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અપપિ 
 

શરું િરું છુું  અલ્લાિના નામથી જે ખુબજ 

મિેરબાન અને બિુજ દયાળુ છે, ફક્ત તેની 

ઈબાદત િરીએ છીએ અન ેફક્ત તેની જ મદદ 

માુંગીએ છીએ. અલ્લાિ તબારિ વ તઆલાના 

બેિદ લુત્ફો િરમ અને એિસાન થિી તમેજ 

િઝરત મુિમ્મદ (સ.અ.વ.) અન ે આલે 

મુિમ્મદ (અ.મ.ુ)ના વાતતાથી આ કિતાબન ે

ખુબજ એિતેરામની સાથ ે ઈમામ ે ઝમાના 

(અ.ત.ફ.શ.) ની હખદમતમાું અપપિ િરીએ 

છીએ, અલ્લાિ આપ (અ.)ના ઝુિૂરમાું જલ્દી 

િર ે તથા તેના સવાબને અમારા મરિૂમ 

િુટુુંબીજનો તથા તમામ મરિૂમ મોઅહમનોન ે

િદીયો િરીએ છીએ 

 

-પ્રિાશિ 
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આ કિતાબ હવશ ેબ ેશબ્દો... 
શરું િરું છુું  અલ્લાિના નામ થી જે 

ખુબજ મિેરબાન અને બિુજ દયાળુ છે. 

અલ્લાિ તબારિ વ તઆલાના બિેદ લતુ્ફો 

િરમ અન ેએિસાન થિી તથા ચૌદ મઅસમૂીન 

અલય્િ ેમતુસલામના વસીલાથી ફરી વખત એિ 

નાચીઝ િોહશશ થિી તય્યાર થયેલી આ 

કિતાબની પ્રથમ આવૃહિને ઈમામ ે ઝમાના 

(અ.ત.ફ.શ.) થી હખદમતમાું િદીયો પેશ િરીએ 

છીએ, િે ઇન્શાલ્લાિ આ િદીયો િબુલીય્યતના 

દરજ્જા સધુી પિોંચે, આમીન 

મોઅહમનોએ જે રીત ે માિ ે મુબારિે 

રમઝાનની દુઆઓની કિતાબ હિલ્યતલુ 

આબદેીન નો સદઉપયોગ િયો અન ે લાભ 

લીધો, તે ાિી અમોને પ્રોત્સાિન મળેલ અન ે

તેનાથી પ્રેરાયને અમોએ માિ ે રજબની આ 

કિતાબ “હિલ્યતલુ રજબીય્યનુ” ને પ્રિાહશત િરી 

રહ્યા છીએ જેની PDF ફાઈલ અમુિ વર્ષો 

પેિલા જ તય્યાર થઇ ગયેલ િતી . 
કિતાબનુું નામ  “હિલ્યતુલ રજબીય્યુન” 

રાખેલ છે જેનો અથપ થાય છે માિે રજબમાું 
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ઈબાદત િરનારની ઝીનત અન ેશિગાર. ઈમામ 

જઅફર ે સાકદિ (અ) ની કરવાયતમાું છે િ ે

જ્જયારે િયામત બરપા િશ ે ત્યારે અલ્લાિ 

તરફથી અવાજ આપવામાું આવશ ે િ ે ક્યાું છે 

રજબીય્યનુ ? ક્યાું છે તે લોિો િે જેઓ એ માિે 

રજબ ન ેએિતેરામ આપ્યો અન ે તે મહિનાથી 

ફાયદો ઉપાડ્યો  ?  
અરબી વ્યાિરિ મુજબ મઝુાફૂન એલઈિ 

િોવાના િારિે કિતાબનુું નામ હિલ્યતુલ 

“રજબીય્યીન” િોવુું જોઈએ પિ ઉપરોક્ત 

િદીસના અરબી મતન માું અયન રજબીય્યુન 

આવેલુું છે તે મુજબ કિતાબનુું નામ પિ 

“હિલ્યતુલ રજબીય્યુન” રાખેલ છે 

માિ ે રજબ અલ્લાિનો મિીનો છે, અન ે

આ મહિનાના કદવસો અને રાત્રીઓને આપિે 

નમાઝ, રોઝા, તતબીિ, દુઆ, ઇતતીગ્ફાર 

જેવી ઇબાદતો માું પસાર િરી આ અલ્લાિના 

મહિનાનો એિતેરામ રાખીએ અને તનેાથી 

ફાયદો ઉપાડીએ. આ કિતાબની અુંદર માિ ે

રજબના અલગ-અલગ આમાલનો સમાવેશ 

િરવામાું આવ્યો છે, જેની સમજુતી 
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ગુજરાતીમાું છે, મતન (text) અરબીમાું તનેા 

તરજુમા સાથે સમાવેશ િરેલ છે. આપિા 

આહલમોએ ભગેી િરેલી અન ે લખેલી જુદી 

જુદી કિતાબોમાુંથી આ કિતાબન ે તય્યાર 

િરવામાું આવેલ છે . 
આ સાથ ે એિ વાત લખવી જરૂરી 

સમજીએ છીએ િ ે િોઈ લેખિ – સુંપાદિ 

મઅસમૂીન (અ.મ.ુ)ના િૌલ-િદીસ લખવામાું 

ઈરાદાપૂવપિ ભૂલ ન િરે. તનેી પુરી િોહશશ િોય 

છે િે આવી મઝિબી કિતાબોમાું િોઈ પિ ભૂલ 

ન રિી ાય; છતાું પિ ‘માિસ માત્ર ભૂલને 

પાત્ર’ એ ઉહક્ત અનુસાર તમો વાચિોન ે િોઈ 

ભૂલ િે ત્રુટી નજર ેપડ ેતો તે સુધારીને પઢે અન ે

અમારું ધ્યાન ખેંચે, જેથી ભહવષ્યમાું 

છપાવવામાું આવનાર નવી આવૃહતમાું તે 

સુધારી લેવામાું આવે અન ેઆમ િરી પોત ેપિ 

સવાબમાું ભાગીદાર બન ે અન ે અમોને પિ 

સવાબના ભાગીદાર બનાવે. આ પિેલાની 

આવૃહિઓમાું રિી ગયેલ ભૂલોનુું ધ્યાન દોરવા 

બદલ તેમજ સલાિ-સુચન આપનાર તમામ 

મોઅહમનોનો આભાર વ્યક્ત િરીએ છીએ. 
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અુંતમાું કિતાબના સુંપાદન-પ્રિાશનમાું 

સિિાર આપનાર અન ેજુદી જુદી રીતે મદદરૂપ 

થનાર મોઅહમનોનો અુંતિરિપવૂપિ આભાર 

માનીએ છીએ. અલ્લાિ તઆલા ચૌદ 

મઅસમૂીન (અ.મ.ુ) ના વાતતાથી  તઓે 

બધાની, તેમજ આપિી બધાની તથા તમામ 

મોઅહમનોની તૌફીિાતમાું વધારો િર ે અન ે

તમામ િાજતોન ે પુરી િર,ે અન ે અમારી આ 

હખદમતને િબૂલ િર ે– ઇલાિી આમીન 

 

  

તા. ૫ માિે જમાદીઉલ આખર, હિજરી ૧૪૪૪ 

અલ્તાફિુસૈન માસુમઅલી નાથાિી 
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માિ ેરજબની ફઝીલત 
માિ ે રજબ, માિે શઅબાન અન ે

માિે રમઝાન ખુબજ મિાન મિીનાઓ છે 

અન ે આ મિીનાઓની ફઝીલતમાું ઘિી બઘી 

કરવાયતો અન ે ફઝીલતો મળે છે જેમાુંથી ફક્ત 

થોડી એવી અઝમત બયાન િરીએ છીએ. રસલૂ ે

ખદુા (સ.અ.વ.) ફરમાવ ે છે િ ે “માિ ે રજબ 

અલ્લાિનો મિાન મિીનો છે િે તનેો એહ્તેરામ 

અને તનેી ફઝીલત જેવી ફઝીલત બીા િોઈ 

મહિના જેવી નથી, અન ેઆ િારિે તને ે માિ ે

અસમ પિ િિેવામાું આવ ે છે. આ મહિનામાું 

િાફીરો સાથ ેજુંગ િરામ છે; રજબ અલ્લાિનો 

મહિનો છે, શઅબાન મારો મહિનો છે અન ે

માિે રમઝાન મારી ઉમ્મતનો મહિનો છે.” 
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સુંયકુ્ત (દરરોજ િરવાના) 
આમાલ  

 

રોઝા રાખવા 
ઈમામ મસૂા િાહઝમ (અ.) ફરમાવ ેછે 

િે જે િોઈ માિ ેરજબમાું એિ રોઝો રાખશે તો 

જિન્નમની આગ તેનાથી એિ વર્ષપના અુંતર 

સુધી દૂર થઇ જશ.ે જન્નતમાું રજબ નામની 

એિ નિરે છે જે દધૂથી પિ વધારે સફેદ અન ે

મધથી પિ વધારે મીઠી છે; બેશિ જે િોઈ માિ ે

રજબમાું એિ રોઝો રાખશે તે આ નિેરમાુંથી 

સેરાબ થશ.ે 

આ મહિનામાું ગરુવાર,ે જુમઆ્ અન ે

શહનવાર ે એમ ૩ કદવસ રોઝા રાખ,ે િારિ િ ે

કરવાયતમાું છે િે જે િોઈ િરામ મિીનાઓ 

(એટલે િ ે રજબ, ઝીલ્િાદ, ઝીલ્િજ્જજ અન ે

મોિરપમ) માુંથી એિ િરામ મહિનામાું આ 

મુજબ ત્રિ રોઝા રાખશ ેતો અલ્લાિ તઆલા 

તે રોઝેદાર માટ ે નવસો વર્ષપની ઈબાદતનો 

સવાબ લખશે. જે િોઈ માિ ે રજબમાું ત્રિ 
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રોઝા રાખશ ે તો તનેી ઉપર જન્નત વાહજબ 

થઇ જશે. 

 

રોઝા રાખનારનો સવાબ 
રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) એિ 

હવગતવાર િદીસમાું માિ ે રજબના રોઝાઓ 

રાખવાનો સવાબ બયાન િરે છે અને ફરમાવ ેછે 

િે ઈમાનની સાથ ે અન ે અલ્લાિની ખશુનદુી 

માટ.ે.. 

જે િોઈ માિ ે રજબમાું એિ રોઝો 

રાખશે તે અલ્લાિ તઆલાની મિાન ખુશનુદી 

િાુંહસલ િરવાનો મુતતિક્િ થશે, તે રોઝેદારથી 

ગઝબ ે ઇલાિી દૂર થશ ે અન ે તેની માટે 

જિન્નમના દરવાાઓમાુંથી એિ દરવાજો 

બુંધ થઇ જશ;ે અગર આખી ઝમીન ઉપર સોનુું 

ફેલાવી દવેામાું આવ ે અને તે રોઝેદારન ે

આપવામાું આવે તો આ બદલો પિ તનેા 

રોઝાના અજર િરતાું વધારે નથી, નેિીઓ 

હસવાય તેના આ રોઝાનો અજર દુહનયામાું 

બીજુું  િઈ ન િોય શિ ેપિ શતપ છે િ ેઆ રોઝો 
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ચોખ્ખી અને પાિ હનય્યતથી ખુદાની ખુશનુદી 

માટે રાખવામાું આવેલ િોય; રાતના સમયે તનેી 

દસ દુઆઓ િબૂલ થાય છે; 

જે િોઈ માિ ે રજબમાું બ ે રોઝા 

રાખશ ે તેન ે અલ્લાિ તરફથી એટલી ઇઝ્ઝત 

મળશે િ ે આસમાનમાું તમેજ ઝમીનમાું 

રિેવાવાળાઓ તને ેબયાન નહિ િરી શિે; અન ે

અલ્લાિ તનેે દસ સાદેિીન (સાચ્ચાઓ) નો 

અજર અતા િરશ,ે જેવી રીતે સાદેિીન 

િયામતના કદવસ ેશફાઅત િરશે તવેીજ રીતે તે 

પિ શફાઅત િરશે, ત ે સાદિેીન સાથ ે મહ્શૂર 

થશે અન ે જન્નતમાું દાખલ થશે, અને તે 

સાદેિીનના દોતતો અને સાથીઓમાુંથી િશ.ે 

જે િોઈ માિ ે રજબમાું ત્રિ રોઝા 

રાખશે તો અલ્લાિ તનેી અન ે  જિન્નમની 

આગની વચ્ચ ે હસિેર વર્ષપના રતતાના અુંતર 

જેટલી લાુંબી આડ મૂિી દેશ,ે ઇફતારી ના સમયે 

અલ્લાિ તને ે િિેશ ે િ ે મારી ઉપર તારો િક્િ 

વાહજબ છે,  તારી ઉપર મારી મોિબ્બત અન ે

સરપરતતી વાહજબ છે, અને ફકરતાતાઓ ગવાિ 
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રિજો િ ે મે તનેા થયેલા ગનુાિો અન ે થનાર 

ગુનાિોને માફ િયાપ. 

જે િોઈ માિ ે રજબમાું ચાર રોઝા 

રાખશ ે તો અલ્લાિ તેન ે બધી બલાઓથી 

સલામતી અતા િરશ ે અન ે મોટી મોટી 

બીમારીઓ તથા દજ્જાલના કફત્નાથી 

બચાવશે, અન ેિબરના અઝાબથી પનાિ અતા 

િરશ;ે અલ્લાિ તનેે તૌબા િરનાર અિલમુંદોનો 

અજર અતા િરશ ેઅન ેતેન ુઆમાલનામુું તેના 

જમિા િાથમાું આપી દવેામાું આવશે અને 

તેનો શુમાર ઉચ્ચ ઈબાદત િરવાવાળાઓ સાથ ે

થશે. 

જે િોઈ માિ ે રજબમાું પાુંચ રોઝા 

રાખશે તો અલ્લાિ તઆલા ઉપર તેનો િક્િ 

થશે િ ેઅલ્લાિ તેન ેિયામતના કદવસ ેરાઝી િર ે

અન ે િયામતના કદવસ ે તેનો ચેિરો ચૌદમીના 

ચાુંદની જેમ િશ,ે અને માટીના રજ-િિોની 

સુંખ્યા મજુબ નેિી અતા િરશ,ે હિસાબ વગર 

જન્નતમાું દાખલ િરશે, અન ે તેન ે િિેવામાું 

આવશે િે તારા પાલનિાર અલ્લાિ પાસ ે જે 

િઈ પિ િાજત િોઈ તનેી તમન્ના િરે. 
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જે િોઈ માિ ે રજબમાું છ રોઝા 

રાખશે તો ત ેિબરમાુંથી એ િાલતમાું ઉભો થશ ે

િે તેના ચેિરા ઉપર એવુું ચમિતુું નૂર િશે િ ે

જેની રોશની સૂરજના નૂરથી પિ વધાર ેિશ,ે 

અલ્લાિ તઆલા તને ે િયામતના કદવસ ેઅમન 

અન ેસલામતી સાથે મબઉસ િરશ,ે પુલે સેરાત 

ઉપરથી હિસાબ વગર પસાર થઇ જશ ેતેમજ 

અલ્લાિ તેન ેઆિ ેવાલેદૈન અન ેિત્એ-રિેમના 

ગુનાિોના અઝાબથી અમાન આપશે. 

જે િોઈ માિ ે રજબમાું સાત રોઝા 

રાખશે તો જિન્નમના જે સાત દરવાાઓ છે 

તે દરેિ રોઝાના બદલામાું અલ્લાિ તે સાત ે

દરવાાઓન ે બુંધ િરી દેશે અન ે તેના શરીરને 

જિન્નમની આગ ઉપર િરામ િરી દેશે.  

જે િોઈ માિ ે રજબમાું આુંઠ રોઝા 

રાખશ ેતો જન્નતના જે આુંઠ દરવાાઓ છે તે 

દરેિ રોઝાના બદલામાું અલ્લાિ તે આુંઠે 

દરવાાઓન ે ખોલી દેશે અન ે તેને િિેવામાું 

આવશે િ ે તને પસુંદ િોય તે દરવાામાુંથી 

જન્નતમાું દાખલ થઇ ા. 
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જે િોઈ માિ ે રજબમાું નવ રોઝા 

રાખશ ે ત ે િબ્રમાુંથી “લા ઇલાિ ઈલ્લલ્લાિ” 

િિેતો ઉભો થશે, તનેો ચેિરો જન્નતી િશ,ે 

તેનો ચેિરો એવો ચમિતો િશે િે લોિો 

એિબીાન ે એવુું િિેશ ે િ ે શુું આ અલ્લાિના 

પસુંદ િરેલા  નબી છે ? અને તે હિસાબ વગર 

જન્નતમાું દાખલ થશ ે અન ે આ અજર તો 

રોઝેદારને ઓછામાું ઓછો અજર છે (અન ે

િજી પિ હબજો ઘિો અજર તો છે જ.) 

જે િોઈ માિ ે રજબમાું દસ રોઝા 

રાખશે તનેે અલ્લાિ તઆલા મોતી અન ે

યાિૂતથી બનેલી બે પાુંખ અતા િરશે િે જેના 

થિી ત ેપુલે હસરાત ઉપરથી ઉડીને હવજળી વેગ ે

જન્નતો તરફ આગળ વધશ,ે અલ્લાિ તેના 

બુરા િાયોને નેિીમાું બદલી આપશે, અન ે

અલ્લાિ તેન ે પોતાના મુિરપબ (નજીિના) 

બુંદાઓમાું શમુાર િરશે િે જેઓ અલ્લાિની 

ખુશનુદી માટે અદ્લ ઉપર મક્િમ િશે, અને ત ે

રોઝેદારે ાિ ે એિસો વર્ષપ મક્િમતા અને સબ્ર 

સાથે અલ્લાિ તઆલાની ખશુનુદી માટે 

ઈબાદત િરી િોય (તેનો અજર અતા િરશે). 
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જે િોઈ માિ ે રજબમાું અહગયાર 

રોઝા રાખશ ે  તે િયામતના કદવસે અલ્લાિની 

નજીિ તનેાથી વધારે અફઝલ દરજ્જજો િોઈ 

બુંદાનો નહિ િોય હસવાય િે જેિ ેઆ બુંદાની 

જેમ અથવા તેનાથી વધારે રોઝા રાખ્યા િોય. 

જે િોઈ માિ ે રજબમાું બાર રોઝા 

રાખશ ેતેન ેઅલ્લાિ તઆલા િયામતના કદવસ ે

સુન્દોસ અન ે ઇતતબ્રિથી બનેલા બ ે લીલા 

રુંગના િપડા પિેરાવી તેનુું સન્માન િરશે. આ 

િપડા એવા િશે િ ે જો તેમાુંથી એિ િપડાને 

પિ દુહનયા તરફ ખોલી દવેામાું આવે તો પવૂપ 

અને પહચચમ કદશાની વચ્ચનેી બધી વતતુઓ 

રોશન થઇ ાય અન ે ચમિવા લાગશે અન ે

દુહનયા મશિની સુગુંધથી પિ વધારે પાિ અને 

ચોખ્ખી થઇ ાય. 

જે િોઈ માિ ે રજબમાું તરે રોઝા 

રાખશે તેના માટે િયામતના કદવસે અશપના 

છાયામાું લીલા યાિૂતનો સુફરો બીછાવવામાું 

આવશે િે જેની હવશાળતા દુહનયાની હવશાળતા 

િરતાું હસિરે ગિી વધાર ેિશ ેઅને તનેા પાયા 

મોતીઓથી બનેલા િશ,ે આ સફુ્રરાની ઉપર 
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મોતીઓ તથા યાિૂતના બનેલા ઘિા બધા 

વાસિો િશ,ે જે દરેિ વાસિોમાું અલગ અલગ 

ાતના હસિેર િાર પિવાન િશે, જેનો તવાદ 

અન ે જેની સગુુંધ એિ-બીાથી અલગ િશે;  

લોિો જયાર ે િયામતની સખ્તીઓમાું અને 

પરેશાનીમાું િશ ે તવેા સમયે આ રોઝેદાર માટ ે

આ સુફરો િશે જેમાું તેની માટ ેફાયદો િશે.  

જે િોઈ માિ ે રજબમાું ચૌદ રોઝા 

રાખશે તનેે અલ્લાિ તઆલા મોતીઓ અને 

યાિૂતથી બનેલા એવા મિેલો અતા િરશ ેિ ેજેન ે

િોઈ આુંખે જોયા નહિ િોય અને િોઈ િાન ે

સાુંભળયુું નહિ િોય તેમજ િોઈ ઇન્સાનના 

કદલમાું એવો ખયાલ પિ નહિ આવ્યો િોય. 

જે િોઈ માિ ે રજબમાું પુંદર રોઝા 

રાખશે ત ે િયામતના કદવસ ે આમનેીન 

(અલ્લાિના અઝાબ્થી સલામત લોિો) સાથ ે

ઉભો િશ;ે અન ેજે િોઈ ફકરતાતા અથવા નબી 

અથવા રસૂલ ત્યાુંથી પસાર થશે તેઓ તને ે

ખુશખબરી અન ે મુબારિબાદી આપશ ે િે ત ુ

અલ્લાિના અઝાબથી અમનમાું છો, અલ્લાિ 

થી મુિરપબ (નજીિ) છો, તન ે આ શરફ 

https://downloadshiabooks.com/



હિલ્યતુલ રજબીય્યૂન 

 

અનકુ્રમહિિા  10 

 

(દરજ્જજો) િાુંહસલ થયો છે, બીા પિ આ 

દરજ્જજો મેળવવા માુંગે છે, તુ મોિતરમ છો 

અન ેતુ જન્નતી છો. 

જે િોઈ માિ ે રજબમાું સોળ રોઝા 

રાખશ ે તે એવા પિેલા લોિોમાુંથી િશ ે િે જે 

નૂરની સવારી ઉપર સવારી િરીને જન્નતોમાું 

ઉડીન ે દારર રિમાન (અલ્લાિની અનિદ 

રિમતનુું મિામ) સુધી જશ.ે 

જે િોઈ માિ ે રજબમાું સિર રોઝા 

રાખશ ેતેની માટ ેિયામતના કદવસે પુલે સેરાત 

ઉપર હસિેર િાર નૂરાની હચરાગ લગાવવામાું 

આવશ ેજેથી આ નૂર વડે ત ેપુલે સેરાત ઉપરથી 

પસાર થઇ જન્નતોમાું દાખલ થઇ ાય; 

ફકરતાતાઓ તેનુું તવાગત િરતા-િરતા અન ે તેન ે

સલામ િરતા-િરતા તેની પાછળ પાછળ આવ.ે 

જે િોઈ માિ ે રજબમાું અઢાર રોઝા 

રાખશે તેનુું મિામ મોતીઓ અને યાિૂતથી 

બનેલા તખ્ત ઉપર, િઝરત ઈબ્રાિીમ (અ.) ના 

મિામની સાથે, તમેના મિેલમાું િશે. 

જે િોઈ માિ ે રજબમાું ઓગિીસ 

રોઝા રાખશ ેતનેી માટે અલ્લાિ તઆલા તેની 
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માટે જન્નતમાું િઝરત આદમ (અ.) તથા 

િઝરત ઈબ્રાિીમ (અ.) ના પડોશમાું મુલાયમ 

મોતીઓનો મિેલ બનાવશ ેજેથી તે રોઝેદાર તે 

બન્ને નબીઓને સલામ િરી શિે અને ત ેબન્ને 

નબીઓ પિ તનેુું આ મિામ જોયન ે તનેે 

સલામ િરશે; અન ે તનેી માટ ે દરેિ રોઝાના 

બદલામાું િાર વર્ષપના રોઝાનો સવાબ અતા 

િરશે. 

જે િોઈ માિ ે રજબમાું વીસ રોઝા 

રાખશ ે તો ાિ ે તેિ ે વીસ િાર વર્ષપ 

અલ્લાિની ઈબાદત િરી િોય (તેવો અજર 

અન ેસવાબ તનેે આપવામાું આવશે) 

જે િોઈ માિ ે રજબમાું એિવીસ 

રોઝા રાખશ ેિયામતના કદવસે ઘિા બધા મોટા 

ગુનેિગારો અન ેખતાિાર લોિોના િક્િમાું તનેી 

શફાઅત િબૂલ થશ ે ભલે પછી તેઓ બધાની 

સુંખ્યા “રબીઆ” અન ે “મોઝર” િબીલાના 

લોિોની સુંખ્યા જેટલી વધાર ે િમે ન િોય. 
જે િોઈ માિ ેરજબમાું બાવીસ રોઝા 

રાખશે તો તનેી માટ ે આસમાનમાુંથી અવાજ 

આપવામાું આવશે િે અય અલ્લાિના ચહિતા 
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બુંદા અને દોતત, િુું તન ે અલ્લાિ તરફથી 

મિાન દરજ્જાની ખુશખબરી આપુું છુું  અને 

નબીઓ, હસદ્દીિો, શોિદા તથા સાલેિીન સાથ ે

િમનશીની અન ે દોતતીની ખુશખબરી આપુું 

છુું , આ તેઓ છે જેને અલ્લાિ તઆલાએ 

નેઅમતો આપી છે; ખરેખર િેટલા સારા દોતતો 

છે. 

જે િોઈ માિ ે રજબમાું ત્રવેીસ રોઝા 

રાખશે તો આસમાનમાુંથી અવાજ આપવામાું 

આવશે િે ખુશનસીબ છો ત ુ અય અલ્લાિના 

બુંદા, ત ે ઓછી મિનેત િરી છે પિ તનેો 

બદલામાું િેટલી બધી નેઅમતો છે; ખુશાબિાલ 

છે તારી માટ ે જયાર ે તારી સામથેી પડદાઓ 

િટાવી લેવામાું આવશે, અન ે તારા ઉદાર 

પાલનિાર તરફથી સવાબ તરફ આગળ વધીશ 

અન ેદારીસ સલામમાું િઝરત ઈબ્રાિીમ (અ.) 

ની પડોશમાું મિાન અલ્લાિની નજીિનુું મિામ 

મળી જશે. 

જે િોઈ માિ ેરજબમાું ચોવીસ રોઝા 

રાખશ,ે જયાર ે મલિુલ મૌત (અ.) તનેી ઉપર 

નાહઝલ થશ,ે તો તેન ે એિ જવાનની શિલમાું 

https://downloadshiabooks.com/



હિલ્યતુલ રજબીય્યૂન 

 

અનકુ્રમહિિા  13 

 

જોશે િ ેજે જન્નતી સવારી ઉપર સવાર િશ,ે 

જેિ ેજન્નતી હલબાસ પેિરેલો િશે; તનેા એિ 

િાથમાું લીલા રુંગનુું રેશમ િશ ે િ ે જે મસિની 

ખુતાબુથી ભરપુર િશે, અને તેના બીા િાથમાું 

સોનાનો પ્યાલો િશે જે જન્નતની પાિ શરાબ 

થી ભરેલો િશે; તો જયારે તેની રૂિ િબ્ઝ િરશે 

ત્યારે તેને આ જન્નતી શરાબથી સેરાબ િરશે 

જેથી તેની માટ ે સિરાતે મૌત આસાન થઇ 

જશે; પછી તનેી રૂિને લીલા સગુુંધી રેશમમાું 

લઇ જશે અને તેની ખુતાબ ુસાત આસમાનમાું 

રિેવાવાળાઓ સધુી પિોચશે, તે પોતાની 

િબરમાું સેરાબ રિેશે ત્યાું સધુી આ રોઝેદારન ે

િબ્રમાુંથી ઉઠાડવામાું આવશે અન ેિોવ્ઝે નબી 

(િવ્સર) સુધી પિોંચી ાય. 

જે િોઈ માિ ેરજબમાું પચ્ચીસ રોઝા 

રાખશ ે તો જયાર ે તે િબરમાુંથી બિાર આવશ ે

તો હસિેર િાર ફકરતાતાઓ તેની સાથે મુલાિાત 

િરશે, િે જે દરેિના િાથોમાું મોતીઓ અન ે

યાિૂતોના પરચમ િશે અને જન્નતી હલબાસ 

તથા આભરુ્ષિો અન ે ઝવેરાતની સાથ ે તેઓ 

બધા આ રોઝેદાર તરફ આવશે અન ે િિેશે િ ે
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અય અલ્લાિના ચહિતા બુંદા, તારા પાલનિાર 

તરફ પ્રયાિ િર. તો આ રોઝેદાર તે પિેલા 

લોિોમાુંથી િશ ેજે અલ્લાિના મિુરપબ બુંદાઓ 

સાથે જન્નતમાું દાખલ થશ.ે આ મુિરપબ 

બુંદાઓ ત ે િશે જેનાથી અલ્લાિ રાઝી િશ ે

અન ે તેઓ પિ અલ્લાિથી રાઝી િશે, આ 

ખુબજ મોટી સઆદત અન ેિામયાબી છે. 

જે િોઈ માિ ેરજબમાું છવ્વીસ રોઝા 

રાખશે તો અલ્લાિ તેના અશપના છાયાુંમાું તેની 

માટ ે મોતીઓ અને યાિૂતના એિસો મિેલ 

બનાવશે, તે દરેિ મિેલની ટોચ ઉપર જન્નતી 

લાલ રેશમથી બનેલો ખૈમો િશ;ે તેની અુંદર 

રોઝેદારઆરામથી સુિનુ સાથે સુતો િશ ેજયારે 

િે આ જ સમયે બીા લોિો િજી હિસાબ-

કિતાબ દવેામાું મશગૂલ િશ.ે 

જે િોઈ માિ ે રજબમાું સત્યાવીસ 

રોઝા રાખશ ે અલ્લાિ તઆલા તેની િબ્રને 

ખુબજ હવશાળ બનાવી દેશે િ ેજેની હવશાળતા 

ચારસો વર્ષપના રતતા જેટલી િશે, અને ત ે

જગ્યાન ે હમતિ અન ે અુંબરની ખુતાબુથી ભરી 

દેશે. 
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જે િોઈ માિ ે રજબમાું અઠ્યાવીસ 

રોઝા રાખશ ે તો અલ્લાિ તઆલા તનેી અને 

જિન્નમની આગની વચ્ચ ેનવ આડ (ખુંદિ)નો 

ફાસલો પાડશે િે જે દરેિ ખુંદિની વચ્ચેનુું અુંતર 

ઝમીન અન ે અસમાનની વચ્ચેનુું અુંતર અન ે

ફાસલો છે જે પાુંચસો વર્ષપના રતતાનુું અુંતર છે. 

જે િોઈ માિ ે રજબમાું ઓગિત્રીસ 

રોઝા રાખશ ેતો અલ્લાિ તઆલા તેન ેમાફ િરી 

આપશ ેભલે પછી તે ઝુલ્મ િરનાર િાકિમ િમે 

ન િોય અથવા એવી ઔરતને પિ માફ િરી 

આપશે ભલે પછી તેિીએ હસિેર વખત 

બદિામ િયાપ િશે પિ શતપ એ છે િે આ ગુનાિો 

પછી માિે રજબના આ રોઝાઓ થિી 

અલ્લાિની ખુશનુદી પામવાનો ઈરાદો િયો 

િોય અન ેઅલ્લાિ પાસ ેજિન્નમથી છુટિારા 

માટ ેમાફી માુંગી િોય. 

જે િોઈ માિ ે રજબમાું ત્રીસ રોઝા 

(પરૂા મહિનાના રોઝા) રાખશે તો 

આસમાનમાુંથી અવાજ આપવામાું આવશે િે 

અય અલ્લાિના બુંદા, જે વીતી ગયુું છે તને ે

અલ્લાિ ેમાફ િરી આપ્યુું, િવ ેજે જીંદગી બાિી 
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છે તમેાું નવેસરથી અમલ શર િર. અલ્લાિ 

તઆલા તેને દરેિ જન્નતોમાું સોનાના ચાલીસ 

િાર શેિરો અતા િરશે, દરેિ શેિરોમાું ચાર 

િરોડ મિેલ િશ,ે દરેિ મિેલમાું ચાર િરોડ ઘર 

િશે, દરેિ ઘરની અુંદર ચાર િરોડ સોનાના 

સુફરાઓ િશે, દરેિ સુફરા ઉપર ચાર િરોડ 

પ્યાલાઓ િશે, દરેિ પ્યાલાઓમાું ચાર િરોડ 

ાતની એવી વાનગીઓ અન ેપીિા િશ ેિ ેજે 

દરેિનો તવાદ અલગ-અલગ િશ;ે અને દરેિ 

ઘરની અુંદર ચાર િરોડ સોનાના પલુંગ િશ,ે જે 

દરેિ પલુંગની લુંબાઈ એિ િાર િાથ જેટલી 

અને તનેી પિોળાઈ પિ એિ િાર િાથ 

જેટલી િશ,ે તે દરેિ પલુંગ ઉપર િૂરલઈન િશ,ે 

તે દરેિ િુરલઈન ના માથા ઉપર ત્રિ લાખ 

નૂરાની ચમિતા ગુુંથાયેલા વાળ િશે, અન ે ત ે

દરેિન ેદસ લાખ િનીઝોએ મતિ અન ેઅુંબરની 

ખુતાબુથી ભરપૂર િરતી  િશ,ે જેથી આ 

રોઝેદારન ે તેનાથી ફાયદો પિોંચે; આ બધો 

સવાબ માિ ે રજબના પૂરા મહિનાના રોઝા 

રાખનાર માટ ેછે. 
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માિ ેરજબના અુંતના રોઝાઓ 
રાવી િિે છે િે માિે રજબ પૂરો થવા 

ઉપર િતો અન ે આ મહિનામાું થોડા કદવસો 

િજી બાિી િતા ત્યારે િુું એિ વખત ઈમામ 

જઅફર ેસાકદિ (અ.) ની હખદમતમાું પિોંચ્યો. 

ઈમામ (અ.) ની મબુારિ હનગાિ જયારે મારી 

ઉપર પડી તો મન ેપછુયુું િ ે “શુું આ મહિનામાું 

રોઝા રાખ્યા િ ેનિીં ?” તો મેં જવાબ આપ્યો 

િે “અય ફરઝુંદ ે રસૂલ (સ.અ.વ.) અલ્લાિની 

િસમ, મેં એિ પિ રોઝો નથી રાખ્યો”; તો 

આપ (અ.) એ ફરમાવ્યુું િ ે “ત ે આમ િરીને 

(એટલે િે માિ ે રજબમાું રોઝા ન રાખીન)ે 

એટલો મોટો સવાબ જતો િયો છે િ ે જેની 

ગિતરી અલ્લાિ હસવાય બીજુું  િોઈ ાિતુું 

નથી; ખરેખર આ મહિનો તે મહિનો છે િે જેન ે

બીા મિીનાઓ ઉપર ફઝીલત આપી છે તથા 

તેની િુરમત અન ેએહ્તેરામને મિાનતા આપી 

છે; અન ે આ મહિનાના રોઝેદારોન ે ઇઝ્ઝત 

અન ેએહ્તરેામ િરવાનુું અલ્લાિ ેપોતાની ઉપર 

વાહજબ બનાવ્યુું છે.”  
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તો પછી મ ે િિયુું િે “અય ફરઝુંદે 

રસૂલ (સ.અ.વ.), માિે રજબના જેટલા 

કદવસો બાિી છે તે કદવસોમાું રોઝા રાખુું તો શુું 

મન ે આ મહિનાના રોઝેદારોને મળનાર 

સવાબમાુંથી અમુિ સવાબ મળશે ?” ઈમામ 

(અ.) જવાબ આપ ેછે િ ે 

“જે િોઈ માિ ેરજબના અુંતમાું એિ 

રોઝો રાખશ ે તો અલ્લાિ તનેે સિરાતની 

િાલતમાું મતુાિેલીથી તથા મૌત પછીના ડરથી 

અને િબરના અઝાબથી અમાન આપશ;ે જે 

િોઈ માિ ેરજબના અુંતમાું બે રોઝા રાખશ ેતો 

આસાનીથી પુલે હસરાત ઉપરથી પસાર થઇ 

જશે;  

જે િોઈ માિ ે રજબના અુંતમાું ત્રિ 

રોઝા રાખશ ે તો િયામતના કદવસના ડરથી 

તેમજ ત ે કદવસની મુતાિેલીઓથી અન ે ખૌફથી 

અમાનમાું (બચેલો) રિેશે અન ે તેન ે

જિન્નમની આગથી મુહક્ત અન ે નાત 

આપવામાું આવશે.” 

 

https://downloadshiabooks.com/



હિલ્યતુલ રજબીય્યૂન 

 

અનકુ્રમહિિા  19 

 

રોઝા ન રાખી શિ ેતો શુું િરવુું ? 
રસલૂ ેખદુા (સ.અ.વ.) ન ેપછુવામાું આવ્યુું  

િે જો િોઈ નબળાઈના િારિે અથવા 

હબમારીના િારિે, અથવા ઔરતો અમુિ 

કદવસોમાું પાિ ન િોવાના િારિે માિ ેરજબના 

રોઝાઓ ન રાખી શિ ેતો આ બધો સવાબ મળ ે

તનેી માટ ેશુું િરવુું જોઈએ ? આપ (સ.અ.વ.) 

એ જવાબ આપ્યો િે દરિે રોઝાની બદલે 

હમતિીનોને એિ રગીફ (ખોરાિમાું પુરતી થઇ 

રિે તવેી રોટલી) સદ્િો આપ,ે િસમ છે તે 

અલ્લાિની િે જેના િબ્ઝએ િદુરતમાું મારી 

ાન છે, જો િોઈ આ મુજબ દરેિ કદવસે સદ્િો 

આપશે તો આ બધો સવાબ તેન ેમળશે, બલ્િ ે

તેની િરતા વધારે સવાબ મળશે િારિ િે જો 

આસમાનો અને ઝમીનની તમામ મખ્લૂિાત 

ભેગી મળે અને માિે રજબના રોઝા રાખવાના 

સવાબની ગિતરી િર ેતો પિ આ સવાબ તથા 

અજરની ફઝીલત અન ે દરજ્જાઓના દસમાું 

ભાગ સુધી પિ પિોંચી નહિ શિે; 

ફરી આપ (સ.અ.વ.) ને પુછવામાું આવ્યુું 

િે અય અલ્લાિના રસૂલ, જો િોઈ આ સદ્િો 
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આપવા માટ ે પિ શહક્ત ન ધરાવતો િોય તો 

તિે ેશુું િરવુું ? આપ (સ.અ.વ.) એ ફરમાવ્યુું િે 

રજબ મહિનામાું દરરોજ ત્રીસ કદવસ સુધી આ 

તતબીિન ેએિસો વખત પઢવુું : 

لْإِ  انَّ ا ٰ ُسْبحَّ َّا  هِ ل ْن ل انَّ مَّ لِْیِل ُسْبحَّ الْجَّ
انَّ  ،  يَّْنبَّغِي الت َّْسِبْیُح إِل َّا لَّه   ُسْبحَّ

 َّ لْأ ِ ا ز  َّعَّ لْأ انَّ مَّْن لَِّبسَّ ا ِم ُسْبحَّ ْكرَّ
َّْهل    الِْعز َّ وَّ ُهوَّ لَّه    أ

તરજુમો : પાિ છે તે મિાન અલ્લાિ 

! પાિ છે એ િે જેના હસવાય િોઈ 

તતબીિન ે લાયિ નથી, પાિ છે જે 

માનવુંત અને િરામતવાળો છે, પાિ 

છે જેિ ે ઇઝ્ઝતનો હલબાસ ધારિ 

િયો છે અન ે ફક્ત તે જ આ 

હલબાસન ેલાયિ છે 
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ઇહતતગ્ફાર (માફી માુંગવી) 
રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) ફરમાવે છે િે માિે 

રજબ મારી ઉમ્મત માટે ઇહતતગ્ફાર એટલે િ ે

અલ્લાિ પાસે માફી માુંગવાનો મહિનો છે, તો 

આ મહિનામાું અલ્લાિ પાસ ે ખબુજ માફી 

માુંગો િારિ િ ે અલ્લાિ ખબુજ માફ િરનાર 

અન ેબિુજ મિરેબાન છે; અને રજબને અસબ 

પિ િિવેામાું આવે છે િારિ િે મારી ઉમ્મત 

ઉપર અલ્લાિની રિમત આ મહિનામાું ખબુજ 

વધાર ેફેલાવવામાું છે, તો જેમ બન ેતમે વધાર ે

િિો િ ે: 

َّْستَّْغِفُر  َّلُُه الت َّْوبَّةَّ اهللَّ أ َّْسأ  وَّ أ
અલ્લાિ પાસે માફી માુંગુું છુું અન ે

તેની પાસે તૌબાનો સવાલ િરું છુું 
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ઇહતતગ્ફાર (૧૦૦ વખત) તેમજ 

સદ્િો 
િઝરત રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) ફરમાવ ેછે 

િે જે િોઈ માિે રજબમાું એિસો વખત આ 

મજુબ ઇહતતગ્ફાર િર ે અન ે ત્યારબાદ સદ્િો 

આપ ે તો અલ્લાિ તઆલા તેન ે રિમત અન ે

મગફેરત અતા િરશે; અને જે િોઈ ચારસો 

વખત પઢ ે તો અલ્લાિ તઆલા તેને એિસો 

શિીદનો અજર અતા િર ે છે; અન ે િયામતના 

કદવસે અલ્લાિ તનેે િિેશે િે તારે જે િુંઇ પિ 

જરૂર િોય તેની તમન્ના િર િુું તન ેઅતા િરીશ. 

َّْستَّْغِفُر  َّا إِلٰهَّ إِل َّا ُهوَّ ال َّذِ اهللَّ أ  وَّْحدَّ ْي ل
َّا  ه   رِ ل ُ  ه  لَّ كَّ يْ شَّ َّت َّْیِه وْ وَّ أ  ُب إِل

માફી માુંગુું છુું એ અલ્લાિની જેના 

હસવાય બીજો િોઈ ઈબાદતને લાયિ 

નથી, તે એિ જ છે, તેનો િોઈ 
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ભાગીદાર નથી અને તેની તરફ પાછો 

ફરું છે (તૌબા િરું છુું) 

સવાર-સાુંજ ઇહતતગ્ફાર (૭૦ વખત) 
કરવાયતમાું છે િ ે જે િોઈ નીચે મજુબ 

ઇહતતગ્ફાર િર ેતો જો અગર તનેે માિ ેરજબમાું 

મૌત આવ ેતો અલ્લાિ તેનાથી રાઝી િશ ેઅન ે

માિે રજબની બરિતના િારિે તને ેજિન્નમની 

આગ અડશ ે પિ નિીં. સવાર ે હસિેર વખત 

અને સાુંજે પિ હસિેર વખત નીચે મુજબ િિ ે

િે 

َّْستَّْغِفُر  َّتُ اهللَّ أ َّْیِه وْ وَّ أ  ُب إِل
અલ્લાિ પાસે માફી માુંગ ુ છુું અન ે

તેની તરફ પાછો ફરું છે (તૌબા િરું 

છુું) 
અન ેહસિેર વખત ઇહતતગ્ફાર પછી બન્ને 

િાથોન ેઉંચા િર ેઅને િિે 

 َّ ُهم  َّلل ٰ ِ ا َّي َّ  يْ اْغِفْر ل  وَّ تُْب عَّل

https://downloadshiabooks.com/



હિલ્યતુલ રજબીય્યૂન 

 

અનકુ્રમહિિા  24 

 

અય અલ્લાિ મને માફ િરી દ ે અન ે

મારી તૌબાને િબૂલ િર 
પરૂા મહિનામાું ૧૦૦૦ વખત 

ઇહતતગ્ફાર 
આ પૂરા મહિના દરહમયાન એિ િાર 

વખત નીચે મજુબ િિ ે જેથી મિેરબાન 

અલ્લાિ તેન ેમાફ િરી આપ ે: 

اِم  ْكرَّ لِْإ َّاِل وَّ ا ل َّْستَّْغِفُر اهللَّ ذَّا الْجَّ أ
 َّ لْآث نُْوِب وَّ ا ِمْیِع الذ ُ   اِم ِمْن جَّ

મિાન અને માનવુંત અલ્લાિ પાસ ે

બધા જ ગુનાિોની તેમજ 

નુિસાનિારિ બુરાઈઓની માફી માુંગ ુ

છુું  
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તિલીલ (તતબીિ) – (૧૦૦૦ 

વખત) 
કરવાયતમાું છે િ ે જે િોઈ માિ ે રજબમાું 

નીચે મજુબની તિલીલ ને એિ િાર વખત 

િિે તો અલ્લાિ તઆલા તનેા માટ ેએિ લાખ 

નિેીઓ લખ ે છે અન ે તનેી માટ ે જન્નતમાું 

એિસો શિરે બનાવ ેછે 

َّا إِلٰهَّ إِل َّا اهلُل   ل
અલ્લાિ હસવાય બીજો િોઈ મઅબુદ 

(ઈબાદતન ેલાયિ) નથી 

સરૂએ તવ્િીદ 
રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) તરફથી આ 

મહિનામાું સૂરએ તવ્િીદ પઢવાની ખુબજ 

ફઝીલત બયાન થયેલી છે. રસૂલે ખુદા 

(સ.અ.વ.) ફરમાવે છે િ ે:  

જે િોઈ માિ ેરજબમાું એિસો વખત 

સરૂએ તવ્િીદ પઢ ે તો અલ્લાિ તઆલા તેન ે

જન્નતમાું મોતી અને યાિૂતના બાર મિેલ 
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અતા િર ે અન ે તને ે ૧૦ લાખ નિેી અતા િર;ે 

પછી અલ્લાિ તઆલા િિે છે િે મારા આ 

બુંદાને તમારી સાથે લઈ ાવ અન ેજે અજર મ ે

તેની માટ ેતય્યાર િયો છે તનેે બતાવો ત્યાર ેદસ 

િાર િુદરતમુંદ ફકરતાતાઓ આવ ેછે અન ેતેની 

માટ ે મોતીઓથી બનેલ દસ લાખ મિેલ તથા 

લાલ યાિૂતથી બનેલ દસ લાખ મિેલ ખોલી 

આપે છે િે જેની માટે વખાિ િરનારાઓ 

વખાિ નથી િરી શિતા. તો જયારે બુંદો આ 

બધુું જુવે છે તો પોતે પિ તઅજ્જજુબ પામે છે 

અન ેપછેુ છે િે આ બધો અજર િયા નબી માટ ે

છે ? તો તેન ેજવાબ આપવામાું આવશ ેિે આ 

બધુું તારા માટે છે જે સૂરએ તવ્િીદ પઢવાનો 

અજર છે. 

