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હ ું  મ સલમાન છ ું  [૧] 

હુું  મુસલમાન છુું , અર્ાાત્ એ કે મારો દીન, ઇસ્લામ છે, ઇસ્લામ એક 

મહાન અન ે પબિત્ર શબ્દ છે, જ ે શરૂઆતર્ી લઈ કે અુંબતમ સુધીના 

પયગુંિરોના િારસા માર્ી મળ્યો છે, આ શબ્દનો ઉચ્ચ અર્ો મહાન મૂલ્યો 

ધરાિે છે; અર્ાાત્ પોતાનુું મારુ્ું ઝુકાિિુું અને સજાનહારનુું અનુસરણ કરિુું. 

અર્ાાત્ત, વ્યબક્તગત અર્િા જૂર્ માટે શાુંબત, અમન, સલામતી, ખુશી અન ે

રાહત. એટલા માટે જ સલામ અન ેઇસ્લામ આ િુંને શબ્દો ઇસ્લામની 

શરીઅતમાું સૌર્ી િધુ ઉપયોગમાું આિતો શબ્દો છે. 'અસ્ સલામુ' 

અલ્લાહના નામો માુંર્ી એક નામ છે, અન ેમુસલમાન આ શબ્દ િડે અુંદરો 

અુંદર એકિીજાન ે મુિારકિાદી આપે છે, અન ે જન્નતી લોકો પણ 

એકિીજાને મુિારકિાદી આપિા માટે (સલામ) શબ્દનો જ ઉપયોગ 

કરશે. ખરખેર સાચો મુસલમાન તે છે, જનેી જિાન અન ેહાર્ર્ી િીજો 

મુસલમાન સુરબિત રહે; ઇસ્લામ દરકે લોકો માટે ભલાઈનો દીન છે, િસ 

તમે તેના માટે મહેનત કરો, અન ે તે દુબનયા અન ે આબખરતમાું સફળ 

ર્િાનો માગા છે. એટલા માટે જ આ દીન એક ઝિરદસ્ત, સ્પષ્ટ અન ે

વ્યાપક મહોર સારે્ આવ્યો, દરકે માટે તેના દ્વારા ખુલ્લા છે, અને તે નસલ, 

ખાનદાન, રુંગ નર્ી જોતો પરુંતુ દરકેને એક સમાન જુએ છે. ઇસ્લામમા 

કોઈ વ્યબક્તને પ્રાર્બમકતા આપિામાું નર્ી આિતી, પરુંત ુ જ ે વ્યબક્ત 

ઇસ્લામના આદેશો અને તેની બશિાઓનુું અનુસરણ જટેલુું કરશે તેટલી જ 

તેને પ્રાર્બમકતા આપિામાું આિશે. એટલા માટે જ દરકે પ્રાણ તેન ેકિૂલ 

કર ે છે, કારણકે ત ે બફતરત પ્રમાણે છે. દરકે વ્યબક્ત ભલાઈ, ન્યાય, 

સ્િતુંત્રતા અન ેપોતાના પાલનહારર્ી મોહબ્િત કરિા બફતરત પર પેદા 

ર્ાય છે, એ િાતનો એકરાર કરતા કે સાચો મઅિૂદ તો ત ેજ છે, તેના 

બસિાય કોઈ મઅિૂદ નર્ી. અન ેકોઈ વ્યબક્ત બફતરતર્ી બિપરીત નર્ી 

હોતુું, પરુંતુ જ ેપોતાને િદલી નાખે તો તેની િાત અલગ છે. આ દીનન ે
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લોકો માટે તેમના પાલનહાર,ે તેમના સજાકે અન ેતેમના મઅિૂદે પસુંદ કયો 

છે. 

અન ે મારો દીન ઇસ્લામ મન ેએ િાતની બશિા આપે છે કે હુું  આ 

દુબનયામાું જીિન પસાર કરીશ અન ે મૃત્યુ પછી એક િીજી દુબનયા તરફ 

જતો રહીશ, જ ેહુંમેશા િાકી રહેિાિાળી જગ્યા છે, જ ેલોકોનુું કાયમી 

ઠેકાણુું પણ છે, કેટલાક જન્નતમાું જશ ેઅન ેકેટલાક જહન્નમમા જશે. 

