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�બ�સમલ્લા �ાર રામલ િહર રા�મ 

પસતલવહલ 

અલલાા �બુાાનન ુ વ તઆલાએ ઈન્ાનનન 

એટલી બધી અઢળક અનન અપાર નનઅમતો અતા કર� 

છન ક� તનના �કુની વાત તો બા�ુએ રા�, પણ તન 

નનઅમતોની ગણતર� કરવી પણ તનના માટ� શ� નથી. 

આવીજ એક અલલાાની �ણીતી, �ક�મતી અનન તનના 

બદંાઓની મનગમતી નનઅમત �રઝક ( રોઝી) છન �નન 

કર�મ અલલાા� પોતાની તમામ મખ્કુનન અતા કર� છન, 

પછ� તન ઈન્ાન ાોય ક� અનય કોઈ મખ્કુ, મોઅમીન 

ાોય ક� કાફ�ર, ફરમાબરદાર(આજા�ંકત) ાોય ક� 

નાફરમાન, ��ુષ ાોય ક� �ી, કોઈ પણ પદ�શમા ંરા�તો 

ાોય ક� કોઈ પણ ભાષા બોલતો ાોય. આથી જ તનનન 
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‘રઝઝાક� આલમીન’ ( ્વરનન રોઝી આપનાર) તર�ક� 

પણ ઓળખવામા ંઆવન છન. 

કણભર માટ� એક વાત પર િવચાર કર�એ ક� 

જયાર� અલલાા� રોઝીની ગનરંટ� આપનલી જ છન અનન તન 

પોતાના વાયદાનન �રૂો કર� જ છન, છતા ં પણ ઈન્ાન 

�ાર�ક ઉતાવળમા ંઆવીનન લાલચનો ક�દ� બની �ય 

છન અનન રોઝી બાબતન આ�ુળ-વયા�ુળ અનન �ચ�તા�રુ 

થઈ અલલાા ઉપર  બદ�મુાની કરવા લાગન છન, તો 

પછ� જો તનણન કદાચ �રઝકની ગનરંટ� ન આપી ાોત, તો 

ઈન્ાનની �ુ ંાાલત થઈ �ત ??!! 

ખર�ખર !! તન  રા�ઝક અલલાા જ છન � ક�ડ�નન 

કણ અનન ાાથીનન મણ, એમ દર�કનન તનની જ�ર�યાત 

અનન અ��ુૂળતા �જુબ રોઝી પા�ચાડ� જ દ� છન, પરં� ુ

ના�કુો ઈન્ાન આટલી બધી નનઅમતો મળવા છતા ં
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પણ તન નનઅમતોની કદર નથી કરતો અનન અલલાાનો 

આભાર માનવાનન બદલન તનના તરફથી મળનલી 

નનઅમતોનો ગનરઉપયોગ કર� અલલાા તરફથી તનના 

બદંા માટ� � અપનકાઓ ાોય છન તનનન પર��ણૂર કરવામા ં

ઉણો ઉતર� છન. છતા ં ક�ટલો દયા� છન ખા�લક અલલાા  

તન બદંાની આટલી બધી નાફરમાની છતા ંતનનન �રઝકની 

અ�લૂય અનન અજોડ નનઅમતથી વ�ંચત નથી રાખતો ! 

ર�લૂન �દુા (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ)ના વ્ી, વઝીર, ભાઈ અનન તનમના પછ� 

કોઈપણ પકારના �તર વગર અલલાા તરફથી 

િનમાયનલા આપણા ખલીફા અનન ઈમામ ક� � તનમના 

પછ� મોઅમીનોની ઓળખ�ુ ંમાપદંડ છન તન અલી ઈબનન 

અબી તાલીબ (અલ�અાહ્લામ) ફરમાવન છન : 
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તા� ં �ુ ં કા�� ુ ં છન અલલાા� તનન આપનલી એ 

નનઅમતો િવષન �નન તારા માટ� પનદા કરવામા ંઆવી છન, 

અથવા તારા એ �નુાાો િવષન �ની પર અલલાા� પરદો 

નાખી દ�ધો છન, અથવા એ �ુ્ ીબતો િવષન �નન તાર� 

તરફથી ફ�રવી નાખવામા ંઆવી ક� �થી કણવાર માટ� 

પણ � ુ ંતનના ્તુફ અનન કરમથી વ�ંચત નથી રહો. અનન 

આ બ�ુ ં એવા ્મયન થ�ુ ં ાોય છન ક� જયાર� � ુ ં તનની 

નાફરમાની કરતો ાોય છન, તો પછ� � ુ ંઅલલાા પા ન્ �ુ ં

અપનકા રાખી શક� છો એવા ્મયન ક� જયાર� � ુ ં તનનો 

ઈતાઅત�ઝુાર અનન ફરમાબરદાર થઈ �. (ના�ુલ 

બલાગાા, �તૂબો-રર૩) 

ાઝરત ઝ�ૈલુ આબનદ�ન ઈમામન ્જ�દ 

અલ�અાહ્લામ અલલાાનન �ુઆ કરતા ફરમાવન છન : 
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.... પછ� તન તારા એ �રઝક નો �ા્ાબ પણ ન 

લીધો ક� �નન ખાઈનન તન ( બદંો) તાર� ઈતાઅત 

(ફરમાબરદાર�)ની શ�કત મનળવતો ાતો અનન ન તો તન 

તનની પા ન્ એ ્ાધનોનો ્ખતીથી �ા્ાબ �� �ના 

કારણન તનણન તાર� ઓળખ (મઅર�ફત) પારત કર�. જો � ુ ં

તનની પા ન્ આ ર�તન વયવાા�રક ( લનણ-દ�ણની) વાત 

કરતન, તો તન બદંાના તન તમામ કાય� �મા ંતનણન તકલીફો 

ઉપાડ� ાતી,  અનન તન આમાલ �મા ંતનણન પયતનો કયાર 

ાતા (તનના બદલામા)ં તાર� નાનામા ંનાની નનઅમત તન 

બધા કાય�નન ઘનર� લનત અનન તન તમામ નનઅમતોમા ંતન 

ગીરવન થઈનન રા� �ત. (અનન જો આ�ુ ંથાત) તો તન 

�ાર�ય તારા કોઈપણ ્વાબનન મનળવવા માટ� લાયકાત 

મનળવી શક�ત ? ના�  ! શકય જ નથી ! ( ્ા�ફ એ 

કામનલા) 
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ચાલો !! આપણન અલલાા તઆલાની આ 

�લૂયવાન અનન ઉમદા નનઅમત રોઝીની કદર કર�એ 

અનન તનના માટ� અલલાા� આપણનન �ુ ં નકુમ આરયો છન, 

તન કઈ ર�તન મનળવવાની છન, તન ક�ટલા પમાણમા ં અનન 

�ાથંી મનળવવાની છન, તન મનળવીનન તનનો ઉપયોગ �ા 

કામમા ંકરવાનો છન વગનર� �વા પ્ોના ઉ�ર અલલાા 

તરફથી આપણા માગરદશરન માટ� મોકલાયનલા એવા 

અા્લુબઅત (અલઅા��હુ્લામ) અનન અલલાાની 

પિવત �કતાબ �ુરઆનન કર�મના ્ાારાથી મનળવીએ 

અનન અલલાાની આપણી પા ન્ની અપનકાઓનન પર��ણૂર 

કરવાનો નાનકડો, �ચુછ અનન ્ામાનય પયા્ કર�એ. 

આ �કતાબ �ુરઆનન કર�મ, તજલલીયાતન 

ા�કમત ( ઉ�ુર),  મીઝા�લુ ા�કમત ( ઉ�ુર), ્ા�ફ એ 

કામનલા અનન જદ�દ ફ�કા� મ્ાઈલ ( આય�લુલાા 
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્ીહતાની ્ાા�બ)માથંી આયતો, ાદ�્ો, �ુઆઓ અનન 

ભરો્ાપાત �રવાયતો વડ� ્કં�લત કરવામા ંઆવી છન. 

�કતાબ તૈયાર કરવાનો ા�� ુ રાઝીક અલલાાની વ� ુ

્ાર� ર�તન ઈબાદત કર� શક�એ અનન અલલાાના 

આપણનન પનદા કરવાના મક્દ �ધુી એટલન ક� તનની 

ઈતાઅત �ધુી ્રળતાથી  પા�ચી શક�એ તન માટ� 

જ�ર� બાબતો એવી તનની મઅર�ફત ( ્ાચી ઓળખ) 

વધારવાનો છન. ઈનશાઅલલાા આ �કતાબના વાચંન 

અનન તનની ઉપર અમલીકરણ વડ� અલલાા આપણા 

�દલોનન ઈલમ અનન માઅર�ફતથી ભર� દ�શન તનમજ તનની 

ઈતાઅતના મક્દનન પર��ણૂર કરવામા ંઅનન તનની �શુી 

્પંાદન કરવામા ંઆપણી મદદ કરશન. �કતાબના �તન 

�ળૂ લખાણ �માથંી લનવામા ં આવ્ુ ં છન તન ્દંભર 

�હુતકોના નામ (ર�ફરન્ીઝ) ાવાલા આપવામા ંઅવયા 
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છન � ર�્ચર કરનારા �જા� ુ વાચંકો અનન ઈલમના 

કનતમા ંકાયરરત મોઅમીનોનન ઉપયોગી િનવડશન. 

�તમા ંઆપણા ઝમાનાના તન દયા� ઈમામનન 

કઈ ર�તન �લૂી શકાય �ના માધયમ થક� અલલાા તનની 

્વર મખ્કુનન રોઝી પા�ચાડ� છન અનન �ના અ�હતતવ 

વગર આ ્મગ જગત કણવાર માટ� પણ ટક� ન શક�. 

આ �કતાબ જનાબન નર�્ ખા�નુના વાાલ્ોયા 

દ�કરા અનન આપણા ઝમાનાના �લુતાન, વલીએ અસ, 

ઈમામન માદ� (અલ�અાહ્લામ) ની �ખદમતમા ં અપરણ 

કર�એ છ�એ અનન તનમના માનનીય દાદ� જનાબન ઝારા 

(્લા�લુલાા� અલઅાા)ના વાહતાથી અલલાા પા ન્ �ુઆ 

કર�એ છ�એ ક� અલલાા આપ(અલ�અાહ્લામ) ના 

વા�લા આગમન થક� તનના બદંાઓના �રઝક ્ા�તના 
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તમામ પ્ો ઉક�લી આ ્મગ િવ�નન શાિંત અનન 

્લામતી�ુ ંહથાન બનાવી આપન... ઈલાા� આમીન...!! 
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(૧) રોઝીમા ંવધારો કરનાર� બાબતો 
 
મોટાભાગના ઈન્ાનોના �દલોમા ં એ તમ�ા  

વ્વાટ કરતી ાોય છન ક� અલલાા તનની રોઝીમા ંવધારો 

કર�, તનનો વયવ્ાય ્ાર� ર�તન ચાલવા લાગન, તનના 

ધધંા-રોજગારમા ં બરકત થાય અનન તનની નનઅમતોમા ં

વધારો થાય. 

અમી�લ મોઅમનનીન અલી ઈબનન અબી તાલીબ 

(અલ�અાહ્લામ)ના કથન �જુબ અમલ (કામ) કયાર 

વગરની �ુઆ એવી છન �ણન ક� ધ�ષુય વગર ફ�ક�્ુ ંતીર 

! 

આમ, રોઝી માટ� અલલાા પા ન્ માગંણી કરવી 

અનન તનના વધારા માટ� �ુઆ કરવી બનાતર�ન ઈબાદત 

છન, પરં� ુતનની ્ાથન ્ાથન રોઝી કમાવવા માટ� ઘર�થી 
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નીકળ�ુ ંઅનન તનના માટ� પયતન કરવો પણ એટલો જ 

જ�ર� છન. ઉપરાતં, ક�ટલાક એવા નનક કાય� પણ છન �ના 

��મ આપવાથી અલલાા પોતાના બદંા માટ� �રઝકના 

દરવા� ખોલી નાખન છન અનન તનનન એટ્ુ ંબ�ુ ંઅતા કર� 

છન ક� તનનન �મુાન પણ નથી ાો� ુ ં

અલલાાના ર�લૂ ાઝરત મોામમદ �હુતફા 

(્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) ફરમાવન છન 

ક� �ુઆ ( નન હવીકાયર બનાવવા) માટ� લોટમા ં નમક 

નાખીએ એટલી નનક� પણ �રૂતી છન. ચાલો આપણન 

બદંાની રોઝીની �ુઆનન તનના રબની બારગાામા ં

હવીકાયર બનાવતા ક�ટલાક કાય�નો અભયા્ કર� તનના 

અમલીકરણ વડ� અલલાા પા ન્થી વધાર� રોઝી 

મનળવવાની અપનકા રાખીએ : 
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* અલ્લા  તઆ્લ પોતલહી �કતલબ �ુરઆહમલ ં

ફરમલવે છે: 

(૧) અનન  તમારામાથંી � �ીઓ અપ�ર�ણત 

(�ંુવાર�) ાોય અનન તમારા નોકરો ( માણ્ો) તથા 

નોકરાણીઓ ( કનીઝ-કામવાળ�ઓ) માથંી �ઓ 

્દાચાર� ાોય તનમના લગન કર� આપો. અગર તનઓ 

મોાતાજ (ગર�બ) ાશન તો અલલાા પોતાની �ૃપા(રોઝી) 

વડ� તનમનન ્�ધૃધ કર� દ�શન. અનન અલલાા �બૂ જ 

ઉદાર અનન તમામ બાબતોનન �ણનાર છન. 
 
(૨) .... જો તમન (મારો) આભાર માનતા રા�શો તો નુ ં

તમાર� (નનઅમતો) વધાર� આપીશ અનન જો તમન (માર� 

નનઅમતોની) અવગણના કરશો તો મારો અઝાબ ઘણો 

જ ્ખત છન. 
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(૩) .... તમારા રબની ્મક ઈ�હતગફાર કરો 

(�નુાાોની માફ� માગંો), બનશક તન �બૂ જ માફ 

કરવાવાળો છન. 

તન તમારા માટ� આકાશ પરથી �ષુકળ પાણી 

વર્ાવશન. 

અનન માલ તથા ઔલાદથી પણ તમાર� ્ાાય 

કરશન..... 

(�ાુ : ૧૦, ૧૧, ૧ર) 

ઈમામન જઅફર ્ા�દક (અલ�અાહ્લામ) એ 

ઉપરોકત આયતો ્મ�વતા ફરમાવ્ુ ં: આ ્ાાય 

�ુિનયામા ંાશન. 

(૪) અય  આદમ (અલ�અાહ્લામ)ની ઔલાદ  તમન 

દર�ક નમાઝના ્મયન તમારો શણગાર કરતા રાો..... 

(અઅરાફ : ૩૧) 
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ઈમામન જઅફર� ્ા�દક (અલ�અાહ્લામ) એ  

ઉપરોકત આયત ્મ�વતા  ફરમાવ્ુ ં: અા� તનનાથી 

મતલબ માથાના વાળ ઓળવા છન. કારણ ક� ( નમાઝ 

પા�લા) વાળ ઓળવાથી રોઝીમા ંવધારો થાય છન, વાળ 

�ુદંર-આકષરક બનન છન, ાાજતો �રૂ� થાય છન, વીયર 

(મની) વધન છન અનન બલગમ (કફ) �ૂર થાય છન. 

* ાઝરત મોામમમદ �સુતફલ (સલ્લ્લાોહઅ્અાદહવહ

આ્ેા�હવસલ્મ) ફરમલવે છે કદ: 

(૫) અય  અ�ઝુર ( અ.ર.) !  જો માગ�ુ ં ાોય તો 

અલલાા તઆલા પા ન્ માગો, અનન જો તવગંર બનવા 

ચાાો તો અલલાા તઆલા થક� જ બનો. 

(૬) �  શખ્ �દવ્ની શ�આત ઈલમ મનળવવાની 

પ�િૃ�ની ્ાથન કર� છન, તનની ઉપર ફ�રશતા છાયો કર�નન 
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રા� છન, તનની કમાણીમા ં બરકત થાય છન અનન તનની 

રોઝીમા ંપણ જરાય ઓછપ આવતી નથી. 

(૭) �  શખ્ કોઈનન ખાવા�ુ ંખવડાવન છન, તનની તરફ 

રોઝી એટલી ઝડપથી આવી પા�ચન છન ક� તનટલી 

ઝડપથી છર� પણ ગોશત ઉપર અ્ર નથી કરતી. 

(૮) �નન  અલલાા તઆલા કોઈ નનઅમત અતા કર� 

તનણન અલલાાના વખાણ કરવા જોઈએ અનન �ની રોઝી 

મળવામા ં િવલબં થવા લાગન તનણન અલલાા તઆલાની 

માફ� માગંવી જોઈએ (ઈ�હતગફાર કરવો જોઈએ)..... 

(૯) ઘરના  ્ભયો, ્ગા-્બંધંીઓ અનન �ુ�ંુબીજનો 

્ાથન ્દવયવાાર ( ્ીલન રા�મ) કરવાથી �મરમા ં

વધારો થાય છન અનન ફક (ગર�બી) �ૂર થાય છન. 

(૧૦) �  શખ્ એ વાતથી �શુ થતો ાોય ક� તનની 

રોઝીમા ંવધારો થાય અનન તન�ુ ંઆ્ષુય વધન, તો તનણન 
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પોતના ઘરના ્ભયો, ્ગા-્બંધંીએ અનન �ંુટંબીજનો 

્ાથન ્દવયવાાર (િ્લન રા�મ) કરવો જોઈએ. 

(૧૧) નરમાશમાં  વધારો અનન બરકત છન, અનન � 

શખ્ નરમાશથી વ�ંચત છન તન ભલાઈથી વ�ંચત છન. 

(૧ર) વધાર�માં  વધાર� ્લામ કરો, તનનાથી તમારા 

ઘરમા ંબરકત વધશન. 

(૧૩) �  શખ્ અલલાા પા ન્ પોતાના �નુાાો બદલ 

વધાર�મા ંવધાર� માફ� માગંન છન, અલલાા તનનન રંજ અનન 

ગમમાથંી નીકળવાનો રહતો કાઢ� આપશન, દર�ક 

પકારની તગંીમાથંી ��ુકત આપશન અનન તનનન એવી 

જગયાએથી રોઝી અતા કરશન ક� તનણન ્પનામા ં પણ 

િવચા્ુ� ના� ાોય ક� અલલાા તનના માટ� આ ર�તન 

રોઝીની વયવહથા કર� આપશન. 
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(૧૪) ક�ટલાક  લોકો �ુષટ અનન �ુરાચાર� (ખરાબ કામ 

કરનાર) ાોય છન તનમજ નનક પણ નથી ાોતા, પરં� ુતનઓ 

્ગા-્બંધંીઓ ્ાથન ્દ વયવાાર (િ્લન રા�મ) કર� છન 

�ના કારણન તનઓના માલમા ં વધારો થાય છન. અનન 

�મર લાબંી થાય છન. અનન જો આ લોકો નનક અનન 

ભલાઈ કરનાર ાોય તો પછ� �ુ ંકા�� ુ ં 

(૧પ) મા�માન પોતાની રોઝી લઈનન આવન છન, અનન 

યજમાન ( મા�માન નવાઝી કરનાર)ના �નુાા લઈનન 

(માફ કરાવીનન) �ય છન. 

(૧૬) ્વાર��ું  (માલવાાક) પાણી કા� છન: 

અય અલલાા ! મારા ્ાચા મા�લકનન રોઝી 

અતા કર � માર� �ખૂ અનન રયા્નન ્�ંરૃત (્યરાબ) 

કર� છન અનન � ચીજની મારામા ં તાકાત નથી તનનન 

(ઉપાડવાની) તકલીફ નથી આપતો. 
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(૧૭) �ું  નુ ં તમનન એ�ુ ં શ� ન બતા�ુ ં � તમનન 

તમારા �ુશમનોથી પણ બચાવન અનન તમાર� રોઝીના 

વધારા�ુ ંકારણ પણ બનન ? 

લોકોએ ક�ુ ં: જ�ર ! અય અલલાાના ર�લૂ 

(્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� વ્લલમ)  

આપ (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ)એ ફરમાવ્ુ ં: રાત �દવ્ તમારા રબ પા ન્ 

�ુઆ માગંો. કારણક� �ુઆઓ મોિમન�ુ ંાિથયાર છન. 

(૧૮) ાજ  કરો, તવગંર (માલદાર) બનશો. 

(૧૯) ાજ  ફક�ર� (ગર�બી)નન �ૂર કર� છન. 

(ર૦) નખ  કાપવા(ની આદત) �બૂ મોટ� બીમાર�નન 

આવતા ંઅટકાવી દ� છન, અનન રોઝીમા ંવધારો કર� છન. 
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(ર૧) પોતાના  માટ� �વન્ાથી ( પિત ક� પતની)ની 

વયવહથા કરો ક� તનનાથી બન ુવધાર� રોઝી પારત થાય 

છન. 

(રર) તમાર�  નોકરાણીઓના ં લગન કરાવી આપો. 

કારણક� અલલાા તઆલા તનના લીધન તનમના અખલાક 

�ધુાર� છન તનમજ તનમના �રઝક મા ં અનન િશષટાચાર 

(ડ�્ીરલીન)મા ંવધારો કર� આપન છન. 

(ર૩) ્દકા  વડ� રોઝી પારત કરો. 

(ર૪) �  �રઝક બાબતન િવશાળતા ધરાવતો ાોય (�નન 

�ટથી રોઝી મળતી ાોય) તનના ભાગીદાર બની �વ. 

કારણ ક� તન (બી�ની ્રખામણીએ) તવગંર� (રોઝીમા ં

વધારા) માટ� વધાર� યોગય છન અનન �શુ�કહમતી માટ� 

અનય કરતા ંવધાર� ાકદાર છન. 
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(રપ) (્ારા) અખલાકનો વધારો કરવામા ં રોઝીના 

ખ�ના રા�લા છન. 

* ાઝરત  અ્ી ઈબહે અબી તલ્ીબ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે: 

(૨૬) �  (અલલાા પા ન્) માગંણી કરવામા ં�ુદંર ર�ત 

અપનાવન છન, તનનન બન�ા્ાબ �રઝક અતા કરવામા ંઆવન 

છન. 

(ર૭) નરમાશ  નન કારણન જ�રતો �રૂ� થાય છન તનમજ 

શાિંત અનન ધીરજ વડ� ા��ઓુ િ્ધધ કરવા ્ા�લા થઈ 

�ય છન. 

(ર૮) બરકત  નરમાશની ્ાથન છન. 

(ર૯) � નરમાશથી કામ લન છન, તન પોતાના �રઝકમા ં

વધારો કર� છન. 
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(૩૦) �નન  �કુની તૌફ�ક મળ� �ય છન, તન 

(નનઅમતોના) વધારાથી વ�ંચત નથી રા�તો. ( તનની 

નનઅમતો વધતી જ �ય છન.) 

(૩૧) ઝકાત  �ા�ર� ર�તન તો (માલમા)ં ઘટાડો કર� છન, 

પણ ાક�કતમા ંતનમા ંવધારો થાય છન. 

(૩ર) અલલાા  એવો નથી ક� કોઈના માટ� �કુના 

દરવા� તો ખોલી નાખન, પણ વધારો ( ઉમનરો) કર� 

આપવાનો દરવાજો બધં કર� દ�. 

(૩૩) જયાર�  અલલાા કોઈ બદંાનન નનઅમત અતા કર� 

છન અનન તન બદંો �દલથી તન મળનલ નનઅમતનો �કુ અદા 

કર� છન, તો અલલાા તન નનઅમતનો �કુ ઝબાન પર આવન 

તન પા�લા જ તનમા ંવધારો કર� આપન છન. 

(૩૪) �કુ  નનઅમતોમા ંવધારો કર� છન. 
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(૩પ) �કુનન  ગનીમત (્ોનનર� તક) ્મજો. કારણ ક� 

તનનો ઓછામા ંઓછો ફાયદો નનઅમતોમા ંવધારો છન. 

(૩૬) નનઅમતો  પારત કરવા માટ� ્ૌથી ્ાર� ચીજ 

�કુ છન  અનન �શુક�લીઓનો �ત લાવવા માટ� ્ૌથી 

ઉચચ વહ� ુ્બર છન. 

(૩૭) �કુ  વડ� (નનઅમતોમા)ં વધારો થાય છન. 

(૩૮) વધાર�  પમાણમા ં �કુ અનન િ્લન રા�મ 

નનઅમતોમા ંવધારો કર� છન અનન મૌતનો ્મય લબંાવી 

આપન છન. 

(૩૯) નનઅમતનો  �કુ નનઅમતનન બમણી કર� દ� છન 

અનન તનનન વધાર� આપન છન. 

(૪૦) �કુ  નનઅમતના જતા રા�વાથી અનન ્�ના 

ના�ઝલ થવાથી રકણ મનળવવા�ુ ં(માધયમ) છન. 



�રઝક - 36 

(૪૧) અલલાાની  ઈતાઅત પર ્બર કર� અનન તનની 

નાફરમાનીથી �ૂર રા�નન પોતાની ઉપર અલલાાની 

નનઅમતોનન �ણૂર કરો. 

(૪ર) જયાર�  ાદથી વધાર� તગંદહત ( ગર�બ) થઈ 

�વ, તો ્દકા વડ� અલલાા ્ાથન વનપાર કરો. 

(૪૩) ્દકા  વડ� �રઝક ના�ઝલ કરાવો. 

(૪૪) ્દકો  માલદારોનો ખઝાનો છન. 

(૪પ) માલની  બરકત ્દકામા ંછન. 

(૪૬) ્ગા -્બંધંીઓ અનન �ુ�ંુબીજનો ્ાથનનો 

્દવયવાાર ( િ્લનરા�મ) નનઅમતોનન વધાર� છન અનન 

્�ઓનન �ૂર કર� દ� છન. 

(૪૭) ્ગા -્બંધંીઓ અનન �ુ�ંુબીજનો ્ાથન 

્દવયવાાર ( િ્લનરા�મ) મોતનન �ૂર કર� છન અનન 

માલમા ંવધારો કર� છન. 



�રઝક - 37 

(૪૮) તગંી  અખલાકનન બગાડ� છન, ્ગવડતા - 

્ા��ુૂળતા રોઝીનન વધાર� છન. 

(૪૯) અલલાા  માટ� પોતાના ભાઈની ્ાથન ગમ�ુ્ ાર� 

(જ� ુકર�ુ,ં માફ કર�ુ)ં �રઝકનન વધાર� છન. 

(પ૦) અમાનત  અદા કર� દ�વી રોઝીનન વધાર� છન. 

(પ૧) શ�  ાોય તનટલો વધાર�મા ંવધાર� ્દકો આપો, 

(કારણ ક�) તનનાથી તમન રોઝી મનળવશો. 

(પર) જો  તમન ઈચછતા ાો ક� અલલાા તઆલા તમારા 

માલમા ંવધારો કર�, તો તમારા માલમાથંી ઝકાત અદા 

કરો. 

(પ૩) �ની  િનઅયત ્ાર� ાોય છન, તન�ુ ં�રઝક વધાર� 

ાોય છન. 

(પ૪) રોઝી  પોતન તનનન શોધન છન, � તનનન શોધતો નથી. 
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(પપ)  જયાર� તમનન �રઝક મળવામા ં મો�ુ ં થાય તો 

�દુા ્મક ઈ�હતગફાર કરો, તમાર� રોઝી વધી જશન. 

(પ૬) ્બર  વડ� પ્દંગીની ચીજો મનળવી શકાય છન. 

(પ૭) અલલાા�  ઝકાતનન રોઝી�ુ ં કારણ બનન તન માટ� 

વા�જબ કર� છન. 

(પ૮) (યોગય ) ્લાાનન અ�ુ્ ર�ુ ંઅનન તનની પર ટક� 

રા�� ુ ંએ �શુ�કહમતી અનન દૌલતની ્ાથન ્બંધં ધરાવન 

છન. જો ્લાાનન અ�ુ્ ર� તનની પર કાયમ રા�વામા ં

આવન તો દૌલત  પણ આવી �ય છન અનન જો તનમ ન 

થાય તો દૌલત પણ જતી રા� છન. 

(પ૯) ્બર  કરનાર ્ફળતાથી વ�ંચત નથી રા�તો, 

ભલન નન પછ� (તન મનળવવામા)ં લાબંો ્મય ક�મ વીતી 

ન �ય. 
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(૬૦) નકામો  ખચર ( ઈસાફ) બરબાદ� અનન મધયમ 

માગર ્પંિ�મા ંવધારા�ુ ંકારણ છન. 

(૬૧) �  ્ાર� વાતોનન ધયાન દઈ ્ાભંળન છન, તન �બૂ 

જ જલદ� નફો પારત કર� લન છન. 

(૬ર) ખર�ખર  બદંો પોતાના �નુાાો અનન નનઅમતોની 

વચચન (ફ્ાયનલો) ાોય છન અનન તનમાથંી નીકળવા માટ� 

પોતાના �નુાાોની માફ� (ઈ�હતગફાર) અનન અલલાાના 

�કુ િ્વાય તનનો બીજો કોઈ ઈલાજ નથી. 

(૬૩) �  બી� ઉપર આધાર (ભરો્ો) રાખતો નથી 

તનનન અલલાા તવગંર બનાવી દ� છન. 

(૬૪) �  મધયમ માગર અપનાવન છન, તન �ાર�ય 

બરબાદ નથી થતો અનન � ઝોાદ ( પરા�ઝગાર�) 

અપનાવન છન, તન �ાર�ય ગર�બ (ફક�ર) નથી થતો. 

(૬પ) ઈ�હતગફાર  રોઝીમા ંવધારા�ુ ંકારણ છન. 
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(૬૬) ઈ�હતગફાર  કરો તનનાથી તમન રોઝી મનળવશો. 

* ઈમલમે  મોામમમદ બલ�કર (અ્�અાસસ્લમ) 

ફરમલવે છે: 

(૬૭) અમારા  શીયાઓનન ઈમામ નુ્ નૈ 

(અલ�અાહ્લામ)ની �ઝયારતનો નકુમ આપો. કારણ ક� 

ઈમામ નુ્ નૈ (અલ�અાહ્લામ) ની �ઝયારત રોઝીમા ં

વધારો કર� છન, આ્ષુયનન લબંાવન છન અનન ખરાબ 

અકહમાતોથી બચાવન છન. 

(૬૮) ્ગા -્બંધંીઓ અનન �ુ�ંુબીજનો ્ાથન 

્દવયવાાર ( િ્લન રા�મ) કાય�નન પિવત બનાવન છન, 

માલમા ં વધારો કર� છન, બલાઓનન �ૂર કર� છન અનન 

�મરનન લાબંી કર� છન. 

(૬૯) ઝકાત  રોઝીનન વધાર� છન. 
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(૭૦) તમારા  ભાઈઓની ગનરાાજર�મા ં તનમના માટ� 

અલલાા પા ન્ �ુઆ કરવી જ�ર� છન કારણ ક� તનનાથી 

�રઝકમા ંવધારો થાય છન. 

(૭૧) એક  શખ ન્ અલલાાના ર�લૂ ાઝરત મોામમદ 

�હુતફા (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) ની 

પા ન્ આવીનન આપ (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ)ની પા ન્ લગન કરવાની ર� માગંી. 

આપ (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ)એ ફરમાવ્ુ ં: ાા ! લગન  કરો અનન તન માટ� 

ઈહલામી આદ�શો�ુ ં પાલન કરતી દ�નદાર �ીની 

પ્દંગી કરો ક� �થી તમન માલદાર પણ બની જશો. 

* ઈમલમે જઅફરદ સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે 

છે: 
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(૭૨) ્ગા-્બંધંીઓ અનન �ુ�ંુબીજનો ્ાથન ્ાર� 

વતર્ કૂ (િ્લન રા�મ) અખલાકનન �ધુાર� છન, ાાથોનન ્ખી 

(ઉદાર) બનાવન છન, નફ્નન પાક કર� છન, રોઝીમા ંવધારો 

કર� છન અનન વયનન લાબંી બનાવન છન. 

(૭૩) .... બદંો પોતાના કપડા હવચછ અનન ્ાફ રાખન, 

�શુ� ુ લગાડ�, પોતાના ઘરનન �ુદંર રાખન, ઘરના 

�ગણામા ં ઝા�ુ ં લગાવન, �યૂર �બૂન તન પા�લા રોશની 

(લાઈટ) કર�. કારણ ક� તનનાથી ફક (તગંી) �ૂર થાય છન 

અનન રોઝીમા ંવધારો થાય છન. 

(૭૪) ્ારો  પાડોશ રોઝીમા ંવધારા�ુ ંકારણ બનન છન. 

(૭પ) અલલાા  તઆલા ફરમાવન છન : 

ખર�ખર મારા ક�ટલાક બદંાઓ એવા પણ છન 

�ઓ ખ�ૂરનો એક નાનકડો �ુકડો ્દકામા ં આપન છન 

અનન નુ ં તન ્દકાનન એવી ર�તન વધા� ં � ં � ર�તન 
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તમારામાથંી કોઈ પોતાના વાછરડાનન મોટો કર� છન, તયા ં

�ધુી ક� નુ ં તન ્દકાનન ઓાદના પવરત �ટલો બનાવી 

દ� �.ં 

(૭૬) �  શખ્ અમાર� વફાત પછ� અમાર� �ઝયારત 

કરશન, તનણન �ણન ક� અમાર� ાયાતી દરમયાન અમાર� 

�ઝયારત કર� ગણાશન... 

� શખ્ અમાર� �ઝયારત કરશન, તનના �નુાાો 

માફ કર� દ�વામા ં આવશન અનન તન ફક�ર ( તગંદહત) 

થઈનન ના� મર�. 

(૭૭) �  શખ્ પોતાના ઘરના ્ભયો  ્ાથન ્ા� ં

વતરન કર� છન તનની રોઝીમા ંવધારો થાય છન. 

(૭૮) એમાં  કોઈ શક નથી ક� નનક� રોઝીમા ંવધારો કર� 

છન. 

(૭૯) ્ારા  અખલાક રોઝીમા ંવધારો કર� છન. 
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(૮૦) ઈમામન જઅફર� ્ા�દક (અલ�અાહ્લામ) એ 

પોતાના �તુ મોામમદનન ફરમાવ્ુ ં: 

�દકરા !! ખચર  બાદ કરતા ં ક�ટલા �િપયા 

(�દરામ) વધન છન ? 

આપ (અલ�અાહ્લામ) ના �તુએ ફરમાવ્ુ ં: 

ચાલી્ �િપયા. 

ઈમામ (અલ�અાહ્લામ) એ તનમના �તુનન તન 

ચાલી્ �િપયા ્દકામા ંઆપી દ�વા ફરમાવ્ુ.ં 

તનમના �તુએ ક�ુ ં: માર� પા ન્ આ (ચાલી્ 

�િપયા) િ્વાય બી�ુ ંકાઈં નથી. 

ઈમામ (અલ�અાહ્લામ)એ ફરમાવ્ુ ં: તન બ�ુ ં

્દકામા ં આપી દો ? અલલાા  તઆલા તન�ુ ં વળતર 

આપી જ દ�શન. �ુ ં તમનન નથી ખબર ક� દર�ક ચીજની 
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એક ચાવી ાોય છન અનન �રઝકની ચાવી ્દકો છન ? 

તનથી ્દકો (િનયમીત ર�તન) આરયા કરો. 

ઈમામ (અલ�અાહ્લામ) ના �તુ મોામમદ 

ઈબનન જઅફર કા� છન ક� તનણન તન ચાલી્ �િપયા 

(�દરામ) ઈમામ (અલ�અાહ્લામ) ના નકુમ �જુબ 

્દકામા ંઆપી દ�ધા, અનન દ્ જ �દવ્ પછ� મારા 

માનનીય િપતાનન કોઈક જગયાએથી ચાલી્ ા�ર 

�િપયા પારત થયા. 

(૮૧) નમાઝન  શબ ( તાજ�ુદની નમાઝ) ચા�રાનન 

�રૂાની બનાવન છન, નમાઝન શબ રાતીનન પાક કર� છન અનન 

નમાઝન શબ રોઝીમા ંવધારો થવા�ુ ંકારણ છન. 

(૮ર) �  શખ્ તણ ાજ કરશન, તન �ાર�ય ફક 

(તગંી)મા ંના� ્પડાય. 
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(૮૩) �  શખ્ જમતા પા�લા અનન પછ� પોતાના 

ાાથોનન ધોઈ લન, તો તનના જમવામા ંશ�આતથી લઈનન 

�ત �ધુી બરકત રા�શન, �ટલો ્મય તન �વશન તનની 

રોઝી િવશાળ રા�શન અનન તન શાર�ર�ક બલાઓ 

(�ુ્ ીબતો)થી �રુ�કત રા�શન. 

(૮૪) ગરમ  ખોરાકનન ઠંડો થઈ જવા દો, કારણ ક� એક 

વખત અલલાાના ર�લૂ ાઝરત મોામમદ �હુતફા 

(્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) ની ્મક 

ગરમ ખા્ુ ંલઈ જવામા ંઆવ્ુ ંતો આપ (્લલલલાાો 

અલઅા� વ આલના� વ્લલમ)એ ફરમાવ્ુ ં: 

આનન ઠં�ુ થઈ જવા દો �થી તન ખાવા લાયક 

થઈ �ય. કારણ ક� અલલાા તઆલા આપણનન આગ 

ખવરાવવા નથી ઈચછતો અનન બરકત પણ ઠંડા 

ખોરાકમા ંજ છન. 
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(૮પ) (અલલાાના) �કુ �વી કોઈ ચીજ નથી � 

વાાલી અનન મનગમતી ચીજોમા ં વધારો કર� છન અનન 

્બર �વી અનય કોઈ ચીજ નથી � અણગમતી 

બાબતોમા ંઘટાડો કર� છન. 

(૮૬) �ુ્ લમાનની  તનના ભાઈની ગનરાાજર�મા ં તનના 

માટ� કરવામા ંઆવતી �ુઆ રોઝીનન ખ�ચી લાવન છન, તનની 

ઉપર આવનાર� બલાઓ અનન �ુ્ ીબતોનન �ૂર કર� દ� 

છન અનન ફ�રશતાઓ તનનન કા� છન : તારા માટ� તનની કરતા ં

બમ્ુ ંછન. 

(૮૭) �ૂઠો  છન એ શખ્ � રાતન નમાઝન શબ પડ� છન 

અનન �દવ ન્ રોઝી-આ�વીકા ન મળવા િવષન ફ�રયાદ 

કર� છન. બનશક અલલાા� તાજ�ુદની નમાઝ પઢનાર માટ� 

�રઝકની ગનરંટ� આપી છન. 
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(૮૮) રાતીની  નમાઝ ( તાજ�ુદ) ચા�રાનન આકષરક-

�ુદંર બનાવન છન, અખલાકનન �ધુાર� છન, શર�રનન �શુ�દુાર 

બનાવન છન, રોઝીમા ં વધારો કર� છન, કઝર અદા કરવામા ં

મદદ�પ બનન છન, રંજ (ગમ)નન �ૂર કર� છન અનન �ખો�ુ ં

તનજ વધાર� છન. 

(૮૯) નમાઝન  શબની અદાયગીનન �રુ�કત રાખો. 

(િનયમીત ર�તન પઢતા રાો) કારણ ક� તન 

પરવર�દગારની નરુમત ( પાક�ઝગી) છન. તન રોઝીમા ં

વધારો કર� છન, ચા�રાનન �ુદંર બનાવન છન, �દવ્ની રોઝી 

મળવા માટ�ની ગનરંટ� છન. નમાઝન િવતમા ંલાબંો ્મય 

ઉભા રાો કારણ ક� � િવતની નમાઝમા ંલાબંો ્મય 

ઉભો રા�શન, તનનન �ામતના �દવ ન્ ઓ� ં ઉભા રા�� ુ ં

પડશન. 



�રઝક - 49 

(૯૦) �  શખ્ નરમાશ અપનાવન છન, તન લોકો પા ન્થી 

પોતાની ઈચછાઓ �રૂ� કરાવી લન છન. 

* ઈમલમે  �સૂલ કલ�ઝમ (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે 

છે: 

(૯૧) ઝકાતનન  ગર�બોના ખોરાક(પોષણ) માટ� અનન 

માલદારોના માલમા ં વધારો થાય એ માટ� ન�� 

કરવામા ંઆવી છન. 

(૯ર) ખચર  કરવામા ં મધયમ માગર અપનાવવાથી 

ઈન્ાન �ાર�ય ગર�બ નથી થતો. 

(૯૩) મઅ�મુ ઈમામ (અલ�અાહ્લામ)�ુ ંફરમાન છન 

: 

�ુ્ ુ્  ( િનમરળ) �દલથી અલલાાનો �કુ અદા 

કર�નન તમાર� ઓછ� રોઝીનન વધાર�મા ં �પાતંર કર� 

નાખો. 
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(૯૪) મઅ�મુ ઈમામ (અલ�અાહ્લામ)�ુ ંફરમાન છન 

: 

નનક� અનન ્દકો ફક�ર� (ગર�બી) અનન તગંીનન 

ભગાડ� �કૂ� છન, આ્ષુયનન વધાર� છન અનન ્ી�નર 

પકારની �બમાર�ઓનન �ુર કર� દ� છન. 

(૯પ) આય�લુલાા  ્ૈયદ મોામમદ તક� ઈહફાાની 

(અલ�અાહ્લામ)એ પોતાની અ�લૂય �કતાબ 

◌ૃિમ�ા્લુ મકાર�� ૃ મા ં આપણા ઝમાનાના ઈમામન 

માદ� (અલ�અાહ્લામ) માટ� �ુઆ કરવાના ૯૦ 

ફાયદાઓ વણરવયા છન,  તન ફાયદાઓમા ંએ પણ છન ક� : 

ઈમામન ઝમાના (અલ�અાહ્લામ) માટ� �ુઆ 

કરવાથી ઈન્ાનની �મર અનન તનના માલ તથા 

નનઅમતોમા ંવધારો થાય છન, �શુક�લીઓનો �ત આવન છન 

અનન આખર ઝમાનાના ફ�તનાઓથી �રુ�કત રા� છન. 



�રઝક - 51 

(ર) રોઝીમા ંઘટાડો થવાના કારણો 

બદંાના ક�ટલાક કામો એવા પણ ાોય છન �ની 

્ીધી અ્ર તનના �રઝક ઉપર પડતી ાોય છન. આવા 

�નુાાના કામો કરવા બદલ તનની રોઝીમા ંઘટાડો થઈ 

�ય છન, તનનો વયવ્ાય તગં થઈ �ય છન અનન તનની 

ઉપર આિથ�ક �શુક�લીઓ આવી પડ� છન. અલલાા નથી 

ઈચછતો ક� તનનો કોઈપણ બદંો �શુક�લીમા ંફ્ાઈ �ય, 

પરં� ુઆ બ�ુ ંતનનન ��તૃ કરવા અનન તનનન �નુાાોથી 

અટકાવવા માટ� ાોય છન. �ાર�ક અલલાા તરફથી 

�રઝકમા ં ઘટાડો તનની ક્ોટ� માટ� પણ ાોય છન �થી 

કર�નન તનના દરજ�મા ં વધારો થાય અનન તનના 

અગાઉના �નુાાો માફ થઈ �ય. આ ઉપરાતં રોઝીના 

ઓછા ાોવા માટ� �રવાયતમા ં બી� પણ ક�ટલાક 
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પ�રબળો દશારવનલા છન. પરં� ુ આવા ક�ટલાક આિથ�ક 

્કંડામણમા ંફ્ાઈ ગયનલા લોકો આ પ્ના િનરાકરણ 

માટ� દોરા-ધાગા, ��ુ, તતં-મતં અનન તનના �વી બી� 

�ઘશધધાઓમા ં અટવાઈ �ય છન, તો વળ� ક�ટલાક 

લોકો ્ા�-ુ્તંો, �લુલાઓ અનન કા�વાતા માાન 

��ુષોએ બતાવનલા વયથર અનન �બનઈહલામીક ઉપાયોનન 

અ�ુ્ રવામા ં ્મય બગાડતા ાોય છન. પરં� ુ થાય છન 

તો એજ � અલલાા� �કુરરર (ન��) ક્ુર ાોય છન. જયાર� 

ક� કોઈ એવો પ્ નથી �નો ઉ�ર આપણા ્ાચા 

માગરદશરકો એટલન ક� એાલનબતૈ (અલઅા��હુ્લામ) અનન 

�ુરઆનન ન આરયો ાોય. ચાલો આપણન તનમની મદદથી 

આ પ્નો ઉક�લ �ણીએ : 

* અલ્લા  તઆ્લ પોતલહી �કતલબ 

�ુરઆહમ�મમલ ંફરમલવે છે: 
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(૧) �ું  તનમણન નથી જો્ુ ં ક� અમન તનમની અગાઉના 

ઝમાનાના લોકોમાથંી ક�ટલીય પનઢ�નો નાશ કર� નાખયો 

ક� �મનન ઝમીન પર એવી શ�કત આપી ાતી ક� તનવી 

તમનન ( પણ) આપી નથી, અનન અમન તનમના પર 

આકાશમાથંી ્મયાતંર� જોઈતી ભર�રૂ ��ૃષટ 

વર્ાવતા ાતા અનન તનમની ા�ઠળ નદ�ઓ વા�તી કર� 

દ�ધી ાતી, (પરં�)ુ પછ� તનમના �નુાાોના કારણન 

અમોએ તનમનો નાશ કર� નાખયો અનન તનમની 

(જગયાએ) પછ� નવન્ રથી બી� પનઢ�ઓ ્�ન કર� 

દ�ધી. 

* ાઝરત મોામમમ �સુતફલ (સલ્લ્લાોહઅ્અાદહવહ

આ્ેા�હવસલ્મ) ફરમલવે છે : 

(ર) યા  અલી (અલ�અાહ્લામ) વય�ભચારના છ 

�કુ્ાન છન. 
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તણ �ુિનયામા ં: ઈજજત ચાલી �ય છન, �તૃ્ ુ જલદ� 

આવન છન, રોઝીમા ંઘટાડો થાય છન. 

તણ આખનરતમા ં: ્ખત ર�તન �ા્ાબ લનવામા ંઆવશન, 

અલલાા નારાજ થાય છન, ામંનશા માટ� જા�મુમાં  રા�� ુ ં

પડશન. 

(૩) �  શખ્ પોતાના કોઈ �ુ્ લમાન ભાઈનો ાક 

રોક� લન છન, અલલાા તઆલા તનના માટ� �રઝકની 

બરકતનન ારામ કર� દ� છન, જયા ં �ધુી ક� તન તોબા ન 

કર� લન. 

(૪) અય  અ�ઝુર ( અ.ર.) લોકો પા ન્ માગંવાથી 

બચો. કારણ ક� તન તનજ ્મયન બનઈજજત (અપમાનીત) 

કર� નાખનાર અનન �બૂ જ ઝડપથી ફક ( ગર�બી)નન 

ખ�ચી લાવનાર છન તનમજ તનના િવષન કયામતના �દવ ન્ 

લાબંો �ા્ાબ છન  
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(પ) �  શખ્ પોતાના માટ� (લોકો ્મક) માગંણી 

કરવા લાગન છન, તો અલલાા તઆલા તનના માટ� ફક 

(ગર�બી) અનન તગંીના દરવા� ખોલી નાખન છન. 

(૬) ાઝરત  મોામમદ �હુતફા (્લલલલાાો અલઅા� 

વ આલના� વ્લલમ) ફરમાવન છન : 

� શખ્ પોતાના માટ� લોકો પા ન્ માગણી 

કરવાની શ�આત કર� દ� છન, અલલાા તઆલા તનના માટ� 

ફક ( ગર�બી) અનન નાદાર�ના ્ી�નર દરવા� ખોલી 

નાખન છન. 

(૭) � પોતાની ગર�બીનન �ા�ર કર� છન, તન ગર�બીનન 

ખ�ચી લાવન છન. 

(૮) � શખ્ પોતાના માટ� માગંવાના દરવા� 

ઉઘાડ� નાખન છન, અલલાા તઆલા તનના માટ� 

ફક(ગર�બી) અનન નાદાર�ના ્ી�નર દરવા� ખોલી 
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નાખન છન, �ના નાનામા ંનાના દરવા�નન પણ કોઈ પણ 

ચીજ બધં કર� શકતી નથી. 

(૯) અલલાા  તઆલા પા ન્ � કાઈં પણ છન, તન તનની 

ઈતાઅત વગર મનળવી શકા� ુ ંનથી. 

(૧૦) �  શખ્ �રયાકાર�, દ�ખાવ, પિ્ધધી, ખયાિત, 

નામ અનન શોારત માટ� ઈલમ પારત કર� છન અનન તનના 

વડ� �ુિનયાનન ભનગી કર� છન, અલલાા તઆલા તનની 

પા ન્થી બરકત છ�નવી લન છન, તનના રોજગાર 

(વયવ્ાય)નન તગં બનાવી દ� છન અનન તનનન પોતાના 

ાવાલન કર� દ� છન, અનન અલલાા �નન પણ પોતાના 

ાવાલન ્�પી દ� છન તન તબાા (બરબાદ) થઈ �ય છન. 

(૧૧) �  શખ્ પોતાના �ુ્ લમાન ભાઈનન 

િમલાવટવાળ� ( બનાવટ�-નકલી) ચીજ આપન છન, 

અલલાા તઆલા તનની રોઝીમાથંી બરકત ઉઠાવી લન છન, 
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તનનો વયવ્ાય ખરાબ ર�તન ભાગંી પડ� છન અનન અલલાા 

તનનન તનના નફ્ના ાવાલન ્�પી દ� છન. 

(૧ર) લાલ�ુ  વ�ંચત રા� છન અનન ્ાથન-્ાથન તન � 

બાબતોમા ંલાલચ કર� છન તનમા ંઅપમાિનત પણ થાય 

છન, અનન વ�ંચત ન પણ ક�મ રા�  કારણ ક� તન અલલાાના 

વાયદાથી �ૂર થઈ ગયો ાોય છન. 

(૧૩) �નુાાોમાં  ક�ટલાક �નુાાો એવા છન �નો 

કફફારો (પનનલટ�-�ગુતાન-દંડ) ન તો નમાઝ બની શક� 

છન ન તો ્દકો. 

આપ (અલ�અાહ્લામ)નન �છૂવામા ંઆવ્ુ ં: 

યા ર�ુ્ લુલાા (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ) ! તો પછ� કઈ ચીજ તનના માટ� કફફારો 

બનશન ? 
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આપ (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ) એ ફરમાવ્ુ ં: 

રોઝીની તલાશમા ંરંજ અનન ગમ. 

(૧૪) ચાર  બાબતો એવી છન �માથંી એક પણ જો 

કોઈના ઘરમા ં પવનશી �ય, તો તનનન તબાા અનન 

બરબાદ કર� નાખન છન અનન તન ઘર બરકત વડ� કયાર�ય 

આબાદ થઈ શક�ુ ંનથી : 

ખયાનત, ચોર�, દા��ુ ં ન્વન, વય�ભચાર (�ઝના) 

* ાઝરત  અ્ી ઈબહે અબી તલ્ીબ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે: 
(૧૫) �ની  અ�લ વધી �ય છન, તન�ુ ં ન્ીબ ઘટ� 

�ય છન, અનન અલલાા �નન પણ અનનકગણી (અઢળક) 

અ�લ અતા કર� છન, તન પછ� તન ( અ�લ)નો �ા્ાબ 

તનના �રઝકમા ંકર� લન છન. 
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(૧૬) ક�ટલાય  માલદારોનન ઝમાનાએ ( ્મય) ાક�ર 

(ાલકા) બનાવી દ�ધા. 

(૧૭) પોતાના  ઘરના ્ભયો, ્ગા-્બંધંીઓ અનન 

�ુ�ંુબીજનો ્ાથન વયવાાર તોડ� નાખવાની ્ાથન કોઈ 

પણ પકારનો વધારો શ� નથી. 

(૧૮) ાઝરત  અલી ઈબનન અબી તાલીબ 

(અલ�અાહ્લામ) એ અબ�ુલલાા ઈબનન અબબા્નન 

લખ્ુ ં: 

તમન તમાર� મોતથી આગળ નથી વધી શકતા, 

અનન તમન તન ચીજો પણ મનળવી નથી શકતા � તમાર� 

નથી. 

(૧૯) ક�ટલાય  એવા લોકો છન �ણન પોતાની �તનન 

થકવી નાખી, છતાયં તનઓની રોઝી તગં રા�, અનન 
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ક�ટલાય એવા લોકો છન �ઓ �રઝક મનળવવામા ં

મધયમ્ર રહા, પણ તકદ�ર� તનઓનો ્ાથ આરયો. 

(ર૦) (લોકો  પા ન્) માગં�ુ,ં ઝબાનનન કમજોર બનાવી 

દ� છન, બાા�ુર �દલનન તોડ� નાખન છન, ઈજજતદારનન 

બનઆબ� ઈન્ાનના હથાનન લાવીનન ઉભો કર� દ� છન, 

પિતષઠાનન ખોઈ નાખન છન અનન રોઝીનન � ૂ્ ી નાખન છન. 

(ર૧) �  શખ્ અલલાા તબારક વ તઆલાનન �કૂ�નન 

બી� પા ન્ માગંન છન, તન વ�ંચત રા�વા માટ� ાકદાર બની 

�ય છન. 

(રર) (લોકો  પા ન્) માગં�ુ ં ફક(ગર�બી) અનન 

નાદાર�ની ચાવી છન. 

(ર૩) જ�રતમદંનન  કંઈ ન આપ�ુ ં નનઅમતો જતી 

રા�વા�ુ ંકારણ છન. 

(ર૪) નકામો  ખચર (ઈસાફ) ફક (ગર�બી)�ુ ંકારણ છન. 
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(રપ) નકામો  ખચર ( ઈસાફ) અઢળક ્પંિ�નો પણ 

�ત લાવી દ� છન. 

(ર૬) �  શખ્ મા�નત અનન િપરશમ કરવા ઉપર 

્બર ના� કર� તનનન ફક�ર� અનન તગંી ઉપર ્બર 

કરવી પડશન. 

(ર૭) તમન  તમાર� પ્દંગીની ચીજો અલલાા પા ન્થી 

તયા ં �ધુી નથી મનળવી શકતા જયા ં �ધુી ક� તમન એ 

ચીજો માટ� ્બર ન કરો �નન તમન (મનળવવાની) ઈચછા 

ધરાવો છો. 

(ર૮) તમાર�  એ લોકોમાથંી ન થઈ જ�ુ ંજોઈએ �ઓ 

પોતાનન મળતી ચીજો ઉપર �કુ નથી કરતા અનન � 

કાઈં બચન છન તનમા ંવધારો થઈ �ય એવી આશા રાખન 

છન. 
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(ર૯) વ�ંચત  (મા��મ) રા�વા�ુ ંએક કારણ આળ્ાઈ 

(�હુતી) પણ છન. 

(૩૦) ઈન્ાન  આળ્ના કારણન ઘ્ુ ંબ�ુ ંખોઈ બન્ ન 

છન. 

(૩૧) તવગંર�  ( માલદાર�)નો હવીકાર અલલાાના 

�કુમા ં ગણાય છન અનન તગંી ( ગર�બી)નન �ા�ર કર�ુ ં

ગર�બી (ફક�ર�)નન ખ�ચી લાવન છન. 

(૩ર) લાલચનન  �ા�ર કરવી ગર�બી�ુ ંકારણ બનન છન 

અનન તન ફક�ર બનાવી દ� છન. 