તેમજ કરવાયતમાું છે િ ેજે િોઈ માિ ે

રજબમાું જુમઆ્ના કદવસ ે એિસો વખત 

સરૂએ તવ્િીદ પઢ ેતો િયામતના કદવસ ેએિ નૂર 

િશે જે તનેે જન્નત તરફ ખેંચીને લઇ જશ;ે  

આપ (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ એિ િાર વખત સરૂએ તવ્િીદ પઢે તો 

તેને એિ િાર નબીઓ અન ે એિ િાર 
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ફકરતાતાઓના અમલનો અજર મળશે અન ે

તેનાથી વધારે અલ્લાિથી નજીિ બીજુું  િોઈ 

નહિ િોય હસવાય તે િે જેિે વધારે આ અમલ 

િયો િોય; અન ેમાિ ેરજબમાું આ અજર અને 

સવાબ ઘિો બધો વધી ાય છે 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત 

છે િે જે િોઈ પરૂી ઉમ્રમાું માિ ેરજબ દરમ્યાન 

સાચ્ચી હનય્યતથી દસ િાર વખત સરૂએ 

તવ્િીદ પઢ ેતો િયામતના કદવસ ેતે એવી રીતે 

મહ્શૂર થશ ે િ ે તેના ગુનાિો માફ થયેલા િશે 

જેવી રીતે તને ે પોતાની માતાએ િમિાજ 

જન્મ આપ્યો છે, અન ે તનેા તવાગત માટે 

હસિેર ફકરતાતાઓ આવશ ે િ ે જેઓ તનેે 

જન્નતની ખુશખબરી અન ેબશારત આપશ.ે 

  

દરિે કદવસે અને રાત્ર ેિરવાનો અમલ 
રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ) થી કરવાયત છે િ ે

જે િોઈ માિે રજબમાું, માિ ે શઅબાન અને 

માિે રમઝાનમાું દરેિ કદવસે અને દરેિ રાત્ર ે

નીચે મુજબ પઢ ે તો અલ્લાિ તઆલા તનેા 
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ગનુાિોન ે માફ િરી આપશ ે ભલ ે પછી ત ે

ગનુાિોની સુંખ્યા વરસાદના ટીપા જેટલી, 

વકૃ્ષોના પાન જેટલી અન ે દકરયાના ફીિ 

જેટલી િમે ન િોય... 

ત્રિ વખત સૂરએ અલ્િમ્દ, ત્રિ વખત 

આયતુલ િુરસી, ત્રિ-ત્રિ વખત ચાર િુલ 

(સૂરએ િાફેરૂન, સૂરએ તવ્િીદ, સૂરએ ફલિ 

અન ે સૂરએ નાસ) પઢ;ે ત્યારબાદ ત્રિ વખત 

િિે  

انَّ  ِ اهلِل ُسْبحَّ ْمُد ِِل ٰ َّا إِلٰهَّ إِل َّا   وَّ وَّ الْحَّ ل
َّْكبَُّر وَّ اهلُل  وَّ هلُل ا َّا  أ ْولَّ وَّ ل َّا  حَّ ةَّ ل إِل َّا  قُو َّ
ظِ اهلِل بِ  لِي ِ الْعَّ  ِم يْ الْعَّ

પાિ છે અલ્લાિ અન ેસઘળા વખાિ 

ફક્ત અલ્લાિ માટે છે, અને અલ્લાિ 

હસવાય બીજો િોઈ મઅબુદ 

(ઈબાદતને લાયિ) નથી અન ે

અલ્લાિ સૌથી મિાન છે, સવપશે્રષ્ઠ 
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અને મિાન અલ્લાિ હસવાય બીા 

િોઈની િુવ્વત અન ેતાિત નથી   
 ત્યારબાદ ત્રિ વખત સલવાત પઢે 

 َّ ُهم  َّلل ٰ ل ِ ا م َّدٍ صَّ م ٍَّد وَّ آِل ُمحَّ   عَّلٰى ُمحَّ
અય અલ્લાિ ! િઝરત મુિમ્મદ 

(સ.અ.વ.) અન ે તેમની આલ 

(અ.મુ.) પર રિમત નાહઝલ િર 
 ત્યારબાદ ત્રિ વખત િિ ે

 َّ ُهم  َّلل ٰ  نَّ وَّ الُْمْؤِمنَّاِت يْ اْغِفْر لِلُْمْؤِمنِ ا
અય અલ્લાિ ! દરેિ મોઅહમનો અન ે

મોઅમેનાતને માફ િરી આપ 
 ત્યારબાદ ચારસો વખત િિ ે

َّْستَّْغِفُر  َّتُ اهللَّ أ َّْیِه وْ وَّ أ  ُب إِل
િુું અલ્લાિ પાસ ેમાફી માુંગુું છુ અન ે

િુું તેની તરફ પાછો ફરું છુું (તૌબા 
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િરું છુું) 

 

દરરોજ પઢવાની દઆુઓ 
 

દરિે નમાઝ બાદ અન ેસવાર સાુંજની 

દઆુ 
ઈમામ જઅફરે સાકદિ (અ.) ની હખદમતમાું 

મુિમ્મદ ઇબ્ને ઝક્વાન આવ ેછે અને િિ ેછે “િુું 

તમારી ઉપર કફદા થાઉં, આ રજબનો મહિનો 

છે અને મને આ મહિનામાું પઢવાની એવી 

દુઆ તઅલીમ િરો િ ે જેના થિી અલ્લાિ 

તઆલા મને ફાયદો અતા િરે; ઈમામ (અ.) એ 

ફરમાવ્યુું િે રજબ મહિનામાું, દરરોજ, સવાર-

સાુંજ તેમજ કદવસની અન ેરાતની દરેિ નમાઝ 

બાદ આ દુઆ પઢ ે: 

ِحْيِم  ْحٰمِن الر َّ ْن   ،   بِْسِم اهلِل الر َّ يَّا مَّ
َّْرجُ  ُه ِعْندَّ وْ أ طَّ خَّ ْيٍر وَّ آمَُّن سَّ ُه لِكُل ِ خَّ
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ر ٍ  ثِ  ، كُل ِ شَّ ْن يُْعطِي الْكَّ ِل یْ رَّ بِالْقَّلِ يْ يَّا مَّ
َّلَّ  يْ يَّا مَّْن يُْعطِ ،  أ  يْ يَّا مَّْن يُْعطِ ،  همَّْن سَّ

ن ُن   ْن لَّْم يَّْعِرفُْه تَّحَّ َّلُْه وَّ مَّ َّْسأ ْن لَّْم ي ا مَّ
ْحمَّة   ِ  ، ِمْنُه وَّ رَّ َّْعِطن َّلَّتِ  يْ أ إِي َّاكَّ  يْ بِمَّْسأ

مِ  مِ یْ جَّ ا وَّ جَّ نْیَّ يِْر الد ُ يِْر یْ عَّ خَّ عَّ خَّ
ِة  لْآِخرَّ َّلَّتِ  يْ وَّ اْصِرْف عَّن ِ ،  ا إِي َّاكَّ  يْ بِمَّْسأ

مِ  لْآخِ یْ جَّ ِ ا ر  نْیَّا وَّ  شَّ ِ الد ُ ر  ةِ عَّ شَّ فَِّإن َُّه  ،  رَّ
ِ وْ غَّيُْر مَّْنقُ  ْیتَّ وَّ ِزْدن َّْعطَّ ا أ ِمْن  يْ ٍص مَّ

 ُم يْ فَّْضلِكَّ يَّا كَّرِ 
અય તે િે જેનાથી િુું દરેિ ભલાઈની 

ઉમ્મીદ રાખુું છુું, અન ે દરેિ બુરાઈ 

બાબતે તેના ગઝબથી અમાન ચાિુું 
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છુું; અય તે િ ેજે ઓછી ઇબાદતોના 

બદલ ેખુબજ વધારે બદલો અતા િર ે

છે; અય તે િે જે દરેિ માુંગિી 

િરનારને અતા િરે છે, અય તે િે જે 

નથી માુંગતો તેને પિ અતા િરે છે, 

અને જે તેને નથી ઓળખતો તેને 

પિ અતા િર ેછે, િારિ િ ેતેની અતા 

રિમત અન ેમિરેબાનીથી ભરેલી છે; 

(તો અય અલ્લાિ) મારી િાજતોન ે

પુરી િર િ ે જે ફક્ત તારી જ પાસ ે

માુંગુું છુું િે મને દુહનયાની બધી જ 

ભલાઈ અન ે આખેરતની બધી જ 

ભલાઈ અતા િર; અને ફક્ત તારી જ 

પાસે દુહનયા અને આખેરતની તમામ 

ખરાબીઓથી અન ે બરુાઈઓથી દરુી 

ચાિુું છુું િારિ િે જે િઈ તુું આપે છે 
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તેમાું િોઈ પિ ખામી નથી િોતી, 

અને તારા ફઝલને મારા ઉપર વધારી 

આપ, અય િરીમ ! 
રાવી િિે છે િ ે “ઈમામ (અ.) એ ડાબા 

િાથની મુઠ્ઠીથી પોતાની દાઢી મબુારિન ેપિડી 

અન ે આ દુઆન ે આજીજી સાથ ે અન ે રડતા-

રડતા અને પોતાના જમિા િાથની અુંગુઠાની 

બાજુની આુંગળી (સબાબ)ે ન ે િલાવતા-

િલાવતા પઢી : 

  َّ ل اِم يَّا ذَّا الن َّْعمَّاِء يَّا ذَّا الْجَّ ْكرَّ لِْإ اِل وَّ ا
ْوِل ، ِد وْ وَّ الُْج  ْم حَّ ،  يَّا ذَّا الْمَّن ِ وَّ الط َّ ِ ر 
ْیبَّتِ  َّى الشَّ   ن َّارِ يْ عَّل

અય મિાનતા અન ે ઇઝ્ઝતના 

માહલિ, અય નેઅમતો અન ે

સખાવતના માહલિ, અય અતા અને 

િરમના માહલિ, મારી દાઢી પર 
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દોઝખની આગ ન ેિરામ િર. 

 

ઈમામ સજ્જાદ (અ.) ની દઆુ  
આપિા ચોથા ઈમામ િઝરત ઝૈનુલ 

આબેકદન (અ.) તરફથી વાકરદ થયેલ દરરોજ 

પઢવાની દુઆ : 

ِحْيِم  بِْسِم  ْحٰمِن الر َّ ْن ،    اهلِل الر َّ يَّا مَّ
ائِلِ  ائِجَّ الس َّ وَّ نَّ وَّ يَّْعلَُّم يْ يَّْملُِك حَّ

مِ  اِمتِ يْ ضَّ َّلٍَّة ِمْنكَّ  ،  نَّ يْ رَّ الص َّ ْسأ لِكُل ِ مَّ
اب  عَّتِ  وَّ اِضر  وَّ جَّ ْمع  حَّ ُهم َّ  ، د  یْ سَّ َّلل ٰ وَّ ا

اعِ  َّيَّادِ یْ مَّوَّ اِدقَُّة وَّ أ كَّ يْ ُدكَّ الص َّ
ةُ الْفَّاِضلَُّة وَّ رَّحْ  اِسعَّ َّلُكَّ  ، مَُّتكَّ الْوَّ فَّأَّْسأ

ل ِيَّ  َّْن تُصَّ م َّدٍ أ م ٍَّد وَّ آِل ُمحَّ َّْن  عَّلٰى ُمحَّ وَّ أ
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ائِجِ  وَّ ةِ  يْ تَّْقِضيَّ حَّ لْآِخرَّ نْیَّا وَّ ا  إِن َّكَّ  ،  لِلد ُ
يْ  عَّلٰى كُل ِ    ر  يْ ٍء قَّدِ  شَّ

અય સવાલ િરવાવાળાઓની 

િાજતોની માહલિ ! અન ે ખામોશ 

કદલોની વાતોન ે ાિનાર ! તારી 

પાસ ે દરેિ સવાલો માટે િુંમેશા 

ધ્યાનપૂવપિ સાુંભળનાર િવુ્વત છે અન ે

તેના જવાબો િાજર છે. અય 

અલ્લાિ ! તારા વાયદાઓ સાચા છે 

અને તારી નેઅમતો પુષ્િળ છે, અન ે

તારી રિમત હવશાળ છે; તો િુું તારી 

પાસ ે સવાલ િરું છુું િે િઝરત 

મુિમ્મદ (સ.અ.વ.) અને  આલ ે

મુિમ્મદ (અ.મુ) પર રિમત નાહઝલ 

િર અન ે મારી દુહનયા તથા 
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આખેરતની બધી િાજતોને પૂરી િર 

િારિ િ ેફક્ત તુું જ દરેિ બાબત ઉપર 

િુદરત ધરાવો છો ! 

 

ઈમામ સાકદિ (અ.) ની પિલેી દઆુ  
ઈમામ સાકદિ (અ.) આ દઆુને માિે 

રજબમાું દરરોજ પઢતા 

ِحْيِم  ْحٰمِن الر َّ ابَّ ،    بِْسِم اهلِل الر َّ خَّ
افُِد  ِسرَّ   غَّيِْركَّ عَّلٰى  نَّ وْ الْوَّ وَّ خَّ

ُض  ِ ر  اعَّ الُْملِم ُ إِل َّا  نَّ وْ الُْمتَّعَّ  نَّ وْ لَّكَّ وَّ ضَّ
بَّ الُْمْنتَِّجعُ إِل َّا  َّْجدَّ ِن إِل َّا  نَّ وْ بِكَّ وَّ أ مَّ

عَّ فَّْضلَّكَّ  نْتَّجَّ ْفتُ  ، ا ح  وْ بَّابُكَّ مَّ
اغِبِ  ْبُذ يْ لِلر َّ يُْركَّ مَّ ل  وْ نَّ وَّ خَّ
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الِبِ  ائِلِ يْ لِلط َّ نَّ وَّ يْ نَّ وَّ فَّْضلُكَّ ُمبَّاح  لِلس َّ
نَّ وَّ ِرْزقُكَّ يْ نَّْیلُكَّ ُمتَّاح  لِلْآِملِ 

اكَّ وَّ ِحلُْمكَّ وْ مَّبُْس  صَّ ط  لِمَّْن عَّ
عَّادَّتُكَّ  ، ُمْعتَِّرض  لِمَّْن نَّاوَّاكَّ 

اُن  لِْإْحسَّ َّى الْ  ا بِ يْ ئِ یْ ُمِس إِل لُكَّ یْ نَّ وَّ سَّ
لِْإبْقَّاءُ  َّى الْ  ا ُهم َّ  ، نَّ يْ ُمْعتَّدِ عَّل َّلل ٰ ا
 ِ ى الُْمْهتَّدِ  يْ فَّاْهِدن ِ نَّ وَّ ايْ ُهدَّ  يْ ْرُزقْن

ِهدِ  َّا  نَّ وَّ يْ اْجِتهَّادَّ الُْمْجتَّ ِ ل لْن ِمنَّ  يْ تَّْجعَّ
افِلِ  دِ يْ الْغَّ ِ يْ نَّ الُْمْبعَّ يَّْومَّ  يْ نَّ وَّ اْغِفْر ل
 ِ   ِن يْ الد 

તારી હસવાય અન્ય તરફ જવાવાળા 
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હનષ્ફળ થયા અન ેતારી હસવાય બીા 

પાસ ે પોતાની ઈચ્છાઓ વ્યક્ત 

િરનારે નુિસાન વેઠયુું. તારી હસવાય 

બીા િોઈ બાગાપિમાું આવવા વાળા 

નાશ પામ્યા, લાભ અન ેફાયદા તરફ 

જનારા દુિાળનો હશિાર થયા હસવાય 

િે જેઓએ તારા ફઝલનો ફાયદો 

શોધી િાઢ્યો. તારી તરફ રગબતથી 

આવવાવાળા માટ ે તારો દરવાજો 

ખુલ્લો છે, તારી પાસે સવાલ 

િરનારાઓ માટ ે તારો ફઝલ અપાર 

છે, તારી ઈચ્છા િરનારાઓ માટ ે

તારી અતા અને નેઅમતો તય્યાર છે, 

જે તારી નાફરમાની િર ેછે તેની માટ ે

પિ તારું કરઝ્િ હવશાળ છે, તારી 

દુતામની િરનાર માટ ે પિ તુું 
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સિનશીલ છો, ગુનેિગારો તરફ નેિી 

અને એિસાન િરવો તે તારી આદત 

છે, અન ે તારા હવરોધીઓ માટ ે પિ 

તે રતતો બાિી રાખ્યો છે. અય 

અલ્લાિ ! મને હિદાયત 

પામેલાઓના રતતા તરફ મારી 

હિદાયત િર, અન ેમને સખ્ત મેિનત 

અને િોહશશ િરનારા જેવી મેિનત 

અને િોહશશ િરવાનુું કરઝ્િ અતા િર, 

અને તારી થી દૂર થયલેા લોિો તેમજ 

ગાકફલ લોિોમાું મારો શુમાર ન િરજે 

અને િયામતના કદવસે મન ેમાફ િરી 

દે. 

 

ઈમામ સાકદિ (અ.) ની બીજી દઆુ  
ઈમામ સાકદિ (અ.) થી કરવાયત છે િ ે

માિે રજબમાું આ દઆુ પઢવામાું આવે; સય્યદ 
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ઇબ્ને તાઊસ પોતાની કિતાબ અલ-ઇિબાલમાું 

લખે છે િ ેઆ દુઆના મતાહલબમાું ઘણું બધુું 

શાહમલ છે એટલે આ દુઆને દરિે સમયે પઢવી 

શિાય છે : 

ِحْيِم  ْحٰمِن الر َّ ُهم َّ ،  بِْسِم اهلِل الر َّ َّلل ٰ ا
ِكرِ  يْ إِن ِ  ا بْرَّ الش َّ َّلُكَّ صَّ َّْسأ كَّ وَّ نَّ لَّ يْ أ

ائِفِ  مَّلَّ الْخَّ نَّ يْ نَّ ِمْنكَّ وَّ يَّقِ يْ عَّ
اِبدِ  ُهم َّ ، نَّ لَّكَّ يْ الْعَّ َّلل ٰ لِي ُ ا َّنْتَّ الْعَّ أ
ظِ  ْبُدكَّ الْبَّائُِس الْفَّقِ يْ الْعَّ َّنَّا عَّ ، ُر يْ ُم وَّ أ

مِ  نِي ُ الْحَّ َّنْتَّ الْغَّ ْبُد یْ أ َّنَّا الْعَّ ُد وَّ أ
لِ   ُل یْ الذ َّ

અય અલ્લાિ ! િુું તારી પાસે સવાલ 

િરું છુું િે મને તારો શુક્ર અદા િરનાર 

લોિો જેવી સબ્ર અતા િર, અન ે
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તારાથી ડરવાવાળાઓના અમલ 

અતા િર, તારી ઈબાદત િરનારનુું 

યિીન અતા ફરમાવ. અય અલ્લાિ ! 

તુું મિાન અને સવોચ્ચ છો અને િુું 

તારો નાદાર અને મુહખ્લસ બુંદો છુું; 

તુું ગની (બનેીયાઝ) અન ે ખુબ જ 

વખાિને પાત્ર છો અન ે િુું તારો 

પતત બુંદો છુું.  

 َّ ُهم  َّلل ٰ ل ِ ا م َّدٍ  صَّ وَّ آلِِه وَّ اْمنُْن  عَّلٰى ُمحَّ
ِ عَّلٰى  وَّ بِِحلِْمكَّ  ْي فَّْقرِ عَّلٰى  بِِغنَّاكَّ  ْهل  يْ جَّ

تِكَّ  ْعفِ عَّلٰى  وَّ بُِقو َّ زِ  ، يْ ضَّ  زُ يْ يَّا قَِّوي ُ يَّا عَّ
ُهم َّ  ، َّلل ٰ ل ِ ا م َّدٍ  صَّ وَّ آلِِه  عَّلٰى ُمحَّ

َّْوِصیَّاِء الْمَّْرِضی ِ  لْأ ِ يْ ا ْكِفن ا ا  يْ نَّ وَّ مَّ
 ِ ن َّهَّم َّ ةِ  يْ أ لْآِخرَّ نْیَّا وَّ ا َّْمِر الد ُ يَّا  ، ِمْن أ
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اِحمِ  مَّ الر َّ َّْرحَّ  نَّ يْ أ
અય અલ્લાિ ! િઝરત મુિમ્મદ 

(સ.અ.વ.) અન ે તેમની આલ 

(અ.મુ) પર રિમત નાહઝલ િર અન ે

મારી ઉપર એિસાન િર - તારી 

બેનીયાઝી થિી મારી નાદારી ઉપર, 

તારી સિનશીલતા થિી મારી 

જિાલત પર, અને તારી િુવ્વત થિી 

મારે નબળાઈ પર એિસાન િર ! 

અય િુદરત મુંદ ! અય માનવુંત ! અય 

અલ્લાિ ! િઝરત મુિમ્મદ 

(સ.અ.વ.) અન ે તેમની આલ 

(અ.મુ) પર રિમત નાહઝલ િર િ ે

જેઓ તારા ાનશીન અન ેપસુંદીદા 

છે, અને મારી દુહનયા અન ે

આખેરતના બેચૈન િરનારા િાયો માટ ે
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તુું મારી માટ ેિાફી થઇ ા, અય રિમ 

િરવાવાળાઓમાું સૌથી વધારે રિમ 

િરનાર ! 

 

ઈમામ ે ઝમાના (અ.ત.ફ.શ.) ની 

પિલેી દઆુ  
માિે રજબમાું દરરોજ આ દઆુ પઢવી 

મુતતિબ છે જે ઈમામ અલી (અ.) તેમજ 

ઈમામ ેઝમાના (અ.ત.ફ.શ.) થી મનસૂબ છે : 

ِحْيِم  ْحٰمِن الر َّ ُهم َّ ،   بِْسِم اهلِل الر َّ َّلل ٰ ا
 َّ َِّء يَّا ذَّا الِْمن لا لْآ ِة وَّ ا اِبغَّ ِن الس َّ

ِة  ِة وَّ الُْقْدرَّ اِسعَّ ْحمَِّة الْوَّ ِة وَّ الر َّ اِزعَّ الْوَّ
ِس  ِم الْجَّ ِة وَّ الن ِعَّ اِمعَّ مَِّة وَّ یْ الْجَّ

ظِ  اِهِب الْعَّ مِ یْ الْمَّوَّ َّيَّاِدي الْجَّ لْأ لَِّة یْ مَِّة وَّ ا
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زِ  ايَّا الْجَّ طَّ ْن  ،  لَّةِ يْ وَّ الْعَّ َّا  يَّا مَّ ُت ل ُيْنعَّ
ْمثِ  َّ  ٍل وَّ یْ بِتَّ َّا  ٍر وَّ يْ ُيمَّث َُّل بِنَّظِ ا ل ُيْغلَُّب ل
هِ    ، رٍ يْ بِظَّ

અય અલ્લાિ ! અય પુષ્િળ એિસાન 

િરવાવાળા અન ે હવહવધ 

નેઅમતોવાળા ! અય હવશાળ 

રિમતવાળા ! અય દરેિ વતતુ ઉપર 

બધી િુદરત રાખવાવાળા ! અય મોટી 

નેઅમતો અને મિાન અતા 

િરવાવાળા ! અય સુુંદર તોિફાઓ 

આપનાર ! અય જેની સીફતોના 

વિપન માટે િોઈ નમુનો િે હમસાલ 

નથી અન ે તેના જેવા બીા િોઈની 

િલ્પના િરવી શક્ય નથી, તેનાથી 

વધારે િોઈ િુદરત નથી 
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قَّ وَّ  َّْلهَّمَّ فَّأَّنْطَّ زَّقَّ وَّ أ لَّقَّ فَّرَّ يَّا مَّْن خَّ
َّا فَّاْرتَّفَّعَّ  عَّ وَّ عَّل رَّ عَّ فَّشَّ رَّ   ابْتَّدَّ وَّ قَّد َّ

 َّ و َّرَّ فَّأَّتْقَّنَّ وَّ اْحتَّج َّ فَّأ نَّ وَّ صَّ َّغَّ فَّأَّْحسَّ بْل
َّْعطٰ  مَّ فَّأَّْسبَّغَّ وَّ أ َّنْعَّ لَّ وَّ مَّنَّحَّ وَّ أ ى فَّأَّْجزَّ

لَّ  ِ فَّفَّاتَّ  ، فَّأَّفْضَّ مَّا فِي الِْعز  يَّا مَّْن سَّ
ازَّ  اِر وَّ دَّنَّا فِي الل ُْطِف فَّجَّ َّبْصَّ لْأ اِظرَّ ا نَّوَّ

َّفْكَّارِ  لْأ اِجسَّ ا  هَّوَّ
અય તે િે જેિે ખીલ્ક્ત િરી તો તેન ે

કરઝ્િ પિ આપ્યુું અને ઇલ્િામ િયો 

તો તેને વાચા મળી, નવસજપન િયુું 

તો તેની શરૂઆત થઇ, તે ઉચ્ચ છે તો 

સવોચ્ચ પિ છે, તેિે મુિદ્દર િયુું તો 

તે બેિતરીન થયુું, તેિ ે આિૃહત 
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બનાવી તો મજબૂત બની, તેિ ે

િુજ્જજત િાયમ િરી તો તેને 

પિોચાડી પિ દીધી, તેિ ે નેઅમતો 

અતા િરી તો નેઅમતો અઢળિ થઇ 

ગઈ, તેિ ે અતા િયુું તો અહતશય 

અતા િયુું;   અય તે િે જેની ઇઝ્ઝત 

અને િુદરત એટલી ઉચ્ચ છે િે તે 

આુંખોની નઝરોથી અદ્રતાય છે, અન ે

લુત્ફો િરમ િરવામાું એટલો િરીબ છે 

િે આપિા હવચારોથી પિ આગળ 

નીિળી ગયો. 

َّا نِد َّ لَّ  دَّ بِالُْملِْك فَّل ح َّ ِ  هيَّا مَّْن تَّوَّ  يْ ف
انِ وْ مَّلَّكُ  دَّ  هِت ُسْلطَّ َِّء وَّ  وَّ تَّفَّر َّ لا لْآ بِا

َّا ِضد َّ لَّ  ِ  هالِْكبِْريَّاِء فَّل بَّرُ  يْ ف أْنِ وْ جَّ  هِت شَّ

https://downloadshiabooks.com/



હિલ્યતુલ રજબીય્યૂન 

 

અનકુ્રમહિિા  47 

 

،  ِ ْت ف ارَّ  هِكبِْريَّاِء هَّْیبَّتِ  يْ يَّا مَّْن حَّ
ائِِف  ْت  دَّقَّائُِق لَّطَّ رَّ سَّ نْحَّ َّْوهَّاِم وَّ ا لْأ ا

مَّتِ وْ دُ  ظَّ اِك عَّ اِر  هنَّ إِْدرَّ َّبْصَّ ائُِف أ طَّ خَّ
َّنَّاِم  لْأ نَِّت الُْوجُ ، ا ْیبَّتِ  هُ وْ يَّا مَّْن عَّ وَّ  هلِهَّ

مَّتِ  ظَّ قَّاُب لِعَّ ِ ِت الر  عَّ وَّ وَِّجلَِّت  هخَّضَّ
  ، هفَّتِ یْ ُب ِمْن خِ وْ الُْقلُ 

અય તે િે જે એિલો માહલિ છે અન ે

તેની િુિુમતની માલીકિય્યતમાું તેનો 

િોઈ શરીિ નથી. તે મિાનતા અન ે

શે્રષ્ટતામાું એવો છે િે િોઈ તેનો 

મુિાબલો નથી િરી શિતુું. અય એ િ ે

જેના દબદબાની હવશાળતા આગળ 

હવચારોની બારીિીઓ અજબ પામી 
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અને તેની મિાનતાને સમજવા માટ ે

લોિોની તેજ દ્રહષ્ટ પિ ટૂુંિી પડે છે. 

અય તે િે જેના રોઅબની સામે 

ચેિરાઓ હવનમ્રતાથી જુિેલા છે, 

અને તેની મિાનતાની સામે ગરદનો 

નીચી છે અન ે કદલો તેના ખૌફથી 

ગભરાયલેા છે. 

َّلُكَّ ِبهٰ  َّْسأ ِة ال َّتِ ِذِه الْمِ أ َّا ْدحَّ غِ يْ ل يْ تَّْنبَّ
َّْيتَّ بِ إِل َّا  أ نَّْفِسكَّ عَّلٰى  هلَّكَّ وَّ بِمَّا وَّ
اعِ  ِمْنتَّ يْ كَّ ِمنَّ الُْمْؤِمنِ یْ لِدَّ نَّ وَّ ِبمَّا ضَّ

ابَّةَّ فِ  لِْإجَّ اعِ عَّلٰى  هِ یْ ا يَّا  ، نَّ يْ نَّْفِسكَّ لِلد َّ
اِمعِ  َّْسمَّعَّ الس َّ رَّ الن َّاِظرِ يْ أ َّبْصَّ نَّ وَّ يْ نَّ وَّ أ

عَّ الْحَّ  َّْسرَّ ِة الْمَّتِ يْ اِسبِ أ  ، نَّ يْ نَّ يَّا ذَّا الُْقو َّ
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િુું તારી આ બધી પ્રસુંશા દ્વારા 

સવાલ િરું છુું િે જે પ્રસુંશા તારા 

હસવાય બીા િોઈને લાયિ નથી, 

અને તને પુિારવાવાળા મોઅહમનો 

માટે આપલે એ વાયદા થિી જેન ે

પુરો િરવો પોતાની ઉપર જરૂરી 

ગણ્યો છે, અને દુઆ િરનારને તે 

જવાબ આપવાની બાિેંધરી લીધી 

છે; અય સાુંભળનારાઓમાું સૌથી 

વધારે સાુંભળનાર, અને 

જોવાવાળાઓમાું સૌથી વધાર ે

જોનાર, અને ખુબ જ ઝડપી 

હિસાબ િરનાર, અય અટલ શહક્તના 

માહલિ !  

ل ِ  م َّدٍ  صَّ تَِّم الن َِّبی ِ  عَّلٰى ُمحَّ ا عَّلٰى  نَّ وَّ يْ خَّ
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َّْهِل بَّْيتِ  ِ  هأ ِ  يْ وَّ اقِْسْم ل ْهِرنَّا  يْ ف ا شَّ ٰهذَّ
يْ  ِ خَّ ْمتَّ وَّ اْحِتْم ل ا قَّسَّ ِ  يْ رَّ مَّ ائِكَّ  يْ ف قَّضَّ

 ِ تَّْمتَّ وَّ اْخِتْم ل ا حَّ يْرَّ مَّ ادَِّة  يْ خَّ عَّ بِالس َّ
ِ یْ فِ  َّْحِين تَّْمتَّ وَّ أ ِ  يْ مَّْن خَّ ن ْیتَّ َّْحیَّ ا أ  يْ مَّ

ْوفُ  ِ ر  وْ مَّ َِّمْتن ا وَّ ر  وْ ا وَّ مَّْغفُ ر  وْ مَّْسرُ  يْ ا وَّ أ
 ِ ات َّنْتَّ نَّجَّ ل َّ أ لَِّة الْبَّْرزَّ  يْ تَّوَّ اءَّ ِخ ِمْن ُمسَّ

ْ عَّن ِ  أ ر   يْ وَّ اْدرَّ ِ ر  يْ ا وَّ نَّكِ ُمْنكَّ َِّر عَّْين  يْ ا وَّ أ
ر   َِّش ُمبَّش ِ ِ ر  يْ ا وَّ ب ْل ل يْ إِلٰى ا وَّ اْجعَّ

ِص  نِكَّ وَّ ِجنَّانِكَّ  مَّ ا ا ا وَّ عَّْیش  ر  يْ ِرْضوَّ
ل ِ ر  يْ ا كَّبِ ا وَّ ُملْك  ر  يْ قَّرِ  م َّدٍ  ا وَّ صَّ  عَّلٰى ُمحَّ
 ا ر  يْ كَّثِ  هوَّ آلِ 
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છેલ્લા નબી િઝરત મુિમ્મદ 

(સ.અ.વ) પર સલવાત મોિલ, અન ે

તેમની અિલેબય્ત (અ.મુ.) પર, અન ે

આ મહિનામાું તુું જે બિેતરીન 

બાબતો તિસીમ િરો છો તેમાુંથી 

મારી માટ ે બેહ્તેરીન હિતસો અતા 

િર; અને તારા બેહ્તેરીન ફેસલાઓ 

માુંથી મારી માટે બિેતરીન ફસેલો 

િરીને મારી નવાઝીશ િરજે અને આ 

મિીનાન ે મારી માટ ે ભલાઈ સાથ ે

પુરો િરજે એ બુંદાની જેમ િે જેનો 

આ મહિનો નેિીની સાથ ે પુરો થયો 

િોય, અને મન ે (કરઝ્િમાું) 

હવપુલ્તાની સાથ ે જીવુંત રાખ અને 

મને એ િાલતમાું મૌત આપજે િ ેિુું 

ખુશિાલ અન ે બક્ષાઈ ગયો િોવ, 
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અને બરઝખની મુતાિેલીઓમાું મારી 

નાતનો વલી બની ા, મુન્િીર અને 

નિીરને મારાથી દરૂ િરી દ,ે અને મારી 

આુંખોની સામે મુબહતાશર અન ે

બશીરન ેલાવજે, અન ેતારી ખુશનુદી 

િાહસલ િરવા માટનેા અને જન્નતો 

સુધી પિોચવાના રતતાન ેમારી માટ ે

ખોલી આપ, અન ે આુંખોને ઠુંડિ  

િરવાવાળી હઝન્દગી અતા િરજે 

તેમજ મોટી િુિુમત અતા િરજે; 

અને િ. મુિમ્મદ સ.અ.વ. અન ે

તેમની આલ (અ.મુ) પર રિમત 

નાહઝલ ફરમાવ. 

ઈમામ ે ઝમાના (અ.ત.ફ.શ.) ની 

બીજી દઆુ  
ઈમામ ે ઝમાના (અ.ત.ફ.શ.) તરફથી 

તેમના ખાસ નાએબ અબુ જઅફર મુિમ્મદ 
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ઇબ્ન ે ઉતમાન (અ.ર.) ન ે તવિીઅ મારફત ે

ફરમાવેલ છે િે માિે રજબમાું દરરોજ આ 

દુઆન ેપઢ ે: 

ِحْيِم  ْحٰمِن الر َّ ُهم َّ  ،   بِْسِم اهلِل الر َّ َّلل ٰ ا
ِ  يْ إِن ِ  ان َّلُكَّ بِمَّعَّ َّْسأ مِ  يْ أ ا يَّْدعُ یْ جَّ  كَّ بِهوْ ِع مَّ
 َّ َّْمِركَّ الْمَّأْمُ ُول كَّ عَّلٰى  نَّ وْ نُ وْ اةُ أ ِ ِسر 

اِصفُ وْ الُْمْستَّْبِشرُ  نَّ وْ نَّ بِأَّْمِركَّ الْوَّ
تِكَّ الُْمْعلِنُ  مَِّتكَّ وْ لُِقْدرَّ ظَّ  نَّ لِعَّ

અય અલ્લાિ! િુું તારી પાસે સવાલ 

િરું છુ એ અથપસભર શબ્દો વડ ેજેના 

થિી તારા (બધા) વલી-એ-અમ્ર તન ે

પુિારે છે; જેઓ તારા ભેદોના 

અમાનતદાર, તારા દરેિ ફેતલાઓ 

અને િુિમો (અમ્ર) થી ખુશિાલ છે 
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અને તારી િુદરતને બયાન િરવાવાળા 

અને તારી મિાનતા નુું એલાન 

િરવાવાળા છે. 

قَّ فِ   َّلُكَّ بِمَّا نَّطَّ َّْسأ ِهْم ِمْن مَِّشي َِّتكَّ يْ أ
اِدنَّ  ُهْم مَّعَّ لْتَّ عَّ َّانا فَّجَّ َّْرك تِكَّ وَّ أ لِكَّلِمَّا

تِكَّ یْ لِتَّْوحِ  ا تِكَّ وَّ مَّقَّامَّ يْ ال َّتِ   ِدكَّ وَّ آيَّا
َّا  ِ یْ تَّْعطِ ل ا ف كَّاٍن  يْ لَّ لَّهَّ يَّْعِرفُكَّ  ،كُل ِ مَّ

فَّكَّ  رَّ ْن عَّ ا مَّ َّا  ، ِبهَّ ال هَّ  فَّْرقَّ بَّْينَّكَّ وَّ بَّْينَّ
ا وَّ إِل َّا  لُْقكَّ فَّْتُقهَّ َّن َُّهْم ِعبَّاُدكَّ وَّ خَّ أ

ا بِیَّدِ  تُْقهَّ ْوُدهَّا رَّ كَّ بَّْدُؤهَّا ِمْنكَّ وَّ عَّ
َّْذوَّاد  وَّ  اة  وَّ أ اد  وَّ ُمنَّ َّْشهَّ اد  وَّ أ َّْعضَّ إِلَّْیكَّ أ
مَّاءَّكَّ وَّ  َّأْتَّ سَّ ل ة  وَّ ُرو َّاد  فَِّبِهْم مَّ فَّظَّ حَّ
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كَّ  َّْرضَّ ت ٰى  أ َّْن حَّ رَّ أ هَّ َّا إِلٰهَّ إِل َّا  ظَّ َّنْتَّ ل  ، أ
ِ ِمْن  ٰذلِكَّ فَّبِ  اقِِع الِْعز  َّلُكَّ وَّ بِمَّوَّ َّْسأ أ

ْحمَّ  َّ رَّ تِكَّ وَّ عَّل ا َّْن ِتكَّ وَّ بِمَّقَّامَّ تِكَّ أ ا امَّ
ل ِيَّ  م َّدٍ  تُصَّ َّْن تَّزِ  وَّ آلِه عَّلٰى ُمحَّ ِ يْ وَّ أ ن  يْ دَّ

 ا ت  يْ ا وَّ تَّثْبِ مَّان  يْ إِ 
િુું તારા થી સવાલ િરું છુ તારી એ 

મશીય્યતના વતતાથી જેમાું તેઓના 

(વલી એ અમ્ર) હવર્ષ ે વિપન િરવામાું 

આવ્યુું છે િ ે તે તેઓને તારા 

િલેમાતની ખાિ તથા તોિીદના 

પાયા બનાવ્યા (તેમજ) આયાત અન ે

મિામાત બનાવ્યા િ ેજે િુંમેશા ારી 

જ છે, (અય અલ્લાિ!) જે િોઈ તન ે

ઓળખે છે તેઓના (ઇમામો) થિી 
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જ ઓળખે છે, તારી અને તેઓની 

વચ્ચે િોઈ તફાવત નથી એ હસવાય િ ે

તેઓ તારા બુંદા અને તારી મખલૂિ 

છે, તેઓના િાયોનુું ખુલવુું અને બુંધ 

થવુું તારા િાથમાું છે, તેઓની 

શરૂઆત તારા તરફથી અને પાછુ 

ફરવુું તારા તરફ છે. તેઓ મદદગાર, 

ગવાિ, સખી, બચાવનાર, રક્ષિો 

તથા િાયોન ે સુંભાળનાર છે. તેઓ 

થિીજ તે આિાશ અન ે ઝમીનન ે

આબાદ િયાપ ત્યાું સુધી િે ઝાહિર થયુું 

િે તારા હસવાય િોઈ મઅબૂદ 

(ઈબાદતન ે લાયિ) નથી. તો િુું 

તારાથી સવાલ િરું છુ તેઓના આ 

ઉચ્ચ ફઝીલત તથા મિામના 

વાતતાથી અને તારી મિાન 
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મિેરબાન ઇઝ્ઝ્તદાર શાન થિી અન ે

તારા મિાન મરતબાઓ તથા 

હનશાનીઓ થિી િ ે મોિમ્મદ 

(સ.અ.વ.) અને તેઓની આલ (અ) 

પર રિમત નાહઝલ ફરમાવ અને 

મારા ઈમાન અને (મારા ઈમાન 

ઉપરની) સાહબત િદમી (મનોબળ) 

માું વધારો િર 

ِ يَّا بَّاِطن   اِهر   هرِ وْ ُظهُ  يْ ا ف ِ وَّ ظَّ وَّ  هنِ وْ بُُط  يْ ا ف
ْكنُ  ق   ،  هنِ وْ مَّ ِ ر  وَّ  رِ وْ ا بَّْينَّ الن ُ يَّا ُمفَّ

ْيُج  ْوُص ، ِر وْ الد َّ يِْر ُكْنٍه وَّ ف  وْ يَّا مَّ ا بِغَّ
يِْر ِشْبهٍ ف  وْ مَّْعرُ  اد َّ كُل ِ مَّْحُد  ، ا ِبغَّ ٍد وْ حَّ

ْشهُ  اِهدَّ كُل ِ مَّ كُل ِ  ِجدَّ وْ ٍد وَّ مُ وْ وَّ شَّ
ْعُد وْ مَّْوجُ  ٍد وَّ فَّاقِدَّ وْ ٍد وَّ ُمْحِصيَّ كُل ِ مَّ
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ٍد وْ نَّكَّ ِمْن مَّْعبُ وْ لَّْيسَّ دُ  ، دٍ وْ كُل ِ مَّْفقُ 
َّْهلَّ الِْكبِْريَّاِء وَّ الُْج  ْن  ،  دِ وْ أ َّا  يَّا مَّ ل

ی َُّف بِكَّْیٍف وَّ  َّا  ُيكَّ َّْيٍن ل ي َُّن بِأ يَّا ، ُيؤَّ
ْن كُل ِ عَّيٍْن يَّا دَّْيمُ ُمْحتَِّجب   يَّا  ُم وْ ا عَّ

ْعلُ وْ قَّی ُ   ٍم وْ ُم وَّ عَّالِمَّ كُل ِ مَّ
અય જે ાિેર િોવા છતાું પિ 

છુપાયલેો છે અન ે પદાપમાું તથા 

છુપાયલેો િોવા છતાું પિ ાિેર છે. 

અય પ્રિાશ અને અુંધિારને અલગ 

િરવાવાળા, અય એવી મિાન 

હસફાતોવાળા જેની સુંપૂિપ િિીિતન ે

નથી સમજી શિાતી, અય હમસાલ 

આપ્યા વગર જેન ે ઓળખવામાું 

આવેલ, અય દરેિ મેહ્દુદની િદો ન ે
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બાુંધવાવાળા, અય દરેિ ગવાિી 

તવીિારનારના ગવાિ, અય દરેિ 

વતતુ ને અહતતત્વ આપનાર, દરેિ 

સુંખ્યાની ગિતરી રાખનાર, અય 

ગૂમિરેલાના (જે તને નથી ઓળખી 

શક્યો તેના)  ગૂમશુદા તારા હસવાય 

િોઈ મઅબુદ નથી િે જે ખુજબ 

મિાન અને સખાવતમુંદ છે, અય તે 

િે જેની િિીિતને બયાન િરવી 

અશક્ય છે, અય જેને િોઈ જગ્યામાું 

મહ્દૂદ િરવો શક્ય નથી, અય દરેિ 

આુંખથી છુપાયેલો, અય િમેશા 

રિેવાવાળા, અય સાબીત િદમ, અય 

દરેિ ાિિારીના ાિિાર 

ل ِ  م َّدٍ  صَّ ِعبَّاِدكَّ عَّلٰى  وَّ  هوَّ آلِ  عَّلٰى ُمحَّ
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بِ  ِركَّ الُْمْحتَِّجبِ يْ الُْمْنتَّجَّ َّشَّ نَّ وَّ يْ نَّ وَّ ب
 َّ ل بِ مَّ نَّ وَّ الُْبْهِم يْ ائِكَِّتكَّ الُْمقَّر َّ

اف ِ  اف ِ يْ الص َّ ِ يْ نَّ الْحَّ  يْ نَّ وَّ بَّاِرْك لَّنَّا ف
ْهِرنَّا  ا شَّ ا ٰهذَّ ِم وَّ مَّ ِب الُْمكَّر َّ ج َّ الُْمرَّ

هبَّ  َّْسِبْغ  ْعدَّ َّْشُهِر الُْحُرِم وَّ أ لْأ ِمنَّ ا
َّْجِزْل لَّنَّا فِ یْ عَّلَّْينَّا فِ  مَّ وَّ أ ِه یْ ِه الن ِعَّ

َّبِْرْر لَّنَّا فِ الْقِ  مَّ وَّ أ مَّ یْ سَّ  ،ِه الْقَّسَّ
ل ِ  لْأَّجَّ ِم ا َّْعظَّ لْأ ِم ا َّْعظَّ لْأ بِاْسِمكَّ ا

ِم ال َّذِ  ْكرَّ َّ لْأ ْعتَّ  ْي ا َّى ال  هوَّضَّ اِر عَّل هَّ ن َّ
اءَّ وَّ  َّى ال  فَّأَّضَّ  ل َّْیِل فَّأَّْظلَّمَّ عَّل

િઝરત મુિમ્મદ (સ.અ.વ.) અન ે
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આલ ે મુિમ્મદ (અ) ઉપર સલવાત 

મોિલ, અન ે તારા ચૂુંટાયેલા બુંદાઓ 

પર અન ેતારા એ બુંદા પર જે ગાયબે 

છે, અને મુિરપબ (માનવુંત) 

ફકરતાતાઓ પર, અન ે તારા અશપની 

આજુબાજુ ઘરેાયલેા રિેનારા 

િુદરતમુંદ (ફકરતાતાઓ) પર, અન ેઆ 

મિાન રજબ મહિનાન ે અને તેની 

પછી આવી રિેલ એહ્તેરામવાળા 

મહિનાઓને અમારા માટ ે બાબરિત 

અને મુબારિ બનાવ, અને આ 

મહિનામાું અમારી પર તારી 

નેઅમતોને પુષ્િળ અન ે હવશાળ િર, 

અને અમારા નસીબ અન ે કિતમતને 

ભરપૂર બનાવ, અને અમોને આપેલી 

(જન્નતની) સૌગુંદોન ેપૂરી િર, તારા 
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એ સૌથી વધારે અઝમતવાળા નામ 

(ઇતમે અઅઝમ) ના વાતતાથી, જે 

મિાન અન ે માનવુંત છે િે જેન ે તે 

કદવસ તરફ મુક્યુું તો કદવસ પ્રિાહશત 

થઇ ગયો અને રાત પર રાખ્યુું તો 

અુંધિાર ફેલાઈ ગયો 

ا ا تَّْعلَُّم ِمن َّا وَّ مَّ َّا  وَّ اْغِفْر لَّنَّا مَّ نَّْعلَُّم وَّ ل
نُ  ِم وَّ وْ اْعِصْمنَّا ِمنَّ الذ ُ ْيرَّ الِْعصَّ ِب خَّ

ِركَّ وَّ اْمنُْن عَّلَّْينَّا  افِيَّ قَّدَّ ْكِفنَّا كَّوَّ ا
ِركَّ وَّ  َّا  بُِحْسِن نَّظَّ َّا  غَّيِْركَّ وَّ إِلٰى  تَّكِلْنَّال ل

 َّ يِْركَّ وَّ بَّاِرْك لَّنَّا فِ ت مَّا یْ ْمنَّْعنَّا ِمْن خَّ
َّْصلِْح لَّنَّا  هكَّتَّبْتَّ  َّْعمَّاِرنَّا وَّ أ لَّنَّا ِمْن أ
بِ  َّْعِطنَّا ِمْنكَّ يْ خَّ اِرنَّا وَّ أ َّْسرَّ ئَّةَّ أ
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لْإِ  َّمَّانَّ وَّ اْستَّْعِملْنَّا بُِحْسِن ا لْأ مَّاِن وَّ يْ ا
ا بَّْعدَّ  یَّاِم وَّ مَّ ْهرَّ الص ِ ِمنَّ  هبَّل ِْغنَّا شَّ

َّي َّ  لْأ َّ ا ل اِم يَّا ذَّا الْجَّ َّْعوَّ لْأ اِل وَّ اِم وَّ ا
اِم  ْكرَّ لِْإ   ا

અને માફ િરી આપ અમારા એ 

ગુનાિોન ેજેન ેતુું ાિ ેછે અને જેન ે

અમે નથી ાિતા, અન ે શે્રષ્ઠ રક્ષિ 

થિી અમને ગુનાિોથી બચાવ, અન ે

તે મુિદ્દર િરલેા બનાવો માટ ે તુું 

અમારી માટ ે િાફી થઇ ા (કિફાયત 

િર), અન ેતારી નેિ તવજ્જજોિ થિી 

અમારી પર એિસાન િર, અન ે

અમોને તારા હસવાય િોઈ અન્યના 

િવાલ ે ન િર, અને તારી ભલાઈથી 
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અમને વુંહચત ન રાખ, અને તે નક્િી 

િરેલ અમારી ઉમ્રમાું તુું બરિત અતા 

ફરમાવ, અને અમારા છુપાયેલા બુરા 

ભેદોની ઈતલાિ ફરમાવ, અને અમન ે

તારા તરફથી અમાન (રક્ષિ) આપ, 

અમને બિેતરીન ઈમાન સાથ ે

અમારા અમલને પિ બેિતરીન 

બનાવ  અન ે અમને માિે સેયામ 

(માિે રમઝાન) અન ે તેના પછી 

આવનારા કદવસો અને વર્ષો સુધી 

અમને તુલ-ેઉમ્ર અતા િર, અય 

જલાલત અને મિાનતાના માહલિ. 