મારો દીન ઇસ્લામ મને ભલાઈનો આદેશ આપ ે છે અને ખરાિ 

િસ્તુઓર્ી મન ેરોકે છે. જ્યાર ેહુું  તે ભલાઈ કરું  છુું , જનેો આદેશ મન ેમારા 

દીને આપ્યો છે અન ેજનેા પર મારા દીને રોક લગાિી છે તેનાર્ી અળગો 

રહુું  છુું  તો મન ે દુબનયા અન ેઆબખરતમા ખુશી અન ેરાહત નસીિ ર્શ.ે 

અને જો હુું  તેમાું ઉપેિા કરીશ તો મારી િેદરકારી પ્રમાણે મન ેદુબનયા અન ે

આબખરતમાું મુસીિતો અન ે કબઠનતાનો સામનો કરિો પડશે. સૌર્ી 

મહાન િસ્તુ, જનેા બિશે ઇસ્લામે મન ેઆદેશ આપ્યો છે, ત ેઅલ્લાહની 

તૌહીદ છે; તો હુું  ગિાહી આપુું છુું , અન ેમારો અકીદો છે કે અલ્લાહ મારો 

સજાનહાર છે અન ે તે જ મારો મઅિૂદ છે; હુું  અલ્લાહ બસિાય કોઈની 

ઈિાદત નર્ી કરતો, તેનાર્ી જ મોહબ્િત કરું  છુું   તેની અઝાિર્ી ડર છુું  

અને તેના સિાિ આપિા પર આશા રાખુું છુું  અન ેહુું  તેના પર જ ભરોસો 

કરું  છુું . અન ે તે તૌહીદ, ફક્ત એક અલ્લાહની ગિાહી આપિાર્ી અને 

મુહમ્મદ સાહેિના પયગુંિર હોિાની સાિી આપિાર્ી સાબિત ર્ાય છે; 

મુહમ્મદ તેઓ અુંબતમ પયગુંિર છે, અલ્લાહ તઆલાએ તેમને સમગ્ર સૃબષ્ટ 

માટે દયાળુ િનાિી મોકલ્યા છે, અન ે તેમના દ્વારા જ નુિૂવ્િત અને 

પયગુંિરીનો અુંત કયો, તમેના પછી કોઈ પયગુંિર નહીું આિે, આ દીન 

દરકે લોકો માટે, અને દરકે સમયમાું, દરકે જગ્યાએ, અન ેદરકે કોમ માટે  

યોગ્ય અન ેસચોટ દીન છે. 
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અન ેમારો દીન મને ફબરશ્તાઓ પર ઈમાન, દરકે પયગુંિર પર ઈમાન 

લાિિાનો આદેશ આપે છે, તેમાુંર્ી નૂહ, ઈબ્રાહીમ, મૂસા, ઈસા અને 

મુહમ્મદ પયગુંિર સાહેિ મહાન છે. 

એિી જ રીતે દરકે આકાબશય બકતાિો પર, જ ે પયગુંિરો પર 

ઉતારિામાું આિી, તેના પર ઈમાન, અને તેમાુંર્ી અુંબતમ, સચોટ અને 

મહાન બકતાિ (કુરઆન મજીદ) નુું અનુસરણ કરિાનો આદેશ આપે છે. 

અન ેમારો દીન મને આબખરતના બદિસ પર ઈમાન લાિિાનો આદેશ 

આપે છે, જ ે બદિસ ે િુંદાઓને તેમના કાયો પ્રમાણે િદલો આપિામાું 

આિશે. મારો દીન મને તકદીર પર ઈમાન લાિિાનો આદેશ આપે છે, 

અને જીિનમા આિનારી ભલાઈ અન ે મુસીિતને ખુશી ખુશી સ્િીકાર 

કરિી અન ેનજાત માટેના સ્ત્રોત પાછળ મહેનત કરિાનો આદેશ આપ ેછે. 

તકદીર પર ઈમાન મને રાહત, શાુંબત અન ેસિર કરિાની શબક્ત આપે છે 

અને જ ેપસાર ર્ઈ ગયુું તેના પર અફસોસ અન ેદુુઃખી ર્િાર્ી િચાિ ેછે. 

કારણકે હુું  યકીન સારે્ જાણુું છુું  કે જ ે કુંઈ મારા ભાગ્યમા હશે, ત ેમન ે

મળીને જ રહેશ ેઅને જ ેકુંઈ મારા ભાગ્યમાું નર્ી ત ેમન ેમળિાનુું નર્ી. 

દરકે િસ્તુ અલ્લાહ પાસે ભાગ્યમાું લખેલુું છે, મારા માટે જરૂરી છે કે હુું  તે 

સ્ત્રોતને અપનાિુું અન ેતેના પર ખુશ ર્ઈ જાઉું . 