(૩૩) નીચનની  બાબતો - �ુટ�વો ગર�બી, ફક�ર� અનન 

તગંી�ુ ંકારણ બનન છન : 

- ઘરમા ંકરોળ�યાના �ળા રા�વા દ�વા 

- બાથ�મ (હનાન�ાૃ)મા ંપનશાબ કર�ુ ં

- જનાબતની ાાલતમા ંખા�ુ ં
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- વાં્ ની લાકડ� ( �નાથી ટોપલી વગનર� 

બનાવવામા ં આવન છન તનના) વડ� �ખલાલ 

કર�ુ ં( દાતંમા ં ભરાઈ ગયનલો ખોરાકના 

કણો કાઢવા) 

- કચરો (�ઠવાડ) ઘરમા ંપડયો રા�વા દ�વો 

(તનનો િનકાલ ન કરવો) 

- �ૂઠ� ક્મ ખાવી 

- વય�ભચાર (�ઝના) કરવો 

- લાલચથી કામ લન�ુ ં

- મગ�રબ અનન ઈશાના ્મય દરમયાન ��ૂ ુ ં

- �યૂર ઉગવાના ્મય પા�લા ��ુ ુ.ં 

- �ૂ�ુ બોલવાની આદત પાડવી 

- વધાર� પમાણમા ં ગીત અનન રાગવાળા 

અવાજ ્ાભંળવા 
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- રાતન માગંવા આવનારાનન ખાલી ાાથન પાછો 

ફ�રવી દ�વો 

- વનપાર અનન કમાણીમા ં�દા� વગર કામ 

કર�ુ ં

- ્ગા-્બંધંીઓ અનન �ુ�ંુબીજનો ્ાથન ્ારો 

વતારવ ન કરવો 

(૩૪) �ૂ�ુ  બોલવાની આદત તગંદહતી ( ગર�બી)�ુ ં

કારણ બની �ય છન. 

(૩પ) લાલચ  ફક�ર� (તગંી)�ુ ંકારણ બનન છન. 

(૩૬) લાલચ�ું  �ા�ર કર�ુ ં ફક ( ગર�બી)નન ખ�ચી 

લાવન છન. 

(૩૭) જયાર�  ખયાનત ્વર્ ામાનય બાબત બની જશન, 

તયાર� બરકતો ઉપાડ� લનવામા ંઆવશન. 
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(૩૮) �નુાાો  કરવાથી બચો કારણ ક� જયાર� પણ 

ક્ોટ� (ઈમતનાાન) અથવા �રઝકની તગંી આવી પડ� છન, 

તો તન કોઈનન કોઈ �નુાાના કારણન ાોય છન, તયા ં�ધુી ક� 

ઠ�્ વાગવી, �લૂ-�કૂ થવી અનન �શુક�લીઓ આવી 

પડવી (પણ �નુાાના કારણન ાોય છન.) 

અલલાા �બુાાનન ુવ તઆલા પોતાની �કતાબ 

�ુરઆનન મ�દમા ંફરમાવન છન : 

અનન � �ુ્ ીબત તમાર� ઉપર આવી પડ� છન, તન 

તમારા પોતાના ાાથો (એ કર�લા કાય�)�ુ ંજ પ�રણામ 

છન, (છતા ંપણ) તન (અલલાા) ઘ્ુ ંબ�ુ ંમાફ કર� દ� છન. 

(�.ૂ �રુા : આયત ન.ં ૩૦) 

(૩૯) �  શખ્ અલલાાની રાામા ં ભાઈચારાથી કામ 

લનશન, તન ફાયદામા ંરા�શન અનન � �ુિનયા માટ� ભાઈચારો 

રાખશન, તન વ�ંચત રા� જશન. 
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(૪૦) ખો�ંુ  (વયથર) આયોજન કમાણી માટ� આફત છન. 

(૪૧) રોઝી  વા�ચાઈ ગઈ છન, લાલ� ુવ�ંચત (મા��મ) 

રા� ગયો છન. 

(૪ર) લાલચ  ફક�ર��ુ ંકારણ ાોય છન. 

(૪૩) લાલચ�ું  �ા�ર થ�ુ ંફક�ર�નન ખ�ચી લાવન છન. 

(૪૪) શમરનન  વ�ંચતપણા ( મના�મી) ્ાથન મનળવી 

દ�વામા ંઆવન છન. 

(� કામ કરવામા ં શમર રાખન છન, તન રોઝીથી 

વ�ંચત રા� �ય છન.) 

(૪પ) ાયા  (શમર) રોઝી માટ� અવરોધક છન. 

(૪૬) ખો�ંુ  (વયથર અનન અણઘડ) આયોજન ગર�બીની 

ચાવી છન. 
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(૪૭) ફક  ( તગંી)નન �ૂર કરનાર� ચીજોમા ં પોતાના 

ખોરાક (માત) ઉપર રા� રા�વાથી વધીનન કોઈ ચીજ 

નથી. 

* સૈ્�ુશ્ોામલ  ઈમલમે �ુસૈહ (અ્�અાસસ્લમ) 

ફરમલવે છે: 

(૪૮) જયાર�   ઝમાનો તમનન �કુ્ાન પા�ચાડવા 

લાગન, તો તનની મખ્કુ ્મક �ક� ન �વ તનમજ 

રોઝીની વા�ચણી કરનાર અલલાા િ્વાય કોઈ પા ન્ ન 

માગંો. 

જો તમન �વૂરથી લઈનન પિ�મ �ધુી શોધતા 

રા�શો, તો અલલાા િ્વાય બી�ુ ંકોઈ એ�ુ ંના� મળન � 

ઈન્ાનનન �શુન્ીબ અથવા બદન્ીબ બનાવી શક�. 

* ઝૈ�ુ્  આબેમ�હ ઈમલમે સજ�મ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 
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(૪૯) .... અનન મનન નકામા ખચર (ઈસાફ)થી �ૂર રાખ, 

માર� રોઝીનન બરબાદ થવાથી બચાવી લન, મારા માલમા ં

બરકત આપ અનન તનમા ંવધારો કર અનન મનન તનમાથંી 

નનક કામોમા ંખચર કરવા બદલ ાક માગર અનન ્વાબ 

�ધુી પા�ચાડ� દ�. 

(પ૦) લોકો  પા ન્ ઈચછાઓ �ણૂર કરવા માટ� માગં�ુ ંએ 

�જ�દગીનન બનઈજજત કર� નાખન છન, ાયા (શમર)નો નાશ 

કર� છન, પભાવ (રોબ) ઓછો કર� નાખન છન. તન �બુ જ 

ઝડપથી ફક (ગર�બી)નન ખ�ચી લાવન છન જયાર� ક� લોકો 

પા ન્ ઓછ� માગંણી કરવી ઝડપથી તવગંર બનાવી 

દ�નાર બાબત છન. 

* ઈમલમે  મોામમમદ બલ�કર (અ્�અાસસ્લમ) 

ફરમલવે છે : 
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(૫૧) અમનન  રોઝી�ુ ંમાધયમ બનાવીનન લોકો પા ન્થી 

રોઝી ન મનળવો ના�તર અલલાા તમનન ગર�બ અનન 

મોાતાજ બનાવી દ�શન. 

(પર) લોકો  પા ન્ માગંણી કરવાથી ઈજજત �મુાવવી 

પડ� છન અનન ાયા (શમર) નાશ પામન છન જયાર� ક� લોકો 

પા ન્ રા�લી ચીજો બાબતન માગંણી ન કરવામા ં

મોઅમીન માટ� ઈજજત છન, તનમજ લાલચ �રંુત 

(તાતકા�લક) આવી પડનાર� ગર�બી (ફક) છન. 

(પ૩) ખર�ખર  બદંો જયાર� કોઈ �નુાા કર� છન, તો 

તનનાથી તનની રોઝી રોક� લનવામા ંઆવન છન. 

(પ૪) અમન  અલલાાના ર�લૂ ાઝરત મોામમદ �હુતફા 

(્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) ના પતમા ં

આ વાત લખનલી જોઈ : 
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.... જયાર� લોકો પોતાના ઘરના ્ભયો, ્ગા-

વાાલા અનન �ુ�ંુબીજનોની ્ાથન ્બંધંો તોડવા લાગશન, 

તો તનઓનો માલ ખરાબ (�ુષટ) લોકોના ાાથોમા ંચાલયો 

જશન. 

(પપ) અમી�લ  મોઅમનનીન અલી ઈબનન અબી તાલીબ 

(અલ�અાહ્લામ)એ ફરમાવ્ુ ં: 

જયાર� લોકો પોતાના ઘરના ્ભયો, ્ગા-

વાાલા અનન �ુ�ંુબીજનોની ્ાથન ્બંધંો તોડવા લાગશન, 

તો તનઓનો માલ ખરાબ લોકોના ાાથોમા ંચાલયો જશન. 

(પ૬) અલલાા  તઆલાએ ( લોકોના) �દલ અનન 

શર�રનન ્� આપવા માટ� િવિવધ પકારની િશકા-દંડ 

ન�� કયાર છન. (�મ ક�) વયવ્ાય તગં થઈ જવો (રોઝી 

ઓછ� થઈ જવી) અનન ઈબાદતમા ંઆળ્ થવી, પરં� ુ
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�દલના કઠણ થઈ જવાથી વધીનન બદંાનન બી� કોઈ 

્� નથી મળતી. 

* ઈમલમે જઅફરદ સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે 

છે : 

(૫૭) માત  એક �ૂઠના કારણન ઈન્ાન નમાઝન શબથી 

વ�ંચત રા� શક� છન અનન નમાઝન શબથી વ�ંચત રા��ુ ંએ 

(ાક�કતમા)ં �રઝકથી વ�ંચત રા��ુ ંછન. 

(પ૮) તૌરાતમાં  લખન્ુ ં છન : અય આદમ 

(અલ�અાહ્લામ)ની ઔલાદ માર� ઈબાદત માટ� ્મય 

ફાળવી દ�, નુ ં તારા �દલનન તવગંર�થી માલામાલ કર� 

દઈશ, તનન (રોઝી) શોધવાની તકલીફ પણ ના� આ�ુ,ં 

અનન મારા માટ� તાર� તગંીનો ઉક�લ જ�ર� થઈ જશન, 

તારા �દલનન મારા ખૌફથી ભર� દઈશ. અનન જો તન માર� 

ઈબાદત માટ� ્મય ન ફાળવયો, તો નુ ં તારા �દલમા ં
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�ુિનયાની લનવડ-દ�વડનો �બાર ખડક� દઈશ ( અનન 

છતા)ં તનનાથી તાર� તગંી�ુ ં િનવારણ ના� થાય અનન 

તનન રોઝીની શોધમા ંનાખી દઈશ. 

(પ૯) અલલાાની  ક્મ તણ બાબતો ાક (્તય) છન : 

- ઝકાત માલનન ઘટાડતી નથી. 

- શ�કત ાોવા છતા �લમનો બદલો ન 

લનનારનન અલલાા ઈજજત અતા કર� છન. 

- � શખ્ પોતાના માટ� લોકો પા ન્ 

માગંવાની શ�આત કર� છન, અલલાા તનના 

માટ� ફક�ર� ( ગર�બી) અનન તગંીના 

દરવા� ખોલી નાખન છન. 

(૬૦) �  શખ્ પોતાના ્તંાન માટ� બદ�ુઆ કર� છન, 

તનનન અલલાા ફક�ર� અનન તગંદહતીના ાવાલન કર� દ� છન. 
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(૬૧) �કૂ�  અનન ભીની જગયાએ � કોઈ માલ 

(્પંિ�) વનડફાઈનન બરબાદ થઈ �ય છન, તન માત 

ઝકાત અદા ન કરવાનન કારણન ાોય છન, તનથી ઝકાત વડ� 

પોતાના માલનન �રુ�કત કર� લો...... 

(૬ર) ારામ  (કાય�)મા ંવધારો �રઝકનન ઘટાડ� છન. 

(૬૩) જયાર�  કોઈ કોમ ઉપર �ુ્ ીબત આવી પડ� છન 

અનન છતા ંપણ તન (કૌમ) તનનાથી બોધપાઠ - િશખામણ 

લનતી નથી અનન �નુાાો કરતા ં અટકતી નથી, તો 

અલલાા તઆલા તનનન ્ૌથી મોટ� ્� એ આપન છન ક� 

તનઓના �રઝકમા ંઘટાડો કર� નાખન છન. 

(૬૪) ક્મ  ખાવા�ુ ંકા�વામા ંઆવન તયાર� ખોટ� ક્મ 

ખાઈ લનવી એ ્દાય (કાયમ) રા�નાર� ફક�ર�નન 

પોતાની ્ાથન લઈ આવન છન. 
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(૬પ) �  �નુાાોના કારણન રોઝીનન અટકાવી લનવામા ં

આવન છન, (તન) વય�ભચાર (�ઝના) છન. 

(૬૬) તણ  બાબતો વ�ંચત રા�વા�ુ ંકારણ ાોય છન. 

- વારંવાર માગંણી કરવી 

- ગીબત કરવી 

- મશકર� કરવી / ઠ�કડ� ઉડાડવી 

(૬૭) ચાર  પકારના લોકોની �ુઆ ક�લૂ થતી નથી : 

- � શખ્ ઘરમા ં બન્ ીનન અલલાા પા ન્ 

રોઝીની માગંણી કર� છન, તનનન અલલાા 

તઆલા ફરમાવન છન : �ુ ં મ� તનન રોઝીની 

શોધ માટ� નીકળવાનો નકુમ નથી આરયો 
?? 

- � શખ્ પોતાની પ�તન માટ� બદ�ુઆ કર� 

છન, તનનન અલલાા તઆલા ફરમાવન છન : �ુ ંમ� 
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તનના વયવાારો તારા ાાથમા ંનથી આરયા 
?? 

- � શખ્ પોતાના માલ અનન દૌલતનન 

તબાા કર� નાખયા પછ� અલલાા પા ન્ 

�રઝકની માગંણી કર� છન તનનન અલલાા 

તઆલા ફરમાવન છન : �ુ ં મ� તનન મધયમ 

માગર અપનાવવાનો નકુમ આરયો ન ાતો 
?? 

* ઈમલમે અ્ી રઝલ (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૬૮) (લોકો પા ન્) માગંણી કરવી એ તગંદહતી 

(તગંી)ની ચાવી છન. 

* મઅ�મૂ ઈમલમ (અ્�અાસસ્લમ)�ુ ંફરમલહ છે : 
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(૬૯) તમન  તમાર� પ્દંગીની ચીજો તયા ં�ધુી નથી 

મનળવી શકતા, જયાં  �ધુી ક� તમન તમાર� અણગમતી 

બાબતો ઉપર ્બર ના� કરો. 
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(૩) અલલાા� રોઝી પા�ચાડવાની ગનરંટ� 

આપનલ છન. 

 

* અલ્લા  તઆ્લ પોતલહી �કતલબ 

�ુરઆહમ�મમલ ંફરમલવે છેહ: 

(૧) અનન  �થૃવી પર ચાલનારા ક�ટલાય એવા છન ક� 

�ઓ પોતાની રોઝી �ચક�નન ફરતા નથી, પણ અલલાા 

જ તનમનન રોઝી પા�ચાડ� છન અનન તનમનન પણ, અનન એજ 

મોટો ્ાભંળનાર અનન �ણનાર છન. 

(ર) અનન  �થુવી પર કોઈ એ�ુ ંચાલનાર પાણી નથી 

ક� �ની રોઝી અલલાાના શીર� ન ાોય અનન એજ તનના 

રા�વા�ુ ં હથાન તથા તનનન ્�પવા�ુ ં �ણન છન, લવા� 

મા�ઝમા ંદર�ક બાબત�ુ ંવણરન આપનલ છન. 
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(૩) તન  એજ છન � તમનન પોતાની િનશાનીઓ દ�ખાડ� 

છન અનન આકાશ પરથી તમારા માટ� રોઝી ઉતાર� છન, 

અનન તનઓજ બોધ ગાણ કર� છન ક� � ( તનની તરફ) 

વારંવાર ર�ૂ થાય છન. 

(૪) એમાં  કોઈ શક નથી ક� અલલાા જ રઝઝાક 

(રોઝી આપનાર), શ�કતશાળ� અનન બળવાન છન. 

(પ) �ણન  જમીનનન તમારા માટ� બીછા�ુ ં બનાવ્ુ ં

તથા આકાશનન એક છત, અનન �ણન આકાશમાથંી પાણી 

ઉતા્ુ�, પછ� તન વડ� તમાર� રોઝી માટ� ફળો પનદા કયાર 

.... 

(૬) ઈમાન  લાવનારાઓ !! �  પાક વહ�ઓુની 

અમોએ તમનન રોઝી આપી છન તનમાથંી ખાઓ પીઓ 

અનન અલલાાનો આભાર માનો અગર તમન તનના જ 

િન:હવાથર બદંા ાો..... 
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(૭) જયાર�-જયાર� જ. ઝકર�યા ( ્.અ.) નબી તન 

બાળાનન (જ. મ�રયમનન જોવા માટ�) મ�હજદમા ંપવનશતા 

તો જ. મ�રયમની પા ન્ (કોઈ નન કોઈ) ખાવાની ચીજ 

(આવી ગયનલી) જોતા, આમ થવાથી તનઓ આ�યર 

પામતા અનન તનણીનન �છૂતા ક� : 

અય મ�રયમ (્.અ.) આ (ખાવાની) વહ�ઓુ 

તાર� પા ન્ �ાથંી (આવી પા�ચી) 

જ. મ�રયમ ( ્.અ.) જવાબ આપતા ક� ( આ 

બ�ુ)ં અલલાા તરફથી છન, બનશક અલલાા �નન ઈચછન 

તનનન બન�ા્ાબ રોઝી અતા કર� છન. 

(૮) (અય  ર�લૂ ) � ુ ં( તનઓનન) કા� દ� ક� �ુ ં ન ુ

અલલાા ક� � આ્માન અનન જમીનનો ્�ન કરનાર 

છન તનનન �કૂ�નન બી� કોઈનન મારો વલી ( મદદગાર) 
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બનાવી લઉ ??? જયાર� ક� ( ાક�કતમા)ં તન બધાનન 

ખવડાવન છન અનન તનનન (કોઈ) ખવડાવ�ુ ંનથી...... 

(૯) અલલાા  એ જ છન ક� �ણન આ્માનો તથા 

જમીન�ુ ં ્�ન ક્ુ� અનન આકાશ પરથી પાણી 

વર્ાવ્ુ ં અનન પછ� તન વડ� તમાર� રોઝી માટ� ફળો 

ઉગાડયા. અનન વાાણોનન તમારા તાબન કર� દ�ધા ક� 

તનના નકુમથી દ�રયામા ં ચાલતા ફરતા રા�, અનન 

નદ�ઓનન પણ તમારા કબ�મા ંકર� આપી. 

(૧૦) અનન  ( અલલાા�) જમીનનન ( તમારા વ્વાટ 

માટ�) પાથર� છન અનન તનમા ંમોટા મોટા પાાડ ઉભા કયાર 

છન અનન તનમા ંયોગય પમાણમા ંદર�ક વહ� ુઉગાડ� દ�ધી 

છન. 
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અનન તનમા ં તમારા �વન િનવારા ( રોઝી)ના 

્ાધનો (માધયમો) પણ ન�� કયાર છન અનન તનમના માટ� 

પણ ક� �મનન તમન રોઝી પા�ચાડતા નથી. 

(૧૧) અનન  તન ( અલલાા) એ જ છન �ણન દ�રયાનન 

તમારા કબ�મા ં કર� દ�ધો છન ક� �થી તમન તનમાથંી 

(માછલીઓ�ુ)ં તા�ુ ંગોશત ખાઓ અનન તનમાથંી પા�રવા 

માટ� ઘર�ણાની વહ�ઓુ (જવનલર�) કાઢો. અનન � ુ ં �ુએ 

છન નન ક� વાાણો ્�દુોના પાણીમા ંમાગર કરતા કઈ ર�તન 

પ્ાર થઈ �ય છન  અનન (આ બધાનો) ા�� ુએ છન ક� 

તમન તનની �ૃપા (રોઝી) મનળવતા રાો અનન તનનો આભાર 

માનતા રાો. 

(૧ર) અનન  અમોએ આકાશ ઉપરથી બરકતવા�ં 

પાણી વર્ાવ્ુ,ં પછ� તન વડ� બગીચામા ં(ફળ-ફળાદ�) 

તથા કાપણી કર�લા ખનતરોમા ં અનાજ ઉગાડ્ુ.ં અનન  



�રઝક - 82 

�ચા ખ�ૂરના �કૃો પણ ઉગાડયા, �ના �મખા ં એક 

ઉપર એક લટક� છન. આ બ� ુબદંાઓ માટ� રોઝી છન અનન 

એજ પાણી વડ� અમો િવરાન જમીનનન ્�વન 

(ફળ�પુ) બનાવીએ છ�એ..... 
 
(૧૩) અનન  એવા બન ્�દુો ્માન ાોઈ શકતા નથી ક� 

એક�ુ ંપાણી મી�ંુ, �ચીકર અનન પીવામા ં હવા�દષટ ાોય 

અનન બી�ુ ંખા� તથા કડ�ુ ંાોય, છતાયં દર�ક ્�મુાથંી 

તમન તા�ુ ં ગોશત ખાઓ છો, તથા ઘર�ણાની વહ�ઓુ 

કાઢો છો � તમન પા�રો છો અનન તમન વાાણોનન �ુઓ છો 

ક� તનમા ંમાગર કાપતા ક�વા ંચાલયા ં�ય છન ક� �થી તમન 

તનની �ૃપા (રોઝી) મનળવનારા થાઓ, અનન તનથી કદાચનન 

તમન તનનો આભાર માનનારા બની �ઓ. 
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(૧૪) અનન  અમન તમનન �થુવી પર વ્વાટ આરયો છન 

અનન તનમા ં તમારા માટ� કમાણીના ્ાધનો ( રોઝી)ની 

વયવહથા કર� છન, છતા ંપણ તમન ઓછો આભાર માનો 

છો. 

(૧પ) જ . મ�રયમ ( ્.અ.)ના �દકરા ા. ઈ્ા 

(અલ�અાહ્લામ)એ ફરમાવ્ુ ં: 

અય અલલાા ! અય અમારા રબ ! 

આ્માનમાથંી અમાર� તરફ ખોરાકનન ઉતાર ક� �થી 

અમાર� પા�લાના અનન પછ�નાઓ માટ� ઈદ બની �ય 

અનન તારા તરફથી િનશાની (પણ), અનન અમનન �રઝક 

અતા કર, અનન � ુ ં્ૌથી શનષઠ રોઝી પા�ચાડનાર છો. 

(૧૬) અલલાા  તઆલાની વા�મા ંછન ક� : 

અય આદમ (અલ�અાહ્લામ) ના ફરઝદં મ� 

તનન માટ�માથંી અનન પછ� વીયર�બ��ુમાથંી પનદા કય�. 
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બ્ નુ ંતનન પનદા કરવાથી ન કંટાળયો તો પછ� �ુ ંતારા 

માટ� ્મય્ર એક રોટ�ની વયવહથા કરવાથી કંટાળ� 

જઈશ  

ાઝરત અ્ી ઈબહે અબી તલ્ીબ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૧૭) ાઝરત અલી ઈબનન અબી તાલીબ 

(અલ�અાહ્લામ)નન �છૂવામા ંઆવ્ુ ં: 

અલલાા આટલી બધી િવશાળ મખ્કૂનો 

�ા્ાબ કઈ ર�તન લનશન? 

આપ (અલ�અાહ્લામ)એ ફરમાવ્ુ ં: એજ ર�તન 

�મ અલલાા આ આટલી મોટ� િવશાળ મખ્કૂનન રોઝી 

પા�ચાડ� છન. 
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આપ (અલ�અાહ્લામ)નન ફર� �છૂવામા ંઆવ્ુ ં

: અલલાા લોકોનો �ા્ાબ કઈ ર�તન લનશન જયાર� ક� લોકો 

તનનન જોઈ પણ શકતા નથી ?? 

આપ (અલ�અાહ્લામ)એ ફરમાવ્ુ ં: એજ ર�તન 

�મ અલલાા લોકોનન રોઝી પા�ચાડ� છન, પણ લોકો તનનન 

જોઈ શકતા નથી. 

(૧૮) તમન  બધા અલલાાના �ુ�ંુબીજનો છો, અનન 

અલલાા પોતાના �ુ�ંુબનો બોજો ઉઠાવનાર છન. 

(૧૯) ્કુમાન  (અલ�અાહ્લામ) એ પોતના �તુનન 

ન્ીાત કરતા ંફરમાવ્ુ ં: 

મારા �દકરા રોઝી બાબતન � શખ્ ઓ� ંયક�ન 

અનન કમજોર િનઅયત ધરાવતો ાોય, તનણન એ વાત 

પરથી બોધપાઠ લનવો જોઈએ ક� અલલાા તઆલાએ 

તનનન ્�નના તણ તબ�ામાથંી પ્ાર કય� છન અનન 
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દર�ક પ�ર�હથતીમા ંતનનન રોઝી પા�ચાડ� છન, જયાર� ક� તન 

(તનમાનંા) કોઈ પણ ્જંોગોમા ંરોઝી કમાવવા ્કમ ન 

ાતો તનમજ તનનન રોઝી મળ� શક� તનવો બીજો કોઈ �ોત 

પણ ન ાતો. તો પછ� ચોથા તબ�ામા ં પણ તન 

(અલલાા) જ તનનન રોઝી પા�ચાડશન ( �ણન અગાઉના 

તણ તબ�ામા ંરોઝી પા�ચાડ� ાતી) 

અલલાા �બુાાનન ુ વ તઆલા ઈન્ાનનન તનની 

માતાના ગભરમા,ં તનની માનંા �ૂધ વડ� અનન બાળપણથી 

્વુાવહથા �ધુી તનની માતા-િપતાના ઉછનર થક� રોઝી 

પા�ચાડ� છન, તયા ં �ધુી ક� તન અ�લમદં થઈ �ય છન 

અનન પોતાની રોઝી પોતન કમાવવા માટ� ્કમ બની 

�ય છન. પછ� તન�ુ ં�દલ તગં થવા લાગન છન, તન પોતાના 

પરવર�દગાર િવષન બદ�મુાની કરવા લાગન છન ( ક� તન 

રોઝી આપશન ક� ક�મ), રોઝી ઓછ� થઈ જવાના ડરથી 
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અનન અલલાા પર યક�ન ન રાખવાના કારણન પોતાની 

્પંિ�મા ં વા�જબ થતા ાકો આપવાની ના પાડ� છન 

તનમજ પોતાના અનન પોતાના �ુ�ંુબીજનો માટ� ખચર 

કરવામા ંકં�ૂ્ાઈ કર� છન....... 

(ર૦) અલલાા�  બધા માટ� �રઝક ની વા�ચણી કર� 

લીધી છન, તન દર�કના કાય� અનન ચા�રત તનમજ �ા્ની 

્ખંયાથી પણ મા�ાતગાર છન. 
 
(ર૧) દર�ક  �વતં માટ� રોઝી છન. 

(રર) ક�ડ�ના  નાનકડા શર�રના �ગોની ગોઠવણી 

અનન તનના ચનારા અનન દ�ખાવની ��ુમતા�ુ ંબાર�કાઈથી 

િનર�કણ કરો. ક�ટલી નાની  ક� �ખો વડ� �શુક�લીથી 

જોઈ શકાય છન  તનની રોઝીની ગનરંટ� લનવાઈ �કૂ� છન 

અનન તનનન પ�ર�હથતી �જુબ�ુ ંયોગય �રઝક પા�ચ�ુ ંરા� 
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છન. અલલાા તઆલા તનનાથી બનદરકાર નથી અનન તનનન 

અતા કરવાથી અનન બદલો આપવાથી વ�ંચત નથી 

રાખતો ભલન નન પછ� તન �કૂા પતથર અનન �મનલા 

ખડકની �દર જ ક�મ ન ાોય ?? 

(ર૩) .... કાગડો ાોય ક� એકાબ, ક�તુર ાોય ક� 

�તુર�ગુર, અલલાા દર�ક પકીનન તનના નામથી બોલાવયા 

અનન તનઓની રોઝી પા�ચાડવાની ગનરંટ� આપી..... 

(ર૪) રોઝી  મનળવો કરાણ ક� તનના મનળવનાર માટ� 

તનની ગનરંટ� અપાઈ �કૂ� છન. 

(રપ) રોઝી  બન પકારની ાોય છન. એક એ રોઝી �નન � ુ ં

શોધન છન અનન એક એ રોઝી � તનન શોધન છન. જો � ુ ંતનની 

પા ન્ ના� પણ �, તો તન તાર� પા ન્ આવીનન રા�શન. 

(ર૬) અલલાાની  મખ્કૂની રોઝીના કારણો બયાન 

કરતા ંફરમાવ્ુ ં: 
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્દકા (ઝકાત)ની વયવહથા એ લોકો માટ� છન ક� 

�ઓ ્�ા (ાોદો) ધરાવતા ાોતા નથી, તનઓ પા ન્ કોઈ 

ઈમારત ( �બલડ�ગ-ઘર) ાોતી નથી, ધધંા - રોજગાર 

માટ� માલ નથી ાોતો અનન કોઈ ઈ�રા (ન�ુર)�ુ ંજાન 

ક� શ�કત પણ ધરાવતા નથી. આથી જ અલલાા� 

માલદાર લોકોના માલમા ંઝકાતનન વા�જબ કર� છન �થી 

કર�નન રોઝી બનતી રા� અનન તનમની જ�રતો ્તંોષાતી 

રા�..... 

અલલાા તઆલાએ પોતાની �કતાબમા ં આવા 

લોકોનો ઉલલનખ આ �જુબ �� છન : 

ખર�ખર ઝકાત તો માત ફક�રો માટ� અનન 

મોાતાજો માટ� અનન તનનન ભનગી કરનાર માટ� છન અનન 

�ઓ �લુામીમા ં્પડાઈ ગયા છન અનન કરજદારો માટ� 

અનન અલલાાના માગરમા ં તથા �ુ્ ાફરોની મદદ માટ� 
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છન. આ અલલાા તરફથી ( ઝકાતના) ાકો ( િનયમો) 

ન�� કરવામા ં આવયા છન, અનન અલલાા બ� ુ જ 

�ણનાર અનન �ાકમતવાળો છન. (તૌબા : ૬૦) 

(ર૭) ઝય�લુ  આબનદ�ન ઈમામન ્જ�દ 

(અલ�અાહ્લામ) ઈન્ાનના ્�ન અનન તનની રોઝીની 

વયવહથાના વણરનની ્ાથન અલલાાનન �ુઆ કરતા અનન 

આપણનન તાલીમ આપતા ફરમાવન છન : 

અય મઅ�દુ � ુ ંમારા પર રા�મ કર � ુ ંજ એ 

કા�દર છો �ણન મનન એક �ચુછ પાણીના હવ�પમા ં

�ંુમળ� ાડ�ઓના �લુબ વડ� એક �ધકાર ભયાર નાનકડા 

ઘર-માતાના ગભરમા-ંહથાન આર્ુ ં �નન તન પરદામા ં

�પાવ્ુ.ં પછ� � ુ ંમનન એક �હથિતમાથંી બી� �હથિતમા ં

ફ�રવતો રહો, તયા ં �ધુી ક� ત� મનન ્�ંણૂર ાાલતમા ં
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પા�ચાડ� દ�ધો અનન માર� �દર ાાથ-પગ વગનર� કાયમ 

�ાર. �મ ક� ત� તાર� �કતાબમા ંફરમાવ્ુ ંછન: 

ચોખ� ુ( િનમરળ) પાણી ા� ુ,ં પછ� લોા��ુ ં �ૂથ 

બનાવ્ુ ંઅનન પછ� ગઠા બનાવયા, પછ� ાાડકા બનાવયા 

અનન તનની પર ગોશત લગાડ્ુ.ં 

પછ� તન મનન તાર� ઈચછા �જુબની મખ્કૂ 

બનાવી, તયા ં �ધુી ક� નુ ં તાર� રોઝીનો મોાતાજ થયો 

અનન તારા ફઝલ અનન મદદ વગર મા� ં કામ ન થ્ુ.ં 

પછ� તન પાણી અનન ખોરાકના િમશણ વડ� મારો ખોરાક 

તૈયાર ��, અનન તન ખોરાકનન ત� તાર� એ કનીઝ મારફત 

વા�તો કર� �ના પનટમા ંતન મનન હથાન આર્ ુા� ુ ંઅનન 

�ના ગભરમા ંત� મનન અમાનત રાખયો ાતો. 

(ર૮) ઈમામન  જઅફર� ્ા�દક (અલ�અાહ્લામ) 

ફરમાવન છન : 
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રોઝીનન કોઈ લાલ� ુ વય�કતની લાલચ ખ�ચીનન 

લાવી નથી શકતી, અનન કોઈ નાપ્દં રાખનારની 

નાપ્દંગી તનનન પાછ� પલટાવી શકતી નથી.  
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(૪) રા�ઝક અલલાા જ રોઝીમા ંવધારો અનન 

ઘટાડો કર� છન. 
 

વતરમાન ્મયમા ં મોટાભાગના લોકોનો ્ૌથી 

વધાર� ્મય રોઝીમા ં વધારો કરવાના અનન આિથ�ક 

ર�તન ્ધધર થવાના ા��નુન પાર પાડવાના પયા્ોમા ં

પ્ાર થતો ાોય છન. બી� ઉપર આધાર ન રાખવો પડ� 

તન ા��થુી �રઝક મનળવવા માટ� ્ખત મા�નત કરવી 

બા�તર�ન ઈબાદત છન. પરં� ુએ વાત �લૂવી ન જોઈએ 

ક� �રઝક આપવા અનન તનમા ં વધ-ઘટ કરવા બાબતન 

્�ંણૂર ્�ા અનન �ુદરત અલલાાના ાાથમા ંછન. તન તનની 

ઈચછા �જુબ પોતાના બદંાઓના �રઝકની વા�ચણી કર� 

છન. તન પોતાના બદંાઓ વચચન પોતાના અમયાર�દત ઈલમ 
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અનન મહલનાત �જુબ અનન તનના બદંાઓની ક્ોટ� કરવા 

માટ� પોતાની ઈચછા �જુબ �રઝક અતા કર� છન અનન 

તનમાજં તનના બદંાની ભલાઈ રા�લી ાોય છન. લોકોમા ં

્ામા�ક, આિથ�ક અનન ્વર પકાર� ્મ�લુા જળવાઈ 

રા� તન માટ� અલલાાની રોઝીની વા�ચણી �ગનની આ 

શનષઠ િ્હટમ અનન વયવહથા છન. 

કોઈકનન વધાર� તો કોઈકનન ઓ�,ં કોઈનન 

્રળતાથી તો કોઈનન ્ખતીથી, કોઈનન પોતાના 

વતનમા ંતો કોઈનન પરદ�શમા,ં આમ િવિવધ ર�તન અનન 

ઈન્ાન આ�યરમા ં પડ� �ય તન ર�તન અલલાા�ુ ં તનની 

મખ્કૂનન અનનક પકાર� �રઝક અતા કર�ુ ંતનમજ રોઝીના 

્ાધનો અનન માધયમોની વયવહથા કરવી એ તનના 

બદંાનન એ વાત ઉપર માનવા માટ� મજ�રુ અનન 

લાચાર બનાવી દ� છન ક� �રઝક તો ફકત અલાાના જ 
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ાાથમા ંછન અનન તનમા ંવધ-ઘટ પણ તનની ઈચછા �જુબ 

જ થાય છન, �ના અ્ખંય ઉદાારણો આપણન આપણા 

રો�જ�દા �વનમા ં અનન આપણા જ ્માજમા ં જોઈ 

શક�એ છ�એ. 

�મ ક� કોઈ ઈન્ાન �બૂ જ પિતભાશાળ�, 

અ�લમદં, િશ�કત, ા�િશયાર, ટ�લનનટ�ડ અનન ચાલાક 

ાોવા છતા ંઅલલાાની ઈચછા અનન મહલનાતનન આધીન 

તનનન �રઝક મનળવવા માટ� ્ખતી ઉપાડવી પડ� છન અનન 

અથાગ મા�નત અનન આયોજનો છતા ંખપ �રૂતી રોઝી 

પણ �શુક�લીથી મનળવી શકતો ાોય છન. જયાર� તનની 

્રખામણીએ ઘણા એવા ઓ� ં ભણનલા અનન બન ુ

ા�િશયાર ન ાોય તનવા લોકો �બૂ જ ્રળતાથી અનન 

ઓછા ્મયમા ંઅઢળક મનળવી લનતા ાોય છન. 
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�ાર�ક તનનાથી ઉલ�ંુ પણ બનન છન ક� અલલાા 

ા�િશયાર અનન ભણનલા ઈન્ાનોનન પણ વધાર� અતા કર� 

છન અનન તન જોઈ અનય ઓ� ં ભણનલા, ગર�બ અનન 

મધયમ વગરના માણ્ો ભણતર, તાલીમ અનન િશકણ 

તરફ આકષારય છન. 

એક ્રખા વયવ્ાય, �ડુ�, બા�ર, 

ઈન્ાહ્કચર, મનનપાવર, માક�ટ�ગ અનન પોલી્ી 

ધરાવતી બન બદંાઓની �ુકાન ક� કંપની એક જ 

િવહતારમા ં બા�ુ-બા�ુમા ં ાોવા છતા ં અલલાા એક 

�ુકાનદાર ક� કંપનીના મા�લકની તરફ �રઝક નો ફલો 

પલટાવી દ� છન, જયાર� બી� તરફ �રઝકની તગંી �કૂ� 

દ� છન. 

એક ્ાથન મોટા થયનલા એક જ બાપના બન 

�દકરાઓ પોતાના િપતાની ્પંિતનો એક ્રખો �ાહ્ો 
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મનળવવા છતા ંએક કમાણીમા ંઆગળ નીકળ� �ય છન 

અનન બીજો તગંી અ�ભુવતો ાોય છન. 

એક જ વગરમા ંએક ્ાથન િશકણ મનળવી, એક 

્રખો અભયા્, ડ�ગી અનન લાયકાત ધરાવતા બન િમતો 

એક ્ાથન અભયા્ �ણૂર કર� છન. પરં� ુએકનન અલલાા 

મોભાદાર, ્ારા પગાર અનન ્ગવડતાવાળ� નોકર� 

આપીનન િવ�લુતા વડ� ચકા ન્ છન, તો બી�નન અનનક 

ઈનટરવ્ ુ આપવા અનન અથાગ મા�નત કરવા છતા ં

પોતાના કનતમા ં અનન પોતાની લાયકાત �જુબ�ુ ં કામ 

મનળવવા ્ખતી ઉપાડવી પડ� છન. 

ઉપરાતં અલલાા ઈન્ાનની રોઝીમા ં િવ�લુતા 

પછ� તગંી અનન તગંી પછ� િવ�લુતા એમ અનનક ર�તન 

�જ�દગીના �ુદા-�ુદા તબ�ાઓમાથંી પ્ાર કર� તનનન 

ાક�કત અનન વાહતિવકતાનો અ�ભુવ કરાવન છન. તો 
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વળ� અ�કુનન આખી �જ�દગી િવ�લુતા ક� આખી �જ�દગી 

તગંીનો હવાદ ચખાવન છન. 

આમ, અલલાા તનના બદંાની રોઝી બાબતની 

ગણતર�, માપદંડ અનન ધારણા �ધી વાળ� દઈનન 

ઈન્ાનનન તન�ુ ં�ળૂ હથાન એટલન ક� પોતન બદંો છન અનન 

રોઝી આપનાર તનનો ખા�લક અનન રા�ઝક અલલાા છન તન 

યાદ દ�વરાવી દ� છન. અલલાા ઈન્ાનનન તનની મયારદા 

અનન ાદ�ુ ંમાન કરાવીનન તનનામા ંરા�લા તકબ�રુ અનન 

અામના �રૂ��રૂા કર� એ ્ા�બત કર� આપન છન ક� 

ઈન્ાન પોતાની ઈચછા �જુબ રોઝી મનળવવા માટ� 

શ�કતમાન નથી અનન � કાઈં તનની પા ન્ છન તન અલલાા� 

અતા �ુ� છન એટલન જ છન. 

આવો આપણન �ુરઆન અનન અાલનબતૈ 

(અલઅા��હુ્લામ)ની ઝબાનમા ં રા�ઝક અલલાાની 
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્વ�ચચતા, શનષઠતા અનન તનની �રઝક �ગનની �ુદરત 

િવષનનો અભયા્ કર�એ : 

અલ્લા તઆ્લ પોતલહી �કતલબ �ુરઆહહ

મ�મમલ ંફરમલવે છે : 

(૧) અલલાા  પોતાના બદંાઓમાથંી �ના માટ� ચાા� 

છન રોઝી િવશાળ કર� દ� છન અનન �ના માટ� ચાા� છન તગં 

કર� નાખન છન. બનશક અલલાા દર�ક વહ�થુી �મુાા�તગાર 

છન. 

(ર) (અય  ર�લૂ) � ુ ં કા� ક� બનશક મારો 

પરવર�દગાર �ના માટ� ચાા� છન રોઝી િવશાળ કર� દ� 

છન અનન �ના માટ� ચાા� છન તગં કર� દ� છન, પરં� ુ

મોટાભાગના લોકો તન �ણતા નથી. 

(૩) અલલાા  �ના માટ� ચાા� છન રોઝી િવશાળ કર� 

દ� છન અનન (�ના માટ� ચાા� છન) ્કંોચી લન છન, અનન તનઓ 
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�ુિનયાની �જ�દગીથી �શુ થઈ ગયા છન, જો ક� �ુિનયાની 

�જ�દગી આખનરતની ્રખામણીએ ન�વી �ડૂ� િ્વાય 

બી�ુ ંકાઈં જ નથી. 

(૪) �ું  તનઓ એટ્ુયં નથી જોતા ક� અલલાા �ના 

માટ� ચાા� છન રોઝી િવશાળ કર� દ� છન અનન �ના માટ� 

ચાા� છન તગં કર� દ� છન? િન:્શંય � લોકો ઈમાન રાખન 

છન તનમના માટ� તનમા ંિનશાનીઓ છન. 

(પ) બનશક  તારો પરવર�દગાર �ના માટ� ચાા� છન 

રોઝી િવશાળ કર� દ� છન અનન (�ના માટ� ચાા� છન) તગં 

કર� નાખન છન, િન:્શંય તન પોતાના બદંાઓથી 

માા�તગાર અનન નજર રાખનાર છન. 

(૬) અનન  તન લોકો ક� �ઓ આગલા �દવ ન્ કા�ન 

�વા જ દરજ�નન મનળવવાની ઈચછા કર� રહા ાતા, 

(તનઓ કા�નનન જમીનમા ંદટાતો જોઈ) કા�વા લાગયા ક� 
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ાાય.. ાાય.. આ તો અલલાા જ છન � પોતાના 

બદંાઓમાથંી �ના માટ� ચાા� છન રોઝીમા ં િવશાળતા 

આપન છન, અનન �ના માટ� ચાા� છન તગં કર� નાખન છન, 

અગર અમાર� પર અલલાા� ઉપકાર �� ન ાોત તો 

અમનન પણ (કા�નની �મ જમીનમા)ં ધ્ાવી દ�ત, અર� 

ગઝબ...!! આભાર ન માનનારાઓ ( અ�પુકાર�ઓ) 

�ાર�ય ્ફળતા પામી શકતા નથી. 

(૭) �ું  તનમણન આ નથી જો્ુ ંક� અલલાા �ના માટ� 

ચાા� છન રોઝી િવશાળ કર� દ� છન, અનન �ના માટ� ચાા� છન 

તગં કર� દ� છન બનશક  ઈમાનવાળા લોકો માટ� આ 

િનશાનીઓ છન. 

(૮) આકાશો  તથા �થૃવી (ના ખઝાના)ની ચાવીઓ 

તનના જ ાાથમા ંછન, તન �ના માટ� ચાા� છન રોઝી િવશાળ 
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કર� દ� છન, અનન ( �ના માટ� ચાા� છન) ્કંોચી લન છન, 

ખર�ખર તન દર�ક વહ�થુી માા�તગાર છન. 

(૯) (અય ર�લૂ) � ુ ંકા� દ� ક� બનશક મારો રબ તનના 

બદંાઓમાથંી �ના માટ� ઈચછન તનની રોઝી વધાર� દ� છન, 

અનન �ના માટ� ચાા� તગં કર� દ� છન, અનન તમન તનના 

માટ� � કાઈં ખચર કરશો, તનનો બદલો તન જ�ર આપશન, 

અનન તન શનષઠ રોઝી આપનાર છન. 

(૧૦) .... ખર�ખર  તનઓ ક� �મની અલલાાના િ્વાય 

તમન ઈબાદત કરો છો તમાર� કોઈ પણ પકારની 

રોઝીનો અિધકાર ધરાવતા નથી, માટ� અલલાા પા ન્ જ 

રોઝી માગંો અનન તનની જ ઈબાદત કરો અનન તનનોજ 

આભાર માનો, તનની જ તરફ તમા�ંુ પા� ફરવા�ુ ંથશન. 

ાઝરત મોામમમદ �સુ્ફુલ (સલ્લ્લાોહઅ્અાદહવહ

આ્ેા�હવસલ્મ) ફરમલવે છે કદ : 
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(૧૧) અય  રબ ક� �નો કોઈ વઝીર ( ્લાાકાર) 

નથી, અનન અય અઝીઝ ( ઈજજતદાર) �નન બનઈજજત 

(અપમાનીત) કર� શકાતો નથી અનન અય ગની 

(તવગંર) �નન ફક�ર� (તગંી)નો ભય નથી ? 

ાઝરત અ્ી ઈબહે અબી તલ્ીબ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે: 

(૧૨) રઝઝાક  (અલલાા) િ્વાય રોઝીનન રોકવા અનન 

મોકલવાનો કા� ુબી�ુ ંકોઈ નથી ધરાવ�ુ.ં 

ઝ્�ુ્  આબેમ�હ ઈમલમે સજ�મ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે: 

(૧૩) .... તનણન દર�ક �ા માટ� રોઝીની �ણ અનન 

વા�ચણી કર� દ�ધી છન, �ની રોઝી વધાર� ન�� કર� છન, 

તનનન કોઈ ઓ� ં કરનાર ઓ� ં નથી કર� શકતો અનન 
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�ની રોઝી ઓછ� ન�� કર� છન, તનનન કોઈ વધારવા 

ઈચછનાર વધાર� નથી શકતો. 
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(પ) આિથ�ક અ્માનતા શા માટ� જોવા મળન છન 

? 
 

�ુિનયાના દર�ક દ�શની ્રકારો પયતન કર� રા� 

છન ક� તનમના દ�શના નાગર�કોની આવક�ુ ંપમાણ ��ુ ં

અનન એક્માન થઈ �ય, અમીર�-ગર�બીનો તફાવત 

અનન ભનદભાવ ન જોવા મળન , દર�ક જણ હવાવલબંી બની 

�ય અનન આિથ�ક અ્માનતા �ૂર થઈ �ય. આ ા��નુન 

પાર પાડવા માટ� અથરશા�ના િનષણાતંો અનન તજજો 

વષ�થી ્તત કાયરરત છન, પરં� ુનવાઈ પમાડવા �વી 

બાબત તો એ છન ક� આટલા વષ�ની અથરશા�ીઓની 

અથાગ મા�નત અનન પયા્ો છતા ં કોઈ ્રકાર 

પોતાના દ�શમા ંઆિથ�ક ્માનતા હથાપી શક� નથી. 
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આ �દુાનો ગનરલાભ ઉઠાવીનન અ�કુ લોકો 

ગર�બી ાટાવોના નારા �લુદં કર� પોતાના �ગત 

લાભો મનળવી રહા છન, તો ક�ટલાક લોકો ્ાકરતા લાવો 

ગર�બી ાટાવોના પવચનો અનન વયાખયાનો ્ભંળાવીનન 

લોકોના �દલ બા�લાવી રહા છન, તો અ�કુ લોકો વળ� 

આિથ�ક અ્માનતા વહતીવધારાનન કારણન છન એવી જડ 

માનયતા ધરાવન છન, જયાર� અ�કુ લોકો ્માજના પછાત 

અનન કચડાયનલા વગર માટ� અનામત (ર�ઝવડર - પા�લી 

અગતા તનમનન આપવાની) પથાની તરફ�ણ કર� રહા છન, 

જયાર� બી� તરફ પ�ના મત વડ� � ૂટંાયનલા તનમના 

પિતિનધીઓ િવકા્ની વાતો કર�નન અનન �ૂઠા વચનો 

આપીનન લોકોનન છનતર� રહા છન. 

અફ્ો્... �  વાત �ુરઆન અનન એાલનબતૈ 

(અલઅા��હુ્લામન) ચૌદ્ો વષર પા�લા ં્મ�વી દ�ધી 
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ાતી, તન ્ીધી અનન ્ાદ� વાત આવા ઉચચ િશકણ 

મનળવનલા પોતાના કનતના િનષણાતં અથરશા�ીઓ ક�મ ન 

્મ� શ�ા ??!! બ્ કારણ એક જ છન ક� કમન્ીબન 

તનમણન �ુરઆન અનન એાલનબતૈ (અલઅા��હુ્લામ) નો 

દામન છોડ� દ�ધો છન? �ુરઆન અનન એાલનબતૈ 

(અલઅા��હુ્લામ)ના િશકણ અનન તનમના માગરદશરનની 

અવગણના કર� ાોવાથી આ નાનકડ� વાતનન આ� પણ 

તનઓ ્મ� શ�ા નથી, ભલન નન પછ� �ુનયાવી ર�તન 

તનઓ ગમન તનટલા ઉચચ અનન િશ�કત ગણાતા ાોય? 

તનઓ �મુરાા� અનન અજાનતાના દલદલમા ંવધાર� નન 

વધાર� �ડા � ૂચંી રહા છન �માથંી િનકળવાનો કોઈ 

અણ્ાર પણ નથી દ�ખાઈ રહો. 

ક�ટલા �શુન્ીબ છન અલી (અલ�અાહ્લામ)ના 

શીયાઓ અનન તનમના માનવાવાળા �ઓ દર�ક પકારના 
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પ્ો અનન ્મહયાઓના ઉક�લ અનન જવાબ મનળવવા 

માટ� એ દરવા�ની તરફ �ય છન �નન ‘બા�લુ ઈલમ’ 

કા�વામા ં આવન છન અનન તન દરવા�મા ં દાખલ થઈનન 

‘ઈલમના શા�ર’ �ધુી પા�ચી �ય છન. 

ચાલો આપણન પણ આ પ્નો ઉક�લ �ુરઆન 

અનન એાલનબતૈ (અલઅા��હુ્લામ)ના ્ાારાથી પારત 

કરવાની કોિશશ કર�એ : 

અલ્લા તઆ્લ પોતલહી �કતલબ �ુરઆહમ�મમલ ં

ફરમલવે છે: 

(૧) અનન  જો અલલાા પોતાના (્વર) બદંાઓ માટ� 

રોઝી િવશાળ કર� દ�ત, તો તનઓ �થૃવી પર જ�ર 

બળવો કર�ત, પરં� ુતન (અલલાા) � કાઈં ચાા� છન તનજ 

પમાણ્ર ઉતારતો રા� છન, ખર�ખર તન પોતાના 
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બદંાઓનન ( ્ાર� ર�તન) �ણન છન અનન ( તનઓ ઉપર) 

નજર રાખન છન. 

(ર) અનન  અલલાા� રોઝી બાબતન તમારામાથંી અ�કુ 

લોકોનન અ�કુ લોકો પર અગતા આપી છન, પછ� તનઓ ક� 

�મનન અગતા (પાથિમકતા) આપવામા ંઆવી છન તનઓ 

પોતાની રોઝી પોતાના જમણા ાાથથી મનળવનલા 

(નોકરો)નન આપતા નથી ક� �થી કર�નન તન ( રોઝી)મા ં

તનઓ ્રખા થઈ �ય  

(૩) અનન  અલલાા� તમારામાથંી અ�કુ લોકોનન બી� 

ઉપર તનના ફઝલ(રોઝી) બાબતન � અગતા 

(પાથિમકતા-્ર્ાઈ) આપી  છન તનમા ં( એકબી�ની) 

ઈષાર કરો ના�. ��ુષોનન તનમની કમાણી પમાણનનો �ાહ્ો 

મળશન અનન �ીઓનન તનમની કમાણી પમાણન મળશન. અનન 

અલલાા પા ન્ તનના ફઝલ ( રોઝી)ની માગંણી કરતા 
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રાો. બનશક અલલાા દર�ક િપર�હથતીથી ્�ંણૂર 

માા�તગાર છન. 

(૪) .... અનન � લોકો �ુિનયમા ંબદલો માગંશન, તનનન 

અમન તનમા ંજ આપી�ુ,ં અનન � આખનરત માટ� માગંશન તો 

તનનન તયા ંઅતા કર��ુ.ં.... 
 
(પ) �ુિનયાની  �જ�દગી ઈમાન ન લાવનારાઓની 

નજરમા ં �શુો�ભત બનાવવામા ં આવી છન અનન તનઓ 

ઈમાન લાવનારાઓની મશકર� કર� છન, જો ક� �ઓ 

પરા�ઝગાર ાશન તનઓ તો �ામતના �દવ ન્ તનમના પર 

્ર્ાઈ ધરાવશન અનન અલલાા �નન ચાા� છન તનનન 

બન�ા્ાબ રોઝી અતા કર� છન. 

(૬) અનન  એક પણ વહ� ુએવી નથી ક� �ના ભર�રૂ 

ભડંાર અમાર� પા ન્ ન ાોય, અનન (છતા પણ અમન) તન 
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(બ�)ુ ન�� કર�લા માપના પમાણમા ં જ ઉતાર�એ 

છ�એ. 

(૭) અનન  અલલાા ક� �ણન તમનન �થૃવીના મા�લક 

બનાવયા છન અનન તમારામાથંી અ�કુ લોકોનન બી� 

લોકો ઉપર દરજ�મા ં ઉચચતા અપરણ કર� છન તન એ 

ા��થુી ક� � કાઈં ( નનઅમતો) તમનન આપી છન તનમા ં

તમાર� ક્ોટ� કર�........ 

(૮) અનન  �ણી લયો ક� ખર�ખર તમારો માલ અનન 

તમાર� ઔલાદ �ફતનો છન. 

ાઝરત અલી ઈબનન તાલીબ 

(અલ�અાહ્લામ)એ ઉપરોકત આયત ્મ�વતા ં

ફરમાવ્ુ ં: 

અલલાા તઆલા લોકોનન માલ અનન ઔલાદ 

આપીનન તનઓની ક્ોટ� કર� છન �થી કર� એ વાત હપષટ 
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થઈ �ય ક� કોણ પોતાનન મળનલી રોઝી ઉપર કકળાટ 

કર� છન અનન કોણ પોતાની �કહમત પર રા� છન. 

(૯) . ... અમન આ �ુિનયામા ં તનમનન રોઝી વા�ચી 

દ�ધી છન, અનન ( તનમા)ં ક�ટલાક લોકોનન બી� ઉપર 

અગતા આપી છન �થી કર�નન તનઓમાનંા ક�ટલાક બી� 

ક�ટલાક પા ન્થી �ખદમત (ચાકર�/ ન્વા) લઈ શક�.... 

(�ખ�ફ : ૩ર) 

અમી�લ મોઅમનનીન અલી ઈબનન અબી તાલીબ 

(અલ�અાહ્લામ) એ ઉપરોકત આયત ્મ�વતા ં

ફરમાવ્ુ ં: 

અલલાા� આપણનન �ણ કર� દ�ધી છન ક� નોકર� 

(્વ�્/જોબ) કમાણીના ્ાધનો - માધયમોમાથંી એક 

છન, કારણ ક� અલલાા� પોતાની ્�ંણૂર ા�કમતના આધાર� 

લોકોની �ા�મત, ઈરાદા ( િવચારો) અનન પ�ર�હથતીનન 
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એક-બી�થી અલગ પડતા, �ુદા-�ુદા, િવ�ભ� અનન 

અ્માન બનાવયા છન. અનન આ જ બાબતન (અલલાા�) 

તનની મખ્કૂની કમાણી ( રોઝી)ના માધયમ�ુ ં �ખુય 

પા� ુબનાવ્ુ ંછન. (�થી લોકોનન એક બી�ની જ�ર�યાત 

ઉભી થતી રા�) અનન તનમાથંી એક એ પણ છન ક� એક 

શખ્ બી�નન નોકર�એ રાખી તનની પા ન્ કામ કરાવન 

છન.... 