 

ઈમામે ઝમાના (અ.ત.ફ.શ.) ની 

ત્રીજી દઆુ  
ઈમામ ે ઝમાના (અ.) એ તમેના નાએબ ે

ખાસ અબુલ િાહસમ િુસનૈ હબન રવ્િ (અ.ર.) 
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મારફતે ફરમાવેલ માિે રજબના કદવસોમાું 

પઢવાની દુઆ : 

ِحْيِم  ْحٰمِن الر َّ ُهم َّ   ، بِْسِم اهلِل الر َّ َّلل ٰ ا
َّلُكَّ بِالْمَّْولُ  يْ إِن ِ  َّْسأ ِ وْ أ ٍب  يْ دَّْيِن ف رَّجَّ

 ِ م َِّد بِْن عَّلِي ٍ الث َّان بِْنِه عَّلِي ِ بِْن  يْ ُمحَّ وَّ ا
َّتَّ  ِب وَّ أ م ٍَّد الُْمْنتَّجَّ ُب ِبِهمَّا إِلَّْیكَّ ُمحَّ قَّر َّ

ِب  يْرَّ الُْقرَّ َّْیِه الْمَّْعرُ  ، خَّ ْن إِل ُف وْ يَّا مَّ
ْيِه ُرِغبَّ یْ ُطلِبَّ وَّ فِ   مَّا لَّدَّ

અય અલ્લાિ ! િુું તારી પાસે સવાલ 

િરું છુું માિે રજબમાું હવલાદત થયલે 

બુંને મૌલૂદના વાતતાથી, િ. 

મોિમ્મદ ઇબ્ન ેઅલી અ. (એટલે િ ે

ઈમામ મોિમ્મદ તિી અ.) અને 
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તેમના ફરઝુંદ અલી ઇબ્ન ે મોિમ્મદ 

અ. (ઈમામ અલી નિી અ.) જે પાિ 

અને ઉચ્ચ ખાનદાનવાળા છે; અન ે

િુું તેઓ બુંનેના વાતતાથી તારી શે્રષ્ઠ 

િુરબત ચાિુું છુ. અય તે િે ફક્ત તેની 

પાસથેી જ નેિી અન ે ભલાઈની 

માુંગિી થઇ શિે છે અન ેઅય િ ેદરેિ 

બાબતો માટે ફક્ત તેની તરફ જ 

ઉમ્મીદ બાુંધવામાું આવ ેછે  

الَّ ُمْقتَِّرٍف ُمْذنٍِب قَّْد  َّلُكَّ ُسؤَّ َّْسأ أ
َّْوبَّقَّتْ  َّقَّتْ  هبُ وْ ذُنُ  هأ َّْوث الَّ  هبُ وْ ُعیُ  هوَّ أ  فَّطَّ
َّى الْ  ايَّا ُدءُ عَّل طَّ يَّا  هبُ وْ خَّ ا زَّ وَّ ِمنَّ الر َّ

َّلُكَّ الت َّْوبَّةَّ وَّ ُحْسنَّ  ، بُهوْ ُخُط  َّْسأ ي
َّْوبَِّة وَّ الن ُزُ  لْأ ْوبَِّة وَّ وْ ا ِن الْحَّ ِمنَّ  عَّ عَّ
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قَّبَّتِ  ِ  هالن َّاِر فَّكَّاكَّ رَّ م َّا ف ْفوَّ عَّ  يْ وَّ الْعَّ
لِ ،  هِربْقَّتِ  َّمَّ ُم أ َّْعظَّ وَّ  هفَّأَّنْتَّ مَّْولايَّ أ
ُهم َّ ،  هثِقَّتِ  َّلل ٰ ائِلِكَّ ا َّلُكَّ بِمَّسَّ َّْسأ وَّ أ

رِ  ائِلِكَّ الُْمنِ يْ الش َّ َّْن یْ فَِّة وَّ وَّسَّ فَِّة أ
 ِ ن م َّدَّ ِ  يْ تَّتَّغَّ ا  يْ ف ْحمَّةٍ ٰهذَّ ْهِر ِبرَّ ِمْنكَّ  الش َّ

ٍة وَّ نَّْفٍس بِمَّا ٍة وَّ نِْعمٍَّة وَّاِزعَّ  وَّاِسعَّ
ةٍ  ا قَّانِعَّ هَّ زَّقْتَّ ِة وَّ وْ نُزُ إِلٰى  رَّ اِفرَّ ِل الْحَّ

ة   ائِرَّ ا هِيَّ إِلَّْیِه صَّ ِة وَّ مَّ لْآِخرَّ ل ِ ا   مَّحَّ
િુું તારી પાસે સવાલ િરું છુ એ 

વ્યક્તી જેવો જેના ગૂનાિો એ તેને 

નાબુદ િરી નાખ્યો િોય અને તેના 

અય્બોએ તેને જિડી લીધો િોય તો 
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આ િારિે ગુનાિોની આદત લુંબાઈ 

ગઈ િોય અને સખ્ત બલાઓએ તેને 

ઘેરી લીધો િોય અને તારાથી તૌબા 

િરવાનો સવાલ િરતો િોય અન ે

સારી રીતે (તારી તરફ) પાછા 

ફરવાનો, ગુનાિોથી છુટિારાનો અન ે

જિન્નમની આગથી છુટિારાનો, જે 

તેની ગરદન પર ગુનાિો છે તેની 

માફીનો સવાલ િરતો િોય, િારિ િ ે

તુું, અય મારા મવ્લા, તેની સૌથી 

મોટી આરઝૂ અને ઉમ્મીદ છો. અય 

અલ્લાિ તારી પાસ ે િુું માુંગિી િરું 

છુું શરીફ મામલાઓ તેમજ શે્રષ્ઠ 

વસીલાઓ થિી, િ ે મને આ 

મહિનામાું માલામાલ િરી દે, તારી 

રિમતો જે ફેલાયેલી છે તેના થિી 
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તેમજ તારી અતા િરેલી નેઅમતો 

થિી મન ેએવો બનાવ િે તે મને જે 

રોઝી આપી છે તેમાું સુંતોર્ષી રિુું ત્યાું 

સુધી િે િબ્રમાું ઉતરી ાવ અન ે

છેલ્લી મુંઝીલ પર પિોંચ ુઅને જેની 

તરફ તેનુું પાછુું ફરવાનુું છે ત્યાું સુધી 

પિોંચી ાવ 

 

લય્લતલુ રગાયબે 

 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ) એ ફરમાવ્યુું છે 

િે માિ ેરજબની પિલેી શબ ેજુમઆ્થી ગાકફલ 

થશો નિીં િારિ િ ે ફકરતાતાઓએ આ રાતન ે

લય્લતલુ રગાયબે નામ આપ્યુું છે. જયાર ે

રાતનો ત્રીજો ભાગ પસાર થઇ ાય છે ત્યાર ે

આસમાન અન ે ઝમીનના ફકરતાતાઓ ખાને 

િઅબા અને તનેી આજુબાજુ ભગેા થાય છે. 

અલ્લાિ તઆલા ફકરતાતાઓન ેિિ ેછે િ ેતમ ેજે 
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ચાિો તનેી માુંગિી િરો; ફકરતાતાઓ જવાબ 

આપે છે િે અય અમારા પાલનિાર, અમારી એ 

જ િાજત છે િે માિ ેરજબમાું રોઝા રાખનારન ે

તુ માફ િરી દે; અલ્લાિ તઆલા જવાબ આપ ે

છે િ ેમ ેતેઓને માફ િરી દીધા. 

માિ ે રજબની પિેલી શબ ે જુમઆ્ 

એટલે િ ે લય્લતુલ રગાયેબ માટ ે રસૂલે ખદુા 

(સ.અ.વ.) તરફથી અમલ બયાન થયેલ છે િે 

જેની ખુબજ ફઝીલત છે અન ે જેના િારિે 

બધા ગનુાિોને માફ િરી દવેામાું આવે છે. રસલૂ ે

ખદુા (સ.અ.વ.) ફરમાવ ે છે િ ે જે િોઈ આ 

રાતની નમાઝન ે અદા િરશે અલ્લાિ તઆલા 

તેના તમામ ગનુાિોન ેમાફ િરી દશેે, ભલે પછી 

તે ગુનાિો દકરયાના ફીિ જેવા, રેતીની 

િિીઓની સુંખ્યા જેટલા, પિાડો જેટલા 

વજનદાર અન ે વકૃ્ષોના પિાઓની સુંખ્યા 

જેટલા િમે ન િોય; તમેજ િયામતના કદવસ ે

પોતાના ૭૦૦ એવા સગાઓની શફાઅત િરશ ે

િે જેઓની માટે જિન્નમની આગના િિદાર 

િશે;  
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...જયાર ે તનેી દફનની પિેલી રાત 

િશે ત્યારે અલ્લાિ તઆલા આ નમાઝના 

સવાબને તનેી સામે એિ નૂરાની શિલમાું 

મોિલશે અન ેત ેસવાબ સુુંદર ઝબાનથી િિેશ ેિે 

અય મારા ચાિવાવાળા, તન ેખુશખબરી છે િે 

તને (િબ્રની આ પિેલી રાતે) દરિે મુતાિેલી અને 

સખ્તીથી નાત મળી છે. િુું ત ે નમાઝ છુું િે 

જેન ે ત ે ફલાિી જગ્યાએ અન ે ફલાિા સમયે 

પઢી છે. આજે રાતે િુું આવી છુું િે િુું તારો િક્િ 

અદા િરું, અને તારી તન્િાઈ (એટલે િે તારા 

એિલા િોવા) ના સમયે તારો સાથી બનુું અન ે

િુું તારા ડરન ે દૂર િરું; જયાર ે સૂર ફૂક્વામાું 

આવશે ત્યાર ે િયામતના કદવસ ે િુું તારી ઉપર 

છાુંયો િરીશ, અન ેક્યારેય પિ નેિીઓ તારીથી 

દૂર નથી થવાની.  

આ અમલ ની રીત : આ મહિનામાું 

પિેલા ગુરવારે રોઝો રાખે, અન ેજયારે સાુંજ 

પઢે િ ે જે શબે જુમ્આ િશે, તેમાું નમાઝે 

મગરીબ અન ેનમાઝે ઈશાની વચ્ચ ે(અન ેબીજી 

કરવાયત પ્રમાિ ે નમાઝે ઈશા અન ે અડધી 

રાતની વચ્ચે) બ-ેબે રિઆત િરીન ેબાર રિઆત 
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નમાઝ પઢે િે જેની દરેિ રિઆતમાું સરૂએ 

અલ્િમ્દ પછી ત્રિ વખત સૂરએ િદ્ર (ઇન્ના 

અન્ઝલ્ના) અને પછી બાર વખત સૂરએ 

તવ્િીદ પઢે, અન ે બાર રિઆત નમાઝ પૂરી 

થયા પછી હસિેર વખત િિ ે: 

 َّ ُهم  َّلل ٰ ل ِ ا م َّدٍ  صَّ لْأُم ِي ِ وَّ  عَّلٰى ُمحَّ بِي ِ ا  الن َّ
  عَّلٰى آلِه

અય અલ્લાિ ! રેિમત નાહઝલ 

ફરમાવ નબીએ ઉમ્મી િઝરત 

મોિમ્મદ (સ.) પર અન ે તેઓની 

આલ  (અ.મુ) પર  
પછી સજદામાું જઈન ેહસિેર વખત િિે : 

 ُ َّ  س  وْ ح  قُد ُ وْ ُسب   ِح وْ ائِكَِّة وَّ الر ُ رَّب ُ الْمَّل
પાિ અને મુનઝ્ઝા છે ફકરતાતાઓ 

અને રૂિનો પરવરકદગાર 
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પછી સજદામાુંથી માથુું ઉપાડ ેઅને હસિેર 

વખત િિે : 

م َّا تَّْعلَُّم  اوَّْز عَّ ْم وَّ تَّجَّ  ،  رَّب ِ اْغِفْر وَّ اْرحَّ
ُم  لْأَّْعظَّ لِي ُ ا َّنْتَّ الْعَّ  إِن َّكَّ أ

અય પાલનિાર ! તુું માફ િર, રિેમ 

િર અને જે િઈ તુું ાિે છે તે 

બાબતોન ે દરગુજર િર; બેશિ તુું 

સવોચ્ચ અન ેમિાન છો  
પછી ફરી વખત સજદામાું જઈન ે હસિેર 

વખત િિે અન ે સજદામાું પોતાની િાજત 

માુંગ,ે ઇન્શાલ્લાિ િાજત પૂરી થશે. : 

 ُ َّ وْ ح  قُد ُ وْ ُسب   ِح وْ ائِكَِّة وَّ الر ُ س  رَّب ُ الْمَّل
પાિ અને મુનઝ્ઝા છે ફકરતાતાઓ અને રૂિ 

નો પરવરકદગાર  
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નમાઝ 
 

ચાર રિઆત નમાઝ (જુમઆ્ના 

કદવસ)ે 
જે િોઈ રજબ મહિનામાું જુમઆ્ના 

કદવસ ેનમાઝે જુમ્આ (અથવા નમાઝે ઝોિર) 

તથા નમાઝે અસ્ર ની વચ્ચે નીચે મુજબ ચાર 

રિાત નમાઝ પઢ ે તો જ્જયારથી નમાઝ પઢ ે ત ે

કદવસથી લઈને જ્જયાું સધુી તનેે મૌત આવે ત ે

કદવસ સુધી તનેી માટે અલ્લાિ તઆલા 

દરરોજ તનેી માટ ેએિ િાર નેિી લખે છે, દરેિ 

આયત િે જે તિેે પઢી છે તનેી સુંખ્યા મુજબ 

જન્નતમાું લાલ યાિૂતના શિેર અતા િરશે, ત ે

આયતના દરેિ અક્ષરની સુંખ્યા મુજબ સફેદ 

દરવાા વાળા મિેલ અતા િરશે અને 

જન્નતમાું િૂરો સાથે શાદી િરાવશે, અને 

અલ્લાિ તેનાથી રાઝી થશે, તનેી ગિતરી 

આહબદો (ઈબાદત િરનાર) માું થશે. 

બે-બે રિઆત િરીને ચાર રિઆત નમાઝ 

પઢે : દરેિ રિઆતમાું સૂરએ અલ્િમ્દ પછી 
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સાત વખત આયતુલ િુરસી અન ે પાુંચ વખત 

સૂરએ તવ્િીદ (સૂરએ િુલ િોવલ્લાિ) પઢ,ે 

ત્યારબાદ ૧૦ વખત નીચે મુજબ િિે : 

َّْستَّْغِفرُ  َّا إِلٰهَّ ال َِّذ اهللَّ  أ وَّ إِل َّا ُهوَّ  ْي ل
َّلُ  َّْسأ  الت َّْوبَّةَّ  هأ

માફી ચાિુું છુું એ ખુદા પાસે િ ેજેની 

હસવાય િોઈજ અલ્લાિ નથી અન ે

તેની પાસે તોબાની આજીજી િરું છુું  

પરૂા મહિના દરહમયાન સાઇઠ 

રિઆત નમાઝ  
રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ દરેિ રાત્ર ે નીચે મુજબ બે રિઆત 

નમાઝ અન ે દુઆ પઢ ે તો અલ્લાિ તઆલા 

તેની દુઆઓને િબૂલ િરશે અન ે તેને સાઇઠ 

િજ્જજનો સવાબ તમેજ સાઇઠ ઉમરાિનો 

સવાબ અતા િરશે. 

દરેિ રિઆતમાું સરૂએ અલ્િમ્દ પછી ત્રિ 

વખત સૂરએ િાફેરૂન (િુલ યા અય્યોિલ િાફેરૂન) 
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પઢ ેત્યારબાદ એિ વખત સૂરએ તવ્િીદ (સૂરએ 

િુલ િોવલ્લાિો) પઢે, અન ેનમાઝ ખત્મ થયા 

બાદ િાથોન ેઊંચા િરે અન ેિિ ે: 

َّا إِلٰهَّ إِل َّا اهلُل  َّا  هوَّْحدَّ ل رِ ل لَُّه  ،  هكَّ لَّ يْ شَّ
ْمُد  ُت وَّ یْ وَّ ُيمِ  يْ ُيْحيِ  ،  الُْملُْك وَّ لَُّه الْحَّ

َّي   ُهوَّ  َّا  ح يُْر وَّ  ،  ُت وْ يَّمُ ل ُهوَّ عَّلٰى بِیَِّدهِ الْخَّ
يْ  كُل ِ  ِص ، ر  يْ ٍء قَّدِ  شَّ َّْیِه الْمَّ َّ  وَّ ، ُر يْ وَّ إِل ا ل

ْولَّ وَّ  َّا  حَّ ةَّ ل ظِ اهلِل بِ إِل َّا  قُو َّ لِي ِ الْعَّ  ،  ِم يْ الْعَّ
ُهم َّ  َّلل ٰ ل ِ ا م َّدٍ  صَّ لْأُم ِي ِ وَّ  عَّلٰى ُمحَّ بِي ِ ا الن َّ

  آلِه
અન ેપોતાના િાથોન ેપોતાના ચેિરા ઉપર 

ફેરવ.ે 

તરજુમો : અલ્લાિ હસવાય બીજો 

િોઈ મઅબુદ નથી તે એિજ છે તેનો 
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િોઈ ભાગીદાર નથી; બધા જ 

વખાિ ફક્ત તેની માટ ેછે અન ેફક્ત 

તે જ દરેિ બાબતનો માહલિ છે, તે 

જીવુંત િરે છે અન ે મૃત્ય ુ આપ ે છે 

અને તે એવો જીવુંત છે િ ે ક્યારયે 

મૃત્ય ુનથી પામતો, ફક્ત તેના થિી જ 

ભલાઈ શક્ય છે અન ે તે દરેિ વતત ુ

પર િુદરત ધરાવ ે છે, દરિેનુું પાછુ 

ફરવુું તેનીજ તરફ છે, મિાન અન ે

બુઝુગી વાળો અલ્લાિ હસવાય બીા 

િોઈની તાિત િ ે િુદરત નથી; અય 

અલ્લાિ ! નબીએ ઉમ્મી િઝરત 

મુિમ્મદ (સ.અ.વ.) અને તેમની 

આલ પર રિેમત નાઝીલ િર. 
અન ેપોતાના િાથોન ેપોતાના ચેિરા ઉપર 

ફેરવ.ે 
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બ ે રિઆત નમાઝમાું ૧૦૦ વખત 

સરૂએ તવ્િીદ 
રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત 

છે િ ે જે િોઈ માિ ે રજબની એિ રાતમાું બે 

રિઆત નમાઝમાું એિસો વખત સૂરએ તવ્િીદ 

પઢે (જેમ િે દરેિ રિઆતમાું સરૂએ અલ્િમ્દ 

પછી પચાસ વખત સૂરએ તવ્િીદ પઢે) તો 

ાિ ે અલ્લાિની ખશુનદુી માટ ે એિસો વરસ 

રોઝા રાખ્યા છે (તનેો સવાબ મળશ)ે અન ે

અલ્લાિ તઆલા તને ેજન્નતમાું ૧૦૦ મિલે 

અતા િરશ ે િ ે જે દરિે મિલેો અલ્લાિના 

નબીઓ (અ.મ.ુ)ના પાડોશમાું િશ.ે 

 

દસ રિઆત નમાઝ 
જે િોઈ રજબ મહિનામાું એિ રાતમાું 

બ-ેબ ેરિઆત િરીન ેદસ રિઆત નમાઝ પઢ ેિ ે

જેની દરેિ રિઆતમાું સૂરએ અલ્િમ્દ પછી એિ 

વખત સૂરએ િાફેરૂન અને ત્યાર બાદ ત્રિ વખત 

સૂરએ તવ્િીદ પઢ,ે તો અલ્લાિ તઆલા તેના 

દરેિ ગનુાિોન ે માફ િરી આપે છે, દરેિ 
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રિઆતના બદલામાું હસિેર વર્ષપની ઈબાદતનો 

સવાબ અતા િર,ે દરેિ સુરાઓના બદલામાું 

જન્નતમાું લોઅલોઅના મિેલ અતા િર,ે આ 

વર્ષપમાું રોઝા રાખનાર, નમાઝો પઢનાર, 

ઉમરાિ અને િજ્જજ બાવી લાવનાર તથા 

જેિાદ િરનારનો અજર અને બદલો અતા 

િરશે; તેમજ અલ્લાિ તઆલા આવતા વર્ષપ 

સુધી તનેે દરરોજ િજ્જજ અને ઉમરાિ અદા 

િરવાનો સવાબ મળશે તથા આ નમાઝ પૂરી 

થવા પિેલા અલ્લાિ તનેે માફ િરી દેશે. 

જયારે આ નમાઝ તમામ થઇ ાય 

ત્યારે એિ ફકરતાતો અશ ેમોઅલ્લાની નીચેથી ત ે

નમાઝ પઢનારને િિ ે છે િ ે અય અલ્લાિના 

ચહિતા બુંદા, બેશિ અલ્લાિે તન ેજિન્નમથી 

આગથી આઝાદી આપી છે, અન ે આ વર્ષપના 

નમાઝ પઢનારાઓમાું અલ્લાિે તનેો શમુાર િર ે

છે; અન ેજો આ વર્ષપ દરમ્યાન તનેે મૌત આવે 

તો તે શિીદની મૌત મરશે; અલ્લાિ તનેી 

દુઆઓ ન ે િબૂલ િરશે, તનેી િાજતો પરૂી 

િરશે, તનેા નામ ે આમાલન ે તનેા જમિા 

િાથમાું અતા િરશે, અને તેના ચિેરાને નૂરાની 
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બનાવશે, તનેી તથા જિન્નમની આગની વચ્ચે 

સાત ખીિ ઉભી િરશે.  

હઝયારત ેમઅસમૂીન (અ.મ)ુ 
ઈમામ ે ઝમાના (અ.) ના ખાસ 

નાએબ અબુલ િાહસમ િુસૈન હબન રવ્િ 

(અ.ર.) ફરમાવ ે છે િ ે માિ ે રજબમાું જે 

મઅસમૂીન (અ.મ.ુ) ની હઝયારત થઇ શિ ેતનેી 

હઝયારત િરો અન ે િોઈ પિ મઅસૂમીન 

(અ.મ.ુ) ના રોઝા મુબારિમાું આ રીતે હઝયારત 

િરો. આ હઝયારતને હઝયારતે રજબીય્યિના 

નામથી પિ ઓળખવામાું આવે છે; આ 

હઝયારતન ે શબ ે ઈદ-ેમબઅસના પિ પઢવામાું 

આવે છે. આ હઝયારતનો હઝક્ર સત્યાવીસમી 

તારીખ ના આમાલ માું પેજ નુંબર ૧૧૭ પર 

િરવામાું આવેલ છે.  

 

ઉમરાિ 
રજબ મહિનામાું ઉમરાિ િરવાની પિ 

ઘિી બધી ફઝીલત છે, કરવાયતમાું છે િે મિ ે

રજબમાું ઉમરાિ, િજ્જજની પછી સૌથી વધાર ે
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ફઝીલત ધરાવ ેછે. ચોથા ઈમામ િઝરત ઝૈનુલ 

આબેદીન (અ.) માિ ે રજબમાું ઉમરાિ અદા 

િરતા િતા અન ે કદવસ-રાત પોતાની નમાઝોન ે

ખાન-એ-િઅબા પાસ ે પઢતા અન ે િુંમેશા 

કદવસ-રાત સજદામાું રિેતા અને સજદામાું 

આ હઝક્ર પઢતા   

بْ  نُْب ِمْن عَّ ُظمَّ الذ َّ ِدكَّ فَّلْیَّْحُسِن عَّ
ْفُو ِمْن ِعْنِدكَّ   الْعَّ

તારા બુંદા તરફથી મોટો ગુનાિ થઇ 

ગયો છે પિ તારા તરફથી સુુંદર માફી 

અતા િર  

ખાસ તારીખમાું િરવાના 

આમાલ 
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અલગ અલગ રાત્રીએ પઢવાની 

નમાઝ 
રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી બયાન િરવામાું 

આવેલ કરવાયત મજુબ માિ ે રજબમાું હનચ ે

મુજબની નમાઝો અદા િરવી જોઈએ : 

પિલેી રાતના વીસ રિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિ ે રજબની પિેલી રાત્રે નમાઝે 

મગરીબ પછી બ-ેબે રિઆત િરીન ે વીસ 

રિઆત નમાઝ અદા િરશે િ ે જેની દરેિ 

રિઆતમાું સૂરએ અલ્િમ્દ પછી સૂરએ તવ્િીદ 

પઢે, તો ત ે નમાઝ પઢનાર તથા તનેા 

ખાનદાનવાળા, તનેો માલ, તનેી અવ્લાદ 

સલામત રિશે ે અન ે તને ે િબ્રના અઝાબથી 

પનાિ મળશ ેઅન ેપલુ ેહસરાત ઉપરથી હિસાબ 

વગર હવજળીની ઝડપ ેપસાર થશ.ે 

બીજી રાતના દસ રિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિ ે રજબની બીજી રાત્ર ે બે-બે 
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રિઆત િરીને દસ રિઆત નમાઝ પઢે, િે જેની 

દરેિ રિઆતમાું એિ વખત સૂરએ અલ્િમ્દ 

પછી એિ વખત સૂરએ િાફેરૂન પઢ ેતો અલ્લાિ 

તનેા તમામ ગનુાિ ે સગીરા અન ે ગનુાિ ે

િબીરાન ેમાફ િરી આપ,ે અન ેઆવતા વર્ષપ સધુી 

તનેી ગિતરી નમાઝ પઢનારાઓમાું થશ,ે અન ે

તને ેહનફાિથી છુટિારો મળશે. 

ત્રીજી રાતના દસ રિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિ ે રજબની ત્રીજી રાત્રે બે-બે 

રિઆત િરીને દસ રિઆત નમાઝ પઢે, િે જેની 

દરેિ રિઆતમાું એિ વખત સૂરએ અલ્િમ્દ 

પછી પાુંચ વખત સૂરએ નસ્ર (એઝા ાઅ 

નસરલ્લાિે) પઢ ે તો અલ્લાિ તઆલા તનેી 

માટ ે જન્નતમાું એિ મિલે બનાવશ ે િ ે જેની 

લુંબાઈ અન ેપિોળાઈ આ દહુનયા િરતાું સાત 

ગિી અન ે તથેી પિ વધાર ે િશ ે અન ે

આસમાનમાુંથી અવાજ આપવામાું આવશ ે િ ે

આ અલ્લાિના ચિીતા બુંદાન ેઉચ્ચ દરજ્જાની 

તમેજ નબીઓ, હસદ્દીિીન, શોિદા તથા 
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સાલિેીનની દોતતી અન ે િમનશીની 

ખશુખબરી આપો. 

ચોથી રાતના એિસો રિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિ ે રજબની ચોથી રાત્રે બ-ેબે 

રિઆત િરીન ે એિસો રિઆત નમાઝ પઢ,ે િે 

જેની પિેલી રિઆતમાું એિ વખત સૂરએ 

અલ્િમ્દ પછી એિ વખત સૂરએ ફલિ પઢ ેતથા 

બીજી રિઆતમાું એિ વખત સરૂએ અલ્િમ્દ 

પછી એિ વખત સૂરએ નાસ પઢે તો દરિે 

આસમાનમાુંથી એિ ફકરતાતો નાહઝલ થાય છે 

અન ે ત ે બધા ફકરતાતાઓ િયામત સધુી તનેી 

માટ ે આ નમાઝનો સવાબ લખતા રિશે,ે 

િયામતના કદવસ ે તનેો ચિેરો પનુમના ચાુંદની 

જેમ ચમિતો િશ,ે તને ે જમિા િાથમાું 

આમાલનામુું આપવામાું આવશ ે અન ે તનેો 

હિસાબ આસાનીથી લવેામાું આવશ.ે 

પાુંચમી રાતના છ રિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિ ે રજબની પાુંચમી રાત્ર ે બે-બે 
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રિઆત િરીન ેછ રિઆત નમાઝ પઢે, િ ેજેની 

દરેિ રિઆતમાું એિ વખત સૂરએ અલ્િમ્દ 

પછી પચ્ચીસ વખત સૂરએ તવ્િીદ પઢ ે તો 

અલ્લાિ તઆલા તને ે ચાલીસ નાબીઓ, 

ચાલીસ હસદ્દીિીન (સચ્ચાઓ) અન ે ચાલીસ 

શિીદોનો સવાબ અતા િરશ ે તમેજ જન્નતી 

ઘોડા ઉપર સવાર થઇ પલુ ે સરેાત ઉપરથી 

હવજળી વગે ેપસાર થઇ જશ.ે 

છઠ્ઠી રાતના બ ેરિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિે રજબની છઠ્ઠી રાત્રે બે રિઆત 

નમાઝ પઢ,ે િ ેજેની દરેિ રિઆતમાું એિ વખત 

સૂરએ અલ્િમ્દ પછી સાત વખત આયતલ 

િુરસી પઢે તો આસમાનમાુંથી અવાજ આવશ ેિ ે

ખરખેર ત ુઅલ્લાિનો ચિીતો બુંદો છો, તથા ત ે

આ નમાઝમાું જેટલા િરફોની કિરઅત િરી છે 

(પઢયા છે) તનેી સુંખ્યા મજુબ ત ુ

મસુલમાનોની શફાઅતનો િક્િ રાખો છો, અન ે

તન ે હસિરે િાર નિેી આપવામાું આવી છે િ ે
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જે દરિે નિેી અલ્લાિની નજીિ દહુનયાના 

પિાડો િરતા વધાર ેઅફઝલ છે. 

સાતમી રાતના ચાર રિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિે રજબની સાતમી રાત્રે બે-બે 

રિઆત િરીન ે ચાર રિઆત નમાઝ પઢે, િ ે

જેની દરિે રિઆતમાું એિ વખત સૂરએ 

અલ્િમ્દ પછી ત્રિ વખત સૂરએ તવ્િીદ, ત્રિ 

વખત સૂરએ ફલિ અન ેત્રિ વખત સૂરએ નાસ 

પઢે, દરેિ નમાઝ પછી દસ વખત સલવાત પઢ ે

અને દસ વખત તતબીિાતે અરબા પઢ;ે તો 

અલ્લાિ તઆલા તને ે પોતાના અશપનો છાુંયો 

અતા િરશ,ે તને ે માિ ે રમઝાનના રોઝાઓ 

રાખવાનો સવાબ અતા િરશ,ે જ્જયાું સધુી આ 

નમાઝમાું મશગલૂ િશ ે ત્યાું સધુી તનેી માટ ે

ફકરતાતાઓ ઇહતતગ્ફાર િરશ,ે િબ્રની સખ્તીઓ 

અન ેપરશેાનીઓ તનેી માટ ેઆસાન થઇ જશ,ે 

જન્નતમાું પોતાનુું મિાન ન જોઈ લ ેત્યાું સુધી 

આ દહુનયામાું તને ે મૌત નહિ આવ ે અન ે

અલ્લાિ તને ેમોટા ખૌફથી અમાન આપશ.ે  
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આુંઠમી રાતના વીસ રિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિે રજબની આુંઠમી રાત્ર ે બે-બે 

રિઆત િરીને વીસ રિઆત નમાઝ પઢ,ે િે 

જેની દરિે રિઆતમાું એિ વખત સૂરએ 

અલ્િમ્દ પછી ત્રિ વખત સૂરએ તવ્િીદ, ત્રિ 

વખત સૂરએ િાફેરૂન, ત્રિ વખત સૂરએ ફલિ 

અને ત્રિ વખત સૂરએ નાસ પઢ ેતો અલ્લાિ 

તને ે શાિરેીન (શકુ્ર િરવાવાળાઓ) અન ે

સાબરેીન (સબ્ર િરવાવાળાઓ) નો સવાબ 

અતા િર,ે અન ે હસદ્દીિીન (સાચ્ચાઓ) માું તનેુું 

નામ બલુુંદ િર,ે દરિે િરફના બદલામાું દરિે 

હસદ્દીિ અન ે શિીદનો અજર અતા િર,ે અન ે

ાિ ેમાિ ે રમઝાનમાું િરુઆન ખત્મ િયુું િોય 

(ત ેસવાબ મળ)ે, અન ેજયાર ેિબ્રમાુંથી બિાર 

આવશ ે ત્યાર ે હસિરે િાર ફકરતાતાઓ તનેી 

મલુાિાત િરશ ે અન ે તઓે તને ે જન્નતની 

ખશુખબરી આપશ,ે અન ેજન્નત તરફ તને ેલઇ 

જશ.ે 
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નવમી રાતના બ ેરિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિ ેરજબની નવમી રાત્રે બ ેરિઆત 

નમાઝ પઢ,ે િ ેજેની દરેિ રિઆતમાું એિ વખત 

સૂરએ અલ્િમ્દ પછી પાુંચ વખત સરૂએ 

અલ્િાિોમ ુ િિાસુર પઢ ે તો ત ે પોતાની જગ્યા 

ઉપરથી ઉભો થાય ત ેપિેલા જ અલ્લાિ તને ે

માફ િરી આપશ,ે તને ે એિસો િજ્જજ અન ે

એિસો ઉમરાિનો સવાબ અતા િરશ,ે અલ્લાિ 

તનેી ઉપર દસ લાખ રિમતો નાહઝલ િરશ,ે 

અલ્લાિ તને ે જિન્નમની આગથી અમાન 

અતા િરશ,ે અન ેજો એંસી કદવસ સધુીમાું તનેુું 

મૌત આવ ેતો ત ેશિીદની મૌત મરશ.ે 

દસમી રાતના બાર રિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિ ે રજબની દસમી રાત્ર ે બે-બે 

રિઆત િરીન ે બાર રિઆત નમાઝ પઢે, િ ે

જેની દરિે રિઆતમાું એિ વખત સૂરએ 

અલ્િમ્દ પછી ત્રિ વખત સરૂએ તવ્િીદ પઢ ેતો 

અલ્લાિ તઆલા તનેી માટ ે યાિતૂના પાયાઓ 
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ઉપર બનલેો મિલે અતા િર,ે િ ે જે પાયોની 

લુંબાઈ પવૂપ અન ેપહચચમ ના અુંતર જેટલુું િશ;ે 

ત ે પાયાઓની અુંદર સાતસો એવા ઓરડાઓ 

િશ ે િ ે દરિે ઓરડાઓ આ દહુનયા િરતા પિ 

મોટા િશ,ે અન ે આ દરિે ઓરડાઓ સોના, 

ચાુંદી, યાિતૂ અન ે ઝબરજદથી બનલેા િશ;ે 

અન ે આ મિલેની અુંદર આસમાનના 

હસતારાઓની સુંખ્યા જેટલા ઘરો િશ,ે અન ે

તનેી અુંદર એવુું બધુું િશ ે િ ે જેનુું વિપન િરવુું 

િોઈ ઇન્સાન માટ ેશક્ય જ નથી. 

અગ્યારમી રાતના બાર રિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિ ે રજબની દસમી રાત્ર ે બે-બે 

રિઆત િરીન ે બાર રિઆત નમાઝ પઢે, િ ે

જેની દરિે રિઆતમાું એિ વખત સૂરએ 

અલ્િમ્દ પછી બાર વખત આયાતલ િુરસી પઢ ે

તો તવરાત, ઇન્જીલ, ઝબરૂ, િરુઆન અન ે

બીજી જે પિ કિતાબો અલ્લાિ ે પોતાના 

નબીઓ ઉપર નાહઝલ િરી છે અલ્લાિ તઆલા 

તનેી હતલાવતનો સવાબ અતા િર;ે અશ ે
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ઇલાિી પાસથેી મનુાદી અવાજ આપશ ે િ ે

અલ્લાિ ે તન ે માફ િરી આપ્યો છે તો િવ ે

નવસેરથી તારા અમલની શરૂઆત િર. 

બારમી રાતના બ ેરિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિ ેરજબની બારમી રાત્રે બ ેરિઆત 

નમાઝ પઢ,ે િ ેજેની દરેિ રિઆતમાું એિ વખત 

સૂરએ અલ્િમ્દ પછી દસ વખત “આમનર 

રસૂલ” ની આયત પઢે (જે નીચે મુજબ છે) તો 

અલ્લાિ તને ે અમ્ર હબલ મઅરૂફ અન ે નહિ 

અહનલ મનુ્િર િરનાર નો સવાબ અતા િર,ે 

અલ્લાિ તને ેબની ઈતમાઈલ (અ.) ના હસિરે 

ગલુામોન ે આઝાદ િરવાનો સવાબ અતા િર,ે 

અલ્લાિ તને ેહસિરે રિમતો અતા િર.ે 

ِحْيِم  ْحٰمِن الر َّ آمَّنَّ  ،  بِْسِم اهلِل الر َّ
ُسْوُل بِمَّ  ب ِهالر َّ َّْیِه ِمْن رَّ وَّ  ا أُنِْزلَّ إِل
َّ ، الُْمْؤِمُنْونَّ  ل ِ وَّ مَّ  ائِكَِّتهكُل   آمَّنَّ ِباِل ٰ
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َّ وَّ ُرُسلِه وَّ ُكُتِبه ٍد ، ل َّحَّ ُق بَّيْنَّ أ ِ ا نُفَّر 
ْعنَّ ِمْعنَّ وَّ قالُْوا سَّ  ِمْن ُرُسلِه َّطَّ ا ا وَّ أ

ب َّنَّ ُغْفرَّ  نَّكَّ رَّ ِصيْرُ ا َّ  ، ا وَّ إِلَّْیكَّ الْمَّ ا ل
ُ نَّْفس   هَّ ُيكَّل ُِف اِل ٰ ا ا مَّ لَّهَّ  ،  اا إِل َّا ُوْسعَّ
بَّْت وَّ عَّلَّْيهَّ  ب َّنَّ كَّسَّ بَّْت، رَّ ْكتَّسَّ ا ا َّ ا مَّ ا ا ل

َِّسْينَّ اِخْذنَّ تُؤَّ  أْنَّ ا إِْن ن َّْخطَّ َّْو أ ب َّنَّ ا أ ا وَّ ا، رَّ
 َّ َّى ا كَّمَّ ا إِْصر  ْينَّ ا تَّْحِمْل عَّلَّ ل مَّلْتَُّه عَّل ا حَّ

ب َّنَّ ال َِّذْينَّ ِمْن قَّْبلِنَّ  َّ ا، رَّ م ِلْنَّ ا وَّ ل ا ا مَّ ا تُحَّ
 َّ ن َّا وَّ اْغِفْر لَّنَّ  ا بِهاقَّةَّ لَّنَّ ا طَّ ل ا وَّ وَّ اْعُف عَّ

ْمنَّ  َّ اْرحَّ ْول َّنْتَّ مَّ َّى ا فَّانُْصْرنَّ انَّ ا أ ا عَّل
  اِفِرْينَّ الْقَّْوِم الْكَّ 
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(અમારો) રસૂલ (મોિમ્મદ 

સ.અ.વ.) અન ે મોઅમીનો (પિ) 

તેના પર ઈમાન લાવ્યા છે જે તેના 

પર પરવરકદગાર તરફથી ઉતારવામાું 

આવ્યુું છે.; તેઓ સઘળા અલ્લાિ 

પર તથા તેના ફકરતાતાઓ પર તથા 

તેની કિતાબો પર તથા તેના રસલુો 

પર ઈમાન લાવ્યા છે; (એમ િિીન ે

િે) અમે તેના રસૂલોમાુંથી િોઈની 

વચ્ચે િાુંઈ ભેદભાવ રાખતા નથી; 

અને તેઓ વળી એમ પિ િિે છે િ ે

અમોએ સાુંભળયુું તથા િુિમને િબૂલ 

િયો, િે અમારા પરવરકદગાર ! અમે 

તારી જ ક્ષમા ચાિીએ છીએ અન ે

(અમારૂ) તારીજ તરફ પાછુું ફરવાનુું 
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છે. અલ્લાિ િોઈ નફસ (વ્યહક્ત)ને 

તેના તાિત ઉપરાુંત તિલીફ આપતો 

નથી, તેિે જે સારી િમાઈ િરી છે 

તેનો (નફો) તેનાજ માટે છે અને જે 

બૂરી િમાઈ િરી છે તેનો ગેરલાભ 

પિ તેનાજ માટે છે; િે અમારા 

પરવરકદગાર ! જો અમે ભૂલી 

જઈએ અથવા િોઈ ચૂિ િરી બસેીએ 

તો તે માટે અમન ેપિડજે નહિ, અને 

િે અમારા પરવરકદગાર ! અમારા પર 

એવો બોજો નાખજે નહિ જેવો િ ે

અમારી પિેલાું થઈ જનારાઓ પર 

નાખ્યો િતો, અને િ ે અમારા 

પરવરકદગાર ! અન ેઅમારાથી એટલુું 

ન ઊંચિાવ િ ે જે (ઊંચિવા)ની 
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અમારામાું શહક્ત નથી, અને 

અમારાથી દરગજુર િર, અને અમન ે

માફ િરી દ,ે અને અમારા પર દયા 

િર, તુું (જ) અમારો માહલિ છે માટ ે

નાહતતિોના મુિાબલામાું અમારી 

સિાય િર. 

તરેમી રાતના દસ રિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિ ે રજબની તેરમી રાત્ર ે બે-બે 

રિઆત િરીને દસ રિઆત નમાઝ પઢે, િે જેની 

પિેલી રિઆતમાું એિ વખત સરૂએ અલ્િમ્દ 

પછી એિ વખત સૂરએ આદેયાત પઢે અન ે

બીજી રિઆતમાું એિ વખત સરૂએ અલ્િમ્દ 

પછી એિ વખત સૂરએ અલ્િાિોમ ુિિાસુર પઢ ે

(અને આ રીતે પાુંચ નમાઝો એટલે િે દસ 

રિઆત નમાઝ પઢે) તો અલ્લાિ તને ેગનુાિોન ે

માફ િરી દશે,ે અગર તનેા માું-બાપ ે તને ે આુંિ 
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િકર દીધો િશ ે તો અલ્લાિ તનેાથી રાઝી થઇ 

જશ,ે મહુન્િર અન ેનિીર તનેી નજીિ પિ નહિ 

આવ ેઅન ેતને ેડરાવશ ેનિી, અન ેપલુી સરેાત 

ઉપરથી હવજળી વગે ે પસાર થઇ જશ,ે તને ે

જમિા િાથમાું પોતાનુું આમાલનામુું 

આપવામાું આવશ,ે અન ે તનેા નિે આમાલનુું 

પલડુું ભારી િશ,ે અન ેજન્નત ેકફરદવ્સમાું તને ે

એિ િાર શિરેો આપવામાું આવશ.ે 

ચૌદમી રાતના ત્રીસ રિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિ ે રજબની ચૌદમી રાત્ર ે બે-બે 

રિઆત િરીને ત્રીસ રિઆત નમાઝ પઢ,ે િ ે

જેની દરિે રિઆતમાું એિ વખત સૂરએ 

અલ્િમ્દ પછી એિ વખત સૂરએ તવ્િીદ પઢ ે

અને ત્યાર બાદ એિ વખત સૂરએ િિફ ની 

છેલ્લી આયાત પઢ ે(જે નીચે મજુબ છે) તો તે 

પાિ ઝાતની િસમ છે િ ે જેના િાથમાું મારી 

ાન છે, અગર ત ે (નમાઝી) ના ગનુાિો 

આસમાનના હસતારાઓથી પિ વધાર ેિશ ેતો 

પિ (આ નમાઝ પરૂી થાય ત ેપિલેા અલ્લાિ 
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તને ે માફ િરી દશે ે અન)ે નમાઝન ે ગનુાિોથી 

એિદમ પાિ થયલેી િાલતમાું તમામ િરશે. 