ઇસ્લામ મન ેએિી બશિાઓનો આદેશ આપે છે, જનેાર્ી મારી રહ 

પબિત્ર િન,ે મારા અખલાક સારા િન,ે જનેાર્ી મારો પાલનહાર ખુશ 

ર્ાય, માર નફસ પાક ર્ાય, મારા બદલને રાહત પહોુંચાડે, મારા હૃદયને 

ખોલી નાખે, મારા માગાને પ્રકાબશત કર,ે અન ે મને સમાજ માટે એક 

ફાયદાકારક વ્યબક્ત િનાિે છે. 

અન ેતે મહાન અમલ, જનેો આદેશ મને મારો દીન આપે છે, અલ્લાહની 

તૌહીદ, રાતબદિસમાું પાુંચ િખતની નમાઝ પઢિી, પોતાના માલ માુંર્ી 
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ઝકાત કાઢિી, િર્ામાું એક મબહનાના રોઝા રાખિા અન ેત ેમબહનો પબિત્ર 

રમઝાનનો મબહનો છે, અન ેજો સિમ હોય તો મક્કાહ જઈ એક િખત 

હજ કરિી. 

મારા દીન ેમન ેજ ેિસ્તુ તરફ માગાદશાન આપ્યુું છે, તમેાુંર્ી સૌર્ી મહાન 

િસ્તુ, જ ે હૃદય ને ખોલી નાખે છે, કુરઆનને િધુમાું િધુ પઢિુું, જ ે

અલ્લાહનુું કલામ છે, જ ેસૌર્ી સાચુું છે, સૌર્ી સુુંદર અન ેમહાન કલામ છે, 

જમેાું પહેલાર્ી લઈ અને અુંબતમ દુબનયા સુધીનુું જ્ઞાન જોિા મળે છે. તેન ે

પઢિાર્ી અર્િા સાુંભળિાર્ી બદલમાું એક પ્રકારની રાહત, શાુંબત અન ે

ખુશી મળે છે, ભલેને તેન ેપઢિાિાળો અર્િા સાુંભળિાિાળો અરિી ન 

જાણતો હોય અર્િા બિન મુબસ્લમ હોય. અને તેની ઉચ્ચ બશિાઓ માુંર્ી 

જનેાર્ી હૃદય ખુલી જાય છે, અલ્લાહ સામે િધુમાું િધુ દુઆ કરિી તેનો 

આશરો લેિો અન ે તેની પાસ ે દરકે નાની મોટી િસ્તુ માુંગિી. અલ્લાહ 

તેમની દુઆ કિૂલ કર ેછે, જ ેફક્ત બનખાલસ ર્ઇ તેના માટે જ ઈિાદત 

કર ેછે. 

અન ે તેની ઉચ્ચ બશિાઓ માુંર્ી જનેાર્ી હૃદય ખુલી જાય છે, 

અલ્લાહનો બઝક્ર કરિો. 

અન ેએ તરફ વ્હાલા પયગુંિર મુહમ્મદ ملسو هيلع هللا ىلص એ મન ેમાગાદશાન આપ્યુું કે 

કઈ રીતે અલ્લાહનો બઝક્ર કરિો અન ેઅલ્લાહના બઝક્ર માુંર્ી સૌર્ી શ્રેષ્ઠ 

બઝકર શીખિાડયો, તેમાુંર્ી, ચાર બઝક્ર જ ે કુરઆન પછી સૌર્ી શ્રેષ્ઠ બઝક્ર 

ગણિામાું આિ ે છે: (સુબ્હાનલ્લાબહ, િલ્ હમ્દુ બલલ્લાબહ, િલા ઇલાહ 

ઇલ્લલ્લાહુ િલ્લાહુ અકિર) અલ્લાહ પબિત્ર છે, દરકે પ્રકારના િખાણ 

અલ્લાહ માટે જ છે, અન ેઅલ્લાહ બસિાય કોઈ ઇલાહ નર્ી, અલ્લાહ 

સૌર્ી મોટો છે. 
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એિી જ રીતે (અસ્તબગ્ફરલ્લાહ, િલા હિલા િલા કુવ્િત ઇલ્લા 

બિલ્લાબહ) હુું  અલ્લાહ પાસે માફુું  માુંગુું છે, નર્ી કોઈ તાકાત અને ન તો 

કોઈ કુવ્િત પરુંતુ અલ્લાહ ની મદદ બસિાય. 

આ શબ્દો અન ે બઝક્ર જનેો અદ્ભૂત અસર હૃદયને પાક કરિા માટે 

જોિા મળે છે અન ેબદલમાું એક પ્રકારની શાુંબત પ્રાપ્ત ર્ાય છે. 

