનો તારા અનુયાયી છે

તેમની સાથે નમ્રતાપ ૂવર્ક વતર્.” (સ ૂરએ શોઅરા
- ર૬, આ : ર૧પ)
અને હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ લ લાહો
અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ને આ પ્રમાણે
હક
ુ મ આ યો.
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“

લોકો અમારી આયતો ઉપર ઈમાન

લાવે છે તેઓ તારી પાસે આવે તો ત ું તેમને
સલામુન અલૈકુમ (તમારી ઉપર સલામતી
હજો) કહી દે .” (સ ૂરએ અ આમ - ૬, આ : પ૪)
પોતાની રહેમત મોમીનો માટે વાિજબ
કરી દીધી છે .
“તમારા પરવરિદગારે પોતાની (ઝાત)
ઉપર રહેમત વાિજબ કરી (લીધી) છે .” (સ ૂરએ
અ આમ - ૬, આ : પ૪)
અને પોતાને મોમીનોની જાન અને
માલનો ખરીદનાર ક ો છે .
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“બેશક, ખુદાએ મોમીન પાસેથી તેની
જાન અને માલ ખરીદી લીધા.” (સ ૂરએ તોબા ૯, આ : ૧૧૧)
મોમીનોને પોતાના દો ત ક ા.
ઓને ખુદા દો ત રાખે છે અને તે તેને
દો ત રાખે છે .
લોકો મોમીનો છે તેઓ તેની સાથે
કેટલી વધારે મોહ બત કરે છે .
આમ, ખુદા સાથે મોમીનનો સંબધ
ં અને
આતમીયતા
પ ટ થાય છે . જયારે સંબધ
ં કોઈ
્
માનવંત યિક્ત સાથે હોય છે તો તે સંબધ
ં નુ ં
અપમાન

કરવું તે

હકીકતમાં તે

માનવંત

યિક્તને ઉતારી પાડવા સમાન છે .
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ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ) એ ફરમા યું : “બેશક,
ખુદાવંદે આલમ મોમીનને પોતાની બુ ગીર્ અને
કુદરતનો નમ ૂનો બનાવીને પેદા કયાર્ છે .

ણે

મોમીનને મેણાં ટોણાં માયાર્ અથવા તેની વાતને
રદ કરી નાખી તો સમજી

યો કે તેણે ખુદાના

કોલને રદ કય .” (વસાઈલ, િકતાબે હજ,
પ્રકરણ ૧૬૯, ભાગ - ૮, પાના નંબર ૬૧ર)
હઝરત

ઈમામ

મ ૂસા

કાિઝમ

(અલિ હ સલામ) કાઅબએ મોઅઝઝમની સામે
ઊભા રહીને ફરમા યુ ં : ‘અય કાબા, તારો હક
કેટલો ઉ ચ છે ! ખુદાની કસમ, મોમીનનો હક
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ુ
તારાથી પણ વધારે ઉ ચ છે .’ (સફીનતલ
બેહાર, ભાગ - ૧, પાના નંબર ર૯૦)
ઉપરની બાબતોથી જાણવા મળે છે કે,
મોમીનને બેઆબ કરવો એ કેટલા મોટા ગુનાહ
છે . હવે, અમારા માનવંત સુજ્ઞ વાંચકો માટે
ઉપરના િવષયો પૈકી દરે ક િવષયની જુદી જુદી
આયતો અને હદીસોનુ ં વણર્ન કરવામાં આવેલ
છે .

મ ક ઉડાડવી
કોઈ

માણસની

કોઈ

વાત,

અમલ

અથવા ટેવનુ ં વણર્ન એ રીતે કરવામાં આવે કે
નાથી

હસવું આવે

તે

વણર્ન

વાતચીત

હોય,અમલથી હોય કે આડકતરી રીતે ઈશારાથી
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હોય તે મજાક ગણાય છે . આ પ્રકારની મજાક
ગુનાહે કબીરા હોવામાં કોઈ શંકા નથી. કારણ કે,
કુરઆને મજીદ અને મુતવાતીર િરવાયતોમાં
આવા કાય માટે અઝાબનો વાયદો કરવામાં
આ યો છે . સ ૂરએ તોબામાં કહેવામાં આ યું છે :
“

લોકો

મજાક

ઉડાડવાના

હેત ુથી

ખેરાત કરનારા મોમીનોના એબ શોધે છે તેમની
બિક્ષશો અને તેઓના પોતાના એબ શોધે છે કે
તેઓ પાસે વધારે માલ જ નથી
ખચીર્ શકે; પરં ત ુ એટલું

રાહે ખુદામાં

ટલો તેમણે રાહે

ખુદામાં પ્રય નો કરે લ છે . ખુદા તેવા મજાક
ઉડાડનારની

મજાક

ઉડાડે

છે .
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તેઓની મજાકનો તેમને બદલો આપશે) અને
તેઓ માટે દુઃખદાયક અને દદર્ નાક અઝાબ છે .”
(મોમીનમાંથી
કરનારાઓને
પણ કે
પ્રા ત

વે છાએ

દાન

ઓ મેણાં મારે છે અને તેમને

મને પોતાની મહેનત િસવાય કાંઈ
થતું નથી.

પછી

(એવી

રીતે

તે)

સઘળાઓથી હસે છે . અ લાહ તેમની હાંસી
ઉડાડશે અને તેમના માટે દુઃખ દાયક અઝાબ
છે .) (સ ૂરએ તોબા - ૯, આ : ૭૯)
ઉપરની આયતની શાને નુ લમાં ઘણી
િરવાયતો છે ,

નો સારાંશ એ છે કે ગઝવએ

ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
તબ ૂકમાં હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ)એ લ કરે ઈ લામનો ખચર્
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પ ૂરો કરવા માટે હક
ુ મ આ યો : “દરે ક માણસ
પોતાનાથી

બની શકે તે આપે. કેટલાક

માલદાર લોકો ઘણો માલ લા યા, કેટલાંક
ગરીબ મુફલીસ લોકો

મની પાસે માલ ઓછો

હતો તેઓએ ઓ ં આ યુ.ં અબુ અકીલ અ સારી
લગભગ પોણા બે શેર ખજૂર લા યા અને ક ું
કે, મેં ગઈ રાત સવાર સુધી કામ કયુર્

ની

મજૂરીમાં મને સાડા ત્રણ શેર ખજૂર મળી હતી,
માંથી અડધી મેં મારા બાળકો માટે રાખી
લીધી અને અડધી રાહે ખુદામાં આપી દીધી. આ
જોઈને મુનાફીકોએ બંને પ્રકારના લોકોની મજાક
કરી અને બંનેમાં ઉણપ કાઢી.

ઓ રાહે ખુદામાં

વધારે આ યુ ં હત ું તેના િવષે કહેવા લાગ્યા કે :
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આટલો માલ લોકોને દે ખાડવા અને પ્રદશર્ન
માટે આ યો અને

ઓએ ઓ ં આ યુ ં હત ું

તેમના િવષે કહેવા લાગ્યા તે પોતાને ખેરાત
કરનાર લોકોમાં ગણાવવા અથવા લોકો તેમને
યાદ રાખે અને સદકાતમાંથી લોકો કાંઈ ને કાંઈ
ુ ી આ યું છે . મોમીનોની મજાક
આપે તે હેતથ
ઉડાવનારની સજા એક તો તેમની સાથે ખુદાની
મજાક છે અને બીજુ ં તેની આખેરતની (સજા)
રહેવાની જગ્યા જહ મ હશે. દાખલા તરીકે,
ખુદાવંદે

આલમ

મજાક

ઉડાવનારાઓને

દુિનયામાં મોહલત આપે છે અને તે એશો
આરામમાં

ય ત રહે છે અને જયારે તેની

ઉ ધતા પરાકા ટાએ પહ ચે છે યારે અચાનક
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તેને હલાક કરી દે વામાં આવે છે અને તે રીતે
આ વાત તેની મજાક બની જાય છે . કેમ કે,
દુિનયાની આ મોહ બત અને એશો આરામ
જાહેરમાં તો નેઅમત હોય છે , પરં ત ુ હકીકતમાં
તેને ધીરે ધીરે હલાકત તરફ ધકેલી દે છે અને
આખેરતની મજાક એ રીતે છે કે જયારે મોમીનો
બેિહ તમાં પોત પોતાની બેઠકો પર િબરાજમાન
હશે અને કાફરો દોઝખમાં પડયા હશે તે વખતે
ખુદાના હક
ુ મથી બેિહ ત તરફથી દોઝખનો એક
દરવાજો ખોલવામાં આવશે. જયારે (દોઝખમાં
રહેલા) મુનાફીકો બેિહ તને જોશે યારે ખ ૂબ જ
ઝડપથી અને મુ કીલો વેઠીને તે દરવાજા સુધી
પહ ચશે અને મોમીનોને જ તના આલીશાન
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દરવાજા ઉપર િનહાળશે; પરં ત ુ તેઓ

વા

બેહી તના દરવાજામાં પ્રવેશવાનો પ્રય ન કરશે
કે તરત જ દરવાજા બંધ થઈ જશે અને
મોમીનો તે જોઈને હસવા લાગશે. દુિનયામાં
તેઓ મોમીનોની મજાક ઉડાડતા હતા તેની આ
સજા હશે.

આ

મોમીનો કાફરો ઉપર હસશે :

ખુદાવંદે આલમ સુરએ મુતફફેફીનમાં
ફરમાવે છે :
“ખરે ખરા

ગુનેહગારો

મોમીનો

ઉપર

મજાક અથવા કટાક્ષમાં હસે છે અને જયારે
તેઓ સામે મળી જાય છે તો આપસમાં (ટકોર)
કરી આંખ મારે છે અને પર પર ધીમે ધીમે અને
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ઈશારાથી એબ શોધવા લાગે છે .(પછી ફરમાવે
છે ) તો કયામતમાં જયારે મોમીનો બેહી તમાં
તખ્તાઓ પર તકીયા લગાવીને બેઠા હશે યારે
કાફરો

ઉપર

હસશે.

એટલે

કે,

કાફરો

દુિનયામાં મોમીનોની હાંસી ઉડાડતા હતા તેમના
જવાબમાં આખેરતમાં મોમીનો તેમના ઉપર
હસશે.” (સુરએ મુતફફેફીન - ૮૩, આ : ર૯)
ઉપરની

આયતમાં

મોમીનો

પર

હસનારને ગુનેહગાર અને મુજરીમ (આરોપી)
કહેવામાં આ યા છે .

નો અથર્ છે , ગુનાહથી

લદાએલા અને કુફ્ર ઈખ્તીયાર કરનારા. હક
અને નેકીથી દૂ ર અને કયામતમાં તેઓને
મોમીનોની સામે જગ્યા મળશે.
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જ તમાં હશે અને પ ટ છે કે જ તની સામેની
જગ્યા દોઝખ હશે.

કદાચ એ લોકો વધાર સારા હોય
સ ૂરએ

હોજોરાતમાં

ખુદાવંદે

આલમ

ફરમાવે છે :
“તમારામાંના એક સમ ૂહના પુ ષ બીજા
સમ ૂહોના પુ ષોની હાંસી ન ઉડાવે, કદાચ હાંસી
ઉડાવનાર કરતા તે ખુદાની નજદીક (બલંદ
દરજજા અને ઉ ચ મરતબાવાળા) બહેતર હોય
અને

ત્રીઓ (બીજા સમ ૂહની)

ત્રીઓની પણ

હાંસી ન ઉડાડે. કદાચ તે ત્રીઓ તેનાથી વધારે
સારી હોય અને ન આપસમાં એકબીજાને ટોણાં
મારો અને ન એકબીજાના ખરાબ નામો રાખો.
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ઈમાન (લા યા) પછી બ ૂરા નામ રાખવા ઘણી
ખરાબ વ ત ુ છે . (એટલે કે, પોતાના સમાન
મઝહબવાળા

લોકોની

ઠેકડી

ન

ઉડાડે)

(અલબ , તમામ મોમીનો એક નફસની

વા

છે . બીજાના એબ શોધવા એ પોતાના એબ
શોધવા

વુ ં છે )

ઈ કાબથી

ન

અને

સંબોધો

એકબીજાને
(બ ૂરા

ખરાબ

નામથી

ન

બોલાવો).” (સ ૂરએ હોજોરાત - ૪૯, આ : ૧૧)
તફસીરે ‘મજમઉલ બયાન’માં ન ધવામાં
આ યુ ં છે કે સાિબત િબન કૈ સ જયારે પણ
હઝરત

ુ ા
રસ ૂલેખદ

(સ લ લાહો

અલ હે વ

આલેહી વસ લમ)ની બેઠકમાં આવતા

યારે

તેઓને ઓ ં સંભળાતું હોવાથી અ હાબો તેમને
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હઝરત

ુ ા
રસ ૂલેખદ

(સ લ લાહો

અલ હે વ

આલેહી વસ લમ) પાસે બેઠક આપતા હતા
થી તેઓ રસ ૂલ (સ લ લાહો અલ હે વ
આલેહી વસ લમ)ની વાતોને સાંભળી શકે. એક
િદવસ સુ હની નમાઝમાં તેમને છે લી હરોળમાં
જગ્યા મળી, નમાઝ પછી તેઓ ઊભા થયા અને
લોકો ઉપર પગ દે તા દે તા આગળ ચા યા અને
આગળની

સફમાં

ુ ા
રસ ૂલેખદ

હઝરત

(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ની
અને તેમની વ ચે ફકત એક માણસનુ ં અંતર
રહયું એટલે સુધી પહ ચી ગયા. તેમણે વ ચેના
માણસને ક ું કે : “આઘા ખસો,

થી હુ ં

ુ ા (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
રસ ૂલેખદ
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વસ લમ)ની પાસે બેસી શકું.” તે માણસે ક ું કે
“ યાં જ બેસી જાઓ,” સાિબત નારાજ થઈને
યાં બેસી ગયા. જયારે અજવા

થયું યારે

સાિબતે તેની તરફ જોયુ ં અને પ ૂછયુ ં : “તું કોણ
છે ?” પેલા માણસે જવાબ આ યો : “મા નામ
ફલાણુ ં છે .” સાિબતે ક ું : “ફલાણાના પુત્ર
ફલાણા,” અને તેની માતાનુ ં નામ લીધુ ં
ઈ લામના પ્રચાર પહેલા િઝના અને બદકારી
માટે િવખ્યાત હતી. તે માણસ પોતાના આવા
અપમાનથી શરમાઈ ગયો અને માથુ ં નમાવીને
ચા યો ગયો. પછી ઉપરની આયત નાિઝલ થઈ
અને વલ નીસા મીન નીસા આયતના આ ભાગ
િવષે લખ્યું છે કે અનસ કહે છે : “એક િદવસ
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ઉ મે સલમા (રઝ.) એ કમરમાં સફેદ નાડી
બાંધી હતી અને તેનો છે ડો પીઠ પાછળ હતો તે
જમીન ઉપર લટકી ર ો હતો. આઈશાએ
મજાકમાં હફશાને ક ું કે : ઉ મે સલમાની
પાછળ નાડીનો છે ડો લટકી ર ો છે તે કૂતરાની
જીભ કૂતરાના મોઢાની બહાર લટકતી હોય તેવો
ુ ા
લાગે છે .” એટલું નહીં, કેટલાંક રસ ૂલેખદ
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ની
પ ની

અને

હય

િબન

અખતબની

પુત્રી

ુ ી યહદ
સફીયહને ઉતારી પાડવાના હેતથ
ૂ ીની
ઓલાદ કહેતા હતા. ખુદાએ વહી મોકલી કે એક
બીજા ઉપર એબ ન લગાવો અને એક બીજાને
ખરાબ ઈ કાબથી સંબોધો નહીં.
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પયગ બરે અકરમ (સ લ લાહો અલ હે
વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે : “કયામતમાં
મજાક કરનારાઓને લાવવામાં આવશે. તેમાંથી
એકના માટે બેિહ તના

ાર ખોલવામાં આવશે

અને તેને કહેશે કે આમાં ઝડપથી દાખલ થઈ
જા. તે ગમ અને શોકમાં ડૂબેલો હશે,

વો તે

પેલા ારમાં પ્રવેશવા જશે કે તરત જ ાર બંધ
કરી દે વામાં આવશે. પછી બીજી બાજુના

ાર

ખોલીને કહેવામાં આવશે કે ઝડપથી દાખલ થઈ
જા.

વો તે

ાર પહ ચશે કે તરત જ તે

ાર

પણ બંધ કરી દે વામાં આવશે. અને તે એવી જ
રીતે મુસીબતમાં સપડાએલો રહેશે. અને કોઈ
પણ

ારમાંથી બેિહ તમાં પ્રવેશ પામી શકશે
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નહીં અને છે વટે િનરાશ થઈ જશે અને જયારે
તેને ફરી વાર કહેવામાં આવશે કે ઝડપથી આવ
ુ બયઝા, ભાગ
યારે તે નહીં આવે.”(મોહજજતલ
- પ, પાના નંબર ૩ર૬)

ગાળો ભાંડવી અને મેણાં ટોણાં મારવા
મોમીનોનો સંબધ
ં ખરાબ વાતો સાથે
જોડવો અને તેમના માટે ખરાબ શ દો વાપરવા
ફોકહાની ભાષામાં િઝના અને હરામઝાદગીનો
સંબધ
ં જોડવો કઝફ (જૂઠ) કહેવાય છે

નો

આગળના ભાગોમાં ઉ લેખ થઈ ગયો છે . અને
બીજી ખરાબ વાતોને ગાળ કહેવામાં આવે છે .
મ કે, કોઈને

યાજખોર, શરાબી, મલઉન

(લાનત પામેલો) ખયાનતકાર, ગધેડો, કૂતરો,
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સુ વર, ફાિસક, બદકાર વગેરે

વા સંબોધન

કરવા અને તેવાં સંબોધનનો હેત ુ તેને ઉતારી
પાડવાનો હોય.
પયગ બરે અકરમ (સ લ લાહો અલ હે
વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે :
“મોમીનોને

ગાળ

દે વી

એ

પોતાને

હલાકતમાં નાખવા સમાન છે .” (કાફી, ભાગ ર, પાના નંબર ૩પ૯)
અને કદાચ આનો અથર્ એ છે કે,
મોમીનને ગાળ દે વાથી દીનના વતળ
ર્ ુ માંથી
લગભગ બહાર નીકળી જવાઈ છે . કારણ કે,
કબીરા ગુનાહોના પુનરાવતર્નનો અંત કુફ્ર હોય
છે . આ ઉપરાંત આપે ફરમા યુ ં :
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મોમીનને ગાળ દે વી િફ ક છે . તેની સાથે
લડવુ ં કુફ્ર અને તેન ુ ં ગો ત ખાવુ ં (પીઠ પાછળ
બ ૂરાઈ કરવી) ગુનાહ છે અને તેના માલની
હર
ુ મત તેના લોહીની

મ સુરિક્ષત છે .” (કાફી,

ભાગ - ર, પાના નંબર ૩૬૦)
અ લામા

મજિલસી

આ

હદીસના

િવવરણમાં ફરમાવે છે કે, અહીં િફ કનો અથર્
ગુનાહે કબીરા છે

કુફ્રની નજદીક હોય છે . આ

હદીસથી સમજાય છે કે ગાળ દે વાના ગુનાહ
ગીબતથી પણ મોટા હોય છે . ખાસ કરીને એ
રીતે

કે

મોમીનની

ગીબત

કરવાની

સરખામણીમાં તેને ગાળ દે વાથી વધારે તકલીફ
પહ ચે છે . કારણ કે, ગાળ દે વાથી તકલીફ
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બ માં અને ગીબતની તકલીફ પીઠ પાછળથી
પહ ચે છે અને ‘કેતાલોહુ કુફ્ર’ના િવવરણમાં
ફરમાવે છે કે કુફ્રનો અથર્ ગુનાહે કબીરા કરનાર
તરીકે કરવામાં આ યો છે અથવા તો અમુક
સંજોગોના કારણે તેના કતલને જાએઝ સમ

છે

અથવા તેના ઈમાનના કારણે તેની સાથે લડે છે
અથવા એ કે મોમીન સાથે લડવુ ં કુફ્રનુ ં કારણ
બને છે .

બદતર ન મોત
ઈમામ બાિકર (અલિ હ સલામ) ફરમાવે
છે : “જો કોઈ માણસ મોમીનને તેના

બ

(મ ઢામ ઢ) મેણાં મારે તો તે બદતરીન મૌતથી
મરશે અને તેણે એવું કામ કયુર્ છે કે તે કદી નેકી
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તરફ ફરી શકશે નહીં.” (કાફી, ભાગ - ર, પાના
નંબર ૩૬૦)
અ લામા

મજલીસી

આ

િવવરણમાં

ફરમાવે છે કે, બદતરીન મોત અથવા દુિનયાની
રીતે

મ કે ડૂબી જવુ ં અથવા બળી મરવુ ં

અથવા ઈમારતની નીચે દબાઈ જવું અથવા
જાનવરના ખોરાક બની જવુ ં અથવા આખેરતની
રીતે

મ કે, કાફર મરવુ,ં અવા તોબા કયાર્

વગર

મરવું

અથવા

ખૈર

(નેકી)નો

અથર્

ઈમાનની હાલતમાં અમલે સાલેહ બજાવવા
અને તોબા કરવાનો છે .
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કયારક મઝ ૂમ પણ ઝા લમ બની

ય છે

બે માણસો એક બીજાને ગાળો દઈ ર ા
હતા તેમના િવષે હઝરત મ ૂસા િબન જાફરે
(અલિ હ સલામ) ફરમા યું : “ગાળો (દે વાની)
શ

કરનાર વધારે ઝાિલમ છે અને પોતાના

અને બીજાના ગુનાહ તેની ગરદન ઉપર છે .
જયાં સુધી મઝલ ૂમ એટલે કે, બીજો માણસ હદ
ઓળંગી ન જાય એટલે કે, જો બીજો માણસ
જવાબ આપવામાં હદ ઓળંગી ન જાય તો પછી
તેના ગુનાહ પણ તેના (ગાળો દે વાની શ આત
કરનાર) ઉપર છે .”
આ

હદીસના

િવવરણમાં

અ લામા

મજલીસી (અ.ર.)ના બયાનનો સારાંશ આ
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પ્રમાણે છે :

ણે ગાળો દે વાનો પ્રારં ભ કય હોય

તે બંનેની ગાળોના ગુનાહ માટે જવાબદાર છે .
કારણ કે, હરામ કાયર્ની શ આત પહેલા ગાળો
આપનારે કરી છે અને તે જ માણસ બીજા
માણસની ગાળ માટે જવાબદાર છે જો તેણે
પહેલા ગાળ ન દીધી હોત તો બીજો માણસ
પણ મૌન રહેત. બીજા માણસે જવાબમાં
ગાળ આપી છે તે પહેલા માણસની ગાળનો
જવાબ અને તેની ગાળનો રદીયો છે . આમ છતાં
તે ગુનાહનુ ં કામ છે ; પરં ત ુ ખુદાએ તે ગુનાહની
જવાબદારી ગાળ દે નારના િશરે મ ૂકી છે . પરં ત ુ
તેની શરત એ છે કે બીજો માણસ પોતાની હદ
ઓળંગી ન જાય તો તે પોતે ગાળ દે વાની
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શ આત કરનારની

યાખ્યામાં શામીલ થઈ

જશે.

ગાળ દવામાં હદ ઓળં ગી જવી
જવાબમાં અિતશયોિક્ત કયારે ક ગાળનુ ં
પુનરાવતર્ન કરવાથી થાય છે .

મ કે, કયારે ક

શ આતમાં ગાળ દે નાર એક વખત કહે કે, અય
કૂતરા. તે જવાબમાં બે વખત કહે કે, ‘અય
કૂતરા, અય કૂતરા.’ કયારે ક જવાબમાં વધારે
સખત ગાળ અપાતી હોય છે .

મ કે, કોઈ

માણસ કહે કે ‘અય ગધેડા.’ તો તેના જવાબમાં
કહેવામાં આવે : ‘અય કૂતરા.’
જયારે કોઈ એક સમાન એક સરખી જ
ગાળ આપે તો તેના ગુનાહ ગાળ આપનારની
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શ

કરનાર ઉપર જ છે . એ જ રી નથી કે એ

વાત હકીકત પ્રમાણે હોય. જયારે અસલ ગાળ
જૂઠ ન હોય, જો કોઈ કહે કે, અય ઝાની
( યિભચારી) અથવા અય ચોર, તો જયારે ગાળ
દે નાર ચોર ન હોય તો બીજો જવાબ આપનાર
તેને અય ચોર કહી શકતો નથી. અથાર્ ત એવી
ગાળના જવાબમાં એવી ગાળ આપવા સુધી
મયાર્દામાં રહેવ ુ ં જોઈએ,
વપરાતી હોય.

ધમકી કે ઠપકા માટે

મ કે એમ કહે કે અય બેવકુફ,

જાહીલ, ઝાિલમ, ગાિફલ વગેરે.

કડવા વેણ બોલનાર પર જ ત હરામ છે
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે : “વા તવમાં
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ખુદાએ દરે ક બેહયા અને બેઆબ ગાળો દે નાર
ઉપર બેિહ ત હરામ કરી છે .

ને એ વાતમાં

કોઈ હીચકીચાટ નથી હોતો કે પોતે શુ ં કહી ર ો
છે અને પોતાને શુ ં કહેવામાં આવશે ? કારણ કે,
જો તેના િવષે શોધખોળ કરવામાં આવે તો તે
િઝનાથી (પેદા થયો) છે અથવા શૈતાન શરીક
હતો.” અઝર્ કરવામાં આવી, “યા રસ ૂલ લાહ
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ),
માણસોમાં શૈતાન પણ શરીક થાય છે ?” યારે
આપ

(સ લ લાહો

અલ હે

વ

આલેહી

વસ લમ)એ ફરમા યુ ં : “શુ ં તમે ખુદાનુ ં એ
ફરમાન નથી વાં યુ ં કે અય શૈતાન, તું માલ
અને ઓલાદમાં તે લોકો સાથે શરીક થઈ જ

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 865
ન

HAJINAJI.COM

?” (ઉસ ૂલે કાફી, બાબુલ બઝાઅ, ભાગ - ર,
પાના નંબર ૩ર૩)
અ લામા મજિલસીએ શેખ બહાઈથી
ન ઘ્યુ ં છે કે, કદાચ આનો અથર્ એ છે કે અમુક
સમય સુધી તેની ઉપર જ ત હરામ છે અથવા
તેનો અથર્ કોઈ િવશેષ જ ત છે ,
વંિચત રહેશે

નાથી તે

ગાળો ન દે નાર મોમીન માટે

તૈયાર કરવામાં આવી હોય. આ િવષયમાં
નીચેની િરવાયત પણ છે .
સમાઅહ કહે છે કે, હુ ં ઈમામ જાફર
સાદીક (અલિ હ સલામ)ની િખદમતમાં હાજર
થયો

યારે

વાતચીતના

આપ
આરં ભમાં

(અલિ હ સલામ)એ
મને
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સમાઅહ,

તારે

તારા

સારબાન

(ઊંટના

રખેવાળ) સાથે શું ઝઘડો થઈ ગયો ?” કયાંક
એમ તો નથી કે તું ગાળો બકનાર, બદઝબાન
અને લાનતને પાત્ર બની જા ?” મેં જવાબમાં
ક ું : “ખુદાની કસમ, એવુ ં જ થયુ,ં કારણ કે
તેણે મારી ઉપર

મ કય

હતો.” આપ

(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં : “તેણે તારી
ઉપર

મ કય તો તું પણ તેની

ગયો અને તે વધારે

વો થઈ

મ કય . ખરે ખર, આ

અમલ મારા ચાિર ય પૈકી નથી અને હુ ં મારા
શીઆઓને આવા કાય

કરવાનો હક
ુ મ પણ

આપતો નથી. તું તારા પરવરિદગાર પાસે
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માફીનો ઈ

ક બની જા અને ફરીવાર આવુ ં

કરીશ નહીં.”
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે : “જો કોઈ
માણસ કોઈ મોમીનને એક શ દનુ ં પણ મેણ ુ ં
મારશે (એક શ દ પણ ખરાબ કહેશ)ે તો ખુદા
તેની ઉપર જ તની ખુ બુ હરામ કરી દે શ.ે
જ તની ખુ બુ પાંચસો વરસના અંતર

ટલે

દૂ રથી આવે છે .” (મુ તદરક, િકતાબે હજ,
પ્રકરણ ૧૩૧)
આ િવષયમાં ઘણી િરવાયતો મળે છે
પરં ત ુ અત્રે સંિક્ષ તમાં પ્ર તુત કરે લ છે .
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અહીં બે વાતની

પ ટતા કરવી જ રી

છે કે, (૧) એક તો એ કે જયારે કોઈ મોમીનને
ગાળ દઈને તકલીફ પહ ચાડવામાં આવે તો
ગાળ દે નારને આખેરતના અઝાબ ઉપરાંત ( ને
ગાળ દે વામાં આવી હોય તે) મોમીનને એ
વાતનો હક છે કે તે હાકીમે શરઈ પાસે ગાળ
દે નાર િવ ઘ્ધ ફિરયાદ કરી શકે છે

થી તેઓ

તેને યોગ્ય લાગે તે સજા કરી શકે. આ િવષે
કઝફ

(જૂઠ)ના

પ્રકરણમાં

આ યો છે . જો ગાળ દે નાર

ઈશારો

કરવામાં

ને ગાળ દીધી હોય

તેની માફી માંગી લે અને તેને પોતાનાથી રાજી
કરી લે તો સજા કરવાની રહેતી નથી. (ર) બીજુ ં
એ કે જો પોતે કરે લા ગુનાહ ઉપર શરમીંદગી
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અનુભવે અને બારગાહે ખુદાવંદીમાં માફી માંગે
તો તેનાથી અઝાબે આખેરત દૂ ર કરવામાં
આવશે.

કોઈને પણ ગાળો ભાંડવી
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે

છે

:

“ગાલ

ગલોચ

કરવી

અને

બદઝબાની (કડવા વેણ) અ યાચાર છે અને
અ યાચારી જહ મની સજાને પાત્ર છે .” (કાફી)
મરહમ
મોહકકીક
ુ
મોહ મદ

તકી

બુ ગર્વાર

શીરાઝી

કુદુસ

મીરઝા
‘સરાહ

મકાિસબ’ના હાંિસયામાં લખે છે : “િરવાયત
પ્રમાણે કોઈને પણ દે વામાં આવતી અ લીલ
ગાળ હરામ છે .

ને ગાળ દે વામાં આવે તે
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મુસલમાન હોય કે મોમીન હોય અથવા કાફર
હોય અથવા ગુનેહગાર (ફાિસક) હોય નાનો હોય
કે મોટો હોય, બ કે એમ પણ કહી શકાય કે
બાળક હોય કે નાસમજ પણ હોય તો તેને ગાળ
દે વી

હરામ

છે .”

અમુક

િરવાયતોમાં

તો

જાનવરોને ખરાબ શ દો કહેવા અને ગાળ
દે વાની મનાઈ કરવામાં આવી છે .

જવાબમાં ગાળ દવી હરામ છે
િવરોધી (ગૈર શીઆ) અથવા કાફરને
ગાળ દે વાના સંજોગોમાં પ્રિતિક્રયા પે ગાળ
દે નારને અથવા બીજા કોઈ મોમીનને ગાળ દે વા
માટે કારણ પ બની જવાય તો હરામ છે .
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આમ, િવ ની કોઈ પણ કૌમની પિવત્ર
ુ ને ગાળ દે વી જાએઝ નથી.
ધાિમર્ક વ તઓ
કારણ કે,

કોમને ગાળ દે વામાં આવશે તે

ગાળ સાંભળનાર કોઈ પણ

યિકત જવાબમાં

દીને ઈલાહીની પિવત્ર વ તુઓને ગાળો દે તેવી
શકયતા છે . તે સંજોગમાં ગુનાહની જવાબદારી
ગાળ દે વાની શ આત કરનાર ઉપર રહે છે .
કુરઆને મજીદમાં એ વાતની પ ટ રીતે મનાઈ
કરવામાં આવી છે .
“અને આ (મુશિરકો)

ની અ લાહ

િસવાય (ખુદા સમજીને) ઈબાદત કરે છે તેમને
ત ું ખરાબ (ભલુ ભડં ૂ ુ )ં ન કહે. (કારણ) કે (તેમ
કરતા) તેઓ પણ દુ મનીમાં (સાચા) ખુદાને
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સા ં ખરાબ કહી બેસશે.” (સ ૂરએ અ આમ - ૬,
આ : ૧૦૭)
તફસીરે ‘મીઝાન’માં લખ્યુ ં છે કે, આ
આયત દીની આદાબને પ ટ કરીને આપણને
તાલીમ આપે છે કે દીની મુકેસાત (પિવત્ર
વ ત ુઓ) અને તેવી જ રીતે આદાબે દીનીનો
એહતેરામ

કરવાથી

અપમાન

અને

હસી

મજાકથી સુરિક્ષત રહે છે . આ એક માનવ
પ્રકૃિતની માંગ છે કે, તે પોતાના મુકેસાતનો
એહતેરામ જાળવી રાખવા માટે લોકોનો સામનો
કરવા અને રક્ષણ કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય
છે .

હદ ઓળંગી જાય છે અને કયારે ક અ યંત

ુ
ગુ સો તેઓને પિવત્ર વ તઓ
િવષે ગમે તેમ
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બોલવા માટે મજબ ૂર કરી દે છે . એવુ ં બની શકે
છે

કે, મુસલમાન પોતાના પરવરિદગારની

અઝમત અને િનશાનીઓનુ ં રક્ષણ કરવા માટે
બ ૂતોને ગાળો દે ,

ના જવાબમાં મુશિરકો પણ

મજબ ૂર થઈને પિવત્ર ઈલાહી થાનોનુ ં અપમાન
કરે , એટલા જ માટે ખુદા હક
ુ મ આપે છે કે
મુશિરકોના ખુદાઓ માટે ગમે તેવા શ દો ન
વાપરો. કારણ કે, જો તમે

મ તેમ બોલશો તો

તેઓ ઝઘડો કરવા લાગશે અનેતેઓ પણ
પિવત્ર ઈલાહી

થાનોની તોહીન કરશે અને

હકીકતમાં મોમીનો પોતે જ ખુદા ઉપર ઘ ૃ ટતા
(તોહીન) કરવા માટે જવાબદાર ગણાશે.
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મોમીનને હક ર અને ઝલીલ કરવો
હઝરત

ઈમામ

જાફર

સાિદકે

(અલિ હ સલામ) ફરમા યુ ં : “જો કોઈ માણસ
કોઈ મોમીનની ગરીબી અને દાિરદ્રીને કારણે
તેને હલકો અને નીચો સમજશે તો ખુદા તેને
કયામતના િદવસે લોકોની સામે િતર કૃત કરી
દે શે.” (કાફી, બાબુલ ઈમાન વલ કુફ્ર, પાના
નંબર ૩પ૩)
આ ઉપરાંત આપ ફરમાવતા હતા કે,
“જો કોઈ જ રતમંદ અથવા ગેરજ રતમંદ
મોમીનને ઝલીલ સમજશે તો જયાં સુધી તે એ
મોમીનને ઝલીલ સમજવાનુ ં બંધ નહીં કરે યાં
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સુધી ખુદા તેને ઝલીલ કરશે અને દુ મન
સમજશે.” (કાફી, ભાગ - ર, પાના નંબર ૩પ૧)
આપ (અલિ હ સલામ) આ પણ ફરમાવે
છે કે, “કયામતનો િદવસ આવશે

યારે એક

પોકારનારો

કે

અવાજ

બુલદ
ં

કરશે

મારા

દો તોનુ ં મુખ ફેરવનારાઓ કયાં છે ? આ
સાંભળીને કેટલાક લોકો ઊભા થશે,

મના

ચહેરાઓ ઉપર ગો ત નહીં હોય અને કહેવામાં
આવશે કે, આ એ લોકો છે કે

મણે મોમીનોને

હેરાન કયાર્ અને તેમની સામે તેમના િવરોિધ
થઈને તેમની સાથે દુ મની કરી અને તેમના
દીનને કારણે તેઓ ઉપર બળજબરી કરી. યાર
પછી

હક
ુ મ

આપવામાં

આવશે
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દોઝખમાં લઈ જાઓ.” (કાફી, ભાગ - ર, પાના
નંબર ૩પર)
આ ઉપરાંત આ િરવાયત પણ છે કે :
“બેશક, અ લાહ તઆલા ફરમાવે છે કે
કોઈ મારા દો તને ઝલીલ કરશે તેણે (જાણે
કે) મારી સામે લડાઈનો મોરચો માંડયો અને હુ ં
મારા દો તોની મદદ કરવામાં બીજી બધી
વ ત ુઓ કરતા વધારે શિક્તશાળી

.ં ” (કાફી,

ભાગ - ર, પાના નંબર ૩પ૧)
અબુ હા ન કહે છે કે હુ ં ઈમામ જાફર
સાિદક (અલિ હ સલામ)ની િખદમતમાં હાજર
હતો

યારે ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ હાજર

રહેલા લોકોને સંબોધીને ફરમા યુ,ં “તમે મને શા
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માટે ઝલીલ કરો છો ? “ આ સાંભળીને એક
ખુરાસાની માણસ ઊભો થઈને બો યો : “અમે
આપ

(અલિ હ સલામ)ને

અથવા

આપ

(અલિ હ સલામ)ની સાથે સંબિં ધત હોય તેવી
કોઈ પણ વ તુને ઝલીલ કરવા માટે ખુદાની
પનાહ

માંગીએ

છીએ.”

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં : “હા, બેશક તમે
લોકો જ મને ઝલીલ કરનારાઓમાંના એક છો.”
તેણે ક ,ું “ખુદાની પનાહ, જો અમે કયારે ય
આપને ઝલીલ કયાર્ હોય.” ઈમામે ફરમા યુ ં :
“તમારી ઉપર અફસોસ છે , શું એવુ ં નથી થયુ ં કે
તમે લોકો જહફહની નજદીક હતા યારે એક
માણસે તમોને એક માઈલ માટે તમારી સવારી
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ઉપર બેસવા દે વાની િવનંતી કરી હતી અને ક ું
હત,ું ખુદાની કસમ, હુ ં પગપાળા ચાલીને બહુ જ
થાકી ગયો

ં અને મજબ ૂર થઈ ગયો

.ં આ

સાંભળીને તમે તેની સામે માથુ ં ઊંચકીને જોયુ ં
હત ું અને કોઈ ઘ્યાન આ યું ન હત.ું તમે તેને
હકીર સમજયો હતો. મોમીનને હકીર સમજનારે
મને ઝલીલ કય

અને ખુદાની ઈઝઝતનો

ખ્યાલ ન કય .”

મોમીનની મલામત કર

વા કરવો

ઈમામ બાિકર (અલિ હ સલામ) અને
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિ હ સલામ) ફરમાવે
છે , “એ કાયર્

માણસને કુફ્રની બહુ જ નજદીક

કરી દે છે , તે એ છે કે તે કોઈ માણસને
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અને તેની ભ ૂલ અને

પોતાનો દીની ભાઈ સમ

ુ ીને એ હેતથ
ુ ી ગણતો રહે કે ( તે યાદ
ટ
રાખીને )એક િદવસ તેની ઉપર િધકકાર કરી
શકાય અને મેણાં મારી શકાય.” (કાફી, ભાગ ર, પાના નંબર ૩પર)
હઝરત

રસ ૂલે

અકરમ

(સ લ લાહો

અલ હે વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે :
“અય એવા લોકો,

ઓ જીભથી તો ઈ લામનો

વીકાર કરો છો; પરં ત ુ તમારા િદલોમાં ખાલીસ
(િનમર્ળ)

ઈમાન

હજુ

પ્રવે યું

નથી.

મુસલમાનોની મઝી મત ન કરો અને તેમના
એબ ન શોધો. કારણ કે, જો કોઈ મુસલમાનોના
એબ શોધશે તો ખુદા તેના એબ શોધશે તેને
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િતર કૃત કરશે, ભલે પછી તેણે ખરાબ કામો
ઘરમાં કયાર્ હોય.”
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે છે કે, “જો કોઈ માણસ કોઈ મોમીનને
લાઅનત

અને

મલામત

(િધકકાર

અને

િતર કૃત) કરશે તો ખુદા તેની દુિનયા અને
આખેરતમાં લાઅનત અને મલામત કરશે.”
(કાફી, ભાગ - ર, પાના નંબર ૩પ૬)
તેવી

જ

રીતે

પયગ બરે

અકરમ

(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)
ફરમાવે છે : “જો કોઈ માણસ કોઈના ખરાબ
કામને જાહેર કરે તો તે એવા માણસ

વો છે ,

ણે પોતે જ એ ખરાબ કામ કયુર્ હોય અને જો
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કોઈ માણસ કોઈ મોમીનની લાઅનત અને
મલામત કરશે તો તે પણ મરતાં પહેલાં જ તે
બ ૂરાઈમાં ફસાશે.” (કાફી, ભાગ - ર, પાના
નંબર ૩પ૬)
એ વાત પ ટ રીતે જાણી લેવી જોઈએ
કે, મલામત કરવાની હર
ુ મતમાં અને નહીં
અનીલ મુ કર વાિજબ હોવામાં કોઈ ફરક નથી.
કારણ કે, વા તવમાં નહી અનીલ મુ કર,
નસીહત, હમદદ

અને ખેરખ્વાહી છે

ની

િવગતનુ ં વણર્ન આગળના પ્રકરણોમાં થઈ ગયુ ં
છે અને તે (નહીં અનીલ મુ કર) લાઅનત અને
મલામત (િધક્કાર)થી જુદી બાબત છે .
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ઈમામે જાફર સાિદક (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે છે કે, “જો કોઈ મોમીનની િવ ઘ્ધ કોઈ
એવી વાતનુ ં વણર્ન કરે ,
બનાવી

શરિમંદા

નો હેત ુ તેને એબદાર

કરવાનો

હોય,

થી

તે

લોકોની નજરોમાંથી ઉતરી જાય તો તેને (તેમ
કરનાર માણસને) ખુદા પોતાની દો તી અને
િવલાયતની બહાર કરીને શયતાનની િવલાયત
તરફ ધકેલી દે છે પરં ત ુ શયતાન પણ તેને
કબ ૂલ કરતો નથી.” (કાફી, ભાગ - ર, બાબુર
વેયત અલલ મુમીન, ભાગ - ર, પાના નંબર
૩પ૯)
અ લામા મજિલસી આ હદીસનુ ં િવવરણ
કરતા ફરમાવે છે કે , “એવા કોઈ બનાવનુ ં

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 883
ન

HAJINAJI.COM

વણર્ન કરવામાં આવે તો મોમીનની બુિઘ્ધ
અથવા સમજણ ઓછી હોય અને એમ પણ હોઈ
શકે છે કે ચાિર યની બાબત પણ એમાં શાિમલ
હોય અને િવલાયતનો અથર્ મોહ બત અને
દો તી હોય અને શયતાન તેને કબ ૂલ નહીં કરે
તેનો અથર્ શયતાનની સરખામણીએ ઈ સાનની
ગુમરાહી અને હલાકત અને શયતાનનુ ં ખુદાથી
જુદા થવુ ં છે . અને શયતાન ખુદાથી દૂ ર થઈ
ગયો છે . તેથી શયતાનનો ખુદા પાસે કોઈ
વાથર્ નથી. તેથી તેવા માણસથી પણ તે દૂ ર
રહેવા ઈ છે છે .”
મોહ મદ િબન ફઝીલે ઈમામ મ ૂસા િબન
જાફર (અલિ હ સલામ)ને અઝર્ કરી : “આપ
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પર હુ ં કુરબાન થઈ જાઉં હુ ં મારા મોમીન ભાઈ
િવષે એવી વાત સાંભ ં

ં

ખરાબ છે અને

એક યિક્ત માટે તે વાત અસહય છે . પછી હુ ં
મારા તે મોમીન ભાઈને એમ પ ૂ ં કે મેં તારા
િવષે આ વાત સાંભળી છે તે સાચી છે ? તો તે
વાતને

વીકારતો નથી. વા તવમાં મને એક

ભરોસાપાત્ર

યિકત મારફત આ વાત જાણવા

મળી છે .” ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ ફરમા ું :
“અય મોહ મદ, તારા મોમીન ભાઈ િવષે તારી
આંખ અને કાનને ખોટા સમજ. એટલે કે, એમ
કહી ને તેને માફ કરી દો કે મારી આંખ અને
કાનોએ ખોટું જોયુ,ં સાંભ યુ ં છે . જો તારા
મોમીન ભાઈ િવષે પચાસ માણસો તે વાત કરે
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અને તે પોતે તે વાતનો ઈ કાર કરે તો તમે
તમારા મોમીન ભાઈને જ સાચો માનો અને
બીજા માણસની વાતોને રદીયો આપી દો.
એટલે કે , એમ કહો કે તેઓને સંદેહ થયો છે
અને તેની એ ખરાબ વાતને જાહેર ન કરો

ના

કારણે તમે તેને ખરાબ, ચાિર યહીન અને
બેઈઝઝત સાિબત કરી શકો. કારણ કે, જો તમે
એવું કરશો તો તમારી ગણતરી એવા લોકોમાં
થશે

મના િવષે ખુદાવંદે કરીમ કુરઆનમાં

ફરમાવે છે કે “ એ લોકો

ઓ મોમીનો વ ચે

ખરાબ વાત જાહેર કરે છે , તેમના માટે દુિનયા
અને આખેરતમાં દદર્ નાક અઝાબ છે .” (હજ,
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વસાઈલ, પ્રકરણ ના. પ૭, ભાગ - ૭, પાના
નંબર ૬૦૯)
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે કે, “જો કોઈ
માણસ પોતાના ભાઈના એબ જૂએ અને તેના
પાએલા એબને જાહેર કરવા માટે ર તામાં
એક ડગલું ભરે તો તેણે

પહેલ ું ડગ ઉપાડયુ ં

હશે તે પગલું દોઝખમાં મ ૂકશે અને કયામતમાં
ખુદા બધા લોકોની સામે તેના

પાએલા એબોને

જાહેર કરશે.” (હજ, વસાઈલ, ભાગ - ૭, પાના
નંબર ૬૦ર)
ઈમામ જાફરે સાિદક (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે છે : “જો કોઈ માણસ કોઈ મોમીનની
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િવ ઘ્ધ કોઈ િહકાયત બયાન કરે , તેની આબ
પર કલંક લગાવે, તેને બેઈઝઝત કરે તો ખુદા
તેને એવી જગ્યાએ રાખશે જયાં જહ મનુ ં લોહી
અને પ હશે.(

જગ્યાએ િઝના કરનારાઓના

ગુપત
્ ભાગમાંથી નીકળે લી ગંદકી, લોહી અને
પ

ભેગ ું થયું હશે).” (મુ તદરક, િકતાબે હજ,

પ્રકરણ ૧૩૭)
ઈમામે જાફરે સાિદક (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે છે કે, “જો કોઈ માણસ કોઈ મોમીનના
ગુનાહ િવષે જાણતો હોય અને ગુનાહની વાત
ગુ ત રાખવાના બદલે જાહેર કરી દે અને તે
મોમીનની મગફેરત માટે દુવા ન કરે તો તેવો
માણસ ખુદાની દ્રિ ટએ તે ગુનાહગાર
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અને તે ગુનેહગારનો અઝાબ તેની ઉપર આવી
જાય છે અને તે ગુનાહ કરનારો (સાચો)
ગુનેહગાર બક્ષાઈ જાય છે . કારણ કે, દુિનયામાં
તેની

બદનામી અને

વાઈ થાય તે (તેના

ગુનાહનો) ક ફારો બની જાય છે

યારપછી

આખેરતમાં તેની

વાઈ નહીં થાય. કારણ કે,

ખુદા બહુ જ દયા

છે , તેથી એક ગુનાહ માટે

એક માણસને બે વખત સજા કરતો નથી અને
તેને બે વખત

વા પણ કરતો નથી. “ (હજ,

મુ તદરક, પ્રકરણ ૧૩૭)
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શે‘ર અથવા ન ર (કા ય પં કત)માં
મોમીનની મઝી મત કરવી
શેખ અ સારી (અ.ર.) ફરમાવે છે કે
કુરઆન, સુ ત, ઈજમાઅ, (બહમ
ુ િત) અને
અક્કલની રીતે મોમીનની બ ૂરાઈ કરવી હરામ
છે . કારણ કે, મોમીનની બ ૂરાઈમાં એબ શોધવા,
મેણાં મારવા, ગીબત કરવી, મલામત કરવી
અને તેની ગુ ત વાતોને જાહેર કરી દે વાનો
સમાવેશ થાય છે .

દરે ક બાબતો હલાક કરી

દે નાર ગુનાહે કબીરા છે . તેથી એ તમામ
બાબતોમાં એ વાતનો પણ સમાવેશ થઈ જાય
છે અને જો કોઈ એવી બાબત િવષે મોમીનની
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બ ૂરાઈ કરે

તેનામાં મોજૂદ ન હોય તો તે

બોહતાન પણ છે .
ફાિસક

મોમીન

અને

ગૈરફાિસક

મોમીનની બ ૂરાઈ કરવામાં કોઈ ફેર પડતો નથી.
બંનેની બ ૂરાઈ કરવી હરામ છે . આ િવષયમાં
ફાિસકોની મઝઝમતમાં

િરવાયતો મળે છે

તેમાં બેઈમાન લોકો અથવા એવા લોકોનો
સમાવેશ થાય છે ,

ઓ ખુ લે આમ ગુનાહ

કરતા હોય છે . પરં ત,ુ ગૈર મોમીનની બ ૂરાઈ
કરવી હરામ નથી. કારણ કે, તે એહતેરામને
પાત્ર નથી. તેથી દરે ક િબદઅત કરનારાની એ
બાબત

તેનામાં મોજ્રદ હોય, તેની મઝી મત
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કોઈ તેની જાળમાં ફસાઈ ન જાય એ િન યતથી
કરવી જાએઝ છે .