ِحْيِم  ْحٰمِن الر َّ قُْل  ،  بِْسِم اهلِل الر َّ
 ٰ ر  ِمثْلُُكْم ُيْوح َّشَّ َّنَّا ب َّن َّمَّا   ىإِن َّمَّا أ َّي َّ ، أ إِل

ٰ إِلٰ  َّانَّ يَّْرُجْوا ُهُكْم إِل ه  وَّاِحد  ، فَّمَّْن ك
ب ِهلِقَّاءَّ  َّا  رَّ الِحا  وَّ ل مَّل ا صَّ فَّلْیَّْعمَّْل عَّ

ب ِه ا يُْشِرْك بِِعبَّادَِّة رَّ د  َّحَّ  أ

(અય રસૂલ!) તુું િિે િે િુું પિ તમારા 

જ જેવો એિ મનુષ્ય છુું, (ફેર માત્ર 

એટલો જ છે િે) મારા તરફ વિી 

િરવામાું આવે છે િે તમારો માઅબૂદ 

એિજ માઅબૂદ છે, માટે જે િોઇ 

પોતાના પરવરકદગારની િુજૂરમાું 
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જવાની ઉમ્મેદ રાખતો િોય તો તેન ે

જોઇએ િ ેસત્િાયો િર,ે અને પોતાના 

પરવકદગારની ઇબાદતમાું (બીા) 

િોઇને શરીિ િરે નહિ. 

પુંદરમી રાતના ત્રીસ રિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિે રજબની પુંદરમી રાત્રે બે-બે 

રિઆત િરીને ત્રીસ રિઆત નમાઝ પઢ,ે િે 

જેની દરિે રિઆતમાું એિ વખત સૂરએ 

અલ્િમ્દ પછી દસ વખત સૂરએ તવ્િીદ પઢ ેતો 

નમાઝ પરૂી થયા પિેલા જ હસિરે શિીદોનો 

સવાબ અતા િરવામાું આવશ,ે િયામતના 

કદવસ ેત ેનરુાની શિલમાું આવશ,ે અલ્લાિ તને ે

જિન્નમની આગથી, હનફાિથી અન ે િબ્રના 

અઝાબથી છુટિારો આપશ;ે (અન ે બીજી 

કરવાયત પ્રમાિ ે આ નમાઝનો સવાબ આ 

પ્રમાિ ે છે િ)ે અલ્લાિ તને ે જિન્નમની 

આગથી નાત અતા િરશ,ે દરિે રિઆતના 

બદલામાું ચાલીસ શાિીદોની ઈબાદતનો 
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સવાબ અતા િરશ,ે અન ે દરિે આયતના 

બદલામાું બાર નરૂ અતા િરશ,ે જેટલી વખત 

સરૂએ તવ્િીદ પઢયો છે ત ે દરિેના બદલામાું 

હમતિ અન ે અુંબરની ખતુાબથુી અલ્લાિ તેની 

માટ ે બાર શિરેો બનાવશ,ે આ મહિનામાું 

જેટલા બધા મદો અન ે ઔરતોએ રોઝાઓ 

રાખ્યા છે અન ે નમાઝ પઢી છે ત ે બધાનો 

સવાબ પિ તને ે આપવામાું આવશ,ે અન ે

આવતા વર્ષપ સધુીમાું જો તને ેમૌત આવી ાય 

તો ત ેશિીદની મૌત મરશ ેઅન ેઅલ્લાિ તને ે

િબ્રમાું બલા અન ેમસુીબતોથી બચાવશ.ે 

સોળમી રાતના ત્રીસ રિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિે રજબની સોળમી રાત્રે બે-બે 

રિઆત િરીને ત્રીસ રિઆત નમાઝ પઢ,ે િ ે

જેની દરિે રિઆતમાું એિ વખત સૂરએ 

અલ્િમ્દ પછી દસ વખત સૂરએ તવ્િીદ પઢ ેતો 

નમાઝ પરૂી થયા પિેલા જ હસિરે શિીદોનો 

સવાબ અતા િરવામાું આવશ,ે િયામતના 

કદવસ ેત ેનરુાની શિલમાું આવશ,ે અલ્લાિ તને ે
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જિન્નમની આગથી, હનફાિથી અન ે િબ્રના 

અઝાબથી છુટિારો આપશ.ે 

સિરમી રાતના ત્રીસ રિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિ ે રજબની સિરમી રાત્રે બે-બે 

રિઆત િરીને ત્રીસ રિઆત નમાઝ પઢ,ે િ ે

જેની દરિે રિઆતમાું એિ વખત સૂરએ 

અલ્િમ્દ પછી દસ વખત સૂરએ તવ્િીદ પઢ ેતો 

નમાઝ પરૂી થયા પિેલા જ હસિરે શિીદોનો 

સવાબ અતા િરવામાું આવશ,ે િયામતના 

કદવસ ેત ેનરુાની શિલમાું આવશ,ે અલ્લાિ તને ે

જિન્નમની આગથી, હનફાિથી અન ે િબ્રના 

અઝાબથી છુટિારો આપશ.ે 

અઢારમી રાતના બ ેરિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિ ે રજબની અઢારમી રાત્ર ે બ ે

રિઆત નમાઝ પઢે, િ ે જેની બન્ને રિઆતમાું 

એિ વખત સૂરએ અલ્િમ્દ પછી દસ વખત 

સૂરએ તવ્િીદ, દસ વખત સૂરએ ફલિ અન ેદસ 

વખત સૂરએ નાસ પઢ ે તો અલ્લાિ તઆલા 
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ફકરતાતાઓન ે િિ ે છે િ ે જો આ નમાઝીના 

ગનુાિો ઝુલ્મો હસતમ િરનાર િિીમ િરતા પિ 

વધાર ેિશ ેતો આ નમાઝના બદલામાું િુું તને ે

માફ િરી આપીશ; અલ્લાિ તનેી અન ે

જિન્નમની આગની વચ્ચ ે છ ખુંડિ (આડ) 

ઉભી િર ે િ ે જે દરિેની વચ્ચનેુું અુંતર ઝમીન 

અન ેઆસમાનની વચ્ચનેુું અુંતર જેટલુું િશે. 

ઓગિીસમી રાતના ચાર રિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિ ેરજબની ઓગિીસમી રાત્ર ેબે-બે 

રિઆત િરીન ે ચાર રિઆત નમાઝ પઢે, િ ે

જેની દરિે રિઆતમાું એિ વખત સૂરએ 

અલ્િમ્દ પછી પુંદર વખત આયતલ િુરસી પઢ ે

અને પુંદર વખત સૂરએ તવ્િીદ પઢ ેતો અલ્લાિ 

તઆલાએ જે સવાબ િઝરત મસૂા (અ.) ન ે

આપલે છે તનેી જેવો સવાબ તને ે પિ અતા 

િરશ,ે દરિે િરફના બદલામાું શિીદનો સવાબ 

મળશ,ે ફકરતાતાઓ તને ે ત્રિ બશારત અન ે

ખશુખબરી આપશ,ે પિલેુું : તનેા ઐબ 

મૌકિફમાું ાિરે નિી થાય, બીજુું  : તનેી 
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હિસાબ લવેામાું નહિ આવ,ે ત્રીજુું  : હિસાબ 

વગર ત ે જન્નતમાું દાખલ થશ;ે અન ે જયાર ે

અલ્લાિની બારગાિમાું િાજર થશ ે તો 

અલ્લાિ તને ે સલામ િરશ ે અન ે તને ે િિશે ે િ ે

અય મારા બુંદા, ત ુડર નહિ અન ેપરશેાન પિ 

થતો નહિ િારિ િ ે િુું તારીથી રાઝી છુું અન ે

તારી માટ ેજન્નત િલાલ છે. 

વીસમી રાતના બ ેરિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિ ેરજબની વીસમી રાત્રે બે રિઆત 

નમાઝ પઢ,ે િે જેની બન્ન ે રિઆતમાું એિ 

વખત સૂરએ અલ્િમ્દ પછી પાુંચ વખત સૂરએ 

િદ્ર (ઇન્ના અન્ઝલ્ના) પઢ ે તો તને ે િઝરત 

ઈબ્રાિીમ (અ.), િઝરત મસૂા (અ.), િઝરત 

યહ્યા (અ.) અન ેિઝરત ઈસા (અ.) નો સવાબ 

મળશ,ે આ નમાઝ અદા િરનારન ે હજન્નાત 

અન ે ઇન્સાનો િોઈ પિ ાતનુું નિુશાન નહિ 

પિોંચાડી શિ,ે અન ે અલ્લાિ તનેી ઉપર 

રિમતની નઝરથી હનગાિ િરશ.ે 
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એિવીસમી રાતના છ રિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિે રજબની એિવીસમી રાત્રે બે-બે 

રિઆત િરીન ેછ રિઆત નમાઝ પઢે, િ ેજેની 

દરેિ રિઆતમાું એિ વખત સૂરએ અલ્િમ્દ 

પછી દસ વખત સૂરએ િવ્સર અન ેદસ વખત 

સૂરએ તવ્િીદ પઢ ેતો અલ્લાિ તઆલા િરેામલ 

િાતબેીન (આમાલનામુું લખનાર ફકરતાતાઓ) ન ે

િુિમ આપ ે છે િ ે આ નમાઝીના બરુા િાયોન ે

આવતા વર્ષપ સધુી લખશો નહિ અન ેએિ વર્ષપ 

સધુી તનેા આમાલનામાની અુંદર નિેીઓ 

લખજો; િસમ છે ત ે પાિ ઝાતની િ ે જેના 

િાથમાું મરી ાન છે અન ે િસમ છે ત ે પાિ 

ઝાતની િ ેજેિ ેમન ેનબી બનાવ્યો છે, જે િોઈ 

મરી સાથ ે મોિબ્બત િર ે છે અન ે જે િોઈ 

અલ્લાિ સાથ ે મોિબ્બત િર ે છે તો ત ે આ 

નમાઝન ે પઢ,ે અગર ઉભા ઉભા પઢવાની 

શહક્ત ન રાખતો િોય તો બઠેા બઠેા પઢ ેિારિ 

િ ેઅલ્લાિ ફકરતાતાઓ ઉપર આ નમાઝી માટ ે

ફખ્ર અન ેગવપ િર ેછે અન ેિિ ેછે િ ેમેં તને ેમાફ 

િરી દીધો છે. 
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બાવીસમી રાતના આુંઠ રિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિે રજબની બાવીસમી રાત્ર ે બે-બે 

રિઆત િરીને આુંઠ રિઆત નમાઝ પઢ,ે િ ે

જેની દરિે રિઆતમાું એિ વખત સૂરએ 

અલ્િમ્દ પછી સાત વખત સૂરએ િાફેરૂન પઢે, 

નમાઝ તમામ િયાપ પછી દસ વખત નબી 

(સ.અ.વ.) અને તમેની ઔલાદ ઉપર સલવાત 

મોિલે, ત્યારબાદ દસ વખત ઇહતતગ્ફાર િરે; તો 

તને ે ત્યાું સધુી મૌત નહિ આવ ે જ્જયાું સધુી ત ે

જન્નતમાું પોતાની જગ્યા અન ેમિાન ન જોય 

લ,ે અન ેત ેમસુલમાનની મૌત મરશ ેઅન ેતને ે

હસિરે નબીઓનો અજર અતા િરવામાું આવશે 

ત્રવેીસમી રાતના બ ેરિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિે રજબની ત્રવેીસમી રાત્રે બ ે

રિઆત નમાઝ પઢે, િ ે જેની બન્ને રિઆતમાું 

એિ વખત સૂરએ અલ્િમ્દ પછી પાુંચ વખત 

સૂરએ ઝોિા (વઝ્ઝોિા – સૂરા નુંબર ૯૩) પઢ ે

તો તિે ે પઢલેા િરફોની સુંખ્યા મજુબ તમેજ 
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િાકફર મદો અન ેિાકફર ઔરતોની સુંખ્યા મજુબ 

જન્નતમાું તને ેદરજ્જાઓ મળશે, અલ્લાિ તને ે

હસિરે િજ્જજનો સવાબ, અન ે એિ િાર 

તશીએ જનાઝા િરનારનો સવાબ, અન ે એિ 

િાર હબમારોની અયાદત િરનારનો સવાબ, 

અન ે મસુલમાનની એિ િાર િાજત પરૂી 

િરનારનો સવાબ અતા િરશ.ે 

ચોવીસમી રાતના ચાલીસ રિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિે રજબની ચોવીસમી રાત્ર ે બ-ેબે 

રિઆત િરીને ચાલીસ રિઆત નમાઝ પઢે, િે 

જેની દરિે રિઆતમાું એિ વખત સૂરએ 

અલ્િમ્દ પછી એિ વખત “આમનર્ રસૂલ” 

વાળી આયાત પઢે (જે નીચે મજુબ છે) ત્યાર 

બાદ એિ વખત સૂરએ તવ્િીદ પઢ ેતો અલ્લાિ 

તનેી માટ ે૧૦૦૦ નિેીઓ લખશ,ે એિ િાર 

ગનુાિોન ે માફ િરી દશે,ે તનેા ૧૦૦૦ 

દરજ્જાઓ બલુુંદ િરશ,ે આસમાનમાુંથી 

૧૦૦૦ ફકરતાતાઓ નાહઝલ થશ ેિ ેજેઓ િાથ 

ઊંચા િરીન ેઆ નમાઝી ઉપર દરુૂદ અન ેસલામ 
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િરતા િશ,ે અલ્લાિ તને ે દહુનયા અન ે

આખરેતમાું સલામતી અતા િરશ,ે અન ે ાિ ે

તિે ેશબ ેિદ્રન ેપામી લીધી છે. 

ُسْوُل بِمَّ  ب ِ آمَّنَّ الر َّ َّْیِه ِمْن رَّ وَّ  ها أُنِْزلَّ إِل
َّ ، الُْمْؤِمُنْونَّ  ل ِ وَّ مَّ  ائِكَِّتهكُل   آمَّنَّ ِباِل ٰ

َّ وَّ ُرُسلِه وَّ ُكُتِبه ٍد ، ل َّحَّ ُق بَّيْنَّ أ ِ ا نُفَّر 
ِمْعنَّ  ِمْن ُرُسلِه ْعنَّ وَّ قالُْوا سَّ َّطَّ ا ا وَّ أ

ب َّنَّ ُغْفرَّ  نَّكَّ رَّ ِصيْرُ ا َّ  ، ا وَّ إِلَّْیكَّ الْمَّ ا ل
ُ نَّْفس   هَّ ُيكَّل ُِف اِل ٰ ا ا مَّ لَّهَّ  ،  اا إِل َّا ُوْسعَّ
بَّْت وَّ عَّلَّْيهَّ  ب َّنَّ كَّسَّ بَّْت، رَّ ْكتَّسَّ ا ا َّ ا مَّ ا ا ل

َِّسْينَّ اِخْذنَّ تُؤَّ  أْنَّ ا إِْن ن َّْخطَّ َّْو أ ب َّنَّ ا أ ا وَّ ا، رَّ
 َّ َّى ا كَّمَّ ا إِْصر  ا تَّْحِمْل عَّلَّْينَّ ل مَّلْتَُّه عَّل ا حَّ
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ب َّنَّ ال َِّذْينَّ ِمْن قَّْبلِنَّ  َّ ا، رَّ م ِلْنَّ ا وَّ ل ا ا مَّ ا تُحَّ
 َّ ن َّا وَّ اْغِفْر لَّنَّ  بِه ااقَّةَّ لَّنَّ ا طَّ ل ا وَّ وَّ اْعُف عَّ

ْمنَّ  َّ اْرحَّ ْول َّنْتَّ مَّ َّى ا فَّانُْصْرنَّ انَّ ا أ ا عَّل
  اِفِرْينَّ الْقَّْوِم الْكَّ 

(અમારો) રસૂલ (મોિમ્મદ 

સ.અ.વ.) અન ે મોઅમીનો (પિ) 

તેના પર ઈમાન લાવ્યા છે જે તેના 

પર પરવરકદગાર તરફથી ઉતારવામાું 

આવ્યુું છે.; તેઓ સઘળા અલ્લાિ 

પર તથા તેના ફકરતાતાઓ પર તથા 

તેની કિતાબો પર તથા તેના રસલુો 

પર ઈમાન લાવ્યા છે; (એમ િિીન ે

િે) અમે તેના રસૂલોમાુંથી િોઈની 
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વચ્ચે િાુંઈ ભેદભાવ રાખતા નથી; 

અને તેઓ વળી એમ પિ િિે છે િ ે

અમોએ સાુંભળયુું તથા િુિમને િબૂલ 

િયો, િે અમારા પરવરકદગાર ! અમે 

તારીજ ક્ષમા ચાિીએ છીએ અને 

(અમારૂ) તારીજ તરફ પાછુું ફરવાનુું 

છે. અલ્લાિ િોઈ નફસ (વ્યહક્ત)ને 

તેના તાિત ઉપરાુંત તિલીફ આપતો 

નથી, તેિે જે સારી િમાઈ િરી છે 

તેનો (નફો) તેનાજ માટે છે અને જે 

બૂરી િમાઈ િરી છે તેનો ગેરલાભ 

પિ તેનાજ માટે છે; િે અમારા 

પરવરકદગાર ! જો અમે ભૂલી 

જઈએ અથવા િોઈ ચૂિ િરી બસેીએ 

તો તે માટે અમન ેપિડજે નહિ, અને 
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િે અમારા પરવરકદગાર ! અમારા પર 

એવો બોજો નાખજે નહિ જેવો િ ે

અમારી પિેલાું થઈ જનારાઓ પર 

નાખ્યો િતો, અને િ ે અમારા 

પરવરકદગાર ! અન ેઅમારાથી એટલુું 

ન ઊંચિાવ િ ે જે (ઊંચિવા)ની 

અમારામાું શહક્ત નથી, અને 

અમારાથી દરગજુર િર, અને અમન ે

માફ િરી દ,ે અને અમારા પર દયા 

િર, તુું (જ) અમારો માહલિ છે માટ ે

નાહતતિોના મુિાબલામાું અમારી 

સિાય િર. 

પચ્ચીસમી રાતના વીસ રિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિ ેરજબની પચ્ચીસમી રાત્રે મગકરબ 
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અન ે ઈશાની નમાઝની વચ્ચે બે-બે રિઆત 

િરીને વીસ રિઆત નમાઝ પઢે, િે જેની દરેિ 

રિઆતમાું એિ વખત સૂરએ અલ્િમ્દ પછી 

એિ વખત “આમનર્ રસૂલ” વાળી આયાત પઢ ે

(જે નીચે મજુબ છે) ત્યાર બાદ એિ વખત 

સૂરએ તવ્િીદ પઢે તો અલ્લાિ તનેી હિફાઝત 

િરશ ે તમેજ તનેા િટુુુંબની, તનેા દીનની, તનેા 

માલની, તનેી દહુનયાની અન ેતનેી આખરેતની 

હિફાઝત િરશ ેઅન ેત ેપોતાની જગ્યા ઉપરથી 

આ નમાઝ પઢીન ે ઉભો થાય ત ે પિેલાજ 

અલ્લાિ તને ેમાફ િરી દશે.ે 

ُسْوُل بِمَّ  ب ِهآمَّنَّ الر َّ َّْیِه ِمْن رَّ وَّ  ا أُنِْزلَّ إِل
َّ ، الُْمْؤِمُنْونَّ  ل ِ وَّ مَّ  ائِكَِّتهكُل   آمَّنَّ ِباِل ٰ

َّ وَّ ُرُسلِه وَّ ُكُتِبه ٍد ، ل َّحَّ ُق بَّيْنَّ أ ِ ا نُفَّر 
ِمْعنَّ  ِمْن ُرُسلِه ْعنَّ وَّ قالُْوا سَّ َّطَّ ا ا وَّ أ

ب َّنَّ ُغْفرَّ  نَّكَّ رَّ ِصيْرُ ا َّ  ، ا وَّ إِلَّْیكَّ الْمَّ ا ل
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ُ نَّْفس   هَّ ُيكَّل ُِف اِل ٰ ا ا مَّ لَّهَّ  ،  اا إِل َّا ُوْسعَّ
بَّْت وَّ عَّلَّْيهَّ  ب َّنَّ كَّسَّ بَّْت، رَّ ْكتَّسَّ ا ا َّ ا مَّ ا ا ل

َِّسْينَّ اِخْذنَّ تُؤَّ  أْنَّ ا إِْن ن َّْخطَّ َّْو أ ب َّنَّ ا أ ا وَّ ا، رَّ
 َّ َّى ا كَّمَّ ا إِْصر  ْحِمْل عَّلَّْينَّ ا تَّ ل مَّلْتَُّه عَّل ا حَّ

ب َّنَّ ال َِّذْينَّ ِمْن قَّْبلِنَّ  َّ ا، رَّ م ِلْنَّ ا وَّ ل ا ا مَّ ا تُحَّ
 َّ ن َّا وَّ اْغِفْر لَّنَّ  ا بِهاقَّةَّ لَّنَّ ا طَّ ل ا وَّ وَّ اْعُف عَّ

ْمنَّ  َّ اْرحَّ ْول َّنْتَّ مَّ َّى ا فَّانُْصْرنَّ انَّ ا أ ا عَّل
  اِفِرْينَّ الْقَّْوِم الْكَّ 

(અમારો) રસૂલ (મોિમ્મદ 

સ.અ.વ.) અન ે મોઅમીનો (પિ) 

તેના પર ઈમાન લાવ્યા છે જે તેના 

પર પરવરકદગાર તરફથી ઉતારવામાું 
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આવ્યુું છે.; તેઓ સઘળા અલ્લાિ 

પર તથા તેના ફકરતાતાઓ પર તથા 

તેની કિતાબો પર તથા તેના રસલુો 

પર ઈમાન લાવ્યા છે; (એમ િિીન ે

િે) અમે તેના રસૂલોમાુંથી િોઈની 

વચ્ચે િાુંઈ ભેદભાવ રાખતા નથી; 

અને તેઓ વળી એમ પિ િિે છે િ ે

અમોએ સાુંભળયુું તથા િુિમને િબૂલ 

િયો, િે અમારા પરવરકદગાર ! અમે 

તારીજ ક્ષમા ચાિીએ છીએ અન ે

(અમારૂ) તારીજ તરફ પાછુું ફરવાનુું 

છે. અલ્લાિ િોઈ નફસ (વ્યહક્ત)ને 

તેના તાિત ઉપરાુંત તિલીફ આપતો 

નથી, તેિે જે સારી િમાઈ િરી છે 

તેનો (નફો) તેનાજ માટે છે અને જે 
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બૂરી િમાઈ િરી છે તેનો ગેરલાભ 

પિ તેનાજ માટે છે; િે અમારા 

પરવરકદગાર ! જો અમે ભૂલી 

જઈએ અથવા િોઈ ચૂિ િરી બસેીએ 

તો તે માટે અમન ેપિડજે નહિ, અને 

િે અમારા પરવરકદગાર ! અમારા પર 

એવો બોજો નાખજે નહિ જેવો િ ે

અમારી પિેલાું થઈ જનારાઓ પર 

નાખ્યો િતો, અને િ ે અમારા 

પરવરકદગાર ! અન ેઅમારાથી એટલુું 

ન ઊંચિાવ િ ે જે (ઊંચિવા)ની 

અમારામાું શહક્ત નથી, અને 

અમારાથી દરગજુર િર, અને અમન ે

માફ િરી દ,ે અને અમારા પર દયા 
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િર, તુું (જ) અમારો માહલિ છે માટ ે

નાહતતિોના મુિાબલામાું અમારી 

સિાય િર. 

છવ્વીસમી રાતના બાર રિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિે રજબની છવ્વીસમી રાત્રે બે-બે 

રિઆત િરીન ે બાર રિઆત નમાઝ પઢે, િ ે

જેની દરિે રિઆતમાું એિ વખત સૂરએ 

અલ્િમ્દ પછી ચાલીસ વખત (અથવા બીજી 

એિ કરવાયત મુજબ ચાર વખત) સૂરએ તવ્િીદ 

પઢ ે તો ફકરતાતાઓ તનેી સાથ ે મસુાફિેો િરશ,ે 

અન ે જેની સાથ ે ફકરતાતાઓ મસુાફિેો િર ે ત ે

પલુ ે સરેાત, હિસાબ અન ેમીઝાન ના વિુફૂથી 

અમાનમાું (બચલેો) રિશે;ે અલ્લાિ તનેી માટ ે

હસિરે ફકરતાતાઓન ે મિુરપર િરશ ે િ ે જેઓ આ 

નમાઝી માટ ેઇહતતગ્ફાર િરશ ેઅન ેતનેા સવાબ 

ન ેલખશ,ે અન ેતનેી માટ ેતિલીલ (લા ઇલાિ 

ઈલ્લલ્લાિ) પઢશ,ે અન ેસવાર સધુી તનેી માટ ે
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અલ્લાિ પાસ ે ઇતતીગ્ફાર િરશ ે િ ે અય 

અલ્લાિ, તારા આ બુંદાન ેમાફ િરી દ.ે 

સત્યાવીસમી રાતના બાર રિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિે રજબની સત્યાવીસમી રાત્ર ેબ-ેબે 

રિઆત િરીન ે બાર રિઆત નમાઝ પઢે, િ ે

જેની દરિે રિઆતમાું એિ વખત સૂરએ 

અલ્િમ્દ પછી દસ વખત સૂરએ અઅલા (સૂરા 

નુંબર ૮૭ : સબ્બેહિતમ રબ્બેિ) પઢે ત્યારબાદ 

દસ વખત સૂરએ િદ્ર પઢ,ે અન ે નમાઝ પૂરી 

થયા પછી એિસો વખત રસૂલે ખદુા અને તનેી 

ઔલાદ ઉપર સલવાત મોિલે અન ેપછી એિસો 

વખત ઇહતતગ્ફાર િરે તો અલ્લાિ તઆલા તને ે

ફકરતાતાઓનો ઈબાદતનો સવાબ અતા િરશ.ે  

નોંધ : ૨૭, ૨૮ અન ે ૨૯મી રાત્રીની 

નમાઝો ની રીત નીચે મજુબ સરખી છે 

અઠ્યાવીસમી રાતના બાર રિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિે રજબની અઠ્યાવીસમી રાત્રે બ-ે

બે રિઆત િરીને બાર રિઆત નમાઝ પઢ,ે િ ે
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જેની દરિે રિઆતમાું એિ વખત સૂરએ 

અલ્િમ્દ પછી દસ વખત સૂરએ અઅલા (સૂરા 

નુંબર ૮૭ : સબ્બેહિતમ રબ્બેિ) પઢે ત્યારબાદ 

દસ વખત સૂરએ િદ્ર પઢ,ે અન ે નમાઝ પૂરી 

થયા પછી એિસો વખત રસૂલે ખદુા અને તનેી 

ઔલાદ ઉપર સલવાત મોિલે અન ેપછી એિસો 

વખત ઇહતતગ્ફાર િરે તો અલ્લાિ તઆલા તને ે

ફકરતાતાઓનો ઈબાદતનો સવાબ અતા િરશ.ે 

ઓગિત્રીસમી રાતના બાર રિઆત 

નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિે રજબની ઓગિત્રીસમી રાત્રે બ-ે

બે રિઆત િરીને બાર રિઆત નમાઝ પઢ,ે િ ે

જેની દરિે રિઆતમાું એિ વખત સૂરએ 

અલ્િમ્દ પછી દસ વખત સૂરએ અઅલા (સૂરા 

નુંબર ૮૭ : સબ્બેહિતમ રબ્બેિ) પઢે ત્યારબાદ 

દસ વખત સૂરએ િદ્ર પઢ,ે અન ે નમાઝ પૂરી 

થયા પછી એિસો વખત રસૂલે ખદુા અને તનેી 

ઔલાદ ઉપર સલવાત મોિલે અન ેપછી એિસો 
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વખત ઇહતતગ્ફાર િરે તો અલ્લાિ તઆલા તેન ે

ફકરતાતાઓનો ઈબાદતનો સવાબ અતા િરશ.ે 

ત્રીસમી રાતના દસ રિઆત નમાઝ 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિે રજબની ત્રીસમી રાત્ર ે બે-બે 

રિઆત િરીને દસ રિઆત નમાઝ પઢે, િે જેની 

પિેલી રિઆતમાું એિ વખત સરૂએ અલ્િમ્દ 

પછી દસ વખત સૂરએ તવ્િીદ પઢ ેતો અલ્લાિ 

તઆલા તને ે જન્નત ે કફરદવ્સમાું સાત શિરેો 

અતા િર,ે િબ્રમાુંથી જયાર ેબિાર આવશ ેત્યાર ે

તનેો ચિેરો પનુમના ચાુંદની જેમ ચમિતો િશ,ે 

પલુ ેસરેાત ઉપર થી હવજળી વગે ેપસાર થાય 

જશ ેઅન ેજિન્નમની આગથી નાત પામશ.ે 

 

પિેલી રાત ના આમાલ 

 

ચાુંદ જોઈને પઢવાની દઆુ 
માિ ે રજબના ચાુંદન ે જોઇન ે આ દુઆ 

પઢે : 
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ِحْيِم  ْحٰمِن الر َّ ُهم َّ ،  بِْسِم اهلِل الر َّ َّلل ٰ ا
َِّهل َّ  لْإِ  عَّلَّْينَّا هأ َّْمِن وَّ ا لْأ مَّاِن وَّ يْ بِا
 َّ ل َّ الس َّ لِْإْسل ِة وَّ ا ب ِ ، اِم امَّ ب ُكَّ  يْ رَّ اهلُل  وَّ رَّ

ل َّ  ز َّ وَّ جَّ  عَّ
અય અલ્લાિ! આ મહિનાની 

શરૂઆતને અમારા પર અમન, 

ઈમાન, સલામતી અન ે ઇતલામની 

સાથ ે િરાર આપ. (અય ચાુંદ) મારો 

પાલનિાર તથા તારો પાલનિાર 

અલ્લાિ છે જે િુદરતમુંદ અને 

જલાલવાળો છે. 
રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) જયારે માિ ે

રજબના ચાુંદને જોતા તો આ મુજબ િિેતા  

ِحْيِم  ْحٰمِن الر َّ ُهم َّ ،  بِْسِم اهلِل الر َّ َّلل ٰ ا
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 ِ ْعبَّانَّ وَّ بَّل ِْغنَّا  يْ بَّاِرْك لَّنَّا ف ٍب وَّ شَّ جَّ رَّ
َِّعن َّا انَّ وَّ أ ضَّ ْهرَّ رَّمَّ َّى ال شَّ یَّاِم وَّ عَّل ص ِ

ِر  اِن وَّ غَّض ِ الْبَّصَّ الِْقیَّاِم وَّ ِحْفِظ الل ِسَّ
َّا  وَّ  نَّا ِمْنُه الُْج ل ظ َّ ْل حَّ عَّ وَّ وْ تَّْجعَّ

شَّ  طَّ   الْعَّ
અય અલ્લાિ! અમારી માટે રજબ 

અને શઅબાન મહિનામાું બરિત 

અતા િર, તથા અમોને (આ 

બરિતોની સાથે) માિ ે રમઝાન 

નસીબ િર, અન ે માિ ે રમઝાનના 

રોઝા રાખવામાું, રાત્રીમાું ાગીન ે

ઈબાદત િરવામાું, જીભ પર અુંિુશ 

રાખવામાું તેમજ આુંખોન ે (ગુનાિો 

પર) બુંધ રાખવામાું અમારી મદદ 
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િર; અન ે માિ ે રમઝાનમાું (રોઝા 

રાખીને) અમારા નસીબમાું ફક્ત 

ભૂખ અને તરસ ન રાખજે 
 

નમાઝે મગરીબ પછી પઢવાની 

નમાઝ 
(આ નમાઝનો ઝીક્ર દરરોજ પઢવાની 

નમાઝમાું થઇ ચકુ્યો છે) રસૂલે ખુદા 

(સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે જે િોઈ માિ ે

રજબની પિેલી રાત્ર ેનમાઝે મગરીબ પછી બે-

બે રિઆત િરીને વીસ રિઆત નમાઝ અદા 

િરશે િ ે જેની દરેિ રિઆતમાું સરૂએ અલ્િમ્દ 

પછી સૂરએ તવ્િીદ પઢ,ે તો ત ેનમાઝ પઢનાર 

તથા તનેા ખાનદાનવાળા, તનેો માલ, તનેી 

અવ્લાદ સલામત રિશે ે અન ે તને ે િબ્રના 

અઝાબથી પનાિ મળશ ે અન ે પલુ ે હસરાત 

ઉપરથી હિસાબ વગર હવજળીની ઝડપ ેપસાર 

થશ.ે 
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નમાઝે ઇશા પછી પઢવાની દઆુ 
ઈમામ મોિમ્મદ તિી (અ.) થી કરવાયત 

છે િે નીચેની દઆુન ે પિેલી રજબની રાત્ર ે

નમાઝે ઈશા પછી પઢવી મુતતિબ છે અન ે

ત્યારબાદ પોતાની િાજત માુંગે 

ِحْيِم  ْحٰمِن الر َّ ُهم َّ  ،  بِْسِم اهلِل الر َّ َّلل ٰ ا
َّن َّكَّ  يْ إِن ِ  َّن َّكَّ مَّلِك  وَّ أ َّلُكَّ ِبأ َّْسأ  عَّلٰى كُل ِ  أ

يْ  َّْمٍر  ، ر  ٍء ُمْقتَّدِ  شَّ اُء ِمْن أ َّشَّ ا ت َّن َّكَّ مَّ وَّ أ
ُهم َّ  ، ُن وْ يَّكُ  َّلل ٰ ج َّ  يْ إِن ِ ا َّتَّوَّ إِلَّْیكَّ بِنَِّبی ِكَّ  هُ أ

ل َّى ْحمَِّة صَّ م ٍَّد نَّبِي ِ الر َّ عَّلَّْیِه وَّ اهلُل  ُمحَّ
ُس  هآلِ  م َُّد يَّا رَّ ج َّ  يْ إِن ِ  ،  اهللِ لَّ وْ يَّا ُمحَّ َّتَّوَّ  هُ أ
َّى اهلِل  بِكَّ  ب ِ إِل ب ِكَّ وَّ رَّ لُِيْنِجحَّ  بِكَّ  يْ رَّ
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لِبَّتِ  ُهم َّ ،  يْ طَّ َّلل ٰ م ٍَّد وَّ ا بِنَِّبی ِكَّ ُمحَّ
َّْهِل بَّْيتِ  َّئِم َِّة ِمْن أ لْأ ل َّى ها عَّلَّْیِه وَّ اهلُل  صَّ
لِبَّتِ  َّنِْجْح طَّ   يْ عَّلَّْيِهْم أ

અય અલ્લાિ! િુું તારાથી સવાલ િરું 

છુ િારિ િે બેશિ તુું દરેિ વતતુઓનો 

માહલિ છો અન ેતુું જ દરેિ િાયપ માટ ે

િુદરત ધરાવ ે છે, અન ે બશેિ તુું જે 

ચાિે છે તે થઈ ાય છે; અય 

અલ્લ્લાિ! િુું તારી તરફ તવજ્જજોિ 

િરું છુું તારા રિમતના નબી િઝરત 

મોિમ્મદ (સ.અ.વ.) ના વાતતાથી – 

અલ્લાિની સલવાત થાય તેઓ ઉપર 

અને તેઓની આલ પર – અય 

મોિમ્મદ! અય અલ્લાિ ના રસલુ, 
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અલ્લાિની તવજ્જજોિ માટે તમારી 

તરફ આવ્યો છુ, જે તમારો અન ે

મારો રબ છે જેથી અલ્લાિ મારી 

િાજત ન ે તમારા વાતતાથી પરૂી 

ફરમાવે. અય અલ્લાિ ! તારા નબી 

(સ) તેમજ તેમના એિલબેયત માુંથી 

ઇમામો (અ.મુ) ના વતતાથી સવાલ 

િરું છે િે મારી િાજતો ને પૂરી િર 

(અલ્લાિ રેિમત નાહઝલ િરે િ. 

મુિમ્મદ અને તેમની આલ ઉપર) 

 

નમાઝે ઈશા પછી બ ેરિાત નમાઝ 
નમાઝે ઈશા પછી નીચે મુજબ બે રિઆત 

નમાઝ પઢે તો અલ્લાિ તઆલા તનેા ગનુાિોન ે

એવી રીત ે માફ િરી આપશ ે જેવી રીત ે તનેા 

જન્મ સમય ે ગનુાિોથી પાિ િોય છે. પિેલી 

રિઆતમાું સૂરએ અલ્િમ્દ પછી ત્રિ વખત 

સૂરએ તવ્િીદ પઢે અન ેબીજી રિઆતમાું સૂરએ 
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અલ્િમ્દ પછી સૂરએ અલમ્નશરિ, સૂરએ 

તવ્િીદ, સૂરએ ફલિ, સરૂએ નાસ પઢે અને 

જયારે નમાઝ પૂરી િરે તો ત્રીસ વખત “લા 

ઇલાિ ઈલ્લલ્લાિ” િિ ેઅને પછી ત્રીસ વખત 

સલવાત પઢ.ે 
 

ગતુલ િરવુું 
રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે 

જે િોઈ માિ ે રજબને પામે અન ે તનેી પિેલી 

રાતે, પુંદરમી રાતે અને છેલ્લી રાતે ગુતલ િરશ ે

તો ગનુાિોથી એવી રીતે પાિ થશે ાિ ે િ ે

માતાના પટેમાુંથી તનેો જન્મ થયો િોય. 

 

હઝયારત ેઈમામ િુસનૈ (અ.) 
ઈમામ સાકદિ (અ.) થી કરવાયત છે િ ેજે 

િોઈ પિેલી તારીખે ઈમામ િુસનૈ (અ.) ની 

હઝયારત િર ે તો અલ્લાિ તઆલા ચોક્િસ તેન ે

માફ િરી દેશે. માિ ે રજબની પિલેી રાતની 

ઈમામ િુસનૈ (અ.સ.) ની મખ્સસૂ હઝયારત : 
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ِحْيِم  ْحٰمِن الر َّ َّ ،  بِْسِم اهلِل الر َّ َّ ا ل اُم لس َّ
ُس  َّ  ، اهللِ ِل وْ عَّلَّْیكَّ يَّا ابْنَّ رَّ ل اُم الس َّ

تَِّم الن َِّبی ِ  ا ،  نَّ يْ عَّلَّْیكَّ يَّا ابْنَّ خَّ
َّاُم عَّلَّْیكَّ  ل َّلس َّ ِد ا ی ِ يَّا ابْنَّ سَّ

ِصی ِ  َّاُم عَّ نَّ يْ الْوَّ ل َّلس َّ ْبِد لَّْیكَّ ،  ا َّبَّا عَّ يَّا أ
َّاُم عَّلَّْیكَّ اهللِ  ل َّلس َّ يْنَّ بْنَّ ،  ا يَّا ُحسَّ
َّاُم عَّلَّْیكَّ عَّلِي ٍ  ل َّلس َّ يَّا ابْنَّ فَّاِطمَّةَّ ،  ا

الَّمِ  اِء الْعَّ ِة نِسَّ ی ِدَّ َّاُم نَّ يْ سَّ ل َّلس َّ ،  ا
لِي َّ عَّلَّْیكَّ  بْنَّ اهلِل يَّا وَّ لِی ِه وَّ ا ،  وَّ

َّاُم عَّلَّْیكَّ  ل َّلس َّ فِي َّ ا وَّ ابْنَّ اهلِل يَّا صَّ
ِفی ِه َّاُم عَّلَّْیكَّ صَّ ل َّلس َّ ةَّ ،  ا وَّ اهلِل يَّا ُحج َّ
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ِته َّاُم عَّلَّْیكَّ ابْنَّ ُحج َّ ل َّلس َّ بِ ،  ا بَّ یْ يَّا حَّ
بِ اهلِل  َّاُم عَّلَّْیكَّ ِبهيْ وَّ ابْنَّ حَّ ل َّلس َّ يَّا ،  ا
فِ  فِ اهلِل رَّ يْ سَّ  ِرهيْ وَّ ابْنَّ سَّ

સલામ થાય તમારી પર અય 

રસુલલુ્લાિ ના ફરઝુંદ, સલામ થાય 

તમારી પર અય છેલ્લા નબીના 

ફરઝુંદ, સલામ થાય તમારી પર અય 

વસીઓના સરદારના ફરઝુંદ, સલામ 

થાય તમારી પર અય અબા 

અબ્દીલ્લાિ, સલામ થાય તમારી પર 

અય િઝરત અલી (અ) ના ફરઝુંદ 

િુસૈન (અ), સલામ થાય તમારી પર 

અય દરેિ દુહનયાઓની તત્રીઓની 

સરદાર બીબી ફાહતમા (સ) ના 
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ફરઝુંદ, સલામ થાય તમારી પર અય 

અલ્લાિના વલી અન ે અલ્લાિના 

વલીના ફરઝુંદ, સલામ થાય તમારી 

ઉપર અય અલ્લાિના ચૂુંટલેા તેમજ 

અલ્લાિના ચૂુંટલેાના ફરઝુંદ, સલામ 

થાય તમારી પર અય અલ્લાિની 

િુજ્જજત અન ે અલ્લાિની િુજ્જજત 

ના ફરઝુંદ, સલામ થાય તમારી પર 

અય અલ્લાિના િબીબ અન ે

અલ્લાિના િબીબ ના ફરઝુંદ, 

સલામ થાય તમારી પર અય 

અલ્લાિના એલચી (સફીર) અન ે

અલ્લાિના એલચીના ફરઝુંદ 

َّاُم عَّلَّْیكَّ  ل َّلس َّ اِزنَّ الِْكتَّاِب ا يَّا خَّ
َّاُم عَّلَّْیكَّ رِ وْ الْمَّْسُط  ل َّلس َّ اِرثَّ ،  ا يَّا وَّ
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لِْإنْجِ  اِة وَّ ا بُ یْ الت َّْورَّ َّاُم رِ وْ ِل وَّ الز َّ ل َّلس َّ ،  ا
َّمِ عَّلَّْیكَّ  ْحمٰ  نَّ يْ يَّا أ َّاُم ِن الر َّ ل َّلس َّ  ،  ا
رِ عَّلَّْیكَّ  َّاُم كَّ الُْقْرآِن يْ يَّا شَّ ل َّلس َّ ،  ا
مُ عَّلَّْیكَّ  ِ وْ يَّا عَّ َّاُم ِن يْ دَّ الد  ل َّلس َّ ،  ا
الَّمِ عَّلَّْیكَّ  ب ِ الْعَّ ،  نَّ يْ يَّا بَّابَّ ِحْكمَِّة رَّ

َّاُم عَّلَّْیكَّ  ل َّلس َّ ،  اهللِ يَّا عَّْيبَّةَّ عِلِْم ا
َّاُم عَّلَّْیكَّ  ل َّلس َّ ِ ا ،  اهللِ يَّا مَّْوِضعَّ ِسر 

َّاُم عَّ  ل َّلس َّ َّارَّ لَّْیكَّ ا َّارِ اهلِل يَّا ث وَّ  هوَّ ابْنَّ ث
َّاُم عَّلَّْیكَّ رَّ وْ الِْوتْرَّ الْمَّْوتُ  ل َّلس َّ َّى  وَّ ،  ا عَّل

 ْ ل ْت  يْ أَّْروَّاِح ال َّتِ ا َّنَّاخَّ ل َّْت بِِفنَّائِكَّ وَّ أ حَّ
ْحلِكَّ   بِرَّ
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સલામ થાય તમારી પર અય છુપી 

કિતાબના ખઝાનેદાર,  સલામ થાય 

તમારી પર અય તૌરાત, ઈન્જીલ તથા 

ઝબુરના વારીસ, સલામ થાય તમારી 

પર અય રિમાનના અમાનતદાર, 

સલામ થાય તમારી પર અય શરીિે 

િુરઆન,  સલામ થાય તમારી પર 

અય દીનના તતુંભ, સલામ થાય 

તમારી પર અય આલમીનના રબની 

હિિમતના દરવાા, સલામ થાય 

તમારી પર અય હિિાના દરવાા િે 

જે િોઈ પિ તેમાુંથી દાખલ થઈ 

ગયો તે દરેિ બલાથી સુરહક્ષત થઇ 

ગયો, સલામ થાય તમારી પર અય 

અલ્લાિના ઇલ્મના ખાનાની 
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હતજોરી, સલામ થાય તમારી પર 

અય અલ્લાિના ભેદના રેિથાિ, 

સલામ થાય તમારી પર અય 

અલ્લાિના લોિી તેમજ અલ્લાિના 

લોિીના ફરઝુંદ, અન ે જેને એિલો 

િરી દેવામાું આવ્યો, સલામ થાય 

તમારી પર અને એ રૂિો પર જે 

તમારી બારગાિમાું ઉતરી, અને ત્યાું 

જ પોતાનુું રેહ્ઠાિ બનાવ્યુું. 

 ِ َّب َّنْتَّ  يْ بِأ َّبَّا يَّا يْ نَّْفِس  وَّ  يْ أُم ِ  وَّ  أ ْبدِ  أ  ، اهللِ  عَّ
ُظمَِّت  لَّقَّْد  ل َِّت  وَّ  بَّةُ يْ الُْمِص  عَّ ِزي َّةُ  جَّ  الر َّ
مِ  عَّلىٰ  وَّ  عَّلَّْينَّا بِكَّ  َّْهِل  ِع یْ جَّ َّ  أ لِْإْسل ،  اِم ا

نَّ  ْت  أُم َّة   اهللُ  فَّلَّعَّ سَّ َّس َّ اسَّ  أ َّسَّ لِْم  أ  وَّ  الظ ُ
ْورِ  َّْهلَّ  عَّلَّْیُكْم  الْجَّ نَّ  وَّ  الْبَّْیِت  أ  اهللُ  لَّعَّ
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ْتُكْم  أُم َّة   ْن  دَّفَّعَّ اِمُكْم  عَّ قَّ  وَّ  مَّ
الَّْتُكْم  َّزَّ ْن  أ تِِبُكُم  عَّ ا ت َّبَُّكُم  يْ ال َّتِ  مَّرَّ  رَّ

ايْ فِ  اهللُ    هَّ
મારા મા-બાપ અન ેમારી ાન આપ 

પર િુરબાન થાય અય અબ 

અબ્દીલ્લાિ ! બેશિ તમારા ગમગીન 

થવાથી અન ે તમારી ઉપર મુસીબતો 

પડવાથી અમારા પર અને તમામ 

મુસલમાનો પર, તમામ માટ ે આ 

ખુબ જ મોટી મુસીબતો છે જેન ે

સિન અન ેસબ્ર િરવી અમારા માટ ે

ખુબજ અઘરી છે, તો અલ્લાિની 

લઅનત થાય જેિ ે તમો અિલબેય્ત 

(અ.મુ.) પર ઝુલ્મો-હસતમ િયાપ અન ે

ઝુલ્મો-હસતમના પાયાઓ નાખ્યા, 
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અને અલ્લાિની લઅનત થાય તેઓ 

ઉપર જેને આપ (અ.મુ) ને અલ્લાિ ે

આપેલા રતબા અન ે મિામથી 

િટાવી દીધા. 