ઇસ્લામ મન ેઆદેશ આપ ેછે કે હુું  તે િસ્તુઓર્ી દુર રહુું , જ ેમાનિતા 

અને ગૌરિન ેનુકસાન પહોુંચાડે છે, અન ેઉું ચ્ચતા પ્રાપ્ત કરું . અને હુું  મારી 

િુબિ તેમજ મારા શરીરના અુંગોન ે દીન અન ે દુબનયાના ફાયદા માટે 

ઉપયોગમાું લાિુું. 

ઇસ્લામ મન ે લોકો સારે્ મારી શબક્ત પ્રમાણે મારી િાત અન ે મારા 

કાયોમા દયા, રહેમ, સારો વ્યિહાર અન ેએહસાન કરિાનો આદેશ આપે 

છે. 

તેની ઉચ્ચ બશિાઓ માુંર્ી લોકોના સુંપૂણા હક અદા કરિાનો આદેશ 

આપે છે, તેમાુંર્ી માતાબપતાના હક, તેમની સારે્ સારો વ્યિહાર કરિાનો 

આદેશ આપે છે, તેમની ભલાઈ ઇચ્છિા, તેમના ફાયદા માટે મહેનત કરિા 

અને તેમન ે ફાયદો પહોુંચાડિાનો આદેશ આપે છે, ખાસ કરીને 

િૃધાિસ્ર્ામા, એટલા માટે માતાબપતાને ઇસ્લામી સમાજમાું અદિ, આદર 

અને તેમની સેિા પોતાના િાળકો પહેલા કરિી ફરજ છે, અન ેજ્યાર ેપણ 

તે િન્ન ેઉુંમર િાળા ર્ાય અર્િા તેમને કોઈ િીમારી આિી જાય અર્િા 

તે લાચાર િની જાય તો તેમના સુંતાનને તેમની સારે્ સારો વ્યિહાર 

કરિાનો આદેશ આપે છે. મન ે મારો દીન શીખિાડે છે કે સ્ત્રીને ઉચ્ચ 

મકામ અન ેતેમના ભવ્ય અબધકારો આપો. ઇસ્લામમાું સ્ત્રીઓ પુરર્ોની 

િહેનો છે, અન ેતમારા માુંર્ી ઉત્તમ તે છે, જ ેપોતાના ઘરિાળાઓ સારે્ 

શ્રેષ્ઠ વ્યિહાર કરતો હોય, એક મુસલમાન સ્ત્રીન ેપોતાના િાળપણમાું દૂધ 
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પીિડાિિાનો હક, તેની સુંભાળ રાખિાનો હક અન ે તેની સારી 

તરિીયતનો હક આપ્યો છે અન ે એ રીતે ત ે પોતાના માતાબપતા અન ે

ભાઈઓ માટે આુંખોની ઠુંડક િન ેછે. અને જ્યાર ેત ેમોટી ર્ાય છે તો ત ે

પ્રબતબષ્ઠત િન ેછે, જનેી સુંપૂણા જિાિદારી તેનો િાલી રાખે છે અન ેતેની 

સુંભાળ રાખે છે, ત ેપસુંદ નર્ી કરતો કોઈ ખરાિ હાર્ અર્િા ખરાિ 

જિાન અર્િા ખરાિ આુંખ તેની તરફ ઉઠે. અન ેજો તે લગ્ન કરી લે તો 

લગ્ન કરિા અલ્લાહનો આદેશ અન ેમજિૂત િચન છે, તો તેણી પબતના ઘર ે

સૌર્ી શ્રેષ્ઠ લોકો સારે્ હશ,ે તેના પબત પર જરૂરી છે કે તેની ઇઝ્ઝત કર ે

અને તેની સારે્ અહેસાન કર ેઅન ેતેને તકલીફ આપિાર્ી િચીને રહે. 

અન ેજો ત ેમાતા હોય તો તેની સારે્ સદ્ વ્યિહાર કરિા જિેી નેકીને 

અલ્લાહના હક સારે્ ભેગી િણાન કરિામાું આિી છે અન ેતેમની અિજ્ઞા 

અને દુવ્યાિહારન ેઅલ્લાહ સારે્ બશકા  અન ેફસાદન ેમોટા પાપ સારે્ િણાન 

કયુું છે 

અન ે જો તે િહેન િન ે તો તેની સારે્ સુંિધ જોડી રાખિા, તેની 

ઇઝ્ઝત કરિા અન ે તેની સન્માન (ગેરત) િનિાનો આદેશ આપ્યો છે. 

અને જો તે માસી િને તો તેની સારે્ નેકી અન ેતેની સારે્ સુંિધ જાણિી 

રાખિામાું આિ,ે અને તેને માતા િરાિર ગણિામાું આિી છે. 