જો આપણામાથંી દર�ક વય�કત તમામ કામો કર� 

શકવાની કમતા ધરાવતો ાોત, તો �ુિનયાના 

્ચંાલનમા ં િવકનપ ( ખલનલ) પડ� �ત અનન આ 

અવરોધક બાબત �ાર�ય �ૂર ન થઈ શકત (કારણ ક� 

કોઈનન કોઈની જ�ર ન પડત), અનન દર�ક વય�કત આ 

કારણન પર�શાન થઈ �ત. આ અલલાા તઆલાની 

�ાકમત અનન તન�ુ ં�વુયવ�હથત (હપષટ) આયોજન છન ક� 
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તનણન લોકોની મા�નત અનન ઈરાદા ( િવચારો) �ુદા - 

�ુદા, એકબી�થી અલગ પડતા અનન અ્માન 

બનાવયા છન. તનથી જયાર� કોઈ શખ્ એક કામ કરવાથી 

કંટાળ� �ય છન અથવા તનનન છોડ� દ� છન, તો બીજો શખ્ 

તન કામનન અપનાવી લન છન, આ ર�તન લોકો એક-બી�ની 

કમાણી ( રોઝી)ની જ�ર�યાતો ્તંોષી લન છન, અનન આ 

ર�તન તનઓ ્ાર� �શુાાલ પ�ર�હથતીમા ંરા� છન. 

ાઝરત અ્ી ઈબહે અબી તલ્ીબ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે: 

(૧૦) .... તો પછ� તમન અલલાાની �શુી અનન તનની 

નારાઝગી�ુ ં માપદંડ ઔલાદ અનન માલનન ન બનાવો. 

કારણ ક� તમન નથી �ણતા ક� અલલાા માલ અનન ્�ા 

વડ� કઈ-કઈ ર�તન બદંાની ક્ોટ� કર� છન. 
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(૧૧) ્પંિ�  અનન રોઝીની િવશાળતાના કારણન રા� 

ન થઈ �વ, અનન ગર�બી (તગંી) અનન �ુ્ ીબતો બદલ 

રંજ (ગમ) ન કરો. કારણ ક� ્ોનાનન આગમા ંનાખીનન 

(જ) ચકા્વામા ંઆવન છન અનન મોઅમીનનન �ુ્ ીબતો 

વડ� અજમાવવામા ંઆવન છન. 

(૧ર) અલલાા  �બુાાનન ુ વ તઆલાએ માલદારોની 

્પંિ� ( માલ)મા ં ગર�બોની રોઝી �કુરરર કર� છન, 

બ્...! ાવન � કોઈ ગર�બ �ખૂયો રા� છન તન�ુ ંકારણ એ 

ાોય છન ક� ( તન) ્પંિ�વાન ધનવાનન પોતાના માલનન 

્કંોચી લીધો ાોય છન, અનન અઝમતવાળો અલલાા 

માલદારો પા ન્ આ બાબતન કડક �છૂપરછ કરશન (ક� તન 

શા માટ� તરા માલમાથંી ફલાણા ગર�બનન મદદ કર� ન 

ાતી???) 



�રઝક - 116 

(૧૩) માલદારો  માટ� કોઈ �નુાા એટલો મોટો નથી 

ક� તનઓ ગર�બોનન પોતાના માલથી વ�ંચત ( મા��મ) 

રાખન. ( કારણ ક� અલલાા તનઓના માલમા ં ગર�બોનો 

�ાહ્ો �કૂ�લો ાોય છન.) 

(૧૪) અલલાા  તબારક વ તઆલાએ માલદારના 

માલમા ં એટલી જ ઝકાત વા�જબ કર� છન, �ટલી 

ગર�બો માટ� �રૂતી થઈ પડ�, તનથી જયાર� કોઈ ફક�ર 

(ગર�બ) ( આિથ�ક ર�તન) �શુક�લીમા ં આવી પડ� છન 

અથવા તનની પા ન્ પા�રવાના કપડા ંનથી ાોતા તો તન�ુ ં

કારણ એ ાોય છન ક� તનના ાકનન વનડફ� નાખવામા ંઆવયો 

ાોય છન અથવા રોક� લનવામા ં આવયો ાોય છન ( તનનન 

ઝકાત આપવામા ં આવી નથી), અલલાા તઆલા 

�ામતના �દવ ન્ માલદારો પા ન્ ( ગર�બોના આ ાકો 
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બાબતન) �ા્ાબ લનશન અનન તનઓનન દરદનાક અઝાબમા ં

નાખી દ�શન. 

(૧પ) .... તનણન (અલલાા�) રોઝી ન�� કર� દ�ધી છન, 

કોઈ માટ� વધાર� તો કોઈ માટ� ઓછ�, અનન ( રોઝી)ની 

વા�ચણીમા ં �ાકં તગંી ( �કૂ�)છન તો �ાકં િવ�લુતા 

અપરણ કર� છન, � અદલ (નયાય) જ છન. કારણ ક� તનણન 

� ર�તન ઈચછા કર� તન ર�તન ક્ોટ� કર� છન. �રઝક 

મનળવવામા ં ્રળતા અનન �શુક�લી �કૂ�નન તનણન 

માલદારના �કુ અનન તગંદહતના ્બરની ક્ોટ� કર� 

છન. 

ઈમલમે જઅફરદ સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે 

છે: 

(૧૬) અલલાા  તબારક વ તઆલાએ પોતાની તમામ 

મખ્કુનન પનદા કર�. તન તમામ નાના-મોટાનન �ણન છન 
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અનન માલદાર અનન ગર�બથી પણ તન માા�તગાર છન, 

તનથી તનણન દર ા�ર વય�કતએ પચચી્નન િમહક�ન 

(ગર�બ) બનાવયા છન, જો તનનન એમ લાગતન ક� આ (ન�� 

કરાયનલી) ઝકાતો તનઓ (ગર�બો) માટ� �રૂતી ના� થાય 

તો તન ( ઝકાત) વધાર� નકક� કર� દ�ત કારણ ક� તન 

(અલલાા) તનઓ ્વ�નો પનદા કરનાર છન અનન તનઓનન 

્ાર� ર�તન �ણન છન. 

(૧૭) અલલાા  તબારક વ તઆલાએ તવગંરોના 

માલમા ંએટલી જ ઝકાત ફરજ (વા�જબ) કર� છન �ટલી 

ગર�બો (ના ભરણપોષણ) માટ� �રૂતી થઈ પડ�. અનન 

જો અલલાાનન એમ લાગતન ક� � કાઈં ઝકાત ફરજ 

કરવામા ં આવી છન તન ( ગર�બોનન) �રૂતી નથી તો તન 

તનનાથી વ� ુફરજ કર� દ�ત. ફક�રો (ગર�બો)નન તનમનો 

(ઝકાતનો) એજ �ાહ્ો પારત થાય છન � તનમના 
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ાકમાથંી (અલલાા તરફથી) રોક� લનવામા ંઆવયો ાોય 

છન..... 

(૧૮) ઝકાતનન  માલદારોની ક્ોટ� અનન ગર�બોની 

્ાાય માટ� ફરજ (વા�જબ) કરવામા ંઆવી છન. જો દર�ક 

જણ પોતાના માલની ઝકાત અદા કરવા લાગન, તો કોઈ 

�ુ્ લમાન ગર�બ અનન મોાતાજ જોવા ન મળન , અનન ન 

તો કોઈ અલલાાની ફરજો (અદા કરવા)થી �ૂર રા�. � 

લોકો ગર�બ, મોાતાજ, �ખૂયા અનન પા�રવનશથી વ�ંચત 

ાોય છન, તન માલદારોના �નુાાોના કારણન ાોય છન........ 
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(૬) રોઝી કમાવવાની યોગય ર�ત 
 

અલ્લા તઆ્લ પોતલહી �કતલબ 

�ુરઆહમ�મમલં ફરમલવે છે: 
(૧) અનન  �ુ ં(અમન) તમાર� �ઘનન થાક �ૂર કરનાર� 

નથી બનાવી?? 

અનન અમન રાતનન પરદો નથી બનાવયો?? 

અનન અમન �દવ્નન રો� મનળવવા માટ� નથી 

બનાવયો?? 

(ર) અનન  જયાર� તનઓ કોઈ વનપારની અથવા 

રમતગમતની વાત �ુએ છન તો તનઓ (નમાઝનન પડતી 

�કૂ�) તનની તરફ દોડ� �ય છન, અનન તનન ( નમાઝ 

પડતો) ઉભો છોડ� �ય છન. (અય ર�લૂ) � ુ ં કા� ક� � 
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કાઈં અલલાા પા ન્ છન તન આ ખનલ�દૂ અનન વનપાર-ધધંા 

કરતા ં બનાતર છન, અનન અલલાા બધા રોઝી 

આપનારાઓમા ં્ૌથી ઉ�મ રોઝી આપનાર છન. 

(૩) માટ�  અલલાા� તમનન � કાઈં આર્ુ ંછન તનમાથંી 

ાલાલ અનન પાક વહ�ઓુ ખાઓ, અનન અગર અલલાાના 

જ બદંા બનવા માગંતા ાો તો તનની નનઅમતો આપવા 

બદલ તનનો આભાર માનો. 

(૪) અય  ઈમાન લાવનારાઓ  જયાર� �ુ�આ્◌નન 

�દવ ન્ �ુ�આ્ાની નમાઝ માટ� બોલાવવામા ં આવન તો 

તમન અલલાાની યાદ માટ� (મ�હજદ તરફ) દોડ� �વ, 

અનન ખર�દ-વનચાણ પડ�ુ ં �કૂો, જો તમન ( ખર� ર�તન) 

્મજો તો તનમા ંતમારા માટ� ભલાઈ છન. 

પછ� જયાર� નમાઝ �રૂ� થઈ �ય, તો �થુવીમા ં

ફ�લાઈ �વ, અનન અલલાાના ફઝલ ( રોઝી)ના 
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ઈચછનારા થાવ, અનન અલલાાનન િવશનષ પમાણમા ંયાદ 

કરો ક� કદાચ નન તમન ્ફળતા મનળવો. 

(�ુરઆનન મ�દમા ં મોટ� ભાગન ‘અલલાાના 

ફઝલનન પારત કરો’ એ શબદ્�ાૂ રોઝી મનળવવાના 

અથરમા ં વપરાયનલ છન, આમ છતા ં એમ કા� શકાય ક� 

‘ફઝલ’નો અથર રોઝી અનન કમાણી કરતા ંપણ આગળ 

વધીનન અનય બી� ભાવાથ� ્ાથનનો િવહ�તૃ વયાપ 

ધરાવન છન, જો ક� રોઝી અનન કમાણી પણ તનના પનટા 

અથરમા ંઆવન જ છન તનથી અ�કુ તફ્ીરકારોએ �ુ�આ્ર 

િવષન લખ્ુ ંછન ક� : 

નમાઝન �ુ��્ પછ� રોઝી તલાશ કરવામા ં

બરકત છન, �રવાયતમા ં છન ક� અલલાાના ર�લૂ ાઝરત 

મોામંદ (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) 
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નમાઝન �ુ��્ પછ� બ�રમા ં જતા ાતા. - તફ્ીર� 

ન�નૂા, ભાગ-ર૪, પનજ ન.ં ૧ર૮) 

ાઝરત મોામમમ �સુતફલ (સલ્લ્લાોહઅ્અાદહવહ

આ્ેા�હવસલ્મ) ફરમલવે છે : 

(૫) �  રોઝીની તમનન ગનરંટ� આપી દ�વામા ંઆવી 

છન તનના કારણન તમન તમાર� વા�જબ ફરજોથી મો�ુ ં ન 

ફ�રવી લયો. કારણ ક� � રોઝી તમનન વા�ચી દ�વામા ં

આવી છન તન રોકાઈ નથી શકતી અનન � રોઝી રોક� 

લનવામા ં આવી છન તનના માટ� પણ એ�ુ ંજ�ર� નથી ક� 

તમન તનના ાકદાર ન જ બની શકો. 

(૬) .... જયા ં�ધુી કોઈ શખ્ પોતાની રોઝી ્�ંણૂર 

ર�તન મનળવી નથી લનતો, તયા ં �ધુી તનનન મૌત નથી 

આવતી, તનથી અલલાાથી ડરો, રોઝી યોગય ર�તન મનળવો 

અનન રોઝી મોડ� મળવાના કારણન કોઈ પણ વય�કતએ 
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મનાઈ કર�લા માગ� રોઝી કમાવવા માટ� તૈયાર ન થઈ 

જ�ુ ંજોઈએ. કારણ ક� � કાઈં અલલાા પા ન્ છન તન માત 

તનની ઈતાઅત વડ� જ મનળવી શકાય છન. 

(૭) કઠણ  �દલની િનશાનીઓ :  

�ખોમાથંી �� ુન િનકળવા, �દલ�ુ ંતગં થઈ 

જ�ુ,ં રોઝી મનળવવામા ં �બૂ જ લાલચથી કામ લન�ુ,ં 

�નુાાો�ુ ં�નુરાવતરન કર�ુ.ં 

(૮)  મનઅરાજ િવષનની એક ાદ�્મા ં છન ક� અલલાાના 

ર�લૂ ાઝરત મોામમદ �હુતફા (્લલલલાાો અલઅા� વ 

આલના� વ્લલમ) એ ફરમાવ્ુ:ં 

(મનઅરાજમા)ં નુ ં ક�ટલાક લોકો પા ન્થી પ્ાર 

થયો �મની ્મક દહતરખાન ઉપર ાલાલ અનન ારામ 

બનંન પકાર�ુ ં ગોશત રાખન્ુ ં ા� ુ.ં તનઓ બધા ારામ 



�રઝક - 125 

ગોશત ખાઈ રહા ાતા અનન ાલાલનન હપશર પણ કરતા 

ન ાતા. 

મ� �જબઈલ (અલ�અાહ્લામ) નન તનઓ િવષન 

�છુ્ુ ં તો તનમણન ક�ુ ં: આ તન લોકો છન �ઓ 

(�ુિનયામા)ં ારામ ( રોઝી) ખાતા ાતા અનન ાલાલનન 

છોડ� દ�તા ાતા... 

ાઝરત અ્ી ઈબહે અબી તલ�્બ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૯) ક�ટલાક  અલલાાનો �ઝક કરવાવાળા એવા પણ 

છન �મણન અલલાાની યાદનન �ુિનયાના બદલામા ં લઈ 

લીધી છન. તનમનન વનપાર ( વયવ્ાય) ક� ખર�દ-વનચાણ 

તનનાથી �ૂર કર� શકતા નથી. તનઓ માત તનની જ ્ાથન 

�જ�દગી પ્ાર કરતા રા� છન...... 
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(૧૦) મોઅમીન  �ુિનયાનન ઈબરત ( બોધપાઠ અનન 

ન્ીાત)ની નજરથી �ુએ છન અનન એટ્ુ ંજ મનળવન છન 

� તનના પનટ માટ� જ�ર� થઈ પડ� છન. 

(૧૧) નનક�  માટ� નકુમ આપો અનન �રૂાઈઓથી રોક�ુ ં

એ ન તો મૌતનન નજદ�ક લાવન છન, ન તો રોઝીનન ઓછ� 

કર� છન, અનન ઝા�લમ ્�ાધીશની ્મક ાક વાત કા�વી 

તન આ (બનંન કાય�)થી પણ શનષઠ છન. 

(૧ર) �ુિનયામાથંી  માત એટ્ુ ંજ લયો �ટ્ુ ંતમાર� 

પા ન્ (આપમનળન) આવી �ય અનન તનનાથી એટલા �ૂર 

રાો �ટ્ુ ંતન તમારાથી �ૂર રા�, અનન જો તમન એ�ુ ંનથી 

કરતા તો (ઓછામા ંઓ�)ં તમાર� મનની ઈચછાઓમા ં

જ થોડો ઘટાડો કર� નાખો. 

(૧૩) તાર�  આખી �જ�દગી માત થોડા ( મયાર�દત) 

�દવ્ોમા ં( ્માયનલી) છન. બ્... �મ �મ �દવ્ો 



�રઝક - 127 

પ્ાર થતા �ય છન, તનમ તનમ તન થોડા ( માયર�દત) 

�દવ્ોમા ં ઘટાડો થતો �ય છન. તનથી �ુિનયા 

મનળવવામા ં નરમાશ ( ધીરજ) રાખ અનન આખનરતની 

કમાણી માટ� ્ાર� ર�તન પયતન કર. 

(૧૪) અલલાા�  ગનરંટ� આપનલા �રઝક માટ� તમાર� 

ફરજ(વા�બાત) મા ંઆવતા કાય�થી �ૂર ન થઈ �વ. 

(૧પ) મોઅમીન  માટ� તણ પકારના ્મય ાોય છન : 

- પોતાના રબની ્ાથન �નુા�ત માટ�. 

- વયવ્ાય (રોઝી) માટ�. 

- ાલાલ આનદં માણવા માટ�. 

(૧૬) આ  ઈન્ાન પણ ક�વો નવાઈ પમાડનાર છન તન 

એવી ચીજ મનળવીનન �શુ થાય છન � તનની પા ન્થી 

જવાની નથી, અનન તન એવી ચીજ �મુાવી દ�વા પર રંજ 

અનન ગમ કર� છન � તનનન મળવાની નથી. જો તન આ 
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બાબતન િવચાર-િવમશર કર�, તો તનની નજરમા ંબ�ુ ંઆવી 

�ય અનન તનનન ખબર પડ� �ય ક� તનના માટ� વયવહથા 

કરવામા ંઆવી છન અનન તનની રોઝી ન�� થઈ �કૂ� છન. 

બ્  ાવન � તનનન ્રળતાથી મળ� �ય તનનન �રૂ� ુ ં

ગણી લન અનન � મનળવ�ુ ંતનના માટ� �શુક�લ ાોય, તનની 

આગળ ન �ય. 

(૧૭) નનક  કાય�ની તરફ આગળ વધો અનન અચાનક 

આવનાર� મૌતથી ડરો. કારણ ક� � ્મય ( �મર) 

પ્ાર થઈ �ય છન તનના પાછા ફરવાની આશા રાખી 

શકાતી નથી, જયાર� ક� �રઝક ના પલટવાની અપનકા 

રાખી શકાય છન  

(૧૮)  અલી ઈબનન અબી તા�લબ (અલ�અાહ્લામ) 

પોતાના �તુ ઈમામ ા્ન (અલ�અાહ્લામ)નન ફરમાવન 

છન : 
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મારા દ�કરા  મ� તમનન � બાબતોથી �ૂર 

રા�વા�ુ ં ક��ુ ં છન, જો તનનાથી તમન �ૂર રા�શો અનન 

પોતની �તનન તનનાથી બચાવીનન રાખશો, તો આ તનનો 

ાક છન. જો તમન માર� ન્ીાતનન ના� હવીકારો, તો યાદ 

રાખો તમન તમાર� આશાઓનન પણ �રૂ� ના� કર� શકો. 

�ટલી �જ�દગી લઈનન આવયા છો, તનનાથી આગળ ના� 

વધી શકો અનન તમન તમાર� અગાઉ થઈ ગયનલા 

લોકોના માગર ઉપર છો, તનથી રોઝી મનળવવામા ંનરમાશ 

ધારણ કરો અનન તનનન મનળવવામા ં મધયમ માગર 

અપનાવો કારણ ક� મોટ� ભાગન મનળવવાના પ�રણામમા ં

�મુાવ�ુ ં પડ� ુ ાોય છન. એ જ�ર� નથી ક� રોઝી 

કમાવવામા ં વયહત રા�નાર દર�ક જણ ્ફળ થઈ �ય 

અનન પ�રશમ કરવામા ંદોડભાગ ન કરનાર અનન રોઝી 
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મનળવવામા ં્મતોલ ન �ળવનાર મોાતાજ (વ�ંચત) 

રા� �ય. 

(૧૯) �ુિનયામાં  � �ાહ્ો તમાર� પા ન્ આવી પા�ચન 

તનનન લઈ લયો, અનન � તમારાથી મ� ફ�રવી લન, તમન  

પણ તનનાથી �ૂર થઈ �વ. જો તમન આમ નથી કર� 

શકતા તો પછ� મધયમ માગર અપનાવો અનન તનનન યોગય 

ર�તન મનળવો. 

(ર૦) અ�લની  દ�ષટએ શનષઠ એ છન � પોતાના 

રોજગાર(વયવ્ાય)નન ્ાર� ર�તન ચલાવન છન અનન 

પોતાની આખનરતનન �ધુારવા માટ� વધાર�મા ં વધાર� 

પયતનો કર� છન. 

(ર૧) લાલચ  �રઝકનન વધાર� નથી શક�ુ,ં અલબત તન 

ઈન્ાનની �ક�મત અનન દરજ�નન કલ�ંકત (જ�ર) કર� 

નાખન છન. 
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(રર) �ુિનયા  આવ-� કરતી રા� છન, તનથી તનમાથંી 

તમારો �ાહ્ો યોગય ર�તન અનન મધયમ માગર 

અપનાવીનન મનળવો. 

(ર૩) રોઝી  કમાવવામા ં એટલી બધી ભાગ-દોડ ન 

કરો ક� તન કામ અનય તમામ કાય� પર ાાવી થઈ �ય, 

અનન ન તો તકદ�ર પર એવી ર�તન ભરો્ો કરો ક� 

ાિથયાર ા�ઠા �કૂ� દયો(કામ ન કરો) કારણ ક� રોઝી 

માટ� પયતન કરવો ��ુત છન, અનન તનનન મનળવવા માટ� 

મધયમ માગર અપનાવવો અનન શનષઠ ર�તન રોઝી 

મનળવવી એ પાકદામની છન. પાકદામની �રઝક નન 

પલટાવી નથી દ�તી અનન લાલચ તનનન પોતાની તરફ 

ખ�ચી નથી શકતી. કારણ ક� રોઝીની વા�ચણી થઈ �કૂ� 

છન અનન લાલચથી કામ લન�ુ ં એ �નુાાનન અજમાવવા 

��ુ ંછન. 
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(ર૪)  ાઝરત અલી(અલ�અાહ્લામ)એ મ�હજદમા ં

દાખલ થતી વખતન એક શખ્નન પોતા�ુ ંખચચર પકડ� 

રાખવા ક�ુ ં પણ તન શખ્ ખચચરનન પકડ� રાખવાનન 

બદલન તન ખચચરની લગામ લઈનન ચાલતો થયો. 

અલી(અલ�અાહ્લામ) પોતાના ાાથમા ં બન 

દ�રામ લઈનન તન શખ્નન તનના કામ કરવા બદલ 

આપવા માટ� મ�હજદની બાાર આવયા. પરં� ુઆપન જો્ુ ં

ક� તન શખ્ અનન ખચચર પર રા�લી લગામ બનંન ન 

ાતા. આપ(અલ�અાહ્લામ)એ એજ બન �દરામ એક 

બી� �લુામનન લગામ ખર�દ� લાવવા માટ� આરયા. 

યોગા�યુોગ તન �લુામન બ�રમા ં તન ચોરાયનલી લગામ 

જોઈ � પનલા શખ ન્ બન દ�રામમા ં વનચી માર� ાતી. 

�લુામન તન જ લગામ બન દ�રામમા ંખર�દ� અનન મૌલા 

અલી(અલ�અાહ્લામ)ની �ખદમતમા ંર�ૂ કર�. 
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અલી (અલ�અાહ્લામ) એ ફરમાવ્ુ ં: ઈન્ાન 

્બર ( ધીરજ) છોડ� દઈનન પોતાની �તનન ાલાલ 

(રોઝી)થી વ�ંચત કર� દ� છન પણ મળન છન તો એટ્ુ ંજ 

� ન્ીબમા ંાોય છન ! 

ાઝરત ઝૈ�ુ્  આબેમ�હ ઈમલમે સજ�મ 

(અ્�અાસસ્લમ) અલ્લાહે �ુઆ કરતલ ફરમલવે છે 

: 

(૨૫) અય મઅ�દુ  મોામંદ (્લલલલાાો અલઅા� વ 

આલના� વ્લલમ) અનન તનની આલ ઉપર રા�મત 

ના�ઝલ કર  અનન અમનન એ�ુ ં ્ા�ુ ં યક�ન અતા કર 

�ના કારણન અમન (રોઝીની અયોગય) શોધખોળથી બચી 

જઈએ અનન અમારા �દલમા ં એવો ખા�લ્ ભરો્ો 

દાખલ કર� દ� ક� �ના કારણન અમન અહથાનન પ�રશમ 

કરવાની ્ખતીમાથંી બચી જઈએ....અનન ત� વાયદો �� 
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છન તનના વડ� રોઝી િવષનના અમારા વયથર આયોજનો 

અનન તનની �ચ�તાનન �ૂર કરનાર બનાવી દ�. અનન તન રોઝી 

�ની ત� ગનરંટ� આપી છન તન વાયદા વડ� તન કામની 

વયહતતાનો �ત લાવી દ�. 

ઈમલમે મોામમમ બલ�કર (અ્�અાસસ્લમ) 

અલ્લાહે �ુઆ કરતલ ફરમલવે છે : 

(૨૬) મારા  �દલનન �ુિનયામા ં વયહત (મહત) ન રાખ 

અનન �ુિનયાની કમાણીનન અખનરતના ્વાબથી વ�ંચત 

(મા��મ) રા� જવા�ુ ંકારણ ન બનાવી દ�  

ઈમલમે જઅફરદ સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે 

: 

(૨૭) મનાઈ  કર�લા માગ�થી મનળવનલી ( ારામ) 

કમાણી આવનાર� પનઢ� ( વશંવનલા) ઉપર પણ અ્ર 

કર� છન  
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(ર૮) �  શખ્ પોતાની તાારત તનમજ નમાઝ 

બાબતન આળ્ કર� છન, તનની આખનરતના કાય� માટ� કોઈ 

ભલાઈ નથી, તનમજ � શખ્ પોતાની રોઝી કમાવવામા ં

આળ્ કર� છન, તનના �ુનયાવી કામોમા ંકોઈ ભલાઈ ાોતી 

નથી. 

(ર૯) અમ  �બલ મઅ�ફ અનન ના� અનીલ �નુકર 

(નનક�ના  ફ�લાવા-પચાર માટ� ્ાકાર અનન પોત્ાાન 

��ુ પાડ�ુ ં અનન �રૂાઈઓથી અટકાવ�ુ)ં એ મૌતનન 

નજદ�ક લાવ�ુ ંનથી ક� �રઝકનન પણ ઓ� ંકર� ુ ંનથી. 

(૩૦) જયાર�  રોઝીની વા�ચણી થઈ �કૂ� છન, તો પછ� 

લાલચ ક�વી !!? 

(૩૧) ાલાલ  ર�તન રોઝી મનળવ�ુ ં�કૂ� ન દો, કારણ ક� 

તમારા દ�નની મદદ તનના વડ� જ થાય છન, તનમજ 
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પોતાની ્વાર�નન તૈયાર રાખો અનન અલલાા પર 

ભરો્ો કરો. 

(૩ર) તમારો  રોઝી મનળવવા માટ�નો પયતન એ શખ્ 

કરતા ં વધાર� ાોવો જોઈએ � ( આળ્ કર�નન) તનનન 

વનડફ� નાખન છન અનન તન શખ્થી ઓછો ાોવો જોઈએ � 

તનનન મનળવવા માટ� લાલચ કર� છન. �ુિનયા મનળવવામા ં

લાલચથી કામ લનનાર પતયન �ુિનયા �શુ અનન િનિ�ત 

છન તનથી તમન તમાર� �તનન તનનાથી નીચનના તબ�ામા ં

લઈ આવો. � લોકો મધયમ માગર અનન પાકદામની 

અપનાવન છન, તનની �મ રોઝી મનળવો. પોતાની �તનન 

નબળા અનન આળ� ુ માણ્ના દરજ�થી ઉચચ 

બનાવીનન એવી ર�તન મનળવો � ર�તન એક મોઅમીન 

માટ� જ�ર� ાોય છન.... 
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(૩૩) તન  શખ્ માટ� કોઈ ભલાઈ નથી � ાલાલ ર�તન 

રોઝી નથી મનળવતો �થી કર�નન પોતા�ુ ં �જુરાન 

ચાલવી શક� અનન પોતાના કરજનન અદા કર� શક�. 

(૩૪) શ�  ાોય તો એવી કોઈ ચીજ ન મનળવો, �ના 

માટ� તમનન આવતી કાલન ( �તુ્ ુ પછ�) �છૂપરછ 

થવાની છન. 

(૩પ)  અલલાા �બુાાનન ુવ તઆલા પોતાની �કતાબ 

�ુરઆનમ�દમા ંફરમાવન છન: 

તન એવા લોકો છન �મનન વનપાર અનન ખર�દ-

વનચાણ અલલાાની યાદથી ગા�ફલ નથી કર� શકતા. 

(�રુ : ૩૭) 

ઈમામન જઅફર� ્ા�દક (અલ�અાહ્લામ) એ 

ઉપરોકત આયત ્મ�વતા ંફરમાવ્ુ ં: 
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આ લોકો વનપાર� ાતા, પરં� ુનમાઝના ્મયન 

વનપાર બધં કર� દ�તા ાતા અનન નમાઝની અદાયગી 

માટ� મ�હજદ તરફ ચાલયા જતા ાતા. આવા લોકો એવા 

ઈબાદત �ઝુારોથી બા�તર છન �ઓ બનકાર ( કામકાજ 

વગરના) રા�તા ાોય છન. 

ઈમલમે �સૂલ કલ�ઝમ (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૩૬) એવો  પયતન કરો ક� તમારો ્મય ચાર ભાગમા ં

વા�ચાઈ �ય : 

- અલલાાતઆલાની ્ાથન �નુા�ત કરવા 

- રોઝી કમાવવા 

- િમતો, ભાઈઓ અનન એવા લોકો માટ� � 

તમનન તમાર� ખામીઓ તરફ ધયાન દોર� 

અનન �િતરક ર�તન તનઓ તમારા માટ� 

હવચછ (�ાતનચ�) ાોય 
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- � આનદં માણવાની ર� આપવામા ંઆવી 

છન તનના માટ� 

(૩૭) અ�લમદં  �ુિનયા(ની નનઅમતો) ન ાોવા છતા ં

�ાકમત (ડાાપણ)ના મળવાથી �શુ રા� છન, પરં� ુ તન 

�ાકમત (્મજણ શ�કત)નન �કૂ�નન �ુિનયા મળન તો પણ 

રા� નથી ાોતો. આથી જ આવા લોકોનો વનપાર 

નફાકારક(લાભદાયક) નીવડ� છન. 

ઈમલમે અ્ી રઝલ (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૩૮) �  શખ્ કોઈ ચીજનન યોગય ર�તન શોધન છન, તન 

�ાર�ય લપ્ી નથી પડતો અનન જો �ાર�ક પડ� પણ 

�ય તો કોઈ નન કોઈ એવી પ�ર�હથતી ઉભી થઈ �ય 

છન � તનનન બચાવી લન. 

(૩૯) ��ઓુ�ું  �કૂાઈ જ�ુ,ં �દલ તગં થઈ જ�ુ,ં રોઝી 

મનળવવામા ં�બૂ જ લાલચથી કામ લન�ુ ંઅનન �નુાાો�ુ ં
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�નુરાવતરન કર�ુ ં એ બદન્ીબ 

(બદ�કહમત/બદબખત) ઈન્ાનની િનશાનીઓમાથંી છન. 
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(૭) મોઅમીન માટ� રોઝીની વયવહથા 

 

અલ્લા તઆ્લ પોતલહી �કતલબ �ુરઆહમ�મમલ ં

ફરમલવે છે : 

(૧) પછ�  �ઓ ઈમાન લાવયા અનન નનક કામો �ાર, 

તનઓ માટ� માફ� અનન કર�મ રોઝી છન. 

(ર) .... � શખ્ અલલાા પર ઈમાન લાવન અનન 

્તકાય� કર� તનનન અલલાા જ�તોમા ંપવનશ આપશન. �મા ં

ઝરણા ંવા�તા ાશન, તનઓ ામંનશા માટ� તનમા ંરા�શન, ખર�ખર 

અલલાા� એવા શખ્ માટ� ઉમદા રોઝી તૈયાર� કર� �કૂ� 

છન. 

(૩) ાઝરત  મોામમદ �હુતફા (્લલલલાાો અલઅા� 

વ આલના� વ્લલમ) ફરમાવન છન : 
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અલલાા તઆલા ફરમાવન છન : 

અય �ુિનયા  મારા મોઅમીન બદંાઓ માટ� 

િવિવધ પકારની બલાઓ (�ુ્ ીબતો) વડ� કડવાશ પનદા 

કર� દ�  તનની રોઝીનન તનના માટ� તગં બનાવી દ� અનન 

તનમના માટ� મીઠ� અનન તરફદાર ન બની � ક� �થી 

તનઓ તાર� તરફ ધયાન આપવા લાગન. 

(૪) બનશક  અલલાા� મોઅમીનો પા ન્થી તનઓના 

નફ્ અનન માલ ( ્પંિ�)નન એ વાતના બદલામા ં

ખર�દ� લીધા છન ક� તનમનન જ� ત મળન .... 

(પ) .... � અલલાા પર તથા �ામત પર ઈમાન 

રાખતો ાશન, અનન � શખ્ અલલાાથી ડરશન તનનન માટ� 

અલલાા �ટકારાનો માગર કર� દ�શન. 

અનન તનનન એવા હથળનથી રોઝી પા�ચાડશન ક� જયાથંી 

તનનન �મુાન (ધારણા) પણ ના� ાોય... 
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(૬) મોામમદ  ઈબનન ��ુહલમ કા� છન ક� મ� ઈમામન 

�અફર� ્ા�દક (અલ�અાહ્લામ) નન ઉપરોકત આયત 

િવષન �છૂ્ુ ં તો આપ (અલ�અાહ્લામ) એ ફરમાવ્ુ ં: 

મોઅમીનની ્ાથન �ુિનયામા ંઆ�ુ ંજ થશન. 

ાઝરત મોામમમ �સુતફલ (સલ્લ્લાોહઅ્અાદહવહ

આ્ેા�હવસલ્મ) ફરમલવે છે : 

(૭) અલલાા  તઆલાએ પોતાના મોઅમીન 

બદંાઓનન તન જગયાએથી �રઝક આપવાનો ઈનકાર કર� 

દ�ધો છન, જયાથંી તનઓનન તનના મળવાની ્ભંાવના 

(શ�તા) જણાય છન. 

(૮) જો  તમન અલલાા પર એવી ર�તન ભરો્ો કરતન, 

�વી ર�તન ક� તનનો ાક છન, તો તન તમનન એવી ર�તન રોઝી 

પા�ચાડતન, �વી ર�તન એક પકીનન અતા કર� છન, � 
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્વાર� ખાલી પનટ� ાોય છન અનન ્ા�ં �ખૂથી ્�ંષુટ 

(�રુત) થઈ ગ્ુ ંાોય છન. 

ાઝરત અ્ી ઈબહે અબી તલ�્બ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૯) અલલાા  તઆલાએ પોતાના મોઅમીન બદંાઓ 

માટ� �રઝક નન માત એવી જગયાએથી િન�ણ�ત �ુ ં છન 

જયાથંી મનળવવા�ુ ં તનઓ �મુાન ( ધારણા-અ�મુાન) 

પણ નથી કર� શકતા. 

ઈમલમે મોામમમદ બલ�કર (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે 

છે : 

(૧૦) મનન  એ વાતની પરવા નથી ક� માર� ્વાર એ 

ાાલતમા ં થાય ક� નુ ં ફક�ર ( તગંદહત) ાો� અથવા 

બીમાર ક� પછ� તવગંર ાો�, કારણ ક� અલલાા તઆલા 

ફરમાવન છન : 
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નુ ં મોઅમીન માટ� એ જ ક� ં � ં � તનના માટ� 

બનાતર ાોય છન. 

(૧૧) િમનાાલ  બીન ઉમર કા� છન ક� નુ ં ઈમામન 

મોામમદ� બા�કર (અલ�અાહ્લામ) ની પા ન્ બનઠો ાતો, 

તનવામા ંએક શખ્ આપની પા ન્ આવી કા�વા લાગયો : 

.... �દુાની ક્મ ? નું  આપ એાલનબતૈ 

(અલઅા��હુ્લામ)ની ્ાથન મોાબબત ક� ં�.ં 

ઈમામ (અલ�અાહ્લામ) એ ફરમાવ્ુ ં: 

તો પછ� તાર� માટ� ફક (તગંી) અનન નાદાર�ની 

ચાદરનન પણ તૈયાર કર� લન, કારણ ક� �દુાની ક્મ ફક 

(તગંી) અનન નાદાર� અમાર� તરફ અનન અમારા 

શીયાઓની તરફ પાાડ� પરથી આવી રા�લા �રૂ કરતા ં

વ� ુ ઝડપન આવી પા�ચન છન. �ુ્ ીબતોની શ�આત 

અમારાથી થાય છન, અનન  પછ� તમારાથી, અનન 
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્ા��ુૂળતાની શ�આત પણ પા�લા ંઅમારાથી થાય છન, 

પછ� તમારાથી.  

(૧૨) અલલાાના  બદંા�ુ ં ઈમાન �ટ્ુ ં વધાર� ાશન, 

તનના �રઝકમા ંતગંી પણ એટલી જ વધાર� જોવા મળશન. 

(૧૩) અલલાા  તઆલાના ક�ટલાક ખા્ બદંાઓ છન 

�મનન અલલાા બલાઓથી �રુ�કત રાખન છન, 

્લામતીની ્ાથન�ુ ં આ્ષુય અતા કર� છન, ્લામત 

રોઝીથી નવાઝન છન, ્લામતીની ્ાથન મૌત આપન છન, 

્લામત ર�તન ફર�થી ઉભા કરશન અનન ્લામતીની ્ાથન 

બન�ાશતમા ંપવનશ આપશન. 

ઈમલમે જઅફરદ સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે 

: 

(૧૪) અલલાા  તઆલાએ મોઅમીનોના �રઝકનન એવી 

જગયાએ રાખ્ુ ં છન જયાથંી મળવાની તનઓનન ધારણા 



�રઝક - 147 

(્ભંાવના) પણ નથી ાોતી, અનન આ�ુ ંએટલા માટ� છન 

ક� જયાર� બદંાનન પોતાની રોઝી �ા માધયમ (�ોત)થી 

મળશન તનની �ણ નથી ાોતી, તો તન અલલાા પા ન્ �બૂ 

જ વધાર� પમાણમા ં�ુઆ કરવા લાગી �ય છન. 

(૧પ) જો  અમારા શીયા (તનમની િશયત પર) અડગ 

રા�, તો ફ�રશતાઓ તનમની ્ાથન �ુ્ ાફ�ાો કર�, વાદળો 

તનમની પર ્ાયો બનીનન રા�, �દવ ન્ રોશની તનમજ 

આ્માન અનન જમીનમાથંી તનઓનન રોઝી અતા 

કરવામા ં આવન. અનન તનઓ અલલાા તઆલા પા ન્ � 

કાઈં માગંણી કર� તન તનઓનન મળ� �ય. 

ઈમલમે �સૂલ કલ�ઝમ (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૧૬) મોઅમીનનો  દાખલો તાજવાના બન પલલા �વો 

છન, �ટ્ુ ં તન� ુ ં ઈમાન વધ�ુ ં જશન, તનટલી જ તનની 

ક્ોટ�ઓ ( �ુ્ ીબતો) વધતી જશન. �થી કર�નન તન 
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અલલાાની બારગાામા ંએવી ર�તન પા�ચી �ય ક� તનના 

કોઈ �નુાા બાક� ન રા� શ�ા ાોય. 

અલ્લા તઆ્લ પોતલહી �કતલબ �ુરઆહમ�મમલ ં

ફરમલવે છે : 

(૧૭) અનન  જો (બધા) લોકોના એક જ પથંના બની 

જવાની શ�તા ન ાોત ( એટલન ક� ઈષાર� થઈ 

જવાની), તો અમન �ઓ અલલાાનો ઈનકાર કર� છન 

તનમના મકાનોના છાપરા ચાદં�ના બનાવી દ�ત અનન 

્ીડ�ઓ પણ ક� �ના ઉપર તનઓ ચડ� (ઉતર�) છન ? અનન 

તનમના મકાનોના બારણા અનન તન �રુશીઓ (િ �્ાા્નો) 

પણ ક� �મની પર તનઓ ટ�ક લગાવીનન બન્ ન છન. અનન 

(માત ચાદં�ના ના�) ્ોનાના પણ (બનાવી દ�ત) પરં� ુ

આ બ�ુ ં �ુનયાવી �જ�દગીની ્પંિ� છન ( � નાશ 
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પામનાર� છન, જયાર� ક�) આખનરત તો તારા રબની પા ન્ 

પરા�ઝગારો માટ� છન. (�ખ�ફ : ૩૩, ૩૪, ૩પ) 

ઈમામન જઅફર� ્ા�દક (અલ�અાહ્લામ) એ 

ઉપરોકત આયત ્મ�વતા ંફરમાવ્ુ ં: 

જો અલલાા તબારક વ તઆલા આ�ુ ંકર� દ�ત, 

તો બધા જ લોકો કાફ�ર થઈ �ત. 

(અલલાાની રા�મત �ુનયાની દૌલત અનન 

્પંિ� કરતા ઘણી જ શનષઠ છન, પરં� ુ મોટા ભાગના 

લોકો દૌલત તરફ વ� ુ આકષરણ ધરાવતા ાોય છન 

આથી અલલાા �શુીયકોનન ાદથી વધાર� માલ-દૌલત 

આપતો નથી અનન મોઅમીનોનન તનનાથી �બલ�ુલ વ�ંચત 

કર� દ�તો નથી �થી કર�નન ઈમાનવાળાઓ આ �ુનયાની 

જ�ંળમા ંફ્ાઈનન ઈમાનની અ�લૂય દૌલતનન ખોઈ ન 

બન્ ન. અનન અલલાા� જો આ વયવહથા ન રાખી ાોત, તો 
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�ુિનયાનો બધો એશ-આરામ કાફ�રો અનન �શુીનકો માટ� 

રાખી દ�ત અનન તનઓના ઘરની છત અનન �દવાલો 

્ોનાની થઈ �ત અનન મોઅમીનનન તનની રોઝી માટ� 

�વનનન ટકાવી રાખવા માટ� જ�ર� ાોય તનટ્ુ ં જ 

આપત, પરં� ુઆમ થવાથી મોઅમીનની પર�કા બન ુજ 

અઘર� બની �ત અનન બન ુજ થોડા લોકો ઈમાન ઉપર 

બાક� રા�ત, એટલા માટ� જ અલલાા� દર�કનન પોતાની 

નનઅમતો તનની મહલનાત પમાણન અતા કર� છન. - 

અનવા�લ બયાન ફ� તફ્ીર�લ �ુરઆન : અલલામા 

ાા�-ના� ્ાા�બ) 

અલ્લા પલસેહ�રઝક હી મલગંમી કરવલ ઈ્લહી 

હમલઝ પછ� પઢવલહી �ુઆ � રોઝી મેળવવલહી 

�સુતાબ �ુઆઓમલથંી છે : 
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(૧૮) અય અલલાા મનન માર� રોઝીના ઠ�કાણાની 

ખબર નથી અનન નુ ંતનનન મારા િવચારો �જુબ શો� ુ�.ં 

નુ ંરોઝી મનળવવા માટ� દ�શ-પરદ�શના ચ�ર લગા�ુ ં� ં

અનન તનનન પારત કરવા માટ� (અનનક જગયાએ) ફ� ં�,ં 

અનન નુ ંનથી �ણતો ક� મા� ં�રઝક ાવામા ંછન, પાાડમા ં

છન, જમીનમા ંછન, આ્માનમા ંછન, રણમા ંછન ક� દ�રયામા ં

છન. ( અનન ખબર નથી ક� તન) કોના ાાથમા ં છન ( અનન) 

કોના તરફથી છન. અનન નુ ંએ �્ુ ં� ંક� તન�ુ ંઈલમ તાર� 

પા ન્ છન. તનના અહબાબ (માધયમો-કારણો) તાર� પા ન્ 

છન અનન � ુ ંતારા કરમથી �રઝકની વા�ચણી કર� છન અનન 

પોતાની રા�મત વડ� તનના અહબાબ ન�� કર� છન. 

અય અલલાા !  મોામમદ (્લલલલાાો અલઅા� 

વ આલના� વ્લલમ) અનન તનની આલ પર રા�મત 

નાઝીલ કર. અય પરવર�દગાર ! તા� ં�રઝક મારા માટ� 
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િવશાળ કર� દ�, તનનન મનળવ�ુ ંમારા માટ� ્રળ બનાવી 

દ� એ તનના મળવાની જગયા નજદ�ક બનાવી દ�. � 

ચીજમા ંત� માર� રોઝી નથી રાખી, મનન તનનન મનળવવાના 

રંજ (ગમ)મા ં્પડાવી ન દ� ક� � ુ ંમનન અઝાબ આપવા 

માટ� �કુત ( બનિનયાઝ) છો અનન નુ ં તાર� રા�મતનો 

મોાતાજ �.ં બ્, � ુમોામમદ (્લલલલાાો અલઅા� વ 

આલના� વ્લલમ) અનન તનની આલ ઉપર રા�મત 

ના�ઝલ કર અનન આ નાચીઝ બદંાનન પોતાના ફઝલથી 

�ાહ્ો અતા કર, ક� � ુબન ુમોટો ફઝલ કરનાર છો. 
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(૮) અ�લનો �રઝક ્ાથન ્બંધં 
 
(૧) અલલાા �બુાાનન ુ વ તઆલાએ પોતાના એક 

પયગમબરનન વા� ફરમાવી : 

�ુ ંતમન �ણો છો ક� મ� �ખૂારઓનન રોઝી શા માટ� 

આપી છન  

આપ (અલ�અાહ્લામ)એ ફરમાવ્ુ ં: ના�. 

અલલાા� ફરમાવ્ુ ં: એટલા માટ� ક� અ�લમદં 

લોકો �ણી લન ક� રોઝી પારત કરવાનો ્બંધં છળ-

કપટ, ્�ુકતઓ, દગા અનન ચાલાક�ની ્ાથન નથી. 

ાઝરત અ્ી ઈબહે અબી તલ�્બ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 
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(૨) જો  �રઝક અ�લ અનન ડાાપણ �જુબ મળ�ુ ં

ાોત, તો બનવ�ફૂ અનન �નવરો �વતા ન રા� શકત. 

(૩) રોઝીનન  �ખૂરત ા ્ાથન, અ�લમદં�નન વ�ંચત 

રા�વા ્ાથન અનન બલાઓનન ્બર ્ાથન જોડ� દ�વામા ં

આવી છન. 

(૪) .... �ણી લયો ક� કોઈ બદંા માટ� અલલાા� � 

કાઈં આપવા�ુ ં ન�� ક્ુ� છન, તનમા ં જરાય ઓ� ં ના� 

થાય, ભલન નન પછ� તન�ુ ંઆયોજન અનન ્ચંાલન ગમન 

તનટ્ુ ંનબ�ં ાોય. અનન કોઈ બદંા�ુ ંઆયોજન, વા�વટ� 

�ઝુ�જુ અનન ્�ુકતઓ ગમન તનટલી ્શકત ( પબળ) 

ાોય, તનનાથી આગળ ના� વધી શક� � તનના માટ� ન�� 

કરવામા ંઆવ્ુ ંછન. 
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(પ) તમારા  ��ાલો વ� ુમાલ મનળવી �ય છન, અનન 

તમારા આ�લમોનન ાવન ( આગળ જતા)ં મળશન એવી 

અપનકાઓમા ંનાખી દ�વામા ંઆવન છન. 

(૬) �ની  અ�લ વધી �ય છન, તન�ુ ં ન્ીબ ઘટ� 

�ય છન. અનન અલલાા �નન પણ અનનકગણી (અઢળક) 

અ�લ અતા કર� છન, તો પછ� તન (અ�લ)નો �ા્ાબ 

તનના �રઝકમા ંકર� લન છન. 

(૭) અ�લમદં  માટ� દર�ક કામમા ં પ�રશમ 

(મા�નત) છન. 

ઈમલમે જઅફરદ સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે 

: 

(૮) તમાર�  એ વાત ્�ંણૂર િવ�ા્ની ્ાથન અનન 

્ાર� ર�તન �ણી લનવી જોઈએ ક� અલલાા તઆલાએ 

કોઈ બદંા માટ� � કાઈં િન�ણ�ત (ન��) કર� નાખ્ુ ંછન 
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અનન તનના માટ� તકદ�રમા ં� કાઈં િનિ�ત કર� દ��ુ ંછન, 

બદંો તનનાથી આગળ ના� વધી શક�, ભલન નન પછ� તનનો 

પ�રશમ અથાગ ાોય, તન�ુ ં મનનનજમનનટ ( ્ચંાલન) 

અદ�તૂ ાોય અનન તનના આયોજનો �વુયવ�હથત અનન 

્�ુકત�વૂરકના ાોય... 

અય લોકો ! કોઈ શખ્ પોતાની ��ુધધમ�ા 

(અ�લમદં�-ચાલાક�) નન કારણન રોઝીમા ં ફ�રફાર કર�નન 

તનમા ંવધારો નથી કર� શકાતો અનન ન તો કોઈ ગર�બ 

વય�કતની ગર�બી ( કમજોર�)ના કારણન તનમા ં કોઈપણ 

પકારનો ઘટાડો થાય છન. તનથી આ ાક�કતનન �ણી 

લનનાર અનન તનની પર અમલ કરનાર ( દર�ક વય�કત) 

વયાજ અનન નફામા ં( લોકોનન) ��ુકત ( �ટકારો) 

આપવામા ંબધા લોકોથી આગળ ાોય છન.... 
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(૯) અલલાા  તબારક વ તઆલાએ �ખૂારઓની રોઝી 

િવશાળ વધાર� કર� દ�ધી, �થી અ�લમદં લોકો (આ 

જોઈનન) બોધપાઠ મનળવન અનન તનઓનન ખબર પડ� �ય 

ક� �ુિનયા કમાણી, ્�ુકત�વૂરકના આયોજનો, 

ચાલાક�ભયાર વા�વટ અનન �ુ્ ચંાલન વડ� મનળવી 

શકાતી નથી. 
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(૯) આવતીકાલની રોઝી માટ� �ચ�તા કરવી 
 

અલ્લા તઆ્લ પોતલહી �કતલબ �ુરઆહમલ ં

ફરમલવે છે : 

(૧) અનન  આકાશમા ંપણ તાર� રોઝી મો�ૂદ છન, અનન 

તન વહ�ઓુ ક� �નાથી તમનન ડરાવવામા ંઆવન છન. 

(ર) અનન  �ખૂમરાના ભય ( �ચ�તા)થી તમાર� 

ઔલાદનન માર� ન નાખો, (કારણ ક�) તનમનન પણ અમન જ 

રોઝી આપીએ છ�એ અનન તમનન પણ, બનશક તનમનન માર� 

નાખ�ુ ંએ ઘણો જ મોટો �નુાા છન. 

(૩) અલલાા  �બુાાનન ુ વ તઆલા મનઅરાજ વખતન 

પોતાના ર�લૂનન ્બંોધન કરતા ફરમાવન છન : 
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અય એામદ (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ)  મનન તણ પકારના બદંાઓ ઉપર આ�યર 

થાય છન : 

.... એ બદંા ઉપર �ની પા ન્ એક �દવ્નો 

ખોરાક ાોવા છતા ંપણ તન આવતીકાલની �ચ�તા કર� છન  

(૪) અલલાાના  ર�લૂ મોામમદ� �હુતફા 

(્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) ફરમાવન છન : 

આવતીકાલના �રઝકની ફ�કર - �ચ�તા ન કરો, 

કારણ ક� આવનાર� (દર�ક) કાલ પોતાની રોઝી લઈનન 

જ આવશન. 

ાઝરત અ્ી ઈબહે અબી તલ�્બ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૫) અય  આદમ (અલ�અાહ્લામ) ના �તુ � ુ ં

આવતી કાલની �ચ�તા આ� ન કરવા લાગ, કારણ ક� જો 
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તન આવનાર �દવ્ તાર� �મરમા ં લખાયનલો ાશન તો 

અલલાા તારા માટ� તન આવનાર �દવ્ના �રઝકની 

વયવહથા પણ કર� જ દ�શન. 

(૬) �  આવતીકાલના �રઝકની વયવહથા કર� છન, તન 

�ાર�ય ્ફળ નથી થતો. 

(૭) અય  આદમ (અલ�અાહ્લામ)ના �તુ રોઝી બન 

પકારની ાોય છન: 

- �નન � ુ ંમનળવવા માગંન છન. 

- � તનન મનળવવા માગંન છન. 

આમ, જો � ુ ંએવા �રઝક �ધુી ન પા�ચી શકતો 

ાોય � તનન મનળવવા માગંન છન, તો તન પોતન જ તાર� 

પા ન્ આવી પા�ચશન, તનથી � ુ ંતારા વષરભરના �રઝકની 

�ચ�તા આજના �દવ ન્ ન કરવા લાગ, કારણ ક� તારો 

દર�ક �દવ્ તન �દવ્ની �ચ�તા માટ� �રૂતો છન. જો તાર� 
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વય આ� ુ વષર લખાયનલી ાશન, તો અલલાા તનન 

આવતીકાલન તાર� �કહમતમા ંલખાયન્ુ ંઆપીનન જ રા�શન, 

અનન જો તાર� �કહમતમા ં આવનાર આ�ુ ં વષર ના� 

લખા્ુ ંાોય, તો પછ� તારા માટ� એ �રઝક િવષન �ચ�તા 

કરવાથી �ુ ંફાયદો છન � તા� ંનથી. એ હપષટ વાત છન 

ક� તમાર� રોઝીનન તમાર� પા�લા ં અનય કોઈ �ાર�ય 

મનળવી શક�ુ ં નથી અનન ન તો તન રોઝીનન પારત 

કરવામા ં બી�ુ ં કોઈ તમાર� પર કા� ુ મનળવી શક� છન, 

અનન � કાઈં પણ તમારા માટ� િન�ણ�ત થઈ ��ૂુ ં છન 

તનનન તમારા �ધુી પા�ચવામા ંવાર પણ ના� લાગન. 

ઈમલમે જઅફરદ સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે 

: 

(૮) �  શખ્ પોતાના �રઝક માટ� �ચ�તા કર� છન, તનના 

માટ� �નુાા લખવામા ંઆવન છન. 
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(૯) એ�ું  �ુ ં કારણ છન ક� ા. ઈ્ા 

(અલ�અાહ્લામ)ના ્ાાબીઓ (ાવાર�ઓ) પાણી ઉપર 

ચાલી શકતા ાતા, જયાર� ક� આખર� નબી મોામંદ 

�હુતફા (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) ના 

્ાાબીઓમા ંઆવી કોઈ ખાિ્યત જોવા નથી મળતી 
!! 