 ِ َّب َّنْتَّ وَّ أُم ِ  يْ بِأ ْبِد  يْ وَّ نَّْفِس  يْ أ َّبَّا عَّ  اهللِ يَّا أ
َِّظل َُّة ،  ائُِكْم أ ْت لِِدمَّ ر َّ عَّ ُد لَّقَِّد اقْشَّ َّْشهَّ أ

ْتُكُم  لائِِق وَّ بَّكَّ َِّظل َِّة الْخَّ ْرِش مَّعَّ أ الْعَّ
َّْرُض وَّ ُسك َّاُن الِْجنَّاِن وَّ الس َّ  لْأ مَّاُء وَّ ا

ل َّى ِ وَّ الْبَّْحِر صَّ ا اهلُل  الْبَّر  دَّ مَّ عَّلَّْیكَّ عَّدَّ
 ِ َّانَّ اهلِل لَّب َّْیكَّ دَّاعِيَّ  ، اهللِ عِلِْم  يْ ف إِْن ك

 ِ ن َِّتكَّ وَّ  يْ لَّْم ُيِجْبكَّ بَّدَّ اث ِعْندَّ اْسِتغَّ
 ِ ان ابَّكَّ  يْ لِسَّ َّجَّ اِركَّ فَّقَّْد أ ِعْندَّ اْسِتْنصَّ
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ِ قَّلْ  ْمعِ  يْ ب رِ  يْ وَّ سَّ ا ،  ْي وَّ بَّصَّ ب ِنَّ انَّ رَّ ُسْبحَّ
ب ِنَّا لَّمَّْفعُ  َّانَّ وَّعُْد رَّ  ، ال  وْ إِْن ك

મારા મા-બાપ અન ેમારી ાન આપ 

પર િુરબાન થાય અય અબ 

અબ્દીલ્લાિ ! િુું ગવાિી આપુું છુું િે 

તમારા ખૂનના િારિ ે અશપની છત, 

હખલ્િતના તતુંભ સાથ ે ધ્રુજી ઉઠી; 

અને આિાશ, ઝમીન તેમજ 

જન્નતના રેિવાસીઓ, તથા દરીયા 

અને જમીન તમારી પર રડ્યા; 

અલ્લાિના ઇલ્મમાું રિલેી સુંખ્યા 

પ્રમાિે અલ્લાિની રેિમત થાય 

તમારી પર. લબ્બયિ અય અલ્લાિ 

તરફ બોલાવીન ે લઇ જનાર, અગર 

અમારા શરીર ે તમારી ઇતતેગાસાના 
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સમયે તેમજ અમારી ઝબાને મદદની 

યાચના ના સમયે જવાબ ન આપ્યો 

તો પિ ચોક્િસ અમારા હ્રદયે, િાને 

તથા આુંખે જવાબ આપ્યો; પાિ છે 

અમારો પરવરકદગાર અને ચોક્િસ 

અમારા રબનો વાયદો જરૂર પુરો 

થાવાનો છે જ. 

ه َّر  ِمْن   اِهر  ُمطَّ َّن َّكَّ ُطْهر  طَّ ُد أ َّْشهَّ أ
ْت  ُهرَّ ُهْرتَّ وَّ طَّ ٍر طَّ ه َّ اِهٍر ُمطَّ ُطْهٍر طَّ

 َّ َّنْتَّ بِكَّ الِْبل َّْرض  أ ْت أ ُهرَّ ا  وَّ  اُد وَّ طَّ ِبهَّ
ُمكَّ  رَّ ُهرَّ حَّ َّمَّْرتَّ ، طَّ َّن َّكَّ  أ َّْشهَُّد أ أ

َّْيِهمَّا وَّ  ْوتَّ إِل ْدِل وَّ دَّعَّ بِالِْقْسِط وَّ الْعَّ
 ِ اِدق  ِصد  َّن َّكَّ صَّ قْتَّ فِ يْ أ دَّ مَّا یْ ق  صَّ
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َّاُر  َّن َّكَّ ث َّْیِه وَّ أ ْوتَّ إِل َّْرِض وَّ اهلِل دَّعَّ لْأ فِي ا
ِن  َّن َّكَّ قَّْد بَّل َّْغتَّ عَّ ُد أ َّْشهَّ ْن وَّ عَّ اهلِل أ

ُس  كَّ رَّ ِ د  َّبِ اهلِل ِل وْ جَّ ْن أ َّمِ یْ وَّ عَّ ِر يْ كَّ أ
َّخِ يْ الُْمْؤِمنِ  ْن أ ِن وَّ یْ نَّ وَّ عَّ سَّ كَّ الْحَّ

 ِ اهَّْدتَّ ف ْحتَّ وَّ جَّ بِ  يْ نَّصَّ وَّ اهلِل ِل یْ سَّ
بَّْدتَّ  ت ٰى  اُمْخلِص   هعَّ َّتَّاكَّ الْیَّقِ حَّ   ، ُن يْ أ

િુું ગવાિી આપુ છુું િે તમે પાિ છો, 

પાિ િરનારા છો, પાિીઝા છો, 

એમનાથી છો જેઓ પાિ, પાિ 

િરનારા અને પાિીઝા છે; તમે 

પાિીઝા છો અન ેતમારા થિી શિેરો 

પાિ થયા અને તમારા થિી એ 

જમીન પાિ થઇ જેમાું તમો વસો 

https://downloadshiabooks.com/



હિલ્યતુલ રજબીય્યૂન 

 

અનકુ્રમહિિા  135 

 

છો અને તમારું િરમ પાિ થયુ. િુું 

ગવાિી આપુું છુ િે તમે ન્યાય અન ે

અદલની આજ્ઞા આપી, અને તેનુું 

આમુંત્રિ આપ્યુું અને બેશિ તમે 

સાચા છો તથા સત્યવાદી છો, તમે 

જે તરફ આમુંત્રિ આપ્યુું તે સાચુ જ 

િતુું, અન ે તમે આ ઝમીન પર 

અલ્લાિનુું લોિી છો; િુું ગવાિી 

આપુું છુું િ ેબેશિ તમે તમારી ફરજો 

ને સુંપૂિપ રીતે પરૂી િરી જે અલ્લાિ 

તરફથી, તમારા જદ રસુલલુ્લાિ (સ) 

તરફથી અને તમારા હપતા અમીરલ 

મોમેનીન (અ) તરફથી અને તમારા 

ભાઈ િસન (અ) તરફથી િતી. અન ે

તમે નસીિત િરી અને અલ્લાિની 

રાિમાું લડત િરી અને અલ્લાિની 
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શુધ્ધ બુંદગી િરી ત્યાું સુધી િે મુત્ય ુ

આવી પિોંચ્યુું; 

اكَّ  زَّ ابِقِ اهلُل  فَّجَّ اِء الس َّ زَّ يْرَّ جَّ نَّ وَّ يْ خَّ
ل َّى َّْسلِ اهلُل  صَّ ل َّمَّ ت ، ا م  یْ عَّلَّْیكَّ وَّ سَّ

ُهم َّ  َّلل ٰ ل ِ ا م َّدٍ عَّلٰى ُمحَّ صَّ وَّ  م ٍَّد وَّ آِل ُمحَّ
ل ِ  َّى الْ  صَّ ْظلُ عَّل يِْن الْمَّ هِ  ِم وْ ُحسَّ ِد یْ الش َّ
ِش  َِّس یْ ِد قَّتِ یْ الر َّ اِت وَّ أ بَّرَّ ِر يْ ِل الْعَّ

كَّة   ِكیَّة  ُمبَّارَّ ا لاة  نَّاِمیَّة  زَّ الُْكُربَّاِت صَّ
ا وَّ  َّو َُّلهَّ ُد أ َّا  يَّْصعَّ لَّ  ، يَّْنفَُّد آِخُرهَّال َّفْضَّ أ

ل َّْیتَّ  دٍ عَّلٰى  مَّا صَّ َّحَّ َّ  أ َّْول َّنِْبیَّائِكَّ ِمْن أ اِد أ
لِ  الَّمِ إِلٰهَّ  نَّ يَّايْ الُْمْرسَّ  نَّ يْ الْعَّ

તો અલ્લાિ તમને તેનો સવપશે્રષ્ઠ 
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અજર આપે, અલ્લાિની રિમત 

અને સલામતી થાય તમારી પર; અય 

અલ્લાિ ! િઝરત મોિમ્મદ (સ) 

અને આલે મોિમ્મદ (અ.મુ) પર 

રિમત નાહઝલ િર, અને રિમત 

ઉતાર ઈમામ િુસૈન (અ) પર, જે 

મઝલુમ, શિીદ, રશીદ, િતીલ ે

અબરાત, ગમ અને રુંજોના બુંદી; 

એવી સલવાત અન ે રિમત નાહઝલ 

િર, જે વધારો િરવાવાળી િોય, 

મુબારિ િોય, જે સલવાતની 

શરૂઆત શે્રષ્ઠ િોય અન ે જેનો અુંત 

ફના થવાવાળો ન િોય, તેનાથી પિ 

અફઝલ એવી સલવાત મોિલ જેવી 

તે નબીઓ અન ે રસલૂો ની અવ્લાદ 

પર ઉતારી િોય, અય આલમીનના 
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મઅબૂદ...! 
િઝરત અલી અિબર (અ.સ.) ની 

હઝયારત : 

 َّ َّ ا ل ِ لس َّ د  ا الص ِ َّي ُهَّ ی ُِب يْ اُم عَّلَّْیكَّ أ ُق الط َّ
بِ  كِي ُ الْحَّ انَِّة یْ الز َّ ْيحَّ بْنَّ رَّ ُب وَّ ا ُب الُْمقَّر َّ

ُس  َّاُم عَّلَّْیكَّ اهللِ ِل وْ رَّ ل َّلس َّ ِمْن ،  ا
هِ  ْحمَُّة یْ شَّ َّ اهلِل ٍد ُمْحتَِّسٍب وَّ رَّ ك  هاتُ وَّ بَّرَّ
فَّ ُمْنقَّلَّبَّكَّ  ،  َّْشرَّ مَّ مَّقَّامَّكَّ وَّ أ َّْكرَّ ا أ  مَّ
كَّرَّ  ،  ُد لَّقَّْد شَّ َّْشهَّ لَّ اهلُل  أ َّْجزَّ ْعیَّكَّ وَّ أ سَّ

الِیَِّة  ِة الْعَّ ْروَّ ِ قَّكَّ بِالذ  َّلْحَّ ابَّكَّ وَّ أ َّوَّ ث
ِف  رَّ ُف كُل ُ الش َّ رَّ ْیُث الش َّ كَّمَّا مَّن َّ  حَّ

َّْهِل  لَّكَّ ِمْن أ عَّ عَّلَّْیكَّ ِمْن قَّْبُل وَّ جَّ
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َّْذهَّبَّ يْ ْیِت ال َّذِ الْبَّ  ْنُهُم اهلُل  نَّ أ عَّ
ُهْم تَّْطهِ  ه َّرَّ ِْجسَّ وَّ طَّ  ار  يْ الر 

સલામ થાય તમારી પર અય હસદ્દીિ 

અને પાિો-પાિીઝા, મિબૂબ અન ે

મુિરરબ, અને રસુલ (સ) ની ફુલ 

(જેવી દખુ્તર) ના ફરઝુંદ, સલામ 

થાય તમારી પર િ ે તમે શિીદ છો 

અને રાિેખુદા માું અમલ િરવાવાળા 

છો, અને અલ્લાિની રેિમતો તથા 

બરિતો તમારી પર નાહઝલ થાય; િેવુ 

મનવુંત છે તમારું મિામ ! અને 

સૌથી શરીફ છે તમારૂ પાછુું ફરવુું ! િુું 

ગવાિી આપુું છુું િ ે અલ્લાિે તમારા 

પ્રયાસોનો અભાર માન્યો અન ે

બેિતરીન અજર આપ્યો, ઉચ્ચ 

https://downloadshiabooks.com/



હિલ્યતુલ રજબીય્યૂન 

 

અનકુ્રમહિિા  140 

 

મતપબા પર ફાઈઝ િયાપ, એવા મતપબા 

પર જે તમામ ઇઝ્ઝતદારો માુંથી 

અઝીઝ છે, અને બલુુંદ મિામોની 

અતા થિી એિસાન િાયો જેવી રીત ે

પેિલા પિ તમારી પર એિસાન િયો 

િતો, અન ે તમને એવા એિલબેેત 

અતા િયાપ િે અલ્લાિ ેઆલુદગી અન ે

નાસતોન ે તેઓથી દરૂ રાખી છે 

અને સુંપૂિપ પાિ રાખ્યા છે 

اُت  لَّوَّ ْحمَُّة اهلِل صَّ وَّ اهلِل عَّلَّْیكَّ وَّ رَّ
َّاتُ  ك نُ  هبَّرَّ ا ُد  هوَّ ِرْضوَّ ی ِ ا الس َّ َّي ُهَّ فَّاْشفَّْع أ

اِهرُ  ْن إِلٰى  الط َّ َّثْقَّاِل عَّ لْأ ِ ا ط  ب ِكَّ فِي حَّ رَّ
ْهرِ  ا عَّن ِ یْ وَّ تَّْخفِ  ْي ظَّ ْم ذُل ِي وَّ  يْ ِفهَّ وَّ اْرحَّ
ِ وْ ُخُض  َّبِ  يْ ع ی ِِد أ ل َّىیْ لَّكَّ وَّ لِلس َّ اهلُل  كَّ صَّ
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ا  ِ اهلُل  زَّادَّ ، عَّلَّْیُكمَّ فُِكْم فِي  يْ ف رَّ شَّ
 ْ ل نْیَّا وَّ ا فَُّكْم فِي الد ُ ر َّ ِة كَّمَّا شَّ آِخرَّ

َّْشهَُّد  دَّ بُِكْم وَّ أ َّْسعَّ ُكْم كَّمَّا أ دَّ َّْسعَّ أ
 َّ َّعْل َّن َُّكْم أ يْ أ ِ ُم وْ ِن وَّ نُُج اُم الد 

الَّمِ  َّ يْ الْعَّ ل ْحمَُّة نَّ وَّ الس َّ اُم عَّلَّْیُكْم وَّ رَّ
َّاتُ اهلِل  ك   هوَّ بَّرَّ

સલવાત, રિમતો, બરિતો અને 

અલ્લાિની ખુશનુદી તમારી પર 

થાય, અય પાિ સય્યદ અન ેસરદાર ! 

મારા અમલનામાું ન ેગુનાિોથી સાફ 

િરવા માટ,ે મારી પીઠને ગુનાિોના 

બોજથી િળવી િરવા માટે, અને તે 

(ગુનાિો) માું ઘટાડો િરવામાું તમે 
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અલ્લાિ પાસ ે મારા શફીઅ બની 

ાવ; રિેમ િરો મારી હઝલ્લત અન ે

હવનમ્રતા પર જે તમારી માટે તથા 

તમારા હપતા અન ે સરદાર માટે છે, 

અને અલ્લાિની સલવાત થાય 

તમારા બુંને પર. અલ્લાિે જેવી રીત ે

દુહનયામાું તમોને સુંપૂિપ શરાફત અતા 

િરી છે તેવી રીત ે અલ્લાિ 

આખેરતમાું પિ તમારી શરાફતમાું 

વધારો અતા િર,ે આખેરતમાું પિ 

તમને સઆદત આપે જેવી રીત ે

તમારા થિી (બીાઓને) સઆદત 

આપી, અન ે િુું ગવાિી આપુું છુું  િ ે

તમે દીનના પરચમો અન ેઆલમીન 

માટે હસતારાઓ છો; અન ેતમારી પર 

અલ્લાિની સલામ અન ેરિમત અન ે
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બરિતો થાય. 

 

શોહ્દાએ િરબલા (અ.મુ.) ની હઝયારત : 

 َّ َّ ا ل ارَّ لس َّ َّنْصَّ ارَّ اهلِل وَّ أ َّنْصَّ اُم عَّلَّْیُكْم يَّا أ
ُسْولِه الٍِب وَّ  رَّ َّبِيْ طَّ ارَّ عَّلِي ِ بِْن أ َّنْصَّ وَّ أ

ارَّ فَّ  َّنْصَّ ِن وَّ أ سَّ ارَّ الْحَّ َّنْصَّ اِطمَّةَّ وَّ أ
 َّ لِْإْسل ارَّ ا َّنْصَّ يِْن وَّ أ ُد   ، اِم الُْحسَّ َّْشهَّ أ

 ِ ْحُتْم ِِل ٰ ِبْیلِهلَّقَّْد نَّصَّ اهَّْدتُْم فِيْ سَّ   وَّ جَّ
 َّ لِْإْسل ِن  ا ُكُم اهلُل عَّ ا زَّ َّْهلِهفَّجَّ  اِم وَّ أ

اءِ  زَّ لَّ الْجَّ َّفْضَّ ا فُْزتُْم وَّ اهلِل فَّْوز   ، أ
ِظْیم   ُكْم فَّأَّفُْوزَّ يَّا لَّ ، ا عَّ عَّ ْیتَّنِيْ ُكْنُت مَّ
ِظْیم  فَّْوز   َّْحیَّاء    ، اا عَّ َّن َُّكْم أ ُد أ َّْشهَّ أ
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ب ُِكْم تُْرزَّقُْونَّ  َّن َُّكُم  ، ِعْندَّ رَّ ُد أ َّْشهَّ أ
َّن َُّكْم  اُء وَّ أ دَّ عَّ اُء وَّ الس ُ هَّدَّ الش ُ

اِت الْ  جَّ َّ  ىٰ ُعلالْفَّائُِزْونَّ فِيْ دَّرَّ ل  اُم وَّ الس َّ
ْحمَُّة  َّاتُهعَّلَّْیُكْم وَّ رَّ ك   اهلِل وَّ بَّرَّ

શબ-બદેારી 
ઈમામ સાકદિ (અ.) થી કરવાયત છે િ ે

પિેલી રજબની રાત ત ે રાત્રીઓ માુંથી છે િ ે

જેમાું રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) શબ-બેદારી િરતા 

િતા એટલે િે આખી રાત ઈબાદતમાું પસાર 

િરતા િતા. 

 

નમાઝે શબ પછી પઢવાની દઆુ 
કરવાયતમાું છે િે ઈમામ મસુા િાહઝમ 

(અ.) નમાઝે શબની આુંઠ રિઆત પછી 

સજદામાું આ દુઆ પઢતા િતા : 

ِحْيِم  ْحٰمِن الر َّ لَّكَّ ،  بِْسِم اهلِل الر َّ
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ُة إِْن  ْعُتكَّ وَّ لَّكَّ الُْحج َّ َّطَّ ةُ إِْن أ الْمَّْحمَّدَّ
ْيُتكَّ  صَّ َّا  ، عَّ ِ ل َّا  وَّ  يْ ُصْنعَّ ل يْرِ ل ِ  ْي لِغَّ  يْ ف
اٍن  َّائُِن  قَّْبلَّ كُل ِ  ، بِكَّ إِل َّا  إِْحسَّ يَّا ك

يْ  يْ ٍء وَّ يَّ  شَّ عَّلٰى  إِن َّكَّ  ،  ءٍ  ا ُمكَّو ِنَّ كُل ِ شَّ
يْ  كُل ِ  ُهم َّ ، ر  يْ ٍء قَّدِ  شَّ َّلل ٰ َّعُ  يْ إِن ِ ا ذُ بِكَّ وْ أ

دِ  ِ يْ ِمنَّ الْعَّ ر  لَِّة ِعْندَّ الْمَّْوِت وَّ ِمْن شَّ
ِة يَّْومَّ وْ الْمَّْرِجِع فِي الُْقبُ  امَّ ِر وَّ ِمنَّ الن َّدَّ

لْآِزفَّةِ   ا
અગર મેં તારી ઈતાઅત િરી છે તો 

પિ વખાિ અન ેશુક્ર તો ફક્ત તારા 

જ માટે છે અને અગર મેં તારી 

નાફરમાની િરી છે તો (મારી 
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હખલાફ) તારી પાસે િુજ્જજત તથા 

દલીલ છે; તારી ઇનાયત અન ે રા 

વગર મારાથી અન ે બીા િોઈથી, 

િોઈ પિ પ્રિારની નેિી ન થઈ શિ.ે 

એ દરેિ વતતનુી પિલેા પિ જેનુું 

અહતતત્વ િતુું, એ દરેિન ે અહતતત્વ 

આપનાર, તુું દરેિ િાયપ માટે સુંપિૂપ 

િુદરત ધરાવો છો, તો અય અલ્લાિ ! 

મૌતના સમય ેઈમાન ન ગમુાવવાથી, 

ભટિી જવાથી, અને જ્જયાર ે

િબ્રોમાુંથી ઉઠાડવામાું આવ ે તે 

સમયના ભયાનિ ખતરાથી અન ે

િયામતના કદવસના પતતાવાથી િુું 

તારી પાસ ેપનાિ માુંગ ુછુું 

ل ِيَّ  َّْن تُصَّ َّلُكَّ أ م ٍَّد وَّ آِل عَّلٰى ُمحَّ فَّأَّْسأ
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م َّدٍ  لَّ عَّْیِش  ُمحَّ َّْن تَّْجعَّ ة  نَِّقی َّة  یْ عِ  يْ وَّ أ شَّ
تِ یْ وَّ مِ  لَّبِ يْ مِ  يْ تَّ ِوي َّة  وَّ ُمْنقَّ ا ُمْنقَّلَّب   يْ تَّة  سَّ
َّا  ا غَّيْرَّ ُمْخٍز وَّ م  يْ كَّرِ  ُهم َّ  ، فَّاِضٍح ل َّلل ٰ ا

ل ِ  م َّدٍ  صَّ َّئِم َِّة يَّنَّابِ  عَّلٰى ُمحَّ لْأ ِع یْ وَّ آلِِه ا
 ُ اِدِن وْ الِْحْكمَِّة وَّ أ ْعمَِّة وَّ مَّعَّ لِي الن ِ

 ِ ٍء وْ ِبِهْم ِمْن كُل ِ ُس  يْ الِْعْصمَِّة وَّ اْعِصْمن
َّا  وَّ  ِ ل ٍة وَّ يْ عَّلٰى تَّأُْخْذن َّا عَّلٰى  ِغر َّ ْفلٍَّة وَّ ل  غَّ

َّا  ِ ل َّْعمَّال اقِبَّ أ وَّ ْل عَّ ة  وَّ  يْ تَّْجعَّ ْسرَّ حَّ
الِمِ  يْ اْرضَّ عَّن ِ  تَّكَّ لِلظ َّ ْغِفرَّ نَّ وَّ يْ فَِّإن َّ مَّ
َّنَّا ِمنَّ ا الِمِ أ   نَّ يْ لظ َّ

અને િુું તારી પાસ ેસવાલ િરું છુું િે 
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િઝરત મુિમ્મદ (સ) અને આલ ે

મોિમ્મદ (અ.મુ) પર રિમત નાઝીલ 

િર, અન ેમારા જીવનને પાિ જીવન 

બનાવો અન ેમારા મૃત્યુન ે ન્યાયહપ્રય 

મૃત્યુ બનાવજે અને િુું ઇઝ્ઝત સાથ ે

(તારી તરફ) પાછો ફરું જેમા 

અપમાન અન ેરતવાઇ ન િોય. અય 

અલ્લાિ ! મોિમ્મદ (સ.અ.વ) અન ે

આલ ે મોિમ્મદ (અ.મુ) પર રિમત 

નાઝીલ િર, જેઓ એવા ઇમામો છે 

િે જેઓ િીિમતના ઝરિાઓ અન ે

નેઅમતના માહલિો અન ે

મઅસૂહમય્યત ની ખાિ છે અન ેમન ે

તેઓના વસીલાથી દરેિ બરુાઈથી 

રોિ; અન ે મારા ઘમુંડને તથા મારી 

ગફલતને માફ િરી આપજે અન ે
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મારા આમાલનો અુંત િસરત અન ે

રુંજ ન િોય, અન ેમારાથી રાજી થઈ 

ા િારિ િ ે બેશિ તારી માફી 

ઝાલીમો માટે છે અન ે િુું ઝાલીમોં 

માુંથી છુું (િુું મારા નફસ ઉપર ઝુલ્મ 

િરવાવાળો ગુનેિગાર છુું, તો મન ે

માફ િરે આપ) 

 َّ ُهم  َّلل ٰ ِ ا ا يْ اْغِفْر ل َّا  مَّ ِ ل َّْعِطن كَّ وَّ أ  يْ يَُّضر ُ
ا َّا  مَّ ِس يَّْنُقُصكَّ فَِّإن َّكَّ الْ ل ْحمَُّتُه یْ وَّ ُع رَّ

ةَّ وَّ  هُع ِحْكمَّتُ يْ الْبَّدِ  عَّ َّْعِطنِي الس َّ وَّ أ
ةَّ وَّ الُْبخُ  ح َّ َّْمنَّ وَّ الص ِ لْأ ةَّ وَّ ا عَّ عَّ وَّ وْ الد َّ

كْ وْ الُْقنُ  افَّاةَّ وَّ الت َّْقوٰ عَّ وَّ الش ُ ى رَّ وَّ الُْمعَّ
ْدقَّ عَّلَّْیكَّ وَّ  بْرَّ وَّ الص ِ عَّلٰى  وَّ الص َّ
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َّْولِیَّائِكَّ وَّ الُْيْسرَّ وَّ ا ْكرَّ وَّ اْعُمْم أ لش ُ
ِ  ٰذلِكَّ بِ  َّْهل ب ِ أ لَّدِ  يْ يَّا رَّ ِ  ْي وَّ وَّ ان  يْ وَّ إِْخوَّ
ِ یْ فِ  ب َّن َّحَّ َّْحبَّْبُت وَّ أ ْن أ لَّْدُت وَّ  يْ كَّ وَّ مَّ وَّ وَّ

 ِ ن لَّدَّ نَّ يَّا يْ نَّ وَّ الُْمْؤِمنِ يْ ِمنَّ الُْمْسلِمِ  يْ وَّ
الَّمِ   نَّ يْ رَّب َّ الْعَّ

અય અલ્લાિ ! મને માફ િર, માફ 

િરવામાું તન ે િશુું જ નુિશાન નથી 

અને મન ે એ (બધુું જ) અતા િર િે 

જે (અતા િરવાથી) તારા 

(ખાનામાું) િશુું જ ઘટી નથી 

જવાનુું િારિ િે બેશિ તારી રિમત 

હવશાળ છે, અને તારી હિિમતોમાું 

નવીનતા િોય છે (જેનાથી લોિો 

અાિ િોય છે);  મને અતા િર 
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હવશાળતા, રાિત, રક્ષિ, તુંદુરતતી, 

વધારો, સુંતોર્ષ, શુક્ર-ગુઝારી, સુંપૂિપ 

સલામતી, તિવા, સબ્ર, તારી ઉપર 

અને તારા અવલીયા ઉપર સાચ્ચુું 

ઈમાન, આસાની, શુક્ર અને આ બધુું 

જ એ મારા પાલનિાર ! મન ે અન ે

મારા ઘરવાળાઓને, અવલાદને, 

દીની ભાઈઓન,ે અન ે જેને પિ િુું 

ચાિુું છુું અન ે જે જે િોઈ મન ેચાિ ે

છે, અન ેજે મારા બચ્ચાઓ છે અન ે

જેનો િુું ફરઝુંદ છુું અન ે જે 

મુસલમાનો માુંથી િોય અન ે

મોઅહમનો માુંથી િોય તેઓ દરેિ 

માટે આ બધી માુંગેલી બાબતો અતા 

િરી આપ, અય દુહનયાઓના 
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પાલનિાર! 
 

નમાઝે શબની છેલ્લી ત્રિ રિઆત પછી 

બેઠા બેઠા આ દુઆ પઢે : 

 َّ ِ ا ْمُد ِِل ٰ َّا  ال َِّذ لْحَّ ائِنُ ْي ل زَّ َّا  وَّ  هتَّْنفَُّد خَّ ل
اُف آِمنُ  ْبُت رَّ  ،  هيَّخَّ ب ِ إِِن اْرتَّكَّ
اِصيَّ فَّ  ِمكَّ  يْ ثِقَّة   ِمن ِ  ٰذلِكَّ الْمَّعَّ ، بِكَّرَّ

ْن ِعبَّاِدكَّ وَّ تَّْعفُ   وْ إِن َّكَّ تَّْقبَُّل الت َّْوبَّةَّ عَّ
لَّلَّ وَّ إِن َّكَّ   ئَّاِتِهْم وَّ تَّْغِفُر الز َّ ي ِ ْن سَّ عَّ

اعِ یْ ُمجِ  َّنَّا يْ كَّ وَّ ِمْنُه قَّرِ یْ ب  لِدَّ ب  وَّ أ
اِغب  إِلَّْیكَّ تَّائِب  إِلَّْیكَّ ِمنَّ الْ  ايَّا وَّ رَّ طَّ خَّ

 ِ ظ ِ يْ تَّْوفِ  يْ ف ايَّا  يْ ِر حَّ طَّ الِقَّ ، ِمنَّ الْعَّ يَّا خَّ
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يَّا  ا دِ  ْي يَّا ُمْنِقذِ ، الْبَّرَّ ٍة يْ ِمْن كُل ِ شَّ  ، دَّ
َّي َّ  ، رٍ وْ ِمْن كُل ِ مَّْحُذ  ْي رِ يْ يَّا ُمجِ  ف ِْر عَّل وَّ
رُ  ِ وْ الس ُ ْكِفن لْأُمُ  يْ رَّ وَّ ا اِقِب ا وَّ ر َّ عَّ ِر  وْ شَّ
زِ اهلُل عَّلٰى  فَّأَّنْتَّ  ِل يْ نَّْعمَّائِكَّ وَّ جَّ

ائِكَّ مَّْشكُ  طَّ يٍْر مَّْذخُ وْ عَّ  .ر  وْ ر  وَّ لِكُل ِ خَّ
બધા જ  વખાિ એ અલ્લાિના િે 

જેના ખાનામાું ઘટાડો નથી થતો 

અને તે જેન ે રક્ષિ આપ ે છે તેના 

માટે િોઈ જ પ્રિારનો ડર નથી 

રેિતો; એ મારા રબ ! અગર મે તારી 

નાફરમાની િરી છે તેનુું િારિ છે 

તારા લુત્ફો-િરમ ઉપર મારો ભરોસો 

!! બેશિ તુું જ બુંદાઓની તૌબાને 

િબૂલ િરે છો અન ે તેની બુરાઈઓને 
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દરગુજર િરે છો અન ે તેની ભૂલોન ે

માફ િર ે છો; બેશિ તુું પુિારવા 

વાળાન ે જવાબ આપ ે છો અન ે તુું 

તેની િરીબ છો. િુું મારી ભૂલોથી 

તારી તરફ તોબા િર છુું અન ે તારી 

અતાઓ માું મારા હિતસાને વધારો 

િરવા ફક્ત તારી તરફ ઉમ્મીદ અન ે

રગબત ધરાવુું છુું; અય દરેિ 

મખલૂિના સજપનિાર ! અય મન ે

દરેિ મુતાિેલીથી નાત આપનાર ! 

અય દરેિ ભય સામે મારી 

પનાિગાિ! મારી ખુશીમાું વધારો િર 

અને મારા િાયોનુું બુરૂ અુંત ન આવ ે

તે િેતથુી મારા માટે િાફી થઇ ા. તુું 

જ એ અલ્લાિ છો િે જેની નેઅમતો 

માટે અને અતાઓ માટ ે આભાર 
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અને શુક્ર માનવામાું આવ ે છે અન ે

દરેિ સારી બાબતોનો તત્રોત તુું છો  
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પિેલી તારીખના કદવસના આમાલ 
પિેલી તારીખે કદવસના અમુિ આમાલ છે 

જે હનચે મજુબ છે : 

 

રોઝો રાખવો 
કરવાયતમાું છે િ ે પિેલી તારીખ ે િઝરત 

નૂિ (અ.) િતાતીમાું સવાર થયા જેઓ પિ 

તેમની સાથે િતા બધાને િુિમ આપ્યો િે રોઝો 

રાખવામાું આવ.ે જે િોઈ આ કદવસ ેરોઝો રાખ ે

તો જિન્નમની આગ તનેાથી એિ વર્ષપ દરૂ થઇ 

ાય છે. 

 

ગતુલ િરવુું 
આ કદવસે ગુતલ િરવુું જોઈએ 

 

હઝયારત ેઈમામ િુસનૈ (અ.)  
ઈમામ સાકદિ (અ.) થી કરવાયત છે િ ેજે 

િોઈ પેિલી રજબના કદવસ ે ઈમામ િુસનૈ 

(અ.) ની હઝયારત િરશે તો ચોક્િસ અલ્લાિ 
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તઆલા તને ેમાફ િરી દેશે. આ એજ હઝયારત 

છે જેનો હઝક્ર પેજ નુંબર ૫૮ પિેલી રજબની 

રાતના આમાલમાું થઈ ચુક્યો છે  

 

નમાઝે જ. સલમાન ફારસી (ર.અ.) 

- દસ રિઆત 
બે-બે રિઆત િરીન ે દસ રિઆત નમાઝ 

પઢે િ ે જેની દરેિ રિઆતમાું સરૂએ અલ્િમ્દ 

પછી ત્રિ વખત સરૂએ તવ્િીદ, ત્રિ વખત 

સૂરએ િાફેરૂન પઢે અન ેદરેિ બ ેરિાતની સલામ 

પછી પોતાના િાથોને ઊંચા િરી અન ેિિે :  

َّا إِلٰهَّ إِل َّا اهلُل  َّا  هوَّْحدَّ ل رِ ل لَُّه ،  هكَّ لَّ يْ شَّ
ْمُد  ُهوَّ ُت وَّ یْ وَّ ُيمِ  يْ ُيْحيِ  ،الُْملُْك وَّ لَُّه الْحَّ

َّي    َّا  ح ْيُر وَّ ُت بِیَِّدهِ وْ يَّمُ ل  ُهوَّ عَّلٰى كُل ِ الْخَّ
يْ  َّا  ،  ر  يْ ٍء قَّدِ  شَّ ُهم َّ ل َّلل ٰ ا ا انِعَّ لِمَّ مَّ
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ْیتَّ وَّ  َّْعطَّ َّا  أ نَّْعتَّ وَّ ل َّا  ُمْعطِيَّ لِمَّا مَّ ل
د ُ  ِ ِمْنكَّ الْجَّ د   يَّْنفَُّع ذَّا الْجَّ

અને પછી પોતાના િાથોને પોતાના ચેિરા 

ઉપર ફેરવ ેઅન ેપોતાની િાજત માુંગ ેઅન ેઆ 

નમાઝના અઢળિ ફાયદાઓથી મેિરૂમ ન રિ.ે 

તરજુમો : અલ્લાિ હસવાય બીજો 

િોઈ મઅબૂદ (ઈબાદતને લાયિ) 

નથી, તે એિલો જ (િાફી) છે, તેનો 

િોઈ ભાગીદાર નથી, ફક્ત તે જ દરેિ 

વતતુનો માહલિ છે અને સમગ્ર 

વખાિ ફક્ત તેના માટ ે જ છે, તે 

જીવન આપે છે અન ે મૃત્ય ુઆપ ે છે 

અને તે એવો જીવુંત છે િે તેન ેક્યારેય 

પિ મૌત નથી, તેના થિી જ બધી 

ભલાઈ છે અને તે દરિે બાબતે 

શહક્તવાન અન ે સુંપિૂપ િદુરતવાળો 
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છે. અલ્લાિ જે અતા િરે છે તેન ે

િોઈ રોિી શિતુું નથી અન ે અલ્લાિ 

જે રોિી રાખ ેછે તેને િોઈ અતા નથી 

િરી શિતુું. 
આ હસવાય આજ પ્રમાિે થોડા ફેરફાર 

સાથે પુંદરમી રાત્ર ે અન ે છેલ્લી રાત્રે દસ-દસ 

રિઆત પઢવાની છે જેની હવગત તે કદવસોના 

આમાલમાું આવશે; આ બધી મળીને િુલ ત્રીસ 

રિઆત થાય છે. 

 

નમાઝે જ. સલમાન ફારસી (ર.અ.) 

બીજી દસ રિઆત 
માિે રજબમાું પેિલી તારીખે પઢવા માટે 

આ દસ રિઆતનુું પિ વિપન થયલે છે િે જેન ે

બે-બે રિઆત િરીને પઢવાની છે; આ નમાઝની 

દરિે રિઆતમાું સરૂએ અલ્િમ્દ પછી ત્રિ 

વખત સરૂએ તવ્િીદ પઢે; આ નમાઝ 

પઢનારના ગુનાિોને માફ િરવામાું આવશે, 

િબ્રની મુહતાિલોથી બચી જશે તેમજ િયામતના 
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કદવસે અઝાબથી મિફૂઝ રિેશે, અન ે અગર 

તેને ત્રિ મોટી બીમારી િશે તો તેની બીમારી 

દૂર થઇ જશ.ે 

તરેમી રાતના આમાલ 
તેરમી માિે રજબ ખુબજ મબુારિ તારીખ 

છે, જેમાું અમીરલ મોઅમેનીન િઝરત ઈમામ 

અલી ઇબ્ને અબીતાહલબ (અ.મ.) ની 

હવલાદતનો કદવસ છે. આપ (અ) ની હવલાદત 

આમુલ ફીલ ના ત્રીસમાું વર્ષ ે તેરમી રજબના 

ખાન-એ- િઅબામાું થઇ િતી. 

 

બ ેરિાત નમાઝ 

મુતતિબ છે િ ે રજબ મહિનામાું, તમેજ 

શઅબાન અન ે રમઝાન મહિના એમ ત્રિે 

મહિનાઓ  માું તેરમી રાત્ર ેબ ેરિઆત, ચૌદમી 

રાત્રે ચાર રિઆત અન ેપુંદરમી રાત્રે છ રિઆત 

નમાઝ પઢે, જે બે-બે રિઆત િરીને પઢવાની 

છે; જેની દરેિ રિઆતમાું સરૂએ અલ્િમ્દ પછી 

સૂરએ યાસીન, સૂરએ મલુ્િ અન ેસૂરએ તવ્િીદ 

પઢે. 
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ઈમામ સાકદિ (અ.) ફરમાવ ેછે િ ેજે િોઈ 

આ પ્રમાિે નમાઝ પઢશે તો તે આ ત્રિે 

મહિનાની તમામ ફઝીલત મેળવશે તથા હશિપ 

હસવાયના તેના તમામ ગનુાિોને માફ િરી 

દેવામાું આવશે. 

 

અમલ ેઉમ્મ ેદાઊદ ની શરૂઆત 

તેરમી તારીખ ેરોઝો રાખવો િ ેજેની માટે 

કરવાયતમાું ઘિો બધો સવાબ મળે છે. અને જે 

િોઈ અમલે ઉમ્મ ે દાઊદ અુંામ આપવા 

માુંગતા િોય ત ે પિ આ કદવસનો રોઝો રાખે 

તેમજ ચૌદમી તારીખ ે અને પુંદરમી તારીખ ે

પિ રોઝો રાખે. 

 

ચૌદમી રાતના આમાલ 

 

ચાર રિાત નમાઝ 

ચૌદમી રજબની  રાતે ચાર રિઆત બે-બે 

રિઆત િરીન ે પઢવાની છે; જેની દરેિ 
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રિઆતમાું સૂરએ અલ્િમ્દ પછી સરૂએ યાસીન, 

સૂરએ મુલ્િ અન ેસૂરએ તવ્િીદ પઢ.ે 
રોઝો રાખવો 

આ કદવસે રોઝો રાખવાનો ઘિોજ 

સવાબ છે, અન ે જેઓ અમલે ઉમ્મે દાઊદ 

િરવા માુંગતા િોય તેઓ આ કદવસે પિ રોઝો 

રાખે. 

પુંદરમી રાતના આમાલ 
ગતુલ િરવુું 

પુંદરમી રાત્રે ગુતલ િરવુું. રસલેૂ ખુદા 

(સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે જે િોઈ માિ ે

રજબને પામ ે અન ે તનેી પિેલી રાતે, પુંદરમી 

રાતે અને છેલ્લી રાતે ગુતલ િરશે તો ગનુાિોથી 

એવી રીતે પાિ થશ ેાિ ે િ ેમાતાના પેટમાુંથી 

તેનો જન્મ થયો િોય. 

 

શબ-બદેારી 

પુંદરમી રાતન ે અલ્લાિની ઇબાદતમાું 

ાગીને પસાર િરવી. 
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હઝયારત ેઈમામ િુસનૈ (અ.સ.) 

ઈમામ િુસનૈ (અ.) ની હઝયારત 

ِحْيِم  ْحٰمِن الر َّ َّ ،  بِْسِم اهلِل الر َّ َّ ا ل اُم لس َّ
َّاُم عَّلَّْیُكْم   ، اهللِ عَّلَّْیُكْم يَّا آلَّ  ل َّلس َّ ا

ةَّ  ْفوَّ َّاُم عَّلَّْیُكْم  اهللِ يَّا صَّ ل َّلس َّ يَّا ،  ا
ةَّ  لِْقهِ اهلِل ِخيَّرَّ َّاُم  ِمْن خَّ ل َّلس َّ ،  ا
ادَّاِت عَّلَّْیُكْم  ادَّةَّ الس َّ َّاُم  يَّا سَّ ل َّلس َّ ،  ا
ابَّاِت وْ يَّا لُیُ عَّلَّْیُكْم  َّاُم  ثَّ  الْغَّ ل َّلس َّ ،  ا
اةِ عَّلَّْیُكْم  َّ يَّا ُسُفنَّ الن َّجَّ َّاُم ،  ا ل لس َّ
ْبِد عَّلَّْیكَّ  َّبَّا عَّ يْنَّ اهلِل يَّا أ ،   الُْحسَّ

َّاُم عَّلَّْیكَّ  ل َّلس َّ َّنِْبیَّاِء ا لْأ يَّا وَّاِرثَّ عِلِْم ا
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ْحمَُّة  َّاتُُه اهلِل وَّ رَّ ك   وَّ بَّرَّ
સલામ તમારી પર અય અલ્લાિના 

ખાનદાન ! સલામ થાય તમારી પર 

અય અલ્લાિ તરફથી ચૂુંટાયેલા ! 

સલામ થાય તમારી પર જેઓન ે

અલ્લાિ તમામ મખલુિ માુંથી પસુંદ 

િરેલા છે ! સલામ થાય તમારી પર 

અય સરદારોના સરદાર ! સલામ 

થાય તમારી પર અને બિાદુર સસિો ! 

સલામ થાય તમારી પર અય 

નાતની િતાતીઓ ! સલામ થાય 

તમારી પર અય અબા અબ્દીલ્લાિ ! 

સલામ થાય તમારી પર એ 

નબીઓના ઈલ્મના વારીસ ! 

અલ્લાિની રિેમત અન ેતેની બરિત 

તમારી પર નાહઝલ થાય ! 
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َّاُم عَّلَّْیكَّ   ل َّلس َّ لَّ یْ يَّا وَّاِرثَّ إِْسمَّاعِ ا
َّاُم عَّلَّْیكَّ  اهللِ ِح یْ ذَّبِ  ل َّلس َّ يَّا وَّاِرثَّ ،  ا
َّلِ وْ مُ  ى ك َّاُم عَّلَّْیكَّ  اهللِ ِم يْ سَّ ل َّلس َّ يَّا ،  ا

ى رُ يْ وَّاِرثَّ عِ  َّاُم  اهللِ ِح وْ سَّ ل َّلس َّ ،  ا
بِ عَّلَّْیكَّ  م ٍَّد حَّ ،   اهللِ  ِب یْ يَّا وَّاِرثَّ ُمحَّ

م ٍَّد  َّاُم عَّلَّْیكَّ يَّا ابْنَّ ُمحَّ ل َّلس َّ ا
 ٰ ف َّاُم عَّلَّْیكَّ يَّا ابْنَّ عَّلِي ٍ  ىالُْمْصطَّ ل َّلس َّ ،  ا
َّاُم عَّلَّْیكَّ  ىالُْمْرتَّضٰ  ل َّلس َّ يَّا ابْنَّ ،  ا

اءِ  ْهرَّ َّاُم عَّلَّْیكَّ  فَّاِطمَّةَّ الز َّ ل َّلس َّ يَّا ،  ا
دِ  ةَّ الُْكبْٰر يْ ابْنَّ خَّ َّاُم  ىجَّ ل َّلس َّ ،  ا
هِ عَّلَّْیكَّ  هِ یْ يَّا شَّ ،   دِ یْ دَّ ابْنَّ الش َّ
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َّاُم عَّلَّْیكَّ  ل َّلس َّ بْنَّ الْقَّتِ یْ يَّا قَّتِ ا ،   ِل یْ لَّ ا
َّاُم عَّلَّْیكَّ  ل َّلس َّ لِي َّ ا لِی ِهاهلِل يَّا وَّ  وَّ ابْنَّ وَّ

َّاُم عَّلَّْیكَّ  ل َّلس َّ ةَّ ،  ا وَّ ابْنَّ اهلِل يَّا ُحج َّ
تِ  لْقِ عَّلٰى  هُحج َّ  هخَّ

સલામ થાય તમારી પર અય 

અલ્લાિની િુરબાની િઝરત 

ઈતમાઈલ (અ) ના વારીસ, સલામ 

થાય તમારી પર અય િઝરત મૂસા 

િલીમુલ્લાિ (અ) ના વારીસ, સલામ 

થાય તમારી પર અય િઝરત ઇસા 

રૂિુલ્લાિ (અ) ના વાકરસ, સલામ 

થાય તમારી પર અય િઝરત 

મોિમ્મદ (સ) િબીબ ે ખુદાના 
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વાકરસ, સલામ થાય તમારી પર અય 

િઝરત મોિમ્મદ મુતતફા (સ.અ.વ) 

ના ફરઝુંદ ! સલામ થાય તમારી પર 

અય અલીએ મુરતઝા (અ) ના 

ફરઝુંદ, સલામ થાય તમારી પર અય 

જનાબ ે ફાતેમા ઝિરા (સ.અ) ના 

ફરઝુંદ, સલામ થાય તમારી પર અય 

શિીદ અને શિીદના ફરઝુંદ, સલામ 

થાય તમારી પર અય િતલ થયલેા 

અને િતલ થયલેાઓ ના ફરઝુંદ, 

સલામ થાય તમારી પર ભાઈ 

અલ્લાિના વલી અન ે અલ્લાિના 

વલીના ફરઝુંદ, સલામ થાય તમારી 

પર અય અલ્લાિની િુજ્જજત અન ે

બધીજ મખલુિ પર ખુદાની 
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િુજ્જજતના ફરઝુંદ; 

 َّ ل َّقَّْمتَّ الص َّ َّن َّكَّ قَّْد أ ُد أ َّْشهَّ اةَّ وَّ آتَّْیتَّ أ
َّمَّْرتَّ بِالْمَّْعرُ  َّاةَّ وَّ أ ك ِف وَّ نَّهَّْیتَّ وْ الز َّ

ْيكَّ وَّ  الِدَّ ِر وَّ ُرِزئْتَّ  بِوَّ ِن الُْمْنكَّ عَّ
اهَّْدتَّ عَُّدو َّ  َّْسمَُّع جَّ َّن َّكَّ ت ُد أ َّْشهَّ كَّ وَّ أ

 َّ بِ الْكَّل َّن َّكَّ حَّ ابَّ وَّ أ وَّ ُب یْ امَّ وَّ تَُّرد ُ الْجَّ
لِ اهلِل  ِفی ُ  هبُ يْ وَّ نَّجِ  هلُ یْ وَّ خَّ وَّ ابُْن  هوَّ صَّ
ِفی ِ   هصَّ

િુું સાક્ષી આપુું છુું િે તમે નમાઝ 

િાએમ િરી અન ે ઝિાત અદા િરી, 

ભલાઈની આજ્ઞા િરી અન ેબુરાઈથી 

મનાઈ િરી અન ે તમારા માતા-

હપતાની પર મુસીબતો પડી અન ેતમે 
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તમારા દુતામનો સાથ ે જેિાદ િરી. 