મોમીનને તકલીફ પહ ચાડવી
ખુદાવંદે
ફરમાવે છે : “
મોમીન

આલમ

સ ૂરએ

અહઝાબમાં

લોકો મોમીન પુ ષો અને

ત્રીઓની તેઓએ કાંઈ કયાર્ વગર

(એટલે કે તેઓથી એવાં ગુનાહ ન થયા હોય
ના કારણે તેઓને તકલીફ આપવામાં આવે)
તેમને મુસીબતમાં મ ૂકે છે . (ઈજા પહ ચાડે છે )
તો બેશક, તે ગુનાહ અને ઘણું મોટું જૂઠાણું કરે
છે . એટલે કે, બોહતાનના અઝાબને પાત્ર છે
અને જાહેરી સજાને લાયક છે (તેઓ ખરે જ
દોષારોપણ અને ખુ લા ગુનાહોનુ ં બીજો પોતાના
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િશરે વહોરે છે ).” (સ ૂરએ અહઝાબ - ૩૩, આ :
પ૮)
ઈમામ સાિદક (અલિ હ સલામ) ફરમાવે
છે કે, “ખુદા ફરમાવે છે કે

કોઈ મારા મોમીન

બંદાને તકલીફ પહ ચાડે છે તે મારી િવ ઘ્ધ
યુઘ્ધની ઘોષણા કરે છે અને

કોઈ મારા

મોમીન બંદાનો એહતેરામ કરે છે તે મારા
ગઝબથી િનભર્ય અને સુરિક્ષત રહે છે .” (કાફી,
પાના નંબર ૩પ૦)
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે કે , “ ણે કોઈ
મોમીનને નારાજ કય તેણે મને નારાજ કય
અને મને નારાજ કરનાર તૌરે ત, ઝબ ૂર અને
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કુરઆનની રીતે મલઉન થશે. (અને બીજી
િરવાયત પ્રમાણે) એવા માણસ ઉપર ખુદા
તમામ

ફિર તાઓ

અને

તમામ

લોકોની

લાઅનત થશે.” (હજ, મુ તદરક, પ્રકરણ ૧રપ)
તેવી જ રીતે આપ (સ લ લાહો અલ હે
વ આલેહી વસ લમ)એ આમ પણ ફરમા યુ ં :
“જો કોઈ માણસ કોઈ મોમીનને રં જીદા કરે તો
પછી તે આખી દુિનયા તેને આપી દે તો તેના
િદલને તોડવાના ગુનાહની પ ૂિતર્ થઈ શકશે નહીં
અને તેને (આપનારને) પણ કોઈ અજ્ર નહીં
મળે .”
આપ (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ)એ આ મુજબ ફરમા યુ ં : “જો કોઈ
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માણસ કોઈ મોમીનને નાહક તકલીફ પહ ચાડે
તો

તેણે

(જાણે

કે)

દસ

વખત

મક્કએ

મોઅઝઝમા અને બૈત ુલ મામ ૂરને ન ટ કયુર્ અને
ખુદાના એક હજાર મુકરર્ બ ફિર તાઓને કતલ
કયાર્ .” (મુ તદરક, િકતાબે હજ, પ્રકરણ ૧૩પ)
આ

હદીસથી

જાણવા

મળે

છે

કે,

ુ માઅમ ૂર
મોમીનની ઈઝઝત મક્કા અને બૈતલ
કરતા દસ ગણી અને ફિર તાઓ કરતા હજાર
ગણી વધારે છે .

પાડોશીને તકલીફ પહ ચાડવાની સ
સખત હોય છે
કેટલાંક
તકલીફ

સંજોગોમાં

પહ ચાડવાનુ ં

અમુક

લોકોને

ખુદાવંદે

આલમે
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ભારપ ૂવર્ક હરામ ગણા યુ ં છે અને તે માટે
દુિનયા અને આખેરતની સખત સજાઓ િનિ ત
કરવામાં આવી છે . તેમાં પાડોશીઓના હકનો
પણ સમાવેશ થઈ જાય છે .
અ સાર

પૈકી

એક

માણસ

હઝરત

ુ ા (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
રસુલેખદ
વસ લમ) પાસે આ યો અને અરજ કરી કે : “મેં
ફલાણા મોહ લામાં એક મકાન ખરી ું છે અને
મારો સૌથી નજીકનો પાડોશી એક એવો માણસ
છે

ની પાસેથી મને નેકીની કોઈ આશા નથી

અને હુ ં તેની ખરાબીથી સુરિક્ષત નથી.” હઝરત
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
રસ ૂલેખદ
વસ લમ)એ હઝરત અલી (અલિ હ સલામ),
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હ. સલમાન (ર.), હ. અબુઝર (ર.), અને હ.
મીકદાદ (ર.)ને ફરમા યું કે “મિ જદમાં જઈને
મોટા અવા

એઅલાન કરો કે

કોઈના

પાડોશી તેની ખરાબીથી સુરિક્ષત અને િનભર્ય
નહીં હોય તેનામાં ઈમાન નથી.” તેઓએ ત્રણ
વખત આ વાતનુ ં એઅલાન કયુ.ર્ યારપછી આં
હઝરત

(સ લ લાહો

અલ હે

વ

આલેહી

વસ લમ)એ પોતાની સામેના ચાલીસ ઘરોના
ચાલીસ દરવાજાઓની તરફ હાથ વડે ઈશારો
કય (એટલે કે ચારે બાજૂના ચાલીસ ઘરો) એક
બીજાના પાડોશીઓ છે .

મના હકોને ઘ્યાનમાં

રાખવા જોઈએ. (કાફી, િકતાબે અશરફ, બાબ
હુ નુલ જવારે , ભાગ - ર, પાના નંબર ૬૬૬)
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હઝરત ઝહેરા (સલામુ લાહે અલ હા)ના
‘મ હફ’ (હદીસોના સંગ્રહની િકતાબનુ ં નામ)માં
છે કે :
કોઈ ખુદા અને કયામતના િદવસ
ઉપર ઈમાન રાખતો હોય તે પોતાના પાડોશીને
તકલીફ આપતો નથી, મહેમાનનો એહતેરામ
કરે છે , સારી વાતો કરે છે અથવા ચ ૂપ રહે છે .
(ઉસ ૂલે કાફી, ભાગ - ર, પાના નંબર ૬૬૭)
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે છે : “

માણસ પોતાના પાડોશી સાથે

સદવતર્ન નથી કરતો તે અમારામાંથી નથી.”
(કાફી, ભાગ - ર, પાના નંબર ૬૬૮)
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હઝરત પયગ બરે અકરમ (સ લ લાહો
અલ હે વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે કે, “
કોઈ પોતાના પાડોશીને તકલીફ આપે તેને ખુદા
જ તની સુગધ
ં થી (પણ) વંિચત રાખશે અને
તેની જગ્યા દોઝખ હશે અને દોઝખ ખરાબ
જગ્યા છે . અને

માણસ પોતાના પાડોશીનો

હક અદા નથી કરતો તે અમારામાંથી નથી.
િજબ્રઈલ હંમેશા પાડોશીઓની એટલી બધી
ભલામણ કરતા હતા કે મને ગુમાન થયુ ં કે
(કદાચ) પાડોશી વારસો લેવા માટે હકદાર
થનારાઓમાં ગણાઈ જશે.” (વસાઈલ, િકતાબે
હજ, પ્રકરણ ૮૬, પાના નંબર ૪૮૮)
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આપ (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ)એ આ પ્રમાણે પણ ફરમા યુ,ં “
પોતાના પાડોશીને તકલીફ આપે અને

નો

પાડોશી તેની તકલીફથી સુરિક્ષત ન હોય તે
જ તમાં નહીં જઈ શકે.” આપ (સ લ લાહો
અલ હે

વ

આલેહી

વસ લમ)એ

તબ ૂકમાં ફરમા યુ ં હત ું કે “

ગઝવએ

કોઈ પોતાના

પાડોશીને તકલીફ આપતો હોય તે અમારી સાથે
ન આવે.” (વસાઈલ, િકતાબે હજ, પ્રકરણ ૭ર)
એક

િદવસ

અ હાબે

ુ ા
રસ ૂલેખદ

(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ને
અઝર્ કરી : “અમુક ત્રી િદવસે રોઝા રાખે છે ,
અને આખી રાત ઈબાદત કરે છે , સદકો આપે
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છે ; પરં ત ુ પોતાની જીભથી પોતાના પાડોશીને
તકલીફ આપે છે .”

ુ ા
યારે હઝરત રસ ૂલેખદ

(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ) એ
ફરમા યુ ં કે, “તે ત્રીમાં કોઈ ભલાઈ નથી અને
તેણી જહ મવાસીઓ પૈકી છે .” લોકોએ ક ,ું
“અમુક ત્રી ફકત વાિજબ નમાઝ પડે છે , માહે
રમઝાનના

રોઝા

રાખે

છે

અને

પોતાના

પાડોશીને તકલીફ પહ ચાડતી નથી. યારે આપે
ફરમા યું કે તે જ તના હકદારો પૈકી છે .” (હજ,
મુ તદરક, પ્રકરણ - ૭ર)
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ)એ ફરમા યુ ં : “પાડોશી
ત્રણ પ્રકારના હોય છે . (૧) પહેલો એ પાડોશી
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ના ત્રણ હક છે તે એવો પાડોશી છે ,
મુસલમાન હોય અને સગપણ ધરાવતો હોય.
(ર) બીજો એ પાડોશી

મુસલમાન હોય તેના

બે હક છે અને (૩) ત્રીજો પાડોશી

કાફર હોય

તેનો હક ફકત પાડોશીઓનો એક હક હોય છે .”
(મુ તદરક, િકતાબે હજ, પ્રકરણ - ૭ર)
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિ હ સલામ)
ફરમા યું કે, “એ મલઉન છે , એ મલઉન છે
પોતાના પાડોશીને તકલીફ પહ ચાડતો હોય.”
(કાફી)
આ ઉપરાંત ફરમાવે છે
બીનયામીન

હ.

યાકૂબ

કે , જયારે

(અલિ હ સલામ)

પાસેથી ચા યા ગયા યારે આપે ફિરયાદ કરી,
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“અય ખુદા, શુ ં ત ું મારી ઉપર રહેમ નથી કરતો
કે તેં મારા પુત્રને લઈ લીધો અને મને આંધળો
કરી નાખ્યો ? ખુદાએ તેઓ ઉપર વહી નાિઝલ
કરી, જો મેં મારી નાખ્યો તો હુ ં તેને જીવતો
કરીશ

થી તારા સુધી પહ ચાડી દઉં; પરં ત ુ ત ું

તે ઘેટાને યાદ કર

નુ ં માથુ ં તું કાપીને શેકીને

ખાઈ ગયો હતો અને તારો ફલાણા નામનો
પાડોશી હતો

ણે રોઝો રાખ્યો હતો, તેમ છતાં

ું (મુ તદરક, િકતાબે
તેને તેં કાંઈ આ યુ ં ન હત.”
હજ, પ્રકરણ ૭ર)
બીજી એક િરવાયતમાં છે કે, યારપછી
યાકૂબે (અલિ હ સલામ) એક પ્રથા નક્કી કરી
નાખી હતી કે દરરોજ સવારે (તેઓ તરફથી)
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એક માણસ તેના ઘરે થી એક ફરસખ (ત્રણ
માઈલ) દૂ ર સુધી જાહેરાત કરતો જતો હતો કે
કોઈને ના તો કરવાને જ ર હોય તેઓ
યાકૂબ (અલિ હ સલામ)ના ઘરે આવી જાય
અને સાંજના વખતે પણ જાહેરાત થતી કે જો
કોઈને રાતનુ ં ખાણુ ં ખાવું હોય તે યાકુબ
(અલિ હ સલામ)ના ઘરે આવી જાય.
ઉપરની હદીસથી એ વાત સારી રીતે
સમજાય છે કે, પાડોશીના હકની અહેમીયત
કેટલી છે . પાડોશીના હકો ઘણી હદીસોમાં બયાન
કરવામાં આ યા છે ; પરં ત ુ અત્રે સંિક્ષ તમાં તેનો
સારાંશ પ્ર ત ુત કરવામાં આવે છે .
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પાડોશીના હકો
પાડોશી સાથે નેકી અને મહેરબાનીભય
વતાર્ વ કરો. તેની સાથે ભલાઈ કરવામાં િવલંબ
ન કરો. પાડોશીને

ુ ી જ રત હોય તે
વ તન

ૂ ુ ન કરો, તેને તમારા
આપવામાં િદલ ટંક
માલમાં ભાગીદાર સમજો, તેને સલામ કરો, તે
વાત

પાવવા માંગતો હોય તેને જાહેર ન

કરો, (તેની ઉલટ તપાસ ન કરો) બીમારીમાં
તેના ખબર અંતર પ ૂછો, મુસીબતમાં તેને
સાં વના આપો, તેના ગમમાં હમદદ કરો, તેની
ખુશી

અને

આનંદના

પ્રસંગોમાં

તેને

મુબારકબાદી આપો, તેનો કોઈ એબ (દુગુર્ણ)
જાણવા મળે તો તેને

પાવી દો. જો તેનાથી
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કોઈ ભ ૂલ થઈ જાય તો તેને માફ કરી દો, જો
ઘરની વ ચેની (સંયકુ ત) દીવાલ ઉપર તે કાંઈ
કરવા માંગતો હોય તો તેને અટકાવો નહીં. જો
તેને

પોતાના

પાડોશીના

મેદાનમાંથી

કોઈ

પાઈપ કે ગટર પસાર કરાવવી હોય તો તેને
ુ
રોકો નહીં. ઘરની વ તઓ
પૈકી

ુ
વ તઓ
તેને

જોઈતી હોય તે આપવામાં આનાકાની ન કરો.
પોતાના પાડોશીના અહેલો અયાલ ઉપર નજર
ન કરો, તેની ગેરહાજરીમાં તેના ઘરથી ગાિફલ
ન રહો, તેની ઓલાદ ઉપર મહેરબાની કરો અને
તેઓને દીન અને દુિનયાની સારી સારી વાતો
કરીને માગર્દશર્ન આપો. પાડોશી મદદ માંગે તો
તેની મદદ કરો, તે કઝર્ માંગે તો તેને કઝર્
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આપો, તેની રજા વગર તમારા ઘરને તેના ઘર
કરતા ઊંચું ન બનાવો કે
રોકાઈ જાય, ઘરમાં

થી તેના ઘરની હવા
વાિદ ટ ખાણું લાવવા

(બનાવવા)માં આવે તેમાંથી પાડોશીના ઘરે
પણ મોકલો અને તેમ કરવુ ં શકય ન હોય તો
પાવીને ખાઓ,

થી પાડોશીઓના બાળકો

સુધી તેની સુગધ
ં
ન પહ ચે અને તે (સુગધ
ં ી
ખાણુ ં ન મળવાને કારણે) અકળાઈ નહીં. કારણ
કે, શકય છે કે કદાચ પાડોશી પોતાના બાળકો
માટે એવું વાિદ ટ લાવી શકતો ન હોય.

વનસાથી (શર ક હયાત)ને સતાવવા
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે કે, “

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 907
ન

પ ની

HAJINAJI.COM

પોતાના પિતને સતાવતી હોય તો ખુદાવંદે
આલમ તેની નમાઝ અને બીજા નેક અમલ યાં
સુધી કબ ૂલ કરતો નથી જયાં સુધી તેણી
પોતાના પિતના હકોને અદા ન કરી દે અને તેને
પોતાનાથી રાજી ન કરે . ભલે પછી તેણી દરરોજ
રોઝા

રાખે,

ગુલામોને

આઝાદ

કરે

અને

અગિણત માલ સદકામાં આપી દે તેમ છતાં
તેણી

દોઝખમાં

જશે.”

યારપછી

આપ

(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)એ
ફરમા યું કે, “

પિત પોતાની પ નીને તકલીફ

આપતો હશે તેની સાથે પણ એ જ
કરવામાં

આવશે

કરવામાં આ યુ ં છે .

નુ ં પ ની

િવષે

યવહાર
વણર્ન

કોઈ પોતાની પ નીના
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દુ યર્વહારને સહન કરીને ખુદા પાસે પોતાની
સબ્રનો બદલો માંગે તો તેને દરે ક વખતે સબ્ર
માટે કરવા બદલ એટલો બદલો મળશે

ટલો

હ. અ યુબ (અલિ હ સલામ)ને તેમની સબ્ર માટે
મ યો હતો અને તેની પ નીના દરરોજ િદવસ
રાતમાં રે તીના રણના દરે ક કણ

ટલા ગુનાહ

ગણાશે અને જો તેણી પોતાના પિતને રાજી કયાર્
વગર મરણ પામશે તો તેણીને મુનાફીકો સાથે
ઊંધા માથે જહ મમાં સૌથી નીચેના તબક્કામાં
નાખવામાં આવશે.

ત્રી પોતાના પિત સાથે

સહયોગ નથી કરતી, પિત તેને ઘરખચર્ માટે
ટલી રકમ આપે તેના ઉપર સબ્ર નથી કરતી,
પિત ઉપર દબાણ કરીને

કામ તેનામાં શિક્ત
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ન હોય તે કરવા માટે મજબ ૂર કરે છે , તો ખુદા
તેવા નેક અમલને પણ કબ ૂલ નહીં કરે

(નેક

અમલ)થી જહ મની આગ તેનાથી દૂ ર થાય
અને તેણીનો એવો
સુધી

ખુદા તેની

યવહાર ચાલુ રહેશે યાં
ઉપર

ગઝબનાક

રહેશે.”

(વસાએલુિ શઆ, િકતાબે િનકાહ, પ્રકરણ - ૮ર,
પાના નંબર ૧૧૬)

ફક રને સતાવવા
અ લાહ

તઆલા

સ ૂરએ

બકરહમાં

ફરમાવે છે :
“અય
તમારા

સદકા

ઈમાન
(દાન,

લાવનારાઓ
ખૈરાત)ને
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ચડાવીને કે ઈજા પહ ચાડીને યથર્ કરો નહીં.”
(સ ૂરએ બકરહ - ર, આ : ર૬ર)
આ પ્રમાણે પણ ફરમા યું : “(સાઈલને
ફકીરને ) સારા શ દોમાં જવાબ આપી દે જો
(તેના આગ્રહ કરવાને કારણે તરછોડશો નહીં.)
તેની માફી માંગી લેવી એ ખેરાતથી વધારે સા ં
છે

ખૈરાત કયાર્ પછી તકલીફ આપવામાં

આવે.”
“માયા

શ દો અને ક્ષમાવ ૃિત એવા

એક દાન કરતા કે

ની પાછળ ઈજા હોય

વધારે સારી (બહેતર) છે અને અ લાહ બેપરવા
(અને) સહનશીલ છે .” (સ ૂરએ બકરહ - ર, આ :
ર૬ર)
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દાખલા તરીકે, તેનાથી મુખ ફેરવી લેવ ુ ં
અથવા તેની સાથે સખતાઈ ભયુર્ વતર્ન કરવુ ં
અને સદકો આ યા પછી તેને કોઈ કામ કરવા
માટે મજબ ૂર કરવો. અથવા સદકો આપવાની
જાહેરાત કરી તેની આબ ઘટાડવી.
િરવાયત છે કે નેક કામ કયાર્ પછી
ઉપકાર કરી દે ખાડનાર જ તમાં પ્રવેશ નહીં
પામી શકે. (લોઆલીયુલ અખ્બાર, પાના નંબર
ર૭૭)
અ ય એક હદીસમાં ફરમા યું છે કે, તેની
ઉપર જ ત હરામ છે . આ ઉપરાંત ફરમા યું કે :
મોહતાજો ઉપર ઉપકાર કરીને જાહેર
કરનાર દુિનયા અને આખેરતમાં મલઉન છે
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અને મા બાપ તથા ભાઈઓ અને બહેનો ઉપર
અહેસાન કરીને જાહેર કરનાર ખુદા અને તેના
ફિર તાઓની રહેમતથી દૂ ર છે , અને દોઝખની
આગથી પાસે છે . તેવા માણસની દુવા કબ ૂલ
થતી નથી, તેની હાજત પ ૂરી થતી નથી અને
ખુદા તેને દુિનયા તથા આખેરતમાં રહેમતની
નજરોથી નહીં જૂએ.
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મ
ંુ ાલીસમો

ુ ોહ
ન

મકરો ફરબ (છળ કપટ)
મકરો ફરબ (છળ કપટ) અને વચન ભંગ
ચોથો ગૈરે મ સ ૂસ (કુરઆને મજીદની
પ ટ આયતોથી પ્રમાિણત ન હોય તેવો)
ગુનાહે કબીરા,
કરવામાં આ યો

ગુનાહ માટે જહ મનો વાયદો
છે

કે

વચન

છે તરપીંડી કરવી તે છે . અત્રે

ભંગ

અને

િરવાયતોનો

ફાયદો ઉઠાવવામાં આ યો છે તેમાં આ ગુનાહ
ની સજા જહ મ દશાર્ વવામાં આવી છે . ઉસ ૂલે
કાફીમાં િકતાબે ઈમાન વ કુફ્રના પ્રકરણ મકર,
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ઉઝર, ખદઅહમાં આ બાબતની છ હદીસો
નમ ૂના પે પ્ર તુત કરવામાં આવે છે .
હઝરત

અમી લ

મોઅમેનીન

(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે : “જો છે તરપીંડી
અને ફરે બ (છળ કપટ) કરવાની સજા જહ મ
ન હોતે તો બધા લોકોમાં હુ ં સૌથી મોટો
ધોકાબાઝ હોત.” (કાફી, ભાગ - ર, પાના નંબર
૩૩૬)
આ

ઉપરાંત

આપ

(અલિ હ સલામ)

ફરમાવે છે : “બેશક, વચન ભંગ કરનાર, ગુનાહ
કરનાર અને ખયાનત કરનાર જહ મી છે .”
‘વસાઈલ’માં લખ્યુ ં છે કે પયગ બરે
અકરમ

(સ લ લાહો

અલ હે
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વસ લમ) ફરમાવે છે : “મુસલમાનો દગો અને
ફરે બ આપવો ન જોઈએ. કારણ કે, મેં િજબ્રઈલ
પાસેથી સાંભ યું છે કે દગો અને ફરે બ આપનાર
જહ મી

છે .”પછી

ફરમા યુ ં કે,

“જો

કોઈ

મુસલમાન સાથે દગો કરે અથવા ખયાનત કરે ,
તેઓ અમારામાંથી નથી.” અને લગભગ આ જ
િવષયને લગતી હદીસો ન ધવામાં આવી છે .
તેવી જ રીતે મુ તદરકમાં આ િવષયને લગતી
િરવાયતો

ન ધવામાં

આવી

છે .

અમી લ ્

મોઅમેનીન (અલિ હ સલામ)ને કહેવામાં આ યુ ં
કે, આપના િવરોિધ (મોઆિવયાના) હાથમાં
હકૂમત અને િખલાફત મજબ ૂત ન થાય યાં
સુધી રહેવા દો અને બરતરફ ન કરો.
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આપ (અલિ હ સલામ)એ તેને જવાબમાં
ક ું :
અને

“દગો

ફરે બ

કરનાર

તેમ

જ

વાયદાનો ભંગ કરનાર બધા જહ મી છે .”

‘મકર’, ‘ગ ’ અને ‘ખદઅહ’નો અથ
‘ગદ્ર’ કે
થાય છે
ઉદૂર્

નો અથર્ વાયદાનો ભંગ કરવો

નો િવગતવાર ઉ લેખ ગુનાહે કબીરા

પહેલા

ભાગના

એકવીસમાં

પ્રકરણમાં

કરવામાં આ યો છે . ‘મકર’ અને ‘ખદઅહ’નો
અથર્ એવો થાય છે કે, બીજા માટે એવી રીતે
ખરાબ ઈરાદો કરવો

તે સમજી ન શકે.

દાખલા તરીકે, જાહેરમાં તો તેની સાથે ભલાઈ
કરવી પણ બાિતનમાં તેની સાથે બ ૂરાલ કરવી

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 917
ન

HAJINAJI.COM

અથવા જાહેરમાં તેની સાથે મોહ બત અને
સહયોગ દે ખાડવો; પરં ત ુ બાિતનમાં દુ મની
રાખી તેનો િવરોધ કરવો. અથવા તો જાહેરમાં
એવુ ં દે ખાડવું કે તેની સાથે પોતાને કોઈ સંબધ
ં
નથી અને ખાનગીમાં એવી તક શોધતા રહેવી
ૂ માં,
નાથી તેને તકલીફ પહ ચાડી શકાય. ટંક
મકર અને ખુદઅહ, દુગલાપન (કમીનાપણુ)ં
અને મુનાફેકતનો અથર્ દં ભ, બે રં ગ અથવા બે
મોઢાના હોવાનો થાય છે . એટલે કે, જાહેરમાં
સા ં અને બાિતનમાં ખરાબ

ના બે પ્રકાર છે .

(૧) પહેલો ખુદા, પયગ બર અને ઈમામની
સાથે દગો, (કપટ) ચાલબાજી અને વચન ભંગ
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અને (ર) બીજા પ્રકાર લોકો સાથે દગાબાજી
અને છે તરિપંડી.

ુ ા સાથે છળ - કપટ અને ચાલબા
દ
છળ

કપટનો

સૌથી

ખરાબ

પ્રકાર

મુનાિફકોનો ખુદાવંદે આલમ સાથેનો દગો છે .
એટલે કે, તે લોકો પોતાનુ ં કુફ્ર

પાવી રાખતા

હતા અને જાહેરમાં ઈ લામ અને ઈમાન યકત
કરતા હતા.

િવષે ખુદાવંદે આલમ સ ૂરએ

બકરહમાં ફરમાવે છે કે : “(આમ કહીને) તે
લોકો ખુદા અને એહલે ઈમાનને દગો આપે છે
(છે તરવા

માંગે

છે )

પરં ત,ુ

ખરે ખર

તેઓ

પોતાના િસવાય કોઈને છે તરતા નથી પણ
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તેમને (તેન)ુ ં ભાન નથી.” (સ ૂરએ બકરહ - ર,
આ : ૯)
દગો એ વખતે કહેવાય જયારે
માણસને દગો દે વામાં આવે તો દગાની વાતથી
અજાણ હોય. તો પછી પ

એ થાય છે કે

ખુદાની સાથે દગો કેવી રીતે થઈ શકે ? આ
પ્ર નો જવાબ એ છે કે, એ લોકો પયગ બર
અને મોઅમીનોની સાથે દગો કરતા હતા. તે
પયગ બર અને મોઅમીનો સાથેનો દગો એ જ
ખુદા સાથેનો દગો કહેવાય છે અથવા તો એ
મુનાિફકો ખુદા સાથે દગો અને છળ કપટ
(ફરે બ) એવી રીતે કરતા હતા કે પોતાની
મુનાફેકત

પાવતા હતા અને ઈમાનનો દે ખાવ
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કરતા હતા. પોતાની જાત સાથે દગો કરવાનો
અથર્

એ

છે

કે

દગાથી

પયગ બર

અને

મોમીનોને કાંઈ નુકસાન થત ું નથી; પરં ત ુ તેન ુ ં
નુકસાન તેને (દગો કરનાર) પોતાને જ થાય
છે . કેમ કે, તેવો માણસ પોતાની જાતને નેકી
અને સઆદતથી વંિચત કરી નાખે છે અને તેના
કારણે

દુિનયામાં

પોતાના

માટે

વાઈની

મુસીબત અને આખેરતમાં અઝાબે ઈલાહીનો
સામાન તૈયાર કરે છે .
ખુદા સાથે દગો કરવાનો અથર્ દે ખાવ
માટે ઈબાદત કરવી પણ થાય છે .

નુ ં વણર્ન

િશકર્ િવષેની ચચાર્ના અંિતમ ભાગમાં કરવામાં
આ યુ ં છે .
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હાની મરતબાનો દાવો
અમુક લોકો ઉ ચ મઝહબી અને

હાની

મરતબાથી વંિચત હોવા છતાં તેવો મરતબાનો
દાવો કરવાનો ખુદા સાથે છળ કપટ કરવાના
અથર્માં સમાવેશ થઈ જાય છે . હકીકતમાં તેવો
દાવો કરનારા સબ્ર, શુક્ર, તવક્કલ, મોહ બત,
રે ઝા, ત લીમ, ઈખ્લાસ વગેરે
વંિચત હોય છે .

વી બાબતોથી

મ કે, કોઈ એવો દાવો કરે કે

માઅબ ૂદ (ઈબાદતને પાત્ર) ફકત ખુદા છે અને
તેની િસવાય કોઈ માઅબ ૂદ નથી અને કહેતો
હોય કે “ઈ યાક નઅબોદો” પરં ત ુ વા તવમાં તે
શૈતાનની પ ૂજા કરતો હોય છે . તે કહે કે
‘અ લાહો અકબર’ એટલે કે મારી નજરોમાં ખુદા
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દરે ક વ તુઓથી મહાન (મોટો) અને માનવંત
છે . જયારે ખરે ખર, માલ હા◌ો◌ે અને દુ યવી
દરજાઓ તેના િદલમાં મોહ નાખીને પડેલા હોય
છે અને તે વાતો જ તેની દ્રિ ટમાં મહાન હોય
છે . જો તેને એમ કહેવામાં આવે કે, ખુદાની ખુશી
માટે ફલાણા ગુનાહ કરવાનુ ં છોડી દો અને
માલમાંના હકો અદા કરો, તો તે કામ માટે તે
તૈયાર થતો નથી. અલબ , જો તેને એ વાતની
જાણ થઈ જાય કે, તેમ કરવાથી તેને માલ,
ઈઝઝત કે બીજી કોઈ દુ યવી મરતબાને લગતું
નુકસાન પહ ચી શકે તેમ છે તો તે ગુનાહને
છોડી

દે

છે .

ઈમામ

જાફર

સાિદક

(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે :
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“જયારે તમે નમાઝ માટે ઊભા રહો
યારે તમારે માટે જ રી છે કે તમે દુિનયાની
તમામ વ ત ુઓ

તેહતેસરાથી (પ ૃ વી -

જમીનની

માટી)

નીચેની

લઈને

સુરૈયા

(આસમાન - સાત િસતારા)ની વ ચે છે તે
તમામ વ ત ુઓને ખુદાની અઝમતની સામે
હલકી સમજો. કારણ કે, તે (નમાઝી) ના
િદલમાં તેની તકબીર (અ લાહની મહાનતા)ની
િવ ઘ્ધની કોઈ વાત છે કે કેમ, તે વાત ખુદા
જાણી લે છે . એટલે કે, તે ખુદા િસવાય કોઈ
ુ ે મહાન સમજતો હોય
યિકતને અથવા વ તન
તો ખુદા તેને (સંબોધીને) ફરમાવે છે કે : અય
જૂઠા, શું ત ું મારી સાથે દગો કરે છે ? મને મારી
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ઇ ઝત અને જલાલની કસમ, હુ ં તને મારા
િઝક્રની મીઠાશ, મારી નજદીક પહ ચવા અને
મારી મુનાજાતની લઝઝતથી વંિચત રાખીશ.”

દ ની

ુ ગ સાથે દગાબા

દીનના બુ ગ સાથે દગાબાજી કરવી.
મ કે , કોઈ માણસ એમ કહે કે : “મોઅલીલ
વલે અ લેયાએકુમ.” “હુ ં આપને અને આપના
દો તોને મોહ બત ક ં

.ં ” પરં ત ુ, ખરે ખર તેને

દો તો સાથે કોઈ મોહ બત હોતી નથી અને તે
અહલેબૈત (અલ હેમ ુ સલામ) સાથે સંબધ
ં ની
િબલકુલ અવગણના કરતો હોય છે અથવા તો
એમ

કહે

કે

અલયકુમ.” “

:

“અ ારે કો

લીલ

ખેલાફે

વાત આપને અણગમતી હોય
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તેને હુ ં છોડી ર ો

.ં ” હકીકતમાં તેણે હજાર

વખત આમ ક ું હોય છે . અને તેમ હોવા છતાં
તે કામ કરતો હોય છે

ની િવગત જૂઠના

પ્રકરણમાં આવી ગઈ છે . તેના ઉદાહરણ પણ
આપવામાં આ યા છે . (ઉપર અરબીમાં
ઉદાહરણ આપવામાં આ યા છે તે અઈ મએ
અતહાર

(અલિ હ સલામ)ની

િઝયારતમાંથી

લેવામાં આ યા છે .)

ુ ાના બંદાઓ સાથે દગાબા
દ
છળ

કપટ,

ચાલાકી,

ફરે બકારી,

(છે તરિપંડી)ના િવિવધ પ્રકારો છે ,

આખેરતથી

અજાણ લોકોમાં પ્રચિલત છે , તે હરામ અને
ગુનાહે કબીરા છે અને આ ખરાબી

ટલી વધારે
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પ્રમાણમાં હશે તેટલાં જ તેના પિરણામ અને
સજા વધારે સખત હશે. ખુદાવંદે આલમ sસ ૂરએ
ફાિતરમાં ફરમાવે છે :
“અને ખરાબ તદબીર (ની ખરાબી) તે
ખરાબ તદબીર કરનાર ઉપર પડે છે .” (સ ૂરએ
ફાિતર - ૩પ, આ : ૪ર) (જો કે ખરાબ
ચાલબાજીઓ બીજા કોઈને નહીં પણ તેના
કરનારાઓને જ ઘેરી લે છે .)
અથાર્ ત દરે ક દગો કરનારનો દગો વયં
તેની જ તરફ પાછો ફરે છે . તેને બીજાઓ િવષે
કાંઈ િવચાયુર્ હોય છે તે પિરિ થિતમાં તે પોતે
જ મ ૂકાય જાય છે . દરે ક દગો કરનારની
વાઈનુ ં કારણ બને છે અને
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કરવામાં આ યો

હોય

તેની

પ્રિત ઠા

અને

ઈ ઝતમાં વધારાનુ ં કારણ બનશે. અથવા દગો
કરનાર દગાના કારણે (પોતાના ખરાબ કાયર્ને
લીધે)

જહ મના

પહ ચશે અને

સૌથી

નીચેના

તબક્કામાં

ની સાથે દગો કરીને

મ

કરવામાં આ યો હશે તે તેની ઉપર િવતેલા
મને કારણે જ તમાં ઉ ચ દરજજો મેળવશે
અથવા દુિનયા અને આખેરત બંનેમાં તેને ઉ ચ
દરજજો મળશે. અનુભવથી જણાઈ છે કે મોટે
ભાગે દગો કરનાર માણસ પોતે જ

વા થાય

છે અને પોતાના દગાનુ ં નુકસાન પોતાને જ
થાય છે . આ વાત એટલી પ ટ છે કે તફસીરે
િમનહજુ સાદે કીનમાં

નીચે

મુજબની
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લખી છે

અરબોમાં પ્રચિલત છે .

કોઈ

પોતાના ભાઈ માટે ખાડો ખોદે તો ખુદા તેને તે
જ ખાડામાં ઊંધા માથે નાખી દે શે. એ જ રીતે
ઈરાનનો મુહાવરો છે કે કોઈ સાથે બ ૂરાઈ ન
કરો. કેમ કે તે જ બ ૂરાઈ તમારી સામે પાછી
ફરશે.

બે

ુ બે
ખ

ભ

ઈમામે સાિદક (અલિ હ સલામ) ફરમાવે
છે :
“

કોઈ મુસલમાન સાથે બે મુખ અને

બે જીભ સાથે મુલાકાત કરશે તો તેવો માણસ
કયામતના િદવસે એવી રીતે આવશે કે તેની
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આગની બે જીભ હશે.” (કાફી, ભાગ - ર, પાના
નંબર ૩૪૩)
ઈમામ બાિકર (અલિ હ સલામ) ફરમાવે
છે : “એ માણસ કેટલો ખરાબ છે
વાતો અને કમીનાપણું કરે છે .

બે પ્રકારની
પોતાના

ભાઈની હાજરીમાં તેના વખાણ અને પ્રશંસા કરે
છે અને પીઠ પાછળ તેની બ ૂરાઈ કરે છે અને
તેન ુ ં ગો ત ખાય છે . (એટલે કે તેની ગીબત કરે
છે ) જો તેના ભાઈને કોઈ નેઅમત મળી જાય
તો તેની હસદ કરવા માંડે છે અને જો તે કાંઈ
મુસીબતમાં ફસાઈ જાય તો તેને છોડી દે છે
અને તેની મદદ કરતો નથી.” (ઉસ ૂલે કાફી,
ભાગ - ર, પાના નંબર ૩૪૩)
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ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે : “

માણસ

બે મુખવાળો (િવરોધાભાસી બે પ્રકારની વાતો
કરનારો) હશે તો કયામતમાં તે અવો હશે

ને

બે જીભ હશે. એક પાછળના ભાગે અને એક
આગળના ભાગે. તે બંને જીભ આગની હશે. તે
જીભમાંથી

આગની

નીકળતી હશે

જવાળાઓ

એવી

રીતે

તેના આખા શરીરમાં આગ

લગાવી દે શે. કહેવામાં આવશે કે આ એ માણસ
છે

દુિનયામાં બે મુખ અને બે જીભથી કામ

કરતો હતો અને તે એ પ્રકારના અઝાબથી
ઓળખાશે.”

આપ

(સ લ લાહો

અલ હે

વ

આલેહી વસ લમ)એ ફરમા યુ ં : “જો કોઈ
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મુનાિફક દુિનયામાં બે મુખ અને બે જીભવાળો
યવહાર કરતો હશે તો કયામતમાં પણ તેને બે
મુખ અને બે જીભ હશે.”

કરદહ-એ-ખેશ આયદ પેશ
‘િમનહજુ સાદે કીન’માં

તફસીરે

ઐિતહાિસક પુ તકોના સંદભર્ આપીને લખ્યુ ં છે
કે, બે માણસોએ સંયકુ ત રીતે પૈસા ભેગા કયાર્ .
તે પૈસા ચોરાઈ જવાના ભયથી એક ઝાડની
બખોલમાં

ઊંડે

પાવી

દીધા.

માણસોમાંથી એક માણસ રાતે

તે

બંને

પાઈને આ યો

અને બધા જ પૈસા લઈ ગયો. બી

િદવસે

જયારે તે બંને માણસો પૈસા લેવા માટે આ યા
યારે યાં પૈસા ન હતા.

માણસ આગલી રાત્રે

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 932
ન

HAJINAJI.COM

પૈસા ચોરી ગયો હતો તેણે બીજા માણસના
ખમીસને ગળા પાસેથી (કાંઠલો પકડયો) અને
ક ું કે, આ પૈસા

પાવતી વખતે તારી િસવાય

બીજુ ં કોઈ હાજર ન હત.ું તેથી તે જ આ પૈસા
ચોરી લીધા છે . બીજા માણસે ઘણી કસમ ખાધી
પરં ત ુ પહેલો માણસ (સાચો ચોર) તેની વાત
ઉપર મક્કમ ર ો. તેણે આ બનાવને હાિકમ
પાસે રજૂ કય . હાિકમે ચોરી કરનાર (પહેલા)
માણસને પોતાની વાતના પ ૂરાવા પે સાક્ષી રજૂ
કરવાનુ ં ક .ું યારે તેણે ક ું કે તે ઝાડ સાક્ષી
આપશે કે આ પૈસા તેણે (બીજા માણસે) ચોયાર્
છે . તેણે એક યુિક્ત કરી અને આગલી રાતે
પોતાના ભાઈને તે ઝાડની બખોલમાં ગુ ત રીતે
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પાઈ જવા ક .ું તેથી સવારે જયારે હાકીમ
સાક્ષી

લેવા

માટે

આવે

યારે

તે

ઝાડની

બખોલમાંથી સાક્ષી આપે કે પૈસા પહેલા માણસે
જ ચોયાર્ છે . બી

િદવસે સવારે હાકીમે લોકો

સાથે તે ઝાડ પાસે આવીને ક ,ું અય ઝાડ, એ
ખુદા માટે કે
તારામાં

ણે તને પેદા કયુર્ં છે એ જણાવ કે

પાવવામાં આવેલા પૈસા કોણે ચોયાર્

છે ? યારે ચોરના ભાઈએ મોટા અવા
પૈસા ફલાણા નામના માણસ (

ક ું :

િનદ ષ હતો

તેણે) ચોયાર્ છે . હાિકમ પોતાના અનુભવથી એ
વાત સમજી ગયો કે ઝાડ બોલે તે વાત
પ્રકૃિતની િવ ઘ્ધ છે . તેથી તેણે હક
ુ મ કય કે આ
ઝાડને સળગાવી દો,

થી ઝઘડાનુ ં મ ૂળ નાબ ૂદ
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થઈ જાય. ઝાડમાં

પાએલો ચોરનો ભાઈ

પોતાને સજા થવાના ભયથી બહાર નીક યો
નહીં. છે વટે જયારે આગની જવાળાઓ તેના
સુધી પહ ચી ગઈ યારે બ ૂમાબ ૂમ કરવા લાગ્યો.
છે વટે તેને અધમ ૂઓ બહાર કાઢવામાં આ યો.
તેને આખી હકીકત પ ૂછવામાં આવી યારે તેણે
પોતાના ભાઈની દગાબાજીની વાત જાહેર કરી
દીધી. હાિકમે ચોર પાસેથી બધો માલ લઈને
સાચા (પ્રમાિણક) માણસને આપી દીધો અને
ચોરને સખત સજા કરી.
મોહ ીસે

જઝાએરી

(અ.ર.)

‘ઝહ ર

રબી’માં ન ઘ્યુ ં છે કે ઈ ફહાનમાં એક માણસ
પોતાની પ નીને દં ડાથી માર મારવા માંગતો
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હતો. તેણે તેને અમુક ડંડા માયાર્ . તે માણસનો
ઈરાદો પોતાની પ નીને મારી નાખવાનો ન
હતો. તે પોતાની પ નીને ફકત સજા કરવા
માંગતો

હતો;

પરં ત ુ

મારના

કારણે

તેણી

આકિ મક રીતે મ ૃ યુ પામી. પોતાની પ નીને
મ ૃ યુ પામેલી જોઈને તે ડરી ગયો તેને થયુ ં કે
પોતાના સાસરા પક્ષના લોકો તેને મુ કેલીમાં
મ ૂકી દે શે. જયારે તેને આ આફતમાંથી બચવાનો
કોઈ ર તો ન દે ખાયો યારે તે ઘરની બહાર
નીકળી ગયો. તેણે પોતાના એક ઓળખીતાને
આખી વાત કરી. યારે તેણે આ આફતમાંથી
ટવા માટે એવો ઉપાય દે ખાડયો કે કોઈ
ખ ૂબસ ૂરત યુવાનને શોધીને તારા ઘરે મહેમાન
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તરીકે લઈ જા. પછી તેન ુ ં માથુ ં કાપીને તારી
પ નીની લાશની બાજુમાં નાખી દે . જયારે
તારી પ નીના સગાં વહાલા આવે યારે તેને
કહે

કે આ યુવાનને મેં મારી પ ની સાથે િઝના

કરતા જોઈ લીધો

વાત હુ ં સહન કરી ન

શકયો. તેથી, મેં આ બંનેને કતલ કરી નાખ્યા.
તે માણસને આ યુિક્ત બહુ જ પસંદ પડી. તે
માણસ પોતાના ઘરના પ્રવેશ
અચાનક

એક

ખ ૂબસરત

ાર પાસે બેઠો.

નવજવાન

યાંથી

પસાર થયો. તે માણસે તેને આગ્રહ કરીને
પોતાના ઘરમાં લઈ ગયો અને ઘરમાં લાવીને
તેને કતલ કરી નાખ્યો. જયારે તે ત્રીના સગાં
વહાલા આ યા અને તેઓએ બે લાશ જોઈ યારે
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પેલા માણસે આખી ઉપજાવી કાઢેલી વાત કરી.
તે વાત સાંભળીને ત્રીના સગાં વહાલાંને સંતોષ
થયો. દુભાર્ ગ્યે

માણસે તે ત્રીના પિતને આવુ ં

કરવાની સલાહ આપી હતી તેનો એક પુત્ર તે જ
િદવસે ઘરે પાછો ન ફય . તેથી તે માણસ ખ ૂબ
જ િચંતાતરુ થયો. તે માણસ પેલી

ત્રીના

પિતના ઘરે આ યો અને પ ૂછયું કે , તેં મારી
સલાહ ઉપર અમલ કય કે નહીં ? યારે પેલા
માણસે ક ું હા. પેલાએ ક ું કે, તેં નવજવાનને
કતલ કય હોય તેની લાશ દે ખાડ. જયારે પેલા
માણસે તે નવયુવાનની લાશ પાસે આવીને
જોયુ ં તો તે પોતાના જ નવયુવાન પુત્રની લાશ
હતી,

ને પોતાની સલાહથી જ કતલ કરી

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 938
ન

HAJINAJI.COM

નાખવામાં આ યો હતો. તે માણસે બીજા માટે
કૂવો ખોદયો હતો તેમાં તે પોતે જ પડી ગયો.
એટલે કે, પોતાના ભાઈને

ખોટી સલાહ આપી

હતી તેન ુ ં પિરણામ પોતાને જ ભોગવવુ ં પડયુ.ં
ઉપરના બે પ્રસંગો

વા બીજા ઘણા પ્રસંગો

ઈિતહાસની િકતાબોમાં જોવા મળે છે .
ુ બયઝહ’ નામની
આ ઉપરાંત ‘મોહજતલ
િકતાબમાં એક િહકાયત ન ધવામાં આવી છે ,
દગા અને ફસાદ બંને બાબતોને લાગુ પડે છે .
નો ઉ લેખ ‘હસદ’ના પ્રકરણમાં કરવામાં
આવશે.
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બે

ુ અને બે
ખ

ભ હોવાનો અથ

ંુ થાય?

(૧) મુનાિફકોના ઘણા પ્રકાર છે . કમીનો
માણસ

બે િવરોધાભાસી વાતો કરતો હોય

હંમેશા દુ યવી ફાયદો મેળવવા માટે અને
િનરથર્ક વાતો કરતો હોય.
એક વાતનો

મ કે, તેવો માણસ

વીકાર કયાર્ પછી તેનો ઈ કાર

કરી દે છે અથવા કોઈ વાત િવષેની સાક્ષી
આ યા પછી તેનાથી ઉ ટું િનવેદન કરે છે
અથવા કોઈની સામે તેના વખાણ કયાર્ પછી
તેની પાછળ તેને ખરાબ કહે છે .
(ર) બે મુખ અને બે વાતો કરનારો
માણસ એ છે ,
હોય છે

એવા બે માણસના સંપકર્ માં

એક બીજાના દુ મન હોય અને તે
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બંનેની પાસે જાય યારે બંનેની વાતોનુ ં સમથર્ન
કરે છે અને આમ કરવુ ં તે મુનાફેકત છે .
(૩) બે માણસો પર પર દુ મન હોય
અને તે બંને એબ બીજાને ખરાબ કહેતા હોય.
જો કોઈ માણસ તે બંનન
ે ી વાત એક બીજાને કહે
તો તે ‘બે મુખવાળા’ હોવાનુ ં (દાંિભક) ગણાઈ
છે . આ કામ ચુગલખોરીથી પણ બદતર છે .
કારણ કે,

માણસ િવષે વાત થઈ હોય તેને

જઈને તે વાત કહેવામાં આવે તે ચુગલખોરી છે
અને જો પહેલા માણસની વાત પણ બીજા
માણસને કહેવામાં આવે તો તે ‘બે મુખવાળા’
હોવુ ં ગણાય છે .
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(૪) જો કોઈ બે માણસ વ ચે દુ મની
હોય તો તેમની દરે કની મુલાકાત વખતે તેના
દુ મન િવરોધીની સરખામણીમાં તેની પ્રશંસા
કરવામાં આવે તો તે દં ભ થયો ગણાય છે .
(પ) જો કોઈ બે માણસ પર પર દુ મન
હોય અને તે બંનેને એકબીજાનો મુકાબલો
કરવામાં સાથ આપવા અને મદદ કરવાનો
વાયદો કરવામાં આવે તો તે પણ કમીનાપણુ ં
(બે મોઢાની વાતો) છે .
આમ, ઉપર દશાર્ વેલ તમામ સંજોગોમાં
એવા માણસને મુનાિફક (દાંિભક) અને બે
મુખવાળો કહેવાય છે . અલબ , જો કોઈ બે
માણસો દુ મન હોય અને તેઓની એક બીજાની
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વાત બંનેમાંથી કોઈને કયાર્ વગર તેઓ સાથે
િમત્રતા અને સંબધ
ં રાખવામાં, તેઓના વખાણ
કરવામાં અને તેમને મદદ કરવાનો વાયદો
આપવામાં કોઈ વાંધો નથી અને તે કામ ‘બે
મુખવાળા’ માણસનુ ં કામ ગણાતું નથી.

ભેળસેળ પણ લોકો સાથે દગો કરવા સમાન
છે
દગાના પ્રકારોમાંથી એક પ્રકાર લોકો
સાથેના ખરીદ વેચાણમાં ભેળસેળ કરવી તે છે .
એક ચીજમાં તે જ પ્રકારની બીજી ચીજ એવી
રીતે ભેળવી દે વી કે ખબર ન પડે.

મ કે,

દૂ ધમાં પાણી ભેળવવુ ં અથવા એક જ પ્રકારની
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સારી અને ખરાબ વ ત ુનુ ં િમ ણ કરીને તેને
સારી વ ત ુ કહીને વેચવી.
ઈમામ

મોહ મદ

(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે

બાિકર
ુ ા
: “રસ ૂલેખદ

(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)
મદીનાની બજારમાં એક અનાજ (ઘઉં કે જવ)
પાસેથી પસાર થયા, યારે આપ (સ લ લાહો
અલ હે વ આલેહી વસ લમ)એ તે વ તુના
માિલકને ક ું : આ સા ં અનાજ છે , તેનો ભાવ
શુ ં છે ? આપ (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ)ને ઈ હામ થયુ,ં (અ લાહ તરફથી
દયમાં વાત આવી) તેથી આપ (સ લ લાહો
ુ ા
અલ હે વ આલેહી વસ લમ)એ તે વ તન
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જ થાની વ ચે હાથ નાખીને એક મ ૂ ી બહાર
કાઢી, તેથી જાણવા મ યુ ં કે વ ચેનો માલ
ખરાબ છે અને ઉપરથી સારો છે . હઝરત
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
રસ ૂલેખદ
વસ લમ)એ ફરમા યુ ં : તેં મુસલમાનો સાથે
ખયાનત કરી અને ભેળસેળ પણ (કરી).”
(વસાઈલ, િકતાબે િતજારત, પ્રકરણ ૧૧પ,
ભાગ - ૧ર, પાના નંબર ર૧૦)
આપ (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ)એ આ પ્રમાણે પણ ફરમા યુ ં : “જો
કોઈ પોતાના મુસલમાન ભાઈની સાથે ખરીદ
વેચાણમાં ભેળસેળ કરે તો તે મુસલમાનોમાંથી
નથી અને કયામતમાં તે યહદ
ુ ીઓની સાથે
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પુનજીર્િવત થશે. કારણ કે, મુસલમાનો સાથે
સૌથી

વધારે

ભેળસેળ

યહદ
ુ ીઓ

કરે

છે .”

(વસાઈલ, પ્રકરણ ૧૧પ, ભાગ - ૧ર, પાના
નંબર ર૧૦)
આ ઉપરાંત આપ (સ લ લાહો અલ હે
વ આલેહી વસ લમ)એ ફરમા યુ ં : “જો કોઈ
પોતાના

મુસલમાન

કરવાના

ઈરાદાથી

ભાઈ
સ ૂવે

સાથે
તો

તે

ભેળસેળ
ખુદાની

નારાજગીમાં સ ૂવે છે અને તેની સવાર થાય
યારે ખુદા તેનાથી ગઝબનાક રહે છે અને તે
ભેળસેળ કરવાનુ ં બંધ ન કરે , તોબા ન કરી લે
યાં સુધી ખુદા તેનાથી નારાજ રહે છે અને જો
તે એ જ હાલતમાં મ ૃ યુ પામે તો તે દીને
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ઈ લામ ઉપર મરતો નથી.” યાર પછી આપ
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)એ
ત્રણ

વખત

ફરમા યુ,ં

યો

“જાણી

કે

મુસલમાન માટે ભેળસેળ કરે છે તે મુસલમાન
નથી અને

પોતાના મુસલમાન ભાઈ સાથે

ભેળસેળ કરે છે , ખુદા તેની રોજીમાંથી બરકત
ઉઠાવી લે છે , તેની રોજીનો ર તો બંધ કરી દે છે
અને તેને તેના હાલ ઉપર છોડી દે છે .”
(વસાઈલ, ભાગ - ૧ર, પાના નંબર ર૧૦)
ઈમામે
(અલિ હ સલામ)એ

જાફરે
લોટના

સાિદક
એક

વેપારીને

સંબોધીને ફરમા યુ ં : “ભેળસેળ કરવાથી બચો.
કારણ કે, જો કોઈ ભેળસેળ કરશે તો તેના
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પોતાના માલમાં (તે ખરીદશે તે માલ) પણ
ભેળસેળ કરવામાં આવશે અને જો તેની પાસે
માલ નહીં હોય તો તેના બાલ બ ચા સાથે
ભેળસેળ કરવામાં આવશે.” (િતજારત, વસાઈલ,
પ્રકરણ - ૧૧પ, ભાગ - ૧ર, પાના નંબર ર૧૦)

મ ઘા ભાવે વેચ ંુ એ પણ દગો છે
ખરીદ

વેચાણમાં

ભેળસેળની

મ

‘ગબન’ કરવુ ં પણ દગો છે . તેનો અથર્ વેચનાર
પોતાના માલની િકંમતમાં દગો કરે છે તે છે .
એટલે કે, કોઈ વ તુની મ ૂળ િકંમતની તેના
ખરીદનારને ખબર ન હોય તેને તે વ ત ુ
યાજબી િકંમત કરતા વધારે િકંમતથી વેચે.
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ઈમામ જાફરે સાિદક (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે છે : “કોઈ એવા માણસને છે તરવો
વ ત ુની મ ૂળ િકંમતથી અજાણ હોય (અને
વેચનાર ઉપર ભરોસો અને િવ ાસ રાખતો
હોય) તેની પાસેથી દગાથી વધારે િકંમત વસ ૂલ
કરવી

એ

હરામની

કમાણી

(સોહત)

છે .”