અન ેજો ત ેદાદી િને અર્િા િૃિ િન ેતો તેના સુંતાન, તેના પોત્રા અન ે

નિાસાઓમાું દરકે સુંિુંધી લોકોમાું બકુંમત િધી જાય છે, નજીક છે કે છે 

તેની માુંગ ટાળિામા આિ ે છે અર્િા તણેીના અબભપ્રાયને તુચ્છ 

સમજિામાું આિ.ે 

અન ેજો તેણી માનિીઓર્ી દૂર હોઈ, અર્િા ન તો કોઈ નજીકની 

સુંિુંધી હોય કે ન તો પાડોશી હોઈ તો ઇસ્લામ દરકેને તેણીને તકલીફ ન 
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પહોુંચાડિા, તેણીની સામે નજર નીચી રાખિા જિેા સામાન્ય િાિતોનો 

આદેશ આપે છે. 

અન ેએટલા માટે જ હજુ પણ મુબસ્લમ સમાજમાું તેમના હકનો ખ્યાલ 

કરિામાું આિ ેછે અને તેમની સુંભાળ અને તેમનુું આદર હોય છે, જ ેબિન 

મુબસ્લમ સમાજમાું જોિા નર્ી મળતી. 

િધુ ઇસ્લામમાું સ્ત્રીઓને િારસામાું હક આપ્યો, અન ેલેિેચ તેમજ દરકે 

વ્યિહાર કરિાનો હક આપે છે, અન ે તેને બશિા શીખિા અર્િા 

શીખિાડિાનો પણ હક આપે છે, તેને કામ કરિાનો પણ હક આપે છે, 

બસિાય એ કે તે પોતાના દીનના બનયમોનુું ઉલુંઘન ન કર.ે પરુંતુ ઇલ્મ પ્રાપ્ત 

કરિુું જરૂરી કયુું છે, અન ેઇલ્મ પ્રાપ્ત ન કરનારને ગુનેગાર ઠહેરાવ્યાું છે, 

ભલેને તે છોકરો હોય કે છોકરી. 

પરુંતુ તે દરકે હક જ ેપુરર્ોને આપ્યા છે, તે હક સ્ત્રીઓને પણ આપ્યા 

છે, હા તે હક બસિાય જ ેહક પુરર્ો માટે ખાસ છે, અર્િા જમેાું સ્ત્રીઓની 

કઇ જરૂરત નર્ી, જનેી સુંપૂણા માબહતી તેની જગ્યાએ આિશે. 

મારો દીન એ મને, પોતાના ભાઈઓર્ી, પોતાની િહેનોર્ી, પોતાના 

કાકાઓર્ી, પોતાના મામાઓર્ી, પોતાની ફોઈઓર્ી, પોતાની 

માસીઓર્ી અન ે દરકે સુંિુંધીઓર્ી મોહબ્િત કરિાનો આદેશ આપ્યો 

છે, તે મન ેમારી પત્ની, મારા સુંતાન અન ેપાડોશીઓના હક અદા કરિાનો 

આદેશ આપે છે. 

મારો દીન મન ે ઇલ્મ શીખિાની બશિા આપે છે અન ે તે દરકે કામ 

કરિાનો ભાર આપે છે, જ ેમારી િુબિ, અખલાક અન ેમારી બિચારોન ે

ઊું ચા કર.ે 
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અન ે મારો દીન હયા, સહનશીલતા, દાન કરિા, િહાદુરી, બહકમત, 

નરમી, સિર કરિા, અમાનત, આજીજી, માફ કરિાની આદત, સફાઈ, 

િફાદારી, લોકો માટે ભલાઈ ઇચ્છિા, હલાલ રોજી માટે મહેનત, લાચારો 

પર દયા, િીમારની ખિર અુંતર પછૂિા, િચન પરુા કરિા, સારી િાત 

કરિા, લોકો સારે્ સારો વ્યિહાર કરિા અન ેશક્ય હોય એટલી ખુશી 

પહોુંચાડિાનો આદેશ આપે છે. 

તેની બિરિ અજ્ઞાનતાર્ી િચિા, કુફ્ર, નાબસ્તકતા, અિજ્ઞા, અશ્લીલતા, 

વ્યબભચાર, અસ્તવ્યસ્ત્તા, ઘમુંડ કરિા, ઈર્ષયાા કરિા, દ્વેર્ રાખિા, ખોટા 

અનુમાન કરિા, માયુસ ર્િા, દુુઃખી ર્િા, જૂઠુું  િોલિા, નાસીપાસ ર્િા, 

કુંજુસાઈર્ી, કાયળતાર્ી, નિરાસર્ી, ગુસ્સાર્ી, િેદરકારી, મૂખાતા, 

લોકોનુું ખરાિ ઈચ્છિાર્ી, બિન જરૂરી િાતચીત કરિાર્ી, ભેદ જાહેર 

કરિાર્ી, બખયાનત કરિાર્ી, િચનભુંગ કરિાર્ી, માતાબપતાની અિજ્ઞા 

કરિાર્ી, સુંિુંધ તોડિાર્ી, િાળકો સારે્ અન્યાય કરિાર્ી અને પાડોશીને 

તેમજ દરકે લોકોને તકલીફ આપિાર્ી દૂર રહેિાનો આદેશ આપે છે. 