ઈમામ (અલ�અાહ્લામ) જવાબ આપતા ં

ફરમાવ્ુ ં: 

કારણ ક� ઈ્ા (અલ�અાહ્લામ) ના ્ાાબીઓ 

(ાવાર�ઓ) તગંી (ગર�બી) અનન કમાણીની �ફકર કરતા 

ન ાતા જયાર� ક� ા. મોામંદ �હુતફા (્લલલલાાો 

અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) ના ્ાાબીઓ કમાણી 

(રોઝી)ની �ફકર-�ચ�તામા ંરા� છન. 
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(૧૦) આદમ  (અલ�અાહ્લામ)ની ઔલાદ િમહક�ન છન 

જો તન જા�6મથી પણ એવી જ ર�તન ભય પામતન, � 

ર�તન ગર�બી અનન તગંીથી ડર� છન અનન જો તન �િતરક 

ર�તન પણ અલલાાથી એવી જ ર�તન ડરતો ાોત, � ર�તન 

�ા�રમા ં તનની મખ્કૂથી ડર� છન, તો તન બનંન જાાનમા ં

�શુ�કહમત ાોત. 
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(૧૦) રોઝી અનન ફઝલ (�ૃપા) વચચનનો 

તફાવત 
 

ઈમલમે મોામમમદ બલ�કર (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે 

છે : 

(૧) રોઝી  ચો�્ ( મળવાની) છન અનન તનની 

વા�ચણી ( પણ) થઈ ગયનલ છન, તન ઉપરાતં અલલાા 

તરફથી ફઝલ ( �ૃપા) પણ છન �નન તન ફજર ( �બુા 

્ા�દક /પરોઢ�યા)ની શ�આતથી લઈનન �યૂર ઉગન તયા ં

�ધુીમા ં વા�ચન છન. અનન અલલાા તઆલા�ુ ં એ 

(ઉપરોકત) ફરમાન ક� તનની પા ન્ ફઝલની માગંણી કરો 

એ પણ તનના િવષન જ છન. 



�રઝક - 165 

પછ� આપ (અલ�અાહ્લામ) એ ફરમાવ્ુ ં: 

ફજર ( �બુા ્ા�દક)ના ્મય પછ� અલલાાનો �ઝક 

કરવો એ ધરતી પર રોઝી મનળવવા(ની કોિશશ કરવા)  

કરતા ંબનાતર છન. 

(ર) કોઈ  ઈન્ાન એવો નથી �ના માટ� અલલાા 

તઆલાએ ાલાલ રોઝી ન�� ન કર� ાોય. તન (રોઝી) 

તનની પા ન્ ્લામતી�વૂરક અનન આરામથી પા�ચી �ય 

છન. ઉપરાતં તનની ્મક અનય એક પકાર� ારામ (રોઝી) 

નન પણ ર�ૂ કરવામા ંઆવન છન. જો તન ારામમાથંી કાઈંક 

લઈ લન છન તો તનના ાલાલ �ાહ્ામાથંી તનટલાજ 

પમાણમા ં ઓ� ં કર� નાખવામા ં આવન છન. અલલાા 

તઆલાએ આ બનંન પ�ર�હથતી ( ાલાલ અનન ારામ) 

ઉપરાતં બન ુમોટો ફઝલ (�ુપા/મા�રબાની) પણ રાખનલ 

છન. 
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ઈમલમહજઅફરદહસલ�મકહ(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવેહછેહ

: 

(૩) અલલાા  તબારક વ તઆલાએ �રઝકનન પોતાના 

બદંાઓ વચચન વા�ચી દ��ુ ંછન, અનન તનણન બન ુમોટ� �ૃપા 

(ફઝલ) પણ રાખી છન �ની વા�ચણી નથી કર�, પણ 

(તનના િવષન) ફરમાવ્ુ ંછન : 

... અનન અલલાા પા ન્ તનના ફઝલ 

(�ૃપા/મા�રબાની)ની માગંણી કરો..... (િન્ાઅ:૩ર) 
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(૧૧) ાલાલ રોઝી માટ� પયતન કરવો 

 
ઈહલામમા ં� ચીજોની ‘ઈબાદત’ તર�ક� ઓળખ 

આપવામા ંઆવી છન તનમાનંી એક “ાલાલ રોઝી” પણ 

છન, ઉપરાતં બી� પા ન્ ાાથ લબંાવવો ન પડ� એ 

િનઅયતથી રોઝી મનળવવા માટ�ના પયતનનન પણ 

ઈબાદતમા ં ગણવામા ં આવન છન. આ બાબત�ુ ં માતવ 

દશારવતી અ્ખંય ાદ�્ો અનન �રવાયતો જોવા મળન છન, 

પરં� ુ એ હપષટ ાો�ુ ં જોઈએ ક� અા� બધા કામ 

ઈબાદતમા ંના� ગણાય પણ રોઝી મનળવવા માટ� અનન 

�જ�દગીની આ�િવકા એકઠ� કરવા માટ� કામ કરવામા ં

આવન, તો તન અલલાાની નજરમા ં ઈબાદત�ુ ં હથાન 

પામશન. અનન એ પણ ધયાનમા ંરાખ�ુ ંજોઈએ ક� કામ-
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કાજ કયાર વગરની ઈબાદત કોઈ માતવ અનન હથાન 

ધરાવતી નથી કારણક� ઈન્ાનની આિથ�ક ાાલત 

ત�ુંરહત ાોવી જોઈએ �થી કર�નન તન �ુ્ ૂ્  અનન 

માઅર�ફતની ્ાથન અલલાાની ઈબાદત કર� શક�. 

અલલાાના ર�લૂ ાઝરત મોામમદ �હુતફા 

(્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� વ્લલમ)ની ્ામન એક 

એવા શખ્નો ઉલલનખ કરવામા ંઆવયો � ઝોાદ અનન 

તકવા માટ� પખયાત ાતો અનન કાયમ નમાઝ અનન 

રોઝામા ંવયહત રા�તો ાતો. 

્ાાબીઓએ ક�ુ ં: અય અલલાાના ર�લૂ 

(્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) અમન 

આનાથી વધીનન બીજો કોઈ ઈબાદત �ઝુાર જોયો નથી  
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ર�લૂન �દુા (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ) એ ફરમાવ્ુ ં: તન �ુ ં કામ-કાજ ( વયવ્ાય) 

ધરાવન છન? 

ફરમાવ્ુ ં: તન કોઈ કામ નથી કરતો  

આપ(્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) 

એ ફરમાવ્ુ ં: તનનો ખચર કોણ �રૂો પાડ� છન ? 

ફરમાવ્ુ ં: અમન તનનો ખચર ઉપાડ� લઈએ છ�એ. 

આપ (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ)એ ફરમાવ્ુ ં: તમન તનનાથી મોટા ઈબાદત 

�ઝુાર છો (શા� �ર્ાલ�લુ ન�ુુક, પનજ ન.ં પર) 

ભારતીય ્માજમા ં અનન િવદ�શમા ં પણ 

નોકર�ની ્મયમયારદા �રૂ� કયાર પછ� અથવા તો 

વનપાર ધધંો ્તંાનોનન ્�પી દ�ધા પછ� િન�િૃ�ની 

(પ�િૃ� િવના બન્ ી રા�વાની) પથા પચ�લત છન � 
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�બનઈહલામી �રવાજ અનન પણાલી છન અનન તનનન ઈહલામ 

્ાથન કાઈં લનવા-દ�વા નથી. એજ પમાણન ક�ટલાક લોકો 

પોતાની બનઠ� આવક/વયાજની ારામ આવક/પનનશન 

ઉપર િનભરર રા� પોતાના �વનનો �તૃ્ ુ �ધુીનો 

�લૂયવાન �િતમ તબ�ો નવરા�પૂ બન્ ીનન વનડફ� નાખન 

છન અનન અનનક પકારના શાર��રક, માનિ્ક અનન આિથ�ક 

�કુ્ાનોનન આમતંણ આપન છન. િન�િૃ� દરમયાન નવરા 

બન્ ી રા�વાના કારણન ્મયાતંર� માનિ્ક તાણ 

(ટ�નશન), આળ્, �ત-�તના િવચારો આવવા, �હુ્ો, 

બીમાર�, �ઘ�ુ ં વધાર� ક� ઓ� ં થ�ુ,ં રોજ�દા �વન�ુ ં

્મયપતક ( શનડ્અુલ) િવખનરાઈ જ�ુ ં વગનર� અનનક 

પકારની ્મહયાઓ તનમનન ઘનર� લન છન અનન વ�મુા ંઘર� 

નવરા બન્ ી રા�વાથી ઘરના ્ભયોની ટ�કા અનન તનમના 

ચા�રાના પિત�ળૂ અનન તગં ાાવભાવનન પણ બરદાશત 
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કરવા પડ� છન, પ�રણામ�પન િન��ૃ વડ�લો/વયો�ધુધ 

વય�કતઓ ઘરમા ં પોતા�ુ ં હવમાન અનન �ાર�ક હથાન 

પણ �મુાવી બન્ ન છન. 

લાયકાત �જુબની નોકર� ક� કામ�ુ ં ન મળ�ુ,ં 

િશ�કત (એજ્કુ�ટ�ડ) ાોવાના કારણન મા�નત-

મજ�ૂર�વાળા કામનન પ્દંગી ન આપવી, પિતષડાનન 

અુન�પ ધધંો વયવ્ાય ન્ટ ન થવો ક� પછ� ઓછા 

્મયમા ંવધાર� કમાવી આપન તન� ુ ંઅનન મા�નત વગર�ુ ં

્ા�્ ુ ં કામ મનળવવાની લાલચ વગનર� �વા કારણોના 

લીધન ્વુાનો પણ બનકાર� અનન નવરાશના ચ�રમા ં

ફ્ાઈ �ય છન � આગળ જતા ં તનમની કાર�કદ� અનન 

તનમના દ�ન માટ� �બૂ જ મોટો ખતરો બની �ય છન, 

જયાર� ક� ખર�ખર તો ઉપરોકત દર�ક પ�ર�હથતીમા ં

અલલાા ઈન્ાનનન ચકા્તો ાોય છન અનન તનના �રઝક 
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બાબતન તનની ક્ોટ� કરતો ાોય છન ક� તનનો બદંો આવા 

પિત�ળૂ ્જંોગોમા ં પણ �ુરઆન અનન અાલનબતૈ 

(અલઅા��હુ્લામ)એ બતાવનલા રહતાનન અ�ુ્ ર� છન ક� 

પછ� ્મયના પવાામા ં તણાઈનન પોતાના ્વુાધનનન 

વનડફ� નાખન છન. 

ઈહલામન ામંનશા મા�નત કર�નન હવાવલબંી 

રા�વાનો અનન બી� ઉપર બો��પ ન બનવાનો નકુમ 

આપનલ છન તનમજ નવરા/કામકાજ વગર બન્ ી રા�વાની 

્ખત મનાઈ ફરમાવી છન. ્ીિનયર ્ીટ�ઝન્-

વયો�ધૃધ મોઅમીનો અનન ્વુાનોએ પણ આ બાબતનન 

ધયાનમા ં રાખી કોઈપણ ્જંોગોમા ં કામકાજ / 

વયવ્ાયનન છોડ� ન દ�વો જોઈએ અનન ામંનશા 

યથાશ�કત �જુબ કામકાજમા ં પ��ૃમય રા��ુ ં જોઈએ. 

ખર�ખર  ઈહલામના કોઈપણ નકુમ�ુ ંપાલન અનન તનણન 
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મનાઈ કર�લા કામથી બચીનન રા�� ુ ંએ �દુ ઈન્ાનના 

પોતાના જ ભલા માટ� ાોય છન  

ાલાલ રોઝી મનળવવા મટ� પયતન અનન 

પ�રશમ કરવાની પર�ણા, પોત્ાાન અનન માગરદશરન ��ુ ં

પાડતી �ુરઆન અનન એાલનબતૈ (અલઅા��હુ્લામ) ની 

અ�શુ િશખામણો અતન ર�ૂ કર�લ છન. 

(૧)  અલલાા �બુાાનન ુ વ તઆલા પોતાના ર�લૂ 

ાઝરત મોામમદ �હુતફા (્લલલલાાો અલઅા� વ 

આલના� વ્લલમ) નન મનઅરાજમા ં વાતચીત દરિમયાન 

ફરમાવન છન : 

અય એામદ (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) 

ઈબાદતના દ્ ભાગ છન �માનંા નવ ભાગ ાલાલ 

(રોઝી) શોધવાના પયતનમા ં છન. તનથી જયાર� તમન 
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તમારા ખોરાક ( રોઝી)નન ાલાલ ર�તન મનળવશો, તો તન 

્મયન તમન મારા રકણમા ંઆવી જશો. 

ાઝરત મોામમમ �સુતફલ (સલ્લ્લાોહઅ્અાદહવહ

આ્ેા�હવસલ્મ) ફરમલવે છે : 

(૨) ઈબાદતના  દ્ ભાગ છન અનન નવ ભાગ 

ાલાલનન શોધવામા ંછન. 

(૩) પોતાના  ઘરના ્ભયો માટ� પ�રશમ કરનાર 

અલલાા માટ� �ાાદ કરનાર ્માન છન. 

(૪) ાલાલનન  મનળવ�ુ ં દર�ક �ુ્ લમાન ��ુષ અનન 

�ી પર વા�જબ છન. 

(પ) તમારામાથંી  કોઈ શખ્ ાાથમા ં દોર�ુ ં લઈનન 

�ય અનન લાકડ�ઓનો ભારો પોતાની પીઠ ઉપર 

�ચક� લાવી તનનન વનચન અનન આ ર�તન પોતાની આબ�નન 
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બચાવન, તો તન તનના માટ� (લોકો પા ન્) માગંવા કરતા ં

બનાતર છન. 

(૬) ઈબાદતના  દ્ ભાગ છન �માનંા નવ ભાગ 

ાલાલ (રોઝી) શોધવા (ના પયતન) મા ંછન. 

(૭) ઈબાદતના  ્ીતનર ભાગ છન, �માનંો શનષઠ ભાગ 

ાલાલ (રોઝી)નન શોધવામા ંછન. 

(૮) અલલાા  એવા ત�ુંરહત અનન ્લામત વય�કતનન 

�ુશમન રાખન છન � ામંનશા બનકાર બન્ ી ્મય પ્ાર 

કરતો ાોય છન, પણ �ુિનયા ક� આખનરત માટ� કોઈ પયતન 

કરતો ાોતો નથી. 

(૯) અલલાાના  ર�લૂ ાઝરત મોામમદ �હુતફા 

(્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) જયાર� કોઈ 

શખ્ની તરફ જોતા અનન આપ (્લલલલાાો અલઅા� વ 

આલના� વ્લલમ) નન એ ્ારો લાગતો, તો આપ 
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(્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) તનના િવષન 

�છૂ� લનતા ક� તન કોઈ વયવ્ાય (રોજગાર) પણ ધરાવન 

છન ક� ક�મ 

જો તનનો જવાબ નકારમા ં( ના) આવતો, તો 

ફરમાવતા : 

આ શખ્ માર� નજરોમાથંી ઉતર� ગયો. 

આપ (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ)નન �છૂવામા ંઆવ�ુ ં: 

કઈ ર�તન (શા માટ�) ?? 

આપ (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ) જવાબમા ંફરમાવતા : 

કારણ ક� મોઅમીન જયાર� કોઈ વયવ્ાય 

(રોજગાર) નથી કરતો, તો તન પોતાના દ�નનન પોતાની 

કમાણી�ુ ં્ાધન બનાવી દ� છન  
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ાઝરત અ્ી ઈબહે અબી તલ�્બ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૧૦) પાકદામની  ( પમા�ણકતા)ની ્ાથન મા�નત-

મ�ૂર� કર� લનવી એ ખરાબ કાય� ( �ુરાચાર)મા ં

ઘનરાયનલી તવગંર� (માલદાર�) કરતા ંબનાતર છન. 

ઈમલમે મોામમમદ બલ�કર (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે 

છે : 

(૧૧) �  શખ્ લોકો ્મક પોતાની જ��રયાતોની 

માગંણી કરવાથી બચવા માટ�, પોતાના �ુ�ંુબના ભરણ-

પોષણ માટ� અનન પોતાના પાડોશી ્ાથન ભલાઈ 

કરવાના ા��થુી �ૂિનયાનન મનળવન છન, તો �ામતના 

�દવ ન્ તન અલલાા તઆલાનન �નૂમના ચાદં �વા 

�રૂાની ચનારાની ્ાથન મળશન. 
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ઈમલમે જઅફરદ સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે 

: 

(૧૨) બદંો  એ ્મયન અલલાાની નજરમા ં �બૂ જ 

માનનીય બની �ય છન, જયાર� તન કોઈ �દરામ 

(�િપયા)ની શોધમા ં( પયતનશીલ) ાોય છન પણ તનનન 

મનળવવા માટ� ્કમ નથી ાોતો. 

(૧૩)  ફઝલ ઈબનન અબી �ુરા કા� છન ક� : 

અમન ઈમામન જઅફર� ્ા�દક 

(અલ�અાહ્લામ)ની પા ન્ તનમની જમીન પર પા�ચયા 

તો આપ (અલ�અાહ્લામ) નન કામ કરતા જોયા. આ 

જોઈનન અમન આપ(અલ�અાહ્લામ)નન તન કામ અમનન 

અથવા બી� �લુામોનન ્�પી દ�વા િવનતંી કર�. 

ઈમામન ્ા�દક (અલ�અાહ્લામ)એ ફરમાવ્ુ ં: 

ના� ? તમન  મનન મારા ાાલ પર છોડ� દયો કારણ ક� નુ ં
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ઈચ� ં� ંક� અલલાા મનન એવી ાાલતમા ં�ુએ ક� નુ ંમારા 

ાાથન કામ કર� રહો ાો� અનન પોતાની �તન �શુક�લી 

વનઠ�નન ાલાલ કમાણી મનળવી રહો ાો� 

(૧૪) �  શખ્ રોઝી કમાવવામા ં શમર નથી કરતો, 

તનના માટ� ખચર ઓછો અનન ્જંોગો (પ�ર�હથતી) ્રળ 

બની �ય છન તનમજ તનના ઘરના ્ભયો નનઅમતો માણન 

છન. 

(૧પ) રોઝી  કમાવવામા ં આળ્ ન કરો. કારણ ક� 

અમારા ��ુગ� (વડ�લો) �બૂ જ પ�રશમ કર�નન રોઝી 

મનળવતા ાતા. 

(૧૬) ઈમામન  જઅફર� ્ા�દક (અલ�અાહ્લામ) એ 

પોતાના એક ્ાાબીનન તનના �જુરાન અનન ભરણ-

પોષણ ચલાવવા બાબતન �છુ્ુ ંતો તનણન ક�ુ ં: 
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નુ ં આપ (અલ�અાહ્લામ) પર �ુરબાન થઈ 

��  મ� વનપારમાથંી ાાથ ખ�ચી લીધો છન. 

ઈમામ (અલ�અાહ્લામ)એ �છૂ્ુ ં: શા માટ� ?? 

તનણન ક�ુ ં: �તૃ્નુા આગમનની રાા જોઈ રહો 

�.ં 

આપ (અલ�અાહ્લામ)એ ફરમાવ્ુ ં: 

નવાઈની વાત છન  આમ કરવાથી તમારો બધો 

માલ બરબાદ થઈ જશન. વનપારમાથંી ાાથ ખ�ચી ન લો, 

અલલાાના ફઝલનન મનળવો, પોતાના ( રોઝીના) 

દરાવ�નન �લુલો રાખો, તમાર� ચાદર ફ�લાવનલી રાખો 

અનન પોતાના રબ પા ન્થી રોઝી મનળવતા રાો. 

ઈમલમે �સૂલ કલ�ઝમ (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 
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(૧૭) અલલાા  તઆલા બન ુવધાર� �ઈૂ રા�નાર અનન 

કામકાજ ન કરનાર તથા નવરા બન્ ી ર�ાનાર બદંાનન 

્ખત �ુશમન રાખન છન. 

ઈમલમે અ્ી રઝલ (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૧૮) �  શખ્ અલલાાના ફઝલ (રોઝી) માટ� પયતન 

કર� છન �થી કર�નન પોતાના �ુ�ંુબ�ુ ંભરણ પોષણ કર� 

શક�, તો તનના માટ� અલલાાની રાામા ં�ાાદ કરવાવાળા 

કરતા વધાર� અજ (બદલો) છન. 
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(૧ર) �રઝકનો મોત ્ાથન ્બંધં 
 

ાઝરત મોામમમ �સુતફલ (સલ્લ્લાોહઅ્અાદહવહ

આ્ેા�હવસલ્મ) ફરમલવે છે : 

(૧) .... જયા ં�ધુી કોઈ શખ્ પોતાની રોઝી ્�ંણૂર 

ર�તન મનળવી નથી લનતો, તયાં  �ધુી તનનન મૌત નથી 

આવતી. તનથી અલલાાથી ડરો, રોઝી યોગય ર�તન મનળવો 

અનન રોઝી મોડ� મળવાના કારણન કોઈ પણ વય�કતએ 

મનાઈ કર�લા માગ� રોઝી કમાવવા માટ� તૈયાર ન થઈ 

જ�ુ ંજોઈએ. કારણ ક� � કાઈં અલલાા પા ન્ છન તન માત 

તનની ઈતાઅત વડ� જ મનળવી શકાય છન. 
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(ર) જો  આદમ (અલ�અાહ્લામ) ની ઔલાદ 

પોતાની રોઝીથી એવી ર�તન ભાગન, � ર�તન ક� મૌતથી 

ભાગન છન, તો પણ તનનન પોતા�ુ ં�રઝક મળ�નન જ રા�શન. 

(૩) રોઝી  બદંાનન એવી ર�તન શોધન છન, � ર�તન તનનન 

મૌત શોધન છન. 

ાઝરત અ્ી ઈબહે અબી તલ�્બ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૪) �  �ુિનયાનન ચાાશન, તનનન મૌત એ ્મય �ધુી 

શોધતી રા�શન જયા ં�ધુી તનનન આ �ુિનયામાથંી બાાર ન 

કાઢ� �કૂ�. અનન � આખનરતની ઈચછા ધરાવતો ાશન 

તનના માટ� �ુિનયા તનનન મનળવવા ઈચ�ક રા�શન, તયા ં�ધુી 

ક� તન પોતાની રોઝી આ �ુિનયામાથંી જ મનળ� લનશન. 

(પ) ર�ઝક  અનન મૌત ક�વા છન ?? 

આપ (અલ�અાહ્લામ)એ ફરમાવ્ુ ં: 
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તમારા માટ� અલલાા પા ન્ �રઝક છન, અનન તનના 

માટ� તમાર� પા ન્ મૌત છન. આમ, જયાર� તન તનની પા ન્ 

રા�લી તમાર� ચીજ (રોઝી) તમનન ્�ંણૂરપણન આપી દ� 

છન, તયાર� તન પણ તમાર� પા ન્ રા�લી તનની ચીજ 

(�જ�દગી) પાછ� લઈ લન છન. 

(૬) દર�ક  ઈન્ાનની રોઝી ન�� થઈ �કૂ�લી છન � 

ર�તન તન�ુ ંમૌત ન�� / િનિ�ત છન. 

(૭) જો  કોઈ શખ્નન એક બધં ઘરમા ં�રૂ� દ�વામા ં

આવન તો તનની રોઝી તનની પા ન્ �ાથંી પા�ચી શકશન 

??! 

આપ (અલ�અાહ્લામ)એ જવાબમા ંફરમાવ્ુ ં: 

જયાથંી (� ર�તન) તનની મૌત તનના �ધુી પા�ચી 

�ય છન ! 
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(૧૩) અલલાા માટ� શા�દ થયનલા લોકો �વતં 

છન અનન રોઝી મનળવન છન 
 

અલ્લા તઆ્લ પોતલહી �કતલબ �ુરઆહમ�મમલ ં

ફરમલવે છે : 

(૧) �  લોકોએ અલલાાની રાામા ં �ાજરત 

(હથળાતંર) કર�, પછ� કતલ કરવામા ં આવયા અથવા 

મર� ગયા, તો તનમનન અલલાા અવશય ઉ�મ રોઝી 

અપરણ કરશન અનન બનશક અલલાા જ બનાતર રોઝી 

આપનાર છન. 

(ર) અનન  � લોકો અલલાાની રાામા ંમાયાર ગયા છન 

તનમનન કદ�પણ �તૃ્ ુ પામનલા ્મજતા ના�, પણ 
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(ાક�કતમા ંતનઓ) પોતાના રબની પા ન્ �વતં છન અનન 

રોઝી મનળવન છન. 
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(૧૪) રોઝી મળવામા ંિવલબં થવા બદલ 

અલલાા જવાબદાર નથી 
 
(૧)  અલલાા �બુાાનન ુવ તઆલા ફરમાવન છન : 

મારો એ બદંો � રોઝી મોડ� મળવા બદલ મનન 

જવાબદાર ગણન છન, તનણન મારા પકોપ (�હુ્ા)થી ડર�ુ ં

જોઈએ. ના�તર નુ ંતનના માટ� �ુિનયાના દરાવ� ખોલી 

નાખીશ. 

અલ્લા તઆ્લ પોતલહી �કતલબ �ુરઆહમ�મમલ ં

ફરમલવે છે : 

(૨) ાવન  રા� તન �દવાલ, તો તન તન ગામના બન યતીમ 

બાળકોની ાતી, અનન તનની ા�ઠળ તનમનો એક ખ�નો 

(દાટ�લો) ાતો.... (કાફ : ૮ર) 
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ઈમામન અલી રઝા (અલ�અાહ્લામ) એ 

ઉપરોકત આયત ્મ�વતા ંફરમાવ્ ુ: 

�નન અલલાા તઆલાએ અ�લ અતા કર� ાોય 

તનણન કઝા અનન કદ (અલલાાના નકુમ અનન િનણરય) માટ� 

અલલાા પર આકનપ ન �કૂવો જોઈએ તનમજ રોઝી 

મળવામા ંિવલબં થવા બદલ તનનન જવાબદાર ન ગણવો 

જોઈએ. 

(૩) શ�કતવાળા (તવગંરો)એ પોતાની શ�કત �જુબ 

ખચર કરવો અનન �ની રોઝી તગં ( ઓછ�) ાોય તનણન 

અલલાા� � કાઈં આર્ુ ંછન તન �જુબ ખચર કરવો, (કારણ 

ક�) અલલાા કોઈ વય�કતનન તનની ્ાનશ�કતથી વ� ુ

તકલીફ આપતો નથી. �બૂ જ �ૂંક ્મયમા ં અલલાા 

તગંી પછ� �ટ (િવ�લુતા) પણ આપશન. 
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ાઝરત અ્ી ઈબહે અબી તલ�્બ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૪) �  અલલાાની વા�ચણી ઉપર રા� ાશન, તન 

�રઝક બાબતન તનનન (અલલાાનન) કંઈ કા�શન ના�. 

(પ) ાઝરત ઝ�ૈલુ  આબનદ�ન ઈમામન 

્જ�દ(અલ�અાહ્લામ) અલલાાનન �ુઆ કરતા 

ફરમાવન છન : 

તાર� નજરમા ં ્ૌથી વધાર� નાકદર અનન 

અપમાિનત તારો એ બદંો છન �નન � ુ ં�રઝક અતા કર� 

છન, પરં� ુતન તનન �કૂ�નન બી�ની ઈબાદત કર� છન. 

ઈમલમે જઅફરદ સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે 

: 

(૬) અલલાા  તઆલાએ �નન અ�લ અતા કર� છન, 

તનણન રોઝી મળવામા ં િવલબં થવા બદલ અલલાાનન 
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જવાબદાર ન ગણવો જોઈએ. તનમજ કઝા અનન કદ 

(અલલાાના નકુમ અનન તનના િનણરય) બાબતન તનની પર 

આકનપ ન �કૂવો જોઈએ. 

(૭) અલલાા  તબારક વ તઆલાએ � કાઈં વા�ચણી 

કર� છન, તનની ઉપર રા� ન રા�નાર શખ્ અલલાાના 

િનણરય માટ� તનની ઉપર આકનપ �કૂ� છન. 

ઈમલમે ાસહ અસકર� (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે 

: 

(૮) શ�  ાોય તયા ં �ધુી લોકો પા ન્ માગંણી 

કરવાથી બચતા રાો. કારણ ક� દર�ક �દવ્ માટ� નવી 

રોઝી ાોય છન. �ણી લયો ક� વારંવાર માગંવાથી ઈજજત 

ચાલી �ય છન અનન તનમ કરવાથી ્ખતાઈનો ્ામનો 

કરવો પડ� છન, તનથી ્બરથી કામ લયો �થી અલલાા 

તઆલા તમારા માટ� કોઈ દરવાજો ખોલી આપન �મા ં
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દાખલ થ�ુ ં ્ા�્ ુ ં ાોય. અલલાાની મા�રબાની 

મઝ્મૂની ક�ટલી ન�ક છન તનમજ ખૌફથી �ૂર જતા 

ર�ાનાર માટ� ્લામતી અનન શાિંત ક�ટલી પા ન્ છન  

ક�ટલીક વખત પ�ર�હથતીની પિત�ળૂતા અલલાા 

તરફથી ( ક્ોટ� માટ�) ાોય છન તનમજ પા�રત માટ�ના 

પોતાના દરજ� ાોય છન. જો કોઈ પણ પ�રણામ નથી 

મનળવી શ�ા તો તનના માટ� ઉતાવળ ન કરો કારણ ક� 

� તમા� ્ચંાલન કર� રહો છન તન અલલાા જ તન 

્મયનન ્ાર� ર�તન �ણન છન �મા ંતમારા માટ� ભલાઈ 

ાોય છન. બ્, તમારા દર�ક કાય�મા ં તનના િનણરય પર 

ભરો્ો રાખો ક� �થી તમાર� ાાલત �ધુર� જશન. 
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(૧પ) પોતાની કમાણી પર િનભરર રા�નાર 
 

ાઝરત મોામમમ �સુતફલ (સલ્લ્લાોહઅ્અાદહવહ

આ્ેા�હવસલ્મ) ફરમલવે છે : 

(૧) �  શખ્ પોતાની (ાલાલ) કમાણી ખાય છન, તન 

“િ્રાતના �લુ’ (�લુન ્ીરાત) ઉપરથી ઘોડાની ઝડપન 

પ્ાર થઈ જશન. 

(ર) �  શખ્ પોતાની ( ાલાલ) કમાણી ખાય છન, 

તનની પર અલલાા રા�મતની નજરથી �ુએ છન અનન પછ� 

તનનન �ાર�ય અઝાબમા ં્પડાવતો નથી. 

(૩) �  શખ્ પોતાની ( ાલાલ) કમાણી ખાય છન, 

તનના માટ� બન�ાશત (જ� ત)ના તમામ દરવા� ખોલી 
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નાખવામા ં આવશન. �થી કર�નન તન પોતાની ઈચછા 

�જુબ કોઈપણ દરવા�માથંી દાખલ થઈ શક�. 

(૪) �  શખ્ પોતાની (ાલાલ) કમાણી પર િનભરર 

રા� છન, તન �ામતના �દવ ન્ �બીયા 

(અલઅા��હુ્લામ)ની ્ાથન ાશન અનન તનઓ 

(અલઅા��હુ્લામ)ના �ટલો ્વાબ મળશન. 

ાઝરત અ્ી ઈબહે અબી તલ�્બ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૫) ્ૌથી  મોટ� બનિનયાઝી (આઝાદ�/હવતતંતા) એ 

છન ક� બી� પા ન્ � કાઈં છન તનની તમ�ા ન રાખવામા ં

આવન. 

ઈમલમે જઅફરદ સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવ્ુ ં

છે : 
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(૬) શનષઠ  તવગંર� ( માલદાર�) એ છન ક� કોઈની 

પા ન્ માગંવામા ંન આવન. 

(૭) આલન ્ામના નનતા અબ�ુલ અઅલા કા� છન ક� 

ઉનાળામા ં્ખત ગરમીના �દવ ન્ મદ�ના જતી વખતન 

રહતામા ં માર� �લુાકાત ઈમામન જઅફર� ્ા�દક 

(અલ�અાહ્લામ)ની ્ાથન થઈ. 

મ� આપ (અલ�અાહ્લામ) નન અરજ કર� : નુ ં

આપ (અલ�અાહ્લામ) ની ઉપર �ુરબાન થઈ ��. 

અલલાાની નજરમા ંતમારો આટલો ઉચચ દરજજો અનન 

અલલાાના ર�લૂ (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ)ની ્ાથન તમા� ંન�ક�ુ ં્ગપણ ાોવા છતા ં

પણ તમન આ ર�તન આ ્ખત ગરમીના �દવ્ોમા ં

તમાર� �તનન �શુક�લીમા ં�કૂ� રહા છો?!!? 
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ઈમામન ્ા�દક (અલ�અાહ્લામ) એ ફરમાવ્ુ ં: 

અબ�ુલ અઅલા ?? નુ ં�રઝકની શોધમા ંિનકળયો � ં�થી 

કર�નન નુ ંતમાર� �વા લોકોથી બનિનયાઝ (હવાવલબંી / 

�કુત) રનુ.ં 
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(૧૬) ઈમામો (અલઅા��હુ્લામ) અનન નબીઓ 

(અલઅા��હુ્લામ)ના વયવ્ાય 

 

અલ્લા તઆ્લ પોતલહી �કતલબ �ુરઆહમ�મમલ ં

ફરમલવે છે : 

(૧) અનન  એમા ં કોઈ શક નથી ક� અમન દાઉદ 

(અલ�અાહ્લામ)નન શનષઠતા આપી ાતી. અય પાાડો  

તનનન (અલલાાની તહબીા અનન �ઝકમા)ં ્ાથ આપો અનન 

અય પકીઓ તમન પણ અનન અમન લોખડંનન તનના માટ� 

નરમ બનાવી દ��ુ ંા� ુ.ં 

નકુમ આરયો ાતો ક� બખતરો (્ધુધના પોશાક) 

બનાવ અનન કડ�ઓ જોડવામા ંમાપની કાળ� લન..... 
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(અલલાા� ાઝરત દાઉદ અ.્. માટ� લોખડંનન 

નરમ બનાવ્ુ ં ા� ુ.ં આપ (અલ�અાહ્લામ) તનના વડ� 

બખતર બનાવી વનચતા અનન પોતા�ુ ં�જુરાન ચલાવતા 

ાતા.) 

ઈમલમે જઅફરદ સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે 

: 

(૨) અમી�લ  મોઅમનનીન ાઝરત અલી ઈબનન અબી 

તા�લબ (અલ�અાહ્લામ) ( પોતાના ાાથન) પાવડા 

(કોદાળ�)થી જમીન ખોદતા. પોતાની આ કમાણીમાથંી 

તનમણન એક ા�ર �લુામોનન આઝાદ કરાવયા ાતા. 

(૩) અમી�લ  મોઅમનનીન ાઝરત અલી ઈબનન અબી 

તા�લબ (અલ�અાહ્લામ) જયાર� �ાાદમાથંી પાછા 

ફરતા તો લોકોનન તાલીમ ( િશકણ) આપવાના કામમા ં

વયહત થઈ જતા અનન તનઓ વચચન નયાય આપતા. તયાર 
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પછ� પોતાની જમીનોમા ં પોતાની �તન કામ કરવા 

લાગતા અનન ્ાથન ્ાથન અલલાાના �ઝકમા ંપણ મશ�લૂ 

રા�તા. 

(૪)  ફઝલ ઈબનન અબી �ુરા કા� છન ક� : 

અમન ઈમામન જઅફર� ્ા�દક 

(અલ�અાહ્લામ)ની પા ન્ તનમની જમીન પર પા�ચયા 

તો આપ (અલ�અાહ્લામ) નન કામ કરતા જોયા. આ 

જોઈનન આપ (અલ�અાહ્લામ)નન તન કામ અમનન અથવા 

બી� �લુામોનન ્�પી દ�વા િવનતંી કર�. 

ઈમામન ્ા�દક (અલ�અાહ્લામ)એ ફરમાવ્ુ ં: 

ના� ? તમન મનન મારા ાાલ પર છોડ� દયો કારણ ક� ક� નુ ં

ઈચ� ં� ંક� અલલાા મનન એવી ાાલતમા ં�ુએ ક� નુ ંમારા 

ાાથન કામ કર� રહો ાો� અનન પોતાની �તન �શુક�લી 

વનઠ�નન ાલાલ કમાણી મનળવી રહો ાો�. 
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(પ) અલલાા  તબારક જ તઆલાએ પોતાના 

�બીયા (અલઅા��હુ્લામ) ની રોઝી ખનતી અનન 

પ�પુાલનના વયવ્ાયમા ં રાખી �થી કર�નન તનઓ 

(અલઅા��હુ્લામ) આ્માનમાથંી નાઝીલ થનારા 

કોઈપણ (વર્ાદના) ટ�પા પતયન અણગમો ન રાખન. 

(૬) અલલાા  તબારક વ તઆલાએ પોતાના 

�બીયા (અલઅા��હુ્લામ) ની રોઝી ખનતીવાડ� અનન 

�ૃિષના વયવ્ાયમા ં નકક� કર� �થી કર�નન તનઓ 

(અલઅા��હુ્લામ) આ્માનમાથંી વર્તા વર્ાદ 

પતયન અણગમો ન રાખન. 

(૭) કોઈ  કામ અલલાા તબારક વ તઆલાની 

નજરમા ંખનતી કરતા ંવ� ુમાની� ુ ં(િપય) નથી. અલલાા 

તબારક વ તઆલાએ �ટલા નબી મોકલયા તનમા ં
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ાઝરત ઈદર�્ (અલ�અાહ્લામ) િ્વાય બધા ખન�તૂ 

ાતા. ાઝરત ઈદર�્ (અલ�અાહ્લામ) દર� ાતા. 

(૮) ઈમામન જઅફર� ્ા�દક (અલ�અાહ્લામ) નન 

ખન�તૂો િવષન �છૂવામા ં આવ્ુ ં તો આપ 

(અલ�અાહ્લામ) એ ફરમાવ્ુ:ં ખન�તૂો અલલાા તબારક 

વ તઆલાની ધરતી પર તનના ખ�ના છન અનન ખનતીથી 

વધીનન અલલાાનન બી�ુ ંકોઈ કામ વાા્ુ ંનથી. અલલાા 

તબારક વ તઆલાએ �ટલા પયગમબર મોકલયા તનઓ 

બધા ખન�તૂ ાતા િ્વાય ક� ાઝરત ઈદર�્ 

(અલ�અાહ્લામ), તનઓ (અલ�અાહ્લામ) દરઝી ાતા. 

(૯) ાઝરત  ્કુમાન (અલ�અાહ્લામ) ાઝરત 

દાઉદ (અલ�અાહ્લામ)ની પા ન્ એવા ્મયન પા�ચયા 

જયાર� આપ (અલ�અાહ્લામ) બખતર બનાવી રહા 

ાતા. ાઝરત ્કુમાન (અલ�અાહ્લામ) આપનન તનના 
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િવષન �છૂવા માગંતા ાતા પરં� ુ�ાકમતના કારણન તનમણન 

ખામોશી અપનાવી. ( થોડ� વાર પછ�) જયાર� ાઝરત 

દાઉદ (અલ�અાહ્લામ) એ બખતર બનાવવા�ુ ં કામ 

�ણૂર કર� લી�ુ ંતો બોલયો : 

આ ્ધુધ માટ� ક�ટલો ્ારો પોશાક છન ? 

આ ્ાભંળ� ા. ્કુમાન (અલ�અાહ્લામ) એ 

ક�ુ ં: 

ખામોશી �ાકમત છન પણ તનનન બન ુઓછા લોકો 

અપનાવન છન. 

દાઉદ (અલ�અાહ્લામ)એ ફરમાવ્ુ ં: 

તમન કારણ િવના ા�કમ નથી બનયા  
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(૧૭) પમાણ્ર રોઝીમાજં ભલાઈ છન 
 
(૧) અલલાા �બુાાનન ુ વ તઆલાએ પોતાના 

પયગમબર ાઝરત ઓઝૈર (અલ�અાહ્લામ) તરફ વા� 

મોકલાવી : 

જયાર� તમનન મારા તરફથી �રઝક મળ� �ય, 

તો તનના ઓછા ાોવા પર ધયાન ન આપો, પણ તમન એ 

�ુઓ ક� તન કોના તરફથી મળનલ તોાફો(ગીફટ) છન. 

(ર) મનઅરાજમાં  અલલાા� પોતાના ર�લૂ ાઝરત 

મોામમદ �હુતફા ( ્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ)નન � વાતો કા� તનમા ંઆ પણ છન: 

અય એામદ (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ) જો તમન એ વાતનન પ્દં કરતા ાો ક� તમન 
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બધા કરતા ંવધાર� પરા�ઝગાર બની �વ, તો �ુિનયામા ં

ઝોાદ અપનાવો અનન આખનરત પતયન લગાવ રાખો. 

આપ (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ)એ ફરમાવ્ુ ં: પરવર�દગાર  નુ ં �ુિનયામા ં

ઝોાદ અનન આખનરત પતયન લગાવ કઈ ર�તન રા�ુ ં 

અલલાા તબારક વ તઆલાએ જવાબમા ં

ફરમાવ્ુ ં: �ુિનયામાથંી થોડો ખોરાક, પાણી અનન પોશાક 

લઈ લયો અનન આખનરત માટ�નો ્ામાન તૈયાર કરો..... 

ાઝરત મોામમમદ �સુતફલ (સલ્લ્લાોહઅ્અાદહવહ

આ્ેા�હવસલ્મ) ફરમલવે છે : 

(૩) તન  શખ્ માટ� �શુખબર� છન � �ુ્ લમાન છન 

અનન પમાણ્ર �રઝક ધરાવન છન. 

(૪) અય  મારા અલલાા  મોામમદ (્લલલલાાો 

અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) અનન તનની આલ તથા 
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તનઓથી મોાબબત કરનારનન ્લામતી અનન પમાણ્ર 

રોઝી અતા કર અનન મોામમદ (્લલલલાાો અલઅા� વ 

આલના� વ્લલમ) અનન તનની આલની ્ાથન �ુશમની 

રાખનારનન માલ અનન ઔલાદ અતા કર. 

(પ) અય  અ�ઝુર ? મ� અલલાા તઆલાનન �ુઆ કર� 

છન ક� તન મનન મોાબબત કરનારનન પમાણ્ર રોઝી અતા 

કર� અનન મારાથી �ુશમની રાખનારનન �ષુકળ માલ અનન 

ઔલાદ અતા કર�. 

(૬) ્ારામાં  ્ાર� રોઝી એ જ છન � પમાણ્ર 

ાોય. 

(૭) �  શખ્ �ુિનયામા ં પમાણ્ર ( �ાહ્ા) પર 

�શુ રા� છન, તનનન ્રળતાથી એટ્ુ ં મળ� �ય છન � 

તનના માટ� �રૂ� ુ ંથઈ પડ� છન. 
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(૮) તમારા  માટ� આ (�ુિનયા)મા ંએટ્ુ ંજ �રૂ� ુ ંછન 

� તમાર� �ખૂનન મીટાવી દ� અનન તમારા �ગોનન ઢાકં�, 

અનન તમા� ં કોઈ ઘર પણ ાોય � તમનન �પાવન તો 

્ા� ંછન, અનન જો કોઈ વાાન પણ ાોય તો �ુ ંવાત છન? 

ના�તર એક રોટ� અનન ઘડા�ુ ં પાણી, અનન તન 

િ્વાય બાક� બધી ચીજોનો �ા્ાબ છન અથવા તો ્� 

છન. 

(૯) �  શખ્ અલલાા� આપનલી થોડ� રોઝી પર �શુ 

રા� છન, તનની �ખો ઠંડ� રા� છન. 

(૧૦) જયાર�  અલલાા તઆલા કોઈ બદંાનન દોહત રાખન 

છન, તો તનનન પોતાની ઈતાઅત ( ફરમાબરદાર�)�ુ ં

ઈલાામ ( �િતરક માગરદશરન) આપન છન, તનના માટ� 

્તંોષનન જ�ર� બાબત બનાવી દ� છન, તનનન દ�નમા ં�ડ� 

્મજણ અતા કર� છન, અનન તનનન યક�નની ્ાથન મજ�તૂી 
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બકન છન, આજ કારણન તન બદંો જ�રતભર ચીજો પર 

્તંોષકારક રા� છન અનન પાકદામની ( પરા�ઝગાર�)ના 

પોશાકથી પોતાનન �શુો�ભત કર� લન છન...... 

(૧૧) શ�આતથી  લઈનન �ત �ધુીનો દર�ક શખ્ 

�ામતના �દવ ન્ એવી આશા રાખતો ાશન ક� તનનન 

�ુિનયામા ં માત ખોરાક �રૂ� ુ ં જ મળ્ુ ં ાોત ( તો ક�� ુ ં

્ા� થાત). 

ાઝરત અ્ી ઈબહે અબી તલ�્બ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૧૨) ખર�રખ  �ુિનયા �નુાફ�કો�ુ ં ઘર છન, તન તકવા 

ધરાવનારાઓ�ુ ં ઘર નથી. ( તનથી) �ુિનયામા ં તમારો 

�ાહ્ો માત એટલો જ ાોવો જોઈએ �નાથી તમન તમાર� 

જ��રયાતોનન �રૂ� કર� શકો, તમારા નફ્નન બાાલ 
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રાખી શકો અનન તમાર� આખનરતનો ્ામાન તૈયાર કર� 

શકો. 

(૧૩) અય  આદમ (અલ�અાહ્લામ) ના �તુ  ત� � 

કાઈં પણ તારા ખોરાકથી વ� ુ ભન�ુ ં ક્ુ� છન, તનમા ં � ુ ં

બી�નો ખ�નચી છો. 

(૧૪) �ુિનયામાં  માત એ ચીજો જ તમાર� છન � 

તમાર� આખનરતનન �ધુાર� છન. 

(૧પ) અઢળક  માલનન ખચર (ઈસાફ)ની ્ાથન વાપરવા 

કરતા ં( જ�રત �જુબના) પમાણ્ર માલનન 

આયોજન�વૂરક ખચર કરવો તમારા માટ� બનાતર (યોગય) 

છન. 

(૧૬) ાઝરત  અલી ઈબનન અબી તા�લબ 

(અલ�અાહ્લામ)એ �ઝયાદ ઈબનન અબીાનન લખનલા 

પતનો એક �શ : 
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મધયમ માગર અપનાવી નકામા ખચર 

(ઈસાકફ)થી �ૂર રાો, આજના �દવ ન્ આવનાર� કાલનન 

પણ યાદ રાખો, માત જ�ર �રુતા માલનન રોક�નન 

બાક�નો �ાહ્ો આવતી કાલન કામ આવન તન માટ� 

અગાઉથી મોકલી દયો... 

(૧૭) જ�રત �રૂતી પમાણ્ર ચીજો પર �શુ રા�� ુ ં

(ઈન્ાનનન) પાકદામની �ધુી પા�ચાડ� દ� છન. 

(૧૮) અમી�લ  મોઅમનનીન ાઝરત અલી ઈબનન અબી 

તા�લબ (અલ�અાહ્લામ)એ પોતાના �તુ ઈમામ ા્ન 

(અલ�અાહ્લામ)નન તવગંર� ( માલદાર�)નો અથર 

્મ�વતા ંફરમાવ્ુ ં: 

બી� ઉપર થોડ� આશા રાખવી અનન થોડા 

ઉપર �શુ થઈ તનનન �રૂ� ુ ંગણી લનવા�ુ ંનામ તવગંર� 

(માલદાર�) છન. 
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(૧૯) ાઝરત  ઝ�ૈલુ આબનદ�ન ઈમામ ્જ�દ 

(અલ�અાહ્લામ) આપણનન �ુઆ શીખવતા અલલાાનન 

ફરમાવન છન : 

.... નુ ં ��લખચ� ( નકામા ખચર)થી અનન જ�ર 

�રૂતી રોઝી ન મળવાથી તાર� પા ન્ રકણ મા�ં ુ�.ં... 

અનન પોતાના ્મોવડ�યા (લોકો)થી મોાતાજ થઈ જવા 

અનન ્ખતીમા ં �જ�દગી વીતાવવાથી તા� ં રકણ ચાનુ ં

�.ં... 

.... અનન નુ ંતાર� ઉચચ બકીશ અનન મારા �ધુી 

પા�ચનાર� �રૂતી રોઝી વડ� કરજથી �રુ�કત રા�વાની 

માગંણી ક� ં�.ં... 

ઈમલમે મોામમમદ બલ�કર (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે 

છે : 
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(૨૦) તકવા  ધરાવનાર લોકો જ માલદાર ાોય છન, 

�ુિનયાની થોડ� માત ચીજોએ ( પણ) તનમનન માલદાર 

બનાવી દ�ધા ાોય છન, અનન આ જ કારણન તનમનો ખચર 

પણ ઓછો ાોય છન. 

ઈમલમે જઅફરદ સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ) 

ફરમલવે છે : 
(ર૧) �  ઈમારત (બીલડ�ગ/મકાન/ઘર) જ�રત અનન 

ઉપયોગીતા કરતા ંવ� ુમોટ� છન, તન  કયામતના �દવ ન્ 

પોતાના મા�લક માટ� �ુ્ ીબત બની જશન. 

(રર) �  શખ્ પોતાની જ�ર�યાત કરતા ંવધાર� મો�ંુ 

ઘર બનાવન છન, તનની પા ન્ �ામતના �દવ ન્ તન ઘર 

િનયમીત ર�તન ઉપડાવવામા ંઆવશન. 
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(ર૩) �  શખ્ થોડ� રોઝી ઉપર રા� થઈ �ય છન, 

અલલાા તઆલા તનના થોડા અમલથી રા� થઈ �ય 

છન. 

(ર૪) તૌરાતમાં  લખન્ુ ંછન : � શખ્ અલલાા તરફથી 

મળતી ઓછ� રોઝી પર રા� થઈ �ય છન, તો અલલાા 

તઆલા તનના થોડા અમલનન હવીકાર� લન છન.� શખ્ 

થોડ� ાલાલ ચીજો પર રા� રા� છન, તનના ખચરમા ં

્રળતા રા� છન, વયવ્ાય પાક રા� છન અનન ખરાબ કાય� 

(�નુાાો)ની ાદથી બાાર રા� છન. 

(રપ) ઈમામ  નુ્ નૈ ઈબનન અલી (અલ�અાહ્લામ)  

‘�ઝયારતન િવદાઅ’મા ંફરમાવન છન : 

અનન મનન અઢળક �ુિનયા આપીનન તનમા ંવયહત 

ન કર� દ� ક� �થી તનની નવાઈ પમાડનાર� રોનક મનન 

બનદરકાર કર� દ� અનન તનની રંગબનરંગી શોભા મનન 
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ક્ોટ�મા ં્પડાવી દ�, અનન ન તો એટ્ુ ંઓ� ંઆપ ક� 

મારા અમલનન �કુ્ાન પા�ચવા લાગન અનન મા� ં �દલ 

ામંનશા તનનન મનળવવા માટ� ભર�રૂ રા�. મનન તનના ખરાબ 

લોકોથી ��ુકત આપ અનન એવી ર�તન અતા કર ક� 

�નાથી તાર� �શુી મનળવી શ�ંુ. 

(ર૬) ાઝરત  ્કુમાન (અલ�અાહ્લામ) એ પોતાના 

�તુનન ફરમાવ્ુ ં: 

�ુિનયામાથંી માત એટ્ુ ંલયો, � તમનન મઝંીલ 

�ધુી પા�ચાડ� દ�. તનનન (્�ંણૂરપણન) છોડ� (પણ) ન દો 

ક� �થી તમન બી� ઉપર બો��પ બની �વ અનન તનમા ં

એટલા બધા પરોવાઈ પણ ન �વ ક� �થી તમાર� 

આખનરતનન �કુ્ાન પા�ચન. 

(ર૭) ાઝરત  અલી ઈબનન અબી તા�લબ 

(અલ�અાહ્લામ) ફરમાવતા: 
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અય આદમ (અલ�અાહ્લામ) ના �દકરા  જો 

તનન આ �ુિનયામા ંખપ �રૂતાની જ�ર છન, તો ખર�ખર 

તનની થોડ� ચીજ પણ તારા માટ� �રૂતી છન.અનન જો 

એટલી જ�ર છન � તારા માટ� �રૂતી નથી, તો આ 

�ુિનયાની તમામ ચીજો પણ તારા માટ� �રૂતી નથી. 

(ર૮) ઈમામન અલી રઝા (અલ�અાહ્લામ) નન ઝોાદ 

ધરાવનાર વય�કતના લકણો િવષન �છૂવામા ંઆવ્ુ ંતો 

આપ (અલ�અાહ્લામ)એ ફરમાવ્ુ ં: 

તન પોતાની જ�રત કરતા ંપણ ઓછ� રોઝી પર 

્તંોષ માની લન છન, �તૃ્નુન હવીકારવા માટ� ામંનશા 

તૈયાર ાોય છન અનન પોતાની �જ�દગીથી પર�શાન ાોય 

છન. 

ઈમલમે મોામમમદ તક� (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે 

: 
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(૨૯) તવગંર�  ( માલદાર�) તો એ છન ક� તમન બી� 

ઉપર બન ુઓછ� આશા રાખો અનન જ�ર �રૂતા (માલ) 

ઉપર �શુ રાો અનન ફક�ર� (ગર�બી) તો એ છન ક� તમા� ં

મન લાલચનો િશકાર થઈ �ય અનન ્ખત અથવા 

િનરાશ થઈ �ય. 
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(૧૮) ફક (ગર�બી) દરિમયાન થનારા 

્ભંિવત �કુ્ાન 
 

અલ્લા તઆ્લ પોતલહી �કતલબ �ુરઆહમ�મમલ ં

ફરમલવે છે : 

(૧) અનન  તમારામાથંી �ઓ લગન ( િનકાા) ન કર� 

શક� તનમ ાોય તનમણન પરા�ઝગાર ( પાકદામન) રા�� ુ,ં 

અા� �ધુી ક� અલલાા પોતાના ફઝલ (રોઝી) વડ� તનમનન 

તવગંર (્�ધૃધ) કર� દ�.... 

ાઝરત મોામમમ �સુતફલ (સલ્લ્લાોહઅ્અાદહવહ

આ્ેા�હવસલ્મ) ફરમલવે છે : 

(૨) તગંી  (ગર�બી) �ુ્ની વધાર� નજદ�ક ાોય છન. 
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(૩) ગર�બી  કતલ થઈ જવા કરતાયં વધાર� ્ખત 

(પીડાદાયક) ાોય છન. 

(૪) અલલાા  તઆલાએ ાઝરત ઈબાા�મ 

(અલ�અાહ્લામ) તરફ વા� ફરમાવી : 

અય ઈબાા�મ (અલ�અાહ્લામ)  મ� તનન પનદા 

�� અનન નમ�દની આગ વડ� તાર� પર�કા લીધી. જો 

નુ ંતનન ્બરની તૌફ�ક આરયા વગર ફક�ર� અનન તગંી 

વડ� અજમાવતન, તો � ુ ં�ુ ંકરત? 

ઈબાા�મ (અલ�અાહ્લામ)એ ફરમાવ્ુ ં: 

પરવર�દગાર ? માર� નજરમા ં ફક�ર� ( તગંી) 

અનન ગર�બી તો નમ�દની આગ કરતાયં વધાર� ્ખત 

અનન �શુક�લ છન ?? 

અલલાા તઆલાએ ફરમાવ્ુ ં: 
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મનન માર� ઈજજત અનન જલાલની ક્મ ? મ� 

જમીન અનન આ્માનમા ં ફક�ર� અનન તગંી કરતા ં

વધાર� ્ખત અનન �શુક�લ ચીજ પનદા નથી કર�? 

(પ) માર�  ઉમમતના શનષઠ લોકો એ છન �ઓ 

િવ�લુતા મળવા છતા ંઅકડતા નથી અનન તગંી ાોવા 

છતા ંકોઈની પા ન્ માગંતા નથી. 