(વસાઈલ, િકતાબે િતજારત, બાબે ખયાર ૧૬,
ભાગ - ૧ર, પાના નંબર ૩૬૩)
હરામ કમાણી કરવાના અથર્ વગેરેની
િવગત પ્રકરણ ના. રપ (ગુજરાતી ‘ગુનાહાને
કબીરા’, ભાગ - ર, પાના નંબર ૧૬૯)માં આવી
ગઈ છે .
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તે ઉપરાંત આપે ફરમા યુ ં : “કોઈ
મોમીન સાથે લેણ દે ણમાં દગો કરવો હરામ છે .”
બીજી એક િરવાયતમાં આપે ફરમા યુ ં કે, “જો
કોઈ તમારી ઉપર ભરોસો કરત ું હોય તો તેની
સાથે દગો કદી ન કરો . કારણ કે, તેની સાથે
દગો કરવો હલાલ નથી.”
લેણદે ણમાં

ભેળસેળ

હોવામાં કોઈ શંકા નથી; પરં ત ુ

કરવી

હરામ

માણસ સાથે

ભેળસેળનો યવહાર કરવામાં આ યો હોય તેને
તે સોદો રદ કરવાનો અિધકાર હોય તો તે
યવહાર સહીહ છે . એટલે કે,

વ ત ુ આપી

હોય તે પાછી લઈ લેવામાં આવે,
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સોનાનો સોદો થયો હોય અને િપ ળ આપવામાં
આ યુ ં હોય તો મ ૂળ સોદો બાિતલ છે .
અત્રે તવઝીહલ
ુ મસાએલમાંથી ભેળસેળ
અને ગબન િવષેના કેટલાક મસઅલા લોકોના
ુ કરવામાં આવે છે .
ફાયદા માટે પ્ર તત
ન ધ : - વાંચક ભાઈ બહેનો

તે

મરજઅની તકલીદમાં હોય તેમની તવઝીહલ
ુ
મસાએલ જોઈને તે પ્રમાણે અમલ કરવા
િવનંતી છે . (ગુજરાતી અનુવાદક :) (મરહમ
ુ
આયત ુ લાહ ખુઈ સાહેબ મેઝી લહુ આલીના
ફતવા મુજબ )
મસઅલા : - (ર૦૭૯)
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જો કોઈ માણસ ચરબી ભેળવેલ ું ઘી વેચે
અને જો તે નક્કી કરી દે , દાખલા તરીકે એમ
કહે કે, એક મણ (આ) ઘી વેચી ર ો
તેમાં ચરબીનુ ં

ટલું પ્રમાણ

હોય

,ં તો
તેટલા

પ્રમાણનો સોદો બાિતલ થશે અને વેચનારે
ચરબીના પ્રમાણની

ટલી રકમ લીધી હશે તે

ખરીદનારનો માલ છે . (
કરે ) અને તેમાં

ખરીદનારને પરત

ટલી ચરબી છે , તે વેચનારનો

માલ છે અને તેના ગ્રાહકને ઈખ્તયાર છે કે તે
ઘીનો સોદો રદ કરી શકે છે

તેમાં ભળે લું છે .

પરં ત ુ, જો વેચનારે નક્કી કયુર્ં ન હોય અને તે
એક મણ ઘી ની જવાબદારી લઈને દે ખાડયા
વગર વેચે અને પાછળથી ચરબી ભેળવેલ ું ઘી
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આપે તો ખરીદનાર તે ઘી પા ં આપીને શુઘ્ધ
ઘી આપવાનો આગ્રહ કરી શકે છે .
મસઅલા : - (ર૧૩૩)
ુ ી િકંમતથી અજાણ
જો ગ્રાહક કોઈ વ તન
હોય અથવા નક્કી કરતી વખતે ભ ૂલ કરે અને
બજાર ભાવ કરતા મ ઘુ ખરીદે અને

પ્રમાણે

વધારે આપી ચ ૂકયો છે , લોકો તેને વધારે કહીને
અગ યતા આપે (મ ઘું સમજતા હોય) તો ગ્રાહક
સોદાને રદ કરી શકે છે અને તેવી જ રીતે
ુ ી જાણ ન હોય અથવા
વેચનારને કોઈ વ તન
તેનાથી ગફલત થઈ જાય અને પછી એટલું
સ તું વેચી દે

ને સાંભળીને માણસો તેને
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અગ યતા આપે (ઘણુ ં સ ત ું સમજતા હોય) તો
તે પણ આ સોદાને ફોક કરી શકે છે .
મસઅલા

:

-

(ર૧૩ર)

(અિગયાર

હાલતોમાંથી ચોથી હાલત)
જયારે

દુકાનદાર

અથવા

ગ્રાહક

બેઈમાની કરીને પોતાના માલને હોય તેના
કરતા

વધારે

ચિઢયાતો

દે ખાડે,

નાથી

િકંમતમાં ફરક આવી જતો હોય (લોકોની
નજરોમાં િકંમત વધી જતી હોય) તેને ‘ખયારે
તદલીસ’ કહેવાય છે (તદલીસ એટલે કોઈની
સાથે દગો કરવો અથવા

યાપારમાં ગ્રાહકને

છે તરવો)
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િપ તાલીસમો

ુ ોહ
ન

અનાજની સં હખોર
અનાજની (બદિનયત સાથે) સં હખોર
(એહિતકાર)
લોકોની ખાવાના ઉપયોગમાં આવતી
વ તુઓ

મ કે, ઘઉં, જવ, ચોખા અને ઘી ભેગ ું

કરીને તેના મ ઘા થવાના ઈંતેઝારમાં એ હેત ુથી
રોકી રાખવામાં આવે કે જયારે લોકોને જ રત
હોય યારે ન મળે અને તેમની જ રત પ ૂરી થઈ
ન શકે અને તે વખતે મ ઘા ભાવે વેચીને
નાજાએઝ ફાયદો ઉઠાવી શકાય તેને એહિતકાર
(સંગ્રહખોરી) કહેવામાં આવે છે . આ કાયર્ હરામ
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ે ુ ં છે
અને કબીરા ગુનાહો માંહન

કાયર્ માટે

આિતશે જહ મનો વાયદો કરવામાં આ યો છે .
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે કે, “િજબ્રઈલે
મને આ ખબર આપી કે મેં જહ મમાં એક ખીણ
જોઈ,

માં ભડકતી આગની જવાળાઓ હતી. મેં

જહ મના રખેવાળને પ ૂછયુ ં કે આ કે વા લોકોની
જગ્યા છે ? તેણે જવાબ આ યો કે ત્રણ પ્રકારના
લોકો માટે . (૧) સંગ્રહખોર (ર) શરાબ પીનારા
અને (૩) દલાલી કરનારાઓ માટે” (વસાઈલ,
િકતાબે િતજારત ર૭, ભાગ - ૧ર, પાના નંબર
૩૧૪)
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આ ઉપરાંત આપે (સ લ લાહો અલ હે
વ આલેહી વસ લમ)ફરમા યુ ં : “ગુનેહગાર
માણસ

જ

સંગ્રહખોરી

કરે

છે .”

આપ

(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)
આગળ ફરમાવે છે : “જો કોઈ માણસ લોકોનો
ખોરાક (ખા

પદાથર્ - અનાજ) ખરીદીને

ુ ી સંગ્રહ કરી રાખે
ચાલીસ િદવસ સુધી એ હેતથ
કે મુસલમાનોમાં મ ઘવારી વધી જાય તો તે
એટલો બધો સખત ગુનેહગાર છે કે જો તે બધો
ખોરાક વેચીને તેની રકમ ખૈરાત કરી દે વામાં
આવે તો પણ તેણે કરે લ ગુનાહોનો ક ફારો થઈ
શકતો

નથી.”

(મુ દરક,

િકતાબે

િતજારત,

પ્રકરણ ર૭, ભાગ - ર, પાના નંબર ૩૧૪)
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અમુક િરવાયતોમાં સંગ્રહખોરોને મલઉન
પણ કહેવામાં આ યા છે . આપ (સ લ લાહો
અલ હે વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે કે,
“એક રાત્રે બની ઈસરાઈલનો અમુક લોકો ઉપર
અઝાબ નાિઝલ થયો, સવાર થતા સુધીમાં
તેમના ચાર સમ ૂહ નાશ પા યા હતા. (૧) ઢોલ
વગાડનારા (ર) ગીત ગાનારા (૩) સંગ્રહખોરી
કરનારા અને (૪) યાજ ખાનારા.” (મુ તદરક,
િકતાબે િતજારત, બાબ ર૧)
આ ઉપરાંત આપ (સ લ લાહો અલ હે
વ આલેહી વસ લમ)એ ફરમા યુ,ં “

માણસ

ચાલીસ િદવસથી વધારે સમય સુધી સંગ્રહખોરી
કરશે તો જ તની ખુ બુ પણ સુઘી
ં
નહીં શકે.
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જયારે કે જ તની ખુ બુ પાંચસો વરસના અંતર
સુધી પહ ચે છે . જો જ તની ખુ બુ પણ સુઘી
ં
નહીં શકે તો પછી જ તમાં જવાનો સવાલ જ
ઊભો થતો નથી.” (મુ તદરક, િકતાબે િતજારત,
બાબ ર૧)
આપ

ફરમાવે

છે ,

“

માણસ

મ ઘવારીની પ્રતીક્ષામાં ચાલીસ િદવસ સુધી
લોકોનો ખોરાક (અનાજ) અટકાવી રાખે તો તે
ખુદાથી જુદો થઈ જશે અને ખુદા તેનાથી િવમુખ
થઈ જશે અને તેનો કોઈ સંબધ
ં ખુદા સાથે રહેશે
નહી.” (મુ તદરક, િકતાબે િતજારત, બાબ ર૧)
એ વાતની પ ટતા જ રી છે કે નીચેના
ત્રણ સંજોગોમાં સંગ્રહખોરી હરામ ગણાતી નથી.
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પહેલ ું

(૧)

:-

જયારે

લોકોને

તે

અનાજની આવ યકતા ન હોય.
(ર) બીજુ ં :- જ રત પડે યારે અનાજ
મળી શકે તેમ હોય. એટલે કે, કોઈ વેચતું હોય
અને તેની જ રત પ ૂરી થઈ શકે તેમ હોય.
(૩) ત્રીજુ ં :- તે અનાજ મ ઘુ થવાની
પ્રતીક્ષા

કરતો

ન

હોય.

બ કે

પોતાના

કુટુંબીજનોના વપરાશ માટે અનાજ ભેગ ું કરતો
હોય.
ૂ માં,
ટંક
અનાજનો

ઉપરના

સંગ્રહ

કરવો

ત્રણેય

સંજોગોમાં

હરામ

નથી.

તે

િસવાયના સંજોગોમાં હરામ અને ગુનાહે કબીરા
છે હાિકમે શરઅ સંગ્રહખોરને તે અનાજ તેઓ
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પોતે રાજી હોય તે િકંમતથી વેચવા માટે
મજબ ૂર કરી શકે છે અને જો તે વધારે િકંમત
લેવા માંગતો હોય તો હાિકમે શરઅ પોતાની
મ સુફી મુજબનો ભાવ ચ ૂકવીને તે અનાજ
જ રતમંદોને વેચી શકે છે .
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છે તાલીસમો

ુ ાહ
ન

ુ આને મ દની બે ર
ુ મતી
કોઈ પણ ગુનાહ ગુનાહે કબીરા છે કે
નહીં , તે જાણવાની ચોથી રીત એ છે કે ,
ગુનાહ શરીઅતના િવ ાનોની નજરમાં મોટા
હોય

અને

હઝરત

ુ ા
રસ ૂલેખદ

(સ લ લાહો

અલ હે વ આલેહી વસ લમ) અને અઈ મએ
અતહારના જમાનાથી માંડીને પ્રવતર્માન યુગ
સુધી તમામ દીનદાર લોકોની દ્રિ ટએ મોટા
ગુનાહ હોવાનુ ં સાિબત હોય, તે ગુનાહો ‘ગુનાહે
કબીરા’ કહેવાય છે . દીનની એ મોહતરમ અને
મુકેસ

વ તુઓની

બેહર
ુ મતી

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 962
ન

કે

તૌહીન

HAJINAJI.COM

(અપમાન) કરવી,

નો આદર પિવત્ર મઝહબે

ઈ લામમાં અિનવાયર્ અને જ રી છે , તે ગુનાહે
કબીરા

છે .

કુઆર્ને

મજીદ,

કાઅબાએ

મોઅઝઝમા, મક્કએ મુકરર્ મહ, મિ જદો અને
ચહારદાહ માસ ૂમીન (અલિ હ સલામ)ની કબ્ર
મુબારક અને રોઝા, તેમ જ સ યદુ શોહદાની
પિવત્ર તુબર્તનો એહતેરામ કરવો વાિજબ અને
તેની તૌહીન અને બેહર
ુ મતી હરામ છે . અત્રે
ઉપર જણાવેલી વ ત ુઓના એહતેરામ િવષેના
સંિક્ષ તમાં હક
ુ મોનુ ં વણર્ન કરવામાં આવે છે .
અ લાહ તઆલા આપણને તેના હક
ુ મોનુ ં પાલન
કરવાની તૌફીક અતા કરે , આમીન.
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કુરઆનનો એહતેરામ કરવો એ મઝહબી
જ રતો પૈકી એક જ રત છે :
દરે ક મુસલમાન એ વાત સારી રીતે
જાણે

છે

કે

કુઆર્ને

મજીદ

એ

ખ લાકે

કાએનાતના પિવત્ર કલામ છે . ઈ લામી િવ માં
આ

િકતાબ

સૌથી

વધારે

માનવંત

અને

એહતેરામને પાત્ર છે . બીજી કોઈ પણ વ તુ
કુરઆન કરતા વધારે મોહતરમ (માનવંત)
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે વ
નથી. હઝરત રસ ૂલેખદ
આલેહી વસ લમ) એ કુરઆનને િસકલે અકબર
(બહમ
ુ ૂ ય) ના નામથી ઓળખાવેલ છે . આપ
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)એ
ફરમા યુ ં : “હુ ં તમો મુસલમાનો વ ચે બે
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વજનદાર (ભારે ) વ તુઓ મ ૂકીને જઈ ર ો

.ં

માંની એક વ ત ુ કુરઆન િસકલે અકબર છે
અને મારા વસી (અલી ઈ ને અબી તાલીબ
અલિ હ સલામ) અને મારા બે પુત્રો હઝરત
હસન અને હઝરત હસ
ુ ૈન (અલિ હ સલામ) અને
તેમની ઔલાદ (નવ ઈમામ અલ હેમ ુ સલામ)
િસકલે અસગર છે .” (સફીનતુલ બેહાર, ભાગ ૧, પાના નંબર ૧૩ર)

ે ઠ સવાબ
હઝરત

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)

એક

મોહ મદ
લાંબી

બાિકર
હદીસમાં

કુરઆનની અઝમત બયાન કરતા ફરમાવે છે ,
“કયામતના

િદવસે

કુરઆન
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પરવરિદગાર, તારા અમુક બંદાઓએ મારી
હર
ુ મતનો સંપ ૂણર્ ખયાલ રાખ્યો, મારી િહફાઝત
કરી, અને મારી કોઈ બાબતને નકામી ન જવા
દીધી. પરં ત ુ અમુક બંદાઓએ મને નકામુ ં કરી
નાખ્યુ,ં મારા હકને અદા ન કય અને મને
જૂઠલા યુ.”
ં તે વખતે ખુદાવંદે આલમ ફરમાવશે
: ‘મને મારી ઈઝઝત અને બુ ગીર્ તથા ઉ ચ
થાનની કસમ, આ

હુ ં તારા માટે

ે ઠ સવાબ

તથા સૌથી ખરાબ અને દદર્ નાક અઝાબ મુકરર્ ર
ક ં

.ં ’ (અથાર્ ત કુઆર્ને મજીદનો હક અદા ન

કરનાર માટે સખત અઝાબ છે .) (ઉસુલે કાફી,
ભાગ - ર, પાના નંબર પ૯૭)
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હઝરત

ઈમામે

સાિદક

(અલિ હ સલામ)થી િરવાયત છે : “ખુદાવંદે
આલમે જ બાર ફરમાવે છે કે , મને મારી
ઈઝઝતો જલાલ અને બલંદીની કસમ, આ
તેઓનો

એહતેરામ

કરીશ

(કુરઆનનો) એહતેરામ કય

મણે
અને

હુ ં

તારો
ણે તને

ઝલીલ કયુર્ તેને હુ ં ઝલીલ કરીશ.” (ઉસ ૂલે
કાફી, ફઝલે કુરઆન, હદીસ - ૧૪, ભાગ - ર,
પાના નંબર ૬૦ર)
દરે ક મુસલમાન એ હકીકતથી પિરિચત
છે કે, કુરઆનની તૌહીન કરવી ગુનાહે કબીરા
છે . કુરઆનની તૌહીન કરવી હકીકતમાં ખુદાવંદે
ુ અંિબયા હઝરત મોહ મદ
જહાન અને ખાતેમલ
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મુ તુફા

(સ લ લાહો

અલ હે

વ

આલેહી

વસ લમ)ની તૌહીન છે .
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે : “કયામતના
િદવસે બારગાહે ખુદાવંદીમાં મારી સાથે હાજર
થનાર સવર્ પ્રથમ મારા કુટુંબીજનો અને તેની
િકતાબ હશે.

યાર બાદ મારી ઉ મત હાજર

થશે, પછી હુ ં મારી ઉ મતને પ ૂછીશ કે તમોએ
ખુદા અને મારી અહલેબૈત (અલિ હ સલામ)
સાથે કેવો યવહાર રાખ્યો હતો ?”
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ુ રઆન અને તેના અહકામની બેઈ ઝતીનો
અથ
કુરઆનની બેઈ ઝતી થઈ છે કે નહીં,
તે જાણવા માટે બેઇઝઝતી કોને કહેવાય તેની
જાણકારી મેળવવી જોઈએ.

વતર્ણકં ૂ અને

વાતચીતને જનસાધારણની ભાષામાં કુરઆનનુ ં
અપમાન અથવા બેહર
ુ મતી સમજવામાં આવે તે
વતર્ણકં ૂ અને વાતચીત હરામ અને ગુનાહે
કબીરા છે . એ કાયર્ને હરામ અને ગુનાહે કબીરા
એ સંજોગમાં માનવામાં આવશે કે કુરઆનની
બેહર
ુ મતી અથવા બેઇ ઝતી કરનાર યિકતનો
ઈરાદો દીને ઈ લામ અને શરીઅતે હઝરત
સૈયદુલ મુરસલીન (સ લ લાહો અલ હે વ

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 969
ન

HAJINAJI.COM

આલેહી વસ લમ)ની તૌહીન કરવાનો હોય.
બીજા શ દોમાં કહીએ તો તે યિકતનો અમલ
કુફ્ર અને ઈરતદાદ (ધમર્ પિરવતર્ન) (પોતાનો
મઝહબ છોડી જવા) માટે કારણ પ ગણાશે.
કારણ કે, કુરઆનની તૌહીન કરવી હરામ છે
કુરઆનનો

આદર

કરવો

દીનની

જ રીયાતોમાંથી એક જ રત છે . તેથી, જો કોઈ
જાણી જોઈને કુરઆનને પગ નીચે કચડે અથવા
તેને નિજસ વ ત ુમાં ફકી દે તો તેનો આ અમલ
દીનની

બેહર
ુ મતી

જાળવવાનો

પ ટ

અને

કુરઆનની

ઈ કાર

હર
ુ મત

ગણાશે.

એ

સંજોગોમાં તે માણસ કાફર ગણાશે અને તેન ુ ં
રકત વહાવવું મુબાહ ગણાશે. પરં ત ુ જો તે
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માણસ એ વાતનો વીકાર કરે કે ખ ૂબ જ ગુ સા
(આવેશ)ની િ થિતમાં તેનાથી એ કાયર્ થઈ ગયુ ં
છે અને તે કાયર્ કરતી વખતે તેના હોશો હવાસ
િ થર ન હતા. (તો તે સજાને પાત્ર બનશે કે કેમ
તેની જાણકારી નથી) અત્રે કુઆર્ને મજીદનો
એહતેરામ વાિજબ અને તેની બેહર
ુ મતી હરામ
હોવા િવષેના દ્રિ ટિબંદુઓ તરફ લક્ષ દોરવામાં
આવે છે .
(૧) કુઆર્ને મજીદની બાંધણી (પઠા),
ંૂ
િગલાફ (કવર), તેના પાનાઓ ( ની ઉપર
કુરઆનના અક્ષરો કે વાકયો લખ્યા ન હોય) તે
બધીજ વ તુઓની બેહર
ુ મતી હરામ છે . તેવી જ
રીતે કુઆર્ને મજીદને નિજસ કરવુ ં પણ હરામ છે
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અને જો કોઈ કુરઆનને નિજસ કરીને તેન ુ ં
અપમાન કરવામાં આ યુ ં હોય તો તેને પાક
કરવુ ં વાિજબ છે .
(ર) નિજસ શાહીથી કુરઆન લખવું
હરામ છે . જો નિજસ શાહીથી કુરઆન લખવામાં
આવે અથવા તો લખ્યા બાદ નિજસ થઈ જાય
તો તેને પાક કરવું વાિજબ છે . જો તે પાક થઈ
શકે તેમ ન હોય તો તેને દફન (દિરયામાં
દાખલ) કરી નાખવુ ં જોઈએ.
(૩) જો કોઈ કાફરને કુરઆન આપવાથી
કુરઆનની બેહર
ુ મતી થાય તેમ હોય અથવા તે
કાફર કુરઆનના અક્ષરને

પશર્ કરે તેમ હોય

તો તેને કુરઆન આપવું હરામ છે . પરં ત ુ,
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કેટલાક આિલમો ફરમાવે છે કે કોઈ પણ
હાલતમાં કાફરને કુરઆન આપવું જાએઝ નથી
અને તે સંજોગોમાં કાફર પાસેથી કુરઆન પા ં
લઈ લેવ ુ ં વાિજબ છે .
(૪) કુરઆને મજીદ અથવા તેન ુ ં કોઈ
પાનુ,ં માસ ૂમીન (અલિ હ સલામ)ની િરવાયત
અથવા કોઈ વીંટી

ની ઉપર ખુદાનુ ં નામ

કોતરવામાં (લખવામાં) આ યુ ં હોય અથવા
તુરબતે સૈયદુ શોહદા (અલિ હ સલામ) અથવા
એ પ્રકારની બીજી વ ત ુઓ

મઝહબી દ્રિ ટએ

ુ ની તૌહીન
એહતેરામને પાત્ર હોય, તેવી વ તઓ
કરવી હરામ અને એહતેરામ કરવો વાિજબ છે .
જો ખુદાના ખા તા તેવી વ ત ુઓ પાયખાના
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(સંડાસ)માં પડી જાય તો તેમાંથી તરત જ
બહાર કાઢવી અને પાક કરવી વાિજબ છે , ભલે
તે માટે ગમે તેટલો ખચર્ થાય. જયાં સુધી તે
વ ત ુઓ બહાર ન કાઢવામાં આવે યાં સુધી તે
સંડાસમાં હાજતે જવુ ં (સંડાસ વગેરે કરવુ)ં હરામ
છે . જો તે વ તુઓ બહાર કાઢવી શકય ન હોય
તો તે પાયખાનુ ં વાપરવાનુ ં બંધ કરી દે વ ુ ં
જોઈએ.
અને

થી બીજુ ં કોઈ યાં નજાસત ન કરે

યાં વધારે

નજાસત ભેગી ન થાય.

ુ
એહતેરામને પાત્ર મઝહબી પિવત્ર વ તઓ
નિજસ થઈ જતાં તેને પાક કરવાની જવાબદારી
ફકત તેના માિલક અથવા તે વ ત ુ નિજસ
કરનાર ઉપર જ નથી; પરં ત ુ તે વાત જાણનાર
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તમામ મુસલમાનો માટે વાિજબ છે . પરં ત ુ આ
કામ વાિજબે કીફાઈ છે . એટલે કે, જો કોઈ એક
યિકત તે કામ કરી નાખે (એટલે કે નિજસ
ુ ને પાક કરી નાખે) તો બીજાઓ
થએલ વ તઓ
માટે તે કામ વાિજબ રહેત ું નથી. પરં ત ુ જો બધા
ુ ે પાક
લોકોને તેની જાણ હોય અને કોઈતે વ તન
ન કરે

તો બધા માણસો ગુનેહગાર અને

જવાબદાર રહેશે.
(પ)
વ

યિકતને નમાઝ પડવા માટે

અથવા ગુ લ કરવું જ રી હોય તેણે

કુરઆને મજીદના અક્ષરોને અડવુ ં હરામ છે .
તેવી

યિકત હાથથી અડે, ચબન
ંૂ
કરે

કે

શરીરના બીજા કોઈ અ યવ કુરઆનને અડાડે
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તેમાં કશો ફેર પડતો નથી. આ બધી જ બાબતો
હરામ છે . આ હક
ુ મના

આત (િવિવધ હક
ુ મો)

ુ વુ કા’ની
જાણવા માટે ‘ઉવર્તલ

ઘણાં છે

ફસલે વ ના મસઅલા નો એકથી ઓગિણસનો
અ યાસ કરવા િવનંતી છે .
(૬)

જનાબ

શેખ

અ સારી

(અ.ર.)

મકાિસબે મોહરર્ મહમાં ફરમાવે છે કે ફોકહાનો
એક સમ ૂહ એ હક
ુ મની પ ટતા કરે છે કે કુઆર્ને
મજીદનુ ં ખરીદ અને વેચાણ કરવુ ં હરામ છે .
તેઓએ આ વાતની દલીલ પે એક િરવાયત
ન ધી છે ,

નુ ં વણર્ન આ પાનાઓમાં કરવાની

શકયતા નથી. તેથી ફકત કુરઆનની બાંધણી
(બાઈ ડીંગના

પઠા)
ંૂ

તેના
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કાગળોની િન યતથી ખરીદ અને વેચાણ કરવુ ં
જોઈએ. એટલે કે, તેને ‘કુરઆનની િનયત
ગણવામાં ન આવે.’ અને વેચાણ કરનાર હિદયા
તરીકે ખરીદનારને ભેટ આપી શકે છે .

યાદ રાખવા

વી એક વાત

યિકતને માઅરે ફતે ઈલાહી હોય
અને તેને પરવરિદગારે આલમની અઝમત અને
જલાલનો પિરચય મેળવવાનુ ં પ ૂરત ું સદભાગ્ય
પ્રા ત થયુ ં હોય તેવી સઆદતમંદ

યિકતની

દ્રિ ટમાં કુરઆન મજીદ ‘બેહદ અઝીમ’ છે . તેથી,
તેવી

યિકત કુઆર્ને મજીદનો અદબ અને

એહતેરામ જાળવવામાં જરાપણ પાછી પાની
કરતી નથી અને કુઆર્ને મજીદનો પ ૂરે પ ૂરો
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અદબ અને એહતેરામ જાળ યા પછી પણ
પોતાને એ વાત માટે કસ ૂરવાર સમજશે કે પોતે
કલામે ઈલાહીનો જોઈએ તેટલો હક અદા કરી
શકતો નથી. એવી માઅરે ફત ધરાવનાર યિકત
કયારે ય

પણ

અડકવાની
હદસની

વ

કયાર્

િહંમત

કરતી

હાલતમાં

તે

કુરઆનને

વગર
નથી.

એટલે

કુરઆનની

કે,

બાંધણી

(બાઈ ડીંગના પઠા)
ંૂ
કે હાંિસયાને પણ

પશર્

કરવો નહીં. નિજસ થએલા હાથથી ભલે સ ૂકા
હોય તો પણ કુરઆન રાખવું નહીં. જો કુઆર્ને
મજીદને હંમેશા સાથે રાખવું હોય તો હંમેશા વ
સાથે (બા તહારત) રહેવ.ુ ં કુઆર્ને મજીદની
િતલાવત કરતી વખતે કુરઆન તરફ પીઠ ન
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કરવી, કુરઆનની સામે પોતાના પગ લંબાવીને
ન બેસવુ,ં અને કુરઆનની ઉપર બીજી કોઈ
વ ત ુને

રાખવી

નહીં,

કુરઆન

મજીદની

િતલાવત કરતી વખતે અદબપ ૂવર્ક િક લા તરફ
મુખ રાખીને િબલકુલ આરામથી હુ રે ક બ
સાથે, િહકમત અને નસીહતની અસર લઈને
િચંતન અને મનન કરતા કરતા િતલાવત કરવી
જોઈએ. કુરઆનમાં એ પરવરિદગારનુ ં ફરમાન
છે : “શુ ં આ લોકો કુરઆનમાં (જરા પણ)
િચંતન

નથી

કરતા

?

શુ ં તેઓના

િદલો

(અંતઃકરણો) ઉપર તાળા પડલાં (લાગી ચ ૂકયા)
છે ?” (સ ૂરએ મોહ મદ - ૪૭, આ : ર૪)
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જો

બીજી

કોઈ

યિકત

કુરઆનની

િતલાવતમાં મશગ ૂલ હોય તો તેની િતલાવત
સાંભળે અને કુરઆનના એહતેરામ માટે ચ ૂપ
કહે.

િવષે ખુદાનો હક
ુ મ છે કે, “જયારે

કુરઆન પડવામાં આવે યારે તમે તેન ઘ્યાન
દઈને સાંભળો અને ચ ૂપ (ચાપ) રહો,

થી

તમારા ઉપર રહેમ કરવામાં આવે.” (સ ૂરએ
આ’અરાફ - ૭, આ : ર૦૪)
જો કોઈ જગ્યાએ યોજાએલ બેઠકના
હાજર

રહેલ

લોકો

કુરઆનનો

એહતેરામ

જાળવતા ન હોય અને કાન દઈને (ઘ્યાનપ ૂવર્ક)
સાંભળતા ન હોય તો તેવી જગ્યાએ િતલાવત
ન કરવી જોઈએ.
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‘ગુલઝારે અકબરી’ િકતાબના ગુલશન
એકાવન અબ ૂલ વફા હ દીએ ન ઘ્યુ ં છે કે, તેઓ
ફરમાવે છે : “હુ ં બાદશાહે વકતના દરબારમાં
િતલાવત કરી ર ો હતો યારે યાં હાજર રહેલા
લોકો વાતચીત કરવામાં યસત હતા. તે રાત્રે
મેં હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ લ લાહો અલ હે
વ આલેહી વસ લમ)ને

વ નમાં જોયા. આપ

(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ના
ચહેરાનો રં ગ બદલાઈ ગયો હતો. આપે મને
સંબોધીને ફરમા યુ ં : ‘

મજિલસમાં લોકો

કુરઆનની િતલાવત સાંભળતા ન હોય અને
પર પર

વાતચીતમાં

મશગ ૂલ

હોય

તેવી

મજિલસમાં તું િતલાવત કરે છે . બેશક, આજ
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પછી ખુદાની મરજી શામીલ નહીં હોય તો તું
(કુરઆનના આદાબ ન જાળવવાને કારણે)
કયારે ય કુરઆનની િતલાવત કરી શકીશ નહીં.’
યારપછી મારી આંખો ખ ૂલી ગઈ અને હુ ં મગ
ંૂ ો
(બોલવાની શિક્ત વગરનો) થઈ ગયો હતો.
પરં ત ુ આપ (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ)એ

ફરમા યુ ં

હત ું

કે

ઇ લા

માશાઅ લાહ (જો ખુદાની મરજી હોય) તેથી
મને આશા હતી કે મારી વાચા (બોલવાની
શિકત) પાછી આવી જશે. ચાર મિહના પછી એ
જ જગ્યાએ જયાં મેં વ ન જોયું હત ું યાં જ મને
હઝરત
આલેહી

ુ ા
રસ ૂલેખદ

(સ લ લાહો

વસ લમ)ને

અલ હે વ

વ નમાં
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સદભાગ્ય પ્રા ત થયુ.ં આપે ફરમા યું : ‘કદ તુ ત’ ‘િનશંક, તે તોબા કરી (લીધી) છે .’ મેં
જવાબ આ યો, જી હા, યા રસુલ લાહ. આપ.
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)
ફરમા યુ ં : ‘

માણસ અ લાહ તઆલા તરફ

(પ્રાયિ ત કરી) પાછો ફરે છે , ખુદાવંદે આલમ
તેની મગફેરત કરે છે .’ યારપછી ફરમા યુ ં :
‘તારી જીભ બહાર કાઢ.’ મેં જીભ બહાર કાઢી
યારે આપ (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ)એ ઈશારાની આંગળી મારી જીભને
અડાડી અને ચેતવણી આપતા ફરમા યુ ં કે :
‘જયારે ત ું કોઈ મજિલસમાં કુરઆન પડ (અને
તેઓ ન સાંભળે ) તો જયાં સુધી બેઠકમાંના
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લોકો કલામે ર બુલ ઈઝઝતને સાંભળવા માટે
તૈયાર ન થાય

યાં સુધી તારી િતલાવતને

અટકાવી દે .’ જયારે હુ ં ઊંઘમાંથી જાગૃત થયો
યારે મારી વાચા આવી ગઈ હતી.” ઉપર
જણાવેલ િકતાબના ગુલશન એંસીમાં દીની
પિવત્ર વ તુઓના એહતેરામ અને તૌહીન િવષે
અમુક

િહકાયતો

ન ધવામાં આવી

છે .

આ

િવષયના વાંચનમાં રસ ધરાવનાર વાંચકોએ
ગુલઝારે અકબરીનુ ં વાંચન કરવા િવનંતી છે એ
વાત પણ યાદ રાખવી જ રી છે કે,

વી રીતે

કુઆર્ને અઝીમનુ ં અપમાન અને િતર કાર ગુનાહે
કબીરા અને હરામ છે , તેવી જ રીતે ચહારદા
માસ ૂમીન

(અલિ હ સલામ)થી
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િરવાયતો અને હદીસોના સંગ્રહ

મ કે, સહીફએ

સજજાદીયા વગેરેની બેહર
ુ મતી કરવી હરામ છે .
મ કે, તેવી િકતાબોને લાપરવાહીથી જમીન
ઉપર ફકી દે વી, અથવા તેની ઉપર પગ રાખવા
વગેરે કાય

જનસાધારણની દ્રિ ટએ તે

વ ત ુનુ ં અપમાન િતર કાર ગણાતા હોય તો
તેવા કાય હરામ છે .
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ડુ તાળ સમો

ુ ોહ
ન

ખાનએ - કાઅબાની બે ર
ુ મતી
કુઆર્ને પાક પછી ઈ લમાની દુિનયામાં
કાઅબએ મોઅ ઝમામાંથી વધારે વ તુ િપ્રય,
માનવંત અને પિવત્ર નથી. દરે ક મુસલમાન એ
વાત પ ટ રીતે જાણે છે કે, ખાનએ-કાઅબાની
બેહર
ુ મતી એ ફકત ગુનાહે કબીરા જ નથી પણ
અમુક સંજોગોમાં તો તે કુફ્ર અને ઈરતદાદ (ધમર્
પિરવતર્ન) માટે પણ કારણ પ બની જાય છે .
કુરઆનની બેહર
ુ મતીના પ્રકરણમાં પણ આ
વાતનો ઉ લેખ કરવામાં આ યો છે .
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સદુક (અ.ર.) ઈમામ જાફર સાિદક
(અલિ હ સલામ)ની િરવાયતમાં ન ધે છે કે :
“ખુદાવંદે આલમની નજરોમાં ત્રણ વ તુઓ
એટલી મોહતરમ છે કે તેની સરખામણીમાં
બીજી કોઈ વ તુ એહતેરામને પાત્ર નથી. (૧)
પહેલ ું કુઆર્ને મજીદ

ખુદાની િહકમતે બાલેગા

અને ખુદાનુ ં ન ૂર છે . (ર) બીજુ ં બયતુ લાહ
લોકો માટે િક લો બનાવવામાં આ યો છે . (૩)
ત્રીજુ ં આપણા નબીએ આ’ઝમની ઈત્રત એટલે
કે આલે મોહ મદ (સ લ લાહો અલ હે વ
આલેહી વસ લમ) વ અજમઈન છે .” (ખેસાલ
સદૂ ક પાના નંબર ૧૪૬)
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આ ઉપરાંત આપ (અલિ હ સલામ)એ
ફરમા યું : “ખુદાવંદે અ ઝ વ જ લે કાઅબા
િસવાય જમીન ઉપર કોઈ એવુ ં મકાન બના યુ ં
નથી

તેને વધારે પસંદ અને એહતેરામને

પાત્ર હોય.” (મનલા યહઝ લ ફકીહ, ભાગ - ર,
પાના નંબર ૧૭પ)
દરે ક

સાહેબે

ઈમાન

અને

તમામ

મુસલમાનો એ હકીકતને સારી રીતે જાણે છે કે
કાઅબએ મોઅઝઝમાની તૌહીન કરવી ગુનાહ
છે . બ કે તમામ હરમે ઈલાહી અને શહેરે
મક્કાનો એહતેરામ કરવો તમામ મુસલમાનો
ઉપર વાિજબ અને જ રી છે .
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ખાનએ - કાઅબાની ર
ુ મત

ળવવાની

તાક દ
આ

ઉપરાંત

ખાનએ-કાઅબાની

બેહર
ુ મતી કરવી એ ગુનાહે કબીરા હોવાની
‘ન સ’

મોજૂદ

છે .

પયગ બરે

અકરમ

(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)એ
પ ટ રીતે ઈરશાદ ફરમાવે છે કે, “બયતુલ
હરામની તૌહીન અને તેની બેહર
ુ મતી કરવાને
જાએઝ સમજવું એ ગુનાહે કબીરા છે .”
ખુદાવંદે

કરીમ

સ ૂરએ

માએદાહમાં

ઈરશાદ ફરમાવે છે : “અય ઈમાન લાવનારાઓ
ખુદાની િનશાનીઓની બેહર
ુ મતી કરવાને હલાલ
ન

સમજો.

(અ લાહની
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િનશાનીઓની અવગણના ન કરો.)” (સ ૂરએ
માએદાહ - પ, આ : ર)
તફસીરે
‘એહલાલ’

‘મીઝાન’માં લખ્યુ ં છે

એટલે

કોઈ

મોહતરમ

કે :
ુ ે
વ તન

લાપરવાહી અને બેદરકારીથી મુબાહ સમજવી
અને

અ લાહની

િનશાનીઓનો

એહતેરામ

કરવાનુ ં છોડી દે વ,ુ ં તેવો અથર્ થાય છે . એ
વાતમાં શંકાને કોઈ

થાન નથી કે કાઅબએ-

મોઅઝઝમા એ અ લાહની િનશાની છે . ઈરશાદ
છે : “

માણસ ખુદાની હર
ુ મતવાળી વ ત ુઓ

(ને લગતી આજ્ઞાઓ)નો આદર કરશે તો તેના
માટે પરવરિદગારની પાસે ઉ મ (બદલો) છે .”
(સ ૂરએ હજ - રર, આ : ર૮)
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અમુક તફસીરકારોની દ્રિ ટએ આ આયતે
શરીફાના ‘હર
ુ માત ુ લાહ’ શ દનો અથર્ કાઅબએ
મોઅ ઝમા બયતુલ હરામ છે . આ ઉપરાંત
મિ જદુલ

હરામ

અને

મક્કએ

મુકરર્ મા

‘બલદુલ હરામ’ છે . તેમજ ‘હરામ મિહનાઓ’
(

મિહનામાં યુઘ્ધ કરવુ ં હરામ છે ) તથા બીજી

હર
ુ મતવાળી વ ત ુઓનો સમાવેશ થાય છે .

અપમાનના દરજ
આ પહેલા વણર્ન થઈ ગયુ ં છે તે પ્રમાણે
બેહર
ુ મતીના

કેટલાંક

દરજજા

છે .

મ

કે,

કુરઆનને ફાડી નાખવુ ં અથવા જાણી જોઈને
તેની

ઉપર

નજાસત

લગાડવી

ધમર્પિરવતર્ન માટે કારણ

કુફ્ર

અને

પ બને છે . પરં ત ુ
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તૌહીનના અમુક બીજા દરજજા પણ છે ,

માંના

અમુક નીચે પ્રમાણે છે .

હરમમાં ુ (બેદ ની) (ઈ હાદ)
મક્કાએ મોઅઝઝમામાં કરવામાં આવતા
શરીઅતના િવ ઘ્ધના દરે ક કાય અને ગુનાહ,
બયતુ લાહ અને બલદુલ હરામના િતર કાર
માટે કારણ પ બનતા હોય તે અપમાનની
યાખ્યામાં ગણાઈ છે . કારણ કે, તેમાં જઈને
ઈલાહી કાયદાઓની િવ ઘ્ધ કાયર્ કરવુ,ં તેની
અ યંત બેઈ ઝતી, તેના પ્ર યે (લાપરવાહી)
અને તેની બેહર
ુ મતી છે . અમુક િરવાયતો
પ્રમાણે હરમે ખુદામાં કોઈ નેક અમલ કરવાથી
બમણો (ડબલ) સવાબ મળે છે . અને તેનાથી
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ઉ ટું હરમમાં કરવામાં આવતા ખરાબ અમલનો
અઝાબ બીજી જગ્યાઓના પ્રમાણમાં બમણો
હોય છે .
અહલેબૈત અ હાર (અલિ હ સલામ)ની
િરવાયતોમાંથી એ તારણ કાઢી શકાય છે કે, જો
કોઈ હરમમાં એવા ગુનાહ કરે કે

ગુનાહ માટે

હદ કે સજા િનિ ત કરવામાં આવી હોય તો તેને
િનિ ત થએલ સજા મળવી જોઈએ. તેન ુ ં કારણ
એ છે કે, તે કામ હરમે ખુદાની બેહર
ુ મતી માટે
કારણ પ બ યુ ં છે . તેથી એ ગુનાહ

હરમે

ખુદામાં કરવામાં આવે તે ગુનાહે કબીરા છે .
અમુક ફકીહો

મ કે , શેખ અહમદ જઝાયરી

તેમની િકતાબ આયાતુલ અહકામની િકતાબે
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હજમાં પાના નંબર ૧૬૧ ઉપર ફરમાવે છે કે,
હરમે ખુદામાં કરવામાં આવતા દરે ક ગુનાહ,
ગુનાહે કબીરા હોવાની દલીલ એ છે કે તે માટે
કુઆર્ને મજીદમાં અઝાબનો વાયદો કરવામાં
આ યો છે . ઈરશાદ છે : “અને
હરમમાં ઈ હાદ (એટલે કે

માણસ

મ અને ઘ ૃ ટતા

ારા કાન ૂને ઈલાહી અને હકની િવ ઘ્ધ વતર્ન)
કરે તો અમે તેને દદર્ નાક અઝાબની મજા
ચખાડી દેશ.ુ ં બેશક,

ઈમાન નથી લા યા

તથા લોકોને રાહે ખુદાથી તથા

મિ જદુલ

હરામ (માં જવા)થી અટકાવે છે કે

માં અમોએ

સવેર્ લોકોનો હક રાખ્યો છે યાંનો રહેનારો હોય
તો પણ તથા બહારનો હોય તો પણ (તેમને
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સમાન હક આ યો છે ) અને (આ છતાં)
(કોઈ)

તેમ

ઈ છશે

તો

દુઃખદાયક

તેને

અઝાબની મજા ચખાડશુ.ં ” (સ ૂરએ હજ - રર,
આ : રપ)
યાદ રાખો, કે મક્કાએ -મોઅ ઝમાની
હદમાં થનાર દરે ક ગુનાહ પોતે જ ગુનાહે
કબીરા છે . કારણ કે,

ગુનાહ કરવામાં આવે છે

તેના કારણે હરમે ઈલાહી અને બલદે અમનની
તૌહીન થાય છે . તેથી હરમની બેહર
ુ મતીના
ગુનાહ એ ગુનાહ ઉપરાંતના છે , એટલે કે તે બે
ગુનાહે કબીરા ગણાય છે .
હઝરત

ઈમામ

જાફર

સાિદક

(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે કે, “એ દરે ક
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લોકો મક્કએ-મુકરર્ મામાં પોતાની ઉપર કરે
છે ,

મ કે, ચોરી અથવા બીજા કોઈ ઉપર

મ

અથવા તો કાન ૂને ઈલાહીની હદો ઓળંગી જાય
છે , તે મારી નજરે

‘ઈ હાદ’ છે .” આ જ

કારણોસર એહલે તકવા, હરમે ઈલાહીમાં વધારે
સમય રોકાવાથી પરહેઝ કરે છે ,

થી હરમમાં

કોઈ ગુનાહ ન થઈ જાય અને તે કારણે અઝાબે
ઈલાહીમાં ફસાઈ ન જવાય.
િકતાબે ‘વાફી’માં આ િરવાયત સાથે
સા ય

ધરાવતી

ઘણી

િરવાયતો

ન ધવામાં

આવી છે .
અ લામા મજલીસી (અ.ર.) ઉપરની
હદીસના િવવરણમાં ફરમાવે છે કે આ હદીસે
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શરીફથી એ વાત પ ટ થાય છે કે

માણસ

મક્કામાં ગુનાહ કરવાથી બચી શકતો હોય તેને
માટે મક્કાની હદમાં રહેવામાં કોઈ કરાહત
(અજુગતી - અણગમાભરી વાત) નથી. કોઈએ
હઝરત

ઈમામ

જાફર

સાિદક

(અલિ હ સલામ)ને પ ૂછયુ ં કે, “મક્કામાં એક
પક્ષી છે ,
સુરિક્ષત

ની તકલીફથી હરમના કબ ૂતર
નથી.”

યારે

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યું : “તે (પક્ષી)ને
પકડીને મારી નાખો. કારણ કે, તેણે હરમમાં
‘ઈ હાદ’ કરે લ છે .” (િકતાબે કાફી, િકતાબે હજ,
પ્રકરણ ૧૪૧)
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એ વાતથી કોઈ અજાણ નથી કે, હરમે
ઈલાહીની હદબધી બાજુથી ચાર ફરસખ છે .
બધુ ં મળીને સોળ ફરસખ થાય છે . (એ ફરસખ
ત્રણ માઈલ

ટલું થાય છે ) (મસાિલક, િકતાબે

હજ પાના નંબર ૧૪ર )

હરમ શાંિતની જ યા છે
જો કોઈ માણસ હરમની બહાર કોઈ
ગુનોહ કરે કે ખયાનત કરે અને

યાર પછી

હરમમાં પનાહ (રક્ષણ) મેળવી લે તો બીજો
કોઈ માણસ તેની ઉપર હાથ મ ૂકી શકતો નથી.
પરં ત ુ તેની સાથે ઉઠવુ ં બેસવું અને સામાિજક
યવહાર તોડી નાખવા જોઈએ, તેની સાથે
લેણદે ણ સખ્તીપ ૂવર્ક છોડી દે વી જોઈએ. એટલે
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સુધી કે, તે જયારે પોતાની મરજીથી હરમ
બહાર નીકળી જાય

યાર પછી તેને તેના

ગુનાહની સજા આપવી જોઈએ. પરં ત ુ જો કોઈ
માણસ હરમની અંદર એ પ્રકારનો ગુનોહ કરે
નુ ં વળતર, હદ અથવા તઅઝીર કરવી
(ચેતવણી - ઠપકો આપવો) જ રી હોય તો એ
સંજોગોમાં હરમની અંદર જ તેનો િકસાસ
(વળતર - બદલો) લઈ શકાય છે . અથવા તેની
ઉપર હદ જારી કરી શકાય છે .
હઝરત

ઈમામ

જાફર

સાિદક

(અલિ હ સલામ)ને એવા માણસ િવષે પ ૂછવામાં
આ યું કે, “જો કોઈ હરમની બહાર કોઈને કતલ
કરે અને પછી તે માણસ હરમમાં દાખલ થઈ
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જાય તો ?” (તેની સાથે શુ ં યવહાર કરવો ?)
આપ (અલિ હ સલામ)એ ફરમા યું : “જયાં
સુધી તે હરમમાં છે

યાં સુધી તેને કતલ

કરવામાં નહીં આવે. એવા માણસને ખાવા
પીવાનુ ં ન આપવુ ં જોઈએ. તેની સાથે કોઈ પણ
પ્રકારની લેણદે ણનો યવહાર ન કરવો જોઈએ.
તેને રહેવા માટેની જગ્યા ન આપવી જોઈએ.
એટલે સુધી કે જયારે હરમની બહાર નીકળી
જાય યારે તેની ઉપર હદ જારી કરી શકાય છે .”
યારપછી પ્ર

કરવામાં આ યો. “આપ

એવા માણસ િવષે શુ ં ફરમાવો છો

હરમની

અંદર કોઈને કતલ કરે અથવા ચોરીનો ગુનોહ
કરે ?” ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં :
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“એવા માણસ ઉપર હરમમાં જ હદ જારી
કરવામાં આવશે. કારણ કે, તેવા માણસના
િદલમાં હરમે ખુદા માટે કોઈ હર
ુ મત બાકી રહી
નથી.”
સમાઅહે

ઈમામ

જાફર

સાિદક

(અલિ હ સલામ)ને પ ૂછયુ ં કે , “કોઈ માણસ
પાસે મારો માલ હતો. તે અમુક મુ ત સુધી
મારાથી

પાતો ર ો. એટલે સુધી કે, એક

િદવસ મેં તેને કાઅબાની આજુબાજુમાં તવાફ
કરતો જોયો. તો શુ ં હુ ં તે વખતે તેની પાસે મારા
માલની

માંગણી

કરી

શકું
ં

?”