અન ે  એિી જ રીત ેઇસ્લામ આ િધી િસ્તુર્ી પણ રોકે છે, શરાિ 

પીિાર્ી, નશીલા પદાર્ાર્ી, જુગાર રમિાર્ી, ચોરી કરિાર્ી, ધોખો 

આપિાર્ી, યુબક્તઓ કરિાર્ી, લોકોને ડરાિિાર્ી, લોકોની જાસૂસી 

કરિાર્ી અન ેલોકોમાું ખામીઓ શોધિાર્ી રોકે છે. 

મારો દીન ઇસ્લામ માલની બહફાજત કર ે છે, અમન અન ેસલામતીને 

ફેલાિિા પર પ્રોત્સાહન આપે છે, અમાનત સોુંપિા પર જોર આપ ે છે, 

ખાનદાનની પ્રશુંસા કરિાનો આદેશ આપે છે, જો આ પ્રમાણેની આદતો 

હશે તો તણેે એક સારા જીિનની અન ેઆબખરતમા જન્નતનુું િચન આપ્યુું 

છે, ચોરી કરિાન ે હરામ કયુું છે અન ે ચોરી કરનારની દુબનયા અને 

આબખરતમા સજા નક્કી કરી છે. 
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મારો દીન લોકોની જાનની પણ બહફાજત કર ેછે, એટલા માટે જ તેણ ે

કોઈ શરઇ કારણ િગર કોઈન ેકતલ કરિાન ેહરામ કયુું છે, અને કોઈના 

પણ અત્યાચાર કરિાર્ી પણ રોક્યા છે, ભલે ને શબ્દો િડે પણ કેમ ન 

હોય. 

જોકે માનિી માટે પોતે તનેા પર અત્યાચાર કરિાન ેહરામ કયુું છે; અન ે

એિી જ રીત ે તેણ ે કોઈ વ્યબક્તની િુબિ ખરાિ કરિા અર્િા તેની 

સ્િાસ્્યને નુકસાન પહોુંચાડિાને અર્િા કતલ કરિાન ેપણ હરામ કયુું છે. 

મારો દીન ઇસ્લામ સુંપૂણા સ્િુંત્રતા આપે છે અન ે તેના બનયમો પણ 

િતાિે છે; ઇસ્લામમા દરકેને પોતાના બિચારમાું, લિેડદેિડ કરિા, િેપાર 

ઘુંધો કરિા, અન ેઅિરજિર કરિા પર સુંપૂણા સ્િતુંત્રતા આપે છે, અન ેત ે

દરકે િસ્તુ, જ ે જીિનને ફાયદો પહોુંચાડે, ભલેને ત ે ખિાપીિામાું હોય 

અર્િા કપડાું પહેરિામા  અર્િા સાુંભળિામાું આઝાદી આપી છે, પરુંત ુ

શરત એ કે તે િસ્તુ હરામ ન હોિી જોઈએ અને એિી જ રીતે કોઈને 

તકલીફ પહોુંચાડતી ન હોિી જોઈએ. 

મારો દીન સ્િુંત્રતાને બનયુંત્રણ કર ે છે, તે કોઈના પર અત્યાચાર કરિા 

નર્ી દેતો અન ેકોઈ વ્યબક્તને તેના હરામ કામમાું પડિાર્ી રોકે છે, જ ેતેનો 

માલ તેની ખુશી અન ેતેની માનિતા િરિાદ કર ેછે. 

અન ેતમે તે લોકો સામે જુઓ, જમેણે પોતાને સુંપૂણા રીતે આઝાદ કરી 

રાખ્યા છે, દીન અને મઝહિની કોઈ પાિુંદી િગર અન ેતેમને ત ે દરકે 

િસ્તુ આપી રાખ્યુું છે, જનેી ઈચ્છા તે લોકો કર ે છે, તો તમે જોશો કે તે 

લોકો અુંશાુંબત અન ેિરિાદીના નીચલા તિક્કામા રહે છે, અને તેમના 

માુંર્ી કેટલાક આત્મહત્યા કરી તે મુસીિતોર્ી છુટકારો મેળિિા માુંગે છે. 