ાઝરત અ્ી ઈબહે અબી તલ�્બ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૬) જયાર�  માલદાર નનક� અનન એા્ાનમા ં કં�ૂ્ી 

કરવા લાગન છન, તયાર� ફક�ર પોતાની આખનરતનન પોતાની 

�ુિનયાના બદલન વનચી નાખન છન. 

(૭) પોતાના  નફ્ની ્ાથન ફક�ર� અનન લાબંી 

�મરની વાત ન કરો. 
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(૮) ગર�બી  ( તગંી) ઈન્ાનનન પોતાના જ શા�ર 

(વતન)મા ંઅળખામણો બનાવી દ� છન. 

(લોકો તનનન ઓળખતા ાોવા છતા ંન ઓળખતા 

ાોવાનો વતારવ કર� છન) 

(૯) અમી�લ  મોઅમનનીન અલી ઈબનન અબી તા�લબ 

(અલ�અાહ્લામ) પોતાના ફરઝદં ઈમામન ા્ન 

(અલ�અાહ્લામ)નન ફરમાવન છન : 

ઈન્ાનનન તનના �રઝકના (ઓછા) ાોવા બદલ 

વખોડો ના� (તનની ટ�કા ન કરો), કારણ ક� �ની રોઝી 

ઓછ� થઈ �ય છન, તનના �નુાાો વધવા લાગન છન. 

દ�કરા ? (�ુિનયાની નજરમા)ં ફક�ર ાક�ર (ાલકો/�ચુછ) 

ાોય છન. તનની વાત ઉપર કોઈ ધયાન આપ� ુનથી અનન 

તનના હથાન અનન દરજ�નન કોઈ ઓળખ�ુ ં નથી. જો 

ફક�ર ( ગર�બ) તનની વાતમા ં ્ાચો પણ ાોય છન, તો 
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લોકો તનનન �ુઠ� માનન છન અનન જો તન ઝાા�દ 

(પરા�ઝગાર) ાોય છન, તો લોકો તનનન �ા�લ (અજાની) 

માનન છન. 

બનટા � કોઈ ફક�ર� ( ગર�બી)મા ં ફ્ાઈ �ય 

છન, તન ચાર �ુ્ ીબતોમા ં ્પડાઈ �ય છન : યક�નમા ં

કમજોર�, અ�લમા ંઘટાડો, દ�નમા ંઉણપ (ખામી) અનન 

શમર (ાયા)ઓછ� થઈ જવી. તનથી આપણન બધા અલલાા 

તઆલા પા ન્ ફક�ર� અનન તગંીથી રકણ માગંીએ છ�એ. 

(૧૦) ફક�ર�  (તગંી) ્ૌથી મોટ� મૌત છન. 

(૧૧) ાઝરત  અલી ઈબનન અબી તા�લબ 

(અલ�અાહ્લામ)એ પોતાના �દકરા મોામંદ �બન 

ાનફ�યાનન ફરમાવ્ુ ં: 

�દકરા નું  તારા માટ� ફક/તગંદહતીથી ડ� ં �,ં 

તનથી તમન અલલાાની પા ન્ ફક�ર� ( તગંદહતી)થી 
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રકણની માગંણી કરો, કારણ ક� ફક/તગંી દ�નમા ંઉણપ 

પનદા કરનાર, અ�લનન �ચ�તા�રુ ( ભયભીત) રાખનાર 

અનન �હુ્ા�ુ ંકારણ બનન છન. 
 
(૧ર) અમી�લ  મોઅમનનીન અલી ઈબનન અબી તા�લબ 

(અલ�અાહ્લામ)ની �ુઆ : 

અય મારા અલલાા  માર� આબ�નન તવગંર� 

વડ� �રુ�કત રાખ, ફક (ગર�બી) અનન તગંી વડ� મારા 

દરજ�નન ( લોકોની) નજરોમા ં નીચો ન પાડ� દ� ( ક� 

�ાકં એ� ુન બનન) ક� તાર� પા ન્ રોઝી માગંનારાઓ 

પા ન્ રોઝી માગંવા લા�ુ,ં તારા ખરાબ બદંાઓ માર� 

તરફ ધયાન આપન એવી તમ�ા કરવા મા�ું, � મનન 

આપન તનના વખાણ કરવા લા�ુ ંઅનન � ન આપન તનની 

�રૂાઈ ક�.ં અનન ( છનવટ� તો) પરદા પાછળ �ુ ં જ 
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આપવાનો અનન રોક� લનવાનો અિધકાર ધરાવન છન. બનશક 

� ુ ંજ દર�ક ચીજ ઉપર કા� ુરાખન છન. 

(૧૩) દર�ક  શખ્ની �કહમતમા ં� કાઈં ઓ�-ંવધાર� 

ાોય છન, તનનન લઈનન અલલાાનો નકુમ (કઝા) આ્માન 

પરથી ઝમીન પર વર્ાદના ટ�પા ંવર ન્ છન તનની �મ 

ઉતર� છન, તનથી જો કોઈ શખ્ પોતાના ભાઈની ્પંિ� 

અનન �ુ�ંુબીજનોની ્ખંયામા ં વધારો તનમજ તનના 

નફ્ની િવશાળતાનન �ુએ, તો તન બાબત તનના માટ� 

�ફતના�ુ ંકારણ ન બનવી જોઈએ.... 

(૧૪) મનન  આ�યર થાય છન ક� કં�ૂ્ શખ્થી ક� � 

તગંી (ગર�બી)થી ભાગન છન, પણ ાક�કતમા ંતન તનની જ 

તરફ ઝડપથી જઈ રહો ાોય છન અનન � તવગંર� 

(માલદાર�)નન તન મનળવવા માગન છન તન તનના ાાથમા ં

નથી આવતી  �ુિનયામા ં તો તન ફક�ર� ( ગર�બી)�ુ ં
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�વન વીતાવન છન, પણ આખનરતમા ંતનની પા ન્ તવગંરો 

(માલદારો) �વો �ા્ાબ લનવામા ંઆવશન  

(૧પ) તમાર�  એવા લોકોમાથંી ન બની જ�ુ ંજોઈએ ક� 

�ઓ... 

માલદાર થઈ �ય તો ઈતરાવવા લાગન છન 

અનન �ફતનામા ં પડ� �ય છન અનન ફક�ર ( તગં) થઈ 

�ય તો િનરાશ થઈ આળ્ કરવા લાગન છન. 

(૧૬) ાઝરત  ઝ�ૈલુ આબનદ�ન ઈમામન ્જ�દ 

(અલ�અાહ્લામ)ની �ુઆ મકાર��લુ અખલાકનો એક 

�શ : 

.... �ુ ં મનન બનિનયાઝ ( હવિનભરર/હવાવલબંી) 

કર� દ�, માર� રોઝીમા ંિવશાળતા અપરણ કર અનન બી� 

તરફ (રોઝી માટ�) નજર કરવાની �ુ્ ીબતમા ં્પડાવી 

ન દ�. 
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.... મનન બનિનયાઝીનો તાજ પા�રાવ, ્બંિંધત 

કાય�નન ્ાર� ર�તન કર� શકવા ્કમ બનાવી દ�, એ�ુ ં

માગરદશરન ��ૂ ંપાડ �નો પાયો ્ચચાઈ પર રચાયનલો 

ાોય, તવગંર� અનન �શુાાલીથી મનન વ�ંચત ન રાખ, 

(દર�ક કામમા)ં ્રળતા અતા કર અનન �જ�દગીનન ્ખત 

અનન અ્હ ન બનાવી દ�.... 

માર� આબ�નન તવગંર� વડ� �રુ�કત રાખ, ફક 

(ગર�બી) અનન તગંી વડ� મારા દરજ�નન ( લોકોની) 

નજરોમા ંનીચો ન પાડ� દ� (ક� �ાકં એ�ુ ંન બનન) ક� 

તાર� પા ન્થી રોઝી માગંનારાઓ પા ન્ રોઝી માગંવા 

લા�ુ,ં તારા ખરાબ બદંાઓની પા ન્ તનઓ આપન એવી 

તમ�ા કરવા મા�ું, �  મનન આપન તનના વખાણ કરવા 

લા� ુ અનન � ન આપન તનની �રૂાઈ ક�.ં અનન ( છનવટ� 
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તો) પરદા પાછળ �ુ ંજ આપવાનો અનન રોક� લનવાનો 

અિધકાર ધરાવન છન. 

ાઝરત ઝૈ�ુ્  આબેમ�હ ઈમલમે સજ�મ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૧૭) ાઝરત ઝ�ૈલુ આબનદ�ન ઈમામન ્જ�દ 

(અલ�અાહ્લામ)ની �ુઆ મકાર��લુ અખલાકનો એક 

�શ : 

યા અલલાા મોામંદ(્લલલલાાો અલઅા� વ 

આલના� વ્લલમ) અનન તનની આલ ઉપર રા�મત મોકલ 

અનન તમામ પ�ર�હથતીમા ંમાર� તરફથી વખાણ, પશં્ ા 

અનન ામદનન � ુ ં તારા માટ� �કુરરર કર, તયા ં �ધુી ક� 

�ુિનયામા ં� ુ ંમનન � કાઈં પણ અતા કર તનના લીધન નુ ં

ઈતરાવા ન લા�ુ ંઅનન � કાઈં ન આપ  તનના માટ� રંજ 

(ગમ) કરવા ન લાગી ��. 



�રઝક - 225 

(૧૮) અય  મારા અલલાા  મોામમદ (્લલલલાાો 

અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) અનન તનની આલ ઉપર 

રા�મત નાઝીલ કર અનન મનન રોઝી મનળવવા માટ� 

ઉપાડવી પડતી ્ખતીઓથી બચાવી લન, મનન શકંા અનન 

વા�મ (બદ�મુાની) વગર રોઝી અતા કર �થી કર�નન 

નુ ંતનની શોધમા ં વયહત રા�નન તાર� ઈબાદત બનદરકાર 

ન થઈ �વ અનન કમાણીના પ�રણામોનો બોજો 

પોતાની ઉપર ન ઉપાડ� લ�. 

ઈમલમે �સૂલ કલ�ઝમ (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૧૯) તવગંર�  ( માલદાર�) પછ� નાદાર� ( તગંી) 

ક�ટલી ખરાબ ચીજ છન  

અલલાાની ઈબાદત કયાર પછ� ( તનની 

નાફરમાની) �નુાાો ક�ટલા ખરાબ છન  
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અનન આ બધાયથી ખરાબ તો એ આબીદ છન � 

અલલાાની ઈબાદત કરતા-કરતા તનનન છોડ� દ�  

(ર૦) ાઝરત ્કુમાનન પોતાના �તુનન � વિ્યત 

કર� ાતી તનનો એક �શ : 

વાાલા �તુ  �ણી લન ક� મ� ધ�રુા ( એક 

પકારની કડવી વનહપિત) અનન તનના �વી બી� કડવી 

ચીજો ચાખી છન, પરં� ુ મનન ફક(તગંી/ગર�બી) કરતા 

વધાર� એક પણ કડવી ચીજ જોવા મળ� નથી. તનથી જો 

� ુ ં ્જંોગવશાત �ાર�ય ફક�ર (ગર�બ) થઈ �ય તો 

તાર� ફક�ર� (ગર�બી)નન તાર� અનન તારા રબની વચચન 

જ રા�વા દ��, તનનો ઉલલનખ અનયની ્ામન ન કરતો, 

ના�તર � ુ ં તનઓની નજરમા ં અપમાિનત ( બનઈજજત) 

થઈ જઈશ. 
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(૧૯) તવગંર� (માલદાર�) દરમયાન થનારા 

્ભંિવત �કુ્ાન 
 

અલ્લા તઆ્લ પોતલહી �કતલબ �ુરઆહમલ ં

ફરમલવે છે : 

(૧) ખર�ખર  જયાર� ઈન્ાન પોતાનન તવગંર પામન 

છન, તો તન બળવાખોર (ઉધધત) બની �ય છન. 

(ર) માલ  અનન ઔલાદનો વધારો તમનન 

(અલલાાથી) ગા�ફલ ( બનદરકાર) બનાવી દ� છન, તયા ં

�ધુી ક� તમન કબની �લુાકાત કરવા લાગો છો. 

(૩) અય  ઈમાનવાળાઓ  તમારો માલ અનન તમાર� 

ઔલાદ તમનન અલલાાની યાદથી બનદરકાર ન બનાવી 



�રઝક - 228 

દ�. અનન � લોકો આમ કરશન, તો પછ� તનઓ �કુ્ાન 

ઉપાડનારામાથંી ાશન. 

(૪) અલલાા  તઆલાએ ાઝરત � ૂ્ ા 

(અલ�અાહ્લામ)નન ફરમાવ્ુ ં: 

.... અય � ૂ્ ા (અલ�અાહ્લામ)  મનન કોઈ પણ 

્જંોગોમા ં�લૂાવી ન દો, વધાર� માલથી �શુ ન થઈ 

�વ. કારણ ક� મનન �લૂાવી દ�વાથી �દલ તગં થઈ �ય 

છન અનન વધાર� માલના કારણન �નુાાો વધાર� થાય છન. 

ાઝરત મોામમમ �સુતફલ (સલ્લ્લાોહઅ્અાદહવહ

આ્ેા�હવસલ્મ) ફરમલવે છે : 

(૫) મારા  જવા પછ� માર� ઉમમત માટ� તણ 

બાબતોનો ખતરો ( ભય) છન : �ુરઆન�ુ ં અયોગય 

અથરઘટન, �ણકાર લોકો (આ�લમો)ની �લૂો શોધવામા ં

વયહત રા��ુ ં અનન અઢળક માલ આવી જવાના કારણન 
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બળવાખોર ( બડંખોર/પડકાર ફ�કનાર) બની જઈ 

ઈતરાવા લાગ�ુ.ં 

(૬) �  જાન ( િશકણ) પમાણન અમલ ન કરવામા ં

આવન તન એક એવા ખ�નાની ��ુ ંબની �ય છન �નન 

ખચર કરવામા ં(વાપરાવમા)ં ન આવન,�નો મા�લક તનનન 

એકઠો કરવામા ં પોતન ાલકો ( �ચુછ) બની �ય છન. 

આમ છતા ંતન (ભનગા કર�લા ખ�ના)નો ફાયદો ઉપાડ� 

શકતો નથી. 

(૭) તવગંર�  (માલદાર�) એક પકારની ્� છન. 

ાઝરત અ્ી ઇબહે અબી તલ�્બ (અ્�અાસસ્લમ) 

ફરમલવે છે: 

(૮) કોઈ  બદંા માટ� એ યોગય નથી ક� તન બન ચીજો 

ઉપર ભરો્ો કર� : ત�ુંરહતી અનન ્પંિ� (માલ), કારણ 

ક� તમન ામણા ં જ કોઈનન ત�ુંરહત �ુઓ છો અનન 
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જોતાજોતામા ં તન બીમાર થઈ �ય છન અનન �નન 

ધનવાન �ુઓ છો તન અચાનક જ ફક�ર થઈ �ય છન. 

(૯) �  િશકણ ( ઈલમ) તાર� �ધુારણા ન કર� તન 

�મુરાા� છન અનન � માલ ( ્પંિ�) તનન ફાયદો ન 

પા�ચાડ� તન બલા (�ુ્ ીબત) છન. 

(૧૦) તણ  પ�ર�હથતી ( ાાલત) એવી છન �નાથી 

ઈન્ાનમા ંફ�રફાર આવી �ય છન : 

્�ાિધશોની ન�કતા મનળવવી, ્�ા મનળવવી 

અનન ગર�બી (તગંી) પછ� માલદાર બની જ�ુ ં

� શખ્ ઉપરોકત તણન પ�ર�હથતી ઉભી થવા 

છતા ં બદલાતો નથી અનન પોતાની �ળૂ �હથિત ઉપર 

બાક� રા� છન તન અ�લમદં ાોય છન અનન 

�ખુત/પ�રપકવ અકકલનો મા�લક ાોય છન. 
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(૧૧) અનન  �ુ:ખદાયક બાબત તો એ છન ક� ઈન્ાન 

માલ ભનગો કર� છન, પણ તનનો ઉપયોગ નથી કર� શકતો. 

તન ઘર તો બનાવન છન, પણ તનમા ં રા�વા�ુ ંન્ીબ નથી 

થ�ુ.ં પછ� અલલાા તઆલાની બારગાામા ં એવી ર�તન 

જ�ુ ંપડ� છન ક� ન તો તન માલનન ઉપાડ�નન ્ાથન લઈ જઈ 

શક� છન અનન ન તો પોતાના ઘરનન તયા ંફ�રવી શક� છન. 

(૧ર) તવગંર�  (માલદાર�)ના નશાથી બચો. કારણ ક� 

તનની પર કા� ુમનળવવો બન ુ�ૂરની વાત છન. 

(૧૩) દર�ક  શખ્ પોતાની ્પંિ� અનન �ુ�ંુબ બાબતન 

પોતન જવાબદાર છન. 

(૧૪) તવગંર�  ( માલદાર�) બળવાખોર 

(બડંખોર/પડકાર ફ�કનાર) બનાવી દ� છન. 
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(૧પ) ઈન્ાનમાં  રા�લા નવાઈ પમાડનારા લકણો�ુ ં

વણરન કરતા અમી�લ મોઅમનનીન ાઝરત અલી ઈબનન 

અબી તા�લબ (અલ�અાહ્લામ) એ ફરમાવ્ુ ં: 

જો તન માલ (્પંિત) મનળવામા ં્ફળ થઈ �ય 

છન તો તન માલ અનન ઔલાદ તનનન બડંખોર (બળવાખોર) 

બનાવી દ� છન, અનન જો તનની પર કોઈ �ુ્ ીબત આવી 

પડ� છન તો ઉતાવળ અનન બનચનની ( �ચ�તા) તનનન 

અપમાિનત કર� �કૂ� છન. 

(ઝ�ૈલુ આબનદ�ન ઈમામન ્જ�દ અ.્. 

અલલાાનન �ુઆ કરતા ફરમાવન છન : અય મઅ�દુ  .... 

તન માલ મારા �ધુી ન આવવા દ� �નાથી મારામા ં

��ુર/ઘમડં પનદા થઈ �ય અથવા બળવાખોર� 

(બડં)�ુ ં કારણ બની �ય અથવા ાદથી વધી જવા�ુ ં

કારણ બનન. - ્ા�ફ એ કામનલા) 



�રઝક - 233 

(૧૬) માલદાર�  ( તવગંર�)ના નશાથી અલલાા પા ન્ 

રકણ માગંો. કારણ ક� આ એવો નશો છન � બનવુાર 

પછ� ઉતર� છન. 

(૧૭) �ુિનયાની  ્પંિ� આખનરતની તગંી છન. 

(૧૮) તમાર�  એવા લોકોમાથંી ન બની જ�ુ ંજોઈએ ક� 

� ઓ.... 

માલદાર થઈ �ય પછ� ઈતરાવા લાગન છન 

અનન �ફતનામા ં પડ� �ય છન અનન ફક�ર ( તગં) થઈ 

�ય તો િનરાશ થઈ આળ્ કરવા લાગન છન. 

(૧૯) �  શખ્ તમાર� દૌલતના કારણન તમનન માન 

આપતો ાશન, તન તમાર� નાદાર� વખતન તમનન ાલકો 

(�ચુછ) ગણતો ાશન. 



�રઝક - 234 

(ર૦) અમી�લ  મોઅમનનીન અલી ઈબનન અબી તા�લબ 

(અલ�અાહ્લામ) �ુિનયાની ખાિ્યતો વણરવતા ં

ફરમાવન છન : 

.... �ુિનયાના માલદારો માટ� ફક (તગંી) ન�� 

થઈ �કૂ� છન અનન તનનાથી �કુત રા�નારનન રાાત વડ� 

્ાારો આપવામા ંઆવયો છન.... 

ાઝરત ઝૈ�ુ્  આબેમ�હ ઈમલમે સજ�મ 

(અ્�અાસસ્લમ) અલ્લા �બુાલહ�ુ વ તઆ્લહી 

બલરગલામલ ં�ુઆ ફરમલવે છે : 

(૨૧) � ું  મનન �રુ�કત રાખ એ વાતથી ક� નુ ં કોઈ 

ગર�બનન ાલક� અનન �ચુછ નજરથી જોવા લા�ુ ંઅથવા 

તો કોઈ ધનવાન વય�કતનન તનની ્પંિ�નન કારણન ઉચચ 

ગણવા લાગી ��. 
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ઈમલમે જઅફરદ સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે 

: 

(૨૨) તવગંર�  ( માલદાર�)ના ્મયન ઈતરાવા ન 

લાગો અનન તગંી (ગર�બી)ના ્મયન ગભરાઈ ન �વ. 

(૨૩) એક  માલદાર શખ્ ્ાફ-હવચછ પોશાક 

પા�ર�નન અલલાાના ર�લૂ ાઝરત મોામમદ �હુતફા 

(્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) ની પા ન્ 

આવીનન બન્ ન છન, એટલામા ંએક ગર�બ શખ્ �ણન મનલા ં

કપડા ં પા�યાર ાોય છન તન આવીનન તનની બા�ુમા ં બન્ ી 

�ય છન. માલદાર શખ્ આમ થવાના કારણન પોતાના 

કપડા ંન�ક ્રકાવી લન છન. 

અલલાાના ર�લૂ આ જોઈનન તન માલદાર 

શખ્નન �છૂન છન : 
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�ુ ં તનન એવો ડર લાગન છન ક� આ શખ્ની 

ગર�બી તનન ્કં�મા ંલઈ લનશન? 

તનણન કા્ુ ં: ના�..ના� એ�ુ ંનથી. 

ર�લૂન �દુા (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ)એ �છૂ્ુ:ં 

�ુ ંતનન એવો ભય છન ક� તાર� દૌલત આ ગર�બ 

શખ્ની પા ન્ ચાલી જશન ? 

તન બોલયો : ના  એવી પણ કોઈ વાત નથી. 

આપ (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ) એ ફરમાવ્ુ ં: 

તો પછ� �ુ ં તનન એમ લાગ્ુ ં ક� તારા કપડા 

મનલા થઈ જશન ?? 

તનણન ક�ુ ં: અર� ના એ�ુ ંપણ નથી. 
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આપ (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ)એ ફરમાવ્ુ ં: 

તો પછ� તન આ�ુ ંકામ શા માટ� �ુર ?? 

પછ� તનણન હપષટતા કરતા ંક�ુ ં: 

ખર�ખર વાત એક છન ક� મારો ્ાથી ( શૈતાન) 

માર� ્ામન દર�ક ખરાબ કામનન ્ા� ં બનાવીનન અનન 

શણગાર�નન ર�ૂ કર� છન. ( આ �ૃતય બદલ) નુ ં માર� 

અડધી ્પંિત આ શખ્નન આપી દ� �  

આ ્ાભંળ� અલલાાના ર�લૂ (્લલલલાાો 

અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) એ તન ગર�બ માણ્નન 

�છૂ્ુ ં: 

�ુ ં� ુ ંઆની અડધી ્પંિ� �હવકારવા તૈયાર છો 
?? 

તન ગર�બ શખ્ બોલયો : ના�  
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આ ્ાભંળ� માલદાર શખ્ ( નવાઈ પામતા) 

બોલયો : 

શા માટ� ?? 

તન ગર�બ શખ્એ હપષટતા કર� : 

એટલા માટ� ક� મનન ડર લાગન છન ક� �ાકં મારા 

�દલમા ં પણ આ જ ( અ�ભમાનની) વાત/વ્વ્ો 

પવનશી ન �ય ક� � તારા �દલમા ંદાખલ થઈ ��ૂો છન  

(ઈમામન ્જ�દ અલ�અાહ્લામ અલલાાનન �ુઆ કરતા 

ફરમાવન છન : અય મારા મઅ�દુ  ફક�રોની ્ગંત મારા 

માટ� �દલપ્દં બનાવ અનન યોગય ્લામતી અનન શાિંત 

્ાથન રા�વામા ંમાર� મદદ કર. - ્ા�ફ એ કામનલા) 

(ર૪) બન  પકારના તરહયા લોકો �રૃત થતા નથી : 

ઈલમના તરહયા અનન માલના તરહયા. 
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(રપ) �  શખ્ આ �ુિનયામા ં ઘ્ુ ં બ�ુ ં આપવામા ં

આવ્ુ ં ાોય અનન છતા ં પણ તન બન�ાશત ( જ� ત)મા ં

પવનશ મનળવી લન, તો બન�ાશતમા ંતનનો �ાહ્ો બન ુઓછો 

ાશન. 

ાઝરત ઈસલ (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૨૬) નું  તમનન ્ાચી વાત જણાવી દ� � ં ક� 

આ્માનના �કનારા માલદારોથી ખાલી છન, અનન �ટ�ુ ં

્ોયના કાણામા ં પવનશ�ુ ં ્ા�્ ુ ં છન પણ માલદારો�ુ ં

(તનમના �નુાાોના કારણન) બન�ાશતમા ં પવનશ�ુ ં બન ુ જ 

�શુક�લ છન. 
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(ર૦) કયો વયવ્ાય અપનાવવો જોઈએ ? 

 

ાઝરત મોામમમ �સુતફલ (સલ્લ્લાોહઅ્અાદહવહ

આ્ેા�હવસલ્મ) ફરમલવે છે : 

(૧) �  કોઈ �ુ્ લમાન કોઈ �કૃ વાવન છન અથવા 

તો ખનતી કર� છન અનન તનમાથંી કોઈ ઈન્ાન, પકી ક� 

પાણી ખાય છન, તો તન તનની તરફથી તનના માટ� ્દકો 

ાોય છન. 

(ર) યા  અલી (અલ�અાહ્લામ)  �તૃદ�ા, �ુત� અનન 

દા��ુ ં ખર�દ-વનચાણ, વય�ભચાર� �ીની મા�ર, નયાય 

કરવામા ં લાચં ( �શવત ) લનવી અનન ભિવષયવાણી 

કરનારનન મજ�ૂર� (પગાર) આપવો, આ બધા વયવ્ાય 

ારામ છન. 
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(૩) લાચં  આપનાર, લાચં લનનાર અનન તન બનંનની 

વચચન ર�ાનાર દલાલ, આ બધા લઅનતનન પાત છન. 

(૪) બરકતના  દ્ ભાગ છન, �માનંા નવ વનપારમા ં

અનન બી� અનય વયવ્ાયોમા ંરા�લા છન. 

ાઝરત અ્ી ઇબહે અબી તલ�્બ (અ્�અાસસ્લમ) 

ફરમલવે છે : 

(૫) �  શખ્ ડોકટરનો વયવ્ાય અપનાવન, તનણન 

અલલાાથી ડર�ુ ં જોઈએ, ભલાઈ ( નનક�)થી કામ લન�ુ ં

જોઈએ અનન �બૂ જ મા�નત કરવી જોઈએ. 

(૬) દર�ક  ્પંિ�વાન (ધનવાન) � પોતાના માલનન 

ગર�બોમા ં વા�ચતો નથી અનન તન દર�ક આ�લમ � 

પોતાના જાનનન �ુિનયા મનળવવાના બદલામા ં વનચી 

નાખન છન, તન બધા �ામતના �દવ ન્ જાિ�મ�ું  બળતણ 

બનશન. 
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(૭) ગાનાર�  �ી, તનણીનન પા ન્ રાખનાર અનન તનણી 

� કાઈં કમાણી કર� છન તન ખાનાર, આ બધા લઅનતનન 

પાત છન. 

(૮) વનપારની  શોધમા ં નીકળો. કારણ ક� તનમા ં

તમારા માટ� લોકોથી ��ુકત (બનિનયાઝી) છન  

(૯) દ�નનન  કમાણી�ુ ંમાધયમ બનાવી (તન કમાણી) 

ખાનાર માટ� દ�નનો માત એ જ �ાહ્ો ાોય છન, � તન 

ખાતો ાોય છન. 

(૧૦) દ�નનન  �ુિનયા કમાવવા�ુ ં કમાણી�ુ ં ્ાધન 

બનાવનાર માટ� �દુાના તરફથી ્��પન જા�ામ છન. 

(૧૧) વનપારની  તરફ વલણ રાખો, કારણ ક� આ ર�તન 

લોકો પા ન્ રા�લી ચીજોથી ��ુકત મળન છન, અનન અલલાા 

તઆલા પામા�ણક ( અમાનતદાર) વયવ્ાય/રોજગાર 

ધરાવનારનન દોહત રાખન છન. 
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ઈમલમે મોામમમદ બલ�કર (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે 

છે : 

(૧૨) ર�લૂન  �દુા (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ)એ (તણ પકારના લોકો ઉપર) લઅનત કર� 

છન : 

એ)  પર�ીની શમરગાા (�રુત �ગો) જોનાર 

બી)  પોતાના ભાઈની લાગણી (મોાબબત)મા ં

ખયાનત કરનાર 

્ી)  ફ�કા� ( દ�ની) ઈલમ આપવા બદલ 

�ર�મત માગંનાર 

(વયવ્ાયીક ધોરણન ફકત �ુિનયા મનળવવાના 

ા��થુી તઅલીમ આપનાર) 

ઈમલમે જઅફરદ સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે 

: 
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(૧૩) �ુિનયા  મનળવવાના ા��થુી ાદ�્ો બયાન 

કરનાર ( વયવ્ાયીક મોાદ�્) માટ� આખનરતમા ં કોઈ 

�ાહ્ો નથી, જયાર� ક� આખનરત પારત કરવાના 

આશયથી ( ાદ�્ બયાન કરનાર)નન અલલાા �ુિનયા 

અનન આખનરત બનંન જગયાએ ભલાઈ અતા કર� છન. 

(૧૪) �  શખ્ પોતાના ઈલમનન રોઝી ( કમાણી) 

માટ��ુ ં્ાધન બનાવશન, તન ામંનશા મોાતાજ રા�શન. 

આ ્ાભંળ� ામઝા બીન ામરાનન ઈમામ 

(અલ�અાહ્લામ)નન �છૂ્ુ:ં 

નુ ં આપ (અલ�અાહ્લામ) પર �ુરબાન થઈ 

�� આપ (અલ�અાહ્લામ) ના ક�ટલાક િશયા અનન 

માનવાવાળા એવા પણ છન � એાલનબતૈ 

(અલઅા��હુ્લામ)ના �ોતથી ઈલમ પારત કર� છન અનન 

તનનો ફ�લાવો અનન પચાર કર� છન, આ કાયર બદલ તનઓનન 
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નનક�, િ્લન રા�મ અનન ઈજજત (માન) પારત થાય છન. 

આ અ�ુ્ ધંાનમા ંઆપ (અલ�અાહ્લામ)�ુ ં�ુ ંમતંવય 

છન ?? 

ઈમામન ્ા�દક (અલ�અાહ્લામ)એ ફરમાવ્ુ ં: 

(આમ થવાથી) તન તનઓની રોઝી ( કમાણી)�ુ ં

્ાધન નથી બની જ�ુ,ં પરં� ુરોઝી (કમાણી)�ુ ંમાધયમ 

તો એ લોકો માટ� બનન છન �ઓ ઈલમ પારત કર�નન તન 

ઈલમથી ાટ�નન ્પંિ�ની લાલચમા ં( આવી �ય છન 

અનન) �ુિનયા મનળવવાના ા��થુી ( અલલાાના નકુમ 

િવ�ધધ) ફતવો ( ફ�કા� િનણરય) આપન છન �થી કર�નન 

લોકોના ાક વનડફાઈ �ય. 

ફઝ્ બીહ અબી �ુરા કાદ છે કદ મ� ઈમલમે જઅફરદ 

સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ)હી �ખમમતમલ ંઅરજ કર� 

: 
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(૧૫) લોકો  કા� છન ક� મોઅલલીમ ( દ�ની િશકણ 

આપનાર િશકક)નો વયવ્ાય ારામ છન 

ઈમામ (અલ�અાહ્લામ)એ ફરમાવ્ુ ં: 

અલલાાના �ુશમનો �ૂ� બોલન છન, આમ કર�નન 

તનઓ લોકોનન �ુરઆનન કર�મના િશકણથી વ�ંચત 

રાખવા માગંન છન, જો �ુરઆન�ુ ં િશકણ આપનાર 

િશકકનન (તનના માગરદશરન બદલ) કોઈ શખ્ પોતાના 

�તુના કાિતલની ્� ( દ�યત) તર�ક� પણ આપી દ� 

(એટલન ક� કાિતલનન માફ� આપી દ�) તો તન તનના માટ� 

�એઝ છન. 

ઈમલમે મોામમમદ બલ�કર (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે 

છે : 

(૧૬) અલી  ઈબનન અબી તા�લબ (અલ�અાહ્લામ) 

ફરમાવતા : 
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� શખ્નન પાણી અનન જમીન મળ� �ય 

(ખનતીવાડ�નન લગતા ્ાધન ્ામગી/્ા��ુુળતા મળ� 

�ય) અનન છતા ંપણ તન ફક�ર અનન તગંદહત ાોય, તો 

અલલાા તનનન પોતાની રા�મતથી �ૂર કર� દ�  

(૧૭) ખરાબમાં  ખરાબ વયવ્ાય વયાજ ( વડ� 

મનળવવામા ંઆવતી કમાણી)નો વનપાર છન. 

(૧૮) મારા  માનનીય િપતા ફરમાવતા ક� : 

શનષઠ કામ એ ખનતી છન �નન ઈન્ાન લણન છન, 

�માથંી ્ારા અનન ખરાબ (બધા) લોકો ખાય છન. પછ� 

્ારા લોકો � કાઈં ખાય છન તન ( ખોરાક) તનઓ માટ� 

ઈ�હતગફાર કર� છન અનન ખરાબ લોકો � ચીજ ખાય છન 

તન તનઓ માટ� લઅનત કર� છન, ઉપરાતં તનમાથંી પાણીઓ 

અનન પકીઓ પણ ખાય છન. 
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ઈમલમે જઅફરદ સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે 

: 

(૧૯) કોઈ  કામ અલલાા તબારક વ તઆલાની 

નજરમા ં ખનતી કરતા ં વ� ુ માની� ુ ં નથી. અલલાા 

તબારક વતઆલાએ �ટલા નબી મોકલયા તનમા ં ા. 

ઈદર�્ (અલ�અાહ્લામ) િ્વાય બધા ખન�તૂ ાતા. ા. 

ઈદર�્ (અલ�અાહ્લામ) દર� ાતા. 

(ર૦) નું  આપ (અલ�અાહ્લામ) પર �ુરબાન થઈ 

��  મ� ઘણા લોકોનન એમ કા�તા ્ાભંળયા છન ક� �ૃિષ 

(ખનતીવાડ�) એક મક�ા કામ ( વયવ્ાય) છન. ( તમા� 

આ બાબતન �ુ ંમતંવય છન?) 

ઈમામ (અલ�અાહ્લામ)એ જવાબમા ંફરમાવ્ુ ં

: 
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ખનતી કરો અનન �કૃો વાવો  �દુાની ક્મ  

લોકો � કાઈં કામ ( વયવ્ાય) કર� છન તનમા ં �ૃિષ 

(ખનતી)થી વ� ુાલાલ અનન પાક વયવ્ાય બીજો કોઈ 

નથી. �દુાની ક્મ દજ�લના આગમન પછ� પણ 

ખનતી કરવામા ંઆવશન અનન �કૃો વાવવામા આવશન. 

(ર૧) કાર�ગર  આખી રાત �ગીનન � કાઈં કમાણી 

મનળવન તન ારામ (ની કમાણી) છન. 

(રર) �  શખ્ કમાવવાના ા��થુી આખી રાત �ગન 

અનન પોતાની �ખોનન તનની �ઘનો �ાહ્ો (ાક) �રૂો ન 

પાડ�, તો તનના માટ� તન વયવ્ાય ારામ છન. 

(ર૩) �  ફ�કા ( દ�ની એાકામો)�ુ ં ઓ� ં જાન 

ધરાવતો ાોય, તનણન નયાયધીશ (જજ) બનવાની લાલચ 

ન કરવી જોઈએ. 
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(ર૪) �  શખ્ પોતાની �તનન (પગારના બદલામા)ં 

નોકર�એ રાખી લીધી, તનણન પોતાના રોઝીના દરવા� 

બધં કર� દ�ધા, કારણ ક� તન (નોકર� દરિમયાન મા�નત 

કર� � કાઈં કમાય છન, તન તનનન નોકર�એ રાખનાર 

મા�લક (શનઠ/બો્)�ુ ંથઈ �ય છન. 

(રપ) અમમાર  ્ાબાતી કા� છન ક�  મ� ઈમામન જઅફર� 

્ા�દક (અલ�અાહ્લામ)ની �ખદમતમા ંઅરજ કર� : 

એક શખ્ વનપાર કર� છન, જો તન પોતન નોકર� 

કરવા લાગન તો �ુ ંતનનન વનપારનો ફાયદો મળશન ? 

ઈમામ (અલ�અાહ્લામ) એ ફરમાવ્ુ ં: તનણન 

નોકર� ન કરવી જોઈએ, પરં� ુઅલલાા પા ન્ રોઝીની 

માગંણી કર�, પોતન જ વનપાર કરવો જોઈએ. કારણ ક� જો 

તન પોતન (પગારદાર) નોકર� હવીકાર� લન, તો તન પોતાના 

રોઝીના દરવા� બધં કર� દ�શન. 



�રઝક - 251 

(ર૬) મોામમદ  બીન ��ુહલમ ઈમામન મોામંદ� બા�કર 

(અલ�અાહ્લામ) અથવા ઈમામ જઅફર� ્ા�દક 

(અલ�અાહ્લામ)થી �રવાયત કર� છન ક� મ� આપ 

(અલ�અાહ્લામ)નન �છૂ્ુ ં: 

એક શખ્ કોઈ કામ કરવા તૈયાર થઈ તન 

કરવાની જવાબદાર� હવીકાર� છન, પરં� ુતન પોતન તન કામ 

નથી કરતો, પણ થોડો નફો લઈનન તન કામ બી�નન 

(્બ કોન્ાકટ તર�ક�) ્�પી દ� છન. આપ 

(અલ�અાહ્લામ)�ુ ંઆ િવષન �ુ ંમતંવય છન ?? 

ઈમામ (અલ�અાહ્લામ) એ ફરમાવ્ુ ં: 

તન એ�ુ ંન કર� શક� િ્વાય ક� તન કામમા ંતનણન 

પણ થો�ુ કામ �ુ� ાોય  

(ર૭) વનપાર  અ�લમા ંવધારો કર� છન. 
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(ર૮) ક�ટલાક  લોકો એવા છન �ની રોઝી વનપારમા ંછન, 

ક�ટલાકની રોઝી તલવારમા ં છન અનન ક�ટલાકની રોઝી 

ઝબાનમા ંછન. 

ઈમલમે �સૂલ કલ�ઝમ (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(ર૯) એક  શખ ન્ અલલાાના ર�લૂ ાઝરત મોામમદ 

�હુતફા (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) 

પા ન્ આવીનન ્લાા માગંતા ક�ુ ં: 

મ� મારા આ �તુનન ભણાવી લીધો છન, ાવન નુ ં

આના માટ� �ુ ંકામ પ્દં ક�? 

આપ (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ)એ ફરમાવ્ુ ં: 

અલલાા તમા� ભ્ુ ં કર�  તનનન ગમન તન કામ 

કરવા ન લગાડ� દ�તા  
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તનનન કફન વનચનાર, ્ોની, ક્ાઈ ( ખાટક�), 

ઘ�ના વનપાર� અનન �લુામો�ુ ં ખર�દ - વનચાણ 

કરનારના ાવાલન ન કરતા. ( તનનન તયા ં કામન ન 

લગાડતા) 

� કફન વનચન છન તન માર� ઉમમત (કૌમ)ના લોકો 

મર� તનની રાા �ુએ છન �થી કર�નન તનના કફન�ુ ંવનચાણ 

થાય, જયાર� ક� માર� નજરમા ં માર� ઉમમતની એક 

વય�કત પણ એ તમામ ચીજો કરતા ંવધાર� વાાલી છન 

�ની ઉપર �યૂરનો પકાશ પડ� છન. 

્ોની માર� ઉમમતના કમઅ�લ લોકોનન દગો 

આપન છન. ક્ાઈ  (ખાટક�) �નવરનન એવી ર�તન ઝબા 

(કતલ) કર� છન ક� તનનામા ંદયા (રા�મ) �વી કોઈ ચીજ 

બાક� નથી રા�તી. 
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અનાજનો વનપાર� ખાવાની ચીજોનો ્ગંા કર� 

છન, જયાર� ક� માર� નજરમા ંબદંા�ુ ંતનના રબની ્મક 

ચોર તર�ક� ાાજર થ�ુ ંબનાતર છન. એ ્ગંાખોર વનપાર� 

કરતા,ં � ખાવાની ચીજો ( અનાજ)નો ચાલી્ �દવ્ 

�ધુી ્ગંા કર� છન. 

�લુામોની લન-વનચ કરનાર માટ� �જબઈલ (અ.) 

મનન જણાવ્ુ ં છન ક� તમાર� ઉમમતના ખરાબમા ં ખરાબ 

લોકો એ છન � ( ઈન્ાનનન) �લુામ ( બનાવીનન તન�ુ)ં 

ખર�દ-વનચાણ કર� છન. 

મરજએ તક્ીમ આ્્લુ્લા સૈ્મ અ્ી �ુસૈહી 

િસસતલહી સલાદબહી ‘જમ�મ ફ�કા� મસલઈ્’મલથંી 

વતરમલહ ્ગુમલ ં ઉમભવતી વ્વસલ્ સબંિંધત 
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બલબતો હી િવગત અહે પ્ોતર� અતે ર�ૂ કરદ્ 

છે: 

(૩૦) 

મ્અલો : ર૩૭ -  �ુ્ લમાન માટ� એ વાતની ર� 

નથી ક� તન કોઈપણ વય�કત ્મક પોતાનન અપમાિનત 

કર�, પછ� ભલનનન તન વય�કત �ુ્ લમાન ાોય ક� કા�ફર. 

આ જ કારણન �ુ્ લમાન માટ� એ�ુ ં કામ ( વયવ્ાય) 

ચા્ ુરાખવાની ર� નથી, અગર જો તન કામ કરવાથી 

તન બી� ગૈર��ુહલમ વય�કત ્મક અપમાિનત થતો 

ાોય. 

મ્અલો : ર૪ર - ‘લાવો  લએબ’ (ખનલ�દૂ  અનન 

પમાદના વયથર કામો)ની જગયાએ અનન ાલાક કર� 

દ�નાર �નુાાોના હથળન કામ કરવાથી ારામમા ં ફ્ાઈ 
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જવાનો ભય ાોય તો તન કામ ( વયવ્ાય) કરવાની 

પરવાનગી નથી. 

મ્અલો : ર૬૬ - �ું  એવી �ુકાનન કામ કરવાની ર� 

છન જયા ંઅ�લીલ, બીભત્, અનન નગન ક� બ્ ુફોટાવાળા 

્ા�ાતય અનન �હુતકો/્ામિયકો�ુ ંવનચાણ થ�ુ ંાોય અનન 

�ુ ં આ પકારના �હુતકો�ુ ં વનચાણ અનન છાપકામ 

કરવાની �ટ છન ? 

જવાબ : આ તમામ કાય�ની �ટ નથી કારણ ક� તન 

ારામનો ફ�લાવો અનન વય�ભચાર ( �ૂરાચાર)નો પચાર 

છન. 

મ્અલો : ર૮પ - �બનઈલ્ામીક  દ�શોમા ં વકાલતનો 

વયવ્ાય ધરાવતા �ુ્ લમાન વક�લ 

(એડવોક�ટ/લોયર)નન પોતાના દ�શના િનયમો અનન 

કાયદા-કા�નૂ �જુબ ક�્ો મળતા ાોય છન, અનન તન ગૈર 
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��ુહલમોના ક�્ લનવા માટ� પાબદં (ટ�વાયનલો) ાોય છન 

અનન તનનો પયતન પણ એવો ાોય છન ક� કોઈનન કોઈ ક�્ 

મળ� �ય, તો �ુ ં આ �ુ્ લમાન વક�લ ( એડવોક�ટ) 

કોઈ �બનઈહલામીક દ�શમા ંવકાલત કર� શક� છન? 

જવાબ : જો આ કામ કરવાથી કોઈનો ાક બરબાદ ન 

થતો ાોય અથવા તો �ૂઠ ક� બી� ારામ કામો ન કરવા 

પડતા ાોય, તો ર� (�ટ) છન. 

મ્અલો : ર૮૬ - �ું  વકાલતનો વયવ્ાય કરનાર 

�બનઈહલાિમક દ�શમા ં જજ ( નયાયધીશ) ક� કાઝી 

તર�ક�ની ફરજ બ�વી શક� છન જયા ં દ�શના કાયદા - 

કા�નૂ પમાણન નયાય કરવાનો ાોય છન ? 

જવાબ : � શખ્મા ંજજ (કાઝી) તર�ક�ની લાયકાત ન 

ાોય, તન નયાય કરવાનો ાક નથી ધરાવતો તનમજ 
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ઈહલામી કા�નૂોની િવ�ધધ કોઈપણ નકુમ આપવાની 

�ટ નથી. 

મ્અલો : ર૮૭ - અ�કુ  પિ�મી દ�શોમા ં ઈલનક્�કલ 

એ�જ�િનયરની િવજળ�ના કામ માટ� અથવા લાઉડ 

હપીકર વગનર�ના કામ માટ� િનમ્કૂ ( ર��ટમનનટ) 

કરવામા ંઆવતી ાોય છન. �ાર�ક તનનન ‘લાવો લએબ’ 

(ખનલ�લૂ અનન પમાદના વયથર કામો)ના હથળોએ પણ 

ફરજ બ�વવી પડતી ાોય છન. �ુ ં આ વય�કત આ 

પકારની ફરજ બ�વી શક� છન અથવા વીજળ�ની નવી 

મશીનર� લગાવી શક� છન ? જયાર� ક� અમનન યક�ન છન ક� 

જો તન શખ્ એક ક� બન વાર આ પકારની જગયાએ 

જવાની ના પાડ�, તો ્�ંણૂર ર�તન તન�ુ ંકામ અટક� પડશન 

અનન લોકો �રૂ� ર�તન તનની તરફ ર�ૂ થતા અટક� જશન. 

જવાબ : �એઝ છન. (�ટ છન) 
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મ્અલો : ર૯૦ - પિ�મી  દ�શોમા ં છાપકામ કરનાર 

(પીનટ�ગ કામ કરનાર) પન્ ના મા�લક અ�કુ ાોટલના 

મન� ુ(વાનગીની યાદ�) છાપીનન આપતા ાોય છન �મા ં

�ુ�ર (�વુવર)�ુ ંગોશત પણ વાનગી તર�ક� ાોય છન. �ુ ં

તન આ કામ કર� શક� છન ? �ુ ંદા�ના વનચાણ અનન અનય 

ારામ કામોની �ુકાનો ( વયવ્ાયો)ની �ા�રાતો 

છાપવા�ુ ં કામ કર� શકાય છન ? જયાર� ક� તન પન્ ના 

મા�લક (િપનટ�ગ કરનાર)નો દાવો છન ક� જો તન આ કામ 

ન હવીકાર� તો તનની અ્ર તનના ધધંા/વયવ્ાય ઉપર 

ચો�્પણન પડશન. 

જવાબ : જો આ કામથી તનના ધધંા/વયવ્ાય પર 

અ્ર પડતી ાોય, તો પણ તનનન આ કામ કરવાની ર� 

(�ટ) નથી. 
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મ્અલો : ૮૭ - (્જંોગ વ્ાત) નમાઝનો ્મય 

એવા ્મયન શ� થતો ાોય છન, જયાર�  �ુ્ લમાન 

પોતાની નોકર�ની ફરજ બ�વતો ાોય છન અનન વળ� તન 

તનની પ્દંગીની નોકર� (કામ) ાોય છન અનન નમાઝના 

્મયન નોકર�ની ફરજ �કૂ� દ�વી �બૂ જ �શુક�લ ાોય છન 

અનન અ�કુ ્જંોગમા ંનમાઝનન કારણન તનનન નોકર�માથંી 

�ટા કર� દ�વાની પણ શ�તા રા�લી ાોય છન. 

તો �ુ ંઆવા ્જંોગોમા ંનમાઝ કઝા કર�નન પડ� 

શકાય છન? 

અથવા તનણન તન નોકર� �કૂ� દ�વી �નો તન 

મોાતાજ છન, અનન નમાઝનન ્મય્ર અદા કરવી 

વા�જબ છન? 

જવાબ : જો તન નોકર� ચા્ ુરાખવી તનની મજ�રૂ� ાોય, 

તો તનણન શ� તનટલી ્મય્ર અનન અદા નમાઝ 
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પઢવી ભલન નન પછ� ��ુઅ અનન ્જદા માટ� ઈશારા 

કરવા પડ�, પરં� ુઆ એક ફઝ� ્જંોગ છન � ્ામાનય 

ર�તન જોવામા ં નથી આવતો. �ુ્ લમાનન અલલાાથી 

ડર�ુ ંજોઈએ અનન એવી નોકર� પ્દં ન કરવી જોઈએ. 

�ના કારણન શર�અતનો �ખુય અનન માતવનો નકુમ 

(ફરજ નમાઝ) છોડ� દ�વો પડ� �ની ગણતર� દ�નના 

હતભંમા ં કરવામા ં આવન છન તનમજ અલલાાના આ 

ફરમાનનન ામંનશા પોતાની નજર ્મક રાખન : 

અનન � �દુાથી ડરશન, તનના  માટ� ( અલલાા) 

�ટકારાના ્જંોગો ઉભા કર� દ�શન અનન તનનન એવી 

જગયાએથી રોઝી આપશન જયાથંી તનનન અ�મુાન પણ 

ના� ાોય. (તલાક : ર) 

મ્અલો : ૩પપ - ડોકટર�  પોતાના વયવ્ાય �જુબ 

દદ�નન ધયાનથી તપા્વાના ાોય છન. ક�ટલાક પિ�મી 
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દ�શોમા ં એવો �રવાજ છન ક� તપા્ દરમયાન દદ�ના 

બાહ પોશાકનન ઉતાર� લનવામા ં આવન છન. �ુ ં આ ર�તન 

ડોકટરનો વયવ્ાય ચા્ુ ંરાખવાની �ટ છન? 

જવાબ : જો તન હપશર અનન નજરથી બચી જવા� ુ ં ાોય 

�ની મનાઈ ( ારામ) કરવામા ંઆવી છન અનન ડોકટર� 

તપા્ના ા�� ુ�ધુી મયાર�દત રા� શકા� ુ ં ાોય તો �ટ 

છન. 
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(ર૧) મ�ઘવાર� વધવાના કારણો 
 

નાના-મોટા, અમીર-ગર�બ ્ૌનન પર�શાન કર� 

�કૂનાર મ�ઘવાર� ાવન દર�કનન માટ� ્વર્ ામાનય 

્મહયા બની ગઈ છન. ્રકાર અનન પ� બનંન ્ાથન 

મળ�નન મ�ઘવાર�નો આકંદ મચાવી રહા છન, પરં� ુતનના 

ઉક�લના કોઈ �ચહો નજર� પડતા નથી. �ુરઆન અનન 

એાલનબતૈ (અલઅા��હુ્લામ)ની ઈતાઅત ન કરવાના 

લીધન આવા ક�ટલાય પ્ોએ આપણનન � ૂઝંવી દ�ધા છન. 

�રવાયત �જુબ વયાજ, ્ગંાખોર�, �નુાાો, 

તોલ-માપમા ં ઓ� ં આપ�ુ,ં ઝા�લમ ્�ાધીશો વગનર� 

મ�ઘવાર�ના �ખુય કારણો છન. જયા ં �ધુી ઈન્ાન 

અલલાા� મનાઈ કર�લા કાય�નન ના� છોડ�, તયા ં�ધુી તનનન 
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આવા અનનક પ્ો ્તાવતા રા�શન, તનની �જ�દગીનો �ત 

આવી જશન પણ ્મહયાઓ�ુ ંિનરાકરણ ના� થાય. 

આ�િુનક ્ગુમા ંભૌિતક ્પંિ�નન જ ઈન્ાનનો 

િવકા્ ગણવામા ં આવન છન, ્ાદગીભ્ુ� �વન ફકત 

માાન ��ુષોની આતમકથાઓમા ં કંડરાયન્ ુ ં જોવા મળન 

છન. બાઈક, કાર, ફલનટ, બગંલો, મોબાઈલ, લનપટોપ વગનર� 

�વી ઘરવખર�, રાચરચી્ ુ અનન આ�િુનક યતંોનન 

હટ�ટ્ િ્મબોલ ગણવામા ં આવન છન, નવી શોધાયનલી 

ચીજો/યતંોનન ખર�દ� દ�ખાવ કરવાની લોકોમા ં હપધાર 

�મી છન, આવા ્જંોગોમા ં પગિતની આડ ા�ઠળ અનન 

પોતાનન ્ોફ�હટ�ક�ટ�ડ ( �ધુર�લો) અનન એજ્કુ�ટ�ડ 

(િશકીત) બનાવવા /બતાવવા ઈન્ાન ક�ટલીય 

�શુક�લીઓનન ્ામન ચાલીનન આવકાર� છન. 
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વતરમાન ્મયમા ં માનવી�ુ ં �લુયાકંન માલ-

દૌલત, ગાડ�, ઘર અનન આિથ�ક ્પંિ� વડ� કરવામા ં

આવન છન, ઈન્ાનના નૈિતક �લૂયો અનન તનમા ં રા�લી 

�ાાની તાકાતની કોઈ કદર રા� નથી, ્વુાનો ્ાર� 

કનયા ્ાથન શાદ� કરવા માટ� ્પંિ��ુ ં પદશરન કરતા 

અનન પોતન �બૂ કમાય છન તન� ુ ં�ા�ર કરતા જોવા મળન 

છન, ્ામાપકન દ�કર�ના વાલીઓ પણ પોતાની દ�કર�નન 

ધનવાન અનન લકઝર�ય્ �વન િવતાવતા ્વુાનનન 

પરણાવવા માટ� તલપાપડ ાોય છન, આવા ્મયન 

ઈન્ાન કોઈપણ ભોગન આ બધી ચીજો મનળવવા માટ� 

આ�રુ ાોય છન. ઈન્ાન કોઈપણ ર�તન ્માજમા ંહટ�ટ્ 

અનન પિતષઠા મનળવવા/�ળવવા માટ�, દ�ખાદ�ખીમા,ં 

પોતન બન ુ �ખુી છન તન બતાવવા ક� ભૌિતક ્પંિ��ુ ં

પદશરન કરવા માટ� વયાજ અનન તનની �વા બી� 
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�ૂષણોનો ભોગ બનન છન. વ�મુા ં ફાઈનાન્ કંપનીઓ, 

બ�કો અનન નાણાક�ય ્હંથાઓ લોકોનન ્ામન ચાલીનન આ 

ચ�રમા ંફ્ાઈ જવા આમતંણ આપન છન અનન બીચારો 

ઈન્ાન ખર�દ�લી વહ� ુ �ળૂ �ક�મત કરતા ં દોઢ� અનન 

બમણી �ક�મત �કૂવવા છતા ં તનમાથંી બાાર આવી 

શકતો નથી. આખર� ઈન્ાનનન માટ� મ�ઘવાર�નો 

કકળાટ કર�નન પોતાના �દલનન મનાવવા િ્વાય બીજો 

કોઈ ઉપાય રા�તો નથી. 