આપ

(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં : “નહીં, બ કે તેને
સલામ પણ ન કરો.( થી તે તને ઓળખી
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જાય)જયાં સુધી તે હરમની બહાર નીકળી ન
જાય

યાં સુધી તેને ડરાવો નહીં.” (વાફી,

કાફીમાંથી નકલ, પાના નંબર ૧૭)

ાણીઓને ઝ હ કરવા અને ઝાડ પાન
ઊખાડવા
હરમે ખુદામાં ઊંટ, ગાય, ઘેટાં, અને
મુરઘી િસવાય હરમમાં મોજૂદ બીજા કોઈ
જાનવરને ઝ હ કરવા હરામ છે . પરં ત ુ સાંપ,
વીંછી, ઉંદર, મ છર, અને દરે ક ઝેરી અને
ુ ા નુકસાનથી
નુકસાનકતાર્ પ્રાણી અને જતં ન
બચવા માટે મારવા જાએઝ છે . તેવી જ રીતે
હરમમાં ઉગતા કોઈ ઝાડ અથવા વન પિતને
તોડવી પણ હરામ છે . આ િવષયમાં વધારે
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જાણકારી માટે મરાજએ – આ’ઝમ (મુજતહીદે
– આ’લમ) ના મનાિસકે હજનો અ યાસ કરવા
િવનંતી છે .

એહરામ વગર હરમમાં

વેશ ંુ

મક્કાએ - મોઅ ઝમા બ કે હરમમાં
પણ એહરામ વગર દાખલ થવુ ં જાએઝ નથી.
એટલે કે, વષર્ દરિમયાન જયારે પણ હરમ અને
મક્કાએ - મોઅ ઝમા જવાનુ ં થાય

યારે

મીકાતથી એહરામ બાંધીને એ જ હાલતમાં
દાખલ થવું વાિજબ છે . પછી તવાફ, સઈ અને
તકસીર પછી એહરામની બહાર નીકળી શકાય
છે . પરં ત ુ

માણસનો

યવસાય હરમ અને

મીકાતમાંથી વારં વાર આવવા જવાનો હોય,
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મ કે ટપાલી, કિઠયારા, ગોવાળ, (જાનવર
ચરાવનાર

)

ડ્રાઈવર

વગેરે

આ

હક
ુ મમાં

અપવાદ છે . તેવી જ રીતે અગાઉના એહરામ
અને વતર્માન એહરામની વ ચે એક માસથી
ઓછી મુ ત પસાર થઈ હોય. આ િવષયના વધુ
મસાએલ

જાણવા

ઈ છા

ધરાવતા

વાચક

તવઝીહલ
ુ મસાએલનુ ં વાંચન કરી શકે છે .
અમુક ફોકહાએ - ઉઝઝામ એહરામ
બાંઘ્યા વગર હરમની હદમાં દાખલ થવાને
ગુનાહે

કબીરા

સમ

છે .

ની

િવગત

‘ઈ તેહલાલુલ – બ ત’ ના િવષયમાં બયાન
કરવામાં આવી છે .
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િક લા તરફ મુખ કે પીઠ કરીને કુદરતી હાજતે
જવુ ં :
િક લા તરફ મુખ અથવા તો પીઠ કરીને
પેશાબ કે પાયખાના (સંડાસ ) માટે બેસવુ ં
હરામ છે . આ હક
ુ મ વ તી, િવરાન જગ્યા કે
ઈમારતની અંદર પણ લાગું પડે છે એહિતયાત
એ છે કે નાબાિલગ બાળકને પણ આ કામ માટે
(પેશાબ કે સંડાસ કરવા માટે ) િક લા તરફ ન
બેસાડવા જોઈએ. અલબ , જો બાળક પોતે
એમ કરે તો તેને ચેતવવુ ં (ટોકવુ)ં વાિજબ નથી.
પરં ત ુ જો કોઈ આિકલ અને બાિલગ માણસ એવુ ં
કરે તો તે મસઅલા ન જાણતો હોય તો તેને
સમજવો જોઈએ. જો મસઅલા જાણતો હોવા
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છતાં જાણી બ ૂજીને એમ કરે તો નહીં અનીલ
મુ કરની દ્રિ ટએ તેને એમ કરવાની મનાઈ
કરવી વાિજબ છે ,

નુ ં િવગતવાર વણર્ન નહીં

અનીલ મુ કરના પ્રકરણમાં થઈ ગયુ ં છે .
જો િક લાની િદશાથી થોડું ડાબી કે
જમણી બાજુ ં ફરી જવામાં આવે,

ને સંપ ૂણર્

રીતે િક લાની સામે કે િક લા તરફ પીઠ રાખેલી
ગણવામાં ન
િવષયની

આવે

વધારે

તો

િવગત

હરામ
માટે

નથી.

આ

મરજા-એ-

િકરામના િરસાએલે-અમલીયાનો અ યાસ કરવા
િવનંતી છે .
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અડતાલીસમો

ુ ોહ
ન

મિ જદની બે ર
ુ મતી
ઈમારતને મિ જદનુ ં નામ આપવામાં
આ યું હોય,

ને કોઈ એક અથવા બીજા (ગમે

તે) ઈ લામ સાથે સંબિં ધત ફીરકાના લોકોએ
બનાવી હોય તેનો એહતેરામ કરવો વાિજબ છે
અને તેની બેહર
ુ મતી કરવી એટલે કે, મિ જદને
ખરાબ કરવી અથવા તેમાં નજાસત નાખીને
ગંદી (નજીસ) કરવી ગુનાહે કબીરા છે .દરે ક
દીનદાર

યિકત

પ ટ અને સારી રીતે એ

વાતને જાણે છે કે, મિ જદ પરવરિદગારે આલમ
સાથે સંબિં ધત છે . “વ અ લ મસા દ િલ લાહે”
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એટલે

કે,

મિ જદો

અ લાહના

નામ

સાથે

જોડાએલ છે , તેથી મિ જદની બેહર
ુ મતી એ
ખુદાવંદે

તબારક

વ

તઆલાની

બેહર
ુ મતી

સમાન છે .
રાવી અબુ બસીર કહે છે કે, હઝરત
અબા

અ દી લાહ

(અલિ હ સલામ)ને
“મિ જદોનો

જાફર
પ ૂછવામાં

એહતેરામ

સાિદક
આ યુ ં

કરવાનો

કે,
હક
ુ મ

આપવામાં આ યો છે તેન ુ ં શુ ં કારણ છે ?” આપ
(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં : “તેન ુ ં કારણ એ
છે કે : જમીન ઉપર મિ જદો એ અ લાહનુ ં ઘર
છે .” (વસાઈલ, િકતાબુ સલાત, પ્રકરણ ૮, ભાગ
૩, પાના નંબર પપ૭)
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િરવાયતમાં છે કે, ખુદાવંદે તબારક વ
તઆલાએ ફરમા યુ ં કે, “મિ જદ જમીન ઉપર
મા ં ઘર છે . એ બંદાઓ કેટલા સદભાગી છે
ઓ મારા ઘરમાં વ
મારા

ઘરમાં

કરે છે અને બાતહારત

મારી

િઝયારત

કરે

છે .

એ

સંજોગોમાં ઘરના માિલક (ખુદા) માટે એ જ રી
છે કે

તેની િઝયારત માટે આવે તેનો

એહતેરામ કરવામાં આવે.
અંધકારમાં

મિ જદમાં

લોકો રાિત્રના
જવાના

ઈરાદાથી

પોતાના ઘરની બહાર નીકળે છે તેને એ ન ૂરની
બશારત આપો,
િદવસે

ન ૂર હુ ં તેને કયામતના

આપીશ.”

(વસાએલુિ શઆ,

િકતાબુ સલાત, પ્રકરણ ર૯)
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આ ઉપરાંત દરે ક મોમીનો મિ જદોની
બેહર
ુ મતીને ગુનાહે કબીરા સમ

છે . કુઆર્ને

મજીદમાં મિ જદોને ખરાબ કરવાને મિ જદોની
બેહર
ુ મતીનો એક પ્રકાર ગણવામાં આ યો છે .
તેમ જ

મના દર જાઓ પૈકી મોટો

મ

પણ ગણવામાં આવેલ છે .
ઈરશાદ છે : “ એનાથી વધીને બીજો
કોણ ઝાિલમ હશે

ખુદાની મિ જદોમાં ખુદાનુ ં

નામ લેવાથી અટકાવે અને તેની ખરાબી માટે
કારણ પ હોય. તથા તે (મિ જદો)નો નાશ
કરવાનો પ્રય ન કરે .” (સ ૂરએ બકરહ -ર,
આયત : ૧૧૪)
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અત્રે

અમે

મિ જદો

િવષેના

કેટલાક

હક
ુ મો તેની સનદો (સંદભર્) નો ઉ લેખ કયાર્
વગર સંિક્ષ તમાં રજૂ કરી ર ા છીએ.
(૧) મિ જદોને નિજસ કરવી હરામ છે :
મિ જદોને નિજસ કરવી હરામ છે . તેવી
જ રીતે, કોઈ એવી નિજસુલ અ ન વ તુને
મિ જદમાં લાવવી

નાથી

મિ જદ

નિજસ

થવાની શકયતા હોય તો તે પણ હરામ છે .
તેનાથી મિ જદ નિજસ ન પણ થાય, પરં ત ુ
મિ જદની બેહર
ુ મતી થાય તો પણ હરામ છે .
અયન નજાસત નહીં પણ નિજસ થએલી
વ ત ુને મિ જદમાં લઈ જવાનો એ જ હક
ુ મ છે .
ભલે પછી તે વ ત ુ સ ૂકી હોય અને તેના કારણે
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મિ જદ નિજસ થવાની શકયતા ન પણ હોય તો
પણ હરામ છે . પરં ત ુ જો મિ જદ નિજસ ન થાય
અને મિ જદની બેહર
ુ મતી પણ થતી ન હોય તો
જાએઝ છે . તેમ છતાં િબના બર એહિતયાત
અ ન

નિજસ

ુ ે
વ તન

કોઈ

પણ

િ થિતમાં

મિ જદમાં લઈ જવી ન જોઈએ.
(ર) મિ જદની તહારત વાિજબ છે :
(ર) મિ જદમાંથી નજાસતને દૂ ર કરવી
તેમ જ મિ જદને ત ૂરત જ પાક કરવી વાિજબ
છે ,

થી જનસાધારણની ભાષામાં એવુ ં ન

કહેવામાં આવે કે, મિ જદ પાક કરવામાં િવલંબ
અને ગફલત કરવામાં આવી છે . મિ જદને
‘ત ૂરત જ પાક કરવાનો’ અથર્ એ છે કે જો
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નમાઝનો સમય તંગ ન હોય તો પહેલા મિ જદ
પાક કરી નાખવી જોઈએ. મિ જદની જમીન,
છત, દીવાલ, મિ જદના અંદરનો કોઈ ભાગ
અને પાથરણા પાક કરવા માટે કોઈ િવશેષ
(જુદો) હક
ુ મ નથી. પરં ત ુ નિજસ થએલી બધી
ુ
જ વ તઓ
ત ૂરત જ પાક કરવી વાિજબ છે .
અત્રે આ વાતની

પ ટતા જ રી છે કે, ફકત

મિ જદને નિજસ કરનાર ઉપર મિ જદ પાક
કરવાની જવાબદારી નથી, પરં ત ુ એ કામ
તમામ મુસલમાનો માટે વાજીબે કીફાઈ છે . જો
તે માટે (માલ) ખચર્ કરવો જ રી હોય તો ખચર્
કરવો વાિજબ છે . જો તે કામ કોઈ એકલા
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માણસથી થઈ શકે તેમ ન હોય તો બીજા
લોકોની મદદ લેવી વાિજબ છે .
(૩)

જનાબત,

હૈઝ

અને

િનફાસની

હાલતમાં મિ જદમાં રોકાવુ ં :
ગુ લે

જનાબત

વાિજબ

હોય

તેવી

યિકત, તેમ જ હૈઝ અને િનફાસવાળી ત્રીઓએ
મિ જદમાં રોકાવું હરામ છે . કુઆર્ને મજીદ
ઈરશાદ ફરમાવે છે : “અને ન જનાબતની
હાલતમાં એટલે સુધી કે ગુ લ કરી લો. પરં ત ુ
ફકત ઉબ ૂર માટે ઉબ ૂર એટલે કે એક દરવા થી
પ્રવેશીને

બી

દરવા થી

નીકળી

જાઓ.”

(સ ૂરએ નીસા - ૪, આ : ૪૩)
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પરં ત ુ

મિ જદે

હરામ

અને

મિ જદે

નબવી (અલિ હ સલામ) માંથી જનાબતવાળા
માણસ, હૈઝ અને િનફાસવાળી ત્રીઓએ પસાર
થવુ ં પણ જાએઝ નથી.
(૪) મિ જદની મુ તહબ બાબતો :
મિ જદમાં દીવો સળગાવવો (અજવા
કરવુ)ં ,

મિ જદને

પાકો

પાકીઝા

રાખવી,

મિ જદમાં પ્રવેશતી વખતે પહેલા જમણો પગ
અંદર મ ૂકવો અને બહાર નીકળતી વખતે પહેલા
ડાબો પગ બહાર મ ૂકવો મુ તહબ (સુ ત) છે .
મિ જદમાં પ્રવેશતી વખતે પગરખાં નિજસ ન
હોય તેની ખાતરી કરી લેવી જોઈએ,

થી

મિ જદ નિજસ ન થાય. મિ જદમાં બાતહારત
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(વ

અથવા ગુ લ કરીને) દાખલ થવુ ં જોઈએ.

મિ જદમાં

ે ઠ વ ત્રો પહેરીને, ખુ બુ લગાવીને

જવુ ં જોઈએ અને મિ જદમાં દાખલ થયા પછી
બે રકઅત ‘નમાઝે તહી યત’ અદા કરવી
જોઈએ.
(પ) મિ જદની મક હ બાબતો :
મિ જદોમાંથી પસાર થવું મક હ છે ,
પરં ત ુ બે રકઅત ‘નમાઝે તહી ત’ અદા કયાર્
પછી મિ જદમાંથી પસાર થવું જોઈએ અને તેની
સાથે બીજી નમાઝો અદા કરે તો તે પણ સારી
બાબત છે . મિ જદમાં નાક સાફ કરવુ ં કે થકવુ
ંૂ ં
ન જોઈએ. મિ જદમાં સ ૂવુ,ં અઝાન િસવાયના
હેત ુ માટે અવાજ મોટો કરવો, ખોવાઈ ગએલી
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વ ત ુ માટે એ’અલાન કરવુ,ં અથવા કોઈ પાસે
તે વ તુ ન માંગવી, એવા અશઆર પડવા

માં

વાએઝ કે નસીહત (ઉપદ.શ કે િશખામણ) ન
હોય તે મક હ છે . મિ જદમાં દુ યવી કાય
બાબતની વાતો અને ખરીદ વેચાણ ન કરવુ ં
જોઈએ. ડુગ
ં ળી, લસણ અથવા મ ઢામાંથી દુગર્ંધ
આવે તેવી વ ત ુ ખાઈને મિ જદમાં ન જવુ ં
જોઈએ. આ ઉપરાંત બાળકો અને દીવાનાઓને
પણ મિ જદમાં થાન આપવુ ં ન જોઈએ.

મિ જદની ફઝીલત અને દરજ
તમામ મિ જદોમાં સૌથી વધારે અફઝલ અને
અશરફ મિ જદુલ હરામ છે . આ મિ જદોમાં
પડવામાં આવતી નમાઝનો બીજી જગ્યાએ
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પડવામાં આવતી નમાઝ કરતા એક લાખ
નમાઝ સમાન (વધારે ) સવાબ મળે છે . તે પછી
મિ જદે નબવી (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ) છે .

માં એક નમાઝનો સવાબ બીજી

જગ્યાએ પડવામાં આવતી દસ હજાર નમાઝ
સમાન છે . યાર પછી મિ જદે કૂફા અને મિ જદે
અકસાનો દરજજો છે ., જયાં પડવામાં આવતી
એક નમાઝ હજાર નમાઝ સમાન છે . યાર પછી
શહેરની જામેઅ મિ જદની નમાઝનો સવાબ
એકસો નમાઝ
મિ જદ
ટલી છે

ટલો છે . પછી મોહ લાની

ની એક નમાઝ પ ચીસ નમાઝ
અને સૌથી છે લો દરજજો એ

મિ જદનો છે ,

બજારમાં આવેલી હોય છે . એ
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મિ જદોની

નમાઝનો

સવાબ

બાર

નમાઝ

સમાન છે .

ઓગણપચાસમો

ુ ોહ
ન

ુ ીન (અલ હ સલામ)ની ક ની
મા મ
બે ર
ુ મતી
દરે ક

મુસલમાનની

દ્રિ ટએ

હઝરત

ુ ા (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
રસ ૂલેખદ
વસ લમ) અને અઈ મા (અલિ હ સલામ)ની
કબ્રનો એહતેરામ કરવો જ રી છે . દરે ક દીનદાર
લોકો તેની બેહર
ુ મતી અને અપમાનને મોટો
ગુનાહ સમ

છે . એ પિવત્ર કબ્રોનો એહતેરામ

જ રી હોવા િવષે ઘણી િરવાયતો મોજૂદ છે ,
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પરં ત ુ અત્રે શેખ મુફીદ (અ.ર.)ની િકતાબ
તહેઝીબમાંથી એક િરવાયત ન ધવી પ ૂરતી
સમજીએ છીએ.
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ) એ હઝરત અમી લ
મોઅમેનીન

(અલિ હ સલામ)ને

સંબોધીને

ફરમા યુ ં : “અય અલી, ખુદાએ તમારી અને
તમારી ઓલાદની કબ્રોને બેિહ તની ઝમીનના
ભાગો પૈકી એક ભાગ બના યો છે . તેણે પોતાની
મખ્લ ૂકમાંથી

ના િદલ પાક અને સાફ છે

તેમના અને ખુદાના બંદાઓ પૈકી મુિખ્લસ
બંદાઓના િદલ તમારી તરફ ઢા યા છે . તે
લોકો

તમારી

મોહ બતના

માગર્માં

દરે ક
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પ્રકારની તકલીફ અને િઝ લત (અપમાન)ને
સહન કરે છે . એવા લોકો તમારી કબ્રોને આબાદ
કરશે અને ખુદાએ અ ઝ વ જ લની ખુશનુદી
અને

તેના

આલેહી

રસુલ

(સ લ લાહો

વસ લમ)ની

અલ હે વ

મોહ બતમાં

તમારી

કબ્રોની િઝયારત કરતા રહેશે. અય અલી, એ
લોકો જ મારી વા તિવક શફાઅત માટે હકદાર
બનશે. તેઓ કયામતના િદવસે મારા હોઝ ઉપર
વાિરદ થશે અને મારા પાડોશી (સાથીદાર) હશે.
અય અલી,

લોકો તેમની કબ્રોનુ ં િનમાર્ ણ કરે

અને તેઓની િઝયારત માટે આવે તેવા લોકો
જાણે કે બયતુલ મુકેસના િનમાર્ ણમાં હ. સુલેમાન
(અલિ હ સલામ)ની મદદ કરી.

માણસ એ
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કબ્રોની િઝયારત કરે તેના માટે સાત ગૈર
વાિજબ (વાિજબ ન થઈ હોય તેવી) હજનો
સવાબ છે . અને તેના માટે ગુનાહ એવી રીતે
માફ કરવામાં આવશે જાણે કે માતાના પેટમાંથી
હમણાં જ જ મયો હોય.”
“અય અલી, તમને એ વાતની બશારત
આપવામાં આવે છે કે તમારા દો તોને એ
નેઅમતોની

બશારત

આપો

કે

ને

કોઈ

આંખોએ જોઈ નથી કે ન કોઈ કાનોએ સાંભળી
છે કે

આજ સુધી કોઈ માણસની ક પનામાં

આવી નથી, પરં ત ુ અમુક હલકા માણસો એવા
હશે કે

ઓ આપની િઝયારત માટે આવનારને

એવી રીતે તૌહીન અને અપમાન કરીને સજા
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કરશે

વી રીતે એક બદકાર

કરવામાં આવતી

હોય.

ત્રીની તૌહીન

એવા

લોકો

મારી

ઉ મતના ઉપ વી લોકો હશે. એવા લોકોને મારી
શફાઅત નહીં પહ ચે અને તે લોક કયારે ય પણ
હૌઝ પર આવી નહીં શકે.” (િકતાબે વાફી,
અ વાબે િઝયારત, પ્રકરણ ૧૭૧, પાના નંબર
૧૯૬)
પિવત્ર રોઝા મુબારકો, િઝયારતગાહો
િવષેની િરવાયતો જાણવા માટે િકતાબે ‘મઝાર’,
‘વાફી’,

‘વસાએલુિ શઆ’

અને

‘બેહા લ

અ વાર’ના ભાગ બાવીસ (રર) નો અ યાસ
કરવા િવનંતી છે .
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માસ ૂમીન

(અલિ હ સલામ)ની

કબ્રની

તૌહીન કરવી કુફ્ર છે :
હઝરત પયગ બરે અકરમ (સ લ લાહો
અલ હે વ આલેહી વસ લમ) અને અઈ મએ
અ હાર (અલિ હ સલામ)ની કબ્રોનો એહતેરામ
કરવો જ રીયાતે દીનમાંથી છે . તેથી તેની
બેહર
ુ મતી અને િતર કાર કરવો પણ ગુનાહે
કબીરા છે , પરં ત ુ સહથ
ુ ી મોટા ગુનાહ કુફ્ર અને
િશકર્ ની હદમાં ગણાય છે .

મ કે, માસ ૂમીન

(અલિ હ સલામ)ની કબ્રોને તોડવી, તેને નિજસ
કરવી, બ કે એહિતયાત એ છે કે, જયારે તે
નિજસ અને નજાસતની હાલતમાં રાખવાથી
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તેની બેહર
ુ મતીનુ ં કારણ બને તેમ ન હોય તો
પણ એહિતયાત ન તેને પાક કરવી જોઈએ.
મશહરૂ ફોકહાએ કેરામ ફરમાવે છે કે,
જનાબતની

મ

જ

હૈઝ

અને

િનફાસની

હાલતમાં પિવત્ર કબ્રો પર રોકાવુ,ં

નાથી

પિવત્ર કબ્રોની બેહર
ુ મતી થતી હોય તો તે
સંજોગોમાં પણ યાં (મિ જદોની

મ) રોકાવુ ં

હરામ છે . બીજા ફોકહા ફરમાવે છે કે, માસ ૂમીન
(અલિ હ સલામ)ના

હરમમાંથી

જવાની

દાખલ

હરામની

િન યતથી

પસાર

થવુ ં

થઈ

મિ જદુલ

મ જાએઝ નથી.
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મા ૂમીન (અલ હ સલામ) ક ની સામે
નમાઝ પડવી
પિવત્ર રોઝા મુબારકમાં નમાઝ પડતી
વખતે નમાઝ ગુઝારની પીઠ પયગ બરે અકરમ
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ) અને
ઈમામ (અલિ હ સલામ)ની કબ્રોની તરફ ન
હોવી જોઈએ. કારણ કે, આમ કરવાથી તે
પિવત્ર હ તીઓની તૌહીન થાય છે અને નમાઝ
બાિતલ થવા માટે ન ુ ં કારણ બને છે . બ કે,
કબ્રની પાછળની બાજુએ મોઢું િક લા તરફ
રાખીને નમાઝ પડવી જોઈએ. એહિતયાતનો
તકાઝો એ છે કે મુતહહરની ડાબી અથવા
જમણી બાજુ, કબ્રની સમાંતર પણ નમાઝ ન
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પડવી જોઈએ. બ કે કબ્રે શરીફાની થોડી પાછળ
હટીને નમાઝ અદા કરવી જોઈએ.
હઝરત
(અલિ હ સલામ)
અથવા

ઈમામ

મ ૂસા

ફરમાવે

મુ તહબ

છે

િબન
કે,

નમાઝમાં

જાફર
“વાિજબ
ઈમામ

(અલિ હ સલામ)ની કબ્ર ઉપર િસજદો કરવો
જાએઝ નથી. બ કે કબ્રે શરીફ ઉપર જમણો
ગાલ મ ૂકી શકાય છે . પરં ત ુ કબ્રની પાસે નમાઝ
પડવાના સંજોગોમાં કબ્રે શરીફની પાછળ પુ તે
- સર (સર મુબારકની સામે) ઊભુ ં રહેવ ું જોઈએ.
કબ્રે શરીફથી આગળ ઊભા રહીને નમાઝ પડવી
જાએઝ નથી. કારણ કે, કોઈને પોતાના ઈમામ
(અલિ હ સલામ)ની આગળ ઊભા રહીને નમાઝ
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પડવાનો હક નથી. અલબ , કબ્રની ડાબી
અથવા જમણી બાજુએ ઊભા રહીને નમાઝ
પડવામાં કોઈ વાંધો નથી. (એટલે કે, કબ્રે
શરીફની આગળ અથવા તો સમાંતર ઊભા
રહેવ ુ ં

ન

જોઈએ.)”

િકતાબુ સલાત,

પ્રકરણ

(વસાએલુિ શઆ,
ર૬,

ફી

મકાનીલ

મુસ લી.)
હઝરત

હજ
ુ જત

ઈ નીલ

હસન

અલિ હ સલામ શરીફથી િરવાયત છે કે, કબ્રે
માસ ૂમ (અલિ હ સલામ)ની આગળ, ડાબી અને
જમણી બાજુએ નમાઝ પડવી જાએઝ નથી.
કારણ

કે,

કોઈ

પણ

માણસને

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)ની આગળ અથવા સમાંતર
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ઊભા રહેવાનો અિધકાર નથી.” સાહેબે િકતાબે
‘વસાઈલે’ બીજી હદીસો કે તેમાં ડાબી અને
જમણી બાજુએ ઊભા રહેવાની મનાઈ કરવામાં
આવી

છે ,

તેને

કરાહત

(અણગમા)

ઉપર

આધાિરત ગણાવેલ છે .
અમુક ફોકહાઓ ફરમાવે છે કે, આ
ચચાર્ નો મ ૂળ િસઘ્ધાંત એ છે કે
મુબારકની

અમલથી કબ્ર

પ ટ રીતે બેહર
ુ મતી કે અપમાન

થતું હોય તે માસ ૂમનુ ં ઈમામે હકીકીથી આગળ
વધી જવું તે છે . પરં ત ુ ડાબી અથવા જમણી
બાજુએ ઊભા રહેવાથી બેહર
ુ મતી થતી નથી.
તેમ છતાં એહિતયાત પર અમલ કરવો વધારે
સારી વાત છે .
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પચાસમો

ુ ોહ
ન

ઈમામ સ
ુ ૈન (અલ હ સલામ)ની
ક ની બે ર
ુ મતી
હઝરત

અબા

અ દી લાહીલ

હસ
ુ ૈન

(અલિ હ સલામ)ની કબ્રે શરીફાની ચારે બાજુથી
લઈને જુદી જુદી મતમતાંતરવાળી િરવાયતોના
આધારે એક માઈલ અથવા ચાર માઈલ અથવા
બાર માઈલ સુધીના િવ તારની પિવત્ર માટી
બીમારો માટેની શફા અથવા તે માટી ઉપર
બારગાહે ખુદાવંદીમાં પેશાની રાખવા, િસજદો
કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે .
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આ ઉપરાંત એ પિવત્ર માટીમાં કુદરતે
ખુદાથી બીજી કેટલીક ખાસ અસરો રાખવામાં
આવી છે . તેથી, ખાકે કરબલાને બરકત અને
રહેમતવાળી સમજીને આપણા દીની બુ ગ ની
પૈરવીમાં તેઓના ફરમાન મુજબ વાપરવામાં
આવે છે . િશયાઓની દ્રિ ટએ ખાકે કરબલાનો
એહતેરામ કરવો જ રી છે અને તેની બેહર
ુ મતી
કરવી ગુનાહે કબીરા છે . હઝરત ઈમામ ઝયનુલ
આબેદીન (અલિ હ સલામ)થી માંડીને આજ
સુધી ઈમામે હસ
ુ ૈન (અલિ હ સલામ)ની તરુ બત
(કબ્રની માટી)ની બેહર
ુ મતી અને તૌહીનને દીને
દીની બુ ગ એ મોટા ગુનાહમાં ગણાવેલ છે .
કારણ કે, તુરબતની તૌહીન એ સાહેબે કબ્રની

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 1031 HAJINAJI.COM
ન

બેહર
ુ મતીનુ ં પિરણામ છે
ઈમામ

અને સાહેબે કબ્ર

(અલિ હ સલામ)ની

તૌહીન

ગુનાહે

કબીરા હોવાનુ ં પ ટ છે , તે માટે કોઈ દલીલ
આપવાની આવ યકતા નથી.
કરબલાએ

મોઅ લાની

તરુ બત

લાપરવાહી અને બેહર
ુ મતી કરવા માટે જમીન
ઉપર ફકવી, અથવા તેનો નાશ કરવો, નિજસ
કરવી અને તેવી જ રીતે બીજી રીતે તેની
બેહર
ુ મતી કરવી ગુનાહે કબીરા છે . જો કુદરતી
હાજતે

જતી

સૈયદુ શોહદાથી

વખતે

કોઈની

બનેલી

પાસે

ત બીહ

તુરબતે
અથવા

સજદગાહ હોય અને તે સંડાસમાં પડી જાય તો
તે બહાર કાઢીને પાક કરવી વાિજબ છે . જયાં
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સુધી તે બહાર કાઢવામાં ન આવે યાં સુધી તે
સંડાસમાં કુદરતી હાજત માટે જવુ ં હરામ છે . જો
તે કાઢવાનુ ં શકય ન હોય તો તે સંડાસ કાયમ
માટે બંધ કરી દે વી જોઈએ. આ મસઅલાનુ ં
વણર્ન કુરઆનની બેહર
ુ મતીના પ્રકરણમાં થઈ
ગયુ ં છે .

ુ
રબતે
સ
ુ ૈની (ઈમામ સ
ુ ૈન
(અલ હ સલામ)ની ક ની પિવ

માટ )ની

ફઝીલત
જમીને કરબલાની ઉ મતા અને તુરબતે
હસ
ુ ૈનીની ફઝીલત અને તેની મહાન અસર િવષે
ઘણી િરવાયતો મોજૂદ છે . અત્રે અમે તરુ બતની
ફઝીલતની બે િરવાયતો અને તેની બેહર
ુ મતી
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કરવાના ખરાબ પિરણામ પર આધાિરત બે
બનાવો રજૂ કરીને આગળ વધીએ છીએ.
જ. શેખ મુફીદના ઉ તાદ જ. શેખ ઈ ને
ુ િઝયારત’માં
ક્ લવય પોતાની િકતાબ ‘કામેલઝ
તેમના ઉસતાદના
હવાલાથી મોહ મદ િબન
્
મુિ લમની િરવાયત ન ધે છે . તેઓ કહે છે કે હુ ં
મદીનએ મુન વરા ગયો યાં બીમાર પડી ગયો.
હઝરત

ઈમામ

મોહ મદ

બાિકરે

(અલિ હ સલામ) પોતાના ગુલામની સાથે એક
વાસણમાં મારા માટે થોડું શરબત મોક યુ,ં
ઉપર

ની

માલ ઢાંકેલો હતો. ગુલામે ક ું : “આ

દવા પી લો, ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ મને
હક
ુ મ આ યો છે કે , આપ આ દવા પી ન લો
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યાં સુધી મારે અહીંથી પા ં જવું નહીં. મેં
ગુલામના હાથમાંથી તે દવા લઈને પી લીધી.
તે એક

વાિદ ટ શરબત હત,ું

માંથી મુ ક

(ક ત ુરી)ની સુગધ
ં આવતી હતી. ગુલામે ક ું કે
ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ તમોને આ દવા
પીધા

પછી

તેઓ

(અલિ હ સલામ)ની

િખદમતમાં હાજર થવાનો હક
ુ મ આ યો છે . મને
એ વાતથી આ યર્ થયુ ં કે હુ ં હાલી ચાલી શકતો
નથી કે મારા પગ ઉપર ઊભો પણ રહી શકતો
નથી. આપની િખદમતમાં કેવી રીતે હાજર થઈ
શકીશ ? પરં ત ુ

વુ ં મેં તે શરબત ગળા નીચે

ઉતાયુર્ કે ત ૂરત જ મને એમ લાગ્યુ ં કે જાણે
સાંકળથી બંધાએલું મા ં શરીર મુક્ત થઈ ગયું
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છે . હુ ં મારા પગે ચાલીને દરે દૌલતે ઈમામ
(અલિ હ સલામ)એ ઉપર હાજર થયો અને
ઘરમાં પ્રવેશવાની પરવાનગી માંગી. ઈમામ
(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં : “તા ં શરીર
તંદુર ત રહે, હવે અંદર આવી જા.”
હુ ં બયતુ શરફમાં રડતો રડતો દાખલ
થયો. ઈમામ (અલિ હ સલામ)ને સલામ કરી
આપના હાથ અને મ તકને ચુબ
ં ન કયુ.ર્ આપ
(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં : મોહ મદ શા
માટે રડો છો ? મેં અરજ કરી, મૌલા મારી જાન
આપ ઉપર ફીદા થાય. હુ ં મારી િનબર્ળતા,
ગરીબી, ર તાનુ ં લાંબ ુ અંતર, આપથી જુદાઈ
અને આપની િખદમતમાં હાજર રહેવાના ઓછા
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સદભાગ્ય પર રડી ર ો
ર ો

ં અને વારં વાર જોઈ

.ં
ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ ફરમા યું :

“જૂઓ,

શિકત,

સમ ૃિઘ્ધ

અને

ઓછપથી અમારા િશયાઓ તારી

સામ યર્ની
મ મુ કીલો

અને મુસીબતોમાં સપડાએલા રહે છે . પરં ત,ુ
જયાં સુધી તારી ગરીબાઈનો પ્ર

છે , તો

મોમીનો આ દુિનયામાં બ ૂરા લોકો વ ચે ગરીબ
જ રહે છે , એટલે સુધી કે રહેમતે ખુદાવંદીમાં ન
પહ ચી જાય. પરં ત ુ તા ં એમ કહેવ ું કે, “મા ં
મકાન મદીનાથી દૂ ર છે .” તો તારા માટે જ રી
છે કે હઝરત અબી અ દી લાહીલ હસ
ુ ૈનન
(અલિ હ સલામ)ની પયરવી કર,

મદીનાથી
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દૂ ર નહેરે

રાતના િકનારે અનંત િનંફમાં પોઢી

ર ા છે . બાકી ર ો અમારી મોહ બત અને
િઝયારતના

શોખની

તમ નાનો

પ્ર ,

તો

ખુદાવંદે કરીમ તારા િદલની કેફીયતથી વાકેફ
છે . તે તારી નેક િન યતનો બદલો જ ર અતા
ફરમાવશે.
યારપછી
ફરમા યું

:

આપ
શુ ં

(અલિ હ સલામ)એ

ત ું

ઈમામે

હસ
ુ ૈન

(અલિ હ સલામ)ની કબ્રની િઝયારત માટે જાય
છે ? મેં અરજ કરી, હા, પરં ત ુ ખ ૂબ જ ડર અને
ખોફની સાથે. આપે ફરમા યુ ં :

ટલો ખોફ અને

સખતી હશે તેનો સવાબ એટલો જ વધારે હશે.
(નફસુલ, મહમુમ, પાના નંબર ર૯૪, હઝાઈસ,
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સંપાદક : શેખ

શુ તરી)

ને

િઝયારતના

પ્રવાસમાં વધારે ખોફ હશે તેટલા પ્રમાણમાં તે
કયામતના િદવસે ખોફથી સુરિક્ષત રહેશે, અને
ગુનાહોથી પાક થઈને પાછો ફરશે. આ ઉપરાંત
ફરમા યું : તને શરબત કેવ ુ ં લાગ્યુ ં ? મેં ક ,ું હુ ં
સાક્ષી આપું

ં કે આપ અહલેબૈત, રહેમત અને

અવસીયાના વસી છો. જયારે ગુલામ શરબત
લઈને આ યો યારે મારામાં મારા પગ ઉપર
ઊભા રહેવાની પણ શિક્ત ન હતી. હુ ં મારી
જીવવાની આશા ગુમાવી બેઠો હતો. જયારે મેં તે
શરબત પીધું યારે મને એવુ ં લાગ્યું કે મેં આ
પહેલા આવુ ં વાિદ ટ, ઠંડું અને સુગધ
ં ી શરબત
કયારે ય પણ પીધુ ં ન હત.ું
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ગુલામે ક ું કે, મારા મૌલાની પાસે
ચા યા આવો. મેં નક્કી કયુર્ં કે ભલે મારો જીવ
ચા યો જાય, તો પણ હુ ં કોઈ પણ સંજોગોમાં
મારા ઈમામ (અલિ હ સલામ)ની િખદમતમાં
હાજર થઈશ. જયારે હુ ં રવાના થયો યારે મને
ખયાલ આ યો કે મારી બીમારી દૂ ર થઈ ગઈ
છે . હુ ં એ ખુદાનો શુક્ર અદા ક ં

ં કે

ણે આપ

(અલિ હ સલામ)ને

માટે

રહેમત

િશયાઓ

સમાન બના યા છે . આપ (અલિ હ સલામ)એ
શરબત પીધું હત ું તે કબ્રે

ફરમા યું : તે
હઝરત

હસ
ુ ૈન

(અલિ હ સલામ)ની

બનાવેલ ું હત.ું એ

ે ઠ વ ત ુ છે

માટીથી

નો હુ ં શફા
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(બીમારીઓના ઈલાજ) માટે ઉપયોગ ક ં

.ં

(કામીલુઝ િઝયારત, સંપાદક : ઈ ને ક લવય)
ુ ે તરુ બતે
ખબરદાર, કોઈ પણ વ તન
હસ
ુ ૈન સમાન ન સમજતા. અમે તેને અમારા
બાળકો અને

ત્રીઓને ખવરાવીએ છીએ અને

તેનાથી અગિણત ખૈર અને બરકત અનુભવીએ
છીએ. મેં અરજ કરી, મારી જાન આપ પર િફદા
થાય અમે પણ તેને લઈ જઈને અમારા માટે
શફા

મેળવશુ.ં

આપ

(અલિ હ સલામ)એ

ફરમા યું : જયારે લોકો એ તરુ બતને કરબલાની
હદની બહાર લઈ જાય છે , યારે તેની જાળવણી
અને

એહિતયાત

કરતા

નથી

અને

તેને

સાચવીને-બાંધીને રાખતા નથી. તેથી દરે ક
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િજન અને જાનવર અને બીજી મખ્લ ૂક

કોઈ

તકલીફમાં હોય છે તે એ માટીને સુઘીને
ં
બરકત
મેળવે છે . પરં ત ુ

માટીથી શફા મળતી હોય

તેને એ રીતે મ ૂકી ન દે વી જોઈએ

ના કારણે

તેની અસર ચાલી જાય. જો તેની સાચવણીમાં
ગફલત ન થાય તો તેને પોતાના શરીરની સાથે
લગાવવાથી અથવા તેને ખાવાથી ત ૂરત જ શફા
(પુનઃતંદુર તી) પ્રા ત થઈ જાય છે . ત ુરબત
િબલકુલ હજરે અ વદ સમાન છે .
સફેદ યાકૂતની
બીમાર તેની સાથે

શ આતમાં

મ ચમકતો હતો અને
પશર્ કરતા તે ત ૂરત જ

તંદુર ત થઈ જતા; પરં ત ુ જયારે કાફીરો અને
જાહીલો તેને અડકવા લાગ્યા યારથી તેનો રં ગ
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કાળો પડી ગયો અને તેની અસર ઓછી થઈ
ગઈ.
મેં અઝર્ કરી : મારી જાન આપ ઉપર
કુરબાન થઈ જાય. તુરબતે મુબારકને કઈ રીતે
ઉપાડીને

જાળવવી

(અલિ હ સલામ)એ

?

ફરમા યુ ં

ત ુરબતને બીજા લોકોની

ઈમામ
:

તું

પણ

મ ઉપાડે છે અને

કોઈ વ તુમાં જાળવીને રાખવા (પેક કરવાની)
બદલે તારા મેલા થેલામાં નાખી દે છે ,

ના

કારણે તેની બરકત ચાલી જાય છે .
મેં અઝર્ કરી, મૌલા આપે યોગ્ય
ફરમા યું : પછી આપ (અલિ હ સલામ)એ
ફરમા યું : શું હુ ં તને થોડી તરુ બત દઉં તો તેને
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કઈ રીતે લઈ જઈશ ? મેં અઝર્ કરી, મારા
કપડાની વ ચે રાખીને લઈ જઈશ યારે આપ
(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં : તેના િનિ ત
કરે લા િનયમ પ્રમાણે જયારે તું પાછો જાય યારે
આ શરબતમાંથી
શરબત પી

ટલી ઈ છા થાય તેટલું

ુ ર્તને સાથે ન લઈ જતો.
અને તબ

કારણ કે, તારાથી તેની જાળવણી થઈ શકશે
નહીં. આં હઝરતે (અલિ હ સલામ) તે શરબત
મને બે વખત પીવરા યુ.ં યારપછી તે દદર્ અને
બીમારીમાં

હુ ં

કયારે ય

ફસાયો

નહીં.

(મુ તનદુ શીયા, પાના નંબર ર૦ર, લેઆલીયુલ
અખ્બાર.

પાના

નંબર

૪રપ,

કુ લીયાત
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મફાતીહલ
જીનાન, પાના નંબર ૮૭૦ માંથી
ુ
વાંચવા િવનંતી છે )

જનાઝાની સાથે

ુ
રબત
રાખવી

એક

ત્રી હતી. જયારે તેને

યિભચારી

યિભચારને પિરણામે બાળક જ મત ું હત ું યારે
તે બાળકને પોતાના કુટુંબની બીકના કારણે
ભ ીમાં સળગાવી દે તી હતી. તેની માતા િસવાય
બીજુ ં કોઈ આ બદકારી િવષે જાણતું ન હત.ું
જયારે ત્રી મરી ગઈ અને દફન કરવામાં આવી
યારે જમીને તેને કબ ૂલ કરી નહીં અને તેની
લાશને જમીનની બહાર ફકી દીધી. તેને બીજી
જગ્યાએ દફન કરવામાં આવી યારે યાં પણ
તેની લાશની એ જ હાલત થઈ. તેના કુટુંબના

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 1045 HAJINAJI.COM
ન

લોકોએ આ વાતની જાણ ઈમામ જાફર સાિદક
(અલિ હ સલામ)ને

કરી.

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)એ તેની માં ને પ ૂછયુ ં કે,
“તારી દીકરીએ દુિનયામાં કયા કયા ગુનાહ કયાર્
છે ?” જયારે તેની માં એ તે ત્રીના ગુનાહોનુ ં
વણર્ન કયુર્ં

યારે ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ

ફરમા યુ ં : “જમીન તેની લાશને હરિગઝ કબ ૂલ
નહીં કરે , કારણ કે, આ

ત્રી (પોતે) મખ્લ ૂકે

ખુદાને અઝાબમાં ફસાવતી હતી,
હક

ફકત

ખુદાનો

છે .

(મખ્લ ૂકને

કરવાનો
આતીશે

જહ મમાં સળગાવીને અઝાબ આપવાનો હક
ફકત ર બુલ આલમીનને જ છે , બીજા કોઈને એ
વાતનો અિધકાર નથી કે તે મખ્લુકે ખુદાને
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આગમાં સળગાવે.)” પછી ફરમા યુ ં : “તેની
કબ્રમાં

થોડી

ત ુરબતે

ઈમામ

હસ
ુ ૈન

(અલિ હ સલામ) રાખી દો. લોકોએ એમ કયુ.ર્ં
યારપછી જમીન િ થર થઈ ગઈ અને તે ત્રીની
લાશને

જમીને

કબ ૂલ

કરી

લીધી.”

(મુ તનદુ શીયા, િકતાબે તહારત, પાના નંબર
ર૦ર)

ુ
રબતની
સાથે મૈયતની તજહ ઝ ( ુ લે
ુ ) વગે રની િવિધ
મ યત પછ ની ુ ત
કબ્રમાં મ યતના ચહેરાની સામે થોડા
પ્રમાણમાં તુરબતે હસ
ુ યની રાખવી મુ તહબ છે .
મ યતને

હન
ુ ૂત

પ્રમાણમાં

તુરબતે

આપતી
શરીફા

વખતે
કપ ૂરની

મામ ૂલી
સાથે
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ભેળવવી પણ મુ તહબ છે . પરં ત ુ ફકત કપાળ
અને બંને હાથો ઉપર તરુ બત લગાવવી જોઈએ.
બંને ગોઠણ અને પગના બંને અંગ ૂઠાઓ ઉપર
ફકત કપ ૂર મ ૂકવું જોઈએ. કારણ કે, ઘટં ૂ ણ અને
પગની

આંગળીઓ

પર

તુરબતનો

પશર્

કરાવવો એ એહતેરામની િવ ઘ્ધ છે .

ુ
રબત
દરક બીમાર ઓનો ઈલાજ છે
શેખ
‘આમાલી’માં

ત ૂસી
પોતાના

આ’લ લાહા

મકામોહુ

મશાએબે

કેરામથી

િરવાયત કરે છે કે મોહ મદ અઝદીએ ક ું કે હુ ં
મદીનાની જામેઅ મિ જદમાં નમાઝ પડી ર ો
હતો. મારી બાજુમાં બે માણસો બેઠા હતા.
માંના એકે પ્રવાસનો પોશાક પહેય હતો. તે
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માણસ બીજા માણસને કહી ર ો હતો કે હઝરત
હસ
ુ ૈન

(અલિ હ સલામ)ની

ત ુરબત

તમામ

બીમારીઓ માટે શફા છે . હુ ં એક બીમારી થી
પીડાતો હતો. કોઈ દવાથી મને ફાયદો થતો ન
હતો. હુ ં મારી જીવવાની આશાથી હતાશ થઈ
ગયો હતો. મને મારી મોત સામે દે ખાતી હતી.
તેવામાં કુફામાં રહેતી એક વ ૃઘ્ધ ત્રી મારી પાસે
આવી હુ ં એ વખતે મારી બીમારીમાં તરફડતો
હતો. તે કહેવા લાગી કે હુ ં જોઈ રહી

ં કે િદવસે

િદવસે તારી બીમારીમાં વધારો થતો જાય છે . મેં
ક ,ું હા, એમ જ છે . તેણી કહેવા લાગી કે, જો તું
કહે તો હુ ં તારી બીમારીનો ઈલાજ ક ં અને તને
બીમારીમાંથી મુક્ત ક .ં મેં ક ું કે હા, ઈલાજની
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જ ર છે . તેણીએ એક વાસણમાં પાણી નાખીને
મને આ યુ.ં

વુ ં મેં તે પાણી પીધુ ં કે ત ૂરત જ હુ ં

તંદુર ત થઈ ગયો અને તે પછી કયારે ય
બીમાર નપડયો.
અમુક મિહના પસાર થઈ ગયા પછી તે
ત્રી ફરી વાર મારા ઘરે આવી. તેન ુ ં નામ
સલમા હત.ું મેં તેણીને ખુદાની કસમ આપીને
પ ૂછયુ ં કે એ વ ત ુ કઈ હતી

તેણીએ તે વખતે

મને દવા તરીકે આપી હતી. તેણીએ જવાબ
આ યો કે, તે વખતે મારા હાથમાં આ ત બીહ
હતી. તેના એક દાણાથી મેં તારો ઈલાજ કય
હતો. મેં પ ૂછયું કે, ત બીહની િવશેષતા શુ ં છે ?
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તેણીએ

ક ,ું

આ

કબ્રે

ઈમામ

હસ
ુ ૈન

(અલિ હ સલામ)ની માટી છે .
મેં તેણીને ક ું : અય રાફઝીયા, (અય
િશયા ઔરત) મેં મારો ઈલાજ ઈમામ હસ
ુ ૈન
(અલિ હ સલામ) કબ્રની માટીથી કય ? આ
સાંભળીને તે

ત્રી ગુ સે થઈને

યાંથી ચાલી

ગઈ. તે વખતે હુ ં ફરીથી તેવો જ બીમાર થઈ
ગયો. તે વખતે મારી બીમારી એટલી બધી
તી

હતી કે મને મારા મોતની ખાત્રી થઈ ગઈ.
આ બનાવ કેટલો ચ કાવનારો છે !

ખરે ખર

તો

ઈલાજની

વાત

સાંભળીને

તે

ુ
માણસના અંતરના ચ ઓ
ખુલી જવા જોઈતા
હતા અને હકને ઓળખીને તેણે હકની પયરવી
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કરવી જોઈતી હતી. પરં ત,ુ તેમ કરવાને બદલે
તેણે પિવત્ર તુબર્તની તૌહીન કરી અને ત ૂરત જ
તેની બરકતોથી બીમાર પડી ગયો અને નીચેની
આયતોનો ચિરતાથર્ બની ગયો.
આ વાતને નીચેની આયત ારા સમથર્ન
મળે છે :
“અને અમે કુરઆનમાં એ જ વ તુઓ
ઉતારીએ છીએ

મોમીનો માટે

પ ટ શફા

(આરોગ્યતા) અને રહેમત છે (પરં ત ુ નાફરમાન
લોકો માટે નુકસાન િસવાય બીજુ ં કાંઈ નથી)
(અને એ જ વ તુઓ

મગારો માટે હાની

મ ૂકનાર િસવાય કાંઈ નથી.” (સ ૂરએ બની
ઈસરાઈલ - ૧૭, આ : ૮ર)
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સઅદીએ

કેટલું

સુદર
ં

ક ું

છે

કે,

અ લાહની રહેમત પી વષાર્ ના િબંદુની પિવત્રતા
અને સુદરતામાં
ં
કોઈ શંકાને થાન નથી. પરં ત ુ
જો તે િબંદુ છીપલામાં પડે તો તે િકંમતી મોતી
બને છે અને જો તે િબંદુ સાંપના મુખમાં પડે તો
કાિતલ ઝેર બની જાય છે .

ુ
રબતની
બે ર
ુ મતી હલાક કર નાખે છે
શેખ તુસી (અ.ર.) મજકુર િકતાબમાં
મ ૂસા િબન અ દુલ અઝીઝથી ન ધે છે કે, તેમણે
ક ું કે યુહના નામનો એક નસરાની તબીબ મને
મળવા માટે આ યો અને કહેવા લાગ્યો, હુ ં
તમને

દીન

અને

પયગ બર

(સ લ લાહો

અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ની કસમ આપુ ં
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ં

કે મને કહો કે એ માણસ

ક રે - ઈ ને -

હરીરહ (કરબલા)માં દફન થએલાં છે અને લોકો
ઓની િઝયારત માટે જાય છે શું તેઓ તમારા
પયગ બર (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ)ના અ ફાલમાંથી છે ? મે ક ું નહીં,
તેઓ અમારા પયગ બર (સ લ લાહો અલ હે
વ આલેહી વસ લમ)ના દોિહત્ર હઝરત હસ
ુ યન
(અલિ હ સલામ) છે . મેં પ ૂછયુ ં : તમે મને એ
કહો કે કસમ આપીને આ પ્ર

શા માટે કય ?