  

  

13 

મારો દીન મન ેખાિાપીિાના આદાિ, સૂિાના આદાિ અન ે લોકો 

સારે્ િાતચીત કરિાના આદાિ શીખિાડે છે. 

મારો દીન મન ે િેપાર ધુંધો કરિા અને પોતાના અબધકાર માુંગિાની 

બશિા આપે છે. મન ેમારો દીન શીખિાડે છે કે દીનનુું ઉલ્લુંઘન કરનાર 

સારે્ સારો વ્યિહાર કરિાનો આદેશ આપે છે, અન ેતેમના પર અત્યાચાર 

કરિા અન ેતેમની સારે્ દુવ્યાિહાર કરિાર્ી રોકે છે, પરુંતુ તેમને ભલાઈ 

પહોુંચાડિાનો આદેશ આપે છે. અન ેમુસલમાનનો ઇબતહાસ સાિી આપે 

છે કે તેઓએ ઇસ્લામના બિરોધીઓ સારે્ કેટલો સારો વ્યિહાર કયો, એિુું 

ઉદાહરણ તમન ેકોઈ કોમ દ્વારા જોિા નહીું મળે. મુસલમાનો બિબિધ કોમ 

અને દીન િાળાઓ સારે્ રહી ચૂક્યા છે, અનેક કોમો મુસલમાનો હેઠળ 

રહી ચુકી છે, દરકેની સારે્ મુસલમાનોએ માનિતા ભયો વ્યિહાર કયો. 

ટૂુંકમાું એ કે ઇસ્લામે મને ત ેદરકે આદાિ અને સારા અખલાક તેમજ સારો 

વ્યિહાર શીખિાડયા, જનેે અપનાિિાર્ી જીિનમાું સુખ અને શાુંબત 

આિી શકે છે. અન ેતેણ ેમન ેતે દરકે િસ્તુર્ી રોક્યો છે, જ ેમારા જીિનમા 

િગાડ પેદા કરી શકે છે, અન ેતે દરકે િસ્તુ પર રોક લગાિી છે, જ ેસમાજ, 

નફસ, િુબિ, માલ અને ઇઝ્ઝતન ેનુકસાન પહોુંચાડે છે. અન ેજમે જમે હુું 

ઉપરોક્ત બશિાઓ પર અમલ કરીશ તો મારી ખુશીઓમાું ખરખેર િધારો 

ર્શે. અન ેજમે જમે મારી િેદરકારી અને ગફલત હશ,ે એ પ્રમાણે મારી 

ખુશીઓમાું પણ ઘટાડો ર્શ,ે જટેલુું હુું  ઇસ્લામની બશિાઓર્ી મોઢુું  

ફેરિીશ, મારી ખુશીઓમાું પણ એટલો જ ઘટાડો આિશે. 

અન ેએિુું નર્ી કે ઇબતહાસની જમે હુું  બનદોર્ છુું , અન ે હુું  ભૂલ નર્ી 

કરતો અન ેમારામાું કમી નર્ી, મારા દીન ેમાનિીની બફતરત તેમજ ક્યારકે 

ર્તી કમજોરીનો ખ્યાલ કયો છે, મારાર્ી ભૂલ પણ ર્શ,ે મારામાું સહેજ 

કમી પણ રહેશ,ે એના માટે મારા પાલનહાર ેતૌિાનો દ્વાર ખલુ્લો રાખ્યો 
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છે, તેમજ  ઇબસ્તગ્ફાર અન ેઅલ્લાહ તરફ ઝુકિા માટેના દરિાજા  ખુલ્લા 

છે, જ ેમારી કમી અને ભલૂને ખત્મ કરી દે છે, અન ેમારા પાલનહાર પાસ ે

મારો દરજ્જો િુલુંદ કર ેછે. 

અન ે ઇસ્લામ દીનની દરકે બશિાઓ, અકીદા, અખલાક, આદાિ, 

વ્યિહાર, દરકે બશિાઓનુું મૂબળયુું કુરઆન અન ેપબિત્ર સુન્નત છે. 

અન ેઅુંતમાું હુું  ભારપૂિાક કહુું  છુું  કે કોઈ પણ માનિી દુબનયામાું કોઈ 

પણ જગ્યાએ રહેતો હોય જો ત ે સાચે અન ે ન્યાયપૂિાક આુંખો િડે 

ઇસ્લામને જોશે તો તે જરૂર ઇસ્લામનો સ્િીકાર કરશ,ે પરુંત ુખેદ એ છે કે 

ઇસ્લામ દીન બિશ ે કેટલાક જૂઠા આરોપો અર્િા કેટલીક ઘડેલી િાતો 

ઇસ્લામ તરફ બનસિત કરી ઇસ્લામને િદનામ કર ેછે. 