ઈમામન ઝમાના (અલ�અાહ્લામ) ની ગબૈતના 

આ કઠ�ન ્મયમા ં કરજ ( લોન) લન�ુ ં ્ામાનય વાત 

બની ગઈ છન, લોન આપનાર� ફાયનાન્ કંપનીઓ 

જગયા-જગયાએ પોતાની ાાટડ�ઓ માડં�નન બન્ ી ગઈ છન 

અનન �નન �છૂો તન કરજ અનન વયાજના બો� ા�ઠળ 

દટાયનલો જોવા મળન છન. આવા ્મયન ઈમામ 
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(અલ�અાહ્લામ)ના માનવાવાળાઓએ આ બાબતની 

ખા્ તક�દાર� રાખી તનનાથી �ૂર રા�� ુ ં જોઈએ તનમજ 

્તંોષનો ્દ�ણુ અપનાવી અલલાા� � કાઈં આર્ુ ંછન 

તનનાથી �શુાાલ રા��ુ ંજોઈએ. 

અલ્લા તઆ્લ પોતલહી �કતલબ �ુરઆહમ�મમલ ં

ફરમલવે છે : 

(૧) (ખર�ખર ) ્બા શા�રના રા�વા્ીઓ માટ� 

તનમના િવહતારમા ંજ (મોટ�) િનશાની મો�ુદ ાતી, (તન 

િનશાની એ ાતી ક� શા�રની) ડાબી તથા જમણી બ�ન 

બા�ુએ બન ( ર�ળયામણા અનન ફળ�પુ) બગીચા ાતા 

(અનન તનમનન જણાવી દ�વામા ં આવ્ુ ં ા� ુ ં ક�) તમારા 

પરવર�દગાર� આપનલી રોઝી ખાઓ અનન તનનો આભાર 

(�કુ) માનતા રાો, (�ૂંકમાં ) શા�ર પણ આબાદ ા� ુ ં
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અનન પાલનકતાર (અલલાા) પણ તનઓ માટ� �બૂ જ માફ 

કર� આપનાર ાતો. 

(આટલી બધી નનઅમતો મળવા છતા)ં પણ (તન 

શા�રના લોકોએ અમાર� આજાઓથી) મ� ફ�રવી લી�ુ,ં 

તનથી અમોએ પણ તનમના પર ભાર� �રૂ મોકલ્ુ ં અનન 

તનમના તન બ�ન બગીચાઓનન એવા બન બગીચાઓથી 

બદલી નાખયા ક� �ના ફળ કડવા ાતા અનન �મા ંમાત 

થોડાક એવા ઝાવલીના છોડ અનન થોડ� ઘણી કાટંાવાળ� 

બોરડ�ના ઝાડ (રા� ગયા) 

(ર) અનન  અલલાા એક એવા ગામ ( વહતી)નો 

દાખલો વણરવન છન (ક�) � �બૂ જ શાતં અનન ્લામત 

ાતી, �મા ં ચાર� બા�ુએથી ( ્વરત ર�તન) રોઝીના 

ભર�રૂ ્ાધનો (�ોત) ચાલયા આવતા ાતા, પછ� તન 

વહતી (ગામ) વાળાઓએ અલલાા� આપનલ નનઅમતોની 
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ના�કુ� કર�, તો અલલાા� પણ તનમના �ૃતયો બદલ તનમનન 

અતી �ખૂ તનમજ ભયની મ� ચખાડ� દ�ધી. 

(૩) અલલાા  �બુાાનન ુવ તઆલા પોતાની �કતાબ 

�ુરઆનન કર�મમા ં ાઝરત શોઐબ (અલ�અાહ્લામ) 

અનન તનમની કૌમ�ુ ંવણરન કરતા ફરમાવન છન : 

.... ાઝરત શોઐબ (અલ�અાહ્લામ)એ તનમની 

કૌમનન ક�ુ:ં અય માર� કૌમ અલલાાની ઈબાદત કરો, 

તનના િ્વાય તમારા કોઈ મઅ�દૂ નથી, અનન માપ-

તોલ કરતી વખતન ઓ� ં ન કર� નાખો, (કારણ ક�) નુ ં

તમનન �ખુી (્�ધૃધ) જોઈ રહો � ંઅનન ખર�ખર મનન 

તમારા માટ� ઘનર� લનનારા અઝાબનો �દ�શો છન. 

ઈમામન જઅફર� ્ા�દક (અલ�અાહ્લામ)એ આ 

આયત ્મ�વતા ંફરમાવ્ુ ં: 
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ાઝરત શોઐબ (અલ�અાહ્લામ)ની કૌમ �ખુ-

્પં� ાતી, (અા�) તનનાથી મતલબ એમ છન ક� તયાનંા 

િવહતારમા ંચીજ-વહ�ઓુના ભાવ ્હતા (ઓછા) ાતા. 

ાઝરત મોામમમ �સુતફલ (સલ્લ્લાોહઅ્અાદહવહ

આ્ેા�હવસલ્મ) ફરમલવે છે : 

(૪) �  લોકોના શાશકો (્�ાધીશો) નયાયી ાોય છન 

અનન (પોતાની ્�ા ા�ઠળ આવતા િવહતારમા)ં ચીજ-

વહ�ઓુના ભાવ ્હતા (ઓછા) રાખન છન, તો એમ ્મ� 

લયો ક� અલલાા તન લોકોથી �શુ છન, અનન �મના શાશકો 

(્�ાધીશો) ઝા�લમ છન અનન ચીજ-વહ�ઓુના ભાવ 

મ�ઘા રાખનારા ાોય છન, તો �ણી લયો ક� તન લોકોથી 

અલલાા નારાઝ છન. 

(પ) માર�  ઉમમત એ ્મય �ધુી ભલાઈ પર બાક� 

રા�શન જયા ં �ધુી તનઓ એકબી� ્ાથન ખયાનત ના� 
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કર�, અમાનતો અદા કર� આપશન અનન ઝકાત આપતા 

રા�શન. જયાર� આ(�જુબ) ના� કર�, તો �કૂા વષ� અનન 

�ુકાળમા ં્પડાઈ જશન. 

(૬) �  શખ્ ખાવાની ચીજોનો ચાલી્ �દવ્ �ધુી 

એ ા��થુી ્ગંા કર� ક� �થી તન ચીજોના ભાવો �ચકાઈ 

�ય અનન મ�ઘી બની �ય, તો તન શખ્ અલલાા 

તઆલાથી �ૂર અનન અલલાા તનનાથી �ૂર છન. 

ાઝરત અ્ી ઈબહે અબી તલ�્બ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૭)  ાઝરત અલી ઈબનન અબી તા�લબ 

(અલ�અાહ્લામ)એ મા�લક� અશતર (અ .ર.)નન િમ્રના 

્�ાધીશ ( ગવરનર) બનાવયા તન ્મયન � દહતાવનજો 

લખી મોકલયા તનમા ંઆ પણ છન : 
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.... અનન ્ાથન એ પણ ધયાન રાખજો ક� તનઓમા ં

અતયતં તગં દ�ષટના અનન કં�ૂ્ લોકો પણ ાોય છન, 

�ઓ નફો મનળવવા માટ� માલનન રોક� રાખતા ાોય છન 

અનન (પછ�) ભાવો �ચકાવી દ�તા ાોય છન. આ બાબત 

્માજ માટ� ાાિનકારક અનન ્�ાધીશ માટ� બદનામી�ુ ં

કારણ બનન છન, તનથી તમન ્ગંાખોર�નન અટકાવજો કારણ 

ક� અલલાાના ર�લૂ (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ)એ તનની મનાઈ ફરમાવી છન.... 

(૮) દર�ક  પકારની ્ગંાખોર� લોકો માટ� 

�કુ્ાનકારક છન અનન ભાવ/�ક�મત વધારવામા ંકોઈપણ 

ભલાઈ ક� બરકત રા�લી નથી. 

(૯) કોઈપણ  વષર બી� કોઈ વષરની ્રખામણીએ 

વર્ાદ માટ� ઓ� ંનથી ાો�,ુ પરં� ુઅલલાા વર્ાદનન 

ઈચછન તયા ં �કુરરર કર� દ� છન. એમા ં કોઈ શક નથી ક� 
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જયાર� કોઈ કૌમ �નુાાો કર� છન, તો � વર્ાદ તનમના 

માટ� ન�� થયો ાોય છન, તનનન અલલાા બી� તરફ ફ�રવી 

નાખન છન. 

(૧૦) �લમથી  નનઅમતોનો �ત આવી �ય છન. 

(૧૧) �લમ  નનઅમતોનન પલટાવી દ� છન. 

ઈમલમે સજ�મ અ્�અાસસ્લમ અલ્લાહે �ુઆ 

કરતલ ફરમલવે છે: 

(૧૨) .... તન  વાદળની બરકત અનન તનના ફાયદા 

અમાર� ઉપર ઉતાર� દ� અનન તનની ઈ� અનન તનની 

તકલીફોનન અમાર� તરફથી ફ�રવી નાખ અનન અમનન 

તનના કારણન કોઈ આફતમા ં ન ્પડાવી દ�તો તનમજ 

તનની મારફત અમાર� આ�િવકા/રોઝીમા ં િવકનપ ન 

પાડ� દ�તો. 
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અય મઅ�દૂ તન  વાદળનો ્ાયો અમારા માટ� 

ઝાર�લો ન બનાવ, તનની ઠંડક અમારા માટ� મનનૂ્  ન 

બનાવ, તનનો વર્ાદ અમારા માટ� પતથર ન બનાવ, 

તન�ુ ં પાણી અમારા માટ� કારવા�ં ( ખા�ંુ) ન બનાવ. 

�દુાયા મોામંદ (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ) અનન તનની આલ ઉપર રા�મત ના�ઝલ કર 

અનન અમનન આ્માનો અનન ઝમીનની બરકત વડ� 

રોઝી અતા કર. એમા ંકોઈ શક નથી ક� � ુ ંદર�ક ચીજ 

ઉપર કા� ુધરાવો છો. 

અય મઅ�દૂ ! અમારા શા�રોના �ુષકાળનન 

તાર� ��ૃષટ ( વષર) વડ� �ૂર કર અનન અમારા �દલોના 

�હુ્ાનન તાર� અતા કર�લી રોઝી વડ� બાાર કાઢ� આપ. 

ઈમલમે મોામમમદ બલ�કર (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે 

છે : 
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(૧૩) અમનન  અલલાાના ર�લૂ ાઝરત મોામમદ  

�હુતફા (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) ના 

પતમા ંઆ વાત જોવા મળ� : 

જયાર� લોકો ઝકાત આપવા�ુ ંબધં કર� દ�શન, તો 

જમીન ખનતી, �લો અનન પોતાની �દરથી નીકળતા 

ખનીજતતવોની પોતાની તમામ બરકતોનન રોક� લનશન. 

ઈમલમે જઅફરદ સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે 

: 

(૧૪) જયાર�  અલલાા કોઈ કૌમનન નનઅમતો અતા કર� 

છન અનન તન કૌમ નનઅમતો મળવા બદલ અલલાાનો 

આભાર ( �કુ) નથી માનતી, તો તન નનઅમતો તન કૌમ 

માટ� �ુ્ ીબત બની �ય છન. 

(૧પ) ઈહલામ  અનન �ુ્ લમાનો�ુ ં અ�હતતવ એ 

વાતમા ં રા�્ ુ ં છન ક� ( ્માજમા)ં નાણાક�ય ( આિથ�ક) 
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્ચંાલન એવા લોકોના ાાથમા ં રા� ક� �ઓ ાક 

(્તય)નન ્મ� છન અનન માલનન નનક કામોમા ંવાપર� છન. 

કારણ ક� ાકનન ન ્મજનારા અનન માલનન નનક કામોમા ં

ખચર ન કરનારા લોકોના ાાથમા ં નાણાક�ય ( આિથ�ક) 

્ચંાલન�ુ ં આવી જ�ુ ં ઈહલામ અનન �ુ્ લમાનોની 

તબાા� (બરબાદ�) છન. 

(૧૬) મ�ઘવાર�  અખલાકનન બગાડ� છન, અપમા�ણકતા�ુ ં

કારણ બનન છન અનન �ુ્ લમાનોનન �બૂ જ ા�રાન-

પર�શાન કર� �કૂ� છન. 

ઈમલમે અ્ી રઝલ (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૧૭) અલલાા  તઆલાએ વયાજ ( લનવા-દ�વા)ની 

એટલા માટ� મનાઈ કર� છન ક� તનનાથી આિથ�ક વયવાારો 

ખોરવાઈ �ય છન. કારણ ક� જયાર� ઈન્ાન બન �િપયાના 

બદલામા ં એક �િપયો ખર�દ� છન તો બી� �િપયાની 
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�ક�મત નકામી (રદ) થઈ �ય છન જયાર� ક� (ાક�કતમા)ં 

એક �િપયાની �ક�મત એક �િપયો જ ાોય છન. 

આમ, વયાજ ્ાથન�ુ ં ખર�દ-વનચાણ દર�ક 

પ�ર�હથતીમા ં ખર�દનાર અનન વનચનાર ( બનંન) માટ� 

�કુ્ાન�ુ ં કારણ બની �ય છન. અલલાા તઆલાએ 

પોતાના બદંાઓનન વયાજ ્ાથનના વયવાારો કરવાની 

મનાઈ કર� છન. કારણ ક� તનનાથી નાણાક�ય ્ચંાલન 

અહતવયહત થઈ �ય છન. 
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(રર) કમરચાર� (નોકર)ની લાયકાત અનન ફરજો 
 
(૧)  અલલાા �બુાાનન ુ વ તઆલા પોતાની �કતાબ 

�ુરઆનન કર�મમા ં ાઝરત શોઐબ (અલ�અાહ્લામ) 

અનન ાઝરત �ુ્ ા (અલ�અાહ્લામ) �ુ ં વણરન કરતા ં

ફરમાવન છન : 

(ાઝરત શોઐબ અ.્.ની) તન બનંન 

દ�કરાઓમાથંી એક� ક�ુ ં ક� અય મારા િપતા તનનન  

(ાઝરત � ૂ્ ા અ.્.નન) નોકર�એ રાખી લો, ખર�ખર � 

કોઈનન પણ તમન કામન લગાડવા માગંો છો તનઓમા ંએ જ 

ઘણો ્ારો યોગય રા�શન ક� � મજ�તૂ ાોય અનન િવ�ા� ુ

પણ. 
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(ાઝરત શોઐબ અ.્.એ ાઝરત �ુ્ ા 

અ.્.નન) ફરમાવ્ુ ં ક� નુ ં ઈચ� ં � ં ક� આ માર� બન 

છોકર�ઓમાથંી એકના િનકાા તાર� ્ાથન એવી શરતન 

કર� દ� ક� � ુ ંઆઠ વષર (�ધુી) માર� નોકર� કર પછ� 

જો દ્ વષર ( નોકર�ના) �રૂા કર� નાખ તો તન તાર� 

ઈચછાની વાત છન અનન નુ ં એ માટ� તારા પર કોઈ 

�તનો દબાવ નાખવા ઈચછતો નથી. અલલાા ચાાશન 

તો � ુ ંમનન નનક લોકોમાથંી પામીશ. 

ાઝરત �ુ્ ા અ.્.એ ક�ુ ંક� માર� અનન તમાર� 

વચચન આ બાબતનો િનણરય (પાકો) થઈ ગયો, (નુ)ં બનંન 

�દુતોમાથંી કોઈ પણ એક �રૂ� કર� દઈશ, (પણ) માર� 

પર કોઈ પણ �તની ્ખતાઈ થવી ન જોઈએ. અનન 

આપણા વચચન � કાઈં વાતચીત થઈ છન તનનો અલલાા 

્ાકી છન. 
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અલ્લા તઆ્લ પોતલહી �કતલબ �ુરઆહમ�મમલ ં

ફરમલવે છે : 

(૨) અલલાા  એક (એવા �લુામ) ��ુષ�ુ ંઉદાારણ 

આપન છન ક� �ના મા�લક તર�ક� ક�ટલાક ભાગીદારો ાોય, 

અનન �ઓ એક બી� ્ાથન મતભનદ ધરાવતા ાોય અનન 

(તનની ્રખામણીએ) બીજો એક એવો ��ુષ ાોય ક� � 

માત એક જ મા�લકની તાબનદાર� (નોકર�)મા ં ાોય તો 

�ુ ં આ બનંન �લુામો ( નોકરો) દાખલામા ં ્માન થઈ 

શક� છન ? (ાર�ગઝ  ના�) દર�ક  પકારની તઅર�ફ 

અલલાાનન જ માટ� લાયક છન, પરં� ુતનઓમાથંી ઘણાખરા 

�ણતા નથી. 

(૩) અલલાા  એક એવા નોકર ( �લુામ)�ુ ં ઉાારણ 

આપન છન ક� � બી�ની મા�લક�મા ં(નોકર તર�ક�) ાોય 

અનન તન કોઈ ચીજ પર અિધકાર ( કા�)ુ ધરાવતો ન 
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ાોય અનન તન ( નોકરની ્રખામણીમા)ં તન શખ્નો 

(દાખલો) ક� �નન અમોએ અમાર� પા ન્થી શનષઠ રોઝી 

આપી ાોય �થી તન તનમાથંી �ા�રમા ં અનન �પી ર�તન 

(અલલાાની રાામા)ં �બૂ ખચર પણ કરતો ાોય, તો �ુ ં

તનઓ બનંન ્માન ાોઈ શક� છન ?? (કદ�  ના�) દર�ક 

પકારની પશં્ ા અલલાા માટ� જ છન, પરં� ુ તનઓમાથંી 

ઘણાખરા �ણતા નથી. 

ઈમલમે મોામમમદ બલ�કર (અ્�અાસસ્લમ) એ 

�ુ્ ્મલહ �બહ ખલ�્મહે કમજોર/હબળલ વગર 

િવષે સપપષતલ કરતલ ફરમલવ્ુ ં: 

(૪) એ- પરદામાં  રા�નાર �ીઓ �ઓ ફકત કા�વા 

�જુબ�ુ ંકાયર કર� છન 

બી- એ નોકર (કમરચાર�) � કંઈ �ણતો ાોતો 

નથી િ્વાય ક� તમન તનનન �ચૂના આપો 
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્ી- વયો�ધૃધ વય�કત 

ડ�- બાળક 

આ ( ઉપરોકત ્�ાૂમા ં આવતા) લોકો 

કમજોર/નબળા વગરના  લોકો છન. બાક� રહા એ લોકો 

�ઓનો ચનારો અકડ�લો ાોય છન, વાતોમા ંઝઘડાના �ચહો 

દ�ખાતા ાોય છન, ખર�દ-વનચાણ ( હવતતં ર�તન) કરતા 

ાોય છન અનન એવા ાોય છન ક� તમન તનઓનન �કુ્ાન નથી 

પા�ચાડ� શકતા તો એવા લોકો �બલ�ુલ 

કમજોર/નબળા નથી અનન તનઓમા ં કોઈ શરાફત 

(ભલાઈ) પણ નથી. 

ઈમલમે જઅફરદ સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે 

: 

(૫) �નન  કોઈ કામ મા�નતા્ુ ં(પગાર/ન�� કર�લી 

રકમ/કોન્ાકટ) આપીનન ્�પવામા ં આવન અનન જો તન 
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્�પનલા કામનન બગાડ� નાખન અથવા કામ ન કર� તો 

તનના માટ� તન કોન્ાકટર/પગારદાર વય�કત પોતન 

જવાબદાર ગણાશન. અમી�લ મોઅમનનીન 

(અલ�અાહ્લામ) (્�પનલ કામ માટ�) પગાર (કોન્ાકટ) 

ઉપર કામ કરનાર વય�કતનન જવાબદાર ગણતા. 

મસઅ્ો : ર૬૯ જમ�મ ફ�કા� મસલઈ્, 

આ્્લુ્લા િસસતલહી સલાદબ 

(૬) પ્  : જો કોઈ �ુ્ લમાન �બન ઈહલામીક 

દ�શના પાઈવનટ ક� ્રકાર� કાયારલયનો કમરચાર� ાોય 

અથવા તો તન કલાક ( ્મય) પમાણન ન�� થયનલા 

વનતન (પગાર) �જુબ તયા ંકામ કરતો ાોય, તો �ુ ંઆ 

કમરચાર� પોતાની ફરજમા ંકામચોર� (�દલદગડાઈ) કર� 

શક� છન ? અથવા �ુ ં �ણી જોઈનન નોકર�ની ફરજોની 

અદાયગીમા ંઆળ્ ક� િવલબં કર� શક� છન ? અનન આ 
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બધી ફરજમા ંખામીઓ છતા ં�ુ ંતન �રૂા પગાર ક� ન�� 

થયનલી રકમનો ાકદાર ગણાશન ? 

જવાબ : આમ કરવાની �ટ નથી. (�એઝ નથી), જો 

કોઈ આ �જુબ કરશન તો તન �રૂા પગારનો ાકદાર ના� 

ગણાય. 
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(ર૩) ્રળતાથી રોઝી મળવી 

 

મોામમમ �સુતફલ (સલ્લ્લાોહઅ્અાદહવહઆ્ેા�હ

વસલ્મ) ફરમલવે છે : 

(૧) ચાર  ચીજો ઈન્ાનની �શુન્ીબી ગણાય છન : 

એ- નનક િમત 

બી- નનક ્તંાન 

્ી- ્માન િવચારો ધરાવતી પ�તન 

ડ�- તનના રોજગાર (વયવ્ાય)�ુ ંતનના પોતાના 

શા�રમા ંાો�ુ ં

ાઝરત અ્ી ઈબહે અબી તલ�્બ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 
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(૨) �ના  �રઝક મા ં વધારો થવાની આશા/અપનકા 

ાોય છન, તનની તરફ લોકોની ગરદનો ફ�રવી નાખવામા ં

આવન છન. 

(૩) ાઝરત  ઝ�ૈલુ આબનદ�ન ઈમામન ્જ�દ 

(અલ�અાહ્લામ) અલલાાનન �ુઆ કરતા ફરમાવન છન : 

અય મઅ�દૂ મોામંદ (્લલલલાાો અલઅા� વ 

આલના� વ્લલમ) અનન તનમની આલ ઉપર રા�મત 

ના�ઝલ કર અનન  જયાર� નુ ં �ધૃધ થઈ �� તો મનન 

તાર� િવશાળ રોઝી અતા કર  

(૪) �ટથી  �રઝક મળ�ુ ંએ શનષઠ બરકત છન. 

ાઝરત ઝૈ�ુ્  આબેમ�હ ઈમલમે સજ�મ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે: 

(૫) �ુ્ લમાનોની  �શુન્ીબીમા ં એ બાબતો 

્માયનલી છન ક� તનનો વયવ્ાય ( રોજગાર) તનના 
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પોતાના િવહતારમા ં ાોય, તનના િમતો અનન ચાાકો નનક 

ાોય અનન તનનો �તુ તનના કામમા ં તનનન મદદ કરતો 

ાોય. 

ઈમલમે જઅફરદ સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે 

: 

(૬) તણ  બાબતો �શુ�કહમત ગણવામા ંઆવન છન : 

એ- ્માન િવચાચરો ધરાવતી પ�તન 

બી- નનક ્તંાન 

્ી– રોઝી - એવો વયવ્ાય ક� ઈન્ાન ્વાર� 

જઈનન કામ કર� અનન ્ા�ં પોતાના ઘર� પ�તન અનન 

બાળકો પા ન્ ાાજર થઈ શક�. 

અ� ુઓબૈમલએ ઈમલમે સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ)હી 

�ખમમતમલ ંઅરજ કર�: 
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(૭) મારા  માટ� અલલાા પા ન્ �ુઆ કરો ક� અલલાા 

માર� રોઝી બદંાઓ મારફત આપવા�ુ ંન�� ન કર�. 

ઈમામન ્ા�દક (અલ�અાહ્લામ)એ ફરમાવ્ુ ં: 

અલલાા તઆલા બદંાઓનન તનમની રોઝી પરહપર એક 

બી�ના ાાથન જ પા�ચાડ� છન, માટ� તમન અલલાા પા ન્ 

એમ �ુઆ કરો ક� તમાર� રોઝી અલલાાના નનક બદંાઓ 

મારફત તમનન મળન કારણ ક� તનજ �શુન્ીબી છન....... 
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(ર૪) અલલાા� આપનલી રોઝી પર ્તંોષ 

માનવો 
 
(૧)  અલલાા તઆલાએ ાઝરત દાઉદ 

(અલ�અાહ્લામ)નન વા� ફરમાવી: 

.... મ�  તવગંર�નન ્તંોષમા ં રાખી છન, અનન આ 

લોકો તનનન નફ્નન �શુ રાખવામા ંશોધન છન, તો પછ� કઈ 

ર�તન તનઓ તનનન મનળવી શકશન ??!! 

ાઝરત મોામમમ �સુતફલ (સલ્લ્લાોહઅ્અાદહવહ

આ્ેા�હવસલ્મ) ફરમલવે છે : 

(૨) �  શખ્ અલલાા� આપનલી થોડ� રોઝી પર �શુ 

રા� છન, તનની �ખો ઠંડ� રા� છન. 
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(૩) અલલાાની  �શુી, િવવનક ( નમતા), �શુ�કહમત, 

રાાત, આ�ા્ન, િવનમતા, હ�િૃત, �ચ�તન-મનન, 

ઉદારતા, આ બધી એ બાબતો છન � એવા અ�લમદં 

ઈન્ાનનન પોતાની પાકદામની વડ� પારત થાય છન � 

અલલાા અનન તનની વા�ચણી ઉપર રા� અનન �શુાાલ 

ાોય છન. 

(૪) �  શખ્ એમ ઈચછતો ાોય ક� તન તમામ 

લોકોથી હવતતં (બનનીયાઝ) થઈ �ય, તનણન લોકો પા ન્ 

રા�લી ચીજોની ્રખામણીએ અલલાા પા ન્ રા�લી 

ચીજો ઉપર વધાર� આધાર રાખવો જોઈએ. 

ાઝરત અ્ી ઈબહે અબી તલ�્બ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૫) કોઈ  ખ�નો ્તંોષથી વધીનન હવાવલબંી 

(બનનીયાઝ) બનાવનાર નથી. 
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(૬) (્ાચો ) તવગંર ( માલદાર) એ છન � ્તંોષ 

વડ� માલદાર (તવગંર) બનન. 

(૭) તમન  ચાાો તનની પર આધાર રાખી શકો છો, પણ 

તમન (તનમ કરવાથી) તનના ક�દ� બની જશો. તમન, લોકો 

ઉપર આધાર ન રાખવાની પણ શ�કત ધરાવો છો, અનન 

(તનમ કરવાથી) તમન તનના ્માતંર (દરજ�મા)ં આવી 

જશો. 

(૮) �  અલલાા થક� તવગંર બનશન, લોકો તનના 

મોાતાજ થઈ જશન. 

(૯) �  શખ્ ્તંોષની આદત ક�ળવી લન છન, તન 

તગંી (ગર�બી) છતા ંઈજજતદાર બની �ય છન, અનન � 

લાલચનન આપનાવન છન, તન િવ�લુતા ાોવા છતા ં

અપમાિનત (બનઈજજત) થઈ �ય છન. 
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(૧૦) જ�રત  �રૂતી પમાણ્ર ચીજો પર �શુ રા�� ુ ં

(ઈન્ાનનન) પાકદામની �ધુી પા�ચાડ� દ� છન. 

(૧૧) �  અલલાા� આપનલી રોઝી ઉપર રા� રા� છન, તન 

ાાથમાથંી જતી રા�તી ચીજો માટ� �ચ�તા નથી કરતો 

(ગમગીન નથી થતો) 

(૧ર) તન  શખ્ની �જ�દગી �બૂ જ �શુાાલ ાોય છન, � 

અલલાાની વા�ચણી પર રા� ાોય છન. 

(૧૩) �  શખ્ અલલાા તબારક વ તઆલાની 

વા�ચણી પર રા� રા� છન, તન�ું  શર�ર આરામ 

(રાાત)મા ંરા� છન. 

(૧૪) �  અલલાા તઆલાએ આપનલી રોઝી પર �શુ 

રા� છન, તન તનના ચાલયા જવા પર ગમગીન નથી થતો. 
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(૧પ) અલલાાના  ર�લૂ ાઝરત મોામમદ �હુતફા 

(્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) એ 

મનઅરાજની �બુારક રાતન અલલાા તઆલાનન �છૂ્ુ:ં 

પરવર�દગાર કયો અમલ ્ૌથી શનષઠ છન ? 

અલલાા તઆલાએ જવાબમા ંફરમાવ્ુ ં: 

માર� ઉપર ભરો્ો કરવો અનન માર� વા�ચણી 

ઉપર રા� રા�વા કરતા ંવધાર� બીજો કોઈ અમલ માર� 

નજરમા ંશનષઠ નથી. 

ાઝરત ઝૈ�ુ્  આબેમ�હ ઈમલમે સજ�મ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૧૬) લોકો  ઉપર આધાર ન રાખવો એ જ તવગંર� 

(માલદાર�) છન. 

ઈમલમે જઅફરદ સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે 

: 
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(૧૭) ઈબલી્  લાઅન�લુલાા� અલઅાના મત �જુબ 

તન પાચં પકારના લોકો પર કા� ૂમનળવી શકતો નથી, 

જયાર� ક� બાક�ના લોકો તનના કબ�મા ંછન : 

એ- � શખ્ ્ાચી (ખાલી્) િનઅયતની ્ાથન 

પોતાનો ્બંધં અલલાાની ્ાથન જોડ� દ� છન 

અનન પોતાના તમામ કાય�મા ંઅલલાા ઉપર જ 

આધાર (ભરો્ો) રાખન છન. 

બી- �  શખ્ રાત-�દવ્ �બૂ જ વધાર� 

પમાણમા ંતહબીા (અલલાાનો ઝીક) કર� છન. 

્ી- �  શખ્ પોતાના મોઅમીન ભાઈ માટ� 

એજ ચીજ (બાબત) પ્દં કર� છન � પોતાના 

માટ� પ્દં કરતો ાોય. 

ડ�- � શખ્ �ુ્ ીબતો ઉપાડવા છતા ંકકળાટ 

(ફ�રયાદ) નથી કરતો. 



�રઝક - 295 

ઈ- � શખ્ અલલાા તઆલાની વા�ચણી પર 

રા� રા� છન, અનન પોતાનન રોઝી (ઓછ� મળન ક� 

વધાર� તનની) પરવા નથી કરતો. 

(૧૮) અલલાા  �બુાાનન ુ વ તઆલાએ તનના વાાલા 

ર�લૂ ા. મોામમદ �હુતફા (્લલલલાાો અલઅા� વ 

આલના� વ્લલમ)નન ફરમાવ્ુ ં: 

નુ ંમારા મોઅમીન બદંા માટ� (તનના �વનમા)ં 

� કાઈં ફ�રફાર ક�ંુ �, તનમા ંતનના માટ� ભલાઈ �કૂ� દ� 

� ં તનથી તનણન મારા િનણરય ( કઝા) ઉપર રા� રા��ુ ં

જોઈએ, મ� મોકલનલી �ુ્ ીબતો ઉપર ્બર કરવી 

જોઈએ અનન માર� નનઅમતો માટ� �કુ કરવો જોઈએ. 

અય મોામમદ (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ) જો તન આ પમાણન કરશન, તો નુ ં તનનન માર� 

નજરમા ં્ીદ�ક�નમા ંલખી લઈશ. 
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(૧૯) �  શખ્ થોડ� રોઝી ઉપર રા� થઈ �ય છન, 

અલલાા તઆલા તનના થોડા અમલથી રા� થઈ �ય 

છન. 

(ર૦) �  શખ્ અલલાા� અતા કર�લી ચીજો પર 

્તંોષ માની લન છન, તન ્ૌથી વધાર� બનિનયાઝ 

(હવતતં/આઝાદ) બની �ય છન. 

(ર૧) �નન  તણ �બૂીઓ ( િવિશષટતાઓ) મળ� �ય 

છન, તન તણ ચીજોનન પારત કર� લન છન અનન તન બન ુમોટ� 

તવગંર� (માલદાર�) છન : 

અલલાા � કાઈં આપન તનની પર ્તંોષ 

માનવો, � કાઈં લોકો પા ન્ છન તનની પર આધાર 

(ભરો્ો) ન રાખવો અનન નકામી (વયથર) ચીજોનન છોડ� 

દ�વી. 
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(રપ) રોઝી માટ� કકળાટ કરવો 
 

ાઝરત અ્ી ઈબહે અબી તલ�્બ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૧) જયાર�  �ુ્ લમાન તગંી ( આિથ�ક �શુક�લી)મા ં

આવી પડ�, તો તનણન પોતાના રબ (અલલાા)ની ફ�રયાદ 

(લોકો ્મક) કરવી ન જોઈએ. પરં� ુ તનણન પોતાની 

ફ�રયાદોનન અલલાાની ્મક ર�ૂ કરવી જોઈએ �ના 

ાાથમા ં(કા�મૂા)ં તમામ કાય��ુ ં્ચંાલન છન. 

(ર) તમાર�  ફ�રયાદોનન એવી �ત ્મક ર�ૂ કરો 

� તમનન તવગંર બનાવી શકવાની કમતા ધરાવન છન. 

ઈમલમે જઅફરદ સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે 

: 
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(૩) તૌરાતમાં  છન ક� � શખ્ની ્વાર �ુિનયા માટ� 

ગમગીન ( �ચ�તીત) ાોય ( એવી ાાલતમા ં થાય), તો 

તનની ્વાર પોતાના રબની નારાઝગીની ્ાથન થાય છન. 

ઈમલમે અ્ીરઝલ (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૪) �  શખ્ની ્વાર લાલચની ્ાથન �ુિનયા 

મનળવવા માટ� થશન, તનની ્વાર અલલાાની નારાજગીની 

્ાથન ાશન, અનન � શખ્ પોતાની ્વાર (ની શ�આત) 

તનના પર આવનાર� �શુક�લીઓની ફ�રયાદ (કકળાટ)ની 

્ાથન કરશન, તન (�ણન ક�) પોતાના રબ (પાલનાાર)ની 

ફ�રયાદ કરશન. 

ાઝરત ઈસલ (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૫) તન  શખ્ કઈ ર�તન આ�લમ ાોઈ શક� � પોતાનન 

(મળતી) રોઝી ઉપર �શુ ન ાોય અનન પોતાની 

પિતષઠા અનન �ક�મતનન �ળવી ન રાખતો ાોય ?? જયાર� 
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ક� તન �ણતો ાોય છન ક� આ બ�ુ ંઅલલાાની �ુદરત પર 

આધા�રત છન અનન તન ( અલલાા) દર�ક વહ�થુી 

મા�ાતગાર છન. 
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(ર૬) વનપાર ્ચંાલન (બીઝનન્ 

એડમીનીહ �્શન) 
 

ાઝરત મોામમમ �સુતફલ (સલ્લ્લાોહઅ્અાદહવહ

આ્ેા�હવસલ્મ) ફરમલવે છે : 

(૧) યા  અલી (અલ�અાહ્લામ) ચાર ચીજો 

ખર�દતી વખતન ભાવ-તાલ ન કરો : �ુરબાની�ુ ં

�નવર, કફન, �લુામ અનન મ�ા જવા�ુ ંભા�ુ.ં 

(ર) તમાર�  ખાવાની ચીજોનન તોલો, કારણ ક� તનમ 

કરવાથી તન ખાવાના માલમા ંબરકત થાય છન. 

(૩) �  કોઈ ખર�દ-વનચાણ કરવા માગંતો ાોય તનણન 

પાચં બાબતોથી �ૂર રા�� ુ ંજોઈએ : 
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વયાજ, ક્મ ખાવી, માલ વનચતી વખતન તનની 

ખામીઓ �પાવવી, માલ વનચતી વખતન તનના વખાણ 

કરવા, માલ ખર�દતી વખતન તનની ટ�કા કરવી. 

(૪) અ�લમદં  ઈન્ાન માટ� યોગય નથી ક� તન તણ 

કાય� િ્વાય �ુ્ ાફર� કર� : 

વયવ્ાય ( રોજગાર)મા ં પગિત મનળવવા, 

આખનરતના પવા્ માટ�નો ્ામાન તૈયાર કરવા અનન 

� આનદંની ર� આપવામા ંઆવી છન તનનન માણવા. 

(પ) માર�  ઉમમતના વનપાર�ઓ ( માલના ખર�દ-

વનચાણમા)ં ્ાચી-ખોટ� ક્મો ખાવાના કારણન 

બલાઓમા ં ્પડાઈ જશન અનન કાર�ગરો આજ-કાલ 

કર�નન ( ગાાકનન ખોટા વાયદા આપીનન) �ુ્ ીબતોમા ં

ઘનરાઈ જશન. 
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ાઝરત અ્ી ઈબહે અબી તલ�્બ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૬) જયાં  �ધુી તમનન કોઈ કામનો અ�ભુવ ન થઈ 

�ય, કોઈ પણ પકાર�ુ ંકદમ ન ઉપાડો. 

(૭) જયાર�  બ�રમા ં દાખલ થાવ અનન લોકોનન 

(તનમના વયવ્ાયમા)ં વયહત �ુઓ તો અલલાાનન �બૂ 

યાદ કરો. કારણ ક� તન �નુાાો માટ� કફફારો અનન નનક�ઓ 

માટ� વધારો છન, �થી કર�નન તમનન બનદરકારોમા ંન લખી 

લનવામા ંઆવન. 

(૮) વધાર�  મનળવવાની લાલચમા ં પોતાની �તનન 

ખતરા (ભય)મા ંન �કૂ� દો, બધી ચીજો અલલાા પા ન્ 

જ માગંો. કારણ ક� � કાઈં તમાર� �કહમતમા ં છન તન 

તમનન મળ�નન જ રા�શન. અનન વનપાર� તો ામંનશામા ં

ખતરામા ંજ ાોય છન. 
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(૯) ડરપોક  વનપાર� વ�ંચત રા� �ય છન અનન નીડર 

અનન ્ાા્ીક વનપાર� પોતાનો �ાહ્ો મનળવી �ય છન. 

(૧૦) અમી�લ  મોઅમનનીન ઈમામન અલી ઈબનન અબી 

તા�લબ (અલ�અાહ્લામ) પોતાનન મળવા આવતા 

લોકોનન ફરમાવતા : 

તમાર� ઈજજત અનન આબ�ની રકા માટ� એટલન 

ક� બ�રમા ં(વનપાર અથ�) વા�લી ્વાર� નીકળ� �વ. 

(૧૧) અય  લોકો  પનાલા �ફકા (એાકામ-અલલાાના 

નકુમો�ુ ંજાન મનળવો) પછ� વનપાર (ની શ�આત કરો), 

અલલાાની ક્મ  આ ઉમમતમા ંવયાજ એ ક�ડ�થી પણ 

વધાર� �પી ર�તન પવનશન છન � હવચછ પતથર પર 

ચાલતી ાોય. 

(૧ર) �  શખ્ ફ�કા(�ુ ંઈલમ મનળવયા) વગર વનપાર 

કરશન, તન વયાજમા ં્પડાઈ જશન. 
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(૧૩) તમારા  માલ�ુ ંરકણ ઝકાત વડ� કરો. 

(૧૪) ્બર  ્ફળતા ( મનળવવા) માટ�ના 

પ�રબળોમાથંી (એક) છન. 

(૧પ) ્બર  ્ફળતાની ્વાર� છન. 

(૧૬) ્બમાં  ્ફળતા અનન ઉતાવળમા ં

ખતરો/જોખમ છન. 

(૧૭) નરમાશ  ્ફળતાની ચાવી છન. 

ઈમલમે મોામમમદ બલ�કર (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે 

છે : 

(૧૮) છોકરા  માટ� ખર�દ-વનચાણ �એઝ નથી, તયા ં

�ધુી ક� તન પદંર વષરનો થઈ �ય અથવા તનનન 

વીયરહખલન થવા લાગન અથવા �ૂટં� નીચન વાળ ઉગવા 

માડં�, તનમજ તયા ં �ધુી તન યતીમીમાથંી બાાર ના� 

ગણાય. 
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(૧૯) ખર�દનારની  ્ાથન ભાવ-તાલ કરો, ક� તન ્ાર� 

વાત છન. તન એક અલગ વાત છન ક� આપનાર વધાર� 

આપન, કારણ ક� ખર�દ-વનચાણમા ંખોટ આવવી એ ્ાર� 

વાત નથી અનન ન તો તન કામમા ં કોઈ અજ (્વાબ) 

મળન છન. 

ઈમલમે જઅફરદ સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે 

: 

(૨૦) ાઝરત  ઝ�ૈલુ આબનદ�ન ઈમામન ્જ�દ 

(અલ�અાહ્લામ) પોતાના ખચરનો �ા્ાબ-�કતાબ 

રાખનારનન કા�તા : જયાર� મારા માટ� ાજની જ�ર� 

ચીજો ખર�દવા �વ, તો ભાવ-તાલ ન કરતા. 

(ર૧) �ાશામ  બીન ાકમ કા� છન ક� મ� ઈમામન જઅફર� 

્ા�દક (અલ�અાહ્લામ) નન વયાજની મનાઈ ાોવા 
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માટ��ુ ં કારણ �છૂ્ુ ં તો આપ (અલ�અાહ્લામ) એ 

ફરમાવ્ુ ં: 

જો વયાજ ( લનવા-દ�વા)ની �ટ ાોત તો લોકો 

વનપાર અનન અનય વયવ્ાયો �કૂ� દ�ત. અલલાા� 

વયાજની મનાઈ કર� છન �થી કર�નન લોકો ારામથી 

બચીનન ાલાલ વનપાર અનન ખર�દ-વનચાણ તરફ ધયાન 

આપન તનમજ કરજ(ની આપ-લન) વડ�  તનઓ વચચન 

પરહપર ્બંધંો જળવાઈ રા�. 

(૨૨) દર�ક  કાર�ગર (ટ�કનીશયન) માટ� તણ બાબતો 

�બૂ જ જ�ર� છન �ના વડ� તન પોતાના વયવ્ાયનન 

્ાર� ર�તન ચલાવી શક� છન : 

એ- પોતાના  કામ ( કાર�ગર�/ટ�કનીક)મા ં

િનષણાતં ાો�ુ ં
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બી- કામ  દરમયાન તનની પા ન્ � કાઈં પણ 

અમાનત આવન તનનન અદા કરવી 

્ી- �  શખ્ તનની પા ન્ કામ કરાવવા આવન 

તનનન પોતાના કામ વડ� ્�ંષુટ/�શુ કરવો 

(ર૩) કાર�ગર  � કામ મા�નતા્ ુ(ન�� કર�લી રકમ) 

લઈનન કરતો ાોય છન તન જો �લૂથી અથવા �ણી 

જોઈનન તન ન�� થયનલ કામનન બગાડ� નાખન, તો તનના 

માટ� તન કાર�ગર પોતન જવાબદાર (ઝામીન) ગણાશન. 

(ર૪) �  શખ્ માલની �ક�મત બાબતન કોઈની પર 

િવ�વા્ કર� અનન તન વય�કત ભરો્ો કરનારનન દગો 

આપન, તો દગો આપનાર� તન માલના બદલામા ંમનળવનલી 

�ક�મત વયાજ ગણાશન  

(રપ) વનપાર  કરવા�ુ ં �કૂ� દ�વાથી અ�લ કમજોર 

થઈ �ય છન. 



�રઝક - 308 

(ર૬)  ઈમામન જઅફર� ્ા�દક (અલ�અાહ્લામ) નન એક 

શખ ન્ �છૂ્ુ ં: 

મ� વનપાર કરવા�ુ ંછોડ� દ�વાનો ઈરાદો �� છન, કારણ ક� 

માર� પા ન્ ાવન મારા ( �ુ�ંુબના) ભરણ-પોષણ માટ� 

�રૂ� ુ ંથઈ પડ� તનટ્ુ ંબ�ુ ંજ ાાજર છન. 

ઈમામ (અલ�અાહ્લામ)એ ફરમાવ્ુ ં: 

જો તમન આ�ુ ં ક્ુ� તો તમાર� ્લાા નકામી 

બની જશન, (તમાર� વાત કોઈ ના� માનન) અનન તમાર� 

કોઈ મદદ ના� કર�. 

(ર૭) �  શખ્ પોતાના �ુ્ લમાન ભાઈની (ખર�દ-

વનચાણના વયવાારમા ં થયનલી �લૂ બદલ) તનની 

શરમ�દગી અનન પહતાવાના કારણન તનના કર�લા ્ોદાનન 

રદ કર� નાખશન, તો અલલાા �ામતના �દવ ન્ તનની 

�લૂોનન માફ કર� દ�શન. 
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(ર૮) એક  વખત અમી�લ મોઅમનનીન અલી ઈબનન 

અબી તા�લબ (અલ�અાહ્લામ) એક છોકર� પા ન્થી 

પ્ાર થયા � એક ક્ાઈ પા ન્થી ગોશત ખર�દ� રા� 

ાતી અનન તનનન કા� રા� ાતી ક� એમા ંથો�ુ ંવધાર� નાખી 

આપો. 

ાઝરત અલી (અલ�અાહ્લામ) એ ( ગોશત 

તોલી રા�લા) ક્ાઈનન ફરમાવ્ુ ં: આમા થો�ુ ં વધાર� 

નાખી આપો, કારણ ક� આમ કરવાથી �બૂ જ બરકત 

થાય છન. 

(ર૯) માપ -તોલમા ંવયાજબી પ્ુ ં(યોગય તાલ) તયાર� 

જ થાય છન, જયાર� ( માલ બા�ુ�ુ)ં પલ્ ુ �ુક�લી 

ાાલતમા ં ાોય. ( માલ�ુ ં પલ્ ુ ાળ�ુ ંક�  બનંન પલલાા 

ર્ખા-કટોકટ ન ાોય) 
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(૩૦) મોઅમીન  માટ� બી� મોઅમીન પા ન્થી નફો 

લનવો વયાજ છન, િ્વાય ક� ્ો �િપયા કરતા ં વધાર� 

માલનો ્ોદો ાોય, અનન આ ્જંોગોમા ં તમન એક 

�દવ્ના ખોરાક �ટલો નફો લઈ શકો છો, અથવા તન 

માલ વડ� તનનો વનપારનો ઈરાદો ાોય ( તો પણ લઈ 

શકો છો), અલબ� તનની ્ાથન ્ગવડતા અનન 

નરમાશથી કામ લો. 

(૩૧) તણ  પકારના લોકો એવા છન � �ા્ાબ વગર 

જ જા�ોમમાં  પા�ચી જશન : 

ઝા�લમ ઇમામ, �ૂ�ુ બોલનાર વનપાર� અનન 

વય�ભચાર� (�ઝનાખોર) �ધૃધ. 

(૩ર) ખરાબમાં  ખરાબ વનપાર� એ ાોય છન � 

ખયાનત કર� છન. 
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(૩૩) �ાશામ  બીન ાકમ કા� છન ક� નુ ં ઉમદા 

(્ારામા ં ્ાર�) ખ�ૂરનન છાયામા ં( થોડા �ધારામા)ં 

બન્ ીનન વનચતો ાતો. એક વખત ઈમામન � ૂ્ ા કા�ઝમ 

(અલ�અાહ્લામ) માર� પા ન્થી પ્ાર થયા તો 

ફરમાવ્ુ ં: 

�ાશામ  છાયામા ં( �ધારામા/ંઘરાક માલ 

ચકા્ી ન શક� તનવી જગયાએ) કોઈ પણ ચીજનન વનચવી 

િમલાવટ (બનાવટ) છન, અનન િમલાવટ (બનાવટ)વાળા 

વયવાાર (વનપાર)ની ર� આપવામા ંનથી આવી. 

ઝમલહલહલ �ુ્ તલહ ઈમલમે મામ� 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૩૪) કોઈ  માટ� એ વાતની ર� નથી ક� તન બી�ના 

માલનન તનના મા�લકની ર� વગર વાપર� (ખચર કર�). 
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(૩પ) મ્અલો : ર૪૯, જદ�દ  �ફકા� મ્ાઈલ, 

આય�લુલાા ્ીહતાની: 

ખોટ� અનન બનાવટ� નોટો વડ� લોકોનન છનતર� 

લનવડ-દ�વડ કરવાની મનાઈ ( ારામ) છન, અલબ� તન 

એવા ્જંોગોમા ં ારામ છન જયાર� ચલણી ના્ુ ં વ�લૂ 

કરનારનન તનના બનાવટ�/નકલી ાોવાની �ણ ન ાોય. 
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(ર૭) મા�લક(શનઠ/બો્)ની કમરચાર� (નોકર) 

્ાથનની વતર્ ૂકં 
 

ઈહલામન શનઠ અનન નોકર વચચનના �તર, 

તફાવત અનન ભનદભાવનો �ત લાવી દઈનન બધાનન 

પરહપર ભાઈ-ભાઈ બની રા�વાની આદશર �વનશૈલી 

શીખવાડ� છન. કારણ ક� નોકર અનન શનઠ બનંન અલલાાની 

જ મખ્કૂ છન. આ ઉપરાતં અલલાા તઆલાએ મા�લકો 

અનન નોકરોનન પરહપર એકબી�ના ાકો �ળવી તનનન 

�રૂા કરવાનો નકુમ પણ આપનલ છન. આમ, મા�લકોએ 

પોતાના નોકરોના ાકો બાબતન કાળ� લનવી જોઈએ 

અનન તનમની ્ાથન એ�ુ ં વતરન કર�ુ ં જોઈએ ��ુ ં



�રઝક - 314 

મઅ�મૂીન (અલઅા��હુ્લામ)એ તનમના �લુામો ્ાથન 

ક્ુ� ા� ુ.ં 

અલ્લા તઆ્લ પોતલહી �કતલબ �ુરઆહમ�મમલ ં

ફરમલવે છે : 

(૧) અય  ઈમાન લાવનારાઓ ( એ) જ�ર� છન ક� 

તમારા નોકરો તથા તમારામાથંી � કોઈ ્વુાવહથાએ 

પા�ચયા ન ાોય (તનઓ તમાર� પા ન્ આવવા માટ� રાત-

�દવ્મા)ં તણ વખત તમાર� ર� મનળવયા કર� : 

્વારની નમાઝ પા�લા,ં બપોર� (�તૂી વખતન ક� 

જયાર� તમન) તમારા કપડા ં ઉતાર� નાખો છો અનન 

ઈશાની નમાઝ બાદ. 

આ તણનય તમારા એકાતંના ્મય છન. એ 

િ્વાય (વગર ર�એ) આવવા જવામા ંન તમારા માથન 

કાઈં દોષ છન અનન ન તનમના માથન. ( કારણ ક�) તમનન 
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એક બી� પા ન્ વરંવાર આવ�ુ-ંજ�ુ ં પડ� છન. આવી 

ર�તન અલલાા તમારા માટ� પોતાના નકુમો હપષટ કર�નન 

વણરવન છન અનન અલલાા મોટો �ણનાર ( અનન) 

�ાકમતવાળો છન. 

(ર) અનન  અલલાા� રોઝી બાબતન તમારામાથંી અ�કુ 

લોકોનન અ�કુ લોકો પર અગતા આપી છન, પછ� તનઓ ક� 

�મનન અગતા (પાથિમકતા) આપવામા ંઆવી છન તનઓ 

પોતાની રોઝી પોતાના જમણા ાાથથી મનળવનલા 

(નોકરો)નન આપતા નથી ક� �થી કર�નન તન ( રોઝી)મા ં

તનઓ ્રખા થઈ �ય  

(૩) અનન  તમારામાથંી � �ીઓ અપ�ર�ણત 

(�ંુવાર�) ાોય અનન તમારા નોકરો ( માણ્ો) તથા 

નોકરાણીઓ ( લ�ડ�ઓ/કામવાળ�ઓ)માથંી �ઓ 

્દાચાર� ાોય તનમના લગન કરાવી આપો. અગર તનઓ 
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મોાતાજ ( ગર�બ) ાશન તો અલલાા પોતાની �ૃપા 

(રોઝી) વડ� તનમનન ્�ધૃધ કર� દ�શન. અનન અલલાા 

(�બૂ જ) ઉદાર (અનન તમામ બાબતોનન) �ણનાર છન. 

ાઝરત મોામમમ �સુતફલ (સલ્લ્લાોહઅ્અાદહવહ

આ્ેા�હવસલ્મ) ફરમલવે છે : 

(૪) તમાર�  નોકરાણીઓના લગન કરાવી આપો. 

કારણ ક� અલલાા તઆલા તનના લીધન તનમના અખલાક 

�ધુાર� છન તનમજ તનમના �રઝકમા ં અનન િશષટાચાર 

(�ડ્ીરલીન)મા ંવધારો કર� આપન છન. 

(પ) તણ  પકારના લોકો એવા છન �ની પર તમન 

�લમ ના� પણ કરો, તો પણ તનઓ તમાર� ઉપર �લમ 

કરશન : �ુષટ (ાલકા) લોકો, તમાર� પ�તન, તમારો નોકર. 

(૬) �  શખ્ નોકર ( કમરચાર�/મ�ૂર) ઉપર �લમ 

કરશન, અલલાા તનના નનક કામોનન ના� હવીકાર� અનન તનના 
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માટ� બન�ાશત (જ� ત)નન ારામ કર� દ�શન, જયાર� ક� તનની 

�શૂ� ુપાચં્ો વષર અગાઉથી � ૂઘંી શકાશન. 

(૭) અલલાા  તઆલા બધા �નુાાો માફ કર� દ�શન 

િ્વાય ક� �ણન મઝાબમા ં નવી બાબત દાખલ કર�, 

નોકર ( મ�ૂર)નો ાક પોતન લઈ લીધો અનન આઝાદ 

વય�કતનન �લુામ બનાવીનન વ�ચી દ�ધો ાોય. 

(૮) નોકર  ( મ�ૂર) ્ાથન પગાર ( મજ�ૂર�) બાબતન 

�લમ કરવો એ �નુાા� કબીરા છન. 

(૯) ખબરદાર  ( ચનતી �વ) � શખ ન્ નોકર ્ાથન 

તનના પગાર બાબતન �લમ કય�, તનની  પર અલલાાની 

લઅનત છન  

(૧૦) તમારા  નોકર તમારા ભાઈ છન. અલલાા� ક્ોટ� 

કરવા માટ� તનઓનન તમારા તાબન કર� દ�ધા છન. બ્, 

તનઓનન તમારા ખોરાકમાથંી ખવડાવો, તનમનન એવો જ 
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પોશાક પા�રાવો �વો તમન પા�રો છો, તનમનન તનમની 

શ�કત બાાર�ુ ં કામ ન ્�પો અનન જો કોઈ �શુક�લ 

કામની ્�પણી તનમનન કરો તો તનમા ંતનમની મદદ કરો. 

(૧૧) �ું  નુ ંતમનન જણા�ુ ંક� ્ૌથી બદતર�ન માણ્ 

કોણ છન ? 

્ાાબીઓએ ક�ુ ં: અય ર�લૂ (્લલલલાાો 

અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) જ�ર બતાવો. 

આપ (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ) એ ફરમાવ્ુ ં: � એકલો �ુ્ ાફર� કર� છન, 

મા�માનનન આવકારતો નથી અનન પોતાના નોકરનન માર� 

છન. 

(૧ર) અલલાાના  ર�લૂ ાઝરત મોામમદ �હુતફા 

(્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) એ એક 
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્વારનન જોયો �નો નોકર તનની પાછળ પગપાળા 

ચાલી રહો ાતો. 

આપ (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ)એ આ જોઈનન ફરમાવ્ુ ં: તમારા �લુામનન 

પણ તમાર� ્ાથન ્વાર કરાવી દો. કારણ ક� તન તમારો 

ભાઈ છન અનન તનની �ા તમાર� �ા �વી જ છન. 

ાઝરત અ્ી ઈબહે અબી તલ�્બ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૧૩) �ના  તમન મા�લક છો તનની ્ાથન ્ારો વયવાાર 

કરશો, તો તમારો મા�લક પણ તમાર� ્ાથન ્ારો 

વયવાાર કરશન. 