યારે તે નસરાની તબીબે ક ું કે તેઓએ એક
આ યર્ચિકત કરી દે તેવી દા તાન છે કે એક
રાતે હા ન રશીદ મલઉનના ખાદીમ શામુરે મને
બોલા યો. જયારે હુ ં તેની પાસે ગયો યારે તે
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મને પોતાની સાથે મ ૂસા િબન ઈસાને ઘરે લઈ
ગયો

ખિલફાનો નજદીકનો સગો હતો. મેં

જોયુ ં કે તે માણસ પથારી ઉપર બેહોશ પડલો
હતો. ( નુ ં નામ મ ૂસા હત)ું તેની સામે એક
મોટા વાસણમાં તેના શરીરના ગુ ત અ યવ
(જનને દ્રીય) પડેલા હતા. એ િદવસોમાં હા ન
રશીદે

તેને કુફાથી બોલા યો હતો. શામુરે

મ ૂસાના ખાસ ખાિદમને તેના માિલક િવષે પ ૂછયુ ં
કે તેની આ કેવી હાલત છે ? ખાિદમે જવાબ
આ યો, એક કલાક પહેલા તો તેની હાલત ઘણી
સારી હતી અને પોતાના સાથીદારો સાથે તે
વાતચીત કરી ર ો હતો. તેના સાથીદારો પૈકી
એક માણસ

બની હાશમમાંથી હતો તેણે
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પોતાના અનુભવનુ ં વણર્ન કરતા ક ું કે હુ ં ખ ૂબ
જ બીમાર પડી ગયો હતો, કોઈ તબીબના
ઈલાજથી મને ફાયદો થતો ન હતો, એટલે સુધી
કે મારા કાિતબે (મુનીમે) મને હઝરત હસ
ુ ૈન
(અલિ હ સલામ)ની ત ુરબતથી ઈલાજ કરવા
ક .ું મેં તે પ્રમાણે કયુર્ં અને હુ ં તંદુર ત થઈ
ગયો.
મ ૂસાએ ક ,ું શું તે માટી (તરુ બત) તારી
પાસે વધી છે . તેણે ક ું : હા, અને ત ૂરત જ
કોઈને મોકલીને થોડી તરુ બત મંગાવી. મુસાએ
ત ુરબતની બેહર
ુ મતી કરવાના ઈરાદાથી તે
તુરબત પોતાના ગુ ત ભાગના િછદ્રમાં નાખી
દીધી અને ત ૂરત જ મ ૂસાએ એક ચીસ પાડી
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અને કહેવા લાગ્યો, “અ નાર અ નાર” એટલે કે
હુ ં આગમાં સળગી ર ો

.ં તેણે ત ૂરત જ એક

વાસણ મંગા યુ ં અને બાકીની હકીકત તમે જોઈ
ર ા

છો.

તે

પ્રમાણે

આ

વાસણમાં તેની

ૂ ડાઓ પડેલા છે . તેની આ
જનને દ્રીયના ટક
હાલત જોઈને તેના તમામ સાથીઓ નીકળી
ગયા અને તેના ઘરમાં રોકકળ સાથે તેના
નામના છાિજયા લેવાનુ ં શ થઈ ગયુ.ં
શામુરે ક ું : તમે સાચું કહો છો. પરં ત ુ
આજની રાત અહીં જ રોકાઈ જાઓ,

થી તેની

હાલત ઉપર નજર રાખી શકો અને તેનો અંત
શુ ં આવે છે તે પણ જોઈ શકો. તે રાતે હુ ં યાં જ
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રોકાઈ ગયો. સવાર પહેલાં જ તે જહ મ
વાસીલ થઈ ગયો.
રાવી લખે છે કે, યુહના નસરાની તબીબ
લાંબા

સમય

સુધી

(અલિ હ સલામ)ની
ર ો.

હઝરત
િઝયારત

સૈયદુ શોહદા
માટે

આવતો

યારપછી તે મુસલમાન અને દીનદાર

થઈ ગયો. આ િરવાયત ‘બેહા લ અ વાર’ના
દસમા ભાગના છે લા પ્રકરણમાં પણ ન ધવામાં
આવી છે .

સા ંુ વ ન
મરહમ
અ હાજ મીરઝા હસ
ુ ૈની ન ૂરી
ૂ
ન ૂર લાહ

મરકદહ

તેઓની

િકતાબ

‘દા સલામ’માં લખે છે કે, મારો એક ભાઈ
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મારી માતાને ઘરે તેની મુલાકાત માટે ગયો.
તેની કબા (અરબ દે શોમાં પહેરવામાં આવતી
બમણી લંબાઈનુ ં શટર્ ) નીચેના િખ સામાં હઝરત
સૈયદુ શોહદાઅ (અલિ હ સલામ)ની ત ુરબતથી
બનેલી મોહર (િસજદગાહ) મોજૂદ હતી. જયારે
મારી માતાને આ વાતની જાણ થઈ
તેણીએ

તેને

ચેતવતા

ક ું

કે,

યારે

િખ સામાં

ત ુરબતની મોહર રાખવી એ બેઅદબી અને
બેહર
ુ મતી છે . કારણ કે, શકય છે કે બેસતી
વખતે તે જાંઘની નીચે આવીને ત ૂટી જાય. મારા
ભાઈએ ક ું કે : હા, સાચી વાત છે . અ યાર
સુધી એ રીતે મારી જાંઘની નીચે બે મોહર ત ૂટી
ગઈ છે . તેણે માતાને ક ું કે હવે પછી તે
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પોતાની કબાના નીચેના િખ સામાં મોહર નહીં
રાખે.
મારા વાિલદે બુ ગર્વારને આ વાતની
જાણકારી ન હતી. આ વાતના થોડા િદવસ પછી
તેઓએ

વ નની હાલતમાં જોયુ ં કે હઝરત

સૈયદુ શોહદાઅ

(અલિ હ સલામ)

પુ તકાલયમાં આવીને

તેઓની

તેઓના

પાસે

બેસી

ગયા. તેઓની સાથે લુ ફો મહેરબાની ભય
વતાર્ વ કય અને ફરમા યુ ં : તારા ફરઝંદોને
બોલાવ, તેઓને હુ ં ઈનામ આપુ.ં મારા િપતાને
પાંચ પુત્રો હતા. તેઓએ બધા પુત્રોને બોલાવીને
સામે બેસાડયા. ઈમામ (અલિ હ સલામ) અમુક
વ ત્રો લા યા હતા. ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ
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દરે કને બોલાવીને એક એક વ ત્ર ઈનામ તરીકે
આપી ર ા. જયારે મારા ભાઈનો વારો આ યો,
યારે તેણે તુરબતને કબા નીચેના િખ સામાં
રાખી

હતી.

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)એ

ગુ સાભરી નજરે તેની સામે જોયુ ં અને મારા
િપતા તરફ જોઈને ક ું તમારા આ ફરઝંદે
અ યાર સુધીમાં બે વખત મારી તરુ બતને
પોતાની જાંઘ નીચે દબાવીને તોડી છે . ઈમામ
(અલિ હ સલામ) મારા તે ભાઈને પોતાની પાસે
પણ ન બોલા યો અને ઈનામ પણ ન આ યુ,ં
બ કે તેન ુ ં ઈનામ ઓરડાની બહાર નાખી દીધુ.ં
જયારે મારા િપતાની આંખ ખુલી ગઈ

યારે

તેઓએ મારી માતાને આખી વાત કરી. મારી
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માતાએ, મારા ભાઈ સાથે ત ુરબત િવષે થએલ
વાતચીતનુ ં વણર્ન કયુ.ર્ં મારા િપતા પોતાના
વ ન અને બની ગએલી હકીકતની સ યતા
િવષે જાણીને આ યર્ યકત કરવા લાગ્યા.
અમે

હઝરત

સૈયદુ શોહદાઅ

(અલિ હ સલામ)ના પિવત્ર નામ ઉપર,
ખુદાની રહેમત અને કરમની ઉ પિ નુ ં કે દ્ર છે .
બારગાહે ર બુલ ઈઝઝતમાં દુવા માટે હાથ
બલંદ કરીએ છીએ કે અમારા થઈ ગએલા
ગુનાહોની તોબા કરવાની અને ભિવ યમાં તે
ગુનાહોના

પુનરાવતર્નથી

બચવાની

તૌફીક

અતા ફરમાવે. (આમીન)
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બે સવાલ - બે જવાબ
આ િકતાબ ગુનાહે કબીરાના પ્રથમ
પ્રકાશન પછી અમુક લોકોએ નીચે મુજબના બે
સવાલો કયાર્ છે .
(૧)

ગુનાહોનુ ં આ િકતાબમાં વણર્ન

કરવામાં આ યુ ં છે . ( ની સંખ્યા િસ ેર છે ) તે
િસવાયના કોઈ કતઈ (સંપ ૂણર્ રીતે સાિબત કે
એહતેમાલી (સંદેહા મક) હોય તેવા સગીરા કે
કબીરા ગુનાહો બાકી રહી જયા ખરા ?
(ર) બીજા અમુક લોકોએ પ ૂછયું કે,

ગુનાહોનો

આ િકતાબમાં ઉ લેખ કરવામાં આ યો છે તે
િસવાય દીને ઈ લામમાં બીજા કોઈ ગુનાહ છે કે
નહીં ?
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અમે ઉપરના બંને સવાલોના જવાબ
િવગતવાર આપીએ છીએ. અ લાહ તઆલા
આપણને ગુનાહોથી બચવાની ગુનાહો કયાર્
બદલ શરમીંદગી અનુભવવાની તોફીક અતા
ફરમાવે.

આ ઉપરાંત પણ બી

ઘણા

ુ ાહો છે
ન

એ વાત જાણી લેવી જોઈએ કે, ફોકહાએ
ઈ લામ

રીઝવાનુ લાહ

અલૈહીમે

તમામ

વાિજબાત, હરામ, સુ ત અને મક હ કામોના
હક
ુ મો

નુ ં ઈબાદતમાં વણર્ન કરે લ છે .

નમાઝ, રોઝા, હજ, ઝકાત, ખુ સ,

મ કે,

હાદ, અમ્ર

િબલ માઅ ફ, નહીં અનીલ મુ કર વગેરે. આ
િસવાય

મોઆમેલાતની બાબતોમાં તમામ
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ખરીદ,વેચાણ, ઈજારા વગેરે અને અકદો ઈકાઅના િવષયમાં તલાક અને િનકાહ, હદ,
દીયત

વગેરે

િવષયની

અગિણત

િકતાબો

લખવામાં આવી છે .
શૈખ હર
ુ આમેલી (અ.ર.) એ તેમની
િકતાબ ‘િબદાયહ વ િનહાયહ’માં તહારતથી
માંડીને દીયત સુધી દરે ક વાિજબાત અને હરામ
કામોની િવગતનુ ં વણર્ન કયુર્ં છે . તેઓ તેમની
િકતાબના

અંતમાં

ફરમાવે

છે

કે,

આ

િકતાબમાંવણર્ન કરવામાં આવેલ વાિજબાતની
સંખ્યા ૧પ૩પ (એક હજાર પાંચસો પાંત્રીસ)
અને હરામ બાબતોની સંખ્યા ૧૪૪૮ (એક
હજાર ચારસો અડતાળીસ) છે . આમ કુલ ર૯૮૩
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(બે હજાર નવસો યાંશી) ઈલાહી હક
ુ મો બયાન
કરવામાં આ યા છે .
ઉપરની વાતથી

પ ટ થાય છે કે,

ગુનાહે કબીરા પુ તકના ભાગોમાં

ગુનાહોનુ ં

વણર્ન કરવામાં આ યુ ં છે , તેન ુ ં પ્રમાણ માત્ર
દસમાં ભાગનુ ં છે . (એટલે કે આ પુ તકમાં ઘણા
ગુનાહોનુ ં

વણર્ન

વાિજબાત

અને

કરવામાં
હરામ

નથી

આ યુ)ં

બાબતોના

હક
ુ મોનુ ં

ઉ લંઘન ગુનાહે કબીરા છે .

કટલાક બી

ુ ાહ કબીરા હોવાનો સંદહ
ન
છે

જયાં સુધી કબીરા ગુનાહોના સંબધ
ં છે
તો અમે આ િકતાબના પ્રથમ ભાગમાં જણાવી
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ગયા છીએ તે પ્રમાણે અમોએ ફકત એવા
ગુનાહોનુ ં વણર્ન કયુર્ં છે

પ ટ અને સંપ ૂણર્

વીકૃત રીતે ગુનાહે કબીરા છે . આનો અથર્ એવો
નથી કરવાનો કે, ગુનાહે કબીરાની સંખ્યા ફકત
આ પુ તકમાં

ગુનાહોનુ ં વણર્ન કરવામાં

આ યુ ં છે , તેટલી જ છે . તેથી,

ગુનાહોનો આ

િકતાબમાં ઉ લેખ કરવામાં નથી આ યો તે તેના
અ પ ટ (મોઘમ) ઉ લેખ અને તરદદુદ હોય તે
(શંકા પદ) િ થિતમાં તે ગુનાહ જ છે . બીજા
શ દોમાં કહીએ તો

ગુનાહે સગીરા કે કબીરા

હોવામાં સંદેહ બાકી રહેતો હોય તેવા ગુનાહ.
એટલે કે, એવા દરે ક ગુનાહ

કબીરા કે સગીરા

હોવામાં શંકા અને ગુમાન પેદા થઈ જાય તો
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તેવા ગુનાહથી બચવાના પ્રય નો કરવા જોઈએ.
આ જ પિવત્ર શરીઅતના કાન ૂનોને અમલમાં
મ ૂકનારનો મ ૂળ હેત ુ અને હકીકત છે કે દરે ક
દીનદાર

યિકત

પણ કાયર્ ગુનાહ હોવાની

આશંકા હોય તેનાથી બચતા રહેવ ુ ં જોઈએ.
એ વાત પ ટ થાય છે કે, એવા ગુનાહ
પ ટ અને સંપ ૂણર્પણે ગુનાહે કબીરા છે , તેની
િવગત અ યાર સુધીમાં ઉદૂર્ ભાષામાં કુલ સાત
ભાગમાં અને ગુજરાતી ભાષામાં ત્રણ ભાગમાં
ગુનાહાને કબીરા નામની િકતાબમાં િવગતવાર
વણર્ન કરવામાં આ યુ ં છે . તેમ છતાં સદરહુ
ુ કરીએ છીએ.
ગુનાહોની ક્રમાનુસાર યાદી પ્ર તત
આ ઉપરાંત એ મોહરર્ માત (હરામ બાબતો)
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માં સામા ય રીતે ફસાઈ જવાની શકયતા છે ,
તેની યાદી પણ પ્ર ત ુત કરવામાં આવે છે .

સં ૂણ ર તે સા બત થએલા

ુ ાહ કબીરાની
ન

યાદ
(૧) ખુદાની ઝાતમાં િશકર્ અને રીયાકારી.
(ર) ખુદાની રહેમતથી નાઉમીદ થવુ.ં
(૩)

ખુદાના

ગઝબથી

લાપરવાહી

અને

અચાનક

આવી

બદગુમાની.
(૪)

ખુદાના

ગુ ત

અને

પડનારા કહર (અઝાબ)થી ન ડરવુ.ં
(પ) ઈ સાનને કતલ કરવા.
(૬) માં બાપના આક થવુ.ં
(૭) કતએ - રહમ.
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(૮) યતીમનો માલ ખાઈ જવો.
(૯) યાજખોરી.
(૧૦) િઝનાકારી ( યિભચાર).
(૧૧) લવાત (સ ૃિ ટ િવ ઘ્ધનુ ં કાયર્ કરવુ).
ં
(૧ર) કઝફ (જૂઠ).
(૧૩) શરાબ પીવો.
(૧૪) જુગાર રમવો.
(૧પ) સંગીતના સાધનોમાં ત મય બની જવુ.ં
(૧૬) ગાવું (ગીત ગાવા).
(૧૭) જૂઠું બોલવુ.ં
(૧૮) ખોટી કસમ ખાવી.
(૧૯) ખોટી ગવાહી આપવી.
(ર૦) સાચી ગવાહીથી પીછે હઠ.
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(ર૧) વચનભંગ કરવો.
(રર) અમાનતમાં ખયાનત કરવી.
(ર૩) ચોરી - ડાકુગીરી કરવી.
(ર૪) વેચવામાં ઓ ં આપવુ.ં
(રપ) હરામખોરી (હરામ કમાણી કરવી).
(ર૬) હકો અદા ન કરવા.
(ર૭)

હાદથી ભાગવુ.ં

(ર૮) િહજરત કયાર્ પછી કુફ્ર તરફ પાછા ફરી
જવુ.ં
(ર૯) ઝાિલમોની મદદ કરવી.
(૩૦) મઝલ ૂમોની મદદ ન કરવી.
(૩૧) જાદુ - ટોના.
(૩ર) ઇસરાફ ( યથર્ ખચર્) કરવો.
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(૩૩) તક બુર ઘમંડ કરવુ.ં
(૩૪) મુસલમાનો સાથે જગ
ં કરવી.
(૩પ) મુદાર્ ર અને સુ વરનુ ં ગો ત ખાવુ.ં
(૩૬) જાણીબ ૂજીને નમાઝ છોડી દે વી.
(૩૭) ઝકાત ન આપવી.
(૩૮) હજને નાચીઝ (હલકી) સમજવી.
(૩૯)

વાિજબાતે

ઈલાહીમાંથી

કોઈ

એક

વાિજબાતને છોડી દે વી.
મકે શેખ હર
ુ આમેલી સાહેબે તેઓની
િકતાબ ‘બેદાયહ વ નેહાયત’માં કુલ વાિજબાત
એક હજાર પાંચસો પાંત્રીસ (૧પ૩પ) ગણાવી
છે .
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(૪૦)

નાના

ગુનાહોનુ ં

પુનરાવતર્ન

કરીને

ગુનાહોને મામ ૂલી સમજવા.
(૪૧)

વિસયત

ારા

કોઈ

વારસદારને

વારસામાંથી વંિચત રાખવા.
(૪ર) ગીબત કરવી.
(૪૩) ચુગલખોરી કરવી.
(૪૪) મોમીનની મજાક કરવી.
(૪પ) મોમીનને ગાળો દે વી અને મેણાં ટોણાં
મારવા.
(૪૬) મોમીનોને ઝલીલ કરવા.
(૪૭) મોમીનની અપમાન કરીને

વા કરવો.

(૪૮) શે’ર અથવા કા ય પંિક્તમાં મોમીનની
મઝ મત કરવી.
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(૪૯) મોમીનને તકલીફ પહ ચાડવી.
(પ૦) પાડોશીને સતાવવા.
(પ૧) દગો અને ફરે બ આપવા.
(પર) બે મુખ - બે જીભ.
(પ૩) અનાજની સંગ્રહખોરી કરવી.
(પ૪) હસદ કરવી.
(પપ) મોમીન સાથે દુ મની રાખવી.
(પ૬) મુસાહીકહ ( ત્રીઓએ એક બીજી સાથે
બદકામ કરવુ)ં .
(પ૭) “દલાલી” અને “િદયારાત” (પોતાની
પ નીને

િઝના

વે યાગીરી- યિભચાર

કરવા)

માટે પ્રો સાહન આપવુ.ં
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(પ૮) “ઈ તીમના”

(જાણી બ ૂજીને

િનરથર્ક

વીયર્ ખલન કરવુ)ં .
(પ૯) િબદઅત.
(૬૦) નાહકનો હક
ુ મ આપવો.
(૬૧) મોહતરમ મિહનાઓમાં જગ
ં કરવી.
(૬ર) રાહે ખુદાથી રોકવુ.ં
(૬૩) કુફરાને નેઅમત (નાશુક્રી).
(૬૪) િફ નો ફેલાવવો (લોકોને ઉ કેરીને અંદરો
અંદર લડાવવા).
(૬પ) કાફરોને હિથયાર આપવા.
(૬૬) બોહતાન અને બદગુમાની.
(૬૭) કુરઆનની બેહર
ુ મતી કરવી.
(૬૮) ખાનએ-કાઅબાની બેહર
ુ મતી કરવી.
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(૬૯) મિ જદોની બેહર
ુ મતી કરવી.
(૭૦) માસુમીન (અલિ હ સલામ)ની કબ્રો અને
ત ુરબતે હસ
ુ ૈન (અલિ હ સલામ)ની બેહર
ુ મતી
કરવી.

એ

ુ ાહો
ન

ુ ાહ કબીરા હોવાનો સંદહ
ન
છે

(૧) નિજસ વ તુઓ ખાવી પીવી.
(ર)

જગ્યાએ સારા અને ખરાબમાં ભેદ

પારખનાર

યિકત હાજર હોય

યાં શમર્ગાહ

ઉપરથી કપડાં ઉચા કરવા (એટલે કે શરીરના
ગુ ત ભાગોને ઉઘાડાં કરવા).
(૩) કોઈ સજાિતય અથવા િવજાિતય (એટલે કે
ત્રી બીજી

ત્રી અથવા પુ ષ બીજા પુ ષના
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અથવા પિત પ ની િસવાય બીજી કોઈ ત્રી કે
પુ ષ) ના ગુ ત અ યવો ઉપર નજર કરવી.
(૪) િક લા તરફ મ ઢુ અથવા પીઠ કરીને
પેશાબ અથવા સંડાસ કરવુ.ં
(પ) હૈઝ, િનફાસ અથવા જનાબતની હાલતમાં
મિ જદમાં રોકાવુ.ં
(૬) પુ ષોએ શુઘ્ધ રે શમનાં પોશાક અથવા
સોનાનો ઉપયોગ પહેરવામાં કરવો. પુ ષોએ
સોનાની વીંટી પણ પહેરી શકાતી નથી.
(૭) પુ ષો અને ત્રીઓએ એક બીજાનો (આકાર
- પ્રકાર) લાગે તેવો પહેરવેશ પહેરીને દે ખાવ
જાહેર કરવો.
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(૮) પોતાની પ ની અથવા પિત િસવાય ત્રી કે
પુ ષને શકકો શુબાહત ( હેમ - ભ્રાંિત) શહવત
(કામવાસના)ની નજરોથી જોવુ.ં તે નજર ત્રી
ઉપર કે પુ ષ ઉપર હોય તો પણ તે ગુનાહે
કબીરા હોવાનો સંદેહ છે .
(૯) કોઈ બીજાના પત્રને તેની મરજી વગર
ખોલવા (વાંચવા અને જોવા).
(૧૦) કોઈ ઘરના માિલકની મંજૂરી વગર તેના
ઘરમાં નજર કરવી.
(૧૧) ગુમરાહ કરનાર િકતાબો (પુ તકો) અને
પ્રકાશનો સુરિક્ષત રાખવાં એવી િકતાબો અને
પ્રકાશનનો નાશ કરવો વાિજબ છે .
(૧ર) મુજ સમાસાઝી (પ્રિતમાઓ બનાવવી).
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(૧૩) અજાણી યિકતના શરીરને પશર્ કરવો.
(૧૪) તકી યહ િસવાયના સંજોગોમાં ઝાિલમની
પ્રશંસા કરવી અને પ ટ રીતે કોઈ યિકતના
વખાણ કરવા
કોઈ

એવી

વખાણને પાત્ર ન હોય અને
યિકતની

મઝ મત

કરવી

મઝ મતને પાત્ર ન હોય.
(૧પ) કોઈ ગુનાહની બેઠકમાં રોકાવુ.ં
(૧૬) સોના અને ચાંદીના વાસણોનો ઉપયોગ
કરવો.
(૧૭) નમાઝે જમાઅતને અહિમયત ન આપીને
તેમાં શરીક ન થવુ.ં
(૧૮) નમાઝે જમાઅતમાં (તેનો ઈ કાર કરીને)
શીરકત કરવાથી મુખ ફેરવવુ.ં બ કે અમુક
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ફોકહાએ ઉઝઝામ પ ટ રીતે ફરમાવે છે કે એ
રીતે ગુનાહે કબીરા હોવાની દલીલ એ છે કે
નમાઝે જમાઅતથી મુખ ફેરવનાર અને તેને
અહિમયત ન આપનાર માણસની ગવાહી કબ ૂલ
થવાને પાત્ર નથી.
(૧૯)

મરાજએ

ઉઝઝામના

િરસાલએ

અમલીયાહ (તવઝીહલ
ુ મસાએલ)માં તહારત,
નમાઝ, રોઝા વગેરેના પ્રકરણોમાં

હરામ

બાબતોનો ઉ લેખ કરવામાં આ યો છે તેવી
બાબતોને છોડી દે વી વાિજબ છે .તેવી જ રીતે
વ , ગુ લ, તય મુમ, નમાઝ, રોઝા, હજ, ખુ સ
અને

ઝકાતની

વાિજબાતની

અદાએગીમાં

ગફલત દાખવવી હરામ છે .
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આવી

જ

રીતે,

મોઆમેલાતના

પ્રકરણોમાં આપવામાં આવેલ ખરીદ- વેચાણ,
ભાડા, બિક્ષશ, ઈજારા, ગસબ વગેરેના હક
ુ મો
જાણવા અને તેમાં જણાવવામાં આવેલ હરામ
બાબતોને છોડી દે વી વાિજબ છે . એટલે સુધી કે,
જો કોઈ વ તુ લેવા (વાપરવા) માંગતા હો અને
તેનો માિલક શરમીંદગી અથવા મજબ ૂરીના
કારણે તેની રજા પણ આપી દે તો તેનો
ઉપયોગ કરવો હરામ છે . કારણ કે, તેમાં
ગસબનો

હક
ુ મ

લાગું પડી

જાય

છે .

આ

દ્રિ ટકોણને ઘ્યાનમાં રાખવો જ રી છે . ગસબ
ગુનાહાને

-

મુ તિમરર્ હ

(સતત

અસરકતાર્

ગુનાહો) માંથી એક ગુનાહ છે . એટલે કે, જયાં
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સુધી ગસબ કરવામાં આવેલો માલ તેના
માિલકને પાછો સ પવામાં આવે યાં સધી દરે ક
ક્ષણે એક નવા ગુનાહની વ ૃિઘ્ધ થતી રહેશે.
તેવી જ રીતે િનકાહ, તલાક, ખાવા
પીવાની વ ત ુઓ િવષેની હરામ બાબતોના
હક
ુ મો સંપ ૂણર્ રીતે જાણી લેવા અને તેનો
ઉપયોગ અમલ છોડી દે વો વાિજબ છે . અને તે
હક
ુ મની િવ ઘ્ધ આચરણ કરવુ ં તે ગુનાહ છે .
મુજતહીદોના

અમલીયા

રીસાએલમાં

આ

હક
ુ મોનુ ં િવગતવાર વણર્ન ઉપલ ધ છે . તેથી,
અમો અત્રે ફકત ઉપરની બાબતોની યાદી રજૂ
કરવાનુ ં પ ૂરત ું સમજીએ છીએ.
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તૌબા
જાણકાર લોકો માટે એ વાત

પી નથી

કે, તૌબા એ ખુદાવંદે કરીમના મહાન ફઝલનો
એક

મોટો

ભાગ

અને

અ લાહની

િવશાળ

રહેમતનો સૌથી મોટો દરવાજો છે . આ દરવાજો
અ લાહ તેના બંદાઓ માટે હંમેશા ખુ લો રાખે
છે અને તે દરવાજો કયારે ય પણ બંધ થયો
નથી. જો તૌબાનો દરવાજો અને રહેમતના ાર
બંધ થઈ જાત તો કોઈ પણ બંદો નજાત ન
પ્રા ત કરી શકત. કારણ કે, ગુનાહોમાં સપડાઈ
જવુ ં અને ભ ૂલો કરવી એ બંદાઓની પ્રકૃિતમાં
શામીલ છે . અલબ , ઈ સાન ભ ૂલોનુ ં પુત ં છે ,
ખ્વાહીશાતે નફસાની ઈ સાન સાથે વીંટળાએલી
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રહે છે . તેના શરીરના તમામ ભાગો, જાહેરી હોય
કે આંતિરક, તેની વાતિચત કે ચાિર ય સાથે
સંબિં ધત હોય કે િચંતન કે ક પના સાથે
સંબિં ધત હોય. બ કે બધા જ કાય

અને

શિકતમાં અરહમુર રાહેમીન એવા ખુદાવંદે
કરીમની રહેમત અને તેન ુ ં રક્ષણ શામીલ હોય
તો ઈ સાન ગુનાહો અને ભ ૂલોથી બચી શકે છે .
આ દુિનયામાં કોઈ એવો બંદો કે માનવ
નહીં મળી શકે

પોતાની જાતને કોઈ પણ

પ્રકારના ગુનાહ કે ભ ૂલમાં ફસાવા ન દે વામાં
સફળ થઈ ગયો હોય અને પોતાની પ્રારં િભક
પ્રકૃિતને પોતાની િઝંદગીના છે લા
નવજાત શીશુન
ં ી

ાસ સુધી

વો વ છ અને િનમર્ળ રાખી
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શકયો હોય. ઈ સાનની વાત જવા દઈએ તો
અંિબયાએ

કેરામ

લગઝીશો (નજીવી

(અલિ હ સલામ)

પણ

ુ ીઓ)થી બચી શકયા
ટ

નથી. પરં ત ુ પયગ બરોની ભ ૂલ અને આપણી
ભ ૂલમાં જમીન આસમાનનો તફાવત છે .

નો

અંશત : ઉ લેખ કરવામાં આવશે.
ખુદાવંદે કરીમ અને રહીમે તૌબાના
તમામ

હાની દદર્ અને અંતરની બીમારીઓની

દવા અને દરે ક પ્રકારના ગુનાહોની ગંદકીથી
પાક થવાનો
છે ,

ે ઠ અને સહેલો ઉપાય દે ખાડયો

થી કરીને ઈ સાન ગુનાહોમાં ફસાયા પછી

તૌબાની બરકત અને મગફેરતને પાત્ર અને
નજાતને

લાયક

બની

શકે.

એ

બંદાઓ
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ખુશનસીબ

છે ,

ઓ

આ

રહેમતના

દરવાઝાઓની કદર કરીને તેની સુિવધાઓનો
ફાયદો ઉપાડે છે અને પરવરિદગારની તૌબા
કબ ૂલ કરવાની મહાન બિક્ષસનો શુક્ર અદા કરે
છે અને એ ઈ સાનો દુભાર્ ગી છે

આ સુિવધા

અને બિક્ષસનો લાભ ઉઠાવી શકયા નથી.
કયામતને િદવસે જયારે બંદાઓને પ ૂછવામાં
આવશે

યારે

દુભાર્ ગી

એ

લોકો

કહેશે

:

પરવરિદગાર, હુ ં નાદાન અને બેખબર ર ો, હુ ં
મારી

શહવત,

ગઝબ

નફસાનીમાં ડૂબેલો

ર ો

અને

ખ્વાહીશાતે

હતો,

હુ ં શૈતાની

વસવસાઓની સામે અસહાય અને િનબર્ળ બની
ગયો હતો.

યારે ખુદાવંદે આલમ જવાબમાં
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ફરમાવશે કે શું મેં તારા માટે તૌબાના

ાર

ખો યા ન હતા ? (શુ ં તૌબા ન કરવા માટે )
તારી ઉપર કોઈ બળજબરી હતી ? શું તારી
ઉપર એવી કોઈ જવાબદારી મ ૂકવામાં આવી
હતી

તારી શિક્ત અને સામ યર્ કરતા વધારે

અને મોટી હતી ? શુ ં મેં તૌબા માટેની બહુ કડક
શરતો રાખી હતી ? આ પ્ર ોના જવાબમાં
ગુનેહગાર બંદો કહેશે કે, “ખુદાયા, મારી હાલત
ઉપર રહેમ ફરમાવ. તેં તો મારા માટે કોઈ
બહાના કે છટકબારી રહેવા દીધી નથી અને
જવાબ આપવા માટે મારી જીભ કામ કરતી
નથી. તારા પ્ર ોથી મારા િદલ ઉપર ભય
છવાઈ ગયો છે . તેથી હુ ં તારા સવાલોના જવાબ
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આપી શકું તેમ નથી.” (દુવાએ અબુ હમઝા
સોમાલી)

હક કતે તૌબા
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ) (તૌબાની
આપતા)

ફરમાવે

છે

કે,

યાખ્યા

“ગુનાહો

ઉપર

શરમીંદગી (અનુભવવાનુ ં નામ ) તૌબા છે .”
હઝરત

ઈમામ

મોહ મદ

બાિકર

(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ,ં “જયારે કોઈ બંદો
કોઈ પ્રકારના ગુનાહ કયાર્ પછી (િદલથી)
શરમીંદગી અનુભવે છે , તો ખુદાવંદે રહીમ તે
બંદો

(પોતાની જીભથી) પોતાની

ગુનાહના
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મગફેરત કરે તે પહેલા તેને માફ કરી દે છે .”
(કાફી, ભાગ - ર, પાના નંબર રર૭)
આ

હદીસથી

જાણવા

મળે

છે

કે,

ગુનાહની શરમીંદગી અનુભવવી એ જ તૌબાની
હકીકત છે અને તેને એ વાતની પ્રતીિત થાય કે
ખુદાએ

અઝઝ

વ

જ લની

દ્રિ ટએ

તેની

નાફરમાની કરવી સૌથી ખરાબ બાબત છે .
ખુદાની નાફરમાની કરવાથી તે નારાજ થાય છે .
આ

હકીકતને

યવહાર
ગુલામ
કે

ઘ્યાનમાં

કરનાર
વું છે

નોકરીએ

રાખીને

પોતાનો

માણસનુ ં ઉદાહરણ

એવા

ગુલામ પોતાના માિલક (શેઠ
રાખનાર)ની

મરજી

િવ ઘ્ધ

ગફલતમાં રહીને કોઈ અમલ કરતો હોય અને
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તેને એમ હોય કે તેનો માિલક તેના આ કાયર્થી
અજાણ છે . પરં ત ુ હકીકતામાં તેનો માિલક તેના
આ અમલને જોઈ ર ો હોય. પાછળથી જયારે
એ ગુલામને એ વાતની ખબર પડે કે, તેનો
માિલક પોતે તેના અમલને જોઈ ર ો હતો
યારે તે િદલમાં સખ્ત પ તાવો કરવા લાગે છે
અને જીભથી પણ પોતાના માિલકની માફી માંગે
છે અથવા તો બીજુ ં ઉદાહરણ એવા વેપારીનુ ં
આપી શકાય

ને તેના કોઈ શાણા િમત્રે અમુક

પ્રકારની લેણદે ણ ન કરવાની સલાહ આપી
હોય, તેમ છતાં તે પોતાની બધી જ સંપિ
તેના એવા સોદામાં રોકી દે અને પછી તેની
બધી જ સંપિ

તેના સોદામાં ડૂબી જાય અને
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તેની

ઉપર

કઝર્

પણ

પિરિ થિતમાં

તેને

કેટલી

થઈ

જાય.

તેવી

શરમીંદગી

અને

તકલીફ થાય. (તેવી હાલત ગુનેહગાર બંદાની
થવી જોઈએ).
ઉપરની વાતની પ ઠતા માટે વધુ એક
એવા માણસનો દાખલો આપી શકાય કે,

ને

(તેની બીમારીના ઈલાજ માટે ) ડોકટરે કોઈ
ખાસ પ્રકારનો ખોરાક ખાવાની મનાઈ કરી હોય,
તેમ છતાં જાણી જોઈને તે ખોરાક ખાય અને
બીમારીમાં ફસાઈ જાય અને બીમાર પડયા
પછી પ તાવો કરે .
અલબ , ખુદાવંદે કરીમની બારગાહમાં
િદલથી પ તાવો કરવો (શરમીંદગી અનુભવવી)
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પ ૂરત ું

છે .

ઈમામે

મોહ મદ

બાિકર

(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે કે, “બંદો પોતે
કરે લા ગુનાહો માટે શરમીંદગી અનુભવે એ વાત
તૌબા માટે પ ૂરતી છે .”

શરમ દગી

ુ ાહ છોડ દવા માટ કારણ પ
ન
બને છે

એ વાતમાં કોઈ શંકાને થાન નથી કે,
પરવરિદગારે

આલમ

કયામતના

િદવસે,

અ બીયાએ કેરામ અને અઇ મએ તાહેરીન
અજમઈન (અલિ હ સલામ)
હક
ુ મો

ારા, ખુદાના

આપણા સુધી પહ યા છે તે હક
ુ મો

ઉપર આપણા ઈમાન અને યકીનનો દરજજો
ટલો ઊંચો હશે તેટલા જ પ્રમાણમાં આપણને
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ગુનાહ કરવા માટે શરમીંદગીની લાગણી પણ
વધારે અને સખ્ત થશે.
ગુનાહ

કયાર્

પછી

શરમીંદગી

અને

અફસોસ થાય તો તેવી યિકત માટે જ રી છે
કે, (સૌ પ્રથમ તો) તે ગુનાહ ફરીથી ન કરવાનો
દ્રઢ િનણર્ય કરી લે. જો ગુનાહ કરનાર યિકત
તે ગુનાહ છોડી દે વાનો દ્રઢ િન ય ન કરે તો
તેનો અથર્ એ થાય કે વા તવમાં તે યિકતને
ગુનાહ કરવામાં કોઈ શરમીંદગી થઈ નથી.
હઝરત

અમી લ

મોઅમેનીન

(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે : “િનશંક, કોઈ
ગુનાહ કયાર્ પછી શરમીંદગી (અનુભવનાર
યિકત) માટે તે (શરમીંદગી) ગુનાહ છોડવાનુ ં
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કારણ બની જાય છે . ગુનાહ માટે શરમીંદગી
અને અફસોસ કરનાર માટે જ રી છે કે, તે
ગુનાહના િનવારણ અને પ ૂિતર્ માટે પ ૂરે પ ૂરા
પ્રય નો કરે . જો તે ગુનાહ ‘હકકુ લાહ’ને લગતા
હોય

મ કે, નમાઝ, રોઝા, હજ અથવા ઝકાત

અદા ન કરે લ હોય તો તેની કઝા કરવી જોઈએ.
જો તે ‘હકકુ નાસ’ સાથે સંબિં ધત હોય એટલે કે
કોઈના માલને લગતો (આિથર્ક) હક તેની ઉપર
અદા કરવાનો વાિજબ હોય તો,

તે માલના

ખરા માિલકને તે માલ પહ ચાડી દે વો જોઈએ.
જો તે માલનો માિલક (વારસદાર) મ ૃ યુ પા યો
હોય તો તેના વારસદારને તે માલ પહ ચાડવો
જોઈએ.

અને

જો

તે

માલના

માિલકના
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વારસદારને ઓળખતો ન હોય તો તેના તરફથી
તે માલને સદકામાં આપી દે વો જોઈએ.
જો બાકી રહેતો હક ઈઝઝત અને લજજા
- મયાર્દાને લગતો હોય, એટલે કે કોઈની
ઈઝઝત આબ ને નુકસાન પહ ચાડવામાં આ યુ ં
હોય, કોઈની લાગણી દુભાવવામાં આવી હોય,
કોઈની ગીબત વગેરે કરવામાં આવી હોય તો
ને નુકસાન પહ ચાડયું હોય તેની પાસે માફી
માંગીને તેને પોતાનાથી રાજી કરી લેવો જોઈએ.
જો તે િકસાસ (બદલો કે વળતર) આપવાનો
થતો હોય અથવા તો દીયત (દં ડ વગેરે)
આપવાની

થતી હોય તો પોતાની જાતને

સંબિં ધત યિકતને સ પી દે વો જોઈએ,

થી તે
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યિકત િકસાસ અથવા તો દીયત લઈ શકે
અથવા તો માફ કરી શકે. જો “હદ” જારી કરવી
પડે તેવો હક બાકી રહેતો હોય તો તે માટે
પોતાની જાતને હકદાર
જોઈએ,

યિકતને સ પી દે વી

થી તે હદ જારી કરાવી શકે અથવા

તો માફ કરી દે . પરં ત ુ જો કોઈથી એવા ગુનાહ
થઈ ગયા હોય

ગુનાહ માટે ખુદાવંદે આલમે

હદ (સજા) િનિ ત કરી દીધી છે .

મ કે, િઝના

( યિભચાર) તો તેવી યિકત માટે વાિજબ નથી
કે હાિકમે શરઅ પાસે હદ જારી કરાવવા માટે
ગોઠવણ કરે . પરં ત ુ તૌબાની રીત એ છે કે તે
પોતાના ગુનાહ માટે શરિમંદો થઈને ભિવ યમાં
એ ગુનાહ ન કરવાનો દ્રઢ ઈરાદો કરે અને
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વારં વાર ઈિ તગફાર કરતો રહે. તો તે પ ૂરત ું છે .
તેવી જ રીતે એ ગુનાહે કબીરા

ગુનાહ માટે

“હદ” િનિ ત કરવામાં આવી નથી,

મ કે,

ગાવુ, સંગીત સાંભળવુ,ં ગીબત કરવી વગેરે તો
તેવા ગુનાઓ માટે શરમીંદગી અનુભવવી અને
ઈિ તગફાર કરવો જ રી છે . અત્રે એ વાતની
પ ટતા કરવી જ રી છે કે,

મ દુિનયામાં કોઈ

ગુનેહગાર ઉપર હદ જારી કરી દે વામાં આવે તો
આખેરતમાં તેને કોઈ સજા મળવાની શકયતા
રહેતી નથી. પરં ત ુ જો કોઈ ગુનાહ માટે ફકત
તૌબા કરવામાં આવે તો તે તૌબા કરનાર માટે
જ રી છે કે તૌબા કબ ૂલ થવા અને અઝાબ માફ
થવા માટે ખોફો રજા (ભય અને આશા)ની
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વ ચે

રહીને

અિનિ તતાની

હાલતમાં

અ લાહની માડી માંગતો રહે.
આયતે કરીમા અને હદીસોના પ્રકાશમાં
એ વાત

પ ટ થાય છે કે, ગુનાહો માટે

શરમીંદગી અનુભ યા પછી પણ ઈિ તગફાર
(ગુનાહ માટે પ ાતાપ) કરવો વાિજબ છે .
એટલે કે, બારગાહે ખુદામાં ગુનાહોની મગફેરત
માટે ઈિ તગફાર અને દુવા કરતો રહે. કુરઆને
મજીદ

ફરમાવે

છે

:

“અને

ખુદા

પાસે

મગફેરતની દુવા (ક્ષમા) માંગતા રહો. બેશક,
ખુદા મહાન બક્ષનાર અને મહેરબાન છે .”
(સ ૂરએ બકરહ - ર, આ : ૧૯૯)
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ઈમામ જાફર સાિદક (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે છે : “ઈિ તગફાર કયાર્ પછી કોઈ
કબીરા ગુનાહ બાકી રહેતા નથી.” હઝરત
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
રસ ૂલેખદ
વસ લમ)એ ફરમા યુ ં : “ગુનાહોની બીમારીની
દવા ઈિ તગફાર છે .”
હઝરત અલી (અલિ હ સલામ) ફરમાવે
છે : “મને એ વાતનુ ં આ યર્ થાય છે એ
માણસથી

(ગુનાહોમાં ફસાઈ ગયા પછી

િનરાશાની હાલતમાં હેરાન રહે છે જયારે કે)
તેની પાસે “ગુનાહોને નાબ ૂદ કરવાનુ ં હિથયાર”
મોજૂદ છે . કોઈએ અઝર્ કરી કે, “ગુનાહોને
નાબ ૂદ કરવાનુ ં હિથયાર” નો અથર્ શું થાય ?”
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યારે

આપ (અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં :

“ગુનાહોને નાબ ૂદ કરવાના હિથયાર તૌબા,
ઈિ તગફાર અને દુવા છે .”

સં ૂણ તૌબા
કોઈએ

હઝરત

(અલિ હ સલામ)ની
ક .ું

આપ

સામે

અલી

‘અ તગફે લાહ’

(અલિ હ સલામ)એ

ફરમા યુ ં :

“તારી માં તારા માતમમાં રડે, શું તને ખબર છે
કે ‘અ તગફે લહ’ શુ ં છે ?” (તે માણસનુ ં
“અ તગફે લાહ”

કહેવ ુ ં

ફકત

જીભ

પ ૂરત ું

મયાર્ િદત હત.ું તે િદલથી કરવામાં આવતી
વા તિવક તૌબાથી અજાણ હતો. આપે ફરમા યુ ં
:

“અ તગફે લાહ”

ઉ ચ

મરતબાવાળી
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યિકતઓ અને અગ ય લોકોનો મરતબો છે .”
ઈિ તગફારનો અથર્ અને તેની હકીકત સમજવા
માટે અમુક બાબતો જ રી છે ,

ની િવગત નીચે

પ્રમાણે છે :
(૧) અગાઉ થઈ ગએલા ગુનાહો માટે
શરમીંદગી અને અફસોસ (પ્ર ાતાપ)કરવો.
(ર) હંમેશ માટે ગુનાહ ન કરવાનો દ્રઢ
િનણર્ય.
(૩) લોકોના હક એવી રીતે અદા કરી
દે વા કે મરતી વખતે કોઈ પ્રકારનો હક તેની
ઉપર બાકી ન રહે અને પાકીઝા હાલતમાં
ખુદાની રહેમતમાં પહ ચી જાય.
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(૪)

વાિજબાત

ટી ગઈ હોય તેને

અદા કરે . તેની પ ૂિતર્ તેના બદલે કરવામાં
આવતી કઝા વગેરે અદા કરીને કરે .
(પ) હરામ માલને કારણે શરીર ઉપર
ચડેલા

માંસ

(ચરબી

વગેરે)ને

આખેરતની

યાદથી એવી રીતે પીગળાવી દે કે શરીરની
ચામડી હાડકાં સાથે ચ ટી જાય અને યાર પછી
નવેસરથી શરીર ઉપર હલાલ ખોરાકનુ ં ગો ત
બની જાય.
(૬)
ઐયાશીમાં
પ્રમાણમાં

પોતાના

શરીરને

ગુનાહો

અને

રીતે ડૂબાડી રાખ્યું હત ું તેટલાં જ
તેનાથી

ઊ ટું

સતત

ઈબાદત

કરવાની ટેવની મજા ચખાડે.
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જયારે તારામાં ઉપરની છ િસફતો પેદા
થઈ જાય યારે તું “અ તગફે લાહ” નો િવદર્
પડવા માટે લાયક બની શકે છે . (વસાઈલ,
િકતાબે

હાદ, પ્રકરણ ૮પ, ભાગ ૧૧, પાના

નંબર ૩૬૧)

તૌબા વા જબ હોવાની દલીલ અને તેની
ફઝીલત
ઓલમાએ કે રામે એ બાબતનો એક મત
થઈને ફ વો આ યો છે કે , ગુનાહે કબીરા અથવા
ગુનાહે સગીરા થઈ જવા પછી તૌબા કરવી
વાિજબ છે અને માનવની અક્કલ પણ આ
વાતને

વીકારે છે . મોહક્કીકે ત ૂસી (અ.ર.)

‘તજરીદુલ કલામ’માં અને અ લામા હી લી
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(અ.ર.) તેના િવવરણમાં ફરમાવે છે કે, તૌબા
દુિનયા અને આખેરતનુ ં નુકસાન દૂ ર કરે છે
અને દરે ક મુ કેલી અને નુકસાનને દૂ ર કરવું
અકલી રીતે વાિજબ છે . તેથી તૌબા કરવી એ
અકલી રીતે પણ વાિજબ છે . આ િવષે ખુદાવંદે
આલમ કુઆર્ને મજીદમાં ઈરશાદ ફરમાવે છે :
“અને અય (મોમીનો), તમે સઘળાં
ખુદાની બારગાહમાં તૌબા કરો,

થી તમે (સવેર્)

મુિક્ત પામો.” (સ ૂરએ ન ૂર - ર૪, આ : ૩૧)
આ ઉપરાંત ફરમાવે છે : “અય ઈમાન
લાવનારાઓ,

ખુદાની

બારગાહમાં

“તૌબાએ

નસુહ” (િનમર્ળ તૌબા ફકત ખુદાની ખુશનુદી
માટે) કરો. આશા છે કે તમારો પરવરિદગાર
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તમારાથી ગુનાહ દૂ ર કરી દે . (તમારી બ ૂરાઈઓ
ટાળી દે )” (સ ૂરએ તહરીમ - ૬૬, આ : ૮)

તૌબાએ ન ૂહ
અ લામા
મકામોહએ
ુ

‘શહ

મજિલસી
કાફી’માં

ંુ છે ?
આઅલ લાહો
તફસીરકતાર્ ઓના

હવાલાથી “તૌબએ નસ ૂહ” ના કેટલાક અથર્
જણા યા છે ,

ની િવગત નીચે પ્રમાણે છે :

(૧) ફકત અ લાહ તઆલાની ખુશનુદી
માટે િન વાથર્, િનલેર્પ અને િનમર્ળ ભાવનાથી
તૌબા કરવી. એટલે કે, માત્ર ખુદાના હક
ુ મના
િવરોધ અને નાફરમાની િવષે િદલમાં અફસોસ
અને શરમીંદગીનો સંપ ૂણર્ અહેસાસ કરીને તૌબા
કરવી. તૌબાનુ ં કારણ જહ મનો ડર કે જ તની
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લાલચ

ન

હોવી

જોઈએ.

ત ૂસી

મોહકકીકે

‘તજરીદુલ કલામ’માં ફરમાવે છે કે, દોઝખના
ડરથી ગુનાહો માટે શરમીંદગી કરવી એ તૌબા
નથી. (કારણ કે, દોઝખ અને બેહી ત બંને
ખુદાની મખ્લ ૂક છે ,

ખુદાના હક
ુ મ વગર

ફાયદો કે નુકસાન પહ ચાડી શકતી નથી).
(ર) તૌબા એવી રીતે કરવી જોઈએ કે
તૌબા

કરનારની

હાલત

જોઈને

બીજાઓ

નસીહત અને બોધપાઠ મેળવી શકે. તેમ જ,
લોકોના િદલોમાં તૌબા કરવાનો શોખ અને
ઉ કંઠા પેદા થાય અને તેઓ પણ પોતાના સારા
ચાિર ય

અને

વાતચીતથી

થઈ

ગએલા

ગુનાહોની ક્ષિતપ ૂિતર્ કરે અને (બદલો, વળતર
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વગેરે આપીને) પોતાની ભ ૂલોનુ ં િનવારણ કરે .
એટલે સુધી કે, દરે ક ગુનહ
ે ગારને તેવી તૌબાના
િચ ો જોઈને તેની સાથે તૌબામાં હરીફાઈ
કરવાની પ્રેરણા ઊભી થાય. એ પ્રમાણે તૌબા
કરનારે તૌબાનો હક અદા કય ગણાશે. મખ્લ ૂકે
ખુદાને નસીહત સાથે માગર્દશર્ન આ યુ ં ગણાશે.
જો તૌબા કરનાર પોતાના ચાિર યમાં ન ધપાત્ર
ફેરફાર કરીને બીજાઓ ઉપર પ્રભાવ ન પાડી
શકે તો ઓછામાં ઓ ં તેને પોતાના નફસની
સુધારણા કરવામાં એટલી સફળતા મેળવવી
જોઈએ કે તૌબા કયાર્ પછી તેણે ગુનાહોથી
સંપ ૂણર્ રીતે દૂ ર રહેવ ું જોઈએ અને જીવનના
અંિતમ

ાસ સુધી કયારે ય પણ કોઈ પ્રકારના
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ગુનાહે કબીરા કે ગુનાહે સગીરામાં કદી ફસાવુ ં ન
જોઈએ.
(૩) ‘તૌબએ નસ ૂહ’નો અથર્ ખાિલસ
ની િવગત આગળ આવી ચ ૂકી

તૌબા થાય છે ,

છે . તેનો બીજો અથર્ એ છે કે, ‘નસ ૂહ’ શ દનુ ં
પુનરાવતર્ન છે . અરબી ભાષામાં કપડા સીવવા
અને કપડાને ર
કહેવાય

છે .