અન ેજો તે ખરખેર ઇસ્લામને જોિે અર્િા તેના ઘરિાળાઓ તરફ 

જોિે જઓે ખરખેર આના માટે કામ કરી રહ્યા છે, તો તેઓ જરૂર 

ઇસ્લામનો સ્િીકાર કરશે અન ેતેમાું દાખલ ર્ઈ જશે, આનાર્ી સ્પષ્ટ ર્ઈ 

જશ ે કે ઇસ્લામ માનિતાને ખુશી તરફ િોલાિે છે, અન ેસલામતી તેમજ 

શાુંબતમાું િધારો કરિા માટે િોલાિ ે છે, અને ત ે ન્યાય અન ેએહસાનના 

પ્રચાર માટે. જ્યાું સુધી ઇસ્લામના કેટલાક અનુયાયીઓ, જઓે સાચા 

દીનને કિૂલ નર્ી કયો, ઓછા હોય કે િધાર,ે કુંઈ પણ રીતે તેમના તરફર્ી 

ઇસ્લામ પર આરોપ મુકિો યોગ્ય નર્ી, જો કે ઇસ્લામ તેનાર્ી અળગો છે. 

ઇસ્લામર્ી મોઢુું  ફેરિનાર પોતે પોતાના જિાિદાર છે, ઇસ્લામે તેમને આ 

પ્રમાણે કરિાનુું નર્ી કહ્યુું, જો કે ઇસ્લામે તો તેમને આનાર્ી રોક્યા છે, જ ે

કુંઈ તેઓ કરી રહ્યા છે. પરુંતુ ન્યાયપૂિાક િાત એ છે કે દીનન ેસત્ય સારે્ 

ઉઠાિનાર, તેના આદેશો પર અમલ અન ેતેના બનયમોનો સ્િીકાર કરનાર 

તરફ જોિામાું આિ,ે જનેાર્ી બદલમાું તેની ઇઝ્ઝત ભરાઈ જશ,ે આ 

દીનનો સ્િીકાર કરનારાઓ માટે. ઇસ્લામે બહદાયત અન ેઅદિની િાતોને 
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ભલેને તે મોટી હોય કે નાની નસીહત કયાા િગર નર્ી છોડી અને એિી જ 

રીતે કોઈ ગુનોહ અર્િા ખરાિ આદત હોય તેના પર ચેતિણી આપ્યા 

િગર નર્ી છોડ્યા, અને તનેા માગાર્ી રોક્યા છે. 

એિી જ રીતે તે લોકો જમેણે તેની ઉું ચ્ચતા જાણિી રાખી, અન ેતેના 

આદેશો પર અડગ રહ્યા, ત ેલોકો ઘણા ખુશ રહ્યા, સારા અખલાકના હતા, 

અને તેમની તરિીયત સારા અખલાક પર ર્ઇ હોય, તો તેની ગિાહી દરકે 

નજીક અર્િા દૂર રહેિાિાળો અર્િા સમર્ાન કરનાર અર્િા બિરોધ 

કરનાર આપે છે. 

જ ેલોકો ફક્ત પોતાના દીનર્ી ગાફેલ મુસલમાનોની બસ્ર્બતને જુએ છે, 

કે તેઓ સત્ય માગાર્ી પર્ભ્રષ્ટ છે, તો આ ન્યાયપૂિાક િાત નર્ી, જો કે આ 

પોતાના પર જુલમ કરિા િરાિર છે. 

અુંતમાું આ ત ેદરકે બિન મુબસ્લમ માટે એક દાિત છે, જ ેઇસ્લામની 

ઓળખ કરિા ઇચ્છતો હોય અર્િા તેનો સ્િીકાર કરિાની ઈચ્છા ધરાિતો 

હોય. 

અન ેજ ેવ્યબક્ત ઇસ્લામમાું પ્રિેશ કરિા ઇચ્છતો હોય તો તેણે ગિાહી 

આપિી જોઈએ કે અલ્લાહ બસિાય કોઈ સાચો ઇલાહ નર્ી અને મુહમ્મદ 

અલ્લાહના પયગુંિર છે. તે દીનન ેશીખે છે અન ેતનેા પર અમલ કર ે છે 

જનેો આદેશ અલ્લાહ એ આપ્યો છે, જ્યાર ેપણ તે જટેલુું શીખશે અન ે

તેના પર અમલ કરશ ેતો તેની ખુશી િધી જશ ેઅને તેના પાલનહાર પાસ ે

તેના દરજ્જા ઊું ચા ર્શે. 



 

  