અને િુું સાક્ષી આપુું છુું િે તમે 

અમારી દરેિ બાબતોને સાુંભળો છો 

અને તેનો જવાબ આપો છો અન ે

તમે અલ્લાિના મિબેૂબ અન ે તેના 

દોતત છો, તેના શરીફ બુંદા તથા 

તેના પસુંદીદા છો અને તેના 

ચૂુંટાયેલા ના ફરઝુંદ છો 

اق   ْولايَّ  ُزْرتُكَّ ُمْشتَّ ِ يَّا مَّ  يْ ا فَُّكْن ل
فِ  َّى اهلِل  اع  یْ شَّ ی ِدِ إِل َّْستَّْشِفعُ  ْي يَّا سَّ  وَّ أ

َّى اهلِل  ی ِِد الن َِّبی ِ إِل كَّ سَّ ِ د  َّبِ يْ ِبجَّ كَّ یْ نَّ وَّ بِأ
ِصی ِ  ی ِِد الْوَّ ِة يْ سَّ ی ِدَّ نَّ وَّ بِأُم ِكَّ فَّاِطمَّةَّ سَّ
الَّمِ  اِء الْعَّ َّ  ،  نَّ يْ نِسَّ َّل نَّ   اأ هلُل ا لَّعَّ

تِلِ  نَّ یْ قَّا الِمِ اهلُل  كَّ وَّ لَّعَّ نَّ یْ ظَّ  كَّ وَّ لَّعَّ
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الِبِ اهلُل  كَّ ِمنَّ یْ كَّ وَّ ُمبِْغِض یْ سَّ
لِ  َّو َّ لْأ لْآِخرِ يْ ا ل َّىيْ نَّ وَّ ا اهلُل عَّلٰى  نَّ وَّ صَّ

ی ِبِ  م ٍَّد وَّ آلِِه الط َّ ی ِِدنَّا ُمحَّ نَّ يْ سَّ
اِهرِ   نَّ يْ الط َّ

અય મારા મૌલા ! મે ઉત્સાિભેર 

અને શોખથી તમારી ઝીયારત િરી; 

અય મારા આિા ! અલ્લાિની 

બારગાિમાું અમારા શફીઅ બનજો, 

અય મારા મૌલા! ખુદાની બારગાિ 

શફાઅતની માુંગિી િરું છુું તમારા 

જદ જે બધા જ નબીઓના સરદાર 

છે તેના વસીલા થિી અને તમારા 

હપતાના વસીલાથી જે ાનશીનો 

સરદાર છે અન ેતમારી માતા જનાબ ે
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ફાતેમા (સ)  ના વસીલાથી િે જે 

દુહનયાઓની તત્રીઓની સરદાર છે. 

અલ્લાિ લઅનત િર ે તમારા િાહતલ 

પર અન ે લઅનત િર ે તમારી પર 

ઝુલ્મ િરનાર પર અન ે અલ્લાિ 

લઅનત િર ેતમારો િિ ગસબ િરનાર 

પર અને તમારી સાથે બુગઝ 

રાખવાવાળા પર, ભલ ે પછી તે 

પિેલાના લોિો માુંથી િોય િે પછીના 

લોિોમાુંથી િોય; અન ે અલ્લાિની 

સલવાત થાય અમારા સયૈદ િઝરત 

મોિમ્મદ (સ.અ.વ) અન ેતેમની પાિ 

અને પહવત્ર આલ પર 
િઝરત અલી અિબર (અ.) ની હઝયારત : 

 َّ َّ ا ل َّ لس َّ ْول ايَّ وَّ ابْنَّ اُم عَّلَّْیكَّ يَّا مَّ
 َّ ْول نَّ ، ايَّ مَّ تِلِ اهلُل  لَّعَّ نَّ یْ قَّا اهلُل  كَّ وَّ لَّعَّ
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الِمِ  ُب  يْ إِن ِ  ، كَّ یْ ظَّ َّتَّقَّر َّ َّى اهلِل  أ إِل
تُِكْم وَّ بِمَّ  ُ بِِزيَّارَّ أ َّبْرَّ ب َِّتُكْم وَّ أ َّى اهلِل  حَّ إِل

 َّ ل ائُِكْم وَّ الس َّ َّعْدَّ اُم عَّلَّْیكَّ يَّا ِمْن أ
ْحمَُّة  َّاتُ اهلِل مَّْولايَّ وَّ رَّ ك   هوَّ بَّرَّ

સલામ થાય તમારી પર અય મારા 

મૌલા! અન ે મારા મૌલાના ફરઝુંદ, 

અલ્લાિની લઅનત થાય તમારા 

િાહતલ પર અન ેઅલ્લાિની લઅનત 

થાય તમારી પર ઝુલ્મ િરનારા પર, 

બેશિ િુું તમારી ઝીયારત થિી અન ે

તમારી મિોબ્બત થિી િુું અલ્લાિની 

નઝદીિી ચાિુું છુું અને તમારા 

દુતામનોથી બેઝારી (નફરત)નુ એલાન 

િરું છુું; અલ્લાિના સલામ તથા 

https://downloadshiabooks.com/



હિલ્યતુલ રજબીય્યૂન 

 

અનકુ્રમહિિા  173 

 

અલ્લાિની રિમત તથા બરિત થાય 

તમારી પર અય મારા મૌલા ! 

 

શોિદાએ િરબલા (અ.મુ.) ની હઝયારત : 

 َّ َّ ا ل َّى ا اُم لس َّ ْ عَّل بِْر یْ أَّْروَّاِح الُْمنِ ل ِة بِقَّ خَّ
 ِ َّب ْبِد  يْ أ َّ اهلِل عَّ ل يِْن عَّلَّْیِه الس َّ ،   اُم الُْحسَّ

َّاُم عَّلَّْیُكْم  ل َّلس َّ اِهرِ ا نَّ ِمنَّ يْ يَّا طَّ
َِّس  ن َّاُم عَّلَّْیُكْم  الد َّ ل َّلس َّ يَّا ،  ا
ْهِدي ُ  َّاُم عَّلَّْیُكْم  نَّ وْ مَّ ل َّلس َّ ارَّ ،  ا َّبْرَّ يَّا أ
َّاُم عَّلَّْیكُ  اهللِ  ل َّلس َّ َّى الْ  وَّ ْم ،  ا مَّلائِكَِّة عَّل

اف ِ  َّْجمَّعِ وْ نَّ بُِقبُ يْ الْحَّ ا ، نَّ يْ ِرُكْم أ نَّ مَّعَّ  جَّ
ِ اهلُل  ُكْم ف ْحمَّتِ  يْ وَّ إِي َّا ِ رَّ ر  وَّ  هُمْستَّقَّ
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ْرِش  اِحمِ  هإِن َّ ،  هتَّْحِت عَّ ُم الر َّ َّْرحَّ   نَّ وَّ يْ أ
َّاُم عَّلَّْیُكْم ا ل ْحمَُّة لس َّ َّاتُه  اهلِل وَّ رَّ ك   وَّ بَّرَّ

સલામ થાય એ રૂિો પર જે અબા 

અબ્દીલ્લાિ (ઈમામ િુસનૈ અ.) ની 

િબ્રની આસપાસ સુતેલી છે. સલામ 

થાય તમારા પર અય આલદુગી અન ે

બુરાઈથી પાિ િતતીઓ, સલામ થાય 

તમારી પર અય િીદાયત પામેલાઓ, 

સલામ થાય તમારી પર અય 

અલ્લાિના નેિ બુંદાઓ, સલામ થાય 

તમારી પર અન ે બધાજ ફરીતાતાઓ 

પર જે તમારી િબ્રોની આસપાસ છે. 

અલ્લાિ અમન ે અને તમને તેમની 

રિેમતની જગ્યા અન ે તેના અશપ 

િેઠળ સાથ ેભેગા િરે; બેશિ તે રિેમ 
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િરનારાઓમા સૌથી વધારે રિેમ 

િરનાર છે. સલામ થાય તમારા બધા 

પર ! અને અલ્લાિની રિેમત થાય 

તથા તેની બરિત થાય 
િઝરત અબ્બાસ (અ.) ની હઝયારત : 

 َّ َّ ا ل ا الْ لس َّ َّي ُهَّ الُِح اُم عَّلَّْیكَّ أ ْبُد الص َّ عَّ
ِ یْ الُْمطِ  ُس ُع ِِل ٰ َّمِ  هلِ وْ  وَّ لِرَّ ِر يْ وَّ لِأ

ل َّىيْ الُْمْؤِمنِ  يِْن صَّ ِن وَّ الُْحسَّ سَّ  نَّ وَّ الْحَّ
ل َّمَّ اهلُل  َّاُم عَّلَّْیكَّ  عَّلَّْيِهْم وَّ سَّ ل َّلس َّ وَّ ،  ا

ْحمَُّة  َّاتُ اهلِل رَّ ك تُ  هوَّ بَّرَّ وَّ  هوَّ مَّْغِفرَّ
نُ  ا ُد وَّ  ِحكَّ وَّ وْ رُ عَّلٰى  وَّ  هِرْضوَّ َّْشهَّ نِكَّ أ بَّدَّ
ْیتَّ اهللَّ أُْشِهُد  ضَّ َّن َّكَّ مَّ ا أ ضٰ  عَّلٰى مَّ ى بِِه مَّ
اِهُد وْ الْبَّْدِري ُ  ِ وْ نَّ وَّ الُْمجَّ بِ  يْ نَّ ف ِل یْ سَّ
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ِ  هنَّ لَّ وْ الُْمنَّاِصُح اهلِل  ائِِه  يْ ف َّعْدَّ اِد أ ِجهَّ
ِ وْ الُْمبَّالِغُ  ب ُ  يْ نَّ ف ا ائِِه الذ َّ َّْولِیَّ ِة أ نَّ وْ نُْصرَّ

َِّحب َّائِ  ْن أ اكَّ  ،  هعَّ زَّ لَّ اهلُل  فَّجَّ َّفْضَّ أ
َّْوفَّرَّ ا اِء وَّ أ زَّ َّرَّ الْجَّ َّْكث اِء وَّ أ زَّ اِء الْجَّ زَّ لْجَّ

 ٰ ف ٍد ِمم َّْن وَّ َّحَّ اِء أ زَّ َّْوفٰى جَّ تِ وَّ أ وَّ  هى بِبَّْیعَّ
ابَّ لَّ  تَّ  هاْستَّجَّ َّ  هدَّْعوَّ اعَّ ُول َّطَّ َّْمرِ وَّ أ  هاةَّ أ

સલામ થાય તમારી પર અય 

અલ્લાિના નેિ અન ે ફરમાબરદાર 

બુંદા તેમજ રસલુુલ્લાિ (સ) તથા 

અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ) તથા 

ઈમામ િસન (અ) તથા ઈમામ 

િુસૈન (અ) ના ઈતાઅતગુઝાર, 

અલ્લાિની રિમત અન ેસલામ થાય 
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તેઓ સવ ેપર), સલામ થાય તમારી 

પર (અય િઝરત અબલ ફહઝ્લલ 

અબ્બાસ (અ)) અન ે અલ્લાિની 

રિમત તેમજ તેની બરિત અન ેતેની 

મગફેરત અને તેની ખુશનુદી થાય 

(તમારી પર) અને તમારી રૂિ પર 

અને બદન પર. િુ સાક્ષી આપ ુ છુ, 

તેમજ અલ્લાિને સાક્ષી બનાવુ છુ િે 

બેશિ તમે એ જ રતતા પર ચાલ્યા 

જે રતતા પર જુંગ ે બદ્રવાળા 

મુસલમાનો ચાલ્યા િે જેઓ 

અલ્લાિની રાિમા દુનીયાથી રૂખ્સત 

થયા, અન ે જેઓ રાિ ે ખુદા માું 

જેિાદ િયો, અન ેઅલ્લાિના દુતામનો 

સામે લડત િરી અને તેના 

(અલ્લાિના) વલીની નસુરત માટ ે
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સધર્ષપ િરી અન ે તેના આશીિોની 

દીફાઅ િરી. તો અલ્લાિ તમને અજ્ર 

આપે જે ક્ષેષ્ઠ અન ે ઉચ્ચતર અજ્ર 

િોય, વધાર ે િોય, સુંપુિપ િોય, જે 

વફાદાર િોય તેવો અજ્ર, એવા શખ્સ 

જેવો અજ્ર જેિે બયઅતમાું 

પ્રમાિીિતા દાખવી િોય, અન ે

તેમની દાવતને િબલુ િરી િોય અન ે

બધા જ વલીએ-અમ્ર ની ઈતાઅત 

િરી િોય. 

َّن َّكَّ قَّْد بَّالَّْغتَّ فِي الن َِّص  ُد أ َّْشهَّ ِة وَّ یْ أ حَّ
ْیتَّ غَّايَّةَّ الْمَّْجهُ  َّْعطَّ ثَّكَّ وْ أ فِي اهلُل  ِد فَّبَّعَّ
لَّ رُ  عَّ اِء وَّ جَّ هَّدَّ َّْروَّاِح وْ الش ُ كَّ مَّعَّ أ حَّ

اكَّ ِمْن ِجنَّانِ  َّْعطَّ اِء وَّ أ دَّ عَّ  هالس ُ

https://downloadshiabooks.com/



હિલ્યતુલ રજબીય્યૂન 

 

અનકુ્રમહિિા  179 

 

َّفْ  نِْزل  أ ا مَّ هَّ حَّ ف  سَّ ا ُغرَّ هَّ لَّ َّفْضَّ فَّعَّ ا وَّ أ ا وَّ رَّ
 ِ كَّ ف كَّ مَّعَّ يْ عِل ِی ِ  يْ ِذْكرَّ رَّ شَّ نَّ  وَّ حَّ

ِ يْ الن َِّبی ِ  د  اِء وَّ يْ قِ يْ نَّ وَّ الص ِ هَّدَّ نَّ وَّ الش ُ
الِحِ  فِ يْ الص َّ ُسنَّ أُولَِّئكَّ رَّ ، ا ق  یْ نَّ وَّ حَّ

َّن َّكَّ  َّن َّكَّ لَّْم تَِّهْن وَّ لَّْم تَّْنكُْل وَّ أ ُد أ َّْشهَّ أ
ْیتَّ مَّ  َّْمِركَّ يْ بَِّص عَّلٰى  ضَّ ٍة ِمْن أ رَّ

الِحِ ي  ُمْقتَّدِ  ا نَّ وَّ ُمت َِّبع  يْ ا بِالص َّ
مَّعَّ ، نَّ يْ لِلن َِّبی ِ  بَّْینَّنَّا وَّ بَّْينَّكَّ وَّ اهلُل  فَّجَّ

ُس  َّْولِیَّائِ  هلِ وْ بَّيْنَّ رَّ ِ  هوَّ أ نَّاِزِل  يْ ف مَّ
اِحمِ  هنَّ فَِّإن َّ يْ الُْمْخِبتِ  ُم الر َّ َّْرحَّ  نَّ يْ أ

િુું ગવાિી આપ ુછુું િે નસીિત િરવા 
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માટે તમે સખત પ્રયત્ન િયાપ અન ે

પુરેપુરી િોર્ષીર્ષ િરી, અલ્લાિ તમન ે

શિીદોના સમુિ સાથ ે મબઊસ િર ે

અને તમારી રૂિને નેિ રૂિોની સાથ ે

િરાર આપ ે અન ે તમન ે જન્નતનો 

સૌથી ઉચ્ચ અન ે હવશાળ મરતબો 

અતા િર ેિે જેના હવભાગો શે્રષ્ઠ િોય; 

અને તમારા હઝક્રને સવોચ્ચ મિામ 

સુઘી લઈ ાય અન ે પયગમ્બરો, 

સીદ્દીિો અન ેશિીદો અન ેનેિ લોિો 

સાથ ે તમન ે મેિશુર િર,ે અન ે આ 

બધા િેવા સારા દોતતો છે. િુું ગવાિી 

આપુ છુ િે તમે જરા પિ આળસ િે 

પાછીપાની નથી િરી અને તમારી 

જવાબદારી પ્રત્ય ે બસીરત સાથ ે એ 

િાલતમાું રિેલત ફરમાવી િે આપ 
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નેિ અન ે સાલિે િતતીઓનુ અન ે

પયગ્મ્બરોનુું અનુસરિ િરતા િતા; 

અલ્લાિ અમોન ેતમારી સાથ ે તેમજ 

તેના રસુલ (સ.અ.વ.) અન ે તેના 

વલીઓની સાથે ઉચ્ચ મુંઝીલો પર 

ફાએઝ િરી ભેગા િર,ે તે અલ્લાિ 

રિેમ િરનારાઓમાું સૌથી વધાર ે

રિેમ િરનાર છે. 

 

છ રિાત નમાઝ 

પુંદરમી તારીખની રાતે છ રિઆત નમાઝ 

બે-બે રિઆત િરીને પઢવાની છે; જેની દરિે 

રિઆતમાું સૂરએ અલ્િમ્દ પછી સરૂએ યાસીન, 

સૂરએ મુલ્િ અન ેસૂરએ તવ્િીદ પઢ.ે 

 

ત્રીસ રિાત નમાઝ 

આ નમાઝનો ઝીક્ર દરરોજ રાત્રે પઢવાની 

નમાઝોમાું થઇ ચકુ્યો છે, રસૂલે ખુદા 
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(સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે જે િોઈ માિ ે

રજબની પુંદરમી રાત્ર ેબે-બે રિઆત િરીન ેત્રીસ 

રિઆત નમાઝ પઢ,ે િ ે જેની દરિે રિઆતમાું 

એિ વખત સૂરએ અલ્િમ્દ પછી દસ વખત 

સૂરએ તવ્િીદ પઢ ેતો નમાઝ પૂરી થયા પેિલા 

જ હસિેર શિીદોનો સવાબ અતા િરવામાું 

આવશ,ે િયામતના કદવસે તે નુરાની શિલમાું 

આવશ,ે અલ્લાિ તને ે જિન્નમની આગથી, 

હનફાિથી અને િબ્રના અઝાબથી છુટિારો 

આપશે; (અન ે બીજી કરવાયત પ્રમાિ ે આ 

નમાઝનો સવાબ આ પ્રમાિ ે છે િે) અલ્લાિ 

તેને જિન્નમની આગથી નાત અતા િરશે, 

દરેિ રિઆતના બદલામાું ચાલીસ શાિીદોની 

ઈબાદતનો સવાબ અતા િરશે, અન ે દરેિ 

આયતના બદલામાું બાર નૂર અતા િરશે, 

જેટલી વખત સૂરએ તવ્િીદ પઢયો છે તે દરેિના 

બદલામાું હમતિ અન ે અુંબરની ખુતાબુથી 

અલ્લાિ તનેી માટે બાર શિેરો બનાવશે, આ 

મહિનામાું જેટલા બધા મદો અને ઔરતોએ 

રોઝાઓ રાખ્યા છે અને નમાઝ પઢી છે ત ે

બધાનો સવાબ પિ તેન ે આપવામાું આવશ,ે 
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અન ેઆવતા વર્ષપ સુધીમાું જો તેન ેમૌત આવી 

ાય તો તે શિીદની મૌત મરશે અન ેઅલ્લાિ 

તેને િબ્રમાું બલા અન ેમસુીબતોથી બચાવશ.ે  

 

બાર રિાત નમાઝ  

કરવાયત માું ઈમામે સાકદિ (અ.) થી આ 

બાર રિઆત નમાઝ બ ેરીતે વાકરદ થયેલ છે.  

પિેલી રીત 

સય્યદ ઇબ્ને તાઊસ (અ.ર.) આ નમાઝને 

ઈમામ સાકદિ (અ.) થી બયાન િરે છે િ ેબે-બે 

રિઆત િરીન ેબાર રિઆત નમાઝ પઢ ેિ ેજેની 

દરેિ રિઆતમાું સૂરએ અલ્િમ્દ પછી ચાર-ચાર 

વખત સૂરએ તવ્િીદ, સૂરએ ફલિ, સૂરએ નાસ, 

આયતુલ િુરસી અન ેસૂરએ િદ્ર પઢ ેઅને દરેિ બે 

રિઆત નમાઝ પછી ચાર વખત નીચે મજુબ 

િિે અને પોતાની િાજત માુંગે : 

   َّ َّهلُل   هللُ ا ب ِ ا َّا  ، يْ رَّ ْيئ  ل َّا  ا وَّ أُْشِرُك بِِه شَّ ل
َّت َِّخُذ ِمْن دُ  لِی    هنِ وْ أ  ا وَّ
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અલ્લાિ, અલ્લાિ મારો પાલનિાર 

છે. િુ િોઇ પિ વતતુને તેનો 

ભાગીદાર નથી સમજતો અન ે તેના 

હસવાય બીા િોઇન ે મારો વલી 

(સરપરતત) નથી બનાવતો. 

બીજી રીત 

ઈમામ સાકદિ (અ.) થી એવી રીતે પિ 

કરવાયત છે િે બ-ેબે રિઆત િરીને બાર રિઆત 

નમાઝ પઢે િે જેની દરેિ રિઆતમાું સરૂએ 

અલ્િમ્દ પછી િોઈ પિ સૂરો પઢે. નમાઝ પૂરી 

થયા પછી ચાર-ચાર વખત સૂરએ અલ્િમ્દ, 

સૂરએ ફલિ, સૂરએ નાસ, સૂરએ તવ્િીદ, અન ે

આયતુલ િુરસી પઢ,ે ત્યાર બાદ ચાર વખત િિે 

: 

انَّ  ِ اهلِل ُسْبحَّ ْمُد ِِل ٰ َّا إِلٰهَّ إِل َّا   وَّ وَّ الْحَّ ل
َّْكبَُّر اهلُل  وَّ اهلُل   أ
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પાિ છે અલ્લાિ અન ે બઘાજ 

વખાિ ફક્ત અલ્લાિ માટે જ છે 

અને અલ્લાિ સીવાય િોઈ મઅબૂદ 

(ઈબાદતને લાયિ) નથી અન ે

અલ્લાિ સવેથી મિાન છે. 
પછી એિ વખત િિે : 

 َّ َّهلُل ا ب ِ هلُل ا َّا ،  يْ رَّ ْيئ   هأُْشِرُك بِ ل ا شَّ ا وَّ مَّ
اءَّ  َّا ،   اهللُ  شَّ ةَّ ل لِي ِ اهلِل بِ إِل َّا  قُو َّ الْعَّ
ظِ   ِم يْ الْعَّ

અલ્લાિ! અલ્લાિ મારો પાલનિાર ! 

િુ િોઈ ને પિ તારો ભાગીદાર નથી 

બનાવતો અન ેજે િાઈ પિ અલ્લાિ 

ઈરછે છે તે જ થાય છે, સવોચ્ચ અન ે

મિાન અલ્લાિની હસવાય બીા 

િોઈની પાસ ેશહક્ત િે તાિત નથી 
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પુંદરમી તારીખ કદવસના આમાલ 

 

ગતુલ િરવુું 

પુંદરમી તારીખ ેગુતલ િરવુું. 

 

હઝયારત ેઈમામ િુસનૈ (અ.સ.) 

આપિા આઠમાું ઈમામ િઝરત અલી 

રઝા (અ.) થી જયારે પુછવામાું આવ્યુું િ ેઈમામ 

િુસૈન (અ.) ની હઝયારત િયા મહિનામાું 

િરવામાું આવે તો આપ (અ.) એ જવાબ 

આપ્યો િે માિે રજબની પુંદરમી તારીખે તેમજ 

માિે શઅબાન ની પુંદરમી તારીખે. આ 

હઝયારતનો હઝક્ર પેિલી રાતના આમાલમાું પજે 

નુંબર ૫૮ પર િરવામાું આવેલ છે, નીચે હક્લિ 

િરવા ગઝુારીશ છે 

હઝયારત ેઈમામ િુસનૈ (અ.સ.) 
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નમાઝે જ. સલમાન ફારસી (ર.અ.) - દસ 

રિઆત 

બે-બે રિઆત િરીન ે દસ રિઆત નમાઝ 

પઢે િ ે જેની દરેિ રિઆતમાું સરૂએ અલ્િમ્દ 

પછી ત્રિ વખત સરૂએ તવ્િીદ, ત્રિ વખત 

સૂરએ િાફેરૂન પઢે; આ નમાઝનો હઝક્ર પજે 

નુંબર પર ૭૪ પિેલી તારીખના આમાલમાું 

િરવામાું આવેલ છે 

ચાર રિાત નમાઝ 

પુંદરમી તારીખે બ-ેબે રિઆત િરીને ચાર 

રિઆત નમાઝ પઢ ે અન ે જયાર ે નમાઝ પરુી 

થાય ત્યારે પોતાના િાથોને ફેલાવે અન ેિિે : 

ِحْيِم  ْحٰمِن الر َّ ُهم َّ ،  بِْسِم اهلِل الر َّ َّلل ٰ ا
ب َّاٍر وَّ يَّا ُمِعز َّ الُْمْؤِمنِ   ،  نَّ يْ يَّا ُمِذل َّ كُل ِ جَّ

ْهفِ  َّنْتَّ كَّ اِهُب وَّ يْ نَّ تُْعیِ يْ حِ  يْ أ نِي الْمَّذَّ
 ِ لْق َّنْتَّ بَّاِرُئ خَّ ِ رَّ  يْ أ وَّ قَّْد ُكْنتَّ  يْ ْحمَّة  ب

 ِ لْق ْن خَّ ِنی    يْ عَّ َّا  ا وَّ لَّوْ غَّ ْحمَُّتكَّ لَُّكْنُت ل رَّ
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الِكِ  ي ِدِ يْ ِمنَّ اْلهَّ َّنْتَّ ُمؤَّ  بِالن َّْصرِ  ْي نَّ وَّ أ
ِ عَّلٰى  ائ َّْعدَّ َّا  وَّ لَّوْ  يْ أ نَّْصُركَّ إِي َّايَّ لَُّكْنُت ل

ْحمَِّة ، نَّ يْ حِ وْ ِمنَّ الْمَّْفُض  يَّا ُمْرِسلَّ الر َّ
اِدنِ  عَّ كَِّة ِمْن ِمْن مَّ ا وَّ ُمْنِشئَّ الْبَّرَّ هَّ
ا  اِضِعهَّ  ، مَّوَّ

અય દરેિ નાફરમાન ઝાલીમ ને 

ઝલીલ િરનાર, અન ે મોઅહમનોને 

ઈઝ્ઝત અતા િરનાર, તુ જ મારી 

પનાિની જગ્યા છે એ સમયે જ્જયાર ે

બધાજ આચરિો, તદબીરો મન ે

અશક્ત બનાવી દે. તુ જ એ છો 

જેિે મન ે મિોબ્બત અન ે રેિમતથી 

અહતતત્વ આપ્યુું જ્જયાર ે િે મારા 
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સજપનથી તન ે િોઈ પિ ફાયદો ન 

િતો, અન ે અગર તારી રિમત ન 

િોતે તો બેશિ િુું િલાિ થવાવાળા 

માુંથી િોતે, અન ે તુ જ એ છો જે 

દુતામનો સામે મારી જીતનુું સમથપન 

િરનાર અન ેઅગર તારી મદદ ન િોતે 

તો િુું રૂસવા થવાવાળાઓ માુંથી 

િોતે; અય રિમતને તેના તત્રોતથી 

વિેતી િરનાર અને બરિતને તેની 

જગ્યાએથી પૈદા િરનાર  

مُ  هيَّا مَّْن خَّص َّ نَّْفسَّ  ةِ وْ بِالش ُ فْعَّ ِ  ِخ وَّ الر 
َّْولِیَّاؤُ  ،  زُ  هبِِعز ِ  هفَّأ ز َّ ْن وْ يَّتَّعَّ نَّ وَّ يَّا مَّ

ْت لَُّه الُْملُ  عَّ ل َّةِ يْ ُك نِ وْ وَّضَّ عَّلٰى  رَّ الْمَّذَّ
َّْعنَّاِقِهْم  تِ  أ ا وَّ طَّ ائِفُ  هفَُّهْم ِمْن سَّ ، نَّ وْ خَّ
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 َّ َّْسأ ا وْ لُكَّ بِكَّْينُ أ هَّ نِي َِّتكَّ ال َّتِي اْشتَّقَّْقتَّ
َّلُكَّ بِِكبِْريَّائِكَّ  َّْسأ ِمْن ِكبِْريَّائِكَّ وَّ أ
َّلُكَّ  َّْسأ تِكَّ وَّ أ ا ِمْن ِعز َّ هَّ ال َّتِي اْشتَّقَّْقتَّ

ا ْيتَّ ِبهَّ تِكَّ ال َّتِي اْستَّوَّ ْرِشكَّ عَّلٰى  بِِعز َّ عَّ
مِ  ا جَّ لَّْقتَّ ِبهَّ لِْقكَّ فَُّهْم لَّكَّ یْ فَّخَّ عَّ خَّ

ل ِيَّ وْ ُمْذِعنُ  َّْن تُصَّ م َّدٍ  نَّ أ َّْهِل  عَّلٰى ُمحَّ وَّ أ
  هبَّْيتِ 

 

અય જેિ ે પોતાના વજૂદને ખૂબજ 

બુલુંદી અને શે્રષ્ઠતા સુધી મખ્સસૂ 

રાખી, તો તેના વલીઓ તેની 

(અલ્લાિની) િુદરત થિી િુદરતમુંદ 

થાય છે, અય એ િે જેની સામે 
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બાદશાિો એ પોતાની ઝીલ્લત ભરી 

ગરદનો જુિવી દીધી છે તો તેઓ 

તેના (અલ્લાિ) ના ઇન્તેિામના 

િમલાથી ગભરાઆએલા છે. તારા 

થી તારા એ વજૂદ ના િિ થી સવાલ 

િરૂ છુું , િે જેન ે ( વજૂદ) ને તારી 

િીબ્રીયાઈ થી મિાન બનાવ્યો અન ે

સવાલ િરૂ છુ તારી મોટાઈ ( 

િીબ્રીયાઈ ) ના વતતા થી િે જેને તે 

તારી ઈઝઝત વડે મેળવી અન ે તારા 

થી સવાલ િરૂ છુ તારી ઈઝઝત ના 

વાતતા થી િે જે પુરી િતતી ની 

િુિુમત પર છવાએલી છે અન ેજેના 

થિી દરેિ મખ્લુિ ને પૈદા િરી જેના 

પકરિામે બધીજ મખ્લુિ તારી િતતી 

નો તવીિાર િયો િે સલવાત મોિલ 
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મોિમ્મદ (સ.અ.વ.) અને તેમના 

એિલબેૈત 
કરવાયતમાું છે િે જો િોઈ ગમગીન િશે 

અને આ દઆુ પઢશે તો અલ્લાિ તઆલા તેના 

આ દુુઃખ અન ેગમગીનીન ેદૂર િરી દેશે. 

 

અમલે ઉમ્મે દાઊદ 
આજના કદવસમાું આ મુખ્ય અમલ છે જે 

િાજતો પૂરી થવા માટે તમેજ મતુાિેલીઓ દૂર 

થવા માટે અન ે ઝાહલમોના ઝુલ્મના ખાત્મો 

આપવા માટ ેખુબજ અસરિારિ છે;  

આ અમલની રીત નીચે મજુબ છે : 

તેરમી, ચૌદમી તેમજ પુંદરમી તારીખે રોઝો 

રાખે; પુંદરમી તારીખ ે ઝવાલ (ઝોિર) ના 

સમયની નજીિ ગુતલ િરે; જયારે ઝોિરનો 

સમય થાય ત્યારે ઝોિર અન ે અસરની નમાઝ 

પઢ ે િ ે જેમાું રિઅૂન ેતમેજ સજ્જદાઓન ેસારી 

રીતે અદા િર;ે અને એવી જગ્યાન ેપસુંદ િર ેિે 

જ્જયાું બીજી િોઈ બાબત તનેે મશગૂલ ન િર ે

તેમજ િોઈ ઇન્સાન તનેી સાથ ેવાત ન િરે.  
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જયાર ેનમાઝ પુરી થઇ ાય ત્યાર ે કિબ્લા 

તરફ જ મોઢુું રાખીને આ બધા સુરાઓ પઢે : 

એિસો વખત સૂરએ અલ્િમ્દ, એિસો વખત 

સૂરએ તવ્િીદ, દસ વખત આયતલ િુરસી અન ે

ત્યાર બાદ એિ-એિ વખત સૂરએ અન્આમ 

(સૂરા નુંબર ૬), સૂરએ બની ઇસરાઈલ (૧૭), 

સૂરએ િિફ (૧૮), સૂરએ લુિમાન (૩૧), 

સૂરએ યાસીન (૩૬), સૂરએ સાફ્ફાત (૩૭), 

સૂરએ િામીમ-સજદા (૪૧), સરૂએ િામીમ-

અયન સીન િાફ (૪૨), સૂરએ િામીમ-દુખાન 

(૪૪), સૂરએ ફત્િ (૪૮), સરૂએ વાિેઆ 

(૫૬), સૂરએ મુલ્િ (૬૭), સૂરએ િલમ (૬૮), 

સૂરએ એઝતસમાઉન શક્િત (૮૪), અન ેતેના 

પછીથી િુરઆન ખત્મ થાય ત્યાું સુધીના બધા 

સૂરાઓ પઢ ે(સૂરા નુંબર ૮૫ થી ૧૧૪ સધુી); 

જયારે આ બધા સૂરાઓ પઢાય ાય ત્યારે આ 

દુઆ પઢે :  

قَّ  دَّ ظِ اهلُل  صَّ َّا إِلٰهَّ إِل َّا ُهوَّ ُم ال َِّذ يْ الْعَّ ْي ل
َّي ُ الْقَّی ُ  َّ وْ الْح ل اِم ُم ذُو الْجَّ ْكرَّ لِْإ اِل وَّ ا
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ْحمٰ  حِ الر َّ لِ يْ ُن الر َّ رِ يْ ُم الْحَّ ُم يْ ُم الْكَّ
مِ ُهوَّ ء  وَّ  يْ شَّ  هلَّْيسَّ كَِّمثْلِ  ْي ال َّذِ  ُع یْ الس َّ
لِ  ِص يْ الْعَّ بِ يْ ُم الْبَّ ِهدَّ  ، رُ يْ ُر الْخَّ اهلُل  شَّ
َّن َّ  َّا إِلٰهَّ إِل َّا ُهوَّ  هأ َّ ل ُ وَّ الْمَّل لُوا وْ ائِكَُّة وَّ أ

َّا إِلٰهَّ إِل َّا ُهوَّ  ، ا بِالِْقْسِط قَّائِم  ، الِْعلِْم  ل
زِ  كِ يْ الْعَّ ُم وَّ بَّل َّغَّْت ُرُسلُُه يْ ُز الْحَّ

اُم وَّ  َّنَّا الِْكرَّ اِهدِ  عَّلٰى ٰذلِكَّ  أ  ْينَّ ِمنَّ الش َّ
મિાન અલ્લાિે સત્ય જ િહ્યુું છે, 

તેના હસવાય િોઇ (ઈબાદતને લાયિ) 

મઅબુદ નથી જે િુંમેશાથી જીવુંત છે 

અને બધાને િાએમ િરનાર છે, જે 

મિાનતા અન ે ઇઝ્ઝતના માહલિ, 

જે બધા પ્રત્યે મિેરબાન છે અન ે
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ખૂજબ દયાળ ુ છે, જે સિનશીલ 

અને િરીમ છે, તેના જેવુું હબજુ િોઈ 

(હમતલ) નથી. અન ે તે તે દરેિ 

બાબતોન ે સુંભાળનાર, જોનાર, 

તેમજ ાિનાર અન ેખબર રાખનાર 

છે. અલ્લાિ અન ે ફકરતાતાઓ તથા 

સાિબેાન-ેઇલ્મ ગવાિી આપે છે િે 

તેના હસવાય અન્ય િોઇ મઅબુદ 

નથી અન ે તે (અલ્લાિ) જ ન્યાયની 

તથાપના િરનાર છે. તેના હસવાય 

િોઇ અલ્લાિ નથી, તે જ માનવુંત 

અને હિિમતવાળો છે. તેમના 

માનવુંત રસુલોએ આ િિીિતને લોિો 

સુધી પોિચાડી દીધી, અન ે આ 

િિીિતની સાક્ષીઓ આપનારમાું િુું 

પિ શાહમલ છુું. 
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 َّ ُهم  َّلل ٰ ْمُد وَّ لَّكَّ الْمَّْجُد وَّ لَّكَّ ا لَّكَّ الْحَّ
ْهُر وَّ لَّكَّ  الِْعز ُ وَّ لَّكَّ الْفَّْخُر وَّ لَّكَّ الْقَّ

ْعمَُّة وَّ لَّ  ْحمَُّة وَّ الن ِ مَُّة وَّ لَّكَّ الر َّ ظَّ كَّ الْعَّ
اُن وَّ لَّكَّ  ْلطَّ ابَُّة وَّ لَّكَّ الس ُ هَّ لَّكَّ الْمَّ

 ْ ل اُء وَّ لَّكَّ ا هَّ ْمِتنَّاُن وَّ لَّكَّ اِ الْبَّ
ْ ُح وَّ لَّكَّ الت َّْقدِ یْ الت َّْسبِ  ُس وَّ لَّكَّ ي
ْهلِ  ى يْ ُل وَّ لَّكَّ الت َّْكبِ یْ الت َّ ا ُيرَّ ُر وَّ لَّكَّ مَّ

ا َّا  وَّ لَّكَّ مَّ ى وَّ لَّكَّ ل ا فَّْوقَّ ُيرَّ مَّ
مَّاوَّاِت الُْعل ا تَّْحتَّ الث َّٰر  ىٰ الس َّ ى وَّ لَّكَّ مَّ
ُض  َّرَّ لْأ ْفلوْ وَّ لَّكَّ ا ةُ  ىٰ نَّ الس ُ لْآِخرَّ وَّ لَّكَّ ا

 ُ لْأ ا تَّْرضٰ  ىٰ لوْ وَّ ا ِمنَّ الث َّنَّاِء  بِه ىوَّ لَّكَّ مَّ
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ْكِر وَّ الن َّْعمَّاِء  ْمِد وَّ الش ُ  وَّ الْحَّ
અય અલ્લાિ ! બધા જ વખાિ ફક્ત 

તારી માટે છે, અન ે મિાનતાનો 

માહલિ તુું જ છો, અન ેઇઝ્ઝત અન ે

ગૌરવનો માહલિ તુું જ છો, અને 

તારું જ પ્રભુત્વ છે, અને નેઅમતો 

નો માહલિ તુું જ છો અન ેબુઝુગી નો 

માહલિ તુું જ છો અન ે રિમતનો 

માહલિ તુું જ છો, અને િયબત 

(રોઅબ) ફક્ત તારા માટ ે છે, અન ે

િુિુમતનો માહલિ તુું જ છો, અને 

એિસાન અન ે નેઅમતોની બહક્ષસ 

ફક્ત તારી તરફથી છે; અને ફક્ત તારી 

માટે જ છે પાિીઝગી અન ેપહવત્રતા, 
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એક્તા અને મિાનતાનો માહલિ તુું 

જ છો, અને જે િઈ જોઈ શિાય છે 

તેનો માહલિ તુું જ છો અને જે નથી 

જોઈ શિાતુ તે સવેનો માહલિ તુું જ 

છો; અન ે જે િઈ આિાશની 

બુલુંદીઓ પર છે અન ે જે િઈ 

ઝમીનના ઉંડાળોમા છે તે બધાનો 

માહલિ તુું જ છો. અને નીચલી 

ઝમીનો અન ે આખેરત તથા દહુનયા 

આ બધાનો માહલિ તુું જ છો; અન ે

જે વખાિ, પ્રસુંશા, શુક્ર અન ે

નેઅમતોથી તુ રાજી થાય છે એ બધ ુ

જ તારૂ જ છે (આ બધુું જ તારી 

માહલિીનુું છે). 

َِّمْيِنكَّ عَّلٰى  ئِْیلَّ أ ْبرَّ ل ِ عَّلٰى جَّ ُهم َّ صَّ َّلل ٰ ا

https://downloadshiabooks.com/



હિલ્યતુલ રજબીય્યૂન 

 

અનકુ્રમહિિા  199 

 

اِع فِيْ وَّحْ  َّْمِركَّ وَّ الُْمطَّ ِیكَّ وَّ الْقَِّوي ِ عَّلٰى أ
تِكَّ  مَّاوَّا تِكَّ  سَّ ا امَّ ال ِ كَّرَّ وَّ مَّحَّ

َّنِْبیَّائِكَّ  تِكَّ الن َّاِصِر لِأ م ِِل لِكَّلِمَّا الُْمتَّحَّ
ائِكَّ  ِر لِأَّعْدَّ م ِ ل ِ عَّلٰى  ، الُْمدَّ ُهم َّ صَّ َّلل ٰ ا

ْحمَِّتكَّ وَّ الْمَّْخلُْوِق  ِمْیكَّائِْیلَّ مَّلَِّك رَّ
 ْ أ َّْهِل لِرَّ فَِّتكَّ وَّ الُْمْستَّْغِفِر الُْمِعيِْن لِأ

ِتكَّ  اعَّ افِْیلَّ ، طَّ ل ِ عَّلٰى إِْسرَّ ُهم َّ صَّ َّلل ٰ ا
ْوِر  اِحِب الص ُ ْرِشكَّ وَّ صَّ اِمِل عَّ حَّ
ِجِل الُْمْشِفِق ِمْن  َّْمِركَّ الْوَّ الُْمْنتَِّظِر لِأ

مَّلَِّة ، ِخْیفَِّتكَّ  ل ِ عَّلٰى حَّ ُهم َّ صَّ َّلل ٰ ا
اِهِرْينَّ  ْرِش الط َّ ِة  الْعَّ فَّرَّ َّى الس َّ وَّ عَّل
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ی ِِبيْنَّ وَّ عَّلٰى  ِة الط َّ رَّ اِم الْبَّرَّ الِْكرَّ
اِم الْكَّاتِِبيْنَّ وَّ عَّلٰى  مَّلائِكَِّتكَّ الِْكرَّ
اِن وَّ  يْرَّ نَِّة الن ِ زَّ مَّلائِكَِّة الِْجنَّاِن وَّ خَّ

 َّ ل اِن يَّا ذَّا الْجَّ َّْعوَّ لْأ لَِّك الْمَّْوِت وَّ ا اِل وَّ مَّ
اِم  ْكرَّ لِْإ   ،ا

અય અલ્લાિ! રિેમત નાહઝલ િર 

િઝરત જબ્રઈલ (અ) પર જે તારી 

વિીના અમાનતદાર છે, જે તારા 

િુિમ મુજબ અમલ િરવા માટ ે

શહક્તવાન છે, આસમાનોમાું જેની 

ઈતાઅત થાય છે અન ે તારો િરમ 

જેની ઉપર નાહઝલ થાય છે, જે તારા 

િલામ અને િુિમોને પિોચાડે છે, જે 

તારા નબીઓના મદદગાર છે અન ે
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તારા દુતામનોને નાબૂદ િરનાર છે. 

અય અલ્લાિ! રિેમત નાહઝલ િર 

િઝરત મીિાઈલ (અ) પર જે તારી 

રિમતના ફરીતાતા છે, જેની 

હખલ્ક્તનો મિસદ તારી 

મિેરબાનીઓ (પિોચાડવી) છે. અન ે

ઇતાઅત િરવાવાળાઓ માટ ે

ઇતતેગ્ફાર િરનાર તેમજ તેમનો 

મદદગાર છે. અય અલ્લાિ ! િઝરત 

ઇસરાફીલ (અ) પર દરુદ મોિલ 

જેિે તારા અશપને ઉપાડયૂ છે અન ે

સુર ફુક્નાર છે, અલ્લાિના િુક્મની 

ચુતતતાથી રાિ જોવ ે છે, તારો 

ખૌફથી તે મુશકફિ અન ે નમ્રતાથી 

ડરેલો છે. અય અલ્લાિ! દરુદ મોિલ 

તારા અશપના ઉઠાવનારાઓ પર જે 
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પાિ છે, અન ે તારા માનવુંત, નેિ 

અને પાિીઝા એલચીઓ પર, અન ે

શરીફ પહવત્ર લખનાર ફકરતાતાઓ પર 

અને (દુરદ મોિલ) તારા જન્નતના 

ફકરતાતાઓ પર અન ે દોઝખપર 

હનમવામા આવેલા ફકરતાતાઓ પર 

અને મૌતના ફરીતાતા પર અન ે તેના 

મદદગારો પર, અય મિાનતા ના 

માહલિ! અને ઇઝ્ઝત ના માહલિ!  