ગુનેહગાર.
દયાનતદારી

કરવા (સાંધવા)ને ‘નસાહત’

તેથી,
પોતાની

એ

રીતે
શમ

(સ યિન ઠા)

તૌબા

કરીને

હયા

અને

ના

પોશાકને

ૂ ડે ટક
ૂ ડા કરી
િનલર્જજતા અને લાપરવાહીથી ટક
નાખ્યો છે તેને તૌબાના ટાંકા અને શરમીંદગીના
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દોરાથી ર

કરે ,

થી તે ખુદા અને તેના

દો તોથી નજદીક થઈ જાય.
(૪) ‘નસ ૂહ’ તૌબાનો અથર્ એમ પણ
શકય છે કે, તે તૌબા કરનારની િસફત હોય
રીતે નસીહતનો ભાવાથર્ થાય છે એ રીતે
‘તૌબાએ નસ ૂહ’નો અથર્ એ થશે કે નસીહત
કરનારની તૌબા. એટલે કે, ગુનાહની દરે ક
પ્રકારની ક પના (િવચાર)ને િદલમાંથી નાબ ૂદ
કરી દે વી અને ગુનાહના અંધકારને તૌબાના
વસીલાથી નાબ ૂદ કરીને ન ૂરે ઈમાનથી િદલને
પ્રકાિશત કરવુ.ં
અ લામા આગળ ફરમાવે છે : કોઈ
બુ ગર્ન ુ ં

સુવાકય

(િદલના)

અરીસાને
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ચમકાવવા માત્ર માટે તેને બહારથી સાફ કરવો
પ ૂરતો નથી; પરં ત ુ તેમાં ચમક પેદા કરવા માટે
ઘસવો પણ જ રી છે ,

થી તેની ઉપર જામી

ગએલી ગંદકી અને કાળાશ સારી રીતે દૂ ર થઈ
જાય. તૌબા કરનાર માટે જ રી છે કે, તે
પોતાના દરે ક ગુનાહને િવગતવાર ઘ્યાનમાં
રાખે અને દરે ક ગુનાહના બદલામાં એક નેકી
બજાવી લાવે,

થી કરીને તેના ગુનાહની પ ૂિતર્

થઈ જાય. દાખલા તરીકે,

ટલા ગીત ગાયા

હોય અને સંગીતના સાધનોનો

ટલો અવાજ

સાંભ યો હોય તેટલા પ્રમાણમાં કુરઆન, હદીસ,
વાએઝ, નસીહત, દીની મસાએલ અને દીની
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તાલીમાના પાઠ સાંભળવાના પ્રય ન કરવા
જોઈએ.
કુરઆને મજીદના અક્ષરોનો વ

અને

ગુ લ કયાર્ વગર પશર્ કય હોય તો તેની પ ૂિતર્
પ ૂરે પ ૂરા એહતેરામ સાથે કુરઆનની િતલાવતથી
કરવી

જોઈએ.

જો

જનાબતની

હાલતમાં

મિ જદમાં રોકાયા હોય તો તેના ઇિ તગફાર
માટે મિ જદમાં (દાખલા તરીકે) એઅતેકાફ
કરવો જોઈએ. (એઅતેકાફ એટલે ઈબાદત
વગેરેના ઈરાદા સાથે રોઝા રાખીને ઓછામાં
ઓછા ત્રણ િદવસ સુધી સતત મિ જદમાં રહેવ)ુ .
ુ
જો હરામ વ તઓ
તરફ નજર કરી હોય
તો તેના બદલામાં એવી વ ત ુઓ,

યિક્તઓ
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તરફ

નજર

કરવી

ુ ,
વ તઓ

જોઈએ,

યિક્તઓ તરફ માત્ર નજર કરવી ઈબાદત
હોય.

મ કે, કુઆર્ને મજીદના અક્ષરો વગેરે

ઉપર નજર કરવી, મા બાપને શફકતની નજરે
જોવા, બા કીરદાર (ચાિર યવાન) મોમીન,
સાદાતે

કેરામ

અને

ઈ રતે

આલે

અ હાર

(અલિ હ સલામ) વગેરે ને જોવા. જો લોકોના
બાકી રહી ગએલા હકોની જવાબદારીમાંથી
મુક્ત થવુ ં હોય તો તૌબા અને શરમીંદગી
અનુભ યા પછી પોતાની જ રત કરતા વધારે
(બાકી વધેલો) હોય તે માલ સદકામાં આપી દે .
કોઈ મોમીનની ગીબત કરી હોય અને તેવા
ગુનાહની પ ૂિતર્ કરવા માંગતો હોય તો તૌબા
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કયાર્ પછી તે મોમીનની પ્રશંસા અને પ્રશિ ત
કરવી જોઈએ અને તેની નેક િસફતોને જાહેર
કરવી જોઈએ સંિક્ષ તમાં દરે ક ગુનાહમાં ફસાયા
પછી પહેલાં તો તે ગુનાહની તોબા કરવી
જોઈએ અને પછી એવી ઈબાદત કરવી જોઈએ
તે ગુનાહની િવ ઘ્ધની (પ ૂિતર્ થાય તેવી)
બાબત હોય. તેનો અથર્ એ છે

કે, દરે ક

ખરાબીની િવ ઘ્ધની બાબત ભલાઈ અને નેકી
હોય

શકે

છે .

તેથી,

વી

રીતે

શારીિરક

બીમારીઓનો ઈલાજ તેની િવ ઘ્ધની બાબતોથી
કરવામાં આવે
બીમારીઓનો

છે ,
ઈલાજ

તેવી
પણ

જ

રીતે

તેની

હાની

િવ ઘ્ધની

બાબતોથી કરવામાં આવે છે .
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‘તૌબાએ

નસ ૂહ’

િવષેન ુ ં

અ લમા

મજિલસી (અ.ર.)નુ ં બયાન અહીં પ ૂ ં થાય છે .

તૌબાની ફઝીલત
(૧) તૌબા કરનાર ખુદાને ખ ૂબ જ િપ્રય
હોય છે . આપથી કુરઆને મજીદમાં ફરમા યુ ં છે
: “િનસંશય, ખુદાવંદે કરીમ બહુ જ વધારે તૌબા
કરનારા અને પાક અને સાફ રહેનારાઓને દો ત
રાખે છે .” (સ ૂરએ બકરહ - ર, આ : રરર)
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે છે : “બેશક,

રીતે કોઈ પોતાના

ખોવાઈ ગએલો માલ પાછો મળી જવાથી ખુશ
થાય છે , તેવી રીતે ખુદાવંદે આલમ પોતાના
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મોમીન બંદાઓની તૌબાથી ખુશ થાય છે .”
(ઉસ ૂલે કાફી)
(ર) તૌબા કરનારના ગુનાહ નેકીમાં
ફેરવાય જાય છે . તૌબાની બરકતથી ફકત
ગુનેહગારના ગુનાહની ગંદકી અને અંધકાર દૂ ર
થતો નથી, બ કે ઈતાઅતના ન ૂરથી તેન ુ ં િદલ
રોશન અને તેની

હ પ્ર િ લત બની જાય છે .

આ િવષે ઈરશાદે બારી તઆલા છે : “એ લોકો
કે

ઓ ખુદા સાથે બીજા માઅબ ૂદની પ ૂજા નથી

કરતા અને

ઓને જાનથી મારી નાખવા

(કતલ કરવા) નુ ં ખુદાએ હરામ ગણાવેલ છે ,
તેને નાહક કતલ નથી કરતા અને ન તો
યિભચાર કરે છે અને

(કોઈ) માણસ એવુ ં
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કૃ ય કરશે તો તે પોતાના જીવની સજા (બદલો)
અવ ય

ભોગવશે.

કયામતના

િદવસે

તેનો

અઝાબ બમણો કરી નાખવામાં આવશે અને
તેમાં

તે

હંમેશા

િતર કૃત

હાલતમાં રહેશે, િસવાય એ કે

અને

િધક્કારની

ણે તૌબા કરી

લીધી અને ઈમાન કબ ૂલ કયુર્ં અને સારા કામ
કયાર્ તો પછી એ લોકોની બ ૂરાઈઓને ખુદા
નેકીમાં ફેરવી નાખશે અને ખુદા તો મહાન
ક્ષમાવાન અને માફ કરનાર છે .” (સ ૂરએ રકાન
- રપ, આ : ૬૮ - ૭૦)
(૩) દુવા કરનાર લોકો ફિર તાઓની
દુવાને અને પ્રશંસાને પાત્ર છે : “

ફિર તાઓ

અશર્ (આસમાન)ને ઉઠાવી ર ા છે અને
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તેમની આજુબાજુ (ગોઠવાએલાં) છે (બધા)
પોતાના

પરવરિદગારની

પ્રશંસાની

સાથે

ત બીહ (તારીફનુ ં મરણ) કરી ર ા છે અને
તેની ઉપર જ ઈમાન ધરાવે છે અને મોમીનો
માટે દુવા માંગે છે (અને કહે છે ) કે અય મારા
પરવરિદગાર, તારી રહેમત, તારી કૃપા અને
તા ં ઈ મ દરે ક વ ત ુઓ ઉપર યાપી રહેલ ું છે .
માટે

લોકોએ (સાચા) િદલથી તૌબા કરી

લીધી અને તારા (બતાવેલ) ર તા ઉપર ચા યા
તેઓ (ના ગુનાહ)ને બક્ષી દે અને તેઓને
જહ મના

અઝાબથી

બચાવી

લે.”

(સ ૂરએ

મોમીન - ૪૦, આ : ૭)
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“અય અમારા પાલનહાર, તેમને એ
સદાબહાર બાગોમાં (કાયમ રહેનારી જ તમાં)
નો (તેઓને) તેં વાયદો કય છે દાખલ કરી દે
અને તેમના બાપ દાદઓમાંથી અને તેમની
પ નીઓમાંથી અને તેમના સંતાનોમાંથી

ઓએ

નેકી કરી હોય તેમને પણ (બક્ષી) દે . બેશક, તુ
જ મહાન સમથર્ (અને) િહકમતવાળો છે .”
(સ ૂરએ મોમીન - ૪૦, આ : ૮ - ૯ )
(૪) તૌબા કરનાર જ તી છે : આ િવષે
પરવરિદગારે આલમ કુરઆને મજીદમાં ફરમાવે
છે : “લોકો જયારે કોઈ અપકૃ ય કરી બેસે છે
અથવા તો પોતાની ઉપર

મ કરે છે યારે

ખુદાને યાદ કરીને પોતાના ગુનાહોની માફી
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માંગે છે અને અ લાહ િસવાય ગુનાહોને કોણ
માફ કરી શકે છે અને

કાંઈ તેઓ કરી ચ ૂકયા

છે તે ગુનાહોનુ ં જાણીબ ૂજીને પુનરાવતર્ન નથી
કરતા.”
“તેમનો બદલો તેમના પરવરિદગાર
તરફથી માફી છે . તેઓ માટે પરવરિદગાર
તરફથી બેિહ તના બાગો છે ,

ની નીચે નહેરો

વહેતી હશે. અને તેમાં તેઓ હંમેશા રહેશે અને
સદકાય કરનારા માટે કેવો ઉ મ બદલો છે .”
(સ ૂરએ આલે ઈમરાન - ૩, આ : ૧૩પ - ૧૩૬)
(પ) તૌબા લાંબ ુ આયુ ય, રોજીમાં વ ૃિઘ્ધ
અને ખુશહાલી માટે કારણ પ બને છે : “અને
તમારા પરવરિદગાર પાસે મગફેરતની દુવા
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(ક્ષમા)

માંગો,

પછી

તેની

બારગાહમાં

(ગુનાહોની) તૌબા કરો, તે જ તમને એક
િનિ ત મુ ત (મોત) સુધી સારી રીતે લુ ફ
(ફાયદા) ઉઠાવવા દે શે અને તે દરે ક કૃપાદ્રિ ટ
ધરાવનારને પોતાની કૃપાનો બદલો અપર્ણ કરે ,
જો તમે (તેના હક
ુ મથી) મુખ ફેરવી લીધુ ં તો (તું
કહી

દે

કે) મને

તમારા

માટે

તે

મહાન

(ખૌફનાક) િદવસના અઝાબનો ભય છે .” (સ ૂરએ
હદ
ુ - ૧૧, આ : ૩)
હઝરત

ઈમામ

જાફર

સાિદક

(અલિ હ સલામ)થી િરવાયત છે કે : “નાની
ઉમરમાં ગુનાહોને લીધે મ ૃ યુ પામનાર લોકોનુ ં
પ્રમાણ

લોકો િનિ ત થએલી મુ તમાં મ ૃ યુ
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ુ
પામે છે તેના કરતા વધારે છે .” (સફીનતલ
બેહાર, ભાગ ૧, પાના નંબર ૪૮૮)
એટલે કે ગુનાહોથી ઉમર ઓછી થાય છે
અને તૌબાથી િજંદગીમાં વધારો થાય છે . સ ૂરએ
ન ૂહમાં ઈરશાદ ફરમાવવામાં આ યુ ં : “મેં (ન ૂહે)
ક ,ું તમારા પરવરિદગારથી મગફેરતથી દુવા
માંગો, બેશક તે મહાન ક્ષમાવાન છે . અને
તમારી ઉપર આકાશમાંથી મુશળધાર વરસાદ
વરસાવશે અને તમને માલ અને ઓલાદમાં
મદદ (પ્રગિત) આપશે
બગીચાઓ ઉ પ

અને તમારા માટે

કરશે અને તમારા માટે નહેરો

(નદીઓ) વહાવશે.” (સ ૂરએ ન ૂહ - ૭૧, આ :
૧૦ - ૧ર)
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(૬) તૌબા કરવાથી દુવા કબ ૂલ થાય છે
: હઝરત ઈમામ સજજાદ (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે છે : “એક માણસ પોતાના કુટુંબ સાથે
એક હોડીમાં બેઠો. જયારે તેની હોડી મજધારમાં
(દિરયાની વ ચે) પહોચી યારે ત ૂટી ગઈ અને
તે ક તીમાં તેની પ ની િસવાય બધા લોકો ડૂબી
ગયા અને કોઈ બ યુ ં નહીં. તે ત્રીએ હોડીના
ત ૂટે લા પાટીયાનો આધાર લીધો. દિરયાની
લહેરોએ તેણીને એક ખાડીના િકનારે પહ ચાડી
દીધી. તે િકનારા ઉપર એક લટં ૂ ારો રહેતો હતો.
તે ખરાબ કામ કરવામાં જરા પણ શરમ રાખતો
ન હતો. ખુદાએ હરામ ઠરાવેલા તમામ કામ તે
કરતો હતો. જયારે તે લટં ૂ ારાએ તે ખ ૂબસુરત
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ત્રીને જોઈ યારે પ ૂછયુ ં કે તું માનવજાતમાંથી
છે કે પરી છે ? તે ત્રીએ જવાબ આ યો કે હુ ં
માનવજાતમાંથી

.ં

યારે તેણે બીજી કોઈ

પ્રકારની વાત કયાર્ વગર તે

ત્રીને પોતાની

બાહપ
ુ ાશમાં ખેંચી લીધી. લટં ૂ ારાના એ વતર્નથી
તે ત્રી

ુ ગઈ. લટં ૂ ારાએ તે ત્રીને
જી

કારણ પ ૂછયુ,ં યારે તે

ૂજારીનુ ં

ત્રીએ આસમાન તરફ

હાથથી ઈશારો કય અને ક ું : હુ ં મારા ખુદાથી
ડ ં

.ં લટં ૂ ારાએ પ ૂછયુ ં કે આ પહેલા કદી આવુ ં

કામ કયુર્ં છે ? યારે તેણીએ જવાબમાં ક ું :
મારા ખુદાની ઇઝઝતની કસમ, આવુ ં કામ મેં
કદાપી કયુર્ં નથી. તે લટં ૂ ારાએ ક ું : તું અ યાર
સુધી ખુદાથી એ માટે ડરે છે તેં આ પહેલા કદી
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આવુ ં કામ કયુર્ં નથી. હવે તારી પાસે કોઈ ર તો
ર ો નથી. કારણ કે, ત ું મારા તાબામાં મજબ ૂર
છે . તારા કરતા મારે અ લાહથી વધારે ડરવાની
જ ર છે . (કારણ કે હુ ં તારી કરતા વધારે
ગુનેહગાર

)ં આમ કહીને તે લટં ૂ ારો તે ત્રીને

હાથ લગાડયા વગર ગુનાહોથી શરમીંદગી
અનુભવતો પ તાવો કરતો યાંથી પોતાના ઘર
તરફ જવા માટે ચાલી નીક યો. તે પોતાના
થઈ ગએલા ગુનાહો માટે શરમીંદગી અનુભવતો
હતો અને પ તાવો કરતો હતો. તે લટં ૂ ારાને
ર તામાં ચાલતા ચાલતા એક પાદરી સાથે
મુલાકાત થઈ ગઈ. બંને ર તામાં સાથે ચાલતા
ર ા. બંને સ ૂરજની ગરમીથી અકળાતા હતા.
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પાદરીએ તે લટં ૂ ારાને ક ું કે ખુદા પાસે દુવા કર
કે ખુદાની રહેમત આપણા માથા ઉપર છાયો
કરે અને આપણે ગરમીથી સુરિક્ષત થઈ જઈએ.
તે લટં ૂ ારા યુવાને જવાબ આ યો કે, મારા
ગુનાહોને લક્ષમાં લેતા મને ખુદા પાસે કાંઈ
માંગવાની િહંમત થતી નથી. પાદરીએ ક ું :
ઠીક, તો હુ ં દુવા ક ં

ં તું આમીન કહે . તે

યુવાને ક ું : ઘણુ ં સા .ં યારપછી તે પાદરી
દુવા કરતો ર ો અને લટં ૂ ારો આમીન કહેતો
ર ો. તે દુવા કયાર્ પછી વાદળોએ તે બંને ઉપર
છાયો કય . તે િદવસે તે બંનેએ છાયામાં ર તો
પસાર

કય .

ચાલતા

ચાલતા

બંને

એવી

જગ્યાએ પહ યા. જયાંથી બંનેના ર તા જુદા
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પડતા હતા. તે યુવાનને એક િદશામાં જવાનુ ં
હત.ું જયારે પાદરીને બીજી િદશામાં જવાનુ ં હત.ું
બંને પોત પોતાના ર તા તરફ ચાલવા લાગ્યા.
પરં ત ુ એકાએક તે વાદળ પેલા યુવાનની ઉપર
છાયો કરત ું તેની સાથે જવા લાગ્યુ.ં પાદરીએ
પાછા ફરીને ક ું : અય નવજવાન, તું મારાથી
વધારે સારો છે , તેથી તારી દુવા કબ ૂલ થઈ
ગઈ છે અને હુ ં તેનાથી વંિચત રહી ગયો

.ં

હવે તું કહે કે તારી દુવા કબ ૂલ થવાનુ ં કારણ શુ ં
છે ? યુવાને પોતાને ખાડીના િકનારે મળે લી
ત્રીનો આખો બનાવ કહી સંભળા યો. પાદરીએ
ક ું કે, તારા િદલમાં ખૌફે ખુદા અનુભવેલ છે .
તેનાથી તારા થઈ ગએલા તમામ ગુનાહ માફ
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કરી દે વામાં આ યા છે . હવે તું તારા ભિવ યની
િચંતા

કર.”

(ઉસ ૂલે

કાફી,

ખૌફો-

રજાનુ ં

પ્રકરણ,હદીસ નંબર ૮,ભાગ ર,પાના નંબર ૬૯)
(૭) તૌબા ખુદા તરફથી બશારત અને
અ લાહની બારગાહમાં કબ ૂલ થનારો અમલ છે
: ખુદાવંદે કાએનાત કુઆર્ને અઝીમમાં ઈરશાદ
ફરમાવે છે : “એ તે જ ખુદા છે

પોતાના

બંદાઓની તૌબા વીકારે છે અને ગુનાહો માફ
કરી દે છે . અને તેઓ

કાંઈ કરે છે તે (સઘ ં )

સારી રીતે જાણે છે .” (સ ૂરએ શુરા - ૪ર, આ :
રપ)
હઝરત

ઈમામ

જાફર

સાિદક

(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે : “ખુદાવંદ અ ઝ
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વ જ લે દાઉદ (અલિ હ સલામ)ને ફરમા યુ ં :
અય દાઉદ, ગુનેહગારોને બશારત (ખુશખબરી)
આપો અને િસ ીકોને ડરાવો. હ. દાઉદે અઝર્
કરી,

પરવરિદગાર,

ગુનેહગારોને

કઈ

રીતે

ખુશબખરી આપુ ં અને િસ ીકોને કઈ રીતે ડરાવુ ં
? ફરમા યું : ગુનેહગારોને બશારત આપો કે
તેમની

તૌબા

કબ ૂલ

ગુનાહોને માફ ક ં

ક ં

ં અને

તેમના

ં અને િસ ીકોને ડરાવો કે

ખબરદાર, તેઓ પોતાના આમાલ ઉપર ગવર્
અને ઘમંડ ન કરે . કારણ કે,

બંદાઓ પાસેથી

હુ ં બદલો લઈશ તે હલાક થઈ થશે.”
(૮)

પ્રકારના

ટલા ગુનાહ હોય

તેનાથી તૌબા કરીને પાક થઈ શકાય છે . સ ૂરએ
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મરમાં ઈરશાદ ફરમાવવામાં આ યુ ં : “(અય
રસ ૂલ) તું કહી દે કે, અય મારા બંદાઓ,

મણે

(ગુનાહ કરી) પોતાના જીવો ઉપર (ઈસરાફ)
હદ ઉપરાંતનો

મ કય

છે , તમો ખુદાની

રહેમતથી િનરાશ થશો નહીં. બેશક, ખુદા
તમારા તમામ ગુનાહોને (સગીરા હોય કે કબીરા
ભલે તે હદથી વધી ગયા હોય) માફ કરી દે શે.
બેશક, તે મહા ક્ષમાવાન અને દયા

(બંદાઓ

ઉપર મહેરબાન) છે અને (તમામ કોિશષોથી
ગુનાહોને છોડીને) તમારા પરવરિદગાર તરફ
રજૂ થાઓ. તમારા ઉપર અઝાબ આવે (અને
તમારી મદદ કરવામાં ન આવે) તે પહેલા તેના
તાબેદાર થઈને રહો. પછી તમારી કોઈ સહાય
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નહીં કરવામાં આવે.”(એટલે કે તે પછી તે
વખતે

તમારા

માથા

પરથી

અઝાબ

દૂ ર

કરવામાં કોઈ તમારી મદદ કરી શકશે નહીં)”
(સ ૂરએ

મર - ૩૯, આ : પ૩ - પ૪)
આ એ આયત છે ,

નાઝીલ થવા પછી

હઝરત રસુલે અકરમ (સ લ લાહો અલ હે વ
આલેહી વસ લમ)ને પોતાની ગુનેહગાર ઉ મત
િવષે સંતોષ થયો હતો. એહલે ઈમાન માટે
જ રી છે કે, યા એબાદી અ

લા તક્નોત ૂ

ઝોનુબ જમીઆ, ગો ન રહીમુન અયી બુ
ુ ા દ્રિ ટકોણ અને તફસીરને સમજવા
અ લેમન
માટે તફસીરે ‘િમ હાજુ સાદે કીન’ , ‘તફસીરે
મીઝાન’, ‘તફસીરે નમ ૂના’ વગેરે તરફ રજૂ કરે .
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થી, આ સંબોધનમાં
શફકત

ટલા લુ ફો કરમ અને

પાએલી છે તે પ ટ થઈ જાય. (ઉદૂર્

અનુવાદક)
હઝરત

ઈમામ

જાફર

સાિદકે

(અલિ હ સલામ) પોતાના અમુક અ હાબને આ
પ્રમાણે કહેતા સાંભ યા : “ખુદાએ (લોકો)ની
ઉપર લાઅનત કરે

ણે અલી (અલિ હ સલામ)

સાથે જગ
ં કરી.” ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ આ
વાત સાંભળીને ફરમા યું કે : (તેની સાથે) આમ
પણ કહો : “પરં ત ુ તે માણસ કે

ણે તૌબા કરી

અને પોતાની હાલતની સુધારણા કરી લીધી.”
પછી આપે ફરમા યુ ં : “એ માણસના
ગુનાહ

ણે

હઝરત

અલી
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(અલિ હ સલામ)ની મદદ ન કરી અને પોતાના
તે અમલ ઉપર શરમીંદગી ન અનુભવી, તે
માણસના ગુનાહ કરતા વધારે છે કે

ણે હઝરત

અલી (અલિ હ સલામ) સાથે જગ
ં કરી, અને
પછી

તૌબા

અને

પ્ર ાતાપ

(વસાએલુિ શઆ, િકતાબે

કય

હોય.”

હાદ, પ્રકરણ ૩ર,

હદીસ નં ૧૦, ભાગ ૧૧, પાના નંબર ર૬પ)
ઉપરની હદીસથી જાણવા મળે છે કે,
મોટામાં મોટા ગુનાહ એટલે કે ઈમામ અને
વસીએ પયગ બર (સ લ લાહો અલ હે વ
આલેહી વસ લમ) સાથે જગ
ં કયાર્ પછી પણ જો
તૌબા કરી લેવામાં આવે તો તે પણ માફીને
પાત્ર છે .
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(૯)

તૌબા

તોડી

નાખવાના

કારણે

બાિતલ થતી નથી : જો તૌબા કરનાર યિકત
પોતાનો વાયદો તોડી નાખે અને ફરીથી ગુનાહ
કરવા માંડે તો તેની અગાઉ કરે લી તૌબા
બાિતલ થતી નથી; પરં ત ુ તેણે નવેસરથી કરે લા
ગુનાહો માટે તૌબા કરવી વાિજબ છે . સંિક્ષ તમાં
તેની ઉપર ખ્વાહીશાતે નફસાની કાબ ૂ મેળવી લે
અને

તેની

ઉપર

શૈતાની

લાગણીઓને ભડકાવે અને તે

વસવસા

તેની

ટલી વખત

તૌબા કરીને તોડે અને દરે ક વખતે ફરીથી તૌબા
કરી લે તો તેના ગુનાહ બક્ષી દે વામાં આવશે.
પયગ બરે અકરમ (સ લ લાહો અલ હે વ
આલેહી વસ લમ)એ ફરમા યું : “બેશક, ખુદા
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ગુનાહોમાં

ફસાયા

પછી

બહુ

જ

(વધારે

પ્રમાણમાં) તૌબા કરનાર ગુનેહગારોને દો ત
રાખે છે .”
મોહ મદ િબન મુિ લમે ઈમામ મોહ મદ
બાિકર (અલિ હ સલામ)થી િરવાયત કરી છે કે
આપ (અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં : “અય
મોહ મદ િબન મુિ લમ, મોમીનોના થઈ ગએલાં
તમામ ગુનાહો

ની તેણે તૌબા કરી લીધી હોય

તે માફ છે અને ભિવ ય(ના ગુનાહો) માટે તૌબા
અને મગફેરત પછી સારા અમલ કરતો રહે.
(તો) ખુદાની કસમ, આ ફઝીલત બીજા કોઈને
નસીબ થતી નથી, પરં ત ુ એવા લોકોને કે

ઓ

મોમીન (ઈમાનદાર) છે .”
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મેં અઝર્ કરી, “જો મોમીન તૌબા અને
ઇિ તગફાર કયાર્ પછી ફરીથી ગુનાહ કરે અને
ફરીથી તૌબા કરે તો ? (તો એ િવષે આપનો શુ ં
અિભપ્રાય

છે

?)”

જવાબમાં

આપ

(અલિ હ સલામ)એ ઈરશાદ ફરમા યું : “અય
મોહ મદ િબન મુિ લમ, શુ ં તું એમ માને છે કે
કોઈ બંદએ મોમીન પોતાના ગુનાહો માટે
શરમીંદગી

અનુભવીને

તૌબા

કરે

અને

ઇિ તગફાર કરવા ચાહે તો શું એ પછી ખુદા
તેની તૌબા કબ ૂલ નહીં કરે ? “ મેં ક ું : “એ
માટે કે કેટલી વખત ગુનાહ કયાર્ પછી ખુદાની
મગફેરત ચાહે છે !” આપ (અલિ હ સલામ)એ
ફરમા યુ ં : “જો મોમીન મગફેરતની ઈ છા સાથે
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તૌબા

કરે

અને

પોતાના

પરવરિદગારની

બારગાહમાં વારં વાર રજૂ કરે તો ખુદા પણ તેને
પોતાની

મગફેરત

અને

રહેમતની

તરફ

વારં વાર પાછો ફેરવશે. એ વાતમાં શંકાને કોઈ
થાન નથી કે ખુદાવંદે જહાન મહાન, માફ
કરનાર અને કૃપા
અને

બદ

છે . એ તૌબા કબ ૂલ કરે છે

કીરદારી

(ખરાબ

ચાિર યની

બાબતે)ને દરગુજર કરે છે . ખુદાના ખ્વા તા ત ું
(કયાંક) મોમીનોને ખુદા (ની રહેમત)થી િનરાશ
કરે .”
અબુ બસીર કહે છે કે મેં ઈમામ જાફર
સાિદક (અલિ હ સલામ)ને અઝર્ કરી, “મૌલા
તૌબા એ નસ ૂહનો અથર્ શુ ં છે ? તેના િવષે
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ખુદાએ

શું

હક
ુ મ

(અલિ હ સલામ)એ

આ યો

છે

?”

આપ

ફરમા યુ ં :

“આ

એવા

ગુનાહોની તૌબા છે

તરફ કયારે ય પા

ફરવાનુ ં નથી (એટલે કે

ગુનાહ ફરી કયારે ય

પણ કરવાના નથી તેની તૌબા છે )” મેં ક ું :
“અમારામાંથી એવુ ં કોણ છે
કરત ું

?”

યારે

આપ

ફરી ગુનાહ નથી
(અલિ હ સલામ)એ

ફરમા યું : “અય અબા મોહ મદ, એ વાતમાં
શક નથી કે ખુદાવંદે અ ઝ વ જ લ પોતાના
બંદાઓમાંથી એ બંદાને દો ત રાખે છે

વધારે

ફરે બ ખાનાર (ગુનેહગાર) હોય. અને વધારે
તૌબા કરનાર હોય.” (કાફી, ભાગ ર, પાના
નંબર ૪૩ર)
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એક અ ય હદીસમાં ફરમા યુ ં : “
માણસ ગુનાહ કરીને પછી તૌબા કરે તેના કરતા
માણસે ગુનાહ જ કયાર્ ન હોય તે અફઝલ
છે .” (ઉસ ૂલે કાફી, બાબુ તૌબા, હદીસ ૯, ભાગ
ર, પાના નંબર ૪૩પ)

તૌબાના ાર ઝદગીના છે લા

ાસ

ુ ી
ધ

ુ લા રહ છે
હઝરત
(અલિ હ સલામ)

મોહ મદ
ફરમા યુ ં

:

બાકીરે
“હ.

આદમ

(અલિ હ સલામ)એ ખુદાવંદે આલમને અઝર્
કરી : પરવરિદગાર, તેં શૈતાનને અમારા
(શરીરના) લોહીની

મ અમારા શરીરમાં વહેતો

મ ૂકયો. તેથી હવે તેનો સામનો કરવા માટે મને
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પણ કાંઈક તાલીમ આપ. ફરમા યુ ં : “આદમ,
તારી ઓલાદ (ઔલાદે આદમ) માંથી જયારે
પણ કોઈ ગુનાહ કરવાનો ઈરાદો કરશે તો તેના
નામએ આમાલમાં તે (ગુનાહ) લખવામાં નહીં
આવે. જયારે (ખરે ખર) ગુનાહ કરશે યારે તેના
નામએ

આમાલમાં

ફકત

એક

જ

ગુનોહ

લખવામાં આવશે. અને જો નેકી કરવાનો
ઈરાદો કરશે તો તેના િહસાબમાં એક નેકી લખી
નાખવામાં આવશે જયારે નેકીનો ઈરાદો કયાર્
પછી ખરે ખર નેકી કરશે યારે તે એક નેકીના
બદલામાં તેને દસ નેકીનો સવાબ આપવામાં
આવશે. યારે હ. આદમે (અલિ હ સલામ) આ
સાંભળીને ક ું : પરવરિદગાર, મારા માટે કાંઈક
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વધારો

કર.

તમારામાંથી

ખુદાવંદે

કરીમે

ફરમા યુ ં

:

કોઈ ગુનાહ કયાર્ પછી તેની

માફી માંગશે (પ્ર ાતાપ કરશે) તો હુ ં તેને બક્ષી
દઈશ. અઝર્ કરી : ખુદાવંદા, હજુ આમાં વધારો
ઈ

.ં ફરમા યું : તેના માટે મેં તૌબા નક્કી

કરી છે . જયાં સુધી ગુનેહગાર માટે એક

ાસ

બાકી હોય અને (તેટલા સમયમાં) તે તૌબા કરી
લે. અઝર્ કરવા લાગ્યા : પરવરિદગાર, મારા
માટે આટલું જ પ ૂરત ું છે .” (કાફી, બાબે તૌબા,
ભાગ ર, પાના નંબર ૪૪ર)
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ) એ ફરમા યુ ં : “

માણસ

પોતાની મોતના એક વષર્ પહેલા તૌબા કરી લે
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તો ખુદાવંદે આલમ તેની તૌબા કબ ૂલ કરે છે .”
પછી ફરમા યુ ં : “એક વરસની મુ ત ઘણી
વધારે છે . પોતાની મોતના એક મિહના પહેલા
તૌબા કરી લે તો ખુદા તેની તૌબા કબ ૂલ કરશે.”
પછી ફરમા યુ ં : “એક મિહનાની મુ ત પણ
ઘણી વધારે છે . જો કોઈ એક સ તાહ પહેલા
પણ તૌબા કરી લે તો ખુદા તેની તૌબા કબ ૂલ
કરે છે .” પછી ફરમા યુ ં : “એક સ તાહ પણ
વધારે છે , જો કોઈ મરવાના એક િદવસ પહેલા
પણ તૌબા કરી લે તો ખુદા તેની તૌબા કબ ૂલ
કરી લે છે .” પછી ફરમા યુ ં : “એક િદવસ પણ
વધારે છે . જો આલમે આખેરત (અને મલેકુલ
મોત)ને જોવા પહેલા પણ તૌબા કરે

તો
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પરવરિદગારે આલમ તેની તૌબા કબ ૂલ ફરમાવે
છે .”
અ લામા

મજિલસી

અઅલ લાહો

મકામોહએ
ુ આ હદીસનુ ં િવવરણ કરતા એ સંદેહ
યકત કય

છે કે, કદાચ તૌબાના

પાંચ

તબક્કાઓનો ઉ લખ કરવામાં આ યો છે તે
તબક્કા તૌબા અને બારગાહે ખુદામાં તેની
કબ ૂલીયતની અિભ યિકત હોય. નહીંતર એ
સંપ ૂણર્ તૌબા

િદલથી ગુનાહોના અંધકારને

દૂ ર કરવા ગુનાહોની સપ ૂણર્ નાબ ૂદી અને િદલના
અરીસાને એક વરસથી ઓછી મુ તમાં દરે ક
પ્રકારની આહો બુકા અને નેકીઓના ન ૂરથી
પ્રજવિલત કરવો અશકય છે . જો એક વષર્માં
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આ ક્ષિતપ ૂિતર્ થઈ ન શકે તો તે માટે એક માસ
અથવા ઓછામાં ઓ ં એક સ તાહ અથવા
તેના કરતા ઓછી મુ ત જ રી છે .
જયાં

સુધી

મલેકુલ

મોત

સાથેની

મુલાકાતના સમય સુધી તૌબા કબ ૂલ થવાની
વાતને લાગે વળગે છે , તો અખ્બાર અને
િરવાયતોથી પ ટ થાય છે કે તે વખતે તૌબા
કરવાનો કોઈ ફાયદો નથી.
શેખ

બહાઈ

(અ.ર.)

િકતાબે

‘અરબઈન’માં ફરમાવે છે કે, મજકુર હદીસમાં
‘આખેરત જોવાનો અથર્’ મોતના વખતે મલેકુલ
મોતને જોવા તે છે અને એ પણ અથર્ હોઈ શકે
છે કે, ઈ સાનને પોતાની મોતનુ ં ઈ મ થાય
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અને જીવતા રહેવા પ્ર યે િનરાશ થઈ જાય
( યારે તૌબા કરે ) એવો અથર્ પણ થાય કે, જાણે
કે તે મોતને પોતાની નજરોની સામે અનુભવી
ર ો હોય અથવા તો કદાચ આખેરત જોવાનો
અથર્

મરતી

વખતે

હઝરત

ુ ા
રસ ૂલેખદ

(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ) અને
અઈ મએ અ હાર (અલિ હ સલામ)ને જોવા
તેવો પણ થતો હોય.
ૂ માં, ઓલમાએ કેરામ એ વાત ઉપર
ટંક
એક મત છે કે મોતની ખાતરી થઈ જવા પછી
તૌબા કરવી િનરથર્ક છે . આ િવષે કુઆર્ને
મજીદમાં

પ ટ રીતે ઈરશાદ ફરમાવવામાં

આ યું છે : “અને તૌબા એ લોકો માટે નથી કે
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ઓ (િજંદગીભર) ખરાબ કામો કરતા કહે છે .
એટલે સુધી કે જયારે તેમનામાંથી કોઈનુ ં મ ૃ યુ
આવી જાય ( યારે ) તે રહે છે કે હવે હુ ં તૌબા ક ં
ં અને (એ જ રીતે) એવા લોકોની તૌબા પણ
વીકારાશે નહીં

કુફ્રની હાલતમાં મરણ પામે

છે . એવા જ લોકો માટે તો દદર્ નાક અઝાબ
તૈયાર કરી રાખ્યો છે .” (સ ૂરએ િનસા - ૪, આ :
૧૮)
“તૌબા કબ ૂલ કરવી (અને પોતાની
મગફેરત તરફ રજૂ કરવુ)ં ખુદા ઉપર લાિઝમ
છે . આ માત્ર એ લોકો માટે જ છે ,

ઓ

અજાણતા ગુનાહ કરે છે પછી જ દીથી તૌબા
કરી લે છે . ખુદા પણ એવા લોકોની તૌબા કબ ૂલ
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કરી લે છે અને ખુદા તો મહાન જાણનારો
(અને) િહકમતવાળો છે .” (સ ૂરએ િનસા - ૪, આ
: ૧૭)

ુ ાહ કયા પછ
ન

ૂરત જ તૌબા કર લેવી
વા જબ છે

આ ઉપરાંત જનાબ શૈખે બહાઈ (અ.ર.)
‘શહ અરબઈન’માં ફરમાવે છે કે તૌબા વાિજબે
ફોરી (ત ૂરત જ અદા કરવું પડે તેવ ું વાિજબ
કામ) હોવામાં કોઈ પ્રકારની શંકા કે સંદેહ નથી.
કારણ કે, ગુનાહ માણસના શરીરનો જીવલેણ
ઝેરની

મ નાશ કરી નાખે છે . અક્કલની

દ્રિ ટએ ઝેર ખાનાર માણસે તેના ઝેરની અસર
નાબ ૂદ કરવા માટે ત ૂરત જ ઈલાજ કરવાના
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પ્રય નો

કરવા

વાિજબ

છે ,

થી

પોતાના

શરીરનો નાશ થતો અટકાવી શકે. િબલકુલ
તેવી જ રીતે ગુનાહોની બીમારીમાં ફસાએલા
દદ માટે પણ કોઈ પ્રકારનો િવલંબ કયાર્ વગર
તૌબા કરવી વાિજબ છે . ગુનાહની બીમારી
ઉપચાર થઈ શકે તેવી છે ,

થી ગુનેહગારનો

દીન અને દયાનત (ઈમાનદારી) વેડફાઈ ન
જાય.
ગુનેહગાર તૌબા કરવામાં ગફલત
અને લાપરવાહી દશાર્ વે છે અને જાણી જોઈને
તૌબા કરવામાં િવલંબ કરે છે , તેઓ પોતાની
જાતને બે મોટા જોખમની વ ચે મ ૂકી દે છે . જો
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કોઈ તે એક જોખમથી બચી જાય તો બીજા
જોખમમાં ફસાઈ જવાની ખાત્રી હોય છે .
પહેલ ું

જોખમ

:-

ગુનાહની

તૌબા

કરવામાં િવલંબ કરનાર તેની ગફલતની િનંફમાં
પોઢેલો હોય અને તે વખતે જ તેને મોત આવી
જવાની સંભાવના રહે છે . કારણ કે, મોત માટે
કોઈ સમય નક્કી થએલો નથી.

િવષે કુઆર્ને

મજીદમાં ઈરશાદ છે : “શુ ં એ વ તીમાં રહેનારા
એ (વાત)થી િનભયર્ છે કે તેઓ ઉપર રાતોરાત
(અચાનક) અમારો અઝાબ આવી પહ ચે જયારે
તે સ ૂતા હોય.” (શું શહેરવાસીઓ આ (વાત)થી
િનભયર્ થઈ ગયા છે કે અમારો અઝાબ તેમને
રાિત્રમાં પકડી (નહીં) લે એવી િ થિતમાં કે તેઓ
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િનંફધીન હોય ? (સ ૂરએ અઅરાફ - ૭, આ :
૯૭)
“શુ ં એ વ તીઓવાળા એ વાતથી િનભયર્
થઈ ગયા છે કે તેઓ ઉપર ધોળા િદવસે અમારો
અઝાબ આવી પહ ચે (નહીં પકડી લે) જયારે કે
તેઓ (બેખબર) ખેલકૂદમાં ય ત હોય.” (સ ૂરએ
અઅરાફ - ૭, આ : ૯૮)
જયારે બંદો અંિતમ

ાસ લઈ ર ો હોય

અને તેન ુ ં મોત િનિ ત હોય

યારે તૌબાનો

દરવાજો બંધ થઈ જાય છે . તે વખતે ગુનેહગાર
એક કલાકની મુ ત માંગે છે ; પરં ત ુ તેને એક
કલાકની મુ ત પણ આપવામાં આવતી નથી.
ર બે જલીલ કુઆર્ને મજીદમાં ફરમાવે છે :
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“અને અમે તમને

કાંઈ આ યું છે તે (અમારી

રાહમાં) ખચીર્ નાખો, એ પહેલા કે તમારામાંથી
કોઈને મોત આવી જાય અને કહેવા લાગે કે
પરવરિદગાર તેં મને થોડી વધારે મોહલત શા
માટે ન આપી ?

થી હુ ં ખયરાત કરત અને

નેકી કરનારાઓ (નેક બંદાઓ) પૈકી થઈ જાત.”
“અને જયારે કોઈને મોત આવી જાય છે
યારે ખુદા તેને હરિગઝ મોહલત નહીં આપે
અને તમે

કાંઈ કરો છો તેનાથી ખુદા વાકેફ

છે .” (સ ૂરએ મુનાફેકુન - ૬૩, આ : ૧૦ - ૧૧)
ઉપરની આયતની તફસીરમાં બયાન
કરવામાં આ યુ ં છે કે, મરનાર તેની સકરાતની
હાલતમાં મલેકુલ મૌતને કહેશે કે મને એક
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િદવસની મુ ત આપ,

થી હુ ં મારા ગુનાહોની

તૌબા કરી લઉં અને આખેરતના પ્રવાસ માટે ,
ુ
પ્રવાસમાં કામ લાગે તેવી વ તઓ
(ભાતા) નો
પ્રબંધ કરી લઉં. યારે કહેવામાં આવશે કે, તારી
દુ યવી િઝંદગી પ ૂરી થઈ ચ ૂકી છે . ગુનેહગાર
કહેશે, ઠીક છે તો પછી મને એક કલાકની મુ ત
આપી દે . તે કહેશે તારી િઝંદગીની એક પળ
(સેક ડ) બાકી રહી નથી. એ વખતે તૌબાનો
દરવાજો બંધ થઈ જશે અને તેની હ ક ઝ કરી
લેવામાં

આવશે.

તે

હજાર

અફસોસ

અને

શરમીંદગી સાથે મૌતના ફિર તાઓને લ બૈક
કહેશે અને (તે સંજોગોમાં) તેના િદલમાંથી
અસલ ઈમાન ચા યું જવાનો પણ સંદેહ છે .
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બીજુ ં

જોખમ

:-

ગુનાહોના

પડને

તૌબાથી પાક ન કરવાના પિરણામે િદલ ઉપર
ગુનાહોની કાળાશ એટલી હદે વધી જાય છે ,
ને દૂ ર કરવી અશકય બની જાય છે . કારણ કે,
રીતે ગરમ હવા (વરાળ) અરીસાને ધધળો
ંૂ
કરી નાખે છે , તેવી જ રીતે દરે ક ગુનાહ િદલની
કાળાશમાં વધારો કરે છે .
પ્રમાણમાં

ગરમ

અને

વી રીતે વધારે
ભેજવાળી

હવાથી

અરીસામાં કાટ ચડી જાય છે , િબલકુલ તેવી જ
રીતે ગુનાહના પુનરાવતર્નથી િદલ ઉપર મેલ
અને ગંદકીનો મોટો થર જામી જાય છે અને
તેના િદલ ઉપર એક મોહર (સીલ) લાગી જાય
છે ,

ના કારણે તેનામાં કાંઈ સમજવાની કે
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કબ ૂલ કરવાની ક્ષમતા રહેતી નથી. એવા િદલનુ ં
ઉદાહરણ એ અરીસા

વુ ં છે

ની ઉપર જામી

ગએલા કાટને કોઈ પણ રીતે ઘસવાથી તે કાટ
દૂ ર થઈ શકતો નથી અને તેને સાફ કરવો
શકય

હોતો

નથી.

એહલેબૈત

(અલિ હ સલામ)ની િરવાયતોમાં એવા િદલોને
“ક બે મનકૂસ” (ઊંધુ કે અવ ં િદલ) અને
“ક બે અ વદ” (કા ં િદલ) ના નામથી યાદ
કરવામાં આવે છે .
સઅદીએ કે ટલું સુદર
ં
ક ું છે : (ફારસી
કા ય પંિકતનો અનુવાદ) (ગુનાહથી) કાળા
(થઈ ગએલા) િદલને વાએઝ અને નસીહતથી
ફાયદો થઈ શકતો નથી.

વી રીતે લોખંડની
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ખીલી કાળમીંઢ પ થરમાં ખોડી શકાતી નથી.
જયારે લોખંડને કાટ લાગી જાય છે યારે ધાર
કાઢવાથી પણ કાટ દૂ ર થઈ શકતો નથી.
હઝરત
(અલિ હ સલામ)

ઈમામ
ફરમાવે

મોહ મદ
છે

:

બાિકર
“ગુનાહથી

વધારે કોઈ બાબત િદલને નુકસાન કરતી નથી.
જયારે ગુનાહની કાળાશ િદલ ઉપર લાગે છે ,
યારે તે કાળાશ આખા િદલ ઉપર એવી રીતે
છવાઈ જાય છે કે તે િદલના ઉપરનો ભાગ નીચે
(ઊંધો) થઈ જાય છે . (અને તે રાહે રા તથી
િબલકુલ િવમુખ બની જાય છે )”
બીજી િરવાયતમાં ફરમાવે છે : “એવા
(ઊંધા) િદલનો માિલક ફરીથી ખૈર (ભલાઈ)
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તરફ પાછો આવી શકતો નથી. આ િરવાયતથી
એ વાતની દલીલ પ્રા ત થાય છે કે, તેવો
માણસ ગુનાહ છોડતો નથી અને તૌબા પણ
કરતો નથી. તેવો માણસ કદાચ પોતાની
જીભથી તૌબા કરી લે તો પણ તેન ુ ં િદલ તે (ની
તૌબા) નુ ં સમથર્ન કરત ું નથી અને તેની
તૌબાનો

વીકાર હકીકત ઉપર આધીન ન

હોવાથી તેને કોઈ ફાયદો થતો નથી. આ
બાબતનુ ં ઉદાહરણ એ છે કે કોઈ મોઢેથી એમ
કહે કે “મેં મારા વ ત્રો પાક કરી નાખ્યા છે .”
પરં ત ુ માત્ર મુખેથી બોલવાથી કદી વ ત્રો પાક
થઈ શકતા નથી. કયારે ક તો એવો માણસ દીની
કાય થી એટલો બધો લાપરવાહ થઈ જતો હોય
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છે કે તેન ુ ં ઈમાન ખતરામાં પડી જાય છે અને
તેની આખેરત બરબાદ થઈ જાય છે . કુઆર્ને
મજીદમાં ફરમાવે છે : “પછી

લોકોએ ગુનાહ

કયાર્ તેઓનો અંત ખરાબ જ છે . (કારણ કે) એ
લોકોએ ખુદાની આયતોને જૂઠલાવી હતી. (તેની
મજાક કરતા હતા)” (સ ૂરએ

મ - ૩૦, આ :

૧૦)

તૌબાના દરજ
તૌબાનો અથર્ છે પરવરિદગાર તરફ
પાછા ફરવુ ં ( જૂઅ કરવુ)ં તૌબા કરનારાઓની
િ થિતને લક્ષમાં રાખીને તેના ઘણા પ્રકાર છે .
(૧) કુફ્રથી ઈમાન તરફ, શક અને
ગુમાનથી યકીન અને ઈ મીનાન તરફ અને
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બાિતલ અકીદાથી હક તરફ પાછા ફરવાની
તૌબા.
(ર) ગુનાહ સગીરા હોય કે કબીરાથી
ઈતાઅત તરફ અને િવરોધ છોડીને હક
ુ મની
પાબંદી કરવાની તૌબા.
(૩) ખાિલકે કાએનાતની માઅરે ફતમાં
ભ ૂલ

અને

ખામીની

તૌબા.

વીતી

ગએલા

િદવસોમાં ખુદાવંદે જહાનની બંદગી તેના હક
ુ મ
પ્રમાણે

રીતે બજાવી લાવવી જ રી હતી,

રીતે બંદગી કરવી તે ઝાતે પાક માટે યોગ્ય
હતી; પરં ત ુ ગફલત અને લાપરવાહીના કારણે
તે િદવસો વીતી ગયા તો હવે તેવી ગફલતને
ગુનાહ સમજીને તૌબા કરીને તેની પ ૂિતર્ કરવી.
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મહેબ ૂબ (ખુદા)ના િઝક્ર બજાવીને અને તેનાથી
ટલું અંતર વધી ગયુ ં હોય તેટલી િનકટતા
તેની ઈતાઅતથી અને ગુનાહોના પડને આહો
બુકા (તૌબા - પ્ર ાતાપના) અને આંસુઓના
ટીપાઓથી પાક કરી નાખવા જોઈએ. એટલે
સુધી કે તૌબાના ઉ ચ દરજજા સુધી પહ ચવુ ં
શકય બની જાય.
સમજી

યો કે, અંિબયાએ કેરામ અને

અઈ મએ અ હાર (અલિ હ સલામ)ની તૌબા,
તૌબાના ત્રીજા પ્રકાર અને ચોથા પ્રકાર સાથે
સંબિં ધત છે .
(૪) આ બયાનથી

પ ટ થાય છે કે,

તૌબા તમામ યિકતઓ એટલે સુધી કે ખુદાના
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ખાસ બંદાઓ માટે પણ જ રી છે . કારણ કે, તે
હ તીઓ

મનો દામન કોઈ પણ પ્રકારના

ગુનાહથી ખરડાએલો નથી અને

ઓ માસ ૂમ

(પહેલેથી છે લે સુધી દરે ક પ્રકારના ગુનાહોથી
પાક) છે અને પોતાની ઈબાદતના કમાલ અને
માઅરે ફત

ધરાવતા

હોવા

છતાં

પહેલાના

દરજજા અને તે થાન કરતા ઊંચો હોય તેવા
વધારે ઊંચા દરજજાની તમ ના ધરાવે છે .
તેઓની દ્રિ ટએ તેઓનો પહેલો દરજજો “ઝ બ”
એટલે કે ગુનાહ છે . એ પિવત્ર હ તીઓ તક ર્ બ
અને તૌબાની

મંિઝલે પણ હોય તેનાથી

વધારે ઊંચી મંિઝલ પ્રા ત કરવાનો તેઓનો
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હેત ુ

હોય

છે .