(૧૪) તમારા  નોકરનન તમારા નકુમ�ુ ં પાલન ન 

કરવા બદલ માફ કરો પરં� ુ તનનન અલલાાના નકુમ�ુ ં
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ઉલલઘંન ( નાફરમાની) કરવા બદલ ( િશકા હવ�પન) 

મારો. 

(૧પ) મનન  નવાઈ લાગન છન એ શખ્ માટ� � નોકરો 

(�લુામો)નન તો પોતાના માલ વડ� ખર�દ� લન છન પણ તન 

આઝાદ લોકોનન પોતાની નનક�ઓ વડ� ક�મ નથી ખર�દતો 

ક� �થી તનઓનો (પણ) મા�લક (બો્) બની �ય. 

ઈમલમ મોામમમદ બલ�કર (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે 

છે : 

(૧૬) ાઝરત  અલી (અલ�અાહ્લામ) એ લખનલા 

પતનો એક �શ : 

તમન �ુ્ લમાનોનન નોકર�એ ન રાખો, કારણ ક� 

આ ર�તન ( તનમનન નોકર�એ રાખીનન) તમન તનનન 

અપમાિનત કરશો  



�રઝક - 321 

ઈમલમે જઅફરદ સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે 

: 

(૧૭) અલલાાના  ર�લૂ ાઝરત મોામમદ� �હુતફા 

(્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) એ પોતાની 

વફાત ્મયન ાઝરત અલી (અલ�અાહ્લામ) નન 

વિ્યત કરતા ંફરમાવ્ુ ં: 

યા અલી (અલ�અાહ્લામ) તમાર� ાાજર�મા ં

ખન�તૂો ઉપર �લમ ન થવો જોઈએ અનન કોઈ 

�ુ્ લમાનનન ( પગારદાર) નોકર તર�ક� ન રાખવામા ં

આવન. 

(૧૮) અમી�લ  મોઅમનનીન અલી ઈબનન અબી તા�લબ 

(અલ�અાહ્લામ)એ એક મ�ૂરનન તનની મ�ૂર� ન�� 

કર�નન એક મોટા કાચના વા્ણનન ઉપાડવા માટ�ની 

જવાબદાર� ્�પી ાતી, પણ તનણન તન વા્ણનન તોડ� 
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નાખ્ુ.ં આપ (અલ�અાહ્લામ)એ આમ થવા બદલ તન 

મ�ૂરનન જવાબદાર ગણાવયો. 

(૧૯) મ�  મારા માનનીય િપતા ઈમામન મોામમદ� 

બા�કર (અલ�અાહ્લામ)નન કા�તા ્ાભંળયા છન : 

નુ ંમારા આ નોકર (�લુામ) ઉપર ્બર ક� ં� ં

અનન મારા ઘરના ્ભયો ઉપર ્બર ક� ં � ં( એવી 

ર�તન) �ણન ક� તનઓ ધ�રુા ( એક પકારની કડવી 

વનહપિત) કરતાયં વધાર� કડવા ન ાોય  ખર�ખર  � 

શખ્ (આ લોકોની કડવાશ) ઉપર ્બર કર� છન તનઓ 

આ ્બના કારણન રોઝાની ાાલતમા ં નમાઝ પડનાર 

�વા દરજ�નન પારત કર� છન અનન એવા શા�દ �વો 

મરતબો મનળવન છન � ાઝરત મોામમદ �હુતફા 

(્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) ની ્ાથન 

(તનમના �ુશમનો િવ�ધધ) જગં કરતો ાોય. 
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(ર૦) �  શખ્ અલલાા અનન આખનરત ઉપર ઈમાન 

ધરાવતો ાોય, તનણન બી� પા ન્ તયા ં�ધુી કામ ન લન�ુ ં

જોઈએ, જયા ં�ધુી તન તનનન તનના પગાર (મા�નતાણા)ની 

�ણ ન કર� દ�. 

(ર૧) શોઐબ  કા� છન ક� અમન ઈમામન જઅફર� ્ા�દક 

(અલ�અાહ્લામ)ના બગીચા માટ� ક�ટલાક મ�ૂરોનન 

અ્ર �ધુી કામ કરવાની શરતન મ�ૂર�એ રાખયા. 

જયાર� તનઓએ કામ �ણૂર કર� લી�ુ ં તો ઈમામ 

(અલ�અાહ્લામ)એ પોતાના માણ્નન ફરમાવ્ુ ં: 

આ લોકનન તનમનો પર ન્વો �કૂાઈ �ય તન 

પા�લા ંતનમની મ�ૂર� �કૂવી આપો. 

(રર) �હુમઅ કા� છન ક� મનન ઈમામન જઅફર� ્ા�દક 

(અલ�અાહ્લામ)એ ફરમાવ્ુ ં: 
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અય અ� ુ્અયાર જયાર� ઘરના નોકરો ર્ોઈ 

કરવા લાગન, તો તનમનન કાો ક� તન ચીજોનન તોલી લન, 

કારણ ક� તોલનલી ચીજોમા ંબરકત થાય છન. 

(ર૩) ઈમામન  જઅફર� ્ા�દક (અલ�અાહ્લામ) એ 

તનમના �લુામનન કોઈ કામ માટ� મોકલયા. તનનન આવતા 

વાર લાગી એટલન ઈમામ (અલ�અાહ્લામ) પોતન તનમનન 

શોધવા નીકળયા અનન જો્ુ ં ક� તન �ઈૂ રહો છન. આપ 

(અલ�અાહ્લામ) તનની પા ન્ બન્ ી ગયા અનન તનના 

ઉઠવાની રાા જોવા લાગયા. જયાર�  તન ઉઠયો, તો આપ 

(અલ�અાહ્લામ)એ ફરમાવ્ુ ં: 

�ુ ં�દવ ન્ પણ �વૂો છો અનન રાતન પણ ?! રાત 

તમારા આરામ માટ� છન અનન �દવ્ કામ કરવા માટ� છન. 
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(ર૪)હઈમલમે  અ્ી રઝલ (અ્�અાસસ્લમ) ના 

�લુામો યા્ીર અનન નાદ�રથી �રવાયત છન ક� ઈમામ 

(અલ�અાહ્લામ)એ તનઓ બનંનનન ફરમાવ્ુ ં: 

�ાર�ક એ�ુ ંબનન ક� નુ ંતમાર� પા ન્ આ�ુ ંઅનન 

તમન જમવામા ંવયહત ાો, તો જમી લીધા પા�લા ંતમાર� 

જગયાએથી ન ઉઠતા. 

(રપ)હમસઅ્ો  : ર૬પ, જમ�મ  ફ�કા� મસલઈ્, 

આ્્લુ્લા સીસતલહી સલાદબ 

પ્ : �ુ ંકોઈ કારખાના/ફ�કટર�ના મા�લક માટ� 

એ વાતની ર� છન ક� બનરોજગાર �ુ્ લમાનો ાાજર 

ાોવા છતા ં �બન��ુહલમ વય�કતઓનન પોતાના 

કારખાના/ફ�કટર�મા ંનોકર�એ રાખન ? 

જવાબ : વય�કતગત ર�તન આમ કરવાની �ટ 

છન, પરં� ુ ઈહલામી ભાઈચારા અનન �ુ્ લમાનના તનના 
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દ�ની ભાઈના ાક પતયનનો તકાઝો એ જ છન ક� જો કોઈ 

અડચણ ક� અવરોધ ન ાોય, તો �ુ્ લમાનોનન 

�બન�ુ્ લમાનોની ્રખામણીએ અગતા (પાથિમકતા) 

આપન. 
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(ર૮) ઈમામ માદ� (અલ�અાહ્લામ)ની 

ગબૈતના ્મય�ુ ંઅથરતતં 
 

ાઝરત મોામમમદ �સુતફલ (સલ્લ્લાોહઅ્અાદહવહ

આ્ેા�હવસલ્મ) ફરમલવે છે : 

(૧) લોકો  માટ� એક ્મય એવો પણ આવશન જયાર� 

કોઈ શખ્ વયાજ ખાધા વગરનો ના� રા�, અનન જો 

વયાજ ના� પણ ખાય તો પણ તનની �ળૂ (અ્ર) તનના 

�ધુી જ�ર પા�ચશન. 

(ર) ખર�ખર  ઈહલામ ગર�બ થઈનન આવયો ાતો અનન 

ગર�બ થઈનન જશન, તનથી ગર�બો માટ� �શુખબર� છન. 

્ાાબીઓએ �છૂ્ુ ં: અલલાાના ર�લૂ ગર�બ 

કોણ છન ? 
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આપ (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ) એ ફરમાવ્ુ ં: એ લોકો ક� જયાર� બી� લોકો 

ખરાબ થઈ જશન પણ તનઓ ્લામત (યોગય) રા�શન. 

(૩) લોકો  માટ� એક ્મય એવો આવશન જયાર� 

કતલ અનન �લમ વડ� ્�ા મનળવવામા ં આવશન, 

તવગંર� અનન ્પંિ� �હુ્ા અનન કં�ુ્ાઈ વડ� પારત 

કરછામા ં આવશન, (લોકોની) મોાબબત  ( લાગણી)નન 

મનની ઈચછાઓ�ુ ં અ�ુ્ રણ કર�નન અનન દ�નની 

મયારદામાથંી બાાર નીકળ�નન મનળવી શકાશન. બ્ � 

કોઈ શખ્ આવા ્મયમા ં ાાજર ાોય અનન તવગંર� 

મનળવવાની શ�કત ધરાવવા છતા ં ફક�ર� (તગંી) ઉપર 

્બર કર� લન, અલલાાની નાફરમાની કર�નન લોકોની 

મોાબબત મનળવી શક� એમ ાોય છતા ં તનની ઈતાઅત 

કર�નન લોકોની �ુશમની ઉપર રા� રા� અનન ઈજજત 
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મનળવી શક� તનમ ાોવા છતા ં�ઝલલત ઉપર ્તંોષ માની 

લન, તો અલલાા આવા શખ્નન પચા્ િ્દ�ક�નનો 

્વાબ અતા કરશન, �મણન માર� ન�વુવતનન હવીકાર� 

ાોય. 

(૪) અલલાાના  ર�લૂ ાઝરત મોામમદ� �હુતફા 

(્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) આખર� 

ઝમાનાની ખાિ્યતો બયાન કરતા ંફરમાવન છન : 

.... તન  ્મયન લોકોમા ં �ીઓનન પ�ખુ હથાનન 

બન્ ાડવામા ં આવશન, અનન ઈજજત, માન અનન પિતષઠા 

માલ અનન દૌલત બની જશન. 

(પ) �ૂંક  ્મયમા ં માર� ઉમમત ( કૌમ) માટ� એવો 

્મય આવશન જયાર� લોકો ્ાચા આ�લમોથી એવી ર�તન 

ભાગશન, �વી ર�તન ગાયો અનન બકર�ઓ વ�નન જોઈનન 
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ભાગન છન, આવા ્મયન અલલાા તઆલા તનઓનન તણ 

�ુ્ ીબતો વડ� અજમાવશન : 

તનઓના માલમાથંી બરકત ચાલી જશન, તનઓની 

ઉપર ઝા�લમ ્�ાધીશો શા્ન કરશન અનન તનઓ 

આખનરતમા ં પવનશી જશન એવી �હથિતમા ં ક� તનમના 

�દલમા ંઈમાન ના� ાોય. 

(૬) આખર  ઝમાનામા ં � ચીજો બન ુ ઓછ� જોવા 

મળશન તનમાથંી એક મદદગાર ભાઈ ( િમત) અનન બી�ુ ં

ાલાલની કમાણી છન. 

(૭) અલલાાના  ર�લૂ ાઝરત મોામમદ� �હુતફા 

(્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) કયામત 

પા�લાની પ�ર�હથતી�ુ ંવણરન કરતા ંફરમાવન છન : 

�ુરઆનનન યાદ કરનારા અનન તનની િતલાવત 

કરનારા ( ાા�ફઝન �ુરઆન અનન કાર�એ �ુરઆન) મોટા 
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પમાણમા ંજોવા મળશન, પણ ફોકાા (�ુરઆનના આદ�શો 

્મજનારા અનન ્મ�વનારા) બન ુઓછા ાશન, અમીરો 

(માલદારો) બન ુ વધાર� ાશન, પણ અમીનો 

(અમાનતદાર) બન ુઓછા ાશન, વર્ાદ તો બન ુવધાર� 

આવશન, પણ વનહપિત-�કૃો બન ુઓછા જોવા મળશન. 

(૮) મારા  જવા પછ� માર� ઉમમત માટ� મનન � 

બાબતોનો વધાર� ભય છન તન ારામની કમાણી, �પો  

મનોિવકાર અનન વયાજ છન. 

(૯) મનન  માર� ઉમમત માટ� � બાબતોનો વધાર� 

ખતરો છન તન એ છન ક� તનમનો માલ વધાર� ાશન �ના 

કારણન તનઓ એક બી�ની ઈષાર અનન કતલ કરશન. 

ાઝરત અ્ી ઈબહે અબી તલ�્બ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 
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(૧૦) .... લોકો  માટ� એક ્મય એવો પણ આવશન ક� 

જયાર� મજ�રૂ લોકો ્ાથન ખર�દ-વનચાણના વયવાારો 

કરવામા ં આવશન, જયાર� ક� અલલાાના ર�લૂ 

(્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) મજ�રૂો 

્ાથન ખર�દ-વનચાણની મનાઈ ફરમાવી છન. 

(૧૧)હ�બીર  બીહ અબ�ુલ્લા અનસલર� ( અ.ર.) 

કા� છન ક� ઈમામન મોામમદ� બા�કર (અલ�અાહ્લામ)એ 

અલલાાના ર�લૂ ાઝરત મોામમદ� �હુતફા (્લલલલાાો 

અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) એ ફરમાવનલી ાદ�્ 

બયાન કર� : 

એક ્મય (ઝમાનો) એવો પણ આવવાનો છન 

જયાર� લોકો પોતાના પરવર�દગાર ( અલલાા)ની 

ફ�રયાદ કરતા ાશન...... 
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મ� ક�ુ ં: તનઓ પોતાના રબની ફર�યાદ કઈ 

ર�તન કરશન ?? 

ઈમામ (અલ�અાહ્લામ) એ ફરમાવ્ુ ં: તન 

્મયન ઈન્ાન એમ કા�શન ક� આટલા �દવ્ોથી મનન 

કોઈ નફો મળયો નથી અનન નુ ંમાર� પોતાની �ળૂ �ડૂ� 

(�દુલ)માથંી જ ખાઈ રહો �.ં અફ્ો્ો છન એવા શખ્ 

ઉપર �ુ ં તનણન તનની �ળૂ �ડુ� ( �લુ માલ) તનના રબ 

િ્વાય બી� કોઈ પા ન્થી મનળવી છન ? 
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(ર૯) ઈમામન ઝમાના (અલ�અાહ્લામ)ની 

્લતનતમા ંઆિથ�ક પ�ર�હથતી 
 

ઈમલમે જઅફરદ સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે 

: 

(૧) જયાર�  કાએમન આલન મોામમદ (અલ�અાહ્લામ) 

�નરુ ફરમાવશન, તો ઝકાત અદા ન કરવાવાળાઓનન 

પકડ�નન તનમની ગરદનો ઉડાવી દ�શન. 

(ર) એક  શખ ન્ ઈમામન જઅફર� ્ા�દક 

(અલ�અાહ્લામ)નન �છૂ્ુ ં: 

મોઅમીન�ુ ંબી� મોઅમીન પા ન્થી નફો લનવો 

વયાજ છન. આનો �ુ ંમતલબ છન? 

આપ (અલ�અાહ્લામ) એ ફરમાવ્ુ ં: 
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આ ( િનયમ) તન વખતન લા� ુ પડશન, જયાર� 

અમારા એાલનબતૈના કાએમ ( ઈમામ માદ� 

અલ�અાહ્લામ) કયામ કરશન, રા� વાત આ ્મયની 

તો તનમા ંવાધંો નથી. 
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(૩૦) ગર�બી (તગંી)ના ફાયદા અનન ફઝીલત 
 

ાઝરત મોામમમદ �સુતફલ (સલ્લ્લાોહઅ્અાદહવહ

આ્ેા�હવસલ્મ) ફરમલવે છે : 

(૧) ફક  (ગર�બી) મારા માટ� ગવર�પ છન. 

(ર) ફક  ( ગર�બી) મારા માટ� ગવર�પ છન, અનન નુ ં

તનની ઉપર ગવર ક� ં�.ં 

(૩) ગર�બી  (ફક�ર�) લોકોની નજરમા ંઐબ (ખામી) 

છન, પરં� ુ કયામતના �દવ ન્ અલલાાની નજરમા ં તન 

શણગાર ાશન. 

(૪) અલલાાના  ર�લૂ ાઝરત મોામમદ� �હુતફા 

(્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� વ્લલમ) એ ગર�બી 
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(ફક�ર�)ની ફઝીલત અનન િવિશષટતા વણરવતા ંફરમાવ્ુ ં

: 

ગર�બી ( તગંી) અલલાાના ખઝાનામાથંી એક 

ખઝાનો છન, તન અલલાા તરફથી એક ખા્ પકારની ભનટ 

(તોાફો) ાોય છન �નન અલલાા માત પોતાના મોકલનલા 

�બીયા (અલઅા��હુ્લામ)નન આપન છન અથવા તો એવા 

મોઅમીનનન આપન છન � તનની નજરમા ં�બૂ જ માનનીય 

ાોય છન. 

(પ) મોઅમીન  પોતાની ફક�ર� (ગર�બી) ઉપર �શુ 

ાોય છન. 

(૬) ગર�બી  (તગંી) બન પકારની ાોય છન : �ુિનયાની 

તગંી અનન આખનરતની તગંી. 

�ુિનયાની ફક�ર� (ગર�બી) આખનરતની તવગંર� 

(માલદાર�) છન, અનન �ુિનયાની માલદાર� ( તવગંર�) 
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આખનરતની તગંી છન અનન તન જ િવનાશ�ુ ં કારણ છન. 

�ુિનયાનો માલ અનન તનના શણગારની મોાબબત 

આખનરતની ગર�બી અનન તનનો અઝાબ છન. 

(આખનરતની ્રખામણીએ �ુિનયા એવી છન 

�ણન ક� કોઈ શખ્ પોતાની એક �ગળ�નન દ�રયાના 

પાણીમા ં �બૂાડ�નન બાાર કાઢ�નન �ુએ ક� તનની પર 

(દ�રયાની ્રખામણીએ) ક�ટ્ુ ં પાણી લાગ્ુ ં છન. - 

ાઝરત મોામમદ �હુતફા ્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ) 

(૭) ફક�ર  ( ગર�બો) જ�્તના બાદશાા છન, બધા 

લોકો જ� ત મનળવવા માટ� ઈચ�ક છન જયાર� ક� જ�લત 

ફક�રોનન આવકારવા માટ� આ�રુ છન. 
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(૮) જો  આદમ (અલ�અાહ્લામ) ની ઔલાદ માટ� 

તણ બાબતો ન ાોત તો તનનન કોઈ ચીજ નમાવી ન 

શકત : બીમાર�, મૌત અનન ફક�ર� (તગંી) 

(૯) બન  ચીજો એવી છન �નન આદમ 

(અલ�અાહ્લામ)ની ઔલાદ ખરાબ ગણન છન : 

એ) �તૃ્ુ - જયાર� ક� મૌત તો મોઅમીન માટ� 

�ફતનામાથંી �કુત થવા�ુ ંકારણ છન. 

બી) ઓછો  માલ - જયાર� ક� ઓછા માલ 

(્પંિ�)થી ઓછો �ા્ાબ આપવાનો રા� છન. 

ાઝરત અ્ી ઈબહે અબી તલ�્બ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૧૦) છ  ચીજો વડ� લોકોની અ�લનન ચકા્ી શકાય 

છન. 
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્ાથન રા�� ુ,ં લનવડ-દ�વડ, િમતતા, િવદાય, 

તવગંર� (માલદાર�) અનન તગંદહતી (ગર�બી) 

(૧૧) બન�ાશત  ( જ�તત)ના દરવા� ામંનશા ગર�બો 

(ફક�રો) માટ� �લુલા ાોય છન. 

(૧ર) ઘણા  નાદાર લોકો ફાયદામા ંરા�શન અનન અઢળક 

્પંિ�વાળા �કુ્ાનમા ંરા�શન. 

(૧૩) ફક  ( ગર�બી)�ુ ં �ુ:ખ તવગંર�ના ઘમડં કરતા ં

વધાર� ્લાાભ્ુ� છન. 

(૧૪) ફક  ( તગંી) અનન ગર�બી માલદાર� અનન 

તવગંર� કરતા ં બનાતર છન, અનન  થોડો માલ વધાર� 

્પંિ� કરતા ં બનાતર છન. કારણ ક� તમનન અલલાાની 

એવી મખ્કૂ જોવા મળશન � તવગંર� ( માલદાર�)ના 

કારણન અલલાાની નાફરમાની કરતી ાોય, પણ  એવી 
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મખ્કૂ ના� જોવા મળન � ગર�બી ( તગંી)નન કારણન 

તનની નાફરમાની કરતી ાોય. 

(૧પ) શાાદત  (અલલાાની રાામા ંશા�દ થઈ જ�ુ)ંની 

�મ ફક�ર� (ગર�બી) પણ અલલાા� પોતાના ખઝાનામા ં

�પાવીનન રાખી છન, તન �નન ચાા� છન તનનન અતા કર� છન. 

(૧૬) ાઝરત અલી ઈબનન અબી તા�લબ 

(અલ�અાહ્લામ) અનન તનમના પપૌત ઈમામન જઅફર� 

્ા�દક (અલ�અાહ્લામ) ફરમાવન છન : 

મોઅમીનનન ફક�ર� ( ગર�બી) એવી ર�તન 

શણગાર� છન ક� તનટ્ુ ં તો ઘોડાના ગાલ પર બાધંનલી 

તનની લગામ પણ �ુદંર (આકષરક) નથી લાગતી. 

(૧૭) �  ્લામતી ઈચછન છન તનણન ગર�બી ( ફક�ર�)નન 

અગતા (પાથિમકતા) આપવી જોઈએ અનન � રાાતની 
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અપનકા રાખન છન તનણન �ુિનયામા ં ઝોાદ ( પરા�ઝગાર�) 

અપનાવવી જોઈએ. 

(૧૮) તગંી  �ટલી વધતી જશન, તનટલીજ િવ�લુતા 

નજદ�ક આવતી જશન. 

(૧૯) જયાર�  તગંી તનની પરાકાષઠાએ પા�ચી �ય છન, 

તયાર� િવ�લુતા અનન વધારો ્ૌથી ન�ક આવી �ય 

છન. 

(ર૦) મોાબબતની  �બૂ�રુતી તગંી અનન 

�શુક�લીઓમા ંજ ખીલી ઉઠ� છન. 

ઈમલમે જઅફરદ સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે 

: 

(૨૧) �ુ્ ીબતો  અલલાા તરફથી બકીશ�પ ાોય છન, 

અનન ગર�બી ( તગંી) અલલાાના ખઝાનામા ં �પાયનલી 

ાોય છન. 
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(રર) મોઅમીન  ફક�રો, મોઅમીન માલદારો કરતા ં

ચાલી્ વષર અગાઉ જ�,તમાં પવનશી અનન તનની મ� 

માણતા ાશન. 

(ર૩) ાઝરત  �લુમૈાન પયગમબર જ�પતમાં જનાર 

નબીઓમા ં્ૌથી છનલલા ાશન, કારણ ક� તનમનન �ુિનયામા ં

્લતનત (બાદશાા�) મળ� �કૂ� છન. 

(ર૪) જયાર�  તમન બ�રમા ં�વ છો અનન તયા ં ફળો 

વનચાતા �ુઓ છો તયાર� તમનન પણ તન ખર�દવાની 

ઈચછા થાય છન? 

તનણન ક�ુ ં: ાા  �બલ�ુલ  

આપ (અલ�અાહ્લામ) એ ફરમાવ્ુ ં: યાદ 

રાખો  તમન �ટલી વાર ફળો તરફ નજર કરો છો અનન 

તમારા મનમા ંતનના લનવાની ઈચછા પનદા થાય છન, પરં� ુ

તમન તન ખર�દવાની શ�કત ધરાવતા ન ાોવાનન કારણન 
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તનમ કર� શકતા નથી, તો તમનન તન ફળો તરફ જોવા 

(અનન ન ખર�દ� શકતા ાોવાનન કારણન ્બર કરવા 

બદલ) દર�ક વખતન એક નનક�નો ્વાબ મળન છન. 

(રપ) અલલાાની  પા ન્ એક દરજજો એવો પણ છન 

�નન બન ્જંોગોમાથંી કોઈ એક વડ� જ પારત કર� શકાય 

છન : માલ (્પંિ�)નો �ત અથવા રોગવા�ં શર�ર. 

(ર૬) જયાર�  કયામતનો �દવ્ આવશન, તો લોકો�ુ ં

એક ટો�ં એ�ુ ં પણ ાશન � જ�તતની નજદ�ક આવી 

પા�ચશન અનન તનના દરવા� ખખડાવ�ુ ંાશન. 

તનઓનન �છૂવામા ંઆવશન : તમન કોણ છો ? 

તનઓ કા�શન : અમન ફક�રો (ગર�બો) છ�એ. 

તનઓનન �છૂવામા ં આવશન : �ા્ાબ વગર જ 

આવી પા�ચયા ? 
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તનઓ કા�શન : અમનન આપવામા ં જ �ુ ં આવ્ુ ં

ા� ુ ંક� અમારો �ા્ાબ થાય ? 

અલલાા ફરમાવશન : તનઓ ્ા�ુ ંબોલયા, તનમનન 

�દર આવી જવા દો. 

ઈમલમે �સૂલ કલઝીમ (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૨૭) �બીયા  (અલઅા��હુ્લામ) , તનમના ્તંાનો 

અનન તનમના અ�યુાયીઓ ( માનવાવાળાઓ)નન તણ 

િવિશષટતા (�બૂીઓ) આપવામા ંઆવી છન : 

રોગીષટ શર�ર, બાદશાાનો ભય અનન ફક 

(ગર�બી). 

ાઝરત ઈસલ (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૨૮) મારા  ાાથ મારા નોકર છન, મારા પગ મા� ં

વાાન છન, માર� પથાર� જમીન અનન મારો તક�યો પતથર 

છન.... નુ ંએવી ાાલતમા ંરાત પ્ાર ક� ં� ંક� માર� પા ન્ 
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કાઈં નથી ાો� ુ,ં અનન માર� ્વાર એવી ાાલતમા ંથાય 

છન ક� નુ ંખાલી ાાથન ાો� �,ં પરં� ુ(ાક�કત તો એ છન ક�) 

આખી �ુિનયામા ંમારાથી વધાર� માલદાર કોઈ નથી. 
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(૩૧) તવગંર� (માલદાર�)ના ફાયદા અનન 

ફઝીલત 
 

ાઝરત મોામમમદ �સુતફલ (સલ્લ્લાોહઅ્અાદહવહ

આ્ેા�હવસલ્મ) ફરમલવે છે : 

(૧) તવગંર�  ( માલદાર�) અલલાાના તકવા માટ� 

શનષઠ ્ાાયક છન. 

(ર) ચાર  ચીજો આવી પડ� તન પા�લા ંચાર ચીજોની 

�ક�મત �ણી લયો: 

�ધૃધાવહથા પા�લા ં જવાની, ગર�બી ( તગંી) 

પા�લા ં તવગંર� ( માલદાર�), બીમાર� પા�લા ં ત�ુંરહતી 

અનન મૌત પા�લા ં�જ�દગી. 
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ાઝરત અ્ી ઈબહે અબી તલ�્બ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૩) માલ  ઈન્ાનના કૌશલય અનન િવિશષટતાઓનન 

બાાર લઈ આવન છન. 

(૪) માલદાર�  ( તવગંર�) પરદ�શનન પણ વતન 

બનાવી દ� છન, અનન ગર�બી વતનમા ં ાોવા છતા ં

પરદ�શનો અ�ભુવ કરાવન છન. 

(પ) માલ  અનન દૌલત અયોગય પાતનન પણ લીડર 

(આગનવાન) બનાવી દ� છન અનન કમજોરનન તાકતવર 

બનાવી દ� છન. 

(૬) શનષઠ  તવગંર� ( માલદાર�) એ છન �ના વડ� 

ઈજજત અનન આબ��ુ ંરકણ કરવામા ંઆવન. 

ઈમલમે જઅફરદ સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે 

: 
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(૭) આખનરત (ની પા�રત) માટ� શનષઠ ્ાથી �ુિનયા 

છન. 

(૮) પાચં  બાબતો એવી છન � અગર કોઈનન ન્ીબ 

ન થાય તો તન�ુ ં�વન આનદં વગર�ુ ંબની �ય છન : 

શાર�ર�ક ત�ુંરહતી, શાિંત અનન ્લામતી, 

તવગંર� (હવતતંતા), ્તંોષ અનન થોડા પર રા� રા��ુ,ં 

્માન િવચારો ધરાવનાર ્ાથી. 

(૯) ઈહાાક  બીન અમમાર કા� છન ક� મ� ઈમામન 

જઅફર� ્ા�દક (અલ�અાહ્લામ)નન �છૂ્ુ ં: 

�ુ ંમોમીન પા ન્ દ્ શટર (પોશાક) ાોઈ શક� છન 
? 

આપ (અલ�અાહ્લામ)એ ફરમાવ્ુ ં: 
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ાા આમ ાો�ુ ંએ ઈસા્ફ  નથી પણ ઈસા◌ાફ તો 

એ છન ક� � શટર તમાર� ્ાચવીનન રાખી �કૂવો જોઈએ 

તનનન તમન ઉપયોગમા ંલનવા માડંો ! 
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(૩ર) રોઝીનો ્ાચો અથર 
  

્ામાનય ર�તન માનવ ્માજમા ં માલ અનન 

ઔલાદના ંવધારાનન જ રોઝી તર�ક� ગણવામા ંઆવન છન 

અનન લોકો અલલાા પા ન્ રોઝી તર�ક� તનનન વધારવાની 

જ માગંણી કરતા ાોય છન, પરં� ુ  �ુરઆન અનન 

એાલનબતૈ (અલઅા��હુ્લામ) એ આપણનન રોઝીની 

હપષટતા અનન ્મજણ �બૂ જ િવશાળ અથરમા ંઆપી 

છન. તનથી આપણન રોઝીની �ૃિતમ, ્�ું�ચત અનન મયાર�દત 

વયાખયાનન ધયાનમા ંન લનવી જોઈએ. તનમજ માત માલ 

અનન ઔલાદનન જ રોઝી તર�ક� ન ગણવા જોઈએ પણ 

તનના ્ાચા અથરનન ્મજવા માટ� �ુરઆન અનન 
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એાલનબતૈ (અલઅા��હુ્લામ) �ુ ં માગરદશરન મનળવ�ુ ં

જોઈએ. 

‘તફ્ીર� મીઝાન’ના લનખક અલલામા મોામમદ 

નુ્ નૈ તબાતબાઈ (અ.ર.) �ુરઆનમા ંઅઝાબ�ુ ંવણરન 

એ િવષય ઉપર ્મજણ આપતા લખન છન ક� : 

�ુરઆનન મ�દ� અલલાા �બુાાનન ુવ તઆલાનન 

�લુાવી દ�નારની રોઝી અનન કમાણીનન તગંી (ગર�બી) 

તર�ક� ગણનલ છન, પછ� ભલન � �ા�ર� ર�તન શખ્ �બૂ જ 

ધનવાન અનન ્પંિ�વાન ક�મ ન ાોય ! 

અલલાા �બુાાનન ુ વ તઆલાએ પોતાની 

�કતાબ �ુરઆનન કર�મમા ંઆ વાત હપષટ ર�તન વણરવનલ 

છન, અલલાા �બુાાનન ુવ તઆલા ફરમાવન છન : 

અનન � માર� યાદથી મ� ફ�રવી લનશન, તો એમા ં

કોઈ શક નથી ક� તનની કમાણી તગં થઈ જશન, અનન 
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કયામતના �દવ ન્ અમન તનનન �ધળો ઉઠાડ��ુ.ં (તાાા : 

૧ર૪) 

�ુરઆનન કર�મન માલ અનન ઔલાદનન �ુનયાનો 

શણગાર કા�લ છન તયા ંઅનય એક જગયાએ માલ અનન 

ઔલાદનન અલલાાના અઝાબ તર�ક� પણ વણરવનલ છન 

જયાર� ક� આપણન આ ચીજોનન ઘણી જ �શુ�કહમત અનન 

�બુારક ગણીએ છ�એ. જયાર� ક� ાક�કતમા ંઆ ચીજો 

તયાર� જ ્ાથરક અનન �શુન્ીબી ગણાય જયાર� તનના 

વડ� અલલાાની યાદથી ગા�ફલ ન થઈ જવા� ુ ંાોય અનન 

અલલાાના નકુમ �જુબ તનના ાકો અદા કરવામા ં

આવતા ાોય. 

અલલાા �બુાા� ુવ તઆલા ફરમાવન છન : 

અનન તનઓના માલ અનન ઔલાદનો વધારો તનન 

આ�યરમા ંન નાખી દ�, કારણ ક� અલલાા તો �ુિનયામા ં
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પણ તનઓનન માલ અનન ઔલાદ થક� અઝાબમા ંફ્ાવી 

રાખવા માગંન છન, અનન તનઓના �તૃ્ ુ્મયન પણ તનઓ 

કાફ�ર જ રા� તનમ ઈચછન છન. (તૌબા : ૮પ) 

આવો ! આપણન �ુરઆન અનન એાલનબતૈ 

(અલઅા��હુ્લામ)એ આપનલા માગરદશરનમાથંી રોઝીનો 

્ાચો અથર ્મજવાનો પયતન કર�એ : 

અલ્લા તઆ્લ પોતલહી �કતલબ �ુરઆહમ�મમલ ં

ફરમલવે છે : 

(૧) �ીઓ  અનન બાળકો અનન ્ોના-ચાદં�નો 

ખઝાનો અનન �નુદંા ઘોડા અનન ઢોર ઢાખંર અનન 

ખનતીવાડ�ની મોાબબતનન લોકોની નજરમા ં શણગાર� 

દ�વામા ંઆવી છન, (જો ક�) આ બધા �ુનયાવી �જ�દગીના 

્ાધનો છન, અનન ઉ�મ રા�ઠાણ તો અલલાાની જ પા ન્ 

છન. 
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ાઝરત મોામમમદ �સુતફલ (સલ્લ્લાોહઅ્અાદહવહ

આ્ેા�હવસલ્મ) ફરમલવે છે : 

(૨) �  શખ્ની ્વાર એવી ાાલતમા ંથાય ક� તન�ુ ં

શર�ર રોગો અનન બીમાર�ઓથી �રુ�કત, તન�ુ ં �દલ 

તમામ પકારની �ચ�તાઓથી �કુત અનન તનની પા ન્ એક 

�દવ્નો ખોરાક (રોઝી) ાોય તો તન એવો શખ્ છન ક� 

�ણન તનના માટ� આખી �ુિનયા(ની નનઅમતો) એક 

જગયાએ એકત (ભનગી) કર� નાખવામા ંઆવી ાોય. 

(૩) �  શખ્ની ્વાર-્ાજં એ ાાલતમા ં થાય ક� 

તનની પા ન્ તણ ચીજો ાોય તો તનના માટ� �ુિનયાની 

નનઅમતો ્�ંણૂર થઈ જશન. 

રોગ�કુત શર�ર, �ચ�તા વગર�ુ ં �દલ અનન 

�દવ્નો ખોરાક (રોઝી) 
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અનન આ તણ ઉપરાતં જો તનની પા ન્ ચોથી 

ચીજ ઈમાન પણ ાોય તો તનના માટ� આખનરતની 

નનઅમતો પણ ્�ંણૂર થઈ જશન. 

(૪) ઈલમ  પારત કરનાર િવદાથ�, �દવ ન્ રોઝા 

રાખનાર અનન રાતન નમાઝ પડનાર ્માન છન. જો તન 

ઈલમનો એક દરવાજો મનળવી લન (શીખી લન) તો તન તનના 

માટ� અ� ુ �ુબૈ્ ના પાાડ �ટલા ્ોનાની મા�લક� 

ધરાવવા અનન તનનન અલલાાની �શુી માટ� આપી દ�વા 

કરતા ંબા�તર છન. 

(પ) અ�લ  �વી કોઈ દૌલત નથી અનન અજાનતા 

�વી કોઈ ગર�બી નથી. 

(૬) ાઝરત  મોામમદ� �હુતફા (્લલલલાાો અલઅા� 

વ આલના� વ્લલમ) એ પોતાની પા ન્ બનઠ�લા શખ્ોનન 

ફરમાવ્ુ:ં 
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ફક�ર (ગર�બ) કોનન કા� છન ?? 

લોકોએ ક�ુ ં: �ની પા ન્ માલ ન ાોય  

આપ (્લલલલાાો અલઅા� વ આલના� 

વ્લલમ) એ હપષટતા કર� : 

ના� ! (એ�ુ ંનથી) ફક�ર તો એ છન � પોતાની 

ાયાતી દરિમયાન પોતાની આખનરતની �વૂરતયૈાર� માટ� 

કોઈ ્ામાન ન મોકલતો ાોય, ભલન નન પછ� તનના �તૃ્ ુ

બાદ અઢળક ્પંિ� ક�મ ન વધી પડ�  

(૭) �ુરઆન  એવી તવગંર� ( માલદાર�) છન �ના 

પછ� અનય કોઈ ચીજની જ�રત રા�તી નથી અનન તનના 

ાોવા પછ� કોઈ મોાતાજ નથી રા�� ુ.ં 

(૮) �  શખ્ �ુરઆનની એક આયત (મનન �વૂરક ) 

ધયાન દઈનન ્ાભંળન છન, તો  તનના માટ� એક તલબીર 
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(યમનનો ્ૌથી મોટો પાાડ) �ટ્ુ ં ્ો�ુ ં મનળવવા 

કરતા ંબનાતર છન. 

(૯) ્ૌથી  વધાર� ફક�ર (ગર�બ)એ ાોય છન � ્ૌથી 

વધાર� કં�ૂ્ ાોય છન. 

ાઝરત અ્ી ઈબહે અબી તલ�્બ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૧૦) ્બર  એ ્ારામા ં્ાર� ્પંિ� અનન માલ છન. 

(૧૧) ખબરદાર  ! ફક�ર� અનન તગંી એક બલા છન, 

(પણ) તનનાથી વધીનન (મોટ� બલા) શર�રની બીમાર� છન 

અનન તનનાથી પણ વધીનન (મોટ� બલા) �દલની બીમાર� 

છન. 

આજ ર�તન માલ અનન ્પંિ� નનઅમતોમા ં

ગણવામા ં આવન છન, પણ માલના વધારાની નનઅમત 

કરતા ંશાર�ર�ક ત�ુંરહતી વધાર� ્ાર� છન અનન શર�રની 
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ત�ુંરહતી કરતાયં વધાર� ્ાર� ચીજ તકવા ્ાથન�ુ ં�દલ 

છન. 

(૧ર) �ણન  દ�ન�ુ ં �રઝક મનળવી લી�ુ,ં તનણન �ુિનયા 

અનન આખનરતની ભલાઈ�ુ ં�રઝક મનળવી લી�ુ.ં 

(૧૩) ખબરદાર  થઈ �વ ક� માલમા ંવધારો થવો એ 

નનઅમતોમાથંી છન, અનન શર�રની ત�ુંરહતી માલના 

વધારાથી બા�તર છન, અનન �દલમા ં તકવા ાોવો એ 

શર�રની ત�ુંરહતી કરતા પણ બા�તર છન. 

(૧૪) ઝોાદ  ( �ુિનયા પતયન આકષરણ ન રાખ�ુ)ં 

ફાયદાકારક વનપાર છન. 

(૧પ) �  અલલાાની ઈતાઅતનન પોતાની �ડૂ� બનાવન 

છન, તનનન વગર વનપાર� જ નફો મળતો રા� છન. 

(૧૬) ઝોાદ  ્પંિ� છન. 
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(૧૭) દ�નનો  થોડો �ાહ્ો એ �ુિનયાના એક મોટા 

�ાહ્ા કરતા ંબનાતર છન. 

(૧૮) �  શખ્ની ્વાર એવી ાાલતમા ંથાય ક� તનના 

તમામ પયતનો આખનરત માટ� ાોય, તો તન માલ વગર 

તવગંર ( ગની), િમતો અનન ચાાવાવાળાઓ િવના 

મોાબબતનન પાત અનન �ુ�ંુબ-કબીલા વગર ્નમાનનન 

પાત બની �ય છન. 

(૧૯) નનક�  એ �બૂ જ ફળ�પુ ખનતી અનન શનષઠ 

ખ�નો છન. 

(ર૦) અ�લથી  મોટ� કોઈ તવગંર� ( માલદાર�) 

નથી. 

(ર૧) અ�લથી  વધીનન બી� કોઈ ્પંિ� નફાકારક 

નથી. 
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(રર) દર�ક  ઈન્ાન માટ� તનની અ�લ, તનનો િમત 

અનન તનની અજાનતા તનની �ુશમન ાોય છન, અ�લ 

ભનગી કરવામા ં�ડૂ� (્પંિ�) છન અનન નનક કાય� ખ�ના 

છન. 

(ર૩) અ�લમદં  ઈન્ાન પર��ણૂરતા ( કમાલ) 

મનળવવા પયતન કર� છન અનન અજાની માલ મનળવવા 

(દોડભાગ) કર� છન. 

(ર૪) ઈલમ  શનષઠ તવગંર� (માલદાર�) છન. 

(રપ) ઈલમથી  વધીનન બીજો કોઈ નફો પા�ચાડનાર 

ખઝાનો નથી. 

(ર૬) �ધુધ  ્ોનાથી વધીનન કોઈ ચીજ �ક�મતી ન 

ાોઈ શક� પરં� ુ મોઅમીનની �મર ( �જ�દગી)નો બાક� 

રા�લો �ાહ્ો તનના કરતા ંપણ વધાર� �લૂયવાન છન. 
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(ર૭) �િપયા -પૈ્ા કરતા ંતમાર� �મર (વય)નન ખચર 

કરવામા ંવધાર� કં�ૂ્ી કરો. 

(ર૮) ખરાબ  અખલાકવાળો માલદાર ગર�બ ાોય છન. 

(ર૯) ખર�ખર  ગર�બી અનન અમીર� તો અલલાા ્મક 

ાાજર થયા પછ� �ા�ર થશન. 

(૩૦) �ખૂરત ા  બન ુમોટ� ફક�ર� છન. 

(૩૧) �ખૂરતાની  ફક�ર�નન માલ પણ તવગંર નથી 

બનાવી શકતો. 

ાઝરત ઝૈ�ુ્  આબેમ�હ ઈમલમે સજ�મ 

(અ્�અાસસ્લમ) અલ્લાહી બલરગલામલ ં �ુઆ 

કરતલ ફરમલવે છે : 

(૩૨) અય  મઅ�દુ ! મોામંદ (્લલલલાાો અલઅા� વ 

આલના� વ્લલમ) અનન તનની આલ ઉપર રા�મત 

ના�ઝલ કર  અનન મનન તાર� યાદનન �લૂી જનાર ન 
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બનાવી દ�...... નુ ં �શુ ાો� ક� ગમની ાાલતમા,ં 

્ખતીમા ં ાો� ક� ્રળતામા,ં ્લામતીમા ં ાો� ક� 

બલામા,ં તકલીફમા ંાો� ક� નનઅમતમા,ં તવગંર�મા ંાો� 

ક� ઐશની તગંીમા,ં મોાતા�મા ંાો� ક� બનનીયાઝીમા.ં 

ાઝરત ઝૈ�ુ્  આબેમ�હ ઈમલમે સજ�મ 

(અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૩૩) (ખર�ખર ) આદમ (અલ�અાહ્લામ) નો �તુ 

િમ્ક�ન ( ફક�ર) છન  તન દરરોજ તણ પકારની 

�ુ્ ીબતોમા ં્પડાય છન પણ તનમાનંી એકપણ �ુ્ ીબત 

પરથી તન બોધપાઠ મનળવતો નથી. જો તન તનમાથંી 

બોધપાઠ (િશખામણ) પારત કર� લન તો તનના માટ� દર�ક 

પકારની �ુ્ ીબતો અનન �ુનયાવી કામો ્ા�લા થઈ 

�ય. 
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એ)  તનના માટ� પા�લી �ુ્ ીબત તનનો એ �દવ્ 

ાોય છન � દરરોજ તનની વય ( �મર)માથંી 

ઓછો થાય છન. (નવાઈની વાત તો એ છન ક�) 

જયાર� ઈન્ાનના માલ ( ્પંિ�)માથંી કંઈક 

ઓ� ં થાય છન, તો તન ગમગીન બની �ય છન 

જયાર� ક� ાક�કત તો એ છન ક� �મુાવનલા માલ 

(્પંિ�)નન તન ફર�વાર મનળવી પણ શક� છન, 

જયાર� ક� વીતી ગયનલા �દવ્ ( વય)નન કોઈ 

ચીજ પાછ� લાવી શકતી નથી  

બી)  બી� �ુ્ ીબત એ છન ક� તનનન દરરોજ 

તનની રોઝી િનયિમત ર�તન મળ� �ય છન, જો તન 

ાલાલ ર�તન રોઝી મનળવન છન, તો તનનો �ા્ાબ 

આપવો પડશન અનન જો મનાઈ કર�લા માગ� 
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ારામ ર�તન રોઝી મનળવન છન, તો તનની ્� 

ભોગવવી પડશન. 

્ી)  તી� અનન ્ૌથી મોટ� �ુ્ ીબત તો એ છન 

ક� જયાર� �દવ્ �રૂો થાય છન તો તન વીતી 

જનાર �દવ્ ઈન્ાનનન આખનરતથી એક ડગ્ુ ં

વ� ુ ન�ક કર� દ� છન જયાર� ક� તનનન એ પણ 

ખબર નથી ાોતી ક� તન જ�જતમાં જશન ક� 

જા�ીમમાં  

ઈમલમે જઅફરદ સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ) હે 

�છૂવલમલ ંઆવ્ુ ં: 

(૩૪) કયાર�ક  અમન એવા શખ્નન પણ જોઈએ છ�એ 

� ( વયાજ બાબતન) આગળ વધતો રા� છન અનન તનના 

માલમા ંવધારો થતો રા� છન. આ િવષન આપ�ુ ં�ુ ંમતંવય 

છન ?? 
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ઈમામન ્ા�દક(અલ�અાહ્લામ)એ ફરમાવ્ુ ં: 

અલલાા તઆલા તનના દ�નનન ઘટાડતો રા� છન, ભલન નન 

પછ� તનનો માલ વધતો ાોય  

ઈમલમે જઅફરદ સલ�મક (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે 

: 

(૩૫) અ�લ  �વી કોઈ તવગંર� (માલદાર�) નથી � 

ામંનશા ફળ�પુ અનન તા� ાોય છન અનન �ખૂરત ા �વી 

કોઈ નાદાર� (ફક�ર�) નથી � ાલકો પાડ� દ�નાર� છન. 

(૩૬) ાલાલ  અનન ારામ િવષન ્મજણ આપતી ફકત 

એક ાદ�્ � તમન ્ાચા ઈન્ાન પા ન્થી મનળવો છો તન 

(આખી) �ુિનયા અનન તનમા ં રા�લા ્ોના-ચાદં� કરતા ં

શનષઠ છન. 

(૩૭) ઈમામન  જઅફર� ્ા�દક (અલ�અાહ્લામ) એ 

પોતાના એક ્ાાબીનન બી� એક અનય ્ાાબી િવષન � 
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પા�લા ં આપ (અલ�અાહ્લામ) ની પા ન્ આવતો ાતો, 

પણ છનલલા ક�ટલાક ્મયથી આવયો ન ાતો, તનના 

ખબર�તર �છૂતા ંફરમાવ્ુ ં: 

તનનો દ�ન ક�વો છન ? 

તન ્ાાબીએ જવાબમા ંક�ુ ં: 

�વો આપ ઈચછો છો ? 

ઈમામ ્ા�દક (અલ�અાહ્લામ)એ ફરમાવ્ુ ં: 

�દુાની ક્મ ! તો પછ� તન બન ુમોટો માલદાર 

છન. 

(૩૮) તગંી  (ફક�ર�) ધી�ુ ં(��ુ)ં મૌત છન. 

રાવીએ �છૂ્ુ ં: માલમા ંતગંી ?! 

આપ (અલ�અાહ્લામ) એ ફરમાવ્ુ ં: ના�  

દ�નમા ંતગંી (ફક�ર�)  
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(૩૯) ્ૌથી  મોટો માલદાર એ છન � લાલચનો ક�દ� 

ન ાોય. 

ઈમલમેહ�સૂલ કલ�ઝમ (અ્�અાસસ્લમ) ફરમલવે છે : 

(૪૦) �  શખ્ વગર ્પંિ�એ ધનવાન બનવા 

ઈચછતો ાોય, પોતાના �દલનન ા્દ ( ઈષાર)ની 

બીમાર�થી �કુત રાખવા માગંતો ાોય અનન પોતાના 

દ�નનન ્લામત રાખવાની ઈચછા ધરાવતો ાોય તનણન 

અલલાા �બુાાનન ુવ તઆલા પા ન્ �ુઆ કરવી જોઈએ 

ક� તન તનની અ�લનન પર��ણૂર કર� દ�...... 

(૪૧) એક  શખ્ ઈમામન જઅફર� ્ા�દક 

(અલ�અાહ્લામ) પા ન્ આવીનન પોતાની ગર�બીનો 

કકળાટ કર� રોવા-ધોવા લાગન છન. 

ઈમામન ્ા�દક (અલ�અાહ્લામ) એ તનનન 

ફરમાવ્ુ ં: 
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ાક�કત એ નથી � તમન વણરવી રહા છો, અનન 

નુ ંતમનન ગર�બ ગણતો પણ નથી. 

તન બોલયો : મૌલા  ખર�ખર મ� ખોટ� વાત નથી 

કર�. 

પછ� તન ઈમામ (અલ�અાહ્લામ) નન પોતાની 

ક�ટલીક �શુક�લીઓ ગણાવવા લાગન છન પણ ઈમામ 

(અલ�અાહ્લામ) તનની દર�ક વાતનો ઈનકાર કર� છન 

અનન ક�ા� છન : 

જો તમનન એક ્ો દ�નાર આપીનન તનના 

બદલામા ં અમાર� ્ાથન અણગમો વયકત કરવા�ુ ં

કા�વામા ંઆવન તો તમન તૈયાર છો ?? 

તનણન ક�ુ ં: ના�. 

પછ� ઈમામ (અલ�અાહ્લામ) દ�નારની 

રકમમા ં વધારો કરતા ગયા અનન તનનન તનના બદલામા ં
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ઉપરોકત કામ કરવા તૈયાર છન ક� ક�મ તન �છૂતા ગયા, 

તયા ં�ધુી ક� ા�રો દ�નારની ઓફર કર� છતા ંતન શખ્ 

આમ ન કરવા માટ� ક્મ ખાઈનન ખાતર� આપવા 

લાગયો. 

પછ� ઈમામન (અલ�અાહ્લામ) એ હપષટતા 

કરતા ંફરમાવ્ુ ં: 

�ની પા ન્ આવી �લૂયવાન ્પંિત ાોય � 

ા�રો દ�નારના બદલામા ં પણ વનચાઈ ન શક�, �ુ ં તન 

ગર�બ ાોઈ શક� છન ?! 
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(૩૩) �ૂંક્ાર 
  

ઈન્ાન પોતાની રોઝી મનળવવા માટ� દરરોજ 

પયતનશીલ ાોય છન અનન તનનન મનળવવા માટ� અનય 

બાબતોની ્રખામણીએ શકય તનટલી વધાર� મા�નત 

કરતો ાોય છન, પરં� ુઆ બધી ભાગ-દોડમા ં�ાર�ક તન 

એ ાક�કત �લૂી જતો ાોય છન ક� અલલાા તનના 

બદંાઓના ‘�રઝક’નન ઈમામન ઝમાના 

(અલ�અાહ્લામ)ના માધયમ થક� તનઓ �ધુી પા�ચાડ� 

છન. �રવાયતમા ં એ પણ જોવા મળન છન ક� � ર�તન 

ઈન્ાનની રોઝી ઈમામ (અલ�અાહ્લામ) ના માધયમ 

થક� તનનન મળન છન, તનજ ર�તન તનની રોઝીમા ં વધારો 

(બરકત) પણ ઈમામ (અલ�અાહ્લામ) ના માધયમ 
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થક� જ થાય છન, આથી તો આપણન ‘�ુઆએ �દુબા’મા ં

અલલાા તઆલાની બારગાામા ં�ત:કરણ�વૂરક અવાજ 

આપીએ છ�એ ક� : 

અય અલલાા  એમના ( ઈમામ 

અલ�અાહ્લામના) થક� અમારા �રઝકમા ંવધારો કર  

આમ, અલલાાની અ�લૂય નનઅમત �રઝકનો 

ઉપયોગ કયાર પછ� આપણી એ નૈિતક જવાબદાર� બની 

�ય છન ક� આપણન આપણી રોઝીના પા�ચાડનારા 

અલલાાનો આભાર માનીએ અનન ્ાથન-્ાથન �ના 

માધયમથી આપણનન રોઝી મળન છન તન આપણા 

ઝમાનાના ઈમામ (અલ�અાહ્લામ) માટ� �ુઆ કર�એ 

તનમજ તનઓ �શુ થાય તનવા કાય� ��મ આપીએ અનન 

તનઓ નારાઝ થાય તનવા કાય�થી �ૂર રા�એ. 
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આગળના પકરણોમા ંઆપણન જો્ુ ં ક� અલલાા� 

ગર�બી અનન તવગંર� (માલદાર�) બનંન ાાલતોમા ંઅ�કુ 

ખા્ પકારની િવિશષટતાઓ અનન ફઝીલત �કૂ� છન, તન 

જ પમાણન બનંન પ�ર�હથતીમા ં ક�ટલાક ભયહથાનો અનન 

�કુ્ાન પણ રા�લા છન, તો ાવન પ્ એ ઉભો થાય છન ક� 

કઈ પ�ર�હથતી ઈન્ાન માટ� વધાર� યોગય છન ?? �ુ ં

ગર�બ ઈન્ાન તવગંર�ના ફાયદા અનન ફઝીલતનન ન 

માણી શક� ? અથવા તો �ુ ંમાલદાર ઈન્ાનન ગર�બીની 

ફઝીલત અનન તનમા ં રા�લા ફાયદાઓ મનળવવા માટ� 

પોતાના માલ અનન ્પંિ�નન છોડ� દ�વા જોઈએ ?? 

આવો આ કોયડાનો ઉક�લ મનળવવા માટ� 

એાલનબતૈ (અલઅા��હુ્લામ)નો દામન પકડ� લઈએ : 
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(૧) એક  શખ ન્ ઈમામન જઅફર� ્ા�દક 

(અલ�અાહ્લામ)નન ક�ુ ં ક� મ� જ. અ�ઝુર� ગફફાર� 

(અ.ર.)ની એક �રવાયત ્ાભંળ� છન ક� : 

તણ બાબતો એવી છન ક� �નન લોકો પ્દં નથી 

કરતા, પણ નુ ંતનનન પ્દં ક� � ં: 

�તૃ્,ુ ગર�બી (તગંી) અનન �ુ્ ીબતો. 