 َّ ُهم  َّلل ٰ ل ِ ا َّبِ عَّلٰى  صَّ ِع يْ نَّا آدَّمَّ بَّدِ يْ أ
تِكَّ ال َِّذ  ُه بُِسُج  ْي ِفْطرَّ ْمتَّ ِد وْ كَّر َّ

 َّ ل َّبَّْحتَّ  ائِكَِّتكَّ وَّ مَّ ن َّتَّكَّ  هأ ُهم َّ ، جَّ َّلل ٰ ا
ل ِ  ِة ِمنَّ عَّلٰى  صَّ ه َّرَّ اءَّ الُْمطَّ و َّ نَّا حَّ أُم ِ

َِّس  ن ف َّاِة ِمنَّ الد َّ ْجِس الُْمصَّ ِ الر 
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د ِدَِّة بَّيْنَّ  لِْإنِْس الُْمتَّرَّ لَِّة ِمنَّ ا الُْمفَّض َّ
ال ِ الُْقْدِس  ُهم َّ ، مَّحَّ َّلل ٰ ل ِ ا عَّلٰى  صَّ

ْیٍث وَّ إِْدرِ یْ هَّابِ  ْ لَّ وَّ شَّ ٍد وْ ٍح وَّ هُ وْ سَّ وَّ نُ ي
اهِ  الٍِح وَّ إِبْرَّ لَّ وَّ یْ مَّ وَّ إِْسمَّاعِ يْ وَّ صَّ

اقَّ وَّ يَّْعقُ  َّْسبَّاِط وْ بَّ وَّ يُ وْ إِْسحَّ لْأ ُسفَّ وَّ ا
َّي ُ وْ وَّ لُ  ْیٍب وَّ أ ى وَّ ٰس وْ بَّ وَّ مُ وْ ٍط وَّ ُشعَّ
عَّ وَّ مِ وْ نَّ وَّ يُ وْ هَّارُ  ا وَّ الِْخْضِر وَّ یْ شَّ شَّ

لْیَّاسَّ وَّ نُسَّ وَّ إِ وْ ِذي الْقَّْرنَّيِْن وَّ يُ 
الُ  ِع وَّ ِذي الِْكْفِل وَّ طَّ تَّ وَّ دَّاُودَّ وَّ وْ الْيَّسَّ

َّى وَّ  ا وَّ يَّْحي ْعیَّ كَِّري َّا وَّ شَّ ُسلَّْیمَّانَّ وَّ زَّ
ت ٰ وْ تُ  ْیقُ رَّخَّ وَّ مَّ ا وَّ حَّ قَّ وَّ وْ ى وَّ إِْرِمیَّ
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ْيٍر وَّ عِ  نِیَّالَّ وَّ ُعزَّ ْمعُ سٰ يْ دَّا نَّ وَّ وْ ى وَّ شَّ
اِري ِ يْ ِجْرجِ  وَّ َّ يْ سَّ وَّ الْحَّ لْأ تْبَّاِع وَّ نَّ وَّ ا
ا لَّةَّ وَّ لُْقمَّانَّ خَّ ْنظَّ  لٍِد وَّ حَّ

અય અલ્લાિ ! તારી રિમત થાય 

આપિા હપતા િઝરત આદમ (અ) િે 

જે હખલ્િતમા પિેલા િતા જેને તે 

ફકરતાતાઓ ના સજદા થિી માનવુંત 

બનાવ્યા અન ેતેન ેજન્નત અતા િરી. 

અય અલ્લાિ ! અમારી માતા બીબી 

િવ્વા (સ) પર તારી રિમત નાઝીલ 

િર, એ જે બુરાઈથી પાિ િતા, દનસ 

થી સાફ િતા, અન ેલોિો િરતા શે્રષ્ઠ, 

અને મુિદ્દસ જગ્યાઓ પર 

ફરવાવાળા. અય અલ્લાિ ! દુરદ 
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મોિલ િઝરત િાબીલ, િઝરત શીશ, 

િઝરત ઇદરીસ, િઝરત નૂિ અન ે

િ.િુદ (અ.મુ) ઉપર, અને િઝરત 

સાલિે અન ે િઝરત ઇબ્રાિીમ અન ે

િઝરત ઈતમાઈલ અન ે િઝરત 

ઇતિાિ અને િ.યસુુફ અને િઝરત 

અતબાત તથા િઝરત લૂત પર અન ે

િઝરત શોએબ, િઝરત અય્યુબ, 

િઝરત મુસા, િઝરત િારૂન, િઝરત 

યુશઅ, અને િઝરત મીશા અન ે

િઝરત ખીઝર અન ે િઝરત 

ઝુલ્િરનૈન અન ે િઝરત યનુુસ અન ે

િઝરત ઇલ્યાસ અન ે િઝરત યસઅ 

અને િઝરત ઝુહલ્િફ્લ અને િઝરત 

તાલતૂ અને િઝરત દાઊદ અન ે
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િઝરત સુલૈમાન અન ે િઝરત 

ઝિરીયા અન ે િઝરત શઅયા અન ે

િઝરત યહ્યા અન ે િઝરત તુરખ, 

અને િઝરત મતાઅ અને િઝરત 

ઇરમીયા અન ે િઝરત યફ્િુિ અન ે

િઝરત દાન્યાલ અન ે િઝરત ઉઝૈર 

અને િઝરત ઇસા અને િઝરત 

શમઉન અન ે િઝરત જીરજીસ અન ે

િવાકરઓ અન ે અનયુાયીઓ અન ે

િઝરત ખાહલદ અન ે િઝરત 

િન્ઝલિ અન ે િઝરત લુિમાન 

(અલય્િ ે મુતસલામ) પર દુરદ 

મોિલ. 

 َّ ُهم  َّلل ٰ ل ِ ا م َّدٍ صَّ م ٍَّد وَّ آِل ُمحَّ وَّ  عَّلٰى ُمحَّ
م َّد   ْم ُمحَّ م ٍَّد وَّ بَّاِرْك اْرحَّ عَّلٰى ا وَّ آلَّ ُمحَّ
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م َّدٍ  م ٍَّد وَّ آِل ُمحَّ ل َّْیتَّ وَّ  ُمحَّ كَّمَّا صَّ
ْكتَّ  ِحْمتَّ وَّ بَّارَّ اهِ عَّلٰى  رَّ مَّ وَّ آِل يْ إِبْرَّ

اهِ  مِ يْ إِبْرَّ ُهم َّ  ، د  یْ د  مَّجِ یْ مَّ إِن َّكَّ حَّ َّلل ٰ ا
ل ِ  ْ  صَّ ل َّى ا اِء وَّ عَّل دَّ عَّ أَّْوِصیَّاِء وَّ الس ُ

َّئِم َِّة اْلُهٰد ا اِء وَّ أ هَّدَّ ُهم َّ  ، ىلش ُ َّلل ٰ ل ِ ا  صَّ
 ْ ل َّى ا ی َّاِح وَّ عَّل َّْوتَّاِد وَّ الس ُ لْأ اِل وَّ ا أَّبْدَّ

َّْهِل يْ الُْعب َّاِد وَّ الُْمْخلِِص  ه َّاِد وَّ أ نَّ وَّ الز ُ
اِد وَّ  لاْجِتهَّ ِ وَّ ا م َّدا وَّ الِْجد  اْخُصْص ُمحَّ

َّْهلَّ بَّْيتِ  ِل  هأ َّْجزَّ تِكَّ وَّ أ ا لَّوَّ ِل صَّ َّفْضَّ بِأ
تِكَّ  ا امَّ  كَّرَّ

અય અલ્લાિ! સલવાત થાય 
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િ.મોિમ્મદ (સ.અ.વ.) અન ે આલ ે

મોિમ્મદ (અ.) પર અને રિમત 

નાહઝલ િર િ. મોિમ્મદ (સ.અ.વ.) 

અને આલ ે મોિમ્મદ (અ.) અન ે

બરિત નાઝીલ િર િ. મોિમ્મદ 

(સ.અ.વ.) અન ે આલ ે મોિમ્મદ 

(અ.) પર. એવી સલવાત, રેિમતો 

અને બરિતો િે જે તે િ.ઇબ્રાિીમ 

(અ) અન ેઆલ ેઇબ્રાહિમ (અ) પર 

નાઝીલ િરી. બેશિ તુ વખાિને પાત્ર 

અને મિાન છે. અય અલ્લાિ ! 

રિમત નાઝીલ િર વસીઓ પર, અન ે

સઆદતમુંદો પર અન ે શિીદો પર 

અને હિદાયતના ઇમામો પર. અય 

અલ્લાિ ! રિમત નાઝીલ િર 

અબ્દાલ પર, અને અવતાદ પર અન ે
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યાત્રાળુઓ પર અન ેઇબાદત-ગુઝારો 

પર અન ે ખાહલસ બુંદાઓ પર અન ે

(સાદાઇથી રિેતા) ઝાહિદ બુંદાઓ 

પર અન ેસતત પ્રયત્નશીલ પર; અન ે

તારી બિેતરીન સલવાત તેમજ તારી 

ઉચ્ચ મિાનતાને િ. મોિમ્મદ 

(સ.અ.વ.) અન ે તેમના એિલબેૈત 

માટે મખ્સસુ બનાવ.  

دَّ  هحَّ وْ وَّ بَّل ِْغ رُ   سَّ تَِّحی َّة  وَّ  يْ ِمن ِ  هوَّ جَّ
 َّ ل ف  ا وَّ ِزْدهُ فَّْضل  ام  سَّ رَّ م  ا وَّ شَّ  اا وَّ كَّرَّ

ت ٰى  ِف  هتُبَّل ِغَّ حَّ رَّ َّْهِل الش َّ اِت أ جَّ َّى دَّرَّ ل َّعْ أ
لِ يْ ِمنَّ الن َِّبی ِ  َّفَّاِضِل يْ نَّ وَّ الُْمْرسَّ لْأ نَّ وَّ ا
بِ  ُهم َّ  ، نَّ يْ الُْمقَّر َّ َّلل ٰ ل ِ ا ْن عَّلٰى  وَّ صَّ مَّ
م َّْیُت  م ِ ِمْن مَّلائِكَِّتكَّ وَّ وَّ مَّ  سَّ ْن لَّْم أُسَّ
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ِتكَّ وَّ  اعَّ َّْهِل طَّ َّنِْبیَّائِكَّ وَّ ُرُسلِكَّ وَّ أ أ
 ِ ات لَّوَّ َّْوِصْل صَّ َّْروَّاِحِهْم إِلٰى  إِلَّْيِهْم وَّ  يْ أ أ

 ِ ان ْلُهْم إِْخوَّ ِ یْ فِ  يْ وَّ اْجعَّ ان َّْعوَّ يْ عَّلٰى كَّ وَّ أ
 ُدعَّائِكَّ 

અન ે તેની રિ અન ે હજતમ પર મારા 

તરફથી તહિય્યત અન ે સલામ પિોંચાડ, અને 

તેની પર એવી રીતે તારો ફઝલ અને િરમ અને 

શરફમાું વધારો િર િ ે તેન ે પયગમ્બરો, 

ફકરતાતાઓ અને તારા મિુરપબ બુંદાઓના શરફ 

સુધી પિોચાડી દે. અય અલ્લાિ! તારા 

ફકરતાતાઓ, પયગુંબરો, રસુલો અન ે

ઇતાઅતગઝુારો પર, એ દરેિ પર તારી રેિમત 

નાઝીલ િર જેના નામો નો મેં ઉલ્લેખ િયો 

અન ે જેના નામો મેં નથી લીધા; અન ે મારી 

દુરદન ે તેઓ પર અન ે તેઓની રૂિો સધુી 

પિોંચાડી દે, અને તઓેન ે મારા ભાઈઓ 
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બનાવ અને તને પુિારવામા મારા મદદગાર 

બનાવ. 

 َّ ُهم  َّلل ٰ َّْستَّْشِفُع بِكَّ إِلَّْیكَّ وَّ  يْ إِن ِ ا أ
ِمكَّ  ِمكَّ وَّ ِبُج إِلٰى  بِكَّرَّ إِلٰى  ِدكَّ وْ كَّرَّ

ْحمَِّتكَّ وْ جُ  َّْهِل إِلٰى  ِدكَّ وَّ بِرَّ ْحمَِّتكَّ وَّ بِأ رَّ
َّلُكَّ  َّْسأ ِتكَّ إِلَّْیكَّ وَّ أ اعَّ ُهم َّ اطَّ ا لل ٰ بِكُل ِ مَّ

َّلَّكَّ بِ  أ َّلٍَّة  هسَّ د  ِمْنُهْم ِمْن مَّْسأ َّحَّ أ
رِ  ْردُ يْ شَّ ْوكَّ بِ وْ فٍَّة غَّيِْر مَّ  هدٍَّة وَّ بِمَّا دَّعَّ

ي َّبَّةٍ  ابٍَّة غَّيِْر ُمخَّ ٍة ُمجَّ    ِمْن دَّْعوَّ
અય અલ્લાિ! િુ તારી થિી તારી 

પાસ ે શફાઅત માુંગ ુ છુ. અન ે તારા 

િરમથી તારા િરમ તરફ અન ે તારી 

સખાવતથી તારી સખાવત તરફ અન ે
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તારી રેિમત થી તારી રિેમત તરફ 

અને તારા ઇતાઅત ગઝુારોથી તારી 

તરફ અન ેતારી પાસે માુંગિી િર છુ 

એ બધી જ બાબતોની જે તારા નેિ 

બુંદઓએ તારી પાસ ે માુંગિી િરી, 

એવી માુંગિી જે શરાફતમા વધારો 

િરનારો િોય, જે રદ ન થાય અન ે

તને પુિારૂ છુ એ થિી જેના દ્વારા 

(તેઓએ) તન ે પોિાયો. અન ે એવી 

પુિાર િોય િ ે જેનો જવાબ મળયો 

િોય અન ેજે પુિાર નાઉમ્મીદ ન થઈ 

િોય. 

َّ  يَّا ْحمَّاُن يَّا رَّحِ هلُل ا لِ يْ يَّا رَّ ُم يَّا يْ ُم يَّا حَّ
ظِ يْ كَّرِ  لِ  ُم يْ ُم يَّا عَّ ُل يَّا یْ ُل يَّا ُمنِ یْ يَّا جَّ
مِ  ُل يَّا یْ ُل يَّا ُمقِ یْ ُل يَّا وَّكِ یْ ُل يَّا كَّفِ یْ جَّ
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بِ يْ ُمجِ  ُر يَّا يْ ُر يَّا ُمبِ يْ ُر يَّا ُمنِ يْ ُر يَّا خَّ
ُر يَّا يْ ُل يَّا كَّبِ یْ ُل يَّا ُمحِ يْ ُع يَّا ُمدِ یْ مَّنِ 
كُ يْ ُر يَّا بَِّص يْ قَّدِ  ُر يَّا بَّر ُ يَّا ُطْهُر يَّا وْ ُر يَّا شَّ

اِهُر يَّ  اتُِر طَّ اِهُر يَّا بَّاِطُن يَّا سَّ ا قَّاِهُر يَّا ظَّ
فِ يْ يَّا ُمحِ  ُظ يَّا يْ ُط يَّا ُمْقتَِّدُر يَّا حَّ

ب ُِر يَّا قَّرِ  مِ وْ ُب يَّا وَّدُ يْ ُمتَّجَّ ُد يَّا یْ ُد يَّا حَّ
هِ یْ ُد يَّا ُمْبِدُئ يَّا ُمعِ یْ مَّجِ  ُد يَّا یْ ُد يَّا شَّ

ُمْحِسُن يَّا ُمْجِمُل يَّا ُمْنِعُم يَّا ُمْفِضُل 
يَّا ُمْرِسُل  ْي ُض يَّا بَّاِسُط يَّا هَّادِ يَّا قَّابِ 

ُد يَّا ُمْعطِ  ِ د  انُِع يَّا  يْ يَّا ُمْرِشُد يَّا ُمسَّ يَّا مَّ
 ِ افُِع يَّا بَّاق ِ  يْ دَّافُِع يَّا رَّ اق لاُق يَّا  يْ يَّا وَّ يَّا خَّ
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اُب يَّا فَّت َّاُح يَّا نَّف َّاُح يَّا  وَّه َّاُب يَّا تَّو َّ
 ُمْرتَّاُح 

અય અલ્લાિ! અય અતા િરવાવાળા! 

અય મિેરબાન! અય સિનશીલ! 

અય િરીમ! અય મિાન! અય 

મિાનતા ધરાવનાર! અય સખી! અય 

સુુંદર! અય સરપરતત! અય મુતાિીલન ે

દૂર િરનાર! અય ચુિી ગયલેી ઘડીઓ 

ને પિડી પાડનાર! અય પનાિ 

આપનાર! અય ાિિાર! અને પ્રિાશ 

આપનાર! અય નાબુદ િરવાવાળા! 

અય ઉચ્ચ મિામવાળા! અન ે અય 

(આલમીનના) ચલાવવાવાળા! અય 

હિિમતવાળા! અય મિાન! અય 

શહક્તવાન! અય જોવાવાળો! અય 
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વખાિ ને તવીિારનાર! અય ખૂબજ 

નેિ! અય પહવત્રતા ! અય પહવત્ર ! 

અય િુદરતવાળા! અય છુપો! અય 

અય્બોન ે છુપાવનાર ! અય છવાઈ 

જનાર! અય તાિતવર! અય રક્ષિ! 

અય મિાન હવચારશરિી! અય 

નજીિ! અય મુિબ્બત િરનાર! અય 

વખાિ થયેલા! અય મિાન! અય શરૂ 

િરનાર! અય પાછો ફેરવનાર! અય 

સાક્ષી! અય એિસાન િરનાર! અય 

સુુંદરતા અપપિ િરનાર! અય 

સખાવત આપનાર! અય વધારો 

િરનાર! અય લઈ લેનાર! અય 

આપનાર! અય માગપદશપિ! અય 

મોિલનાર! અય વૃહદ્ધ આપનાર! 

અય મજબૂતાઈ આપનાર! અય 
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મિાનતા આપનાર! અય િુંમેશા 

બાિી રિેનાર! અય ધ્યાન 

રાખવાવાળા! અય સજપનિાર! અય 

ખૂબજ અતા િરનાર! અય તૌબાને 

િબુલ િરવાવાળા! અય િાયોને 

ઉિેલનાર! અય ખુબજ 

આપવાવાળા! અય ઉત્સાિ 

આપનાર! 

كُل ُ ِمْفتَّاٍح يَّا نَّف َّاعُ يَّا  هيَّا مَّْن بِیَّدِ  
ءُ  ُط وْ رَّ ِ وْ ُف يَّا عَّ َّاف ِ  يْ ُف يَّا ك اف يَّا  يْ يَّا شَّ
 ِ اف ِ  يْ ُمعَّ فِي ُ يَّا ُم  يْ يَّا ُمكَّاف ْیِمُن يَّا يَّا وَّ هَّ
زِ  لاُم يَّا يْ عَّ ب ُِر يَّا سَّ ب َّاُر يَّا ُمتَّكَّ ُز يَّا جَّ

مَُّد يَّا نُ  ُد يَّا صَّ َّحَّ ب ُِر وْ ُمْؤِمُن يَّا أ ُر يَّا ُمدَّ
ُس يَّا نَّاِصُر يَّا وْ يَّا فَّْرُد يَّا ِوتُْر يَّا قُد ُ 
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اِرُث يَّا عَّالُِم يَّا وْ مُ  نُِس يَّا بَّاِعُث يَّا وَّ
ِكُم يَّا بَّادِ  ا ِ  ْي حَّ ال ُِر يَّا  يْ يَّا ُمتَّعَّ و  يَّا ُمصَّ

ب ُِب يَّا قَّائُِم يَّا دَّائُِم يَّا  ل ُِم يَّا ُمتَّحَّ ُمسَّ
كِ يْ عَّلِ  اُد يَّا بَّاِرُئ يَّا بَّار ُ يْ ُم يَّا حَّ وَّ ُم يَّا جَّ

ار ُ يَّا عَّْدُل يَّا فَّاِصُل يَّا دَّي َّاُن يَّا  يَّا سَّ
مِ  ن َّاُن يَّا سَّ ن َّاُن يَّا مَّ ُع يَّا يْ ُع يَّا بَّدِ یْ حَّ

فِ  يَّا نَّاِشُر يَّا غَّاِفُر يَّا   ُن يْ ُر يَّا ُمعِ يْ خَّ
ُر يَّا ُممِ يْ قَّدِ  ُل يَّا ُميَّس ِ ه ِ ُت يَّا یْ ُم يَّا ُمسَّ
اِزُق يَّا ُمْقتَِّدُر  يَّا  يْ ُمْحيِ  يَّا نَّافُِع يَّا رَّ

ب ُِب يَّا ُمغِ  ِ یْ ُمسَّ ِ  يْ ُث يَّا ُمْغن يَّا  يْ يَّا ُمْقن
اِضُر يَّا  اِصُد يَّا وَّاِحُد يَّا حَّ الُِق يَّا رَّ خَّ
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افِ  اِبُر يَّا حَّ دِ جَّ ِغیَّاُث يَّا ُد يَّا يْ ُظ يَّا شَّ
 عَّائُِد يَّا قَّاِبُض 

અય એ િે જેના િાથમાું દરેિની 

ચાવી છે. અય ખૂબજ વધારે ફાયદો 

પિોચાડનાર! અય મોિબ્બત િરનાર! 

અય માયાળ!ુ અય રોિનાર! અય શફા 

આપનાર! અય સલામતી આપનાર! 

અય અજ્ર આપનાર! અય વફા 

િરનાર! અય પ્રભુત્વ ધરાવનાર! અય 

ઇઝ્ઝતવાળા! અય ભરપાઈ 

િરવાવાળા! અય ઉચ્ચ હવચારધારા 

વાળા! અય સલામતી! અય રક્ષિ 

આપનાર! અય એિલો (િાફી)! અય 

બેનીયાઝ! અય નૂર! અય રતતો 

િાઢનાર! અય એિતા! અય એિ જ! 
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અય િુદ્દુસ! અય મદદગાર! અય 

સાથી! અય પ્રેરિાદાયી! અય વાકરસ! 

અય જ્ઞાની! અય િુક્મ આપનાર! 

અય શરૂ િરનાર! અય ઉચ્ચ! અય 

આિાર આપનાર! અય સલામહત 

આપનાર! અય પ્રેમ વરસાવનાર! 

અય મક્િમ! અય િમેંશાવાળા! અય 

જ્ઞાની! અય હિક્મતવાળા! અય 

સખી! અય સજપનિાર! અય ભલા! 

અય ખુશી વધારનાર! અય ન્યાય 

િરનાર! અય ન્યાયધીશ! અય બદલો 

આપનાર! અય પ્રેમથી ભરેલો! અય 

એહ્સાનો િરનાર! અય સાુંભળનાર! 

અય અતતીત્વ આપનાર! અય 

આધાર આપનાર! અય મદદગાર! 

અય મુદાપ ને જીવુંત િરનાર! અય માફ 
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િરનાર! અય જુનામાું જુનો! અય 

સરળતા ઉભી િરનાર! અય સરળ 

િરનાર! અય મૃત્યુ આપનાર! અય 

જીવુંત િરનાર! અય નફો 

પોિચાડનાર! અય રોઝી આપનાર! 

અય િુદરતમુંદ! અય સબબ 

બનાવનાર! અય ફરયાદ ે પિોચનાર! 

અય બેનીયાઝ િરવાવાળા! અય અતા 

અને જૂદના માહલિ! અય પૈદા 

િરનાર! અય સુક્ષમતાથી ધ્યાન 

આપનાર! અય એિલો! અય િાજર! 

અય ભરપાઈ િરનાર! અય રક્ષિિાર! 

અય મક્િમ! અય ફરયાદ ેપિોચનાર! 

અય પાછુ અપાવનાર! અય લઈ 

લેનાર! 

ِر  َّى فَّكَّانَّ بِالْمَّْنظَّ ْعل يَّا مَّْن عَّلا فَّاْستَّ
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نَّا وَّ بَُّعدَّ  َّى يَّا مَّْن قَُّربَّ فَّدَّ َّعْل لْأ أَّى وَّ فَّنَّ  ا
 ٰ َّْخف ر َّ وَّ أ َّْیِه ، ى عَّلِمَّ الس ِ ْن إِل يَّا مَّ

ُر وَّ يَّا مَِّن يْ ُر وَّ لَُّه الْمَّقَّادِ يْ الت َّْدبِ 
ِس  َِّس يْ الْعَّ ْهل  ي ْن  ، ر  يْ ُر عَّلَّْیِه سَّ ُهوَّ يَّا مَّ
ا اُء قَّدِ  عَّلٰى مَّ َّشَّ يَّاِح  ، ر  يْ ي ِ يَّا ُمْرِسلَّ الر 

لِْإْصبَّاِح ،  َّْروَّاِح يَّا بَّاِعثَّ ا ، يَّا فَّالِقَّ ا لْأ
مَّاِح وْ يَّا ذَّا الُْج ،  ا قَّْد ، ِد وَّ الس َّ اد َّ مَّ يَّا رَّ

اِمعَّ ، فَّاتَّ  اِت يَّا جَّ َّْموَّ لْأ يَّا نَّاِشرَّ ا
يِْر  اُء بِغَّ َّشَّ ْن ي اِزقَّ مَّ تَّاِت يَّا رَّ الش َّ
اُء  َّشَّ اُء كَّْیفَّ ي َّشَّ ا ي اٍب وَّ يَّا فَّاعِلَّ مَّ ِحسَّ

 َّ ل اِم وَّ يَّا ذَّا الْجَّ ْكرَّ لِْإ َّي ُ  ، اِل وَّ ا يَّا  يَّا ح
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ی   وْ قَّی ُ  َّا  نَّ يْ ا حِ ُم يَّا حَّ َّي ُ يَّا ُمْحيِيَّ ل َّي َّ يَّا ح ح
َّي ُ  َّى يَّا ح َّا إِلٰهَّ إِل َّا  الْمَّْوت َّنْتَّ بَّدِ ل ُع يْ أ

َّْرِض  لْأ مَّاوَّاِت وَّ ا  الس َّ
અય એ િે બુલુંદ છે અન ેતેનુું મિામ 

ખુબ જ બલુુંદ છે! તો પોતાના ઉચ્ચ 

મિામ પર ફાએઝ છે! અય એ િે જે 

નજીિ થયો તો પાસ ે આવી ગયો! 

અને દુર થયો તો પ્રાપ્ત ન થવાવાળો 

થઇ ગયો! અન ેછુપો તથા ન દેખાતુ 

ને જિ ેછે! અય એ િે જેના િાથમાું 

દરેિ િાયોની તદબીર છે. અન ે જેના 

િાથમાું તિદીર છે! અય એ િે દરેિ 

મુતાિેલી તેના માટે િલ અને સરળ 

છે! અય એ િે જે િુંઈ પિ ચાિ ેછે તે 

િરી શિ ે છે! અય િવાઓને ને 
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મોિલનાર! અય ફજ્રના પ્રિારન ે

ઉત્પન્ન િરનાર! અય રૂિો ને 

ઉઠાવનાર! અય બહક્ષશ અન ે

નેઅમતોના માલીિ! અય ગુમાવલેા 

ને પાછુ અપાવનાર! અય મુદાપઓ ને 

જીવન આપનાર! અય છુટા 

પડેલાઓ ને એિઠા િરનાર! અય જેન ે

ચાિે તેને બેહિસાબ રોઝી 

આપવાવાળા! અય જે ચાિે અન ે

જેવી રીત ેચાિ ેતેમ િરવાવાળા! અય 

ઇઝ્ઝત અન ે બઝુુગી ના માલીિ! 

અય જીવુંત! અય મક્િમ! અય એ 

સમયે જીવીત જ્જયારે િોઇ જ જીવતુું 

ન િત!ુ અય િુંમેશાથી જીવુંત! અય 

મુદાપઓને જીવન આપનાર! અય 

એવો જીવુંત િે તારી હસવાય બીજો 
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િોઇ ખુદા નથી િે જેિે આસમાનો 

અને જમીન ને બનાવલે છે! 

ی ِدِ إِلِٰهيْ يَّا  ل ِ  ، ْي وَّ سَّ م ٍَّد وَّ صَّ عَّلٰى ُمحَّ
م َّدٍ  م َّد   آِل ُمحَّ ْم ُمحَّ ا وَّ آلَّ وَّ اْرحَّ

م ٍَّد وَّ بَّاِرْك  م َّدٍ ُمحَّ م ٍَّد وَّ آِل ُمحَّ  عَّلٰى ُمحَّ
ِحْمتَّ  ل َّْیتَّ وَّ بَّارَّْكتَّ وَّ رَّ عَّلٰى كَّمَّا صَّ

اهِ  اهِ يْ إِبْرَّ مِ  ، مَّ يْ مَّ وَّ آِل إِبْرَّ د  یْ إِن َّكَّ حَّ
ْم ذُل ِ یْ مَّجِ  وَّ  ْي وَّ فَّْقرِ  يْ اقَّتِ وَّ فَّ  يْ د  وَّ اْرحَّ

ادِ  نِْفرَّ ِ  ْي ا ت ِ وْ وَّ ُخُض  يْ وَّ وَّْحدَّ بَّيْنَّ  يْ ع
ْيكَّ وَّ اْعِتمَّادِ  ِ  ْي يَّدَّ ع ر ُ  يْ عَّلَّْیكَّ وَّ تَّضَّ

 إِلَّْیكَّ 
અય મારા મઅબૂદ ! અય મારા મૌલા 
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! િ.મોિમ્મદ (સ.અ.વ.) અન ેઆલ ે

મોિમ્મદ (અ.મુ) પર રિમત નાઝીલ 

િર, અન ે િ.મોિમ્મદ (સ.અ.વ.) 

અને આલે મોિમ્મદ (અ.મુ) પર 

એવી બરિત નાહઝલ િર જેવી તે 

િ.ઇબ્રાહિમ (અ) અને આલ ે

ઇબ્રાહિમ (અ) માટ ે નાહઝલ િરી. 

બેશિ તુ જ વખાિને પાત્ર અન ે

માનવુંત છો, અન ેમારી હઝલ્લત પર 

તથા મારી મોિતાજી, પર મારી 

જરૂરત પર, અન ે મારી ગરીબી પર, 

અને મારી એિલતા પર રિેમ 

ફરમાવ; અને મારી હવનમ્રતા અન ે

આજીજી તારી સામે છે. મારો 

ભરોસો અન ે આધાર તારી પર જ 

છે. મારી હગયાપઝારી તારા માટે છે.  
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َّْدعُ  لِ وْ أ اِضِع الذ َّ ِل یْ كَّ ُدعَّاءَّ الْخَّ
ائِِف الُْمْشِفِق الْبَّائِِس  اِشِع الْخَّ الْخَّ

هِ  قِ يْ الْمَّ ائِِع الْفَّقِ يْ ِن الْحَّ ِر يْ ِر الْجَّ
ائِِذ الُْمْستَّجِ  ِ يْ الْعَّ نِْبِه ِر الُْمِقر  بِذَّ

ب ِهالُْمْستَّْغِفِر ِمْنُه الُْمْستَّكِ  ،  يِْن لِرَّ
َّْسلَّمَّْتُه ثِقَّتُ  ْن أ ْتُه هُدعَّاءَّ مَّ فَّضَّ وَّ رَّ

َِّحب َّتُ  تُ  هأ ُظمَّْت فَِّجیعَّ ُدعَّاءَّ  ، هوَّ عَّ
زِ  ِرٍق حَّ عِ يْ حَّ هِ یْ ٍن ضَّ ٍن بَّائٍِس يْ ٍف مَّ

 رٍ يْ ٍن بِكَّ ُمْستَّجِ يْ ُمْستَّكِ 
િુ તન ેપુિારૂ છુું એ શખ્સની પુિારની 

જેમ જે હવનમ્ર િોય, ભાુંગી પડેલો 
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િોય, ભયભીત િોય, જેનુ િોઇ ન 

િોય, જે નાચીઝ િોય, ભુખ્યો િોય, 

નાદાર િોય, પનાિ શોધનાર િોય, 

ગુનાિનો ઇિરાર િરતો િોય, ભુલોની 

માફી માુંગતો િોય, ભટિેલો, રખડી 

પડેલો પોતાના પરવરદીગાર ની 

બારગાિ મા આવ્યો િોય. િુ તન ે

પુિારૂ છુ એ શખ્સની પિુાર જેવી 

જેના આધારો તુટી ગયા, જેના 

દોતતો એ તેન ે તરછોડી મુક્યો અન ે

જેની લાચારી ખૂબજ વધી ગઈ 

િોય, તેના જેવી પોિાર જે કદલ 

જલેલો િોય, ગમગીન, અશક્ત, 

મુલ્ય ગુમાવલેો િોય, જેનુ િોઇ ન 
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િોય, ઠોિરો ખાધેલો, પનાિ 

શોધનાર િોય 

 َّ ُهم  َّلل ٰ لِ ا َّن َّكَّ مَّ َّلُكَّ بِأ َّْسأ ا یْ وَّ أ َّن َّكَّ مَّ ك  وَّ أ
َّْمٍر يَّكُ  اُء ِمْن أ َّشَّ َّن َّكَّ وْ ت ا ُن وَّ أ  عَّلٰى مَّ

اُء قَّدِ  َّشَّ ِة يْ ت َّلُكَّ بُِحْرمَّ َّْسأ ا ر  وَّ أ ٰهذَّ
اِم وَّ  رَّ اِم وَّ الْبَّْیِت الْحَّ رَّ ْهِر الْحَّ الش َّ
ْكِن وَّ الْمَّقَّاِم وَّ  اِم وَّ الر ُ رَّ الْبَّلَِّد الْحَّ

ق ِ نَِّبی ِ  اِم وَّ بِحَّ اِعِر الِْعظَّ م ٍَّد الْمَّشَّ كَّ ُمحَّ
 َّ ل يَّا مَّْن وَّهَّبَّ  ،  اُم عَّلَّْیِه وَّ آلِِه الس َّ

ْيث   اهِ لِآدَّمَّ شَّ لَّ وَّ یْ مَّ إِْسمَّاعِ يْ ا وَّ لِِإبْرَّ
اقَّ  د َّ يُ ، إِْسحَّ عَّلٰى  ُسفَّ وْ وَّ يَّا مَّْن رَّ
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َّ وْ يَّْعقُ  فَّ بَّْعدَّ الْبَّل ْن كَّشَّ اِء بَّ وَّ يَّا مَّ
َّي ُ  اد َّ مُ  ،  بَّ وْ ُضر َّ أ ِه وَّ أُم ِ عَّلٰى  ىٰس وْ يَّا رَّ

 ِ وَّ يَّا مَّْن وَّهَّبَّ  هعِلْمِ  يْ زَّائِدَّ الِْخْضِر ف
اُودَّ ُس  كَِّري َّا يَّْحيٰ لِدَّ ى وَّ لَّْیمَّانَّ وَّ لِزَّ
ْیٍب ، ى ٰس يْ لِمَّْريَّمَّ عِ  اِفظَّ بِْنِت ُشعَّ يَّا حَّ

لَِّد أُم ِ مُ  َّاِفلَّ وَّ  ىٰس وْ وَّ يَّا ك
અય અલ્લાિ! તારાથી સવાલ િરૂ છુ, 

તારી માહલકિયતના વાતતા થિી અન ે

તુ જે ચાિે તે થઈ ાય છે. અન ે તુ 

જે ઇરાદો િર ે છે તેની િદુરત પિ 

રાખ ેછો. અન ેતારી પાસ ેસવાલ િરૂ 

છુ, આ મોિતરમ મહિના ના 

વાતતાથી અન ે મોિતરમ ઘરના 
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વાતતાથી અન ે મોિતરમ શિેરના 

વાતતાથી અન ે રૂિન, મિામ અને 

મશઅરના વાતતાથી અને તારા 

પયગમ્બર િ. મોિમ્મદ (સ.અ.વ.) 

ના વાતતાથી િે સલામ થાય તેઓ 

પર અન ે તેઓની આલ પર; અય 

િ.આદમ (અ.) ને શય્સ (અ) અતા 

િરનાર, અને િ.ઇબ્રાિીમ (અ.) ને 

િ.ઈતમાઈલ (અ) તેમ જ િ.ઈતિાિ 

(અ) અતા િરનાર, અને અય િ. 

યુસુફ (અ) ને િ.યઅિૂબ (અ) તરફ 

પલટાવનાર, અને અય જ. અય્યબુ 

(અ) ની બલાઓને ઇમ્તેિાન પછી 

દફે િરનાર. અય િ. મુસા(અ.) ને 

તેમની માતા તરફ પલટાવનાર, અને 
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િ.હખઝ્ર (અ) ના ઇલ્મમાું વધારો 

િરનાર, અય િ.દાઊદ ને િ.સુલૈમાન 

(અ) અતા િરનાર, અન ેજ.ઝિરીયા 

ને જ.યહ્યા અન ે જ.મરયમ ને 

જ.ઇસા અતા િરનાર, અય િ. 

શોએબ (અ) ની કદિરી ની હિફાઝત 

િરનાર, અય માદરે મુસા (અ) ના 

દીિરાની સરપરતતી િરનાર 

َّْس   ل ِيَّ أ َّْن تُصَّ َّلُكَّ أ م ٍَّد وَّ آِل أ عَّلٰى ُمحَّ
م َّدٍ  ِ  ُمحَّ َّْن تَّْغِفرَّ ل ِ وْ ذُنُ  يْ وَّ أ ا وَّ  يْ ب هَّ كُل َّ

ِ يْ تُجِ  ن ابِكَّ وَّ تُ  يْ رَّ ِ وْ ِمْن عَّذَّ  يْ ِجبَّ ل
انَّكَّ وَّ  َّمَّانَّكَّ وَّ إِْحسَّ نَّكَّ وَّ أ ا ِرْضوَّ
َّْن تَُّفك َّ  َّلُكَّ أ َّْسأ نَّكَّ وَّ ِجنَّانَّكَّ وَّ أ ا ُغْفرَّ
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ِ  لْقَّةٍ كُل َّ حَّ  يْ عَّن ِ  ِ يْ وَّ بَّيْنَّ مَّْن ُيْؤذِ  يْ بَّْين  يْ ن
 ِ ِ  يْ وَّ تَّْفتَّحَّ ل َّي ِنَّ ل ْعٍب  يْ كُل َّ بَّاٍب وَّ تُل كُل َّ صَّ

 ِ لَّ ل ه ِ ِس  يْ وَّ تُسَّ  يْ ٍر وَّ تُْخِرسَّ عَّن ِ يْ كُل َّ عَّ
ٍ وَّ تَُّكف َّ عَّن ِ  ر  كُل َّ بَّاٍغ وَّ  يْ كُل َّ نَّاِطٍق بِشَّ

 ِ ٍ ل اِسٍد وَّ  يْ تَّْكِبتَّ كُل َّ عَُّدو   يْ تَّْمنَّعَّ ِمن ِ وَّ حَّ
الٍِم   كُل َّ ظَّ

િુું તારા થી સવાલ િરું છુું િે 

િ.મોિમ્મદ (સ.અ.વ.) અન ે આલ ે

મોિમ્મદ (સ.અ.વ.) પર રેિમત 

નાઝીલ િર. અન ે મારા બધા જ 

ગુનાિોને માફ િર. અન ે મન ે તારા 

અઝાબથી પનાિ આપ, અન ે મારી 

ઇાબત એવી રીત ે િર િે મન ે તારી 
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ખુશનુદી, અમાન, એિસાન, માફી, 

અને જન્નતો પ્રાપ્ત થાય. અન ે િુ 

સવાલ િરું છુ િે મન ેદરેિ ઘેરાવ અન ે

મુતાિેલીમાથી છોડાવ જે મને તિલીફો 

પોિચાડે છે, અન ેદરેિ દરવાા મારા 

માટે ખોલી આપ, અન ેદરિે સખ્તીને 

મારા માટ ેઆસાન બનાવ, અન ેદરેિ 

અઘરા િાયો ને સરળ બનાવ, અન ે

દરેિ સનદાખોર (જે મારી હવરૂધ્ધ 

સનદા િરતો િોય) ની જીભ ને મુુંગી 

િરી દે.  અન ે દરેિ અત્યાચારી ને 

(મારી પર અત્યાચાર િરવાથી) થી 

રોિી લ,ે અને મારા દરેિ દતુામન અન ે

ઈર્ષાપળુને નાબુદ િર. અન ે દરેિ 

ઝાલીમને મારી પર ઝૂલ્મ િરવાથી 

અટિાવી દે.   
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 ِ ن ِ وْ كُل َّ عَّائٍِق يَُّح  يْ وَّ تَّْكِفيَّ وَّ بَّيْنَّ  يْ ُل بَّْين
تِ  اجَّ ِ  يْ حَّ قَّ بَّْين ِ ر  َّْن ُيفَّ اِوُل أ وَّ  يْ وَّ ُيحَّ

 ِ ن ِتكَّ وَّ يُثَّب ِطَّ اعَّ ْن ِعبَّادَّتِكَّ  يْ بَّيْنَّ طَّ ، عَّ
دِ  ِ مَّ الِْجن َّ الُْمتَّمَّر  َّلْجَّ رَّ يْ يَّا مَّْن أ نَّ وَّ قَّهَّ

یَّاطِ  اةَّ الش َّ َّذَّل َّ ِرقَّابَّ يْ ُعتَّ ِن وَّ أ
ب ِرِ  ل ِطِ يْ الُْمتَّجَّ د َّ كَّْیدَّ الُْمتَّسَّ نَّ يْ نَّ وَّ رَّ
ِن الْمُ  فِ عَّ تِكَّ  ، نَّ يْ ْستَّْضعَّ َّلُكَّ بُِقْدرَّ َّْسأ  أ
ا اُء وَّ تَّْسهِ  عَّلٰى مَّ َّشَّ اُء یْ ت َّشَّ لِكَّ لِمَّا ت

تِ  اجَّ اءَّ حَّ لَّ قَّضَّ َّْن تَّْجعَّ اُء أ َّشَّ  يْ كَّْیفَّ ت
اءُ یْ فِ  َّشَّ  مَّا ت

અને મારી માટે િાફી થઈ મારા દરેિ 
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એ અવરોધને દૂર િર જે મારી અન ે

મારી િાજત ની િબલૂીયત ની વચ્ચ ે

છે અન ે(એ અવરોધ) ચાિ ેછે િે મન ે

અને મારી િાજતને એિ બીાથી 

હવખૂટા પાડી દે. અન ે(એ અવરોધને 

દૂર િર જે) તારી ઈબાદતથી મન ેરોિી 

રાખ ે અને મારી અને ઈબાદત વચ્ચ ે

અુંતર નાખી દે છે, (અને આ રીત ે

બધા અવરોધોન ેદૂર િરીને મારી માટ ે

િાફી થઇ ા). અય એ િે જેને 

હવિરાળ જીનોન ે નિાર િયાપ, અને 

ઘમુંડી શયતાનોન ેપછાડી ફકે્યાું, અને 

નાફરમાનોના માથાઓન ેઝમીન પર 

ફેિી રગડયા, અન ેિાબ ુમેળવનાર ના 

છળને નબળા લોિોથી પાછો ફેરવ્યો, 
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તારાથી સવાલ િરૂ છુ તારી એ 

િુદરતના વતતાથી જેના થિી તુું જે 

ચાિે તે થાય છે. અન ે તારી સરળ 

િરવાની તાિતના વતતા થિી  જે 

ચાિે છે તેને આસાન િરે છે. (િુ 

ચાિુ છુ િે) મન ેએ લોિોમાું શાહમલ 

િર જેની િાજત તે પુરી િરી છે. 
પછી ઝમીન ઉપર સજદો િરે અને બન્ન ે

ગાલોને માટી ઉપર રાખે અન ેિિે અને િોહશશ 

િરે િે આુંખોમાુંથી આુંસુ ારી થાય ભલે પછી 

માુંખીની પાુંખની જેટલા જ િમે ન િોય િારિ 

િે આમ થવુું તે િબુલ થવાની હનશાની છે :  

 َّ ُهم  َّلل ٰ ْدُت  لَّكَّ  ا جَّ ْنُت  بِكَّ  وَّ  سَّ  آمَّ
ْم  ادِ  وَّ  يْ فَّاقَّتِ  وَّ  يْ ذُل ِ  فَّاْرحَّ  وَّ  ْي اْجِتهَّ
 ِ ع ر ُ تِ  وَّ  يْ تَّضَّ  يَّا إِلَّْیكَّ  ْي فَّْقرِ  وَّ  يْ مَّْسكَّنَّ
 ِ   رَّب 
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અય  અલ્લાિ! ફક્ત તારા માટ ે સજદો 

િયો, અન ેફક્ત તારી પર ઈમાન લાવ્યો છુું, તો 

તુું રિમે િર મારી ઝીલ્લત પર અન ે મારી 

ગરીબી પર અને  મારા પ્રયત્નો પર અને મારા 

આુંસુઓ પર અને મારી લાચારી પર અન ેમારી 

ફિીરી પર, અય મારા પલનિાર! 

 

સત્યાવીસમી રજબની રાત  
શબે મબ્અસ (ઈદ ે બેઅસત) તથા ઈદ ે

મેઅરાજ 

આ રાત ખુબજ બરિતવાળી રાત છે અન ે

આ રાતના અમુિ આમાલ છે. આપિા નવમાું 

ઈમામ િઝરત મોિમ્મદ તિી (અ.) થી કરવાયત 

છે િ ે જે બધી વતતુ ઉપર સુરજનો પ્રિાશ પડ ે

છે તેની બધી વતતુથી વધારે બેિતર 

સત્યાવીસમી રજબની રાત છે િે જેની સુબ્િમાું 

(સવાર)ે અલ્લાિ તરફથી પયગમ્બર (સ.અ.વ.) 

ને કરસાલતનો તાજ પિરેાવવામાું આવ્યો;  
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નવમાું ઈમામ (અ.સ.) નો અમલ 

ઈમામ મુિમ્મદ તિી (અ) ફરમાવે છે િ ે

ચોક્િસ અમારા હશયાઓમાુંથી જે િોઈ આ 

રાત્રીએ એિ અમલ બાવી લાવશ ે તનેી માટ ે

સાઇઠ વર્ષપનો સવાબ છે. જયારે ઈમામ (અ.) 