માસ ૂમીન

(અલિ હ સલામ)

તેઓની પહેલી હાલતને ગુનાહ સમ
(માસ ૂમીન

છે .

અલિ હ સલામ

િસવાય)

સ ૃિ ટના માનવજીવો પૈકી કોઈ પણ

યિકત

માઅરે ફત, ઉબુદીયત અને શુક્રગુઝારીની
કોઈ મંિઝલ હોય તે મંિઝલ ર બુલ આલમીનની
શાયાને શાન બની શકે નહીં તેમ ખાત્રીપ ૂવર્ક
કહી શકાય છે. અંતઃસરવરે કાએનાત, ફખ્રે
ુ લીલ આલમીન, સ ૃિ ટની
મવજૂદાત, રહેમતલ
ઉ પિ ના
મુ તુફા

કે દ્રિબંદુ
(સ લ લાહો

સમા

હઝરત

અલ હે

મોહ મદ

વ

આલેહી

વસ લમ) પોતાને કસ ૂરવાર ગણાવીને ફરમાવે
છે : “(પરવરિદગાર) તને ઓળખવાનો

હક
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છે , તેવી જ રીતે અમે તને ઓળખી શકયા નથી
અને તારી બંદગી અને ઈબાદત (આરાધના)
રીતે કરવી જોઈએ તે રીતે કરવાનો હક પણ
અદા કરી શકયા નથી.”

“સઅદ ”ની ફારસી કા યપં કતઓનો
ુ ાદ
ભાવા વ
(૧)

ે ઠ બંદો એ છે કે, બારગાહે

ખુદાવંદીમાં પોતાની ભ ૂલો અને ગુનાહોની (િદલ
અને જીભથી) િવવશતા યકત કરે .
(ર) એ િસવાય એ ખુદાએ બુ ગીર્ની
યોગ્ય રીતે બંદગી કરવાની કોઈની ક્ષમતા
નથી.
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તેથી, દરે ક બંદાઓને પોતાની ઈબાદત
અને શુક્ર માટે હંમેશા શરમીંદગીની હાલત
અનુભવવી જોઈએ અને (તૌબા કરીને) પોતાના
વતર્માન દરજજા કરતા ઊંચા દરજજા માટે
સતત પ્રય નશીલ રહેવ ું જોઈએ. પરં ત,ુ આ
ભૌિતકવાદના સંજોગોમાં જીવવાના સેંકડો પ્ર ો
િચત્રિવિચત્ર પ્રકારની ય તતા, હજારો પ્રકારના
વભાવ અને ખ્વાહીશોથી િદલને ખાલી કરીને
િઝક્રે ખુદાનો ફૈ ઝ મેળવવો દુ કર છે . એટલું જ
પ ૂરત ું છે કે, કોઈપણ વખતે િઝક્રે ખુદાથી િદલ
ખાલી ન રાખવું જોઈએ.
“અલા

બેઝીકરી લાહ

ત મઈ લ

કોલુબ” “જાણી લો કે, ફકત ખુદાના ઝીક્રથી જ
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િદલોમાં ઇ મીનાન અને શાંિત ઉ પ

થઈ શકે

છે .”
આ બધી બાબતો બયાન કરવાનો હેત ુ
એ છે કે, અઈ મએ માસ ૂમીન (અલિ હ સલામ)
તૌબા અને ઈિ તગફારની

પ ટતા થઈ જાય,

થી કોઈના િદલમાં એ િવષે સંદેહ ઉ પ

ન

થાય કે, પયગ બરે (સ લ લાહો અલ હે વ
આલેહી વસ લમ) ફરમા યુ ં છે : “અને હુ ં
દરરોજ િસ ેર વખત ઈિ તગફાર ક ં

.ં ” આ

ુ ે
તૌબા કોઈ ખતા કે તક અ લા (બહેતર વ તન
છોડી દે વા)ના કારણે નહીં, પરં ત ુ ઉપર જણાવેલ
પ્રકારો પૈકી ચોથા પ્રકારમાં છે . કારણ કે,
પયગ બરે અકરમ (સ લ લાહો અલ હે વ
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આલેહી

વસ લમ)નુ ં

પિવત્ર

અિ ત વ

નજાસતથી પાક છે . બીજા શ દોમાં ખુદાએ
આપ

(સ લ લાહો

અલ હે

વ

આલેહી

વસ લમ)ની પિવત્ર ઝાતને પાકો પાકીઝા રાખી
છે .

સં ૂણ તૌબાની કફ યત અને તેના
ુ તહ બાત
આ પહેલા વણર્ન થઈ ગયું છે તે પ્રમાણે
પોતાના ગુનાહો માટે સાચા િદલથી તૌબા કરી
દદ િદલથી શરિમંદા થવુ ં અને અફસોસ કરવો
એ જ તૌબા છે . ગુનાહ કરવા બદલ
વધારે તી

ટલો

રીતે પ તાવો કરવામાં આવે તેટલાં

જ પ્રમાણમાં જ તૌબા કબ ૂલ થવાની શકયતા
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વધારે રહેશે. તૌબાની કબ ૂલીયત એ વાત સાથે
સંબિં ધત છે કે, ઈ સાન પોતાના ગુનાહને મોટા
સમ . ઈ સાન પોતાના ગુનાહને
સમજશે,

તેટલા

જ

ટલા મોટા

પ્રમાણમાં

તેની

શરમીંદગીની તી તા વધારે હશે. આ વાતનુ ં
ઉદાહરણ એ છે કે, માણસ િઝંદગીભરની કમાણી
અને સંપિ

તેની એક નાનકડી ગફલતને લીધે

આગમાં બળી જાય તો તેના પિરણામે તેને
પોતાની ગફલત ઉપર સખ્ત અફસોસ થશે.
ખાસ કરીને, જો સંપિ

ઉપરાંત ગફલતને લીધે

આગમાં પોતાનુ ં બળી જવાનુ ં પણ જોખમ હોય
અને બહાર નીકળવાના તમામ ર તા બંધ હોય,
તેમ જ આસપાસમાં કોઈ મદદ કરનાર પણ ન
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હોય તો તેવા માણસના ડર અને હતાશાનો
અંદાઝ કરી શકાય એમ છે ?
તેવી જ રીતે, ગુનેહગારે તે વાત પણ
જાણવી જોઈએ કે એક પછી એક ગુનાહ કરતા
રહેવાથી તેણે એવી મોટી આગ ભડકાવી છે
માંથી નાસી

ટવુ ં શકય નથી. કોઈ મખ્લ ૂકમાં

એ આગને બ ૂજાવવાની શિક્ત નથી. કારણ કે,
આ આગ ખુદાવંદે ક હારના ગૈઝો ગઝબથી
ભડકી ઉઠી છે . હઝરત અમી લ મોઅમેનીન
(અલિ હ સલામ) દુઆએ કોમૈલમાં ફરમાવે છે :
“અને આ એ અઝાબ છે

ની સામે આસમાન

અને જમીન િ થર રહી શકતા નથી. જયારે કે
દુિનયાની

આગની

તી તા

આ

આગની
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જવાળાઓની તી તાની સરખામણીમાં હલકી
છે .
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ)થી િરવાયત છે : “જો
કોઈને દોઝખની આગમાંથી કાઢીને દુિનયાની
આગની ભ ીમાં નાખી દે વામાં આવે તો તેને
શાંિતથી ઊંઘ આવી જશે. અમે આ આગથી
ખુદાનુ ં રક્ષણ માંગીએ છીએ

આગની સામે

દુિનયાની આગ હળવી લાગશે.”

અસ

અઝાબ

બીજી મહ વની વાત એ છે કે, ગુનેહગાર
પોતાના નાના ગુનાહ તરફ નજર ન કરે બ કે
તેની નજરે પોતાના રબની બુ ગીર્ ઉપર રહેવી
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જોઈએ,

ના ગુનાહ કરવામાં આ યા છે અને

સાથો સાથ એ વાત જાણી લેવી જોઈએ કે, તેનો
અઝાબ એટલો સખ્ત અને તેનો કહર એટલો
બધો તી

હશે કે આસમાનો અને ઝમીનોમાં

પણ સહન કરવાની તાકત નહીં હોય, એ િવષે
ખુદાવંદે

કરીમ

સ ૂરએ

મુઝ મીલ

(આયત

નં.૧૨)માં ફરમાવે છે : “બેશક, અમારી પાસે
ભારે બેડીઓ પણ છે અને બાળી નાખનારી
આગ પણ અને ગળામાં ફસાઈ જનાર ખાણું
પણ. ( ને ગળી નહીં શકાય તે ઉ ટી કરીને
કાઢી પણ નહીં શકાય) અને દુખઃદાયક અઝાબ
પણ.”
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આ િસવાયના પણ કેટલાંક દદર્ નાક
અઝાબ પણ છે ,

ને ખુદા િસવાય બીજુ ં કોઈ

જાણત ું નથી. “બેશક, તારા પરવરિદગારની
પકડ અ યંત સખ્ત છે .” (સ ૂરએ બુ જ ૮પ - આ
: ૧ર)
ુ ાર આયતમાં
કુરઆને મજીદની બેશમ
અઝાબે ઈલાહીની તી તા અને તેના કહરની
સખ્તાઈની દલીલ છે . તેથી ગુનાહ કરનાર માટે
એ જ રી છે કે, જયાં સુધી તેને પોતાની જાત
ગુનાહોથી પાક થઈ ગઈ હોવાની ખાત્રી ન થઈ
જાય

યાં સુધી પોતાના ગુનાહો માટે સખ્ત

શરિમંદો રહે અને ગુનાહની માફી માટે આહો
ફિરયાદ તેમ જ

દન કરતો રહે અને ગુનાહો
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માફ થવાની ખાત્રી જયારે રહેમતના ફિર તાઓ
બશારત આપે યારે જ થઈ શકે છે .
ગુનેહગારની

શરમીંદગી,

આહ

અને

ફિરયાદ જહ મની આગને ઠંડી કરી નાખે છે ,
કબ્રના અંધકારને પ્રકાિશત કરે છે , ગુનાહોની
ગંદકીને ધોઈ નાખે છે અને તેની કે ફીયત ગુનાહ
કયાર્ પહેલાની િ થિત

વી થઈ જાય છે . હઝરત

ુ ા (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
રસ ૂલેખદ
વસ લમ) ફરમાવે છે
કરનાર એ માણસ

: “ગુનાહોથી તૌબા

વો છે કે

ણે (જાણે કે)

અગાઉ કદી પણ ગુનાહ કયાર્ જ ન હોય. (કાફી,
ભાગ - ર, પાના નંબર ૪૩પ) કયારે ક તો
પહેલા કરતા પણ વધારે સારી હાલત થઈ જાય
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છે . એટલે કે, ભય (ખુદાના) ખૌફ અને આહો
બુકાની અસરથી તેને એટલી બધી સુધારણા
નસીબ થાય છે કે તે મહેબ ૂબે પરવરિદગાર
બની જાય છે . “ઈ

લાહા યોહીબુ ત વબીન.”

“બેશક, ખુદાવંદે આલમ તૌબા કરનારાઓને
દો ત રાખે છે .” (સુરએ બકરહ - ર : આ :
રરર)
આ

કારણસર

હઝરત

સજજાદ

(અલિ હ સલામ) તેઓની મુનાજાતમાં અઝર્ કરે
છે : “પરવરિદગાર, ત ુ મને એ તૌબાની તૌફીક
અતા ફરમાવ

મને તારી મોહ બતના થાન

સુધી પહ ચાડી દે .” (સહીફએ સજજાદીયા)
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“અને મને તૌબાના ઊં ચ દરજજા સુધી
ફેરવી દે

મને તારાથી વધારે નજદીક કરી

દે .” (દુવાએ અબુ હ ઝા સોમાલી)

વધાર શરમ દગી એ

બયાની તૌબા છે

આ પહેલા એ વાતનો ઉ લેખ થઈ ગયો
છે કે, તૌબા િદલથી શરિમંદા થવાનુ ં નામ છે .
તેથી,

ગુનાહોના

િનવારણને

આધાર

શરમીંદગીના ઓછા કે વધારે હોવા ઉપર છે .
તેથી, શરમીંદગીનો અહેસાસ

ટલો વધારે હશે

તેટલી માફી (બિક્ષશ)ની શકયતા વધારે રહેશે.
શરમીંદગીમાં વધારો કરવાનો બહેતરીન ર તો
કુરઆને મજીદની આયતોમાં ખાસ કરીને એ
આયતોમાં કે

હ. દાઉદ (અલિ હ સલામ), હ.
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ુ
યુનસ

(અલિ હ સલામ)

(અલિ હ સલામ)

વા

અને

હ.

અ યુબ

અ બીયાની

શાનમાં

નાિઝલ થઈ છે , તેની ઉપર િચંતન અને મનન
કરવુ ં જોઈએ. પરં ત ુ એ વાત યાદ રાખો કે, એ
િવધો િવચાર કરતી વખતે એ બાબત ખાસ
લક્ષમાં રાખવી જોઈએ કે એ (અંિબયા) મહાન
હ તીઓના ગુનાહ સામા ય માણસ

વા નથી

હોતા. પરં ત ુ અગાઉ વણર્ન થઈ ગયું છે તે
પ્રમાણે પોતાના દરજજા

વા બલંદ થવા માટે

તૌબા કરતા હતા. તેવી જ રીતે દીનના એ
બુ ગ ના જીવન પ્રસંગો આ પુ તકના અંતમાં
અંગ ૂલીિનદશ કરવામાં આ યો છે તેને પણ
લક્ષમાં રાખવા જોઈએ.
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તૌબા સં ૂણ થવા માટના આમાલ
તૌબાની િન યત કરવાની સાથે કેટલાક
આમાલ બજાવી લાવવા એ વધારે સારી બાબત
છે ,

ની િવગત નીચે મુજબ છે .
(૧) રોઝા : - ત્રણ િદવસ રોઝા રાખવા.

િરવાયત છે કે હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક
(અલિ હ સલામ)ને પ્ર

કરવામાં આ યો કે

“અ લાહ તઆલાની બારગાહમાં તૌબાએ નસ ૂહ
કરવાનો

શુ ં

અથર્

છે

?”

આપ

(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં : “તેનો અથર્
બુધવાર, ગુ વાર અને જુ આના િદવસે રોઝા
રાખવા તે છે .”
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(ર) ગુ લે તૌબા : - સંગીતના પ્રકરણમાં
ઉ લેખ કરવામાં આ યો છે તે પ્રમાણે એક
માણસ

ગીત અને સંગીત સાંભ યા પછી

તૌબા કરવા માંગતો હતો તેને હઝરત ઈમામ
રઝા (અલિ હ સલામ) એ ફરમા યુ ં : “ઉઠો અને
ગુ લ કરો.”
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ) ફરમા યુ ં : “એ વાતમાં
શક નથી કે, કોઈ બંદો ગુનાહના કામ કરે ,
ગુનાહ ગમે તે પ્રકારના હોય અને

ટલા પણ

હોય, (એટલે કે હદથી વધારે પણ કેમ ન હોય
?) યાર પછી શરિમંદો થઈને દુવા કરે તો પણ
ખુદાએ અ ઝ વ જ લ તેની દુવા કબ ૂલ કરે છે .
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(જયારે પ ૂછનારનુ ં ઘ્યાન ખેંચાયું યારે ફરમા યુ ં
:) “તો હમણાં જ ઊભો થઈ જા, ગુ લ કર અને
જમીન

ઉપર

પેશાની

રાખીને

ખુદાની

બારગાહમાં િસજદો કર.” (મુ તદરકલ વસાઈલ,
બાબે તહારત ૧ર)

બે અથવા ચાર રકાત નમાઝ પડવી
હઝરત

ઈમામ

જાફર

(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે : “

સાિદક

બંદો ગુનાહ

કરે અને પછી ઉઠીને તહારત (વ ) કરે અને બે
રકાત નમાઝ બજાવી લાવે અને પછી ખુદા
પાસે મગફેરત ચાહે તેની તૌબા કબ ૂલ કરવાની
જવાબદારી અ લાહની છે . કારણ કે, ખુદાએ
પોતે જ તેનો વાયદો કય છે ,

કોઈ ખરાબ
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કાય કરે અથવા તે પોતાની ઝાત ઉપર

મ

કરે અને તે પછી ઈિ તગફાર કરે તો ખુદા
મહાન કૃપા

છે અને તેની હાલત ઉપર રહેમ

કરનાર છે .” (વસાએલુિ શઆ, િકતાબે

હાદ,

પ્રકરણ ૮૮, ભાગ ૧૧, પાના નંબર ૩૬૩)
િકતાબે ‘ઈકબાલ’ (કફઅમી)માં િઝ કાદ
માસના

આમાલના

અનુસધ
ં ાનમાં

લખવામાં

આ યું છે કે, હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ લ લાહો
અલ હે

વ

આલેહી

વસ લમ)એ

િઝ કાદ

મહીનામાં રિવવારના િદવસે પોતાના અ હાબોને
ફરમા યું : “અય લોકો, તમારામાંથી કોણ તૌબા
કરવા માંગે છે ?” લોકોએ જવાબ આ યો,
“અય

ુ ા
રસ ૂલેખદ

(સ લ લાહો

અલ હે

વ
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આલેહી વસ લમ), અમે બધા તૌબા કરવા
માંગીએ છીએ.” પછી આપ (સ લ લાહો અલ હે
વ આલેહી વસ લમ)એ ઈરશાદ ફરમા યુ,ં
“બધા ગુ લ કરીને વ

કરવાની યવ થા કરો.

પછી ચાર રકાત નમાઝ એવી રીતે બજાવી
લાવો કે દરે ક રકાતમાં સુરએ હ દ પછી ત્રણ
વખત સ ૂરએ તૌહીદ (સ ૂરએ કુલ હોવ લાહ)
અને એક વખત સ ૂરએ મ ઝતૈન (સ ૂરએ કુલ
અઉઝો બે ર બીલ ફલક અને સ ૂરએ કુલ
અઉઝો

બે

ર બી નાસ)

પડવામાં

આવે.

યારપછી િસ ેર વખત ઇિ તગફાર કરો અને
પછી આ પ્રમાણે પડો, “લા હ લ વલા કુ વત
ઈ લા

િબ લાહીલ

અલી યીલ

અઝીમ.”
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યારપછી આપે એક નાનકડી દુવા પડવાની
તાલીમ આપી.

દુવા આ પ્રમાણે છે : “યા

અઝીઝો ગફફારો ઇગ્ફીર ઝોન ૂબી વ ઝોન ૂબ
જમીઈલ મુઅમેનીન ફ ઈ હુ લા યગ્ફે ઝ
ઝોન ૂબ ઈ લા અ ત” પછી ફરમા યુ,ં “મારી
ઉ મતમાંથી જો કોઈ આના ઉપર અમલ કરશે
તો આસમાનમાંથી આ પ્રમાણે અવાજ બુલદ
ં
થશે કે તારી તૌબા કબ ૂલ કરી અને તારા ગુનાહ
માફ કરી દે વામાં આ યા. અષેર્ ઇલાહી પરથી
એક ફિર તો અવાજ બુલદ
ં કરશે કે તારી ઉપર,
તારી ઔલાદ ઉપર અને તારા અહેલ અયાલ
ઉપર ખુદાની રહેમત (થાય). બીજો ફિર તો
અવાજ બુલદ
ં કરશે કે તારા દુ મન કયામતના
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િદવસે તારાથી રાજી થશે. એક ફિર તો અવાજ
આપશે કે અય મોઅમીન બંદા, તારી કબ્ર
િવશાળ અને પ્રકાિશત થશે અને એક ફિર તો
કહેશે, તારા મા-બાપ તારાથી રાજી થાય અને
તારા અમલ (તૌબા)ના કારણે રહેમત અને
મગ્ફેરતે ખુદા તેઓની અને તારી ઔલાદ ઉપર
થાય અને દુિનયા અને આખેરતમાં તારા
િર કમાં વધારો થાય. ફિર તા જીબ્રઈલે અમીન
કહેશે કે, તારી મૌત વખતે ઈઝરાઈલની સાથે
આવીને હુ ં તારી શીફારીશ કરી કે તારી

હને

હળવેથી ક ઝ કરે .
અ હાબે અઝર્ કરી, યા રસુલ લાહ
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ), “જો
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કોઈ આ અમલને તેના ખાસ િદવસ િસવાય
બીજા કોઈ સમયે બજાવી લાવે તો તેના માટે શુ ં
હક
ુ મ છે ?” આપ (સ લ લાહો અલ હે વ
આલેહી વસ લમ)એ ફરમા યુ ં : “મેં

િવગત

બયાન કરી તે પ્રમાણે થશે. મેં તમને લોકોને
વાત કરી છે તે વાત જીબ્રઈલે મને મે’રાજની
રાતે શીખવી હતી.”

ઈ તગફાર, તૌબા ંુ

ુ રાવતન, વહલી
ન

સવાર તૌબા કરવી
ઈિ તગફાર ઉપરાંત અઈ મએ તાહેરીન
(અલિ હ સલામ)થી મનકૂલ તૌબાની દુવાઓ
પડવી

જોઈએ.

ખાસ

કરીને

‘સહીફએ

સજજાદીયાહ’ની દુવાઓમાંથી એકત્રીસમી દુવા
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અને તૌબની ખાસ દુવા પડવી જોઈએ અને
તેવી જ રીતે મુનાજાત અને તેમાંથી પહેલી
દુવા
છે ,

‘મુનાજાતે તાબેઈન’ના નામથી મશહરૂ
નો અથર્ તૌબા કરનારાઓની દુવા થાય

છે , તે પડવી જોઈએ. પરં ત ુ એ દુવાઓ પડતી
વખતે તેના અથર્ તરફ ઘ્યાન કેિ દ્રત કરવુ ં
જ રી છે , તેથી તે દુવા પડનારના િદલની
હાલત અને તેના શ દો બંનેમાં િવરોધાભાસ
પેદા ન થાય. મોટા ભાગે એવું બને છે કે,
દુવાઓ મ ઢેથી પડવામાં (રટણ કરવામાં) આવે
છે , પરં ત ુ દુવા પડનારા તેનો અથર્ જાણતા નથી
હોતા, તેથી દુવાઓના ઊંડા અથર્ (ભેદ રહ યો) સમજવાથી બેખબર રહી જાય છે .
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તૌબા ંુ

ુ રાવતન અને ઈ તગફાર
ન

હઝરત

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)

ફરમાવે

જાફર
છે

:

સાિદક
“હઝરત

ુ ા (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
રસ ૂલેખદ
વસ લમ)થી હકીકતમાં કોઈ ગુનાહ ન થયા
હોવા છતાં પણ દરરોજ રાત અને િદવસમાં
એકસો

વખત

બારગાહે

ઈલાહીમાં

તેઓ

(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)
તૌબા

અને

ઇિ તગફાર

ફરમાવતા

હતા.”

( હાદ, વસાઈલ, પ્રકરણ ૯ર, ભાગ ૧૧, પાના
નંબર ૩૬૮)
આપ (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ) વધુમાં ફરમાવે છે કે : “

બંદો

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 1183 HAJINAJI.COM
ન

વધારે પ્રમાણમાં ઈિ તગફાર (તલબે મગફેરત)
કરે છે , તેન ુ ં નામએ આમાલ પ્રકાિશત થઈને
આલમે બાલામાં ઊંચુ થાય છે . (કાફી, િકતાબે
દુવા, બાબે ઈિ તગફાર, ભાગ ર, પાના નંબર
પ૦૪)
હઝરત ઈમામ રઝા (અલિ હ સલામ)
ઈરશાદ ફરમાવે છે : “ઇિ તગફારનુ ં
એવાં ઝાડ

વુ ં છે ,

ટાંત

ઝાડને હલાવવાથી તેના

પાંદડા એક પછી એક ખરવા લાગે છે .
માણસ

કોઈ

ગુનાહથી

ઈિ તગફાર

કરવા

માંગતો હોય, છતાં તે ગુનાહ કરવાનુ ં છોડે નહીં
અને તે ગુનાહનુ ં પુનરાવતર્ન કરતો રહે તો તે
(તેવો માણસ) પોતાના પરવરિદગાર સાથે
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મ કરી કરનાર

વો છે .” (કાફી, િકતાબે દુવા,

બાબે ઇિ તગફાર, ભાગ ર, પાના નંબર ૪૦પ)
બીજી એક િરવાયત પ્રમાણે આં હઝરત
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)
દરરોજ િસ ેર વખત ‘અ તગફે લાહ’ અને
િસ ેર વખત ‘અત ૂબો એલ હે’ પડતા હતા.
સૈયદ બીન તાઉસ તાબસરાહ પોતાની
િકતાબ ‘મહજુદ દઅવત’માં હઝરત પયગ બરે
અકરમ

(સ લ લાહો

અલ હે

વ

વસ લમ)થી િરવાયત કરે છે કે ,

આલેહી
માણસને

કોઈ તકલીફ અથવા તો કોઈ પ્રકારનુ ં દબાણ
અથવા તંગી અથવા કોઈ મુ કેલી કે પરે શાની
હોય

તે

૩૦,૦૦૦

(ત્રીસ

હજાર

વખત)
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“અ તગફે લાહ

વ

ુ ો
અતબ

એલ હે”

પડે.

બેશક, ખુદાવંદે આલમ તેની તકલીફોને દૂ ર
કરશે. આ હદીસના રાવી કહે છે કે , આ વાત
સ ય અને અનુભવથી િસ ધ થએલી છે .

ઇ તગફાર કરવા માટ વહલી સવાર ( ુ હ
સાદ ક)નો સમય પસંદ કરવો જોઈએ
જો કે તૌબા અને ઇિ તગફાર માટે કોઈ
િનિ ત સમય મુકરર્ ર કરવામાં આ યો નથી,
તેમ છતાં વહેલી સવારનો સમય ખુદાને પસંદ
છે અને વધારે ફાયદાકારક છે . રાિત્રના છે લા
પહોરથી

લઈને

સ ૂય દય

સુધીનો

સવારનો

(પરોિઢયાનો) સમય તૌબા કબ ૂલ થવાનો અને
ગુનાહોથી પાક થવાનો ખાસ સમય િવશેષ
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અસર

ધરાવે

છે .

કુરઆને

મજીદમાં ઘણી

જગ્યાએ એ સમયે ઇિ તગફાર કરવાનો હક
ુ મ
આપવામાં આ યો છે .
પરવરિદગારે

આલમે

વહેલી

ઇિ તગફાર

કરવાની

પ્રશંસા

ઇિ તગફારને

મુ કીઓ

અને

કરી

સવારે
છે .

બેિહ તીઓની

િસફત ગણવામાં આવી છે . તેઓના હકમાં
ઈરશાદ ફરમાવે છે : “(દુિનયામાં) રાતના બહુ
જ ઓ ં સ ૂતા (ઊંઘતા) હતા અને પ્રભાત (ના
સમયે)માં ઇિ તગફાર કરતા હતા. (ક્ષમા માંગ્યા
કરતા હતા)” (સ ૂરએ ઝારીયાત-પ૧, આ:૧૮)
તેવી જ રીતે ફરમાવે છે : “અને પાછલી
રાતોમાં (ખુદા પાસે તૌબા) ઇિ તગફાર કરનારા
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હતા (અને પ્રભાતના સમયે ક્ષમા યાચનારા
(તેઓ જ) છે .)” (સ ૂરએ આલે ઈમરાન - ૩, આ
: ૧૭)
હઝરત

અમી લ

મોઅમેનીન

(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે : “ખુદા જયારે
જમીનવાળાઓ પર અઝાબ નાિઝલ કરવા
ઈ છે તો ફરમાવે છે કે, મારી બુ ગીર્ને દો ત
રાખનારાઓ,
રાખનારાઓ

મારી
અને

મિ જદોને

રાતના

છે લા

આબાદ
પહોરમાં

ઇિ તગફાર કરનારા બંદાઓ ન હોત તો હુ ં તેઓ
ઉપર

અવ ય

અઝાબ

(વસાએલુિ શઆ, િકતાબે

નાિઝલ

કરત.”

હાદ, પ્રકરણ ૯ર,

ભાગ ૧૧, પાના નંબર ૩૭પ)
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જનાબ લુકમાન હકીમ પોતાના ફરઝંદને
ક ું : “અય મારા ફરઝંદ, તારી પ્રવીણતા અને
વમાનની હાલત મુરઘા ( વા મગ
ં ૂ ા પક્ષી)થી
ઓછી ન હોવી જોઈએ,

વહેલી સવારે જાગી

જાય છે અને ઇિ તગફાર કરે છે અને ત ું (બોલતું
પ્રાણી હોવા છતાં) ગફલતની નીંફમાં સ ૂતો રહે
છે .”
પ્રભાતના સમયની ફઝીલત અને તે
ુ ાર આમાલ હદીસોની િકતાબોમાં
સમયના બેશમ
મોજૂદ છે . તેનો િઝક્ર આ િવષયને અનુ પ ન
હોવાથી તેમ જ લંબાણના ભયથી આ પુ તકમાં
પ્ર તુત કરવામાં આવેલ નથી.
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નમાઝે િવત્ર, (તાક)ની કુન ૂતમાં ૭૦
(િસ ેર વખત) અ તગફે લાહ અને ૩૦૦
(ત્રણસો વખત) અલ અફ્વ પડવુ ં મુ તહબ છે .

ખુદાવંદે જહાંને પોતાના રસ ૂલ (સ લ લાહો
અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ને “મકામે મહમ ૂદ”
અતા ફરમા યું અને દરે ક મોઅમીન એ થાન
સુધી પહ ચવાની આર
હઝરત

(સ લ લાહો

ધરાવે છે અને આં
અલ હે

વ

આલેહી

વસ લમ)ને (સહર ખેઝી) વહેલી સવારની
ઈબાદત અને તહજજુદની નમાઝના કારણે
ઉ ચ મરતબો પ્રા ત થયો. કુઆર્ને મજીદમાં
ખુદાવંદે જલીલ ફરમાવે છે : “અને (અય
રસ ૂલ) રાતના (એક) ખાસ ભાગમાં નમાઝે
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તહજજુદ પડ. આ સુ ત તારી ખાસ ફઝીલત
(તારા માટે વધારાની) છે . નજદીક છે કે
કયામતના
(વખણાએલા

િદવસે

તને

મહેમ ૂદ

મકામે

થાને) પહ ચાડી દે .” (સ ૂરએ

બની ઈસરાઈલ - ૧૭, આ : ૭૯)
આ

વાતનો

સારાંશ

એ

છે

કે,

માણસને કોઈ મરતબો મ યો છે તેને વહેલી
સવારે ઊઠીને ઈબાદત કરવાની ટે વના પ્રતાપે
તે દરજજો મેળવવાનુ ં સદભાગ્ય પ્રા ત થયું છે .

ુ ાદ
ફારસી પં કતઓનો ભાવા વ
(૧)

યિકત

હકીકતની

ખુ બુથી

પિરિચત છે , તે શબ બેદારી (રાિત્રના અ લાહની
ઈબાદતમાં જાગવા) માટે ટેવાએલો હોય છે .
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(ર) જો ખુદાએ કોઈને શબ બેદારીની
તૌફીકથી નવા લ હોય તો તે તમામ દુિનયા
અને તેમાં મોજૂદ દરે ક વ તુઓથી બહેતર છે .

ગફલતની ન ામાંથી જગાડનાર દસ
હકાયતો
તૌબાના અિત મહ વના િવષને લક્ષમાં
લઈને

અહલે

ઈમાન

અને

સાહેબે

(મુ કી) લોકોના જીવન પ્રસંગો,
િનંફમાંથી

જગાવવા

અને

આ

તકવા

ગફલતની
પ્રસંગોને

સાંભળનારને અમલ કરવાની પ્રેરણા આપવામાં
મહ વનો ભાગ ભજવે છે . તેથી, અમે અત્રે તૌબા
કરનારના એવા પ્રસંગો બયાન કરીએ છીએ.
યાર પછી એ પ્રસંગો રજૂ કરી ર ા છીએ
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આ િકતાબમાં પ્ર તુત કરવામાં આવેલ અમુક
હકીકતોનુ ં સમથર્ન કરે છે . અમને એવી મજબ ૂત
આશા છે કે મોહતરમ વાંચકો આ િહકાયતોથી
નસીહત અને બોધપાઠ હાંિસલ કરશે.
(૧) શરાબનુ ં સુરકામાં પિરવિતર્ત થઈ
જવુ ં :
સ ઝવારી તેઓની િકતાબ ‘મસાબીહલ
ુ
કોલુબ’માં લખે છે કે : શરાબની હર
ુ મત (શરાબ
ન પીવા) િવષેની આયત નાિઝલ થઈ યારે
હઝરત

ુ ા
રસ ૂલેખદ

(સ લ લાહો

અલ હે વ

આલેહી વસ લમ) તરફથી જાહેરાતનો અવાજ
બુલદ
ં કરવામાં આ યો કે : “હવે પછી કોઈ
શરાબ પીવે નહીં.” યોગાનુયોગ એક િદવસ
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હઝરત અહેમદે

મુજતબા મોહ મદે

મુ તફુ ા

(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ) એક
ગલીમાંથી પસાર થઈ ર ા હતા

યારે એક

મુસલમાન હાથમાં શરાબની બાટલી લઈને તે
ગલીમાં દાખલ થયો. તેણે જયારે
સરવરે

કાએનાત

(સ લ લાહો

હઝરત

અલ હે

વ

આલેહી વસ લમ)ને આવતા જોયા કે તરત જ
સખત ડરી ગયો. તેણે ક ું : “ખુદાયા, મેં તૌબા
કરી, હવેથી હુ ં કદી શરાબ નહીં પીઉં, તું મને
વા નહીં કરતો.”
જયારે હુ ર (સ લ લાહો અલ હે વ
આલેહી વસ લમ) તેની નજદીક આ યાં યારે
આપ

(સ લ લાહો

અલ હે

વ

આલેહી
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વસ લમ)એ તેને પ ૂછયું કે : “આ બાટલીમાં શુ ં
છે ?” તે કહેવા લાગ્યો કે : “આ બાટલીમાં
સુરકો છે .” આં હઝરતે (સ લ લાહો અલ હે વ
આલેહી વસ લમ) પોતાનો હાથ લંબાવતા
ફરમા યું : “થોડો (સુરકો) મારી હથેળી ઉપર
નાખી દે .” જયારે એમ કરવામાં આ યું યારે
આપ

(સ લ લાહો

અલ હે

વ

આલેહી

વસ લમ)એ જોયું કે ખરે ખર બાટલીમાં સુરકો
હતો. આ જોઈ તે માણસ બેકાબુ બનીને રડવા
લાગ્યો. તેણે અઝર્ કરી : “યા રસુલ ુ લાહ
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)
ખુદાની કસમ આ સુરકો ન હતો; પરં ત ુ શરાબ
હતી. આ પહેલા મેં તૌબા કરીને ખુદા પાસે દુવા
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માંગી હતી કે મને

વા ન કરે તેથી આ પ્રમાણે

થયુ ં છે .” રહેમતુલ લીલ આલમીને ફરમા યુ,ં
“સાચી વાત છે , જો માણસ તૌબા કરે તો ખુદા
તેના ગુનાહોને નેકીઓમાં ફેરવી નાખે છે .”
ઉલાએક યોબેલ ુ લાહો સઈ યેઆતેહીમ
હસનાત
(ર) છે લા

ાસ સુધીની તૌબા કબ ૂલ

થાય છે :
િકતાબે
પ્રકરણમાં

ચોથી

‘કાફી’માં
હદીસ

વકતે

તૌબાના

મોઆવીયા

િબન

વહબથી િરવાયત કરતા કહે છે કે અમે લોકો
મક્કા તરફ પ્રવાસ કરી ર ા હતા. એક ખુદા
પર ત શેખ પણ અમારા સહપ્રવાસી હતા,
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‘મઝહબે જાફરી યાહ’નો સવીકાર
કરતા ન
્
હતા. સમગ્ર પ્રવાસ દરિમયાન આખા ર તે
તેઓ આખી નમાઝ પડતા ર ા. (મઝહબે
અહલેસ ુ તમાં

મુસાફરી

દરિમયાન

આખી

નમાઝ પડવી જાએઝ છે ) તે માણસનો ભત્રીજો
પણ તેમની સાથે હતો, તે મઝહબે િશયાનુ ં
અનુસરણ કરતો હતો. પ્રવાસ દરિમયાન તે
શેખ બીમાર પડી ગયો. મેં તેના ભત્રીજાને ક ,ું
કાશ તારા કાકા મઝહબે શીયા તરફ ફરી જાત
તો કદાચ ખુદા તેને નજાત આપી દે તે. તેના
તમામ િમત્રો કહેવા લાગ્યા, ના, આ શેખને તેની
હાલત ઉપર મરવા દો. તેના અકાએદ સાચા ન
હતા. તેનો ભત્રીજો એ વાતને સહન ન કરી
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શકયો. તેણે ક ,ું અ મુજાન, (કાકા) હકીકત તો
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
એ છે કે હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ)ની વફાત પછી અમુક
લોકો િસવાયના બધા લોકો મુરતદ થઈ ગયા
હતા. (એટલે કે ઈ લામ ધમર્ છોડી દીધો હતો.)
આપ

(સ લ લાહો

અલ હે

વ

આલેહી

વસ લમ)ની વફાત પછી તેઓએ અલી ઈ ને
અબી તાિલબ (અલિ હ સલામ)ની ઈતાઅત
પયગ બર (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ)ની

મ કરવી જોઈતી હતી અને તે

માટે તેઓ જ સૌથી વધારે હકદાર હતા. લોકો
ઉપર

પયગ બર

(સ લ લાહો

અલ હે

વ

આલેહી વસ લમ) પછી તેઓની પયરવી કરવી
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વાિજબ હતી. કહેવાય છે કે આ વાત સાંભ યા
પછી શેખે ઠંડો િનસાસો નાખ્યો અને કહેવા
લાગ્યા : “હુ ં પણ આ હકીકત ઉપર ઈમાન
ધરાવુ ં

.ં ” અને આમ કહેતાની સાથે જ તેની

હ પરવાઝ કરી ગઈ. આ બનાવ પછી અમે
હઝરત

ઈમામ

જાફર

સાિદક

(અલિ હ સલામ)ની િખદમતમાં ઉપિ થત થયા.
અલી િબન સરાએ ઉપરના બનાવની િવગત
ઈમામ

સમક્ષ

(અલિ હ સલામ)એ

રજૂ
ફરમા યુ ં

કરી.
:

આપ
“મરનાર

બેિહશતના
લોકો પૈકી છે .” અલી િબન સરાએ
્
અઝર્ કરી, “ઈમામ (અલિ હ સલામ) એ કઈ
રીતે ? તેણે તો છે ક મરતી વખતે (છે લી
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ઘડીએ) મઝહબે હક

વીકાય

હતો.” આપ

(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં : “એથી વધારે ત ું
તેની પાસેથી શુ ં ઈ છે છે ? ખુદાની કસમ, તે
બેિહ તમાં દાખલ થઈ ચ ૂકયો છે .” ઉપરના
પ્રસંગથી જણાઈ છે કે, હક તરફ પાછા ફરવાનો
અને તૌબાનો સમય જીવનના છે લા

ાસ સુધી

રહે છે . (પરં ત ુ મૌતની ખાત્રી થઈ જવા પહેલા
તૌબા કરી લેવી જોઈએ) તે િવષેન ુ ં વણર્ન આ
પહેલા થઈ ગયું છે .
(૩) ખોફે ખુદાની સંપ ૂણર્ અનુભ ૂિત થવી
એ જ તૌબા છે :
‘બેહા લ

અ વાર’ના

ભાગ

૧પમાં

બાબુલ ખૌફો રજા, પાના નંબર ૧૧૭ માં
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ુ આબેદીન
હઝરત અલી ઈ નીલ હસ
ુ ૈન ઝૈનલ
(અલિ હ સલામ)થી િરવાયત ન ધવામાં આવી
છે કે આપે ફરમા યુ ં : “બની ઈસરાઈલના
લોકોમાંથી એક માણસ કફનચોર હતો. એક
િદવસ તેનો એક પાડોશી બીમાર પડી ગયો.
તેને મૌત આવી જવાની આશંકા હતી. તેણે તે
કફનચોર માણસને બોલા યો અને પ ૂછયુ ં કે , હુ ં
તારો કેવો પાડોશી

ં ? કફનચોરે ક ું કે, તું

મારો નેક પાડોશી છે . તે બીમાર માણસ કહેવા
લાગ્યો કે

તારી પાસેથી મારી ઈ છા છે .

કફનચોર કહેવા લાગ્યો કે હુ ં તારી ઈ છા પ ૂરી
કરીશ. તે માણસે કફનચોર પાસે બે કફન રજૂ
કયાર્ અને ક ,ું આ બે કફનમાંથી તને

કફન
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પસંદ હોય તે લઈ લે, બીજુ ં કફન મારા માટે
રાખ,

માં મને દફનાવવામાં આવશે. અલબ ,

મારા દફન થવા પછી મારી કબ્ર ખોદીને મા ં
કફન ચોરતો નહીં અને મારા મૈયતને નગ્ન
કરતો નહીં. કફનચોરે તેના બીમાર પાડોશીની
વાત માની લીધી અને બીમાર માણસના
આગ્રહને વશ થઈને બે કફનમાંથી

સા ં હત ું

તે લઈને ચા યો ગયો.
જયારે તે બીમાર માણસ મ ૃ યુ પા યો
અને

તેને

દફનાવી

દે વામાં

આ યો

યારે

કફનચોરે િવચાયુર્ં કે, આ તો મ ૃ યુ પા યો છે .
મ ૃત માણસને વાયદાનો ભંગ થવાની ખબર
કયાં પડવાની છે ? તેણે કબ્ર ખોદવાનુ ં શ ં કયુ.ર્ં
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કબ્ર ખોદયા પછી તે માણસનુ ં કફન ખેંચીને તેને
નગ્ન કરી નાખવા ઈ છતો હતો. યાં જ તેણે
એક ચીસ સાંભળી. મૈયત કહી રહયુ ં હત ું કે આવુ ં
ન કર. આ સાંભળીને કફનચોર ડરી ગયો અને
તેણે મૈયતનુ ં કફન કાઢયુ ં નહીં. તેણે ફરીથી
કબ્રને ઢાંકી દીધી. જયારે તે કફન ચોરનો
અંિતમ સમય નજદીક આ યો

યારે

તેણે

પોતાના પુત્રોને બોલાવીને ક ું કે “હુ ં તમારા
માટે કેવો બાપ હતો ?’ યારે પુત્રોએ ક ું કે,
‘તમે અમારા હકમાં નેક હતા.’ કફનચોરે ક ,ું
‘હુ ં તમારી પાસે ઈ છા રાખું

.ં ’ યારે તેના

પુત્રોએ ક ું કે, ‘અમે તમારી ઈ છાને પ ૂરી
કરીશુ.ં ’ યારે તેણે ક ું કે, ‘હુ ં મરી જાઉં પછી
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મારી લાશને બાળી નાખજો અને તેની રાખનો
અડધો ભાગ દિરયામાં નાખજો અને અડધો
ભાગ રણમાં િવખેરી નાખજો.’ તેના પુત્રોએ તેની
વિસયત ઉપર અમલ કય . પરં ત ુ ખ લાકે
કાએનાતે તેની િવખરાઈ ગએલી રાખને ભેગી
કરીને તેને ફરીથી જીવતો કય

અને તેને

પ ૂછવામાં આ યુ ં કે, ‘તેં આવી વિસયત શા માટે
કરી હતી ?’ યારે તેણે ક ું કે, ‘તારી ઇ ઝતની
કસમ, મેં તારા અઝાબના ડરથી આવી વિસયત
કરી હતી.’ યારે અ લાહે ફરમા યુ,ં મેં તને પણ
માફ કય

અને તારા ખૌફને શાંિતમાં ફેરવી

નાખ્યો અને તારી િવ ઘ્ધ

લોકો (હકના)

દાવેદાર હતા તેમને પણ રાજી કરી દીધા.’
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ઉપરના બનાવથી

પ ટ થાય છે કે,

કોઈ ગુનેહગાર પોતાના ગુનાહથી શરમીંદગી
અને ભ ઠપ અનુભવે અને ખુદાના અઝાબથી
ડરતો રહે તો ખુદાવંદે આલમ પણ તેની
મગફેરત કરીને તેના દુ મનોને પણ રાજી કરી
લે છે .
(૪) કોઈને ગુનાહ કરતા રોકવા એ પણ
મગફેરત છે :
‘રોઝતુ મેનલ કાફી’ નામની િકતાબમાં
ઈમામ
િરવાયત

જાફર

સાિદક

કરવામાં

(અલિ હ સલામ)એ

(અલિ હ સલામ)થી

આવી
ફરમા યુ ં

છે

કે
કે,

આપ
“બની

ઈસરાઈલના લોકો પૈકી એક માણસ એવો હતો
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દુિનયાની લાલચ અને લઝઝતોથી િબલકુલ
અજાણ હતો. તેનો દામન ગુનાહોની ગંદકીથી
િબલકુલ

વ છ અને પિવત્ર હતો. તે નેક

માણસની એવી હાલત શૈતાને જોઈ યારે તેણે
પોતાના

બધા

સાથીદારોને

પોતાની

પાસે

બોલાવીને ભેગા કયાર્ . જયારે શૈતાનના બધા
સાથીદારો ભેગા થઈ ગયા યારે શૈતાને તેઓને
સંબોધીને ક ,ું ‘તમારામાંથી આ નેક માણસને
કોણ (પોતાની ચુગ
ં લમાં લઈને સાચા માગર્થી)
ભટકાવી શકશે ?’ એક શૈતાને ક ું કે, ‘તેં
માણસ મને સ પી દયો.’

યારે મોટા શૈતાને

પ ૂછયુ,ં ‘તું તેને કેવી રીતે ભટકાવીશ ?’ તેણે
જવાબ આ યો, ‘ ત્રીઓ મારફત.’ યારે મોટા
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શૈતાને ક ,ું ‘તેં કામ ત ું નહીં કરી શકે,’ કારણ
કે, ઔરતોની ઈઝઝતથી તે માણસ અજાણ છે .’
બીજા નાના શૈતાને ક ું કે : ‘હુ ં તેને એશો
આરામ અને ઐયાશીથી બહેકાવીશ. યારે મોટા
શૈતાને ક ,ું ‘ત ું પણ આ કામને લાયક નથી,
કારણ કે તેને એશો આરામમાં કશી િદલચ પી
નથી.” તેના એક સાથીએ ક ું કે, ‘હુ ં તેને નેક
કીરદાર અને અમલે ખૈરના કાય થી બહેકાવીશ.
યારે મોટા શૈતાને ક ,ું ‘હા ત ું આ કામને લાયક
છે . તે નાનકડો (લઘુ) શૈતાન ત ૂરત જ પેલા
આિબદની ઈબાદતની જગ્યાએ પહ ચી ગયો,
યાં જઈને તે આિબદની બાજુમાં ઊભો રહી
ગયો અને નમાઝ પડવામાં ય ત થઈ ગયો.
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સાચા આિબદને ઊંઘ આવતી હતી; પરં ત ુ
શૈતાનને તો ઊંઘ સાથે કોઈ સંબધ
ં ન હતો.
શૈતાન તો સતત નમાઝ પડી ર ો હતો.આિબદ
નમાઝ પડીને થાકી જતો યારે આરામ કરવા
માટે સ ૂઈ જતો; પરં ત ુ નાનકડો શૈતાન તો
એકધારી ઈબાદત કરવાની ચાલુ જ રાખતો
હતો. શૈતાનની સતત ઈબાદત જોઈને આિબદ
તેની

પાસે

ગયો.

કારણ

કે,

શૈતાનની

સરખામણીમાં આિબદને પોતાની હેિસયત નીચી
અને પોતાની ઈબાદત હલકી લાગી.
આિબદે

શૈતાનને

પ ૂછયું કે,

“તમને

આટલી બધી સતત ઈબાદત કરવાની િહંમત
થઈ છે તેની પાછળનુ ં શુ ં રહ ય છે ?” નાના
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શૈતાને આ પ્ર નો જવાબ ન આ યો. આિબદે
ફરીવાર તે પ્ર

પ ૂછયો તેમ છતાં નાના શૈતાને

કંઈ જવાબ ન આ યો. જયારે આિબદે ત્રીજી
વખત તે પ્ર

પ ૂછયો. યારે શૈતાને ક ,ું “સાચી

વાત એ છે કે, મેં ગુનાહ કયાર્ અને પછી તૌબા
કરી. જયારે પણ મને મારા ગુનાહ યાદ આવે છે
યારે મારી ઈબાદતમાં દ્રઢતા આવે છે .” આિબદે
ક ,ું “મને એ કહે કે તેં કયા ગુનાહ કયાર્ છે ,
થી હુ ં પણ તેની ઉપર અમલ (ગુનાહ) કરીને
વધારે ઈબાદતની શિક્ત મેળવુ.ં ” શૈતાને જવાબ
આ યો, “શહેરમાં અમુક જગ્યાએ એક તવાયેફ
(વે યા) રહે છે તેને જઈને પ ૂછ અને તેને બે
િદરહમ આપીને તારી ઇ છા પ ૂરી કર.” આિબદે
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ક ,ું “હુ ં બે િદરહમ કયાંથી લાવુ,ં બે િદરહમ
કોને કહેવાય ?” શૈતાને પોતાના પગ નીચેથી
બે િદરહમ કાઢીને આિબદને આ યા. આિબદ તે
િદરહમ લઈને તે ગુનાહનુ ં કામ કરવા માટે
શહેર

તરફ

રવાના

થયો.

શહેરમાં

જઈને

તવાયફનુ ં ઠેકાણું પ ૂછયુ.ં લોકોએ િવચાર કય કે ,
આિબદ તે તવાયફને કોઈ વાએઝ અને નસીહત
કરવા માંગતો હશે, તેથી લોકોએ તેન ુ ં ઠેકાણું
બતા યુ.ં આિબદે તે તવાયફ

ત્રીના દરવાઝા

પાસે જઈને તેને બે િદરહમ આ યા અને ક ું કે,
“ઉઠ તૈયાર થઈ જા.” તવાયફ ઘરમાં ગઈ અને
આિબદને આદરપ ૂવર્ક અંદર બોલા યો. તેણીએ
આિબદને ક ું કે, “આપના

વા કાયર્ અને
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વભાવ ધરાવતા લોકો મારી

વી તવાયફ

પાસે આવતા નથી. આપને મારી પાસે આવવા
માટે કોણે તૈયાર કયાર્ ?” તેના જવાબમાં
ુ ો િવગતવાર વણર્ન કયુ.ર્ં
આિબદે પોતાના હેતન
યારે તે તવાયફ ત્રીએ ક ું કે, “હકીકત તો એ
છે કે, ગુનાહ ન કરવા તે તૌબા કરવા કરતા
વધારે સહેલ ું કામ છે . કારણ કે,

માણસ

ગુનાહ કરે છે તેના માટે જ રી નથી કે તે તૌબા
પણ કરી શકે. મારા ખ્યાલથી તમોને આ ર તે
ચડાવનાર શૈતાન છે ,

તમોને બહેકાવવા માટે

બીજુ ં પ ધારણ કરીને આ યો છે . આપ પાછા
ફરો, હવે યાં કોઈ નહીં હોય.” આિબદ પોતાની
જગ્યાએ પાછો ફય . યોગાનુયોગ
ં
તે જ રાત્રે
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પેલી તવાયફ અવસાન પામી. સવાર પડી
યારે લોકોએ જોયું કે તેના ઘર ઉપર લખેલ ું હત ું
: “આ ત્રીના જનાઝામાં િશરકત કરો, કેમ કે તે
જ તવાસીઓ પૈકી છે .” લોકો આશંકામાં પડી
ગયા અને લોકોની તે હાલત ત્રણ િદવસ સુધી
રહી અને તે

ત્રીને દફન કરવામાં ન આવી.