ઈમામ ્ા�દક (અલ�અાહ્લામ) એ આ 

�રવાયતની હપષટતા કરતા ં્મ�વ્ુ ં: 

વાત એમ નથી � તમન ્મ� રહા છો, પણ 

એમનો કા�વાનો ભાવાથર એમ ાતો ક� : 

અલલાાની ઈતાઅતમા ં �તૃ્નુન ભનટ�ુ ં એ તનની 

નાફરમાની ્ાથનની �જ�દગી કરતા ં બનાતર છન,  તનની 

ફરમાબરદાર� ્ાથનની ગર�બી તનના નકુમોના ઉલલઘંન 

્ાથનની તવગંર� કરતા ંબનાતર છન અનન તનજ ર�તન તનની 
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ઈતાઅત કરવામા ં �ુ્ ીબતો ્ાન કરવી એ તનની 

નાફરમાની કર�નન ્લામતી ( આનદં) માણવા કરતા ં

બનાતર છન. 

આમ, તારણ એ નીકળન છન ક� અલલાા તનના 

બદંાનન � કોઈ ાાલતમા ંરાખવા�ુ ંપ્દં કર� ભલન પછ� 

તન અમીર� ાોય ક� ગર�બ, બદંાએ અલલાાના દર�ક 

િનણરય ઉપર રા� રા� દર�ક પ�ર�હથતી અનન ્જંોગોમા ં

તનની ઈતાઅત પર બાક� રા�� ુ ં જોઈએ. માલદાર� 

અલલાાની નનઅમતોનો �કુ અદા કર�નન અનન ગર�બન 

પોતાની તગંી ઉપર ્બર કર�નન આ �ુનયવી �જ�દગીના 

માા્ાગરનન તનમા ંઆવતા તોફાનો (�ુ્ ીબતો)થી ડગયા 

િવના પાર કરવાનો છન. કારણ ક� અલલાા જ બનાતર 

�ણન છન ક� આપણા માટ� કઈ પ�ર�હથતી અનન �ા 

્જંોગો બનાતર છન. અનન એ વાત પણ અ�ભુવિ્ધધ 
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અનન ્�ંણૂર ્તય છન ક� અલલાા � ાાલતમા ં તનના 

બદંાનન રાખવા માગંતો ાોય છન તનમા ં જ તનની ભલાઈ 

રા�લી ાોય છન. કદાચ કોઈ ગર�બ તનની ાયાતી 

દરમયાન તવગંર�નો હવાદ અનન મ� ન પણ માણી 

શક�, તો નયાયી અલલાા પોતાના ફઝલ વડ� આખનરતમા ં

તનનન ગર�બી ્ાન કરવા બદલ પડ�લી �શુક�લીઓ 

કરતા ં અનનકગ્ુ ં અતા કરશન અનન એટ્ુ ં બ�ુ ં અતા 

કરશન ક� તન પોતાનન ્ાન કરવી પડ�લી બધી �શુક�લીઓ 

�લૂી જશન અનન ગર�બ રાખવા બદલ અલલાાનો 

આભાર માનશન અનન એજ પમાણન ગભરશીમતંો અનન 

તવગંરો અથવા તો પોતાની �જ�દગીનો મોટા ભાગનો 

્મય માલદાર�મા ં િવતાવનારાઓએ ગર�બીની 

ફઝીલત મનળવવા માટ� બ�ુ ં તયાગ કર� ગર�બ બની 

જવાની જ�ર નથી, પણ તનઓએ પોતાના માલનન 
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અલલાા� બતાવનલા માગ� ખચર કર�નન અનન માલના ાકો 

અદા કર�નન આ �ુિનયાની ્ાથન-્ાથન આખનરતમા ંપણ 

તનની અપાર અનન અનતં નનઅમતો પામવા માટ� ામંનશા 

તૈયાર અનન તતપર રા��ુ ંજોઈએ. 

ખર�ખર  ્ાર� અનન ખરાબ દર�ક ાાલતમા ં

અલલાાની ઈતાઅત ઉપર અડગ રા�વામા ં જ તનની 

�શુી ્માયનલી છન અનન તનના આપણનન પનદા કરવાના 

મક્દનન પણ તનની ઈતાઅત વડ� જ પ�ર�ણૂર કર� 

શકાય છન. આમ, ઈન્ાન ગર�બ છન ક� અમીર તન ગૌણ 

બાબત છન પરં� ુતન દર�ક પ�ર�હથતીમા ંતકવાનન ટકાવી 

રાખીનન અલલાાનો ઈતાઅત�ઝુાર (ફરમાબરદાર) બદંો 

બનન છન ક� ના� તન �ખુય અનન માતવની વાત છન. 

્ારાશં એ છન ક� રા�ઝક અલલાા જ રોઝી 

પા�ચાડ� છન અનન તનમા ંવધારો ક� ઘટાડો કરવાનો ્�ંણૂર 
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અિધકાર પણ તનના જ ાાથમા ં છન. તન પોતાના અનતં 

અનન અમયારદ�ત ઈલમ, મહલનાત અનન �ાકમત �જુબ 

અનન બદંાની પર�કા કરવા માટ� કોઈનન વધાર� રોઝી 

આપન છન તો કોઈનન ઓછ� આપન છન �થી કર�નન કયો 

બદંો ઈતાઅત�ઝુાર, આજા�ક�ત અનન ફરમાબરદાર છન 

તન �ા�ર થઈ �ય. 

અલબ�, �ુરઆન અનન એાલનબતૈ 

(અલઅા��હુ્લામ)એ નમાઝન શબ, �ઝયારતન આ�રુા 

અનન �ઝયારતન �મનઆ કબીરા �વી રોઝી વધારવાના 

ફાયદાકારક, અ્રકારક અનન પ�રણામદાયક ઉપાયો 

બતાવનલા છન �ની ઉપર ્ાચી અનન � ૂ્ ુ્  િનઅયતથી 

અમલ કરવામા ંઆવન તો અલલાા �કુરરર કર�લી ઓછ� 

રોઝીનન બાોળ� કર� આપન છન, પરં� ુઅલલાાની નજરમા ં

�રઝકનો વયાપ અનન માપદંડ માલ અનન ઔલાદ 
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કરતાયં આગળ વધીનન �બૂ જ બાોળા પમાણમા ં

િવહતર�લો ાોવાથી અલલાા કયા પકાર� અનન કઈ ર�તન 

બદંાની રોઝીમા ંવધારો કર� છન તન એક િવચારવા અનન 

્મજવા �વી બાબત છન, પરં� ુએ વાત ચો�્ છન ક� 

જો રોઝીનન અટકાવી દ�નારા અનન તનમા ંઘટાડો કરનારા 

�નુાાોથી બચવામા ંઆવન તો અલલાા પોતાના બદંાનન 

બન ુજ જલદ� માફ કર� દ� છન અનન તનના માટ� �રઝકના 

દરવા� ખોલી નાખન છન. વ�મુા ં બદંાએ એ વાતનો 

ખા્ ખયાલ રાખવો જોઈએ ક� તન કઈ ર�તન રોઝી મનળવી 

રહો છન, �ાકં એ�ુ ંન બનન ક� તન અલલાા� મનાઈ કર�લા 

માગ� રોઝી મનળવવા લાગન અનન �ુિનયાના બદલામા ં

આખનરતનન બરબાદ કર� નાખન. 

આવો  અલલાા �બુાાનન ુ વ તઆલાની 

બારગાામા ં �ુઆ કર�એ ક� તન આપણનન ્ૌનન ્ાચા 
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ઈમાન�ુ,ં પોતાની ઈતાઅત�ુ,ં ઈમામ નુ્ નૈ 

(અલ�અાહ્લામ)ની શફાઅત�ુ,ં �ુરઆનની િતલાવત�ુ,ં 

કયામતના �દવ્ની ્ફળતા�ુ ં અનન એાલનબતૈ 

(અલઅા��હુ્લામ)ના �ુશમનો પતયન બરાઅત 

(નફરત)�ુ ં�રઝક અતા કર�, આપણા �કુરરર �રઝક નન 

તનના નનક બદંાઓના માધયમ થક� ્રળતાથી આપણા 

�ધુી પા�ચાડ� આપન, તનનન મનળવવા માટ� ઉપાડવી 

પડતી �શુક�લીઓથી ��ુકત આપન, ઈમામન ઝમાના 

(અલ�અાહ્લામ)ની ગબૈતના આ �શુક�લ ્મયમા ં

ઓછ� અનન પમાણ્ર રોઝી ઉપર ્બર અતા કર�, 

ગર�બો પતયન ્ાા��ુિૂત, લાગણી અનન ્નમાનભર� 

દ�ષટ અતા કર�, �કનાઅત (્તંોષ) વડ� તવગંર બનાવન, 

માલદારોનન નમતા અનન ્ખાવત ( ઉદારતા) તથા 

ગર�બોનન ્બર અનન ્તંોષ અતા કર�, �ુરઆન અનન 
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એાલનબતૈ (અલઅા��હુ્લામ) એ બતાવનલા માગ� રોઝી 

કમાવવાની, �રઝક બાબતન તનની ઉપર જ ્�ંણૂર આધાર 

(ભરો્ો) રાખવાની અનન આખનરતની રોઝી�ુ ં ભા� ુ

તૈયાર કરવાની તૌફ�ક અતા કર�..... ઈલાા� આમીન..... 
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(૩૪) ્દંભર �હુતકોના નામ (ર�ફરન્ીઝ) 
  

(૧) રોઝીમા ંવધારો કરનાર� બાબતો 

1 �રૂ� �રૂ, આયત ન.ં ૩ર 

2 �રૂ� ઈબાા�મ, આયત ન.ં ૭ 

3 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ર૦૧ 

4 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ પનજ ન.ં ૪ર૬ 

5 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૮૭ 

6 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧, પનજ ન.ં ૧૮૪ 

7 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૪, પનજ ન.ં ૩૬ર 

8 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૧, પનજ ન.ં ૪પ 

9 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૪, પનજ ન.ં ૮૮, ૧૦૩ 
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10 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૪, પનજ ન.ં ૮૯ 

11 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭પ, પનજ ન.ં ૬૦ 

12 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૬, પનજ ન.ં પ 

13 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૯૩, પનજ ન.ં ર૮૪ 

14 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૪, પનજ ન.ં ૧ર૬ 

15 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭પ, પનજ ન.ં ૪૬૧ 

16 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૮, પનજ ન.ં ૩પ૧ 

17 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૯૩, પનજ ન.ં ર૯૪, 

ર૯૭ 

18 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૬, પનજ ન.ં રર૧ 

19 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૬ર 

20 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧, પનજ ન.ં ૪૩૩ 

21 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ર૧૭ 

22 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૧રર 
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23 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત - ૧૩૭ 

24 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત - ર૩૦ 

25 દહ�રુ� મઆલન�લુ ા�કમ - ૧૮ 

26 ઈબનન અબીલ ાદ�દ, ર૦ : ૩૧૧ 

27 �હુતદરક� ના�ુલ બલાગાા : ૧૭૬ 

28 ગોર�લ ા�કમ 

29 ગોર�લ ા�કમ 

30 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત - ૧૩૪ 

31 ઈબનન અબીલ ાદ�દ, ર૦ : ર૯૯ 

32 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત - ૪૩પ 

33 દહ�રુ� મઆલન�લુ ા�કમ : ર૩ 

34 ગોર�લ ા�કમ 

35 ગોર�લ ા�કમ 

36 ગોર�લ ા�કમ 
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37 ગોર�લ ા�કમ 

38 ગોર�લ ા�કમ 

39 ગોર�લ ા�કમ 

40 ગોર�લ ા�કમ 

41 ના�ુલ બલાગાા, �તુબો - ૧૮૮ 

42 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત - રપ૮ 

43 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત - ૧૩૭ 

44 ગોર�લ ા�કમ 

45 ગોર�લ ા�કમ 

46 ગોર�લ ા�કમ 

47 ગોર�લ ા�કમ 

48 ગોર�લ ા�કમ 

49 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૪, પનજ ન.ં ૩૯પ 

50 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭પ, પનજ ન.ં ૧૭ર 
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51 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૧૭૬ 

52 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૯૬, પનજ ન.ં  ર૩ 

53 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ર૧ 

54 ગોર�લ ા�કમ 

55 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ર૭૦ 

56 ગોર�લ ા�કમ 

57 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત - રપર 

58 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭પ, પનજ ન.ં ૩પ૭ 

59 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૧, પનજ ન.ં ૯પ 

60 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ૧૯ર 

61 ગોર�લ ા�કમ 

62 ગોર�લ ા�કમ 

63 ગોર�લ ા�કમ 

64 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ર૧ર 
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65 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૯૩, પનજ ન.ં ર૭૭ 

66 �હુતદર�ુલ વ્ાએલ, ભાગ-ર, પનજ ન.ં ૩૪૬ 

67 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૧, પનજ ન.ં ૪૭ 

68 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૪, પનજ ન.ં ૧૧૧ 

69 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૬, પનજ ન.ં ૧પ 

70 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૬, પનજ ન.ં ૬૦ 

71 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧૪, પનજ ન.ં ર૧ 

72 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૪, પનજ ન.ં ૧૧૧ 

73 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૬, પનજ ન.ં ૧૪૧ 

74 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૪, પનજ ન.ં ૧પ૩ 

75 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૯૬, પનજ ન.ં ૧ર૩, 

૧૩૪ 

76 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૦, પનજ ન.ં ૧ર૪, 

૧૪પ 
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77 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૬૯, પનજ ન.ં ૪૦૮ 

78 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૪, પનજ ન.ં ૮૧ 

79 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૧, પનજ ન.ં ૩૯૬ 

80 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૯૬, પનજ ન.ં ૧૩૪ 

81 એલ્શુશરાએઅ, પનજ ન.ં ૩૬૩ 

82 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૯૪, પનજ ન.ં ૧૮ 

83 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧૬, પનજ ન.ં ર૯૪ 

84 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧૬, પનજ ન.ં પ૧૬, પ૧૮ 

85 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ર૪૬ 

86 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૯૩, પનજ ન.ં ૩૮૬, 

૩૮૭ 

87 તનાઝી�લુ એાકામ, ર : ૧ર૧ 

88 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૮૭, પનજ ન.ં ૧પ૩ 
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89 અલ ગયબત, જઅફર ઈબનન એામદ અલ 

�ુમમી 

90 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭પ, પનજ ન.ં ૬૩ 

91 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૬, પનજ ન.ં ૪ 

92 મન લા યઝા�લ ફક�ા, ભાગ-ર, પનજ ન.ં ૬૪ 

93 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૧૬૩ 

94 ��એ કાફ�, ભાગ-૪, પનજ ન.ં ર 

95 િમકયા્લુ મકાર�મ 
 

(ર) રોઝીમા ંઘટાડો થવાના કારણો 

1 �રૂ� અ�આ્મ, આયત ન.ં ૬ 

2 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં પ૭ 

3 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૬, પનજ ન.ં રપ૬ 
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4 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૬, પનજ ન.ં ૩૦૭, ાદ�્ 

ન-ંર 

5 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૯૬, પનજ ન.ં ૧પ૬ 

6 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૯૬, પનજ ન.ં 

૧પર,૧પપ,૧પ૬,૧પ૮ 

7 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૬, પનજ ન.ં ૩૧૬ 

8 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૯૬, પનજ ન.ં ૧પ૪, 

૧પ૮ 

9 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧૧, પનજ ન.ં ૧૮૪ 

10 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૧૦૦ 

11 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૬, પનજ ન.ં ૩૬પ 

12 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૩, પનજ ન.ં ૧૬પ 

13 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૩, પનજ ન.ં ૧પ૭ 

14 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭પ, પનજ ન.ં ૧૭૧ 
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15 ઈબનન અબીલ ાદ�દ, ર૦ : ૩૦૮ 

16 ગોર�લ ા�કમ 

17 અલ એઅ�ઝો વલ ઈ�ઝ : ૩૪ તથા 

ગોર�લ ા�કમ 

18 ના�ુલ બલાગાા / તોા�લ ઓ�ુલ : ર૦૭ 

19 �હુતદરક ના�ુલ બલાગાા : ૧૭ર 

20 ગોર�લ ા�કમ 

21 ગોર�લ ા�કમ 

22 ગોર�લ ા�કમ 

23 ગોર�લ ા�કમ 

24 ગોર�લ ા�કમ 

25 ગોર�લ ા�કમ 

26 ગોર�લ ા�કમ 

27 ગોર�લ ા�કમ 
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28 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત - ૧પ૦ 

29 દહ�રુ� મઆલન�લુ ા�કમ : ૧૯ / તજલલીયાતન 

�ાકમત, પનજ ન.ં ૯૦ 

30 ગોર�લ ા�કમ 

31 ગોર�લ ા�કમ 

32 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૩, પનજ ન.ં ૧૬૭ 

33 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૬, પનજ ન.ં ૩૧૪ 

34 ગોર�લ ા�કમ 

35 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૩, પનજ ન.ં ૧૬ર 

36 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૩, પનજ ન.ં ૧૬ર 

37 ગોર�લ ા�કમ 

38 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૩, પનજ ન.ં ૩રપ 

39 ગોર�લ ા�કમ 

40 ગોર�લ ા�કમ 
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41 ગોર�લ ા�કમ 

42 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૩, પનજ ન.ં ૧૬ર 

43 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૩, પનજ ન.ં ૧૬ર 

44 ગોર�લ ા�કમ 

45 ગોર�લ ા�કમ 

46 ગોર�લ ા�કમ 

47 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત-૩૭૧ 

48 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૧ર૩ 

49 ્ા�ફ-એ-્જ�દ�યા, �ુઆ ન.ં ર૦ 

50 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૧૩૬ 

51 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૧૮૪ 

52 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૯૬, પનજ ન.ં ૧પ૮ 

53 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૩, પનજ ન.ં ૩૧૮ 

54 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૩, પનજ ન.ં ૩૬૯ 
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55 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૪, પનજ ન.ં ૧૩૮ 

56 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૧૭૬ 

57 િમઝા�લુ �ાકમત, ભાગ-૩, ાદ�્ ન.ં ર૬૭૮ 

58 કાફ�, ભાગ-ર, પનજ ન.ં ૮૩ 

59 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ર૦૯ 

60 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૪, પનજ ન.ં ૯૯ 

61 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૬૯, પનજ ન.ં ૩૯૩ 

62 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૯, પનજ ન.ં ૩૩પ 

63 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦, પનજ ન.ં ૭૮ 

64 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૪, પનજ ન.ં ર૦૯ 

65 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૯, પનજ ન.ં ર૩ 

66 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ર૩૪ 

67 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૧, પનજ ન.ં ૩૪૪ 

68 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૯૬, પનજ ન.ં ૧પ૭ 
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69 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૮ર, પનજ ન.ં ૧૩૭ 
 

(૩) અલલાા� રોઝી પા�ચાડવાની ગનરંટ� 

આપનલ છન. 

1 �રૂ� અનક�તુ, આયત ન.ં ૬૦ 

2 �રૂ� નદુ, આયત ન.ં ૬ 

3 �રૂ� મોઅમીન, આયત ન.ં ૧૩ 

4 �રૂ� ઝા�રયાત, આયત ન.ં પ૮ 

5 �રૂ� બકરા, આયત ન.ં રર 

6 �રૂ� બકરા, આયત ન.ં ૧૭ર 

7 �રૂ� આલન ઈમરાન, આયત ન.ં ૩૭ 

8 �રૂ� અ�આ્મ, આયત ન.ં ૧૪ 

9 �રૂ� ઈબાા�મ, આયત ન.ં ૩ર 
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10 �રૂ� �ાજર, આયત ન.ં ૧૯, ર૦ 

11 �રૂ� નાલ, આયત ન.ં ૧૪ 

12 �રૂ� કાફ, આયત ન.ં ૯, ૧૦, ૧૧ 

13 �રૂ� ફાિતર, આયત ન.ં ૧ર 

14 �રૂ� અઅરાફ, આયત ન.ં ૧૦ 

15 �રૂ� માએદા, આયત ન.ં ૧૧૪ 

16 �બાા�લ અનવાર, ભાગ - ૧૦૩, પનજ ન.ં ર૬ 

17 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત - ૩૦૦ 

18 ગોર�લ ા�કમ 

19 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૧, પનજ ન.ં ૧૩૬ 

20 ના�ુલ બલાગાા, �તુબો-૯૦ 

21 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૩૮૧ 

22 ના�ુલ બલાગાા, �તુબો-૧૮પ 

23 ના�ુલ બલાગાા, �તુબો-૧૮પ 
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24 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૪ર૧ 

25 શાર ઈબનન અબીલ ાદ�દ, ભાગ-૧૬, પનજ ન.ં 

૧૧ર 

26 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૬, પનજ ન.ં ૧૪૬ 

27 ્ા�ફ એ કામનલા 

28 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ર૦૯ 
 

(૪) રા�ઝક અલલાા જ રોઝીમા ંવધારો 

અનન ઘટાડો કર� છન. 

1 �રૂ� અનક�તુ, આયત ન.ં ૬ર 

2 �રૂ� ્બા, આયત ન.ં ૩૬ 

3 �રૂ� રઅદ, આયત ન.ં ર૭ 

4 �રૂ� �મર, આયત ન.ં પર 
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5 �રૂ� બની ઈસાઈલ, આયત ન.ં ૩૦ 

6 �રૂ� ક્્, આયત ન.ં ૮ર 

7 �રૂ� �મ, આયત ન.ં ૩૭ 

8 �રૂ� �રુા, આયત ન.ં ૧ર 

9 �રૂ� ્બા, આયત ન.ં ૩૯ 

10 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૯૪, પનજ ન.ં ૩૯૪ 

11 �રૂ� અનક�તુ, આયત ન.ં ૧૭ 

12 ગોર�લ ા�કમ 

13 ્ા�ફ-એ-્જ�દ�યા : ૧ 
 

(પ) આિથ�ક અ્માનતા શા માટ� જોવા 

મળન છન? 

1 �રૂ� �રુા, આયત ન.ં ર૭ 
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2 �રૂ� નાલ, આયત ન.ં ૭૧ 

3 �રૂ� િન્ાઅ, આયત ન.ં ૩ર 

4 �રૂ� આલન ઈમરાન, આયત ન.ં ૧૪પ 

5 �રૂ� બકરા, આયત ન.ં ર૧ર 

6 �રૂ� �ાજર, આયત ન.ં ર૧ 

7 �રૂ� અ�આ્મ, આયત ન.ં ૧૬પ 

8 ના�ુલ બલાગાા, �તુબો - ૯૩ 

9 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧૩, પનજ ન.ં ર૪૪ 

10 ના�ુલ બલાગાા, �તુબો-૧૯ર 

11 ગોર�લ ા�કમ 

12 શાર ઈબનન અબીલ ાદ�દ, ભાગ-૧૯, પનજ ન.ં 

ર૪૦ 

13 ગોર�લ ા�કમ 

14 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૯૬, પનજ ન.ં ર૮ 
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15 શાર ઈબનન અબીલ ાદ�દ, ભાગ-૭, પનજ ન.ં ર૧ 

16 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૯૬, પનજ ન.ં ૧૯ 

17 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૯૬, પનજ ન.ં ૧૮ 

18 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૬, પનજ ન.ં ૪ 
 

(૬) રોઝી કમાવવાની યોગય ર�ત 

1 �રૂ� નબઅ, આયત ન.ં ૯, ૧૦, ૧૧ 

2 �રૂ� �ુ�આ્બ, આયત ન.ં ૧૧ 

3 �રૂ� નાલ, આયત ન.ં ૧૧૪ 

4 �રૂ� �ુ�આ્બ, આયત ન.ં ૯, ૧૦ 

5 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૧૮૮ 

6 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૦, પનજ ન.ં ૯૬ 

7 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૩, પનજ ન.ં ૩૪૯ 
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8 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭પ, પનજ ન.ં ૧૭ર 

9 ના�ુલ બલાગાા, �તુબો-રરર 

10 ગોર�લ ા�કમ 

11 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૦, પનજ ન.ં ૮૯ 

12 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત-૩૯૩ 

13 ગોર�લ ા�કમ 

14 ઈબનન અબીલ ાદ�દ, ર૦ : ૩૧૩ 

15 શાર ઈબનન અબીલ ાદ�દ, ભાગ-૧૯, પનજ ન.ં 

ર૩૮ 

16 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં પ૪ 

17 ગોર�લ ા�કમ 

18 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૦, પનજ ન.ં ર૦૬ 

19 શાર ઈબનન અબીલ ાદ�દ, ભાગ-૧૯, પનજ ન.ં 

૩પ૮ 
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20 ગોર�લ ા�કમ 

21 ગોર�લ ા�કમ 

22 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ર૬ 

23 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૧૦૬ 

24 શાર ઈબનન અબીલ ાદ�દ, ભાગ-૩, પનજ ન.ં ૧૬૦ 

25 ્ા�ફ એ કામનલા 

26 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૯૪, પનજ ન.ં ર૬૯ 

27 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ર, પનજ ન.ં પ૩ 

28 ��એ કાફ�, ભાગ-પ, પનજ ન.ં ૮પ 

29 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧૧, પનજ ન.ં ૩૯૯ 

30 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૧૯૦ 

31 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૧, પનજ ન.ં ૧૩૭, 

૧૩૮ 

32 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૩૩, ૩૬ 



�રઝક - 403 

33 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૭ 

34 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૧૯૪ 

35 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ર, ાદ�્-૧૪ 

36 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૩ર૧, 

૩૪૬ 

37 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧, પનજ ન.ં ૧૩૮ 

38 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૩પ૬ 

39 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૩, પનજ ન.ં ૧૬ર 
 

(૭) મોઅમીન માટ� રોઝીની વયવહથા 

1 �રૂ� ાજ, આયત ન.ં પ૦ 

2 �રૂ� તલાક, આયત ન.ં ૧૧ 

3 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં પર 
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4 �રૂ� તવબાા, આયત ન.ં ૧૧૧ 

5 �રૂ� તલાક, આયત ન.ં ર, ૩ 

6 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ર૯ 

7 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૧૬૪ 

8 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૧, પનજ ન.ં ૧પ૧ 

9 ગોર�લ ા�કમ 

10 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૧, પનજ ન.ં ૧પ૧ 

11 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૪૬, પનજ ન.ં ૩૬૦ 

12 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૬૭, પનજ ન.ં ર૩૮ 

13 કાફ�, ભાગ-ર, પનજ ન.ં ૪૬ર, ાદ�્ ન.ં ૧ 

14 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૩૬ 

15 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ર૮૦ 

16 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૬૭, પનજ ન.ં ર૪૩ 

17 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૩, પનજ ન.ં ૧રપ 
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18 મફાતીનલુ �નાન, ઈશાની નમાઝ પછ� 

પઢવાની �ુઆ 
 

(૮) અ�લનો �રઝક ્ાથન ્બંધં 

1 શાર ઈબનન અબીલ ાદ�દ, ભાગ-૩, પનજ ન.ં ૧૬૦ 

2 ગોર�લ ા�કમ 

3 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં પ૦ અનન 

�બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૪૭ 

4 આમાલી, પનજ ન.ં ૧ર૦ 

5 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત-ર૮૩ 

6 ઈબનન અબીલ ાદ�દ, ર૦ : ૩૦૮ 

7 ગોર�લ ા�કમ 

8 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૩૪, ૩૭ 
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9 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૩૪, ૩પ 

(૯) આવતીકાલની રોઝી માટ� �ચ�તા કરવી 

1 �રૂ� ઝાર�યાત, આયત ન.ં રર 

2 �રૂ� બની ઈસાઈલ, આયત ન.ં ૩૧ 

3 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં રર 

4 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૬૭ 

5 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત-ર૬૭ 

6 ગોર�લ ા�કમ 

7 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત-૩૭૯ 

8 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૪, પનજ ન.ં ૩૬ર 

9 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૪, પનજ ન.ં ર૭૮ 

10 તબંીનલુ ખવાતીર, પનજ ન.ં ૩પ૩ 
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(૧૦) રોઝી અનન ફઝલ (�ૃપા) વચચનનો 

તફાવત 

1 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૮પ, પનજ ન.ં ૩ર૩ 

2 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-પ, પનજ ન.ં ૧૪૭ 

3 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-પ, પનજ ન.ં ૧૪૭ 
 

(૧૧) ાલાલ રોઝી માટ� પયતન કરવો 

1 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ર૭ 

2 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૭, ૯ 

3 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૧૩ 

4 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૯ 

5 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૯૬, પનજ ન.ં ૧પ૮ 
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6 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૧૮ 

7 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૭, ૧૮ 

8 શાર ઈબનન અબીલ ાદ�દ, ભાગ-૧૭, પનજ ન.ં 

૧૪૬ 

9 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૯ 

10 ના�ુલ બલાગાા, પત ન.ં ૩૧ 

11 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ર, પનજ ન.ં ૧૧ 

12 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ૪૯, પ૦ 

13 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ર, પનજ ન.ં ર૪ 

14 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૭ 

15 મન લા યાઝ�લ ફક�ા, ભાગ-૩, પનજ ન.ં ૯પ 

16 �હુતદર�ુલ વ્ાએલ, ભાગ-ર, પનજ ન.ં ૪૧૪ 

17 મન લા યાઝ�લ ફક�ા, ભાગ-૩, પનજ ન.ં ૧૦૩ 

18 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૩૩૯ 
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(૧ર) �રઝકનો મૌત ્ાથન ્બંધં 

1 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૦, પનજ ન.ં ૯૬ 

2 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૮૭ 

3 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ર૩ 

4 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત-૪૩૧ 

5 ન�દૂદાર, ૧ : ર૮ર 

6 ગોર�લ ા�કમ 

7 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૩૭ 
 

(૧૩) અલલાા માટ� શા�દ થયનલા લોકો 

�વતં છન અનન રોઝી મનળવન છન. 

1 �રૂ� ાજ, આયત ન.ં પ૮ 



�રઝક - 410 

2 �રૂ� આલન ઈમરાન, આયત ન.ં ૧૬૯ 
 

(૧૪) રોઝી મળવામા ંિવલબં થવા માટ� 

અલલાા જવાબદાર નથી. 

1 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૮૧, પનજ ન.ં ૧૯૪ 

2 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૦, પનજ ન.ં ૧પ૬ 

3 �ુરઆનન મ�દ 

4 કન�લ ફવાએદ, ૧ : ૩પ૦ 

5 ્ા�ફ એ કામનલા 

6 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૩૧૯ 

7 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૩૦ર 

8 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૩૭૯ 
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(૧પ) પોતાની કમાણી પર િનભરર રા�નાર. 

1 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૯ 

2 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૯ 

3 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૧૦ 

4 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૧૦ 

5 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત-૩૪ર 

6 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૪ર૧ 

7 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭, પનજ ન.ં પ૬ 
 

(૧૬) ઈમામો (અલઅા��હુ્લામ) અનન 

નબીઓ(અલઅા��હુ્લામ)ના વયવ્ાય. 

1 �રૂ� ્બા, આયત ન.ં ૧૦, ૧૧ 
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2 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૪૧, પનજ ન.ં ૩૭ 

3 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૧૬ 

4 વ્ાએ્શુશીયા ભાગ-૧ર, પનજ ન.ં ર૪ 

5 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧૩, પનજ ન.ં ૧૯૩ 

6 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧૩, પનજ ન.ં ૧૯૩ 

7 �હુતદર�ુલ વ્ાએલ, ભાગ-ર, પનજ ન.ં પ૦૧ 

8 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ર, પનજ ન.ં રપ 

9 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૩, પનજ ન.ં ૪રપ 
 

(૧૭) પમાણ્ર રોઝીમાજં ભલાઈ છન. 

1 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૪પર 

2 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં રર 

3 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં પ૯ 
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4 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં પ૯, ૬૪, 

૬૬, ૬૭ 

5 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૮૧ 

6 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૧૬૭ 

7 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૧૬૯ 

8 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૦, પનજ ન.ં ૩૧૩ 

9 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૧૭પ 

10 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ર૬ 

11 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં પ૪ 

12 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ર૩ 

13 �હુતદરક ના�ુલ બલાગાા, ૧૬૭ 

14 દહ�રુ� મઆલન�લુ ા�કમ : રપ 

15 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ર૧૬ 

16 ના�ુલ બલાગાા, પત ન.ં ર૧ 
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17 ગોર�લ ા�કમ 

18 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ૧૯૪ 

19 ્ા�ફએ કામનલા 

20 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૧૬૬ 

21 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૩, પનજ ન.ં પ૮૭ 

22 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૩, પનજ ન.ં પ૮૭ 

23 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૬૯, પનજ ન.ં ૪૦૬ 

24 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૩, પનજ ન.ં ૧૭પ 

25 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૧, પનજ ન.ં ર૮૧, 

ર૮ર 

26 �હુતદર�ુલ વ્ાએલ, ભાગ-ર, પનજ ન.ં ૪૧૬ 

27 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૩, પનજ ન.ં ૧૭૦ 

28 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૩૪૯, 

૩પ૪ 
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29 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭પ, પનજ ન.ં ૧૦૯ 
 

(૧૮) ફક (ગર�બી) દરમયાન થનારા 

્ભંિવત �કુ્ાન. 

1 �રૂ� �રૂ, આયત ન.ં ૩૩ 

2 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ૩૦ 

3 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ૪૭ 

4 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ૪૭ 

5 તબંીનલુ ખવાતીર, પનજ ન.ં ૩૬૩ 

6 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત-૩૭ર 

7 તજલલીયાતન ા�કમત, િવષય : ફક 

8 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત-પ૬ 

9 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ૪૭ 



�રઝક - 416 

10 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત-૧૬૩ 

11 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત-૩૭ર 

12 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૯પ, પનજ ન.ં ર૯૭ 

13 ના�ુલ બલાગાા - �તૂબો : ર૩ 

14 શાર ઈબનન અબીલ ાદ�દ, ભાગ-૧૮, પનજ ન.ં 

૩૧પ 

15 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત-૧પ૦ 

16 ્ા�ફ એ ્જ�દ�યા : �ુઆ ન.ં ર૦ 

17 ્ા�ફ એ ્જ�દ�યા : �ુઆ ન.ં ર૦ 

18 ્ા�ફ એ ્જ�દ�યા : �ુઆ ન.ં ર૦ 

19 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૩૧ર 

20 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં પ૩ 
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(૧૯)  તવગંર� (માલદાર�) દરમયાન 

થનારા ્ભંિવત �કુ્ાન. 

1 �રૂ� અલક, આયત ન.ં પ, ૬ 

2 �રૂ� તકા�રુ, આયત ન.ં ૧, ર 

3 �રૂ� �નુાફ��ુન, આયત ન.ં ૯ 

4 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૩૧ 

5 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ૬૩ 

6 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-ર, પનજ ન.ં ૩૭ 

7 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ૬૮ 

8 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત-૪ર૬ 

9 ગોર�લ ા�કમ 

10 ગોર�લ ા�કમ 

11 ના�ુલ બલાગાા, �તુબો-૧૧૪ 
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12 ગોર�લ ા�કમ 

13 ગોર�લ ા�કમ 

14 ગોર�લ ા�કમ 

15 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત-૧૦૮ 

16 ગોર�લ ા�કમ 

17 ગોર�લ ા�કમ 

18 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત-૧પ૦ 

19 ગોર�લ ા�કમ 

20 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત-૩૬૭ 

21 ્ા�ફ એ ્જ�દ�યા : �ુઆ ન.ં ૩પ 

22 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ર૮૩ 

23 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ૧૩ 

24 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧, પનજ ન.ં ૧૮૩ 

25 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-ર૦, પનજ ન.ં ૬૭ 
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26 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં પપ 
 

(ર૦)  કયો વયવ્ાય અપનાવવો જોઈએ ? 

1 �હુતદર�ુલ વ્ાએલ, ભાગ-ર, પનજ ન.ં પ૦૧ 

2 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૬પ 

3 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૪, પનજ ન.ં ર૭૪ 

4 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં પ 

5 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૬ર, પનજ ન.ં ૭૪ 

6 ગોર�લ ા�કમ 

7 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ર, પનજ ન.ં ૮પ 

8 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ર, પનજ ન.ં ૪ 

9 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૬૩ 

10 ગોર�લ ા�કમ 
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11 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦, પનજ ન.ં ૧૦૦ 

12 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-ર, પનજ ન.ં ૬ર 

13 કાફ�, ભાગ-૧, પનજ ન.ં ૪૬ 

14 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-ર, પનજ ન.ં ૧૧૭ 

15 ��એ કાફ�, ભાગ-પ, પનજ ન.ં ૧ર૧ 

16 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૬પ 

17 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ર, પનજ ન.ં ૪ર૩ 

18 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧૩, પનજ ન.ં ૧૯૪ 

19 �હુતદર�ુલ વ્ાએલ, ભાગ-ર, પનજ ન.ં પ૦૧ 

20 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧૩, પનજ ન.ં ૧૯૩ 

21 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ર, પનજ ન.ં ૧૧૮ 

22 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ર, પનજ ન.ં ૧૧૮ 

23 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૪, પનજ ન.ં ર૬૪ 

24 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧૩, પનજ ન.ં ર૪૪ 
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25 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ર, પનજ ન.ં ૧૭૬ 

26 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧૩, પનજ ન.ં ર૬પ 

27 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ર, પનજ ન.ં ૪, ૮ 

28 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ર, પનજ ન.ં ૩રપ 

29 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૭૭ 

30 જદ�દ ફ�કા� મ્ાઈલ, આય�લુલાા ્ીહતાની 

્ાા�બ 
 

(ર૧) મ�ઘવાર� વધવાના કારણો. 

1 �રૂ� ્બા, આયત ન.ં ૧પ, ૧૬ 

2 �રૂ� નાલ, આયત ન.ં ૧૧ર 

3 મન લા યાઝ�લ ફક�ા, ભાગ-૩, પનજ ન.ં ર૬૮ 

4 કાફ�, ભાગ-પ, પનજ ન.ં ૧૬ર, ાદ�્ ન.ં ૧ 
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5 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭પ, પનજ ન.ં ૧૭ર 

6 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૬ર, પનજ ન.ં ર૯ર 

7 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૮૮ 

8 �હુદર�ુલ વ્ાએલ, ભાગ-ર, પનજ ન.ં ૪૬૮ 

9 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૩, પનજ ન.ં ૩ર૯, 

૩પ૮ 

10 ગોર�લ ા�કમ 

11 ગોર�લ ા�કમ 

12 ્ા�ફ એ કામનલા 

13 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૩, પનજ ન.ં ૩૬૯ 

14 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૧, પનજ ન.ં ૪૧ 

15 કાફ�, ભાગ-૪, પનજ ન.ં રપ, ાદ�્ ન.ં ૧ 

16 કાફ�, ભાગ-પ, પનજ ન.ં ૧૬૪, ાદ�્ ન.ં ૬ 

17 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૧૧૯ 
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(રર) કમરચાર� (નોકરો)ની લાયકાત અનન 

ફરજો. 

1 �રૂ� ક્્, આયત ન.ં ર૬, ર૭, ર૮ 

2 �રૂ� �મર, આયત ન.ં ર૯ 

3 �રૂ� નાલ, આયત ન.ં ૭પ 

4 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ૧૬ર 

5 �હુતદર�ુલ વ્ાએલ, ભાગ-ર, પનજ ન.ં પ૦૯ 

6 જદ�દ ફ�કા� મ્ાઈલ, આય�લુલાા ્ીહતાની 

્ાા�બ 
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(ર૩) ્રળતાથી રોઝી મળવી. 

1 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૮૬ 

2 ઈબનન અબીલ ાદ�દ, ર૦ : ૩૧૧ 

3 ્ા�ફ એ કામનલા, �ુઆ ન.ં ર૦ 

4 ગોર�લ ા�કમ 

5 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૭ 

6 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં પ 

7 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ર૪૪ 
 

(ર૪) અલલાા� આપનલી રોઝી પર ્તંોષ 

માનવો. 

1 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૪પ૩ 
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2 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૧૭પ 

3 તોાફ�લુ ઓ�ુલ, પનજ ન.ં ર૦ 

4 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૩, પનજ ન.ં ૧૭૮ 

5 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત-૩૭૧ 

6 ગોર�લ ા�કમ 

7 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭પ, પનજ ન.ં ૧૦૭ 

8 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૭૯ 

9 ગોર�લ ા�કમ 

10 ગોર�લ ા�કમ 

11 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત-૩૪૯ 

12 ગોર�લ ા�કમ 

13 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૧, પનજ ન.ં ૧૩૯ 

14 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૧, પનજ ન.ં ૩૪પ 

15 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ર૧ 
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16 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૧, પનજ ન.ં ૧૮પ 

17 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૬૯, પનજ ન.ં ૩૭૮ 

18 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ૩૩૦ 

19 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૬૯, પનજ ન.ં ૪૦૬ 

20 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૩, પનજ ન.ં ૧૭૮ 

21 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ર૩૧ 
 
 
 

(રપ) રોઝી માટ� કકળાટ કરવો. 

1 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ૩ર૬ 

2 ગોર�લ ા�કમ 

3 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૪૩ 

4 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૬૩ 
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5 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-ર, પનજ ન.ં ૩૯ 
 

(ર૬) વનપાર ્ચંાલન (બીઝનન્ 

એડમીનીહ �્શન). 

1 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ર, પનજ ન.ં ૩૩૬ 

2 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ર, પનજ ન.ં ૩ર૪ 

3 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૯૬ 

4 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૪૯ 

5 મન લા યાઝ�લ ફક�ા, પનજ ન.ં ૯૭ 

6 ગોર�લ ા�કમ 

7 મીઝા�લુ �ાકમત 

8 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ર૦૮ 

9 ગોર�લ ા�કમ 
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10 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ર, પનજ ન.ં ૪ 

11 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૧૧૭ 

12 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૯૩ 

13 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત-૧૪૬ 

14 ઈબનન અબીલ ાદ�દ, ર૦ : ૩૪૧ 

15 �હુતદરક ના�ુલ બલાગાા, ૧૬૭ 

16 ગોર�લ ા�કમ 

17 ગોર�લ ા�કમ 

18 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧૩, પનજ ન.ં ૧૪૩ 

19 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ર, પનજ ન.ં ૩૩પ 

20 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ર, પનજ ન.ં ૩૩૬ 

21 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૧૧૯ 

22 તોાફ�લુ ઓ�ુલ, પનજ ન.ં ર૩૭ 

23 �હુતદર�ુલ વ્ાએલ, ભાગ-ર, પનજ ન.ં પ૦૯ 
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24 મન લા યાઝ�લ ફક�ા, ભાગ-૩, પનજ ન.ં ૧૭૩ 

25 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ર, પનજ ન.ં પ 

26 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ર, પનજ ન.ં ૭ 

27 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ર, પનજ ન.ં ર૮૭ 

28 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ર, પનજ ન.ં ર૯૦ 

29 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ર, પનજ ન.ં ર૯૦ 

30 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ર, પનજ ન.ં ર૯૩ 

31 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭પ, પનજ ન.ં ૩૩૭ 

32 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૧૦૩ 

33 ��એ કાફ�, ભાગ-પ, પનજ ન.ં ૧૬૦ 

34 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧૭, પનજ ન.ં ૩૦૯ 

35 જદ�દ ફ�કા� મ્ાઈલ, આય�લુલાા ્ીહતાની 

્ાા�બ 
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(ર૭) મા�લક (શનઠ/બો્)ની 

કમરચાર�(નોકર) ્ાથનની વતર્ ૂૂ  

1 �રૂ� �રૂ, આયત ન.ં પ૮ 

2 �રૂ� નાલ, આયત ન.ં ૭૧ 

3 �રૂ� �રૂ, આયત ન.ં ૩ર 

4 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૧રર 

5 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૧પ૦ 

6 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૧૬૬ 

7 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૧૬૬ 

8 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૧૭૦ 

9 �હુતદર�ુલ વ્ાએલ, ભાગ-ર, પનજ ન.ં પ૦૮ 

10 શા� �ર્ાલ�લુ ન�ુુક તથા ઈહલામ અનન 

લોકોના ાક 
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11 શા� �ર્ાલ�લુ ન�ુુક તથા ઈહલામ અનન 

લોકોના ાક 

12 શા� �ર્ાલ�લુ ન�ુુક 

13 ગોર�લ ા�કમ 

14 ગોર�લ ા�કમ 

15 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૪૧ 

16 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧૩, પનજ ન.ં ર૧૬ 

17 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧૩, પનજ ન.ં ર૧પ 

18 �હુતદર�ુલ વ્ાએલ, ભાગ-ર, પનજ ન.ં પ૦૯ 

19 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧૧, પનજ ન.ં ર૦૯ 

20 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧૩, પનજ ન.ં ર૪પ 

21 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧૩, પનજ ન.ં ર૪૬ 

22 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ર, પનજ ન.ં ૩ર૩ 

23 શા� �ર્ાલ�લુ ન�ુુક 
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24 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧પ૭, પનજ ન.ં ૪૧ 

25 જદ�દ ફ�કા� મ્ાઈલ, આય�લુલાા ્ીહતાની 

્ાા�બ 
 

(ર૮) ઈમામ માદ�(અલ�અાહ્લામ)ની 

ગૈબતના ્મય�ુ ંઅથરતતં. 

1 �હુતદર�ુલ વ્ાએલ, ભાગ-ર, પનજ ન.ં ૩૭૮ 

2 શાર ઈબનન અબીલ ાદ�દ, ભાગ-૭, પનજ ન.ં ૧૯૧ 

3 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૮, પનજ ન.ં ૧૪૭ 

4 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૯૬ 

5 �હુતદર�ુલ વ્ાએલ, ભાગ-ર, પનજ ન.ં ૩ર૧ 

6 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૧પ૭ 

7 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૧૬૩ 
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8 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૩, પનજ ન.ં ૧પ૮ 

9 તબંીનલુ ખવાતીર, પનજ ન.ં ૧૦૩ 

10 શાર ઈબનન અબીલ ાદ�દ, ભાગ-ર૦, પનજ ન.ં 

૧૧૯ 

11 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ર, પનજ ન.ં ૩૪૦ 
 

(ર૯) ઈમામ ઝમાના (અલ�અાહ્લામ)ની 

્લતનતમા ંઆિથ�ક પ�ર�હથતી. 

1 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૯૬, પનજ ન.ં ર૧ 

2 વ્ાએ્શુશીયા, ભાગ-૧ર, પનજ ન.ં ર૯૪ 
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(૩૦) ગર�બી (તગંી)ના ફાયદા અનન 

ફઝીલત. 

1 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ૪૯ 

2 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં પપ 

3 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ૪૯ 

4 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ૪૭ર 

5 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૬૭, પનજ ન.ં ૩૧૦ 

6 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ૪૭ 

7 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ૪૯ 

8 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં પ૩ 

9 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ૩૯ 

10 ગોર�લ ા�કમ 

11 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ૪૬ 



�રઝક - 435 

12 ગોર�લ ા�કમ 

13 ગોર�લ ા�કમ 

14 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૮પ 

15 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ૪૮ 

16 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ર૮, પર 

17 ગોર�લ ા�કમ 

18 ગોર�લ ા�કમ 

19 ગોર�લ ા�કમ 

20 ગોર�લ ા�કમ 

21 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ૮ 

22 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ૬, ૪પ 

23 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં પર 

24 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં રપ, ૪ર 

25 િમઝા�લુ �ાકમત, ભાગ-૧ 
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26 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ર૬ 

27 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ૪૬ 

28 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં પપ 
 

(૩૧) તવગંર�(માલદાર�)ના ફાયદા અનન 

ફઝીલત. 

1 ��એ કાફ�, ભાગ-પ, પનજ ન.ં ૭૧ 

2 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૧, પનજ ન.ં ૧૮૦ 

3 ગોર�લ ા�કમ 

4 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત-પ૬ 

5 ગોર�લ ા�કમ 

6 ગોર�લ ા�કમ 

7 ��એ કાફ�, ભાગ-પ, પનજ ન.ં ૭ર 
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8 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ૬૪ 

9 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૯, પનજ ન.ં ૩૧૭ 
 

(૩ર) રોઝીનો ્ાચો અથર. 

1 �રૂ� આલન ઈમરાન, આયત ન.ં ૧૪ 

2 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૧૧૪ 

3 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૧૩૯ 

4 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧, પનજ ન.ં ૧૮૪ 

5 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૩૭ 

6 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૧પ૦ 

7 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૯ર, પનજ ન.ં ૧૯ 

8 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૯ર, પનજ ન.ં ર૦ 

9 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૩, પનજ ન.ં ૧૬૮ 
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10 ગોર�લ ા�કમ 

11 શાર ઈબનન અબીલ ાદ�દ, ભાગ-૧૯, પનજ ન.ં 

૩૩૭, �ાકમત-૩૯પ 

12 ગોર�લ ા�કમ 

13 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત-૩૮૮ 

14 ગોર�લ ા�કમ 

15 ગોર�લ ા�કમ 

16 શાર ઈબનન અબીલ ાદ�દ, ભાગ-૧૮, પનજ ન.ં ૯૦ 

17 ગોર�લ ા�કમ 

18 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૦, પનજ ન.ં ૩૧૮ 

19 ગોર�લ ા�કમ 

20 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૧૧૧ 

21 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧, પનજ ન.ં ૯૪ 

22 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૯ર 
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23 ગોર�લ ા�કમ 

24 ગોર�લ ા�કમ 

25 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧, પનજ ન.ં ૧૬પ 

26 ગોર�લ ા�કમ 

27 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૭, પનજ ન.ં ૭૬ 

28 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૧૦ 

29 ના�ુલ બલાગાા, �ાકમત-૪પર 

30 ગોર�લ ા�કમ 

31 ગોર�લ ા�કમ 

32 ્ા�ફ એ કામનલા, �ુઆ ન.ં ર૧ 

33 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૮, પનજ ન.ં ૧૬૦ 

34 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧૦૩, પનજ ન.ં ૧૧૭ 

35 કાફ�, ભાગ-૧, પનજ ન.ં ર૯ 

36 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૧, પનજ ન.ં ર૧૪ 
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37 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૬૮, પનજ ન.ં ર૧૪ 

38 કાફ�, ભાગ-ર, પનજ ન.ં ર૬૬ 

39 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭૩, પનજ ન.ં ૧૭૮ 

40 તોાફ�લુ ઓ�ુલ, પનજ ન.ં ર૮૬ 

41 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૬૭, પનજ ન.ં ૧૪૭ 
 

(૩૩) �ૂંક્ાર 

1 �બાા�લ અનવાર, ભાગ-૭ર, પનજ ન.ં ૩૯ 


	(૧) રોઝીમાં વધારો કરનારી બાબતો
	(ર) રોઝીમાં ઘટાડો થવાના કારણો
	(૩) અલ્લાહે રોઝી પહોંચાડવાની ગેરંટી આપેલ છે.
	(૪) રાઝિક અલ્લાહ જ રોઝીમાં વધારો અને ઘટાડો કરે છે.
	(પ) આર્થિક અસમાનતા શા માટે જોવા મળે છે ?
	(૬) રોઝી કમાવવાની યોગ્ય રીત
	(૭) મોઅમીન માટે રોઝીની વ્યવસ્થા
	(૮) અક્કલનો રિઝક સાથે સંબંધ
	(૯) આવતીકાલની રોઝી માટે ચિંતા કરવી
	(૧૦) રોઝી અને ફઝલ (કૃપા) વચ્ચેનો તફાવત
	(૧૧) હલાલ રોઝી માટે પ્રયત્ન કરવો
	(૧ર) રિઝકનો મોત સાથે સંબંધ
	(૧૩) અલ્લાહ માટે શહીદ થયેલા લોકો જીવંત છે અને રોઝી મેળવે છે
	(૧૪) રોઝી મળવામાં વિલંબ થવા બદલ અલ્લાહ જવાબદાર નથી
	(૧પ) પોતાની કમાણી પર નિર્ભર રહેનાર
	(૧૬) ઈમામો (અલય્હેમુસ્સલામ) અને નબીઓ (અલય્હેમુસ્સલામ)ના વ્યવસાય
	(૧૭) પ્રમાણસર રોઝીમાંજ ભલાઈ છે
	(૧૮) ફક્ર (ગરીબી) દરમિયાન થનારા સંભવિત નુકસાન
	(૧૯) તવંગરી (માલદારી) દરમ્યાન થનારા સંભવિત નુક્સાન
	(ર૦) કયો વ્યવસાય અપનાવવો જોઈએ ?
	(ર૧) મોંઘવારી વધવાના કારણો
	(રર) કર્મચારી (નોકર)ની લાયકાત અને ફરજો
	(ર૩) સરળતાથી રોઝી મળવી
	(ર૪) અલ્લાહે આપેલી રોઝી પર સંતોષ માનવો
	(રપ) રોઝી માટે કકળાટ કરવો
	(ર૬) વેપાર સંચાલન (બીઝનેસ એડમીનીસ્ટ્રેશન)
	(ર૭) માલિક(શેઠ/બોસ)ની કર્મચારી (નોકર) સાથેની વર્તણૂંક
	(ર૮) ઈમામ મહદી (અલય્હિસ્સલામ)ની ગૈબતના સમયનું અર્થતંત્ર
	(ર૯) ઈમામે ઝમાના (અલય્હિસ્સલામ)ની સલતનતમાં આર્થિક પરિસ્થિતી
	(૩૦) ગરીબી (તંગી)ના ફાયદા અને ફઝીલત
	(૩૧) તવંગરી (માલદારી)ના ફાયદા અને ફઝીલત
	(૩ર) રોઝીનો સાચો અર્થ
	(૩૩) ટૂંકસાર
	(૩૪) સંદર્ભ પુસ્તકોના નામ (રેફરન્સીઝ)
	(૧) રોઝીમાં વધારો કરનારી બાબતો
	(ર) રોઝીમાં ઘટાડો થવાના કારણો
	(૩) અલ્લાહે રોઝી પહોંચાડવાની ગેરંટી આપેલ છે.
	(૪) રાઝિક અલ્લાહ જ રોઝીમાં વધારો અને ઘટાડો કરે છે.
	(પ) આર્થિક અસમાનતા શા માટે જોવા મળે છે?
	(૬) રોઝી કમાવવાની યોગ્ય રીત
	(૭) મોઅમીન માટે રોઝીની વ્યવસ્થા
	(૮) અક્કલનો રિઝક સાથે સંબંધ
	(૯) આવતીકાલની રોઝી માટે ચિંતા કરવી
	(૧૦) રોઝી અને ફઝલ (કૃપા) વચ્ચેનો તફાવત
	(૧૧) હલાલ રોઝી માટે પ્રયત્ન કરવો
	(૧ર) રિઝકનો મૌત સાથે સંબંધ
	(૧૩) અલ્લાહ માટે શહીદ થયેલા લોકો જીવંત છે અને રોઝી મેળવે છે.
	(૧૪) રોઝી મળવામાં વિલંબ થવા માટે અલ્લાહ જવાબદાર નથી.
	(૧પ) પોતાની કમાણી પર નિર્ભર રહેનાર.
	(૧૬) ઈમામો (અલય્હેમુસ્સલામ) અને નબીઓ(અલય્હેમુસ્સલામ)ના વ્યવસાય.
	(૧૭) પ્રમાણસર રોઝીમાંજ ભલાઈ છે.
	(૧૮) ફક્ર (ગરીબી) દરમ્યાન થનારા સંભવિત નુક્સાન.
	(૧૯)  તવંગરી (માલદારી) દરમ્યાન થનારા સંભવિત નુક્સાન.
	(ર૦)  કયો વ્યવસાય અપનાવવો જોઈએ ?
	(ર૧) મોંઘવારી વધવાના કારણો.
	(રર) કર્મચારી (નોકરો)ની લાયકાત અને ફરજો.
	(ર૩) સરળતાથી રોઝી મળવી.
	(ર૪) અલ્લાહે આપેલી રોઝી પર સંતોષ માનવો.
	(રપ) રોઝી માટે કકળાટ કરવો.
	(ર૬) વેપાર સંચાલન (બીઝનેસ એડમીનીસ્ટ્રેશન).
	(ર૭) માલિક (શેઠ/બોસ)ની કર્મચારી(નોકર) સાથેની વર્તણૂક઼
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