એટલે

કે,

ખુદાવંદે

હ.

મ ૂસા

સુધી

પયગ બર

આલમે

પોતાના

િબન

ઈમરાન

(અલિ હ સલામ)ને વહી કરી કે, “ફલાણી ત્રી
ઉપર નમાઝે જનાઝા પડો અને લોકોને પણ
તાકીદ કરો કે તેઓ પણ તેણીની નમાઝે
જનાઝા પડે. કારણ કે, તેણીએ મારા ફલાણા
બંદાને ગુનાહ કરતા રોકયો છે , તેથી મેં તેણીના
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ગુનાહ માફ કરીને તેના માટે બેિહ તને વાિજબ
કરી દીધી છે .”
(પ) ખુદાની રહેમત અ યંત િવશાળ છે :
‘તફસીરે

સાફી’માં

સ ૂરએ

આલે

ઈમરાનના િવવરણમાં િરવાયત કરવામાં આવે
છે કે એક િદવસ મઆઝ િબન જબલ રડતાં
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
રડતાં હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ)ની િખદમતમાં આ યા,
તેમણે સલામ કરી, આં હઝરતે (સ લ લાહો
અલ હે વ આલેહી વસ લમ) એ સલામનો
જવાબ આ યો અને પ ૂછયું કે કઈ બાબતે તમને
રડા યા ? યારે તેઓએ જવાબ આ યો : “યા
રસુલ ુ લાહ, બહાર એક નવજવાન ઊભો છે
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કોઈ ત્રી પોતાના યુવાન પુત્રની મૌત ઉપર રડે
એ રીતે આક્રંદ કરી ર ો છે . તે આપની
િખદમતમાં આવીને મુલાકાત કરવાની ઇ છા
ુ ા (સ લ લાહો
ધરાવે છે .” હઝરત રસ ૂલેખદ
અલ હે વ આલેહી વસ લમ) એ તે યુવાનને
પોતાની પાસે હાજર કરવાનો હક
ુ મ આ યો.
મઆઝ તે યુવાનને લઈને આ યા. તે
જુવાને

આવીને

સલામ

કરી,

પયગ બરે

(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)એ
સલામનો જવાબ આ યો, પછી પ ૂછયુ,ં “અય
જુવાન, તું આટલું બધુ ં દન શા માટે કરે છે ?”
તેણે ક ,ું “હુ ં કેમ ન રડું ? મેં એટલા બધા
ગુનાહ કયાર્ છે કે, એમાંથી થોડા ગુનાહની પણ
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મને સજા આપવામાં આવે તો જહ મની
જવાળાઓ મને સળગાવી દે વા માટે પ ૂરતી છે .
મને ખબર છે કે, ખુદાવંદે કરીમ મને સજા કરશે
અને તેનાથી હુ ં હરિગઝ બચી શકીશ નહીં.”
હઝરત રીસાલત મઆબે (સ લ લાહો
અલ હે વ આલેહી વસ લમ) ફરમા યુ,ં “શુ ં તેં
ખુદા સાથે કોઈને િશકર્ કયાર્ છે ?” તેણે ક ,ું “હુ ં
ખુદા સાથે કોઈને િશકર્
ખુદાની પનાહ ચાહુ ં

કરવાના ગુનાહથી

.ં ” પછી ફરમા યુ,ં “શુ ં તેં

કોઈને નાહક કતલ કય

છે ?” તેણે ક ,ું

“નહીં.” પછી આપ (સ લ લાહો અલ હે વ
આલેહી વસ લમ)એ ફરમા યુ,ં “ખુદા તારા
ગુનાહોને બક્ષી આપશે, ભલે તારા ગુનાહો

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 1215 HAJINAJI.COM
ન

પહાડ

ટલા મોટા હોય.” તે જવાને ક ,ું “મારા

ુ ા
ગુનાહ પહાડો કરતા પણ સખ્ત છે .” રસ ૂલેખદ
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ) એ
ફરમા યુ,ં “જો તારા ગુનાહોનો બોજ સાત
ઝમીનો, સમુદ્ર, પહાડો, વ ૃક્ષો અને તમામ
મખ્લ ૂકાત

ટલા હોય તો તે બક્ષી આપશે.”

યુવાને જવાબ આ યો, “મારા ગુનાહોનો બોજ
ુ ા
તે બધાથી પણ વધારે છે ” હઝરત રસ ૂલેખદ
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ) એ
ફરમા યુ,ં “ભલે, (તારા ગુનાહ) આસમાનો,
િસતારા, અશર્ અને કુરસી

ટલા કેમ ન હોય તો

પણ તેને બક્ષી આપશે.” તે યુવાને ક ,ું “મારા
ગુનાહ તે કરતા પણ વધારે છે .” આં હઝરતે
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(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)
ગુ સે થઈને તેની સામે જોયુ ં અને ફરમા યુ,ં
“અય જુવાન, અફસોસ થાય તારી ઉપર, તારા
ગુનાહ વધારે મોટા છે કે તારો પરવરિદગાર
મોટો છે ?” એ સાંભળીને તે જુવાન િસજદામાં
પડી

ગયો

અને

કહેવા

લાગ્યો,

“મારો

પરવરિદગાર એવો બુ ગર્ છે કે તેની કરતા
બીજી કોઈ વ ત ુ બુ ગર્ નથી.”
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ)એ ફરમા યુ,ં “શું ખુદાએ
બુ ગ બરતર તારા મોટા ગુનાહો બક્ષી નહીં દે
?” યારે યુવાને ક ,ું “નહીં” અને એટલું કહીને
તે ચુપ થઈ ગયો.
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ુ ા
રસ ૂલેખદ

યારપછી

(સ લ લાહો

અલ હે વ આલેહી વસ લમ) એ ફરમા યુ,ં
“વાય

થાય

તારી

ઉપર,

(અફસોસ)

અય

જુવાન, શું તારા મોટા ગુનાહો પૈકી કોઈ એક
ગુનોહ મને કહી શકીશ ?” તેણે ક ,ું “હા, સતત
સાત વષર્ સુધી હુ ં મરનારની કબ્ર ખોદીને તેના
કફન કાઢીને ચોરતો અને તેને વેચી દે તો. એક
િદવસ

અ સાર

પૈકી

લોકોની

એક

છોકરી

અવસાન પામી. જયારે તેણીને દફન કરવામાં
આવી તો અડધી રાતે મેં તેણીની કબ્ર ખોદી
અને તેન ુ ં કફન કાઢી લીધુ.ં હુ ં તે

ટ કૃ ય

કરીને પાછો ફરી ર ો હતો યાં શૈતાને મને
ગુમરાહ કય . મેં તેના શરીરને જોયુ ં અને પછી
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તેની સાથે િઝના કયાર્ . જયારે હુ ં તે અધમ કૃ ય
કરીને

પાછો

ફરી

ર ો

હતો

યારે

મારી

પાછળથી અવાજ આ યો કે, ‘અય જુવાન, વાય
થાય

તારી

ઉપર

કયામતના

િદવસના

અઝાબથી. તેં મને નગ્ન કરી અને પછી મારી
ઉપર ગુ લે જનાબત વાિજબ કયુ.ર્ં વાય થાય
તારી

ઉપર

જહ મની

આગના

અઝાબથી’

યારપછી કહેવા લાગ્યો કે, “યા રસ ૂલ લાહ
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ) મને
આ વાતની ખબર છે કે હુ ં જ તની સુગધ
ં પણ
પામી શકીશ નહીં. મારા િવષે આપનો શું
અિભપ્રાય છે ?”
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ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ) એ ફરમા યુ,ં “અય
ફાિસક, મારી સામેથી દૂ ર થઈ જા, કયાંક તારી
આગ મને દઝાડી ન દે . કારણ કે, ત ું આગની
ઘણો જ નજદીક છે .” આપ (સ લ લાહો અલ હે
વ આલેહી વસ લમ) આ પ્રમાણે વારં વાર
કહેતા ગયા એટલે સુધી કે તે માણસ યાંથી
ચા યો ગયો. તેણે શહેરમાંથી પોતાના માટે
થોડો સારસામાન લીધો અને પછી મદીનાના
પહાડોમાં ચા યો ગયો. પહાડોની વ ચે તે
પોતાના હાથને પીઠ પાછળ બાંધીને ફિરયાદ
કરતો હતો, “હુ ં તારો ગુનેહગાર અને ઝલીલ
બંદો

ં અને મારા કૃ યો બદલ શરિમંદો

.ં
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અય ખુદા, હુ ં તારા પયગ બર (સ લ લાહો
અલ હે વ આલેહી વસ લમ) પાસે ગયો અને
તેઓએ મને પોતાની પાસેથી દૂ ર કરી દીધો,
તેથી મારા ખૌફમાં વ ૃિઘ્ધ થઈ. તને તારી
બુ ગીર્ની કસમ, મને િનરાશ ન કર અને મને
તારી રહેમતમાં શાિમલ કરી દે .” તે જુવાન
સતત ચાલીસ િદવસ સુધી એ જ હાલતમાં
ર ો. એટલે સુધી કે જાનવરોને પણ તેની
હાલત ઉપર રડવુ ં આવત ું હત.ું ચાલીસ િદવસ
પ ૂરા થયા પછી તેણે બારગાહે ઈલાહીમાં અઝર્
કરી. “પરવરિદગાર, તે મારા િવષે શુ ં િનણર્ય
કય ? જો તે મને માફ કય હોય તો તારા
પયગ બર (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
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વસ લમ)ને તેની ખબર આપ. જો તેં મને માફ
ન કય હોય અને મારી ઉપર અઝાબ નાિઝલ
કરવાનુ ં નક્કી કયુર્ હોય તો મને જ દીથી
આગમાં સળગાવી દે થવા મારી ઉપર બીજો
કોઈ અઝાબ નાિઝલ કર અને મને કયામતના
િદવસે હડધ ૂત થવાથી મુિકત આપ.” તે જવાને
આમ કહયા પછી ખુદાવંદે આલમે પોતાના
પયગ બર

ઉપર

નીચેની

ફરમાવી : “એ લોકો કે

આયત

નાિઝલ

ઓ બહુ જ ખરાબ

કામ (અપકૃ ય) કરી બેસે છે અથવા પોતાની
ઉપર

મ કરે છે

યારે ખુદાને યાદ કરીને

તેની મગફેરત ચાહે છે (પોતાના અપરાધની
માફી માંગે છે ) અને એ ગુનાહો ઉપર શરિમંદા
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થઈને તૌબા કરે છે તો પછી ખુદા િસવાય તે
ગુનાહોને બક્ષનાર કોણ છે ? (પરં ત ુ જ રી છે
કે) આ લોકો પોતાના ગુનાહોની ભયંકરતાને
સમજીને તે ગુનાહોનુ ં પુનરાવતર્ન કરતા નથી.
તેવા લોકો માટે તેમના રબ તરફથી માઅરે ફત
(ક્ષમા)નો બદલો છે . તથા એવાં (બાગ),
બગીચા (છે ),

થાનોની નીચે નહેરો વહે છે ,

તે લોકો તેમાં હંમેશા રહેશે અને સ કાયર્ (નેક
અમલ) કરનારાઓ માટે આ કેટલો ઉ મ
બદલો છે .” (સ ૂરએ આલે ઈમરાન - ૩, આ :
૧૩૪-૧૩પ)
ઉપરની આયત નાિઝલ થઈ કે ત ૂરત
જ પયગ બર (સ.અવ.) તેમના દૌલતસરાથી
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બહાર આ આયતની િતલાવત કરતા મુ કુરાહટ
સાથે
અલ હે

તશરીફ
વ

લા યા.
આલેહી

આપ

(સ લ લાહો

વસ લમ)એ

અ હાબને ફરમા યુ,ં “કોણ છે

આપના

મને તે તૌબા

કરનાર જુવાનની જાણકારી આપે” અ હાબે ક ,ું
“યા રસ ૂલ લાહ, તેં ફલાણા પહાડ ઉપર છે .”
પયગ બર (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ) પોતાના અસહાબ સાથે તે પહાડ
તરફ જવા માટે રવાના થઈ ગયા. તેઓએ તે
જુવાનને બે પહાડોની વ ચે ઊભેલો જોયો. તેના
બંને હાથ ગરદનની પાછળ બાંધેલા હતા.
ચહેરાનો રં ગ ગરમીની તી તાને લીધે કાળો
પડી ગયો હતો. વધારે પડતા

દનના કારણે
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પાંપણના વાળ ખરી ગયા હતા. તે કહી ર ો
હતો, “ખુદાયા, તેં મને ઘણી બધી નેઅમતોથી
નવા લ છે અને મારી ઉપર અહેસાન કય છે .
કાશ, હુ ં એ વાત જાણી શકત કે મા ં ઠેકાણું
જ ત છે કે જહ મ ? પરવરિદગાર, મારા
ગુનાહો તારા આસમાનો, ઝમીનો, તારા અશર્
અને કુરસીથી પણ વધારે છે . કાશ, હુ ં એ વાત
જાણી શકત કે તું મને માફ કરી દઈશ અથવા
તો કયામતના િદવસે મને

વા કરીશ.” તે આ

પ્રમાણે સતત બો યે જતો હતો અને સાથો સાથ
રડતાં રડતાં જમીન

ઉપરથી

ધ ૂળ

લઈને

પોતાના માથા ઉપર નાખતો જતો હતો. તેની
આજુ બાજુમાં ભેગાં થએલા જાનવરો અને
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પક્ષીઓ પણ તેની હાલત જોઈને
હતા.

પયગ બરે

(સ લ લાહો

દન કરતા
અલ હે

વ

આલેહી વસ લમ) તેની પાસે તશરીફ લઈ
ગયા અને હાથ ખોલી નાખ્યા, તેના માથાની
ધ ૂળને સાફ કરી અને ફરમા યુ,ં “અય જુવાન,
તને બશારત થાય કે અ લાહે તારી તૌબા
કબ ૂલ

કરી

છે .”

પછી

આપના

અ હાબને

ફરમા યુ,ં “તમારા ગુનાહોની બિક્ષસ માટે આ
જુવાને

વી રીતે તૌબા કરી છે તેવી રીતે તૌબા

કરો અને પછી આપે ફરમાવી અને એ રીતે તે
જુવાનને બેહી તની બશારત આપી.
અત્રે એ વાતની

પ ટતા કરી દે વી

જ રી છે કે, પયગ બર (સ લ લાહો અલ હે વ
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આલેહી

વસ લમ)એ

તે

જુવાનને

પહેલા

પોતાની પાસેથી દૂ ર કરી દીધો તેનો મકસદ
કદાચ એ હોય કે તેના ગુનાહોની તી તા
(અિતશયતા)ને

લીધે

તે

જુવાનને

ગુનાહના મોટા અઝાબનો ડર લાગે

તેના

ડર તેના

ગુનાહોને બાળી નાખે, તેના ગુનાહોની કાળાશ
ુ થી ધોવાઈ જાય અને તે ખુદાની
તેના અ ઓ
રહેમતને પાત્ર થઈ જાય અને એ િવષે

મ

કહેવામાં આ યુ ં છે તેમ થયુ.ં શરમીંદગીની
કેફીયત

ટલી વધારે હશે તેટલો જ ઈ સાન

રહેમત અને મગ્ફેરતથી વધારે નઝદીક થશે.
આ વાતનો સારાંશ એ છે કે હઝરત પયગ બરે
અકરમ

(સ લ લાહો

અલ હે

વ

આલેહી
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વસ લમ) એ તે જુવાનને પોતાની પાસેથી દૂ ર
કરવો એ તે જુવાન માટે રહેબરીનુ ં કારણ બની
ગયુ.ં
(૬) છે લા

ાસ સુધી આશા અને

ભયની વ ચે રહેવ ું જોઈએ :
ુ
‘સફીનતલ
બેહાર’ ભાગ - ૧, પાના
નંબર ૧ર૭ ઉપર િરવાયત આપવામાં આવી છે
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે વ
કે, હઝરત રસ ૂલેખદ
આલેહી વસ લમ)એ બની કોરયઝહના િક લાને
ઘેરી લીધો. બની કોરયઝહ યહદ
ૂ ી લોકોનો એક
સમ ૂહ હતો

મદીનાની પાસે રહેતો હતો. તેઓ

હંમેશા આં હઝરત (સ લ લાહો અલ હે વ
આલેહી વસ લમ) અને મુસલમાનોને નુકસાન
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પહ ચાડવાના પ્રય નમાં રહેતા હતા. પયગ બર
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)એ
જોયુ ં કે એ લોકો સાથે જગ
ં કરવા અને તેઓને
કતલ કરવા િસવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી.
ઘેરો થઈ ગયા પછી કોરે યઝહે સલાહ
મ વેરા

માટે

અબ ૂ લબાબાને

તેઓ

પાસે

મોકલવાની િવનંતી કરી. યહદ
ુ ીઓની અબુ
લબાબા

સાથે

અગાઉની

ઓળખાણ

હતી.

પયગ બરે (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ)

અબ ૂ લબાબાને

યહદ
ૂ ીઓ

પાસે

જવાનો આદે શ આ યો. જયારે અબ ૂ લબાબા
યહદ
ૂ ીઓ પાસે ગયા

યારે બની કોરે યઝહે

ુ ા (સ લ લાહો
તેઓને પ ૂછયુ ં કે, “અમે રસ ૂલેખદ

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 1229 HAJINAJI.COM
ન

અલ હે વ આલેહી વસ લમ)નો હક
ુ મ વીકારી
લઈએ કે કેમ ? એ િવષે તમારી શું સલાહ છે
?” અબ ૂ લબાબાએ જવાબ આ યો, “બેશક,
પયગ બર (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ)નો હક
ુ મ માની

યો. કારણ કે રસુલ

(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)
તમને લોકોને કતલ કરી નાખવાનો ઈરાદો
ધરાવે છે .” આમ કહીને અબ ૂ લબાબાએ પોતાની
ગરદન તરફ િનદશ કય ; પરં ત ુ આમ કહયા
પછી

તેમણે

પોતાના

એ

અમલ

ઉપર

શરમીંદગી અનુભવી અને તેમણે મનમાં િવચાર
કય કે, (આ તો) મેં ખુદા અને તેના પયગ બર
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ની
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સાથે ખયાનત કરી. મેં રસુલ (સ લ લાહો
અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ની ગુ ત વાતોને
છડેચોક જાહેર કરી દીધી. આમ િવચારતા અબ ૂ
લબાબા યહદ
ૂ ીઓના િક લાની બહાર નીકળી
ગયા. અબ ૂ લબાબાને પોતાના તે કૃ યથી શરમ
લાગી

તેથી

તેઓ

હઝરત

ુ ા
રસ ૂલેખદ

(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ની
િખદમતમાં ન ગયા અને સીધા મિ જદે નબવી
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)માં
ગયા અને એક દોરીથી પોતાની ગરદનને
મિ જદના થાંભલા સાથે બાંધી દીધી. હાલમાં એ
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
થાંભલો હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ)ની કબ્રે મુતહહરની પાસે
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આવેલો
(તૌબાનો

છે

અને

તે

‘ઉ તવાનતુ તવબાહ’

તંથ) ના નામથી મશહર
ુ છે . અબ ૂ

લબાબા કહેવા લાગ્યા કે, “જયાં સુધી ખુદા મને
માફ ન કરે અથવા મૌત ન આવે યાં સુધી હુ ં
આ થાંભલાથી

ટીશ નહીં. સહાબાએ આ

ુ ા (સ લ લાહો
વાતની જાણ હઝરત રસ ૂલેખદ
અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ને કરી. આપ
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)એ
ફરમા યું કે, “તેઓ મારી પાસે આવે તો હુ ં ખુદા
પાસે તેની મગફેરતની િસફારીશ કરતે. પરં ત ુ
હવે જયારે તેણે પોતે ખુદા તરફ જૂઅ કરે લ છે
તો તે જ તેના િવષે બહેતર ફસલો કરશે.”
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અબ ૂ લબાબા િદવસે રોઝા રાખતા હતા.
તેમના જીવવા માટે જ રી હોય એટલો જ
ખોરાક રાતે તેની દીકરી લઈ આવતી અને
જ રતના વખતે તેના બંધન ખોલી દે તી અને
ફરીથી તેવી જ રીતે બાંધી દે તી. આ રીતે
કેટલાંક િદવસો પસાર થઈ ગયા. એક િદવસ
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
જયારે હઝરત રસ ૂલેખદ
વ

આલેહી

વસ લમ)

પોતાના

હજ
ુ રા

(ઈબાદતગાહ)માં તશરીફ રાખી ર ા હતા યારે
તેઓ

(સ લ લાહો

અલ હે

વ

આલેહી

વસ લમ) ઉપર અબ ૂ લબાબાની તૌબા કબ ૂલ
થવા િવષેની વહી નાિઝલ થઈ. આં હઝરતે
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ) ઉ મે
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સલમા

(સ લ લાહો

અલ હે

વ

આલેહી

વસ લમ)ને ફરમા યુ,ં “ખુદાએ અબ ૂ લબાબાની
તૌબા કબ ૂલ કરી લીધી છે .” ઉ મે સલમા
(સલામુ લાહે અલ હા) એ પ ૂછયુ,ં “શુ ં આપ એ
વાતની ઈજાઝત આપો છો કે હુ ં તેમને તેમની
તૌબા કબ ૂલ થવા અંગેની ખબર આપુ ં ?” યારે
આપ

(સ લ લાહો

વસ લમ)એ
યારપછી

અલ હે

ફરમા યુ ં
ઉ મે

:

સલમા

વ
“હા,

આલેહી
અવ ય.”

(સલામુ લાહે

અલ હા)એ હજ
ુ રામાંથી માથું બહાર કાઢીને
તેમને તૌબા કબ ૂલ થવાની બશારત આપી.
અબ ૂ લબાબાએ ક ું : “અલ-હ દો
લી લાહ,” અ હાબ થાંભલા સાથેના બંધનો
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ખોલી નાખવા માંગતા હતા; પરં ત ુ તેઓએ તે
બધાને રોકયા અને ક ું : “ખુદાની કસમ, મને
હઝરત રસુલે ખુદમ (સ લ લાહો અલ હે વ
આલેહી વસ લમ) િસવાય બીજુ ં કોઈ ન ખોલે.”
હઝરત િરસાલત મઆબ (સ લ લાહો અલ હે
વ આલેહી વસ લમ) તશરીફ લા યા અને
ફરમા યુ ં : “ખુદાએ તમારી દુવા કબ ૂલ કરી છે ,
હવે તમે માના પેટમાંથી તાજાં જ મેલાં બાળક
(નવજાત શીશુ)ની
યારે

મ ગુનાહોથી પાક છો.”

અબ ૂ લબાબાએ

ક ું

:

“શુ ં

આપ

(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ) મને
એ વાતની પરવાનગી આપો છો કે , હુ ં મારી
તૌબા કબ ૂલ થવાનો શુક્ર અદા કરવા માટે મારી
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તમામ દૌલત સદકામાં આપી દઉં ?” આપ
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)એ
ફરમા યું :

કહેવા

“નહીં.”

લાગ્યા,

“મારી

દૌલતનો ર/૩ (બે ત ૃ યાંશ) ભાગ આપી દઉં ?”
ફરમા યું : “ના.” તેણે પ ૂછયુ ં : “તો મારી
દૌલતનો ૧/૩ (એક ત ૃ યાંશ) ભાગ આપી દઉં
?” યારે આપ (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ)એ
યારપછી

ફરમા યું
હઝરત

:

“તેં

ુ ા
રસ ૂલેખદ

યોગ્ય

છે .”

(સ લ લાહો

અલ હે વ આલેહી વસ લમ) એ આયતની
િતલાવત ફરમાવી :
“કેટલાક બીજા લોકો એવા પણ છે
ઓએ પોતાના ગુનાહોની કબ ૂલાત કરી લીધી
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છે . તેમણે સદકાય માં ભેળવી નાખ્યા છે . બનવા
જોગ છે કે ખુદા તેઓની દુવા કબ ૂલ કરે . બેશક,
ખુદા, મહાન ક્ષમાવાન (અને) દયા કરનાર છે .”
“અય રસ ૂલ ! તેમના માલમાંથી ઝકાત
લઈને તે વડે તેમને પણ પાક અને પિવત્ર
(ગુનાહોથી પાક સાફ) બનાવી દે અને તેમના
માટે રહેમતની દુવા (દુવાએ ખૈર) કર. કારણ
કે, તારી દુવા કરવી (તે) તેમના માટે શાંિતનુ ં
કારણ બને છે અને અ લાહ સાંભળનાર (અને)
જાણનાર છે . શુ ં તે આ વાત નથી જાણતા કે,
અ લાહ જ પોતાના બંદાઓની તૌબા કબ ૂલ કરે
છે અને અ લાહ જ સૌથી મહાન તૌબા કબ ૂલ
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કરનાર (અને) દયા કરનાર છે .” (સ ૂરએ તૌબા
- ૯, આ : ૧૦ર, ૧૦૩, ૧૦૪)
ઉપરના

બંને

બનાવથી

આપણને

નસીહત મળે છે કે, તૌબા કરનારે બે બાબત
ઘ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. પહેલ ું તૌબા કરનારે
પોતાના ગુનાહને કદી હલકા (આોછા) ન
સમજવા જોઈએ. પોતાના ગુનાહ માટે સખત
શરિમંદા થવું જોઈએ અને પોતાના રબની
રહેમત અને મગ્ફેરતને પોતાના માટે એક
અજોડ ખજાનો સમજવો જોઈએ. એટલું જ નહીં,
રબની રહેમત અને મગ્ફેરત પ્રા ત કરવા માટે
પ ૂરખુલ ૂસ (સંપ ૂણર્ િનમર્ળ ભાવનાથી) કોિશશ
કરવી જોઈએ. અને એ વાતની ખાતરી રાખવી
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જોઈએ

કે

પોતે

અ લાહની

રહેમત

અને

મગ્ફેરતનો મોહતાજ છે અને બીજી વાત એ કે ,
જયાં સુધી તૌબાની કબ ૂલીયત અને ગુનાહોની
મગ્ફેરતની ખાત્રી ન થઈ જાય

યાં સુધી

પોતાની તૌબા અને દુવાએ મગ્ફેરત ચાલુ
રાખવી જોઈએ. અને સાધારણ રીતે જીવનની
છે લી પળ સુધી એ ખાત્રી મળી શકતી નથી.
ઉપરની વાતનો સારાંશ એ છે

કે,

મરવાની એ પળ કે જયારે મલેકુલ મૌત
મરનારને મગ્ફેરત અને બેહી તની ખુશખબરી
ન આપી દે યાં સુધી પ્રાયિ ત અને દન ચાલુ
રાખવા જોઈએ. આ િવષે આગળના પ્રકરણોમાં
િવગતવાર વણર્ન થઈ ચ ૂકયુ ં છે . ઇ સાન માટે
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એ વાત જ રી છે કે, તૌબા િવષે આશા અને
ભયની કેિફયતમાં રહે.
(૭)

નફસાની

ખ્વાિહશોને

રોકવાથી

નજાત મળે છે :
સૈયદુલ ઓલમા મીર દામાદના દોિહત્ર
ફખ્ લ

મોહક્કે કીન

સૈયદ

મોહ મદ

અશરફ

પોતાની િકતાબ ‘ફઝાએલુ સાદાત’માં શહીદે
સાની (અ.ર.)માંથી અને તેઓ િકતાબે ‘મદહશ
- ઈ ને જવઝી થી નકલ ફરમાવે છે કે, એક
સાલેહ માણસ િમસરમાં આ યો. યાં તેણે એક
લુહારને જોયો

લાલ ચોળ ગરમ લોઢાને

પોતાના હાથથી ભ ીમાંથી બહાર કાઢતો હતો
અને ભ ીની ગરમી તેના હાથ ઉપર કોઈ અસર
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કરતી ન હતી. આ જોઈને તેણે િવચાયુર્ કે
ખુદાનો આ કોઈ મુકરર્ બ બંદો હોવો જોઈએ.
તેથી તે માણસ તે લુહારની પાસે ગયો અને
તેને સલામ કરી અને કહેવા લાગ્યો કે “અય
બંદએ ખુદા, તને એ ઝાતની કસમ,

ણે તને

આ કરામતથી નવા લ છે . ત ું મારા માટે
દુવાએ ખૈર કરી દે .” આ સાંભળીને લુહાર રડવા
લાગ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે, “અય બંદએ ખુદા,
ત ું મારા માટે
કારણ

કે,

ગુમાન કરે છે તે યોગ્ય નથી.
હુ ં

સમજતો નથી.”

મારી

ઝાતને

સાલેહીનમાંથી

યારે પેલો માણસ કહેવા

લાગ્યો તને આ કામમાં

કરામત મળી છે તે

સાલેહ બંદા િસવાય કોઈને મળવી શકય નથી.
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લુહારે ક ું કે, “આમ થવાનુ ં કારણ એક યિકત
છે .” યારે પેલા માણસે ક ું કે, “મારી ઉપર
અહેસાન

કરો

અને

મને

આમ

થવાનુ ં

(કરામતનુ)ં કારણ જણાવો.” યારે લુહાર કહેવા
લાગ્યો, “એક િદવસ હુ ં મારી આ દુકાનમાં બેઠો
હતો યારે મારી પાસે એક અ યંત વ પવાન
અને સુદર
ં

ત્રી આવી. તે

ત્રી પહેલા મેં

કયારે ય પણ જોઈ ન હતી. તે ત્રીએ પોતાની
ગરીબાઈ અને પરે શાનીની ફિરયાદ કરી. હુ ં તેન ુ ં
હુ ન જોઈને તેનો આિશક બની ગયો હતો. મેં તે
ત્રીને ક ું કે, “ત ું મારી ઈ છા પ ૂરી કર તો હુ ં
તારી જ રતને પ ૂરી કરવા તૈયાર

.ં ” તે ત્રી

કહેવા લાગી, “ખુદાથી ડરો, હુ ં એવી ત્રી નથી.”
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મેં ક ,ું “તો ઠીક, ત ું જઈ શકે છે .” તે ત્રી ખ ૂબ
જ પરે શાનીની હાલતમાં

યાંથી ચાલી ગઈ.

થોડીવાર પછી તે પાછી ફરી અને કહેવા લાગી
કે, “મારી જ રતોએ મને તારી પાસે આવવા
મજબ ૂર કરી દીધી. હવે હુ ં (મારી જ રત માટે )
તારી માંગણી પ ૂરી કરીશ. હુ ં તે

ત્રીની સાથે

એક ઘરમાં ગયો. મેં અંદર જઈને દરવાજાને
તા ં માયુ.ર્ તે ત્રીએ પ ૂછયુ ં કે, દરવાજાને તા ં
શા માટે માયુ.ર્ ” મેં ક ,ું “લોકો આપણા િવષે
જાણી ન જાય તે માટે તા ં માયુર્ છે .” યારે ત્રી
કહેવા લાગી, “ખુદાથી કેમ નથી ડરતા ?” યારે
મેં ક ું કે, “તે ગ

ર રહીમ છે .” જયારે હુ ં તેની

પાસે ગયો યારે મેં જોયુ ં કે, તે

ત્રી જોરદાર
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પવનના ઝાપટાઓની વ ચે ઝાડની નબળી
ડાળીઓ ઉપરના

લની

મ બેચૈન હાલતમાં

ુ
ુ નો
જી
રહી હતી. તેની આંખોમાંથી અ ઓ
સમુદ્ર વહી ર ો હતો. મેં પ ૂછયુ ં કે, “તારી આ
કેવી હાલત છે ?” તેણીએ ક ું કે, “મને મારા
એ ખુદાનો ડર લાગી ર ો છે

હંમેશ હાજર

નાજર છે . જો તું મને છોડી દે તો હુ ં તને ખાત્રી
આપુ ં

ં કે ખુદાવંદે આલમ દુિનયા અને

આખેરતની આગ તારી ઉપર હરામ કરી દે શે. તે
ત્રીની વાત મારી ઉપર ખ ૂબ જ અસર કરી
ગઈ. મેં મારો બદ ઈરાદો છોડી દીધો. મારી
પાસે

કાંઈ હત ું તે ત્રીને આપી દીધું અને ક ું

કે, ખુદાના ખૌફથી હુ ં તને મુક્ત ક ં

.ં તે ત્રી
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રાજી થતી થતી પોતાના ઘરે ચાલી ગઈ. મેં
રાતે વ નમાં જોયુ,ં તે એક પિવત્ર ત્રી હતા.
ઓના માથા ઉપર યાકૂતનો બનેલો તાજ
હતો. તેઓ મને ફરમાવવા લાગ્યા, “ખુદા તને
જઝાએ ખૈર આપે.” મેં પ ૂછયુ ં કે , “બીબી આપ
કોણ છો ?” યારે ફરમા યુ,ં “હુ ં એ ત્રીની માં
,ં

તારી પાસે આવી હતી અને

ને તે

ખુદાના ખૌફથી મુક્ત કરી દીધી હતી. ખુદા તને
દુિનયા

અને

આખેરતની

રાખે.” મેં પ ૂછયુ ં કે , તે

આગથી

સુરિક્ષત

ત્રીનો સંબધ
ં કયા

ખાનદાનમાંથી હતો ?” તેણે ક ,ું “એ
હઝરત

ુ ા
રસ ૂલેખદ

(સ લ લાહો

ત્રી

અલ હે વ

આલેહી વસ લમ)ની પિવત્ર ન લમાંથી હતી.”
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મેં ખુદાનો શુક્ર બજા યો. તે િદવસથી આજ સુધી
આગ મને નુકસાન કરતી નથી. મને આશા છે
કે હુ ં કદાચ આખેરતની આગથી પણ સુરિક્ષત
રહીશ.”
આ બનાવ પરથી પ ટ થાય છે કે ,
માણસ

પોતાની

આિતશે

શહેવત

(કામ

વાસનાની આગ)ને હરામ કાયર્થી સુરિક્ષત રાખે
અને સાધન સગવડ હોવા છતાં પણ પોતાના
જાતીય આવેશને કાબ ૂમાં રાખે તો ખુદાવંદે
આલમ

તેના

માટે

આિતશ

(આગની

જવાળાઓ)ને ઠંડી કરી નાખશે અને પોતાની
રહેમતમાં જગ્યા આપશે. કુઆર્ને મજીદ ફરમાવે
છે : “અને

માણસ પોતાના પરવરિદગારની
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હજૂરમાં ઊભા થવાથી ડય હશે તથા પોતાના
નફસને નાજાએઝ ખ્વાહીશો (મનો કામના)થી
અટકાવતો ર ો હશે, બેશક તેન ુ ં ઠેકાણું બેહી ત
છે .” (સ ૂરએ નાઝેયાત -૭૯ આ : ૪૧)
(૮)

હરામ

કામ

છોડી

દે વા

અને

બનાવ

પણ

સાદાતનો આદર કરવો મગ્ફેરત છે :
મજકૂર

િકતાબમાં

આ

િરવાયત કરવામાં આ યો છે : ઇ હાક િબન
ુ ા
ઈબ્રાહીમ તાહેરીએ વ નમાં હઝરત રસ ૂલેખદ
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ને
જોયા કે તેઓ (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ) ફરમાવી ર ા હતા કે, “કાિતલને
છોડી દયો.” હુ ં ખૌફની હાલતમાં ઊંઘમાંથી
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જાગી ગયો. મેં મારા નોકરને બોલા યો અને
તેને પ ૂછયુ ં કે, “આ કાિતલ કોણ છે અને અ યારે
તે કયાં છે ?” તેણે ક ,ું “હાજર છે .” તેણે મારી
સમક્ષ એવા માણસને રજૂ કય

પોતે ગુનાહ

કબ ૂલ કરતો હતો. ઈ હાકે તે માણસને ક ું કે,
“તું આ મામલામાં સાચી હકીકત શું છે તે કહી દે
તો તને મુક્ત કરી દઈશ.” તે કહેવા લાગ્યો, “હુ ં
બદકાર લોકોના એક સમ ૂહ સાથે બગદાદમાં
કામ કરતો હતો. એક વ ૃઘ્ધ ત્રી અમારા માટે
ત્રીઓને (ના જાએઝ કામ માટે ) લાવી આપતી
હતી. એક િદવસ તે વ ૃઘ્ધ

ત્રી પોતાની સાથે

એક અ યંત પાળી છોકરી લઈને આવી. જયારે
તે છોકરી અમારી પાસે આવી અને તે આખી
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વાત સમજી ગઈ યારે તેણે એક ચીસ પાડી
અને બેભાન થઈને પડી ગઈ. જયારે તેને
હોશમાં લાવવામાં આવી યારે તેણીએ ક ું :
“અ લાહ અ લાહ, ખુદાનો ખૌફ કરો અને મને
છોડી દયો. આ બુ ીએ મારી સાથે દગો કય છે .
ફલાણા મોહ લામાં તમાશો થાય છે

જોવા

વો છે , એવુ ં કહીને મને પોતાની સાથે લઈ
આવી છે . આવા ખોટા બહાના કાઢીને તે મને
પોતાની સાથે લઈ આવી છે . ખુદાથી ડરો, હુ ં
ુ ા (સ લ લાહો
અવલીયા અને હઝરત રસ ૂલેખદ
અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ની ન લમાંથી

.ં ”

મારા િમત્રોએ તે છોકરી વાત ઉપર કોઈ ઘ્યાન
ન આ યું અને તે છોકરી સાથે વાદ િવવાદ
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ુ ા (સ લ લાહો
કરવા લાગ્યા. હર
ુ મતે રસ ૂલેખદ
અલ હે

વ

આલેહી

વસ લમ)

માટે

મારી

ગયરત જાગૃત થઈ ચ ૂકી હતી. હુ ં મારા િમત્રોના
બદઈરાદામાં અડચણ પ બની ગયો. તે લોકોએ
મને તેમના માગર્માંથી દૂ ર કરવા માટે ઘણો
ઝખ્મી કરી નાખ્યો.

ઝખ્મોના િનશાન આપ

જોઈ ર ા છો. મેં તે લોકોના સરદાર ઉપર એક
મોટો ઘા કય

ના કારણે તે મરી ગયો. હુ ં તે

છોકરીને પેલા લોકોના પંજામાંથી છોડાવવામાં
સફળ થઈ ગયો. પછી મેં તે છોકરીને તેના ઘરે
મોકલી દીધી. તે છોકરી મને દુવા દે વા લાગી કે
: “

રીતે તે મને બચાવી છે તેવી જ રીતે ખુદા

પણ તારી મદદ કરશે.” એ વખતે અચાનક
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બ ૂમાબ ૂમનો

અવાજ

સાંભળીને

લોકો

દોડી

આ યા. તેઓએ જોયું કે મારા હાથમાં લોહીવા ં
ખંજર હત ું અને તેનાથી ઝખ્મી થએલો માણસ
(સરદાર) તડપતો હતો. લોકોએ મને પકડી
લીધો અને આપની પાસે લઈ આ યા.
ઇ હાકે ક ું , “મેં તને ખુદા અને રસ ૂલ
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ની
ખુશી માટે માફ કરી દીધો.” તે માણસ કહેવા
લાગ્યો

:

“આજથી

ગુનાઓની તૌબા ક ં
કસમ,

હુ ં પણ

મારા

તમામ

ં અને એ હ તીઓની

ની ખુશી માટે તેં મને માફ કરી દીધો

છે કે આજ પછી હુ ં કયારે ય પણ ગુનાહોના
માગર્માં એક ડગલું પણ નહીં ભ .ં

ુ ાહાને કબીરા (ભા:3) - 1251 HAJINAJI.COM
ન

ઉપરના બનાવથી એ વાત પ ટ થાય
છે

કે,

પરવરિદગારે

આલમે

એક

માણસે

મઝલુમની મદદ કરી હરામ કામ છોડયુ,ં
ખુદાની

ખુશી

અને

હઝરત

ુ ા
રસ ૂલેખદ

(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ની
હર
ુ મતને લક્ષમાં રાખી, તો તેને પોતાના લુ ફે
ખાસ (િવશેષ કૃપા)માં કઈ રીતે શામીલ કરી
દીધો ? તેને કતલ થવાથી બચાવી લીધો.
એટલું જ નહીં, તેની તૌબાને કબ ૂલીયતનો શરફ
અતા કય .
(૯) કોઈ નાનકડી વાતને પણ હકીર ન
સમજો :
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મરહમ
ૂ
(અ.ર.)

હાજી

તેઓની

શૈખ
િકતાબ

કુ મી

અ બાસે

ુ
‘મનાઝેલલ

આખેરત’માં લખે છે કે : ઈ ને સમદ નામનો
એક માણસ હંમેશા િદવસ રાત હરઘડી પોતાના
નફસનો િહસાબ કરતો રહેતો હતો. એક િદવસ
તે પોતાની પસાર થએલી ઉંમરના વીતી
ગએલા િદવસોનો િહસાબ કરી ર ો હતો યારે
તેને

એ

વાતની

જાણકારી

થઈ

કે

તેની

આયુ યના સાંઠ (૬૦) વષર્ પસાર થઈ ગયા છે .
જયારે

તેણે

પોતાના

િદવસોનો િહસાબ કય

સાંઠ

(૬૦)

વરસના

યારે તેને એ વાત

જાણવા મળી કે તેની િઝંદગીના એકવીસ હજાર
પાંચસો (ર૧,પ૦૦) િદવસ વીતી ગયા છે . તે
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કહેવા લાગ્યો, મારી ઉપર અફસોસ થાય, જો મેં
આ િદવસોમાં દરરોજ એકથી વધારે ગુનાહ ન
પણ કયાર્ હોય તો પણ હુ ં એકવીસ હજાર
પાંચસો (ર૧, પ૦૦) ગુનાહો સાથે ખુદા સાથે
મુલાકાત કરીશ. આમ કહેતાની સાથે જ તે
બેહોશ બનીને પડી ગયો અને તે બેહોશીની
હાલતમાં જ મ ૃ યુ પા યો.
િરવાયતમાં છે કે, એક વખત હઝરત
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
રસ ૂલેખદ
વસ લમ)એ રણમાં એક એવી જગ્યાએ પડાવ
નાખ્યો જયાં દૂ ર દૂ ર સુધી કોઈ લીલોતરીનુ ં
નામોિનશાન ન હત.ું આપ (સ લ લાહો અલ હે
વ આલેહી વસ લમ)એ આપના અ હાબને
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ફરમા યુ,ં “જાઓ, લાકડીઓ વીણી લાવો.”
બધાએ ક ,ું “આ વખતે આ રણમાં એક લાકડી
પણ મળી શકે તેમ નથી.” આપ (સ લ લાહો
અલ હે વ આલેહી વસ લમ)એ ફરમા યુ,ં “
માણસને

કાંઈ મળે તે વીણીને (શોધી)

લાવો.” દરે ક સહાબી પોતાને

કાંઈ મ યું તે

(તણખલા વગેરે) શોધી લા યા અને પયગ બર
(સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ની
સામે ભેગા કરતા ર ા. જયારે બધા સહાબી
લાકડીઓ વગેરે ભેગ ું કરીને લા યા

યારે

પયગ બરે (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ) ફરમા યુ ં કે, “ગુનાહો પણ આવી જ
રીતે ભેગા થાય છે .” આથી જાણવા મળે છે કે,
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પયગ બરે (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ) લાકડીઓ ભેગી કરવાનો હક
ુ મ એ
માટે આ યો હતો કે અસહાબ એ હકીકતથી
પિરિચત થઈ જાય કે, એ વખતે બાહય રીતે
એમ લાગતું હત ું કે રણમાં એક પણ લાકડી
નથી, પરં ત ુ જયારે કોિશશ કરવામાં આવી તો
લાકડીઓનો એક ઢગલો ભેગો થઈ ગયો. તેવી
જ રીતે બાહય (પહેલી) દ્રિ ટએ ગુનાહ દે ખાતા
નથી. પરં ત ુ જયારે િહસાબ કરવામાં આવે યારે
ખબર પડે છે કે, ગુનાહોનો મા◌ોટો જ થો ભેગો
થઈ ગયો છે .
ઉપરના પ્રસંગથી

પ ટ થાય છે કે,

ઈ ને સમદ તેના જીવનના એક િદવસના એક
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લેખે ગુનાહ કયાર્ હોવાનુ ં માનીને િહસાબ કય
યારે

તેને

ખબર

પડી

કે,

તેના

નામએ

આમાલમાં એકવીસ હજાર પાંચસો (ર૧,પ૦૦)
ગુનાહ ભેગા થઈ ગયા હતા.

ુ અલા ક ર ન નહ ન અલા નહર ન
ક ન
બહ ન (સઅદ )
“ટીપુ ં ટીપુ ં ભેગ ું થઈને દિરયો બની જાય
છે અને દિરયામાં દિરયો ભળે તો સમુદ્ર થઈ
જાય છે .”
(૧૦) ખુદાની રહમતનો અંદાઝ કાઢી
શકાતો નથી :
ફાઝીલ

નરાકી

‘મેઅરાજુ સાદહ’માં

લખે

તેઓની
છે

કે,

િકતાબ
બસરામાં
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શેઅવાના નામની એક ત્રી રહેતી હતી. શહેરની
કોઈ મહેિફલ તેના ફી કો

જુર (દુરાચાર)

વગરની ખાલી રહેતી ન હતી. એક િદવસ
શહેવાના

પોતાની

કનીઝો

સાથે

બસરાની

ગલીઓમાંથી પસાર થઈ રહી હતી. યારે એક
ઘરમાંથી ગીરયા ( દન)ના અવાજ બલંદ થઈ
ર ા

હતા.

શહેવાના

“સુ હાન લાહ, આટલા બધા
કોનો છે ?” તેણે એ

કહેવા

લાગી

દનનો અવાજ

દનની હકીકત જાણવા

માટે પોતાની એક કનીઝને તે ઘરમાં મોકલી. તે
કનીઝ ઘરમાં ગઈ અને ઘણીવાર સુધી પાછી ન
ફરી. તેથી, તેણે પોતાની બીજી કનીઝને મોકલી.
તે પણ પાછી ન આવી. યારે ત્રીજી કનીઝને
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જ દી પાછા ફરવાની તાકીદ કરીને મોકલી.
ત્રીજી કનીઝ ગઈ અને તાકીદ અનુસાર પાછી
ફરી અને શેહવાનાને કહેવા લાગી કે, “આ
દનનો અવાજ કોઈના મ ૃ યુ પામવાના કારણે
નથી પરં ત ુ જીવતા માણસો ભેગા થઈને

દન

અને િવલાપ (માતમ) કરી ર ા છે . આ

દન

ગુનેહગારો,

કૃ ય

કરનારાઓનુ ં

બદકારો
દન

અને
અને

કાળા

માતમ

છે .

આ

સાંભળીને શહેવાનાની િજજ્ઞાસામાં વ ૃિઘ્ધ થઈ.
તેણીએ ક ,ું “એ કેિફયત જોવા માટે હુ ં પોતે જ
જાઉં

.ં ” જયારે શહેવાના તે ઘરમાં દાખલ થઈ

યારે તેણે જોયું કે એક વાએઝ નસીહત કરી
ર ો હતો. તેની આજુબાજુમાં કેટલાક લોકો
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ભેગા થયા હતા. વાએઝ લોકોને અઝાબે ખુદાથી
ડરાવી ર ો હતો. શહેવાના તે ઘરમાં પ્રવેશી
યારે

વાએઝ

તેની

મજિલસમાં

કુરઆને

મજીદની આ આયતની તફસીર બયાન કરી
ર ા હતા.
“કયામતના

િદવસે

જયારે

જહ મ

ગુનેહગારોને દૂ રથી જોશે યારે જોશમાં આવી
જશે અને તે લોકો તેના જોર શોરનો અવાજ
સાંભળશે અને જયારે

તે લોકોને સાંકળથી

બાંધીને કોઈ તંગ જગ્યામાં નાખી દે વામાં
આવશે

યારે તે વખતે વાવ લાની ફિરયાદ

બુલદ
ં કરશે.”
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ઉપરના વણર્નની શેહવાના ઉપર ઊંડી
અસર થઈ. તે વાએઝને કહેવા લાગી, “અય
શૈખ, હુ ં પણ આ કાળા કૃ યો કરનારા અને
ગુનેહગારો પૈકી એક

,ં શુ ં હુ ં તૌબા કરી લઉં

તો મારો પરવરિદગાર મને બક્ષી આપશે ?
“વાએઝે જવાબ આ યો, “બેશક, પરવરિદગાર
તને બક્ષી આપશે. ભલેને તારા ગુનાહ શહેવાના
ટલા કેમ ન હોય ?” તેણીએ ક ું કે “અય
શૈખ, તે શહેવાના હુ ં જ

ં અને વાયદો ક ં

ં કે

હવે પછી હુ ં કદીપણ ગુનાહ નહીં ક .ં ” વાએઝે
ક ,ું “ખુદા અરહમર રાહેમીન છે . જો ત ું સારા
અમલ કરીશ તો તને બક્ષી દે વામાં આવશે
તેમાં શંકાને કોઈ

થાન નથી.” શહેવાનાએ
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તૌબા કરી પોતાની કનીઝો અને ગુલામોને
આઝાદ કયાર્ અને ઈબાદતમાં મશગ ૂલ થઈ
ગઈ અને પોતાના ગુનાહોનુ ં િનવારણ કરવા
માટે પ્રય ન કરવા લાગી. એટલે સુધી કે તેના
શરીરનુ ં માસ ઓગળી ગયુ ં અને તે એકદમ
વ ૃઘ્ધ અને અશકત બની ગઈ. એક િદવસ
જયારે તે પોતાના શરીર િવષે િવચારી રહી હતી
કે, પોતાનુ ં શરીર કેટલું નબ ં પડી ગયુ ં છે ,
યારે તેને િવચાર આ યો કે, દુિનયામાં શરીરના
માંસની આ હાલત છે તો આખેરતમાં તો શુ ં
હાલત થશે ?

યારે તેને ગૈબમાંથી અવાજ

આ યો કે િવ ાસ રાખ અને આવી જ રીતે મારી
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બારગાહમાં બંદગી ચાલુ રાખ એટલે સુધી કે
તને કયામતમાં નેક બદલો આપવામાં આવશે.

ુ ાદ
ફારસી પં કતનો અ વ
અમારી રહેમતના દરવાજા ઉપર એવો
કોઈ માઅરે ફત ખ્વાહ (િવવશ) નથી આ યો
તેના તમામ ગુનાહ માત્ર શરમીંદગીના પ ૂરથી
ધોવાઈ ગયા ન હોય.
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