ને પછુવામાું આવ્યુું િ ે આ િયો અમલ છે તો 

ઈમામ (અ.) એ જવાબ આપ્યો િ ે:  

નમાઝે ઈશા પછી રાતના સુતા બાદ 

અડધી રાતની પિેલા ાગે અન ેબે-બે રિઆત 

િરીને બાર રિાત નમાઝ અદા િર,ે જેની દરેિ 

રિઆતમાું સૂરએ અલ્િમ્દ પછી િુરઆનના 

નાના સૂરાઓ (મુફતસલ) એટલે િે સૂરા નુંબર 

૪૬ સૂરએ મુિમ્મદ (સ.અ.વ.) થી સૂરએ નાસ 

(છેલ્લા સૂરા) સુધીમાુંથી િોઈ પિ સુરો પઢ.ે 

આ રીત ે બાર રિઆત નમાઝ પૂરી થયા પછી 

સાત વખત સૂરએ અલ્િમ્દ, સાત વખત સૂરએ 

ફલિ, સાત વખત સૂરએ નાસ, સાત વખત 

સૂરએ તવ્િીદ, સાત વખત સૂરએ િાકફરૂન,  

સાત વખત સૂરએ િદ્ર, સાત વખત આયતુલ 

િુરસી પઢ ેઅને ત્યારબાદ આ નીચે મુજબ દુઆ 
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પઢ ેઅન ેપછી પોતાની િાજત માુંગ ેઅન ે જે 

દુઆ માુંગવી િોય તે દઆુ માુંગ ે: 

ِحْيِم  ْحٰمِن الر َّ َّ ، بِْسِم اهلِل الر َّ ْمُد ا لْحَّ
 ِ لَّد   ْي  ال َّذِ ِِل ٰ  ها وَّ لَّْم يَُّكْن لَّ لَّْم يَّت َِّخْذ وَّ
رِ  لِي   ِمنَّ  هك  فِي الُْملِْك وَّ لَّْم يَُّكْن لَّ يْ شَّ وَّ

ل ِ وَّ كَّب ِْرهُ تَّْكبِ  ُهم َّ   ، ار  يْ الذ ُ َّلل ٰ  يْ إِن ِ ا
اِقِد ِعز ِكَّ  َّلُكَّ بِمَّعَّ َّْسأ َّاِن عَّلٰى  أ َّْرك أ

ْحمَِّة ِمْن  هَّى الر َّ ْرِشكَّ وَّ ُمْنتَّ   ِكتَّابِكَّ  عَّ
ِم  َّْعظَّ لْأ ِم ا َّْعظَّ لْأ ِم ا لْأَّْعظَّ وَّ بِاْسِمكَّ ا

ل وَّ ِذْكِركَّ  َّعْ لْأ َّى ا َّعْل لْأ َّى ا ل َّعْ لْأ وَّ  ىٰ ا
ل ِيَّ  َّْن تُصَّ تِكَّ الت َّام َّاِت أ عَّلٰى  بِكَّلِمَّا

م َّدٍ  ِ  هوَّ آلِ  ُمحَّ لَّ ب َّْن تَّْفعَّ َّنْتَّ  يْ وَّ أ ا أ مَّ
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َّْهلُ    هأ
બધા જ વખાિ એ અલ્લાિના િે 

જેની િોઈ અવલાદ નથી અન ેન તો 

તેની િુિુમતમા િોઈ ભાગીદાર છે, ન 

તો તેની નમ્રતા માટે િોઈ મદદગાર 

છે, અન ે તેન ે ખુબજ મિાન 

ાિવામા આવ.ે અય અલ્લાિ! િુ 

તારાથી સવાલ િરૂ છુ , તારા 

માનવુંત મિામના  વાતતાથી િે જે 

તારા અશપના પાયા પર છે અન ેતારી 

કિતાબ (િુરઆન) માું દશાપવલેી 

છેલ્લી િદ સુધીની રિેમતના વાતતા 

અને તારા ખુબજ અઝમતવાળા 

અઝીમ નામના વાતતાથી અન ેતારા 

સવોચ્ચ અન ે બલુુંદ ઝીક્ર થિી અન ે
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તારા સુંપૂિપ િલેમાઓ થિી િે િ. 

મોિમ્મદ (સ.અ.વ.) અને તેમની 

આલ પર રિેમત નાહઝલ િર અન ે

મારી સાથ ે એવો વતાપવ િર જેવુું 

વતપન તન ેશોભે છે. 

 

ગતુલ 

આ રાતના ગુતલ િરવુું મુતતિબ છે. 

 

નમાઝ – બાર રિઆત 

આ નમાઝ પુંદરમી રાતના પિ પઢવામાું 

આવ ે છે, આપિા છઠ્ઠા ઈમામ િઝરત 

જઅફર ેસાકદિ (અ.) થી કરવાયત છે િ ેબ-ેબે 

રિઆત િરીન ેબાર રિઆત નમાઝ પઢ ેિ ેજેની 

દરેિ રિઆતમાું સૂરએ અલ્િમ્દ પછી િોઈ પિ 

સૂરો પઢે. નમાઝ પૂરી થયા પછી ચાર-ચાર 

વખત સરૂએ અલ્િમ્દ, સૂરએ ફલિ, સૂરએ 

નાસ, સૂરએ તવ્િીદ, અને આયતલુ િુરસી પઢ,ે 

ત્યાર બાદ ચાર વખત િિ ે: 
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ْمُد  انَّ اهلِل وَّ الْحَّ ِ ُسْبحَّ َّا إِلٰهَّ إِل َّا ِِل ٰ  وَّ ل
َّْكبَُّر   اهلُل وَّ اهلُل أ

તરજુમો: પાિ છે અલ્લાિ, અન ે

બધા જ વખાિ અલ્લાિ માટે જ છે 

અને અલ્લાિ હસવાય બીજો િોઈ 

મઅબુદ નથી અને અલ્લાિ સૌથી 

મિાન છે. 
પછી એિ વખત િિે : 

 َّ َّا أُْشِرُك بِها ب ِيْ ل َّهلُل رَّ ْيئ   هلُل ا اءَّ شَّ ا شَّ ا وَّ مَّ
ةَّ إِ  َّا قُو َّ ظِ اهلِل بِ ل َّا اهلُل ل لِي ِ الْعَّ  ِم يْ الْعَّ

તરજુમો : અલ્લાિ, ફક્ત અલ્લાિ 

છે મારો પલનિાર, િુ તેની સાથ ે

િોઈ પિ વતત ુ ને ભાગીદાર નથી 

ગિતો અને જે અલ્લાિ ચાિે છે તે 
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જ થાય છે, સવોચ્ચ અને મિાન 

અલ્લાિની તાિત હસવાય બીા િોઈ 

થિી તાિત નથી. 

 

હઝયારત ેઈમામ અલી (અ.) 
આ રાત્રે સૌથી વધારે ફઝીલત ધરાવનાર 

અમલ અમીરૂલ મોઅમનેીન ઈમામ અલી 

(અ.) ની હઝયારત છે. આ રાત્રીના ઈમામ 

અલી (અ.) ની હઝયારત િરનાર ગમે તવેી મોટી 

હબમારીમાું ફસાયેલા િોય, હશફા મળેવે છે. 

 

પિલેી હઝયારત - હઝયારત ેરજબીય્યિ 

જે હઝયારતે રજબીય્યિના નામથી 

ઓળખાય છે જેની માટે ઈમામે ઝમાના (અ.) 

ના ખાસ નાએબ અબુલ િાહસમ િુસનૈ હબન 

રવ્િ (અ.ર.) ફરમાવ ેછે િે માિ ેરજબમાું િોઈ 

પિ મઅસૂમીન (અ.મુ.) ના રોઝા મુબારિમાું 

આ રીતે હઝયારત િરો અન ે હઝયારત બાદ બ ે

રિઆત નમાઝે હઝયારત પઢવી 
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ِحْيِم  ْحٰمِن الر َّ َّ    ،   بِْسِم اهلِل الر َّ ْمُد ا لْحَّ
 ِ َّْولِیَّائِ  ْي  ال َِّذ ِِل ٰ نَّا مَّْشهَّدَّ أ َّْشهَّدَّ ِ  هأ  يْ ف

ا  ِهْم مَّ ق ِ بَّ عَّلَّْينَّا ِمْن حَّ َّْوجَّ ٍب وَّ أ رَّجَّ
ل َّى بَّ وَّ صَّ م َّدٍ  قَّْد وَّجَّ  اهلُل  عَّلٰى ُمحَّ

ِب وَّ الْ  َّْوِصیَّائِِه الُْحُجِب عَّلٰى  ُمْنتَّجَّ ، أ
ُهم َّ  َّلل ٰ ُهْم  ا ْدتَّنَّا مَّْشهَّدَّ َّْشهَّ مَّا أ فَّكَّ

َّْوِرْدنَّا  ُهْم وَّ أ فَّأَّنِْجْز لَّنَّا مَّْوعِدَّ
ل َّئِ  ْوِردَُّهْم غَّيْرَّ ُمحَّ ِ يْ مَّ ْن وِْرٍد ف  يْ نَّ عَّ
ِة وَّ الُْخلِْد   دَّاِر الُْمقَّامَّ

વખાિ છે તે અલ્લાિના િે જેિે 

રજબના મહિનામાું તેના 

અવલીયાના િરમમાું અમને િાજર 
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િયાપ અન ે તેઓના િક્િમાુંથી અમારી 

માટે જે િઈ જરૂરી િતુું તે વાહજબ 

િયુું અને અય અલ્લાિ ! સલવાત 

થાય તારા ચૂુંટાયેલા િઝરત મુિમ્મદ 

(સ.અ.વ.) અન ે નાત અપાવનાર 

તેમના ાનશીનો પર. અય અલ્લાિ 

(તારો શુક્ર અને એિસાન છે િે) તે 

અમોને તેઓની બારગાિમાું િાજર 

િયાપ, તો સાથ-ેસાથ ે અમોને 

અપાયેલા વાયદાન ેપિ પુરા િર અન ે

અમોને તેઓની જગ્યાએથી દાખલ 

િર, એવી રીતે િે િુંમેશાના ઘર અને 

જન્નતમાું દાહખલ થવાથી દૂર 

િરવામાું ન આવીએ. 

 َّ ل ْدتُُكْم وَّ إِن ِيْ قَّصَّ  ، اُم عَّلَّْیُكْم وَّ الس َّ
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َّلَّ  تِ  يْ تِ اْعتَّمَّْدتُُكْم بِمَّْسأ اجَّ وَّ هِيَّ  يْ وَّ حَّ
قَّبَّتِ  ُكْم  يْ فَّكَّاُك رَّ ِمنَّ الن َّاِر وَّ الْمَّقَّر ُ مَّعَّ

 ِ اِر مَّعَّ ِش  يْ ف ارِ یْ دَّاِر الْقَّرَّ َّبْرَّ لْأ ِتُكُم ا وَّ  عَّ
بَّْرتُْم فَِّنْعمَّ  لاُم عَّلَّْیُكْم بِمَّا صَّ الس َّ

ارِ  َّى الد َّ  ُعْقب
અને સલામ થાય તમારી ઉપર (અય 

ખુદાના અવલીયા), િુું તમારો ઈરાદો 

િરીને આવ્યો છે અન ેમારી ઈચ્છાઓ 

અને િાજતો માટ ે તમારી ઉપર 

આધાર રાખુું છુું, મારી (પિેલી) 

િાજત (છે) જિન્નમની આગથી 

છુટિારો અન ે (અને બીજી િાજત) 

તમારા નેિ ભલા હશઆઓની સાથ ે

િમેશાના ઘર (જન્નત)માું તમારી 
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સાથ ે જગ્યા મેળવવાની છે; અન ે

સલામ થાય તમારી ઉપર તમોએ 

િરેલી સબ્ર માટ,ે િેવુું સરસ છે 

આખેરત નુું આ ઘર !! 

ائِلُُكْم وَّ آِملُُكْم فِ  َّنَّا سَّ مَّا إِلَّْیُكُم یْ أ
 ، ُض يْ ُض وَّ عَّلَّْیُكُم الت َّْعوِ يْ الت َّْفوِ 

هِ  َّى يْ فَِّبُكْم ُيْجبَُّر الْمَّ ُض وَّ يُْشف
ا يْ الْمَّرِ  اُم وَّ مَّ َّْرحَّ لْأ ا تَّْزدَّاُد ا ُض وَّ مَّ
ُكْم  يْ إِن ِ  ،  ُض يْ تَّغِ  ِ ُمْؤِمن  وَّ لِقَّْولُِكْم بِِسر 

ل ِم  وَّ  َّى اهلِل  ُمسَّ ِ عَّل  يْ بُِكْم ُمْقِسم  ف
ْجعِ  ائِجِ  يْ رَّ وَّ ا وَّ  يْ ِبحَّ اِئهَّ ا وَّ إِْمضَّ اِئهَّ وَّ قَّضَّ

ا وَّ بُِشئُ  اِحهَّ ا وَّ إِبْرَّ اِحهَّ ِ وْ إِنْجَّ ْيُكْم  يْ ن لَّدَّ
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 َّ ل ا وَّ صَّ  اِحهَّ
િુું તમારી પાસ ેમાુંગિી િરું છુું  અન ે

તમારી પાસ ે આરઝૂ અને ઉમ્મીદ 

રાખુું છુું એ બાબતોમાું જેમાું તમને 

(અલ્લાિ તરફથી) ઇખ્તયેાર છે અન ે

જેનો બદલાવ તમારા િુિમ મુજબ 

થાય છે, (ફક્ત) તમારા થિી જ 

તૂટેલાઓ સુંધાય છે, હબમારો તુંદુરતત 

થાય છે, અન ે માતાઓના પટેમાું 

રિેલ ગભપમાું વધારો િે ઘટાડો (થાય 

છે); િુું તમારા ભેદો પર ઈમાન 

ધરાવુું છુું અન ે તમારા િુિમો સામે 

તતલીમ (શરિાગતી તવીિારું) છુું 

અને તમન ે અલ્લાિની િસમ આપુું 

છુું એ બાબત માટે િે તમારા િરમથી 

મારી િાજતોની િાબુહલયત સાથ ે
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પાછો ફરું અન ે તે (િાજતો) ને 

અમલીામો પેિરાવી તેમાું 

િામયાબીની મિોરની સાથે (પાછો 

ફરું), તેમજ તેની મુતાિલેીઓ દૂર 

િરાવી અન ેમારા િાયો તમારી પાસ ે

સુધારીને (પાછો ફરું). 

 َّ ل َّ وَّ الس َّ ل د ٍِع وَّ لَُّكْم اُم عَّلَّْیُكْم سَّ امَّ ُموَّ
ائِجَّ  وَّ َُّل  ،  ِدٍع وْ مُ  هحَّ َّْسأ إِلَّْیُكُم اهللَّ ي

ْعیَّ  ِطٍع وَّ  هالْمَّْرِجعَّ وَّ سَّ إِلَّْیُكْم غَّيْرَّ  ُمْنقَّ
 ِ ن َّْن يَّْرِجعَّ يْرَّ  يْ أ تُِكْم خَّ ْضرَّ ِمْن حَّ

ْرِجٍع  ْفِض إِلٰى  مَّ نَّاٍب ُمْمِرٍع وَّ خَّ جَّ
ٍل  هَّ ٍة وَّ مَّ ٍع وَّ دَّعَّ س َّ ِن  يْ حِ إِلٰى  عَّْيٍش ُموَّ

ِص  يِْر مَّ ِل وَّ خَّ َّجَّ لْأ ل ٍ فِي يْ ا ٍر وَّ مَّحَّ
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ْيِش الُْمْقتَّبَِّل وَّ يْ الن َّعِ  َّزَِّل وَّ الْعَّ لْأ ِم ا
حِ  لْأُكُِل وَّ ُشْرِب الر َّ ِق وَّ یْ دَّوَّاِم ا

ٍل  ِل  وَّ عَّل ٍ وَّ نَّهَّ لْسَّ َّ  الس َّ أَّمَّ ِمْنُه وَّ ا ل  سَّ
َّا  ْحمَُّة ل َّاتُ اهلِل مَّلَّلَّ وَّ رَّ ك تُ  هوَّ بَّرَّ  هوَّ تَِّحی َّا

ت َّى الْ  عَّلَّْیُكْم  ْودِ حَّ تُِكْم وَّ إِلٰى  عَّ ْضرَّ حَّ
 ِ ِ  يْ الْفَّْوِز ف ْشِر ف تُِكْم وَّ الْحَّ تُِكْم  يْ كَّر َّ ُزْمرَّ

ْحمَُّة  َّاتُ اهلِل وَّ رَّ ك عَّلَّْیُكْم وَّ  هوَّ بَّرَّ
تُ  ا لَّوَّ تُ وَّ تَِّحی َّ  هصَّ ْسبُنَّا وَّ نِْعمَّ ُهوَّ وَّ  ها حَّ
كِ    ُل یْ الْوَّ

તમારી પર સલામ થાય, હવદાય 

િરવાવાળા ના સલામ જેિે પોતાની 

ઈચ્છાઓ અન ેિાજતો તમને સોંપી 
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દીધી, અને અલ્લાિથી ચાિે છે િે 

ફરીવાર તમારી તરફ પાછો ફર ે (ફરી 

તમારી હઝયારત િરે) અન ે એ રતતો 

જે તમારી તરફ આવે છે તેમાું તે 

ક્યારયે પિ અટિાય નહિ અન ે

અલ્લાિ મને તમારી પાસથેી 

બેિતરીન િાલતમાું હવદાઈ િરાવ,ે 

ભરેલા િાથો સાથ,ે િકરયાળી 

જગ્યાએ અન ેસુુંદર જીવન, હવશાળ 

અને આનુંકદત રિેઠાિ અતા િર,ે ત્યાું 

સુધી િે મૃત્યુ આવી પિોંચે અને મારો 

સુખદ અુંત થાય, અને િમેંશાની 

નાઝ-નેઅમતમાું રિુું અને અમર 

જીવન પામુું, િમેશા રિેવાવાળો 

(તવાકદષ્ટ) ખોરાિ, પાિ અને તિૂર 
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પીિાઓ નસીબ થાય, અને ઠુંડિ 

આપતુું પાિી એિવાર અન ેઅનેિવાર 

પીવુું અને પીવાથી િુંટાળો પિ ન 

આવે; અન ેતમારી ઉપર અલ્લાિની 

રેિમતો, બરિતો, તિીય્યાત થાય ત્યાું 

સુધી િ ે િુું ફરીવાર તમારી સમક્ષ 

િાજર થાવ અને તમારી િુિુમતમાું 

સફળ થાવ અન ેતમારી સાથ ેમહ્શુર 

થાવ અને અલ્લાિની રેિમતો, 

બરિતો, દુરૂદ તથા તિીય્યાત થાય 

તમારી ઉપર અને તે અલ્લાિ 

અમારા માટ ેિાફી છે અન ેિેવો સરસ 

વિીલ છે. 
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બીજી  હઝયારત – હઝયારત ેઈમામ અલી 

(અ) 

હઝયારત બાદ બે રિઆત હઝયારતની 

નમાઝ પઢ ે  અન ે તતબીિ ે જનાબ ે સય્યદા 

(સ.અ.) પઢે અને જે િાજત િોય તે માુંગે  

ِحْيِم  ْحٰمِن الر َّ ،   بِْسِم اهلِل الر َّ
َّاُم عَّلَّْیكَّ  ل َّلس َّ لِْیفَِّة ا يَّا وَّاِرثَّ آدَّمَّ خَّ

َّاُم عَّلَّْیكَّ  اهللِ  ل َّلس َّ يَّا وَّاِرثَّ نُْوٍح ،  ا
ِة اهللِ  ْفوَّ َّاُم عَّلَّْیكَّ  صَّ ل َّلس َّ اِرثَّ ،  ا يَّا وَّ

لِْیِل اهللِ  اِهْيمَّ خَّ َّ  إِبْرَّ َّاُم عَّلَّْیكَّ ،  ا ل لس َّ
َّلِْيِم اهللِ ٰس يَّا وَّاِرثَّ ُموْ  َّاُم  ى ك ل َّلس َّ ،  ا

،   ى ُرْوِح اهللِ ٰس يَّا وَّاِرثَّ عِيْ عَّلَّْیكَّ 
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َّاُم عَّلَّْیكَّ  ل َّلس َّ ِد ا ی ِ م ٍَّد سَّ يَّا وَّاِرثَّ ُمحَّ
َّاُم عَّلَّْیكَّ  ُرُسِل اهللِ  ل َّلس َّ َِّمْيرَّ ،  ا يَّا أ
َّاُم عَّلَّْیكَّ  الُْمْؤِمِنيْنَّ  ل َّلس َّ ا إِمَّامَّ يَّ ،  ا
َّاُم عَّلَّْیكَّ  الُْمت َِّقيْنَّ  ل َّلس َّ ی ِدَّ ،  ا يَّا سَّ
ِصی ِينَّ  َّاُم عَّلَّْیكَّ  الْوَّ ل َّلس َّ يَّا وَِّصي َّ ،  ا

الَِّميْنَّ  ب ِ الْعَّ ُسْوِل رَّ َّاُم عَّلَّْیكَّ  رَّ ل َّلس َّ ،  ا
لْآِخِرْينَّ  لِيْنَّ وَّ ا َّو َّ لْأ  يَّا وَّاِرثَّ عِلِْم ا

સલામ થાય તમારી પર અય 

અલ્લાિના ખલીફા િ. આદમ (અ) 

ના વારીસ, સલામ થાય તમારી પર 

અય અલ્લાિના ચૂટાએલા િ.નુિ 

(અ) ના વારીસ, સલામ થાય તમારી 
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પર અય અલ્લાિના દોતત 

િ.ઈબ્રાિીમ (અ) ના વારીસ, સલામ 

થાય તમારી પર અય અલ્લાિ સાથ ે

વાતો િરનાર િ.મુસા (અ) ના 

વારીસ, સલામ થાય તમારી પર અય 

અલ્લાિની રૂિ િ.ઇસા (અ) ના 

વારીસ, સલામ તમારી પર અય 

અલ્લાિના રસલુોના સરદાર 

િ.મોિમ્મદ (સ.અ.વ.) ના વારીસ, 

સલામ થાય તમારી પર અય અમીરલ 

મોઅમેનીન, સલામ થાય તમારી પર 

અય મુિિીઓ (પરિઝેગારો) ના 

ઈમામ, સલામ થાય તમારી પર અય 

વસીઓના સરદાર, સલામ થાય 
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તમારી પર અય દુહનયાઓના 

પાલનિારના રસૂલના વસી, સલામ 

થાય તમારી પર અય સૌથી 

પિેલાઓ અન ે સૌથી છેલ્લા ના 

ઇલ્મના વાકરસ.  

َّاُم عَّلَّْیكَّ   ل َّلس َّ ِظْيُم ا ُ الْعَّ ا الن َّبَّأ َّي ُهَّ ،   أ
َّاُم عَّلَّْیكَّ  ل َّلس َّ اُط ا رَّ ا الص ِ َّي ُهَّ أ

َّاُم عَّلَّْیكَّ  الُْمْستَِّقْيُم  ل َّلس َّ ا ،  ا َّي ُهَّ أ
ِرْيُم  ُب الْكَّ َّاُم عَّلَّْیكَّ  الُْمهَّذ َّ ل َّلس َّ ،  ا

َّي ُهَّ  ِصي ُ الت َّقِي ُ أ َّاُم عَّلَّْیكَّ  ا الْوَّ ل َّلس َّ ،  ا
كِي ُ  ِضي ُ الز َّ ا الر َّ َّي ُهَّ َّاُم عَّلَّْیكَّ  أ ل َّلس َّ ،  ا
ا الْبَّْدُر الُْمِضيْ  َّي ُهَّ َّاُم عَّلَّْیكَّ  ءُ  أ ل َّلس َّ ،  ا
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ْكبَّرُ  َّ لْأ ْيُق ا ِ د  ا الص ِ َّي ُهَّ َّاُم  أ ل َّلس َّ ،  ا
ُم عَّلَّْیكَّ  َّْعظَّ لْأ اُرْوُق ا ا الْفَّ َّي ُهَّ ، أ

 َّ َّ لا ل اُج الُْمِنيْرُ س َّ رَّ ا الس ِ َّي ُهَّ ،   اُم عَّلَّْیكَّ أ
َّاُم عَّلَّْیكَّ يَّا إِمَّامَّ اْلُهٰد  ل َّلس َّ ،   ىا

 ٰ َّاُم عَّلَّْیكَّ يَّا عَّلَّمَّ الت ُق ل َّلس َّ  ىا
સલામ થાય તમારી પર અય મિાન 

અગત્યની ખબર, સલામ થાય તમારી 

પર અય સીધા રતતા, સલામ થાય 

તમારી પર અય બુરાઈથી પાિ અન ે

મિાન, સલામ થાય તમારી પર અય 

પરિઝેગાર ાનશીન, સલામ થાય 

તમારી પર અય પાિ, પસુંદીદા, 
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સલામ થાય તમારી પર ઝળિરતા 

ચુંદ્ર, સલામ થાય તમારી પર અય 

મિાન સત્યવાદી, સલામ થાય 

તમારી પર અય િિ અન ેબાતીલ ને 

એિબીાથી જુદા િરનાર મિાન 

િતતી, સલામ થાય અય પ્રિાશ 

ફેલાવનાર હચરાગ, સલામ થાય 

તમારી પર અય િીદાયતના ઈમામ, 

સલામ થાય તમારી પર અય 

પરિઝેગારી ના પરચમ 

َّاُم عَّلَّْیكَّ   ل َّلس َّ ةَّ اهلِل ا ،   ىالُْكبْٰر يَّا ُحج َّ
َّاُم عَّلَّْیكَّ  ل َّلس َّ ةَّ اهلِل وَّ ا اص َّ يَّا خَّ

تَّه الِصَّ تَّه خَّ ْفوَّ َِّميْنَّ اهلِل وَّ صَّ وَّ بَّابَّ  وَّ أ
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تَّه وَّ وَّ مَّْعِدنَّ ُحْكِم اهلِل  اهلِل وَّ ُحج َّ
ه ِ اِزنَّه ِسر  ِفيْرَّ  وَّ عَّْيبَّةَّ عِلِْم اهلِل وَّ خَّ وَّ سَّ

لِْقه َّقَّْمتَّ ،  اهلِل فِيْ خَّ َّن َّكَّ أ ُد أ َّْشهَّ أ
 َّ ل ْرتَّ الص َّ َّمَّ َّاةَّ وَّ أ ك اةَّ وَّ آتَّْیتَّ الز َّ

ِر وَّ  ِن الُْمْنكَّ بِالْمَّْعُرْوِف وَّ نَّهَّْیتَّ عَّ
ق َّ  ُسْولَّ وَّ تَّلَّْوتَّ الِْكتَّابَّ حَّ ت َّبَّْعتَّ الر َّ ا

َّ تِ  ْهِد  اوَّتِهل فَّْیتَّ بِعَّ ِن اهلِل وَّ وَّ وَّ بَّل َّْغتَّ عَّ
اهَّْدتَّ  َّلِمَّاُت اهلِل وَّ جَّ اهلِل وَّ تَّم َّْت بِكَّ ك

اِده ق َّ ِجهَّ ِ  فِيْ اهلِل حَّ ْحتَّ ِِل ٰ  وَّ وَّ نَّصَّ
ُسوْ  ل َّى اهلُل عَّلَّْیِه وَّ آلِه لِهلِرَّ  صَّ

સલામ થાય તમારી પર અય અલ્લાિ 
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ની મિાન િુજ્જજત, સલામ થાય 

તમારી પર અય િિના ખાલીસ અન ે

ખાસ બુંદા અન ે અલ્લાિ ના 

અમાનતદાર અન ે અલ્લાિના પસુંદ 

િરેલા અને અલ્લાિની બારગાિ 

અને અલ્લાિના િુિમો ની ખાિ 

અને બુંદાઓ દરમ્યાન અલ્લાિના 

પ્રહતહનહધ અન ે ખાનચી તથા 

ઈલ્મના ખઝાના; િુ ગવાિી આપ ુ

છુ િે તમે નમાઝ િાએમ િરી અન ે

ઝાિાત ચૂિવી અને નેિીની આજ્ઞા 

આપી તેમજ બુરાઈથી રોક્યા અન ે

રસૂલ ( સ.અ.વ.) ની ઈતાઅત િરી 

અને િુરઆનની તીલાવત િરી, એવી 

તીલાવત જે આદશપ િોય; અન ે

અલ્લાિ તરફથી લોિો સધુી દીનન ે
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પિોચાડ્યો અન ે અલ્લાિ સાથ ે ના 

વાયદાન ેપરૂો િયો અન ેઅલ્લાિ અન ે

તમારા થિી અલ્લાિના િલેમાત 

સુંપૂિપ થયા અન ેઅલ્લાિની રાિ મા 

એવી રીત ે જેિાદ િયો જેવો જેિાદ 

િરવાનો િિ િતો અન ેઅલ્લાિ તથા 

રસૂલ (સ.અ.વ.) ના િુિમ મુજબ 

નસીિત િરી, તેમની ઉપર તથા 

તેમની આલ ઉપર અલ્લાિની 

સલવાત થાય 

اِبر   ا ا ُمْحتَِّسب  وَّ ُجْدتَّ بِنَّْفِسكَّ صَّ
اِهد   ْن ِدْيِن اهلِل ُمجَّ ق ِی  ، ا عَّ ُسْوِل ُموَّ ا لِرَّ

الِب   ،اهلِل  ا ِعْندَّ اهللِ طَّ اِغب   ، ا مَّ ا رَّ ا فِْیمَّ
ْیتَّ لِل َِّذْي ُكْنتَّ عَّلَّْیِه  ضَّ وَّعَّدَّ اهلُل وَّ مَّ
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ِهْید   اِهد  شَّ اكَّ  ، اا وَّ مَّْشُهْود  ا وَّ شَّ زَّ فَّجَّ
ُسْولِه ْن رَّ َّ  اهلُل عَّ لِْإْسل ِن ا َّْهلِهوَّ عَّ  اِم وَّ أ

ْيٍق  ِ اءِ  ،  ِمْن ِصد  زَّ لَّ الْجَّ َّفْضَّ  أ
અને પોતાની ાનની ફીદાિારી પર 

તત્પર િતા એવી િાલતમાું િે તમે 

સબ્ર  િરતા િતા  અન ે અલ્લાિના 

દીનન ુ રક્ષિ િરનારા િતા અન ે

અલ્લાિ ના રસૂલ ( સ.અ.વ.) ના 

જીવનુ રક્ષિ િરનારા િતા અન ે જે 

અલ્લાિ પાસે છે તેની માુંગિી િરતા 

િતા અને અલ્લાિના વાયદાન ે

પામવા મુતાતાિ િતા અન ેતમે એ જ 

રવીશ પર દુહનયાથી ગયા, તમે 

િાજીર અન ે ગવાિી આપનાર અન ે

જેની ગવાિી આપવામાું આવી તે 
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(તમે િતા). અલ્લાિ તમને અજ્ર 

આપે તેના નબીઓ તરફથી અન ે

ઇતલામ અન ેએિલેઇતલામ તરફથી 

અને સાચાઓ તરફથી સારામા સારો 

બદલો (આપ)ે 

 َّ ْوِم إِْسل َّو َّلَّ الْقَّ َّن َّكَّ ُكْنتَّ أ ُد أ َّْشهَّ ا وَّ ام  أ
ُهْم إِيْ  َّْخلَّصَّ ُهْم يَِّقْين  مَّان  أ د َّ َّشَّ ا وَّ ا وَّ أ
 ِ فَُّهْم ِِل ٰ َّْخوَّ نَّاء  وَّ أ ُهْم عَّ مَّ َّْعظَّ  وَّ أ

ل َّى اهلُل  ُسْوِل اهلِل صَّ ُهْم عَّلٰى رَّ طَّ َّْحوَّ أ
ُهْم مَّنَّاقِبَّ وَّ  عَّلَّْیِه وَّ آلِه لَّ َّفْضَّ وَّ أ

ة  وَّ  ُهْم دَّرَّجَّ َّْرفَّعَّ ابِقَّ وَّ أ وَّ ُهْم سَّ َّرَّ َّْكث أ
 َّ نِْزلَّة  وَّ أ فَُّهْم مَّ َّْشرَّ ُهْم عَّلَّْیِه أ مَّ ْكرَّ

فَّقَِّوْيتَّ  ِحيْنَّ وَّهَُّنْوا وَّ لَِّزْمتَّ ِمْنهَّاجَّ 
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ل َّى اهلُل عَّلَّْیِه وَّ آلِه ُسْوِل اهلِل صَّ  رَّ
િુ સાક્ષી આપ ુછુ િે તમે ઇતલામની 

િવ્મના સૌપ્રથમ વ્યહક્ત છો અન ે

ઈમાનમાું સૌથી વધાર ે શુધ્ધતા 

ધરાવનાર છો અન ે યિીન મા (પરુી 

િૌમમા) સૌથી વધાર ે યિીનવાળા 

છો. તેઓમાુંથી ખુદાથી સૌથી વધાર ે

ડરનારા, તેઓમાુંથી સૌથી વધાર ે

તિલીફ તવીિારનાર અન ે તેઓમાુંથી 

સૌથી વધાર ે રસુલ ે ખુદા (સ.અ.વ.) 

સાથ ે એિતીયાત અન ે એહ્તેરામથી 

વતપન િરનારા અને તેઓ િરતા સૌથી 

વધારે ફઝીલત ધરાવનાર અન ે

આગળ વધી જનારાઓમાું સૌથી 

આગળ અન ેદરજ્જામા સૌથી ઉચ્ચ 
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અને મરતબાની દ્રહષ્ટએ બધામા 

સૌથી વધાર ે શરીફ છો અન ે

અલ્લાિના રસૂલ (સ.અ.વ.) ના 

માનવુંત છો. તો તમે એ સમય ે

જ્જયાર ેલોિો એ ઢીલાશ દખેાડી તમે 

મજબૂતાઈ થી િામ લીધુ અન ે

અલ્લાિ ના રસૂલ (સ.અ.વ.) ના 

માગપને ચુતતતાથી અનસુરતા રહ્યા. 

لِْیفَّ  َّن َّكَّ ُكْنتَّ خَّ ُد أ َّْشهَّ ق    تَّهوَّ أ لَّْم ، ا حَّ
ْيِظ  ْغِم الُْمنَّافِِقيْنَّ وَّ غَّ تُنَّازَّعْ ِبرَّ
الْكَّافِِرْينَّ وَّ ِضْغِن الْفَّاِسِقيْنَّ وَّ قُْمتَّ 
ْقتَّ ِحيْنَّ  َّْمِر ِحيْنَّ فَِّشلُْوا وَّ نَّطَّ لْأ بِا
قَُّفْوا ْیتَّ بُِنْوِر اهلِل إِْذ وَّ ضَّ  ،تَّتَّْعتَُّعْوا وَّ مَّ

ٰد  كَّ فَّقَِّد اْهتَّ ت َّبَّعَّ ُكْنتَّ ، ى فَّمَِّن ا
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 َّ َّل َّو َّلَُّهْم ك ام  ام  أ ُهْم ِخصَّ د َّ َّشَّ ا وَّ ا وَّ أ
ْنِطق   بَُّهْم مَّ َّْصوَّ أْي  أ ُهْم رَّ د َّ َّسَّ ا وَّ ا وَّ أ
ُهْم قَّلْب   عَّ َّْشجَّ ُهْم يَِّقْين  أ َّرَّ َّْكث ا وَّ ا وَّ أ
مَّل   ُهْم عَّ نَّ َّْحسَّ لْأُُمْورِ أ فَُّهْم ِبا َّْعرَّ  ا وَّ أ

અને સાક્ષી આપુ છુ િે તમે 

પયગમ્બર ( સ.અ.વ.) ના ાનશીન 

િતા અન ેબરિિ ાનશીન િતા. આ 

બાબતે મુનાફીિોની ઈચ્છાઓ, 

િાફીરોના હવરોધ અન ે ફાસીિોની 

ઈર્ષાપ અન ે િીના િોવા છતા તમે 

સાહબત િદમ રહ્યા અન ે તમે 

(અલ્લાિ અન ે તેના રસલૂના) 

િુિમને િાયમ િયો જ્જયાર ે િે તેઓએ 

આળસ િરી. તમે એ સમયે બોલ્યા 

https://downloadshiabooks.com/



હિલ્યતુલ રજબીય્યૂન 

 

અનકુ્રમહિિા  267 

 

જ્જયાર ે તેઓ બોલવાથી નાસીપાસ 

િરતા િતા, તમે એ સમય ે

અલ્લાિના નૂરથી આગળ નીિળી 

ગયા જ્જયારે તેઓ થોભી ગયા િતા. 

બસ તો જેિ ે પિ તમને અનુસયાપ 

તેિે (સાચો) માગપ પામ્યો, તે (િિ) 

બોલવામાું તેઓમાું સૌપ્રથમ િતા 

અને બચાવ િરવામાું સૌથી વઘ ુ

બિાદરુ િતા અન ે બોલવામાું સૌથી 

વધ ુ સત્ય બોલનાર અન ે પોતાના 

મતમાું સૌથી વધાર ે મક્િમ અને 

મજબૂત મનોબળવાળા  અન ે

યિીનની દ્રહષ્ટએ સૌથી વધારે યિીન 

ધરાવનાર અન ે સૌથી શે્રષ્ઠ અમલ 

િરનાર અન ે દરેિ બાબતોમાું તેઓ 

સવોથી વધારે ાિિાર િતા 
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َّبَّ   ِحْیم  ُكْنتَّ لِلُْمْؤِمِنيْنَّ أ اُرْوا ا رَّ ا إِْذ صَّ
ل   ْنُه عَّلَّْیكَّ ِعیَّا ا عَّ َّثْقَّالَّ مَّ مَّلْتَّ أ ا فَّحَّ

ُعُفوْ  ْیتَّ ضَّ اُعْوا وَّ رَّعَّ َّضَّ ا أ ِفْظتَّ مَّ ا وَّ حَّ
بَُّنْوا وَّ عَّلَّْوتَّ  م َّْرتَّ إِْذ جَّ َّْهمَّلُْوا وَّ شَّ ا أ مَّ

ِزعُ وْ هَّلِعُ  إِذْ  بَّْرتَّ إِْذ جَّ  ُكْنتَّ  ، اوْ ا وَّ صَّ
َّى الْ  ب  يْ كَّاِفرِ عَّل ا ب   نَّ عَّذَّ ة  وَّ ا صَّ ا وَّ غِْلظَّ
ْيظ   ا وَّ ا وَّ ِخْصب  نَّ غَّْيث  يْ ا وَّ لِلُْمْؤِمنِ غَّ
ُتكَّ وَّ لَّْم يَِّزغْ عِلْم   ا لَّْم تُْفلَّْل ُحج َّ

تُكَّ وَّ لَّْم يْ قَّلُْبكَّ وَّ لَّْم تَّْضُعْف بَِّص  رَّ
بَِّل  ، تَّْجبُْن نَّْفُسكَّ  َّالْجَّ َّا  ُكْنتَّ ك ل

اِصُف وَّ  وَّ ُكُه الْعَّ ِ ر  َّا  تُحَّ لُُه يْ تُزِ ل
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اِصُف   الْقَّوَّ
ઈમાનવાળાઓ માટ ે એિ પ્રેમાળ 

પીતા િતા અન ે તેઓ તમારા માટ ે

પોતાના પરીવાર સમાન િતા અન ે

તમે એ બોજો ઉઠાવ્યો જે ઉઠવામાું 

બીાઓ નબળા સાબીત થયા. 

જ્જયાર ે તેઓના િાયો ની જવાબદારી 

તમારી પર આવી તો તમે ખુબ જ 

સરસ રીત ેનીભાવી. એ જવાબદારી 

જેના નીભાવાથી તેઓ અશક્ત થઈ 

ગયા િતા; અન ે તમે એ બાબતોની 

િીફાઝત િરી જેને તેઓએ નાબૂદ 

િરી નાખી િતી અન ે એ બાબતોન ુ

િાળજીપૂવપિ ધ્યાન રાખ્યુ જેનુ ધ્યાન 

રાખવાન ુ તેઓએ નજરઅુંદાજ િયુું 

િતુ, અન ેજ્જયાર ેતેઓ ડરી ગયા િતા 
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ત્યારે તમે હિમ્મતથી િમર બાુંધી 

લીધી અને તમે બલુુંદ થયા જ્જયાર ે

તેઓ પતત થયા અન ે જ્જયારે તેઓ 

સબ્ર ન િરી અન ે િિળાટ િયો ત્યાર ે

આપે સબ્ર િયો અને તમે િાફીરો માટ ે

અઝાબના વરસાદ સમાન િતા, 

મજબુત અન ેક્રોધનાિ અને મોમીનો 

માટે રિેમતની બોછાર, ફકરયાદરસ, 

અઢળિ નેઅમતો અન ે અનુંત ઇલ્મ 

િતા, તમારી દલીલ ક્યારયે નબળી 

ન પડી, તમારૂ દીલ ક્યારેય િિથી ફયુપ 

નિી તમારી બસીરત (ઊંડી સમજ) 

ક્યાર ે પિ અશક્ત ન પડી, તમારૂ 

અહતતત્વ ક્યારેય ડયુપ નથી. તમે એવા 

પિાડ સમાન િતા જેન ે જોરદાર 

પવનો જરા પિ િલાવી ન શિ ેઅન ે
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ઉંડા ઘા જેન ેઉખાડી ન શિ.ે 

ُس   ل َّىاهلِل ُل وْ ُكْنتَّ كَّمَّا قَّالَّ رَّ اهلُل  صَّ
ِ قَِّوي   هعَّلَّْیِه وَّ آلِ  نِكَّ  يْ ا ف اِضع  ، بَّدَّ ا ُمتَّوَّ

 ِ ظِ ، نَّْفِسكَّ  يْ ف ا ر  يْ كَّبِ ، اهلِل ا ِعْندَّ م  یْ عَّ
َّرْ  لْأ لِ ، ِض فِي ا مَّاءِ ل  یْ جَّ لَّْم  ،ا فِي الس َّ

ٍد فِ  َّحَّ ْهمَّز  وَّ یْ يَُّكْن لِأ َّا  كَّ مَّ لِقَّائٍِل ل
َّا  كَّ مَّْغمَّز  وَّ یْ فِ  لٍْق فِ ل ْطمَّع  وَّ یْ لِخَّ َّا  كَّ مَّ ل

ادَّة   كَّ هَّوَّ ٍد ِعْندَّ َّحَّ  لِأ
તમો એવા િતા િે જેવા અલ્લાિના 

રસૂલ (સ.અ.વ.) એ ફરમાવ્ય ુ િે તમે 

તમારા બદનથી શહક્તશાળી, અન ે

તમારો નફસમાું ખુબજ હવનમ્ર, 
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અલ્લાિની દ્રહષ્ટએ મિાન, ઝમીન 

પર શે્રષ્ઠ અન ે આસમાનમા મનવુંત 

છો. મેિા-ટોિા મારવાવાળા પાસ ે

તમારી માટ ે િોઈ મેિા મારવાન ુ

બિાન ુ ન િત ુ અને બોલવાવાળા 

પાસે તમારા અહતતત્વમા એ શક્યતા 

ન િતી િે ખામી શોધી શિ ે અન ે

(પોતાની બાતીલ ઇચ્છાઓ પરુી 

થવા માટ)ે લોિો તમારી પાસેથી િોઈ 

આશા રાખતા ના િતા અને અવિાશ 

પિ ન િતો અન ે ન તો તમારી 

પાસથેી (ઝાલીમો) નરમાશની આશા 

રાખી શિતા િતા. 

عِ وْ يُ  ُد الض َّ لِ یْ جَّ ي   یْ ُف الذ َّ كَّ قَِّو ا ُل ِعْندَّ
زِ  ت ٰى  از  يْ عَّ ق ِ  هتَّأُْخذَّ لَّ حَّ وَّ الْقَِّوي ُ  هبِحَّ
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زِ  عِ يْ الْعَّ كَّ ضَّ ت ٰى اف  یْ ُز ِعْندَّ تَّأُْخذَّ ِمْنُه حَّ
ق َّ الْقَّرِ  ِ یْ ُب وَّ الْبَّعِ يْ الْحَّ كَّ ف  يْ ُد ِعْندَّ

اء   ٰذلِكَّ  وَّ ْدُق وَّ  ،سَّ ق ُ وَّ الص ِ أْنُكَّ الْحَّ شَّ
فُْق  ِ َّْمُركَّ ، الر  ْتم  وَّ أ وَّ قَّْولُكَّ ُحْكم  وَّ حَّ

ْزم   أُْيكَّ عِلْم  وَّ حَّ ْزم  وَّ رَّ  ،ِحلْم  وَّ عَّ
ِ اِ  لَّ بِكَّ الد  ُهلَّ بِكَّ ُن وَّ يْ ْعتَّدَّ سَّ

ِس  اُن وَّ قَِّويَّ يْ ُر وَّ أُْطِفئَّْت بِكَّ الن ِ يْ الْعَّ رَّ
لْإِ  َّ يْ بِكَّ ا لِْإْسل َّبَّتَّ بِكَّ ا اُم وَّ مَّاُن وَّ ث

ْت ُمِص  َّنَّامَّ یْ هَّد َّ لْأ ِ  ، بَُّتكَّ ا  وَّ إِن َّا فَِّإن َّا ِِل ٰ
اِجعُ  َّْیِه رَّ  نَّ وْ إِل

અશક્ત અને પતત તમારી પાસ ે
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તાિતવર અન ે માનવુંત બની જતો, 

જેથી તમે તેનો િિ અપાવી શિો 

અને જોરાવર તથા શૌિરતમુંદ 

તમારી સામે અશક્ત અન ે

નરમાએલા થઇ જતા જેથી તેના 

પુંામાુંથી િિને પ્રાપ્ત િરી શિો, અને 

આ બાબતે નજીિના (ઓળખીતા) 

અને દૂરના તમારી સમક્ષ બધા 

સરખા જ િતા. તમારૂ િાયપ િિ, 

સરસાઇ અન ે શે્રષ્ઠ વતપણિ િતી, 

તમારા શબ્દો િુિમ અન ે િત્મી છે. 

તમારો િુિમ સિનશીલતા અને 

મક્િમ ઇરાદો છે, અન ે તમારો મત 

ઈલ્મ અન ે તદબીર છે. તમારો દીન 

માધ્યમ છે, તમારા થિી દીન 

સમતોલ થયો. તમારા થિી 
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મુતાિેલીઓ આસાન થઈ અન ે

જવાળાઓ તમારા થિી ઓલવાઈ 

ગઈ. ઈમાન તમારી પાસ ે તાિાતવર 

બન્યો. તમારા થિી ઇતલામ સાબીત 

િદમ બન્યો. તમારી મુસીબતે 

લોિોના દીલો ચૂર-ચૂર થઈ ગયા - 

આપિ ે અલ્લાિ તરફથી જ છીએ 

અને તેની તરફ જ પાછુું ફરવાનુું છે.   

نَّ  نَّ اهلُل  لَّعَّ ْن اهلُل  مَّْن قَّتَّلَّكَّ وَّ لَّعَّ مَّ
نَّ  الَّفَّكَّ وَّ لَّعَّ ى عَّلَّْیكَّ اهلُل  خَّ ِن افْتَّرَّ مَّ

نَّ  ق َّكَّ اهلُل  وَّ لَّعَّ بَّكَّ حَّ صَّ لَّمَّكَّ وَّ غَّ مَّْن ظَّ
نَّ  ْن بَّلَّغَّ اهلُل  وَّ لَّعَّ ِضيَّ بِ  ٰذلِكَّ  همَّ ،  هفَّرَّ

َّى اهلِل  إِن َّا آءُ إِل نَّ  ، ِمْنُهْم بُرَّ أُم َّة  اهلُل  لَّعَّ
ْت ِولايَّتَّكَّ وَّ  دَّ حَّ الَّفَّْتكَّ وَّ جَّ خَّ
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ادَّْت  ْت عَّلَّْیكَّ وَّ قَّتَّلَّْتكَّ وَّ حَّ اهَّرَّ تَّظَّ
لَّْتكَّ  ذَّ ْنكَّ وَّ خَّ َّ  ، عَّ ِ ا ْمُد ِِل ٰ  ْي  ال َّذِ لْحَّ
ثْ  لَّ الن َّارَّ مَّ عَّ اُهْم وَّ بِْئسَّ الْوِْرُد جَّ وَّ

   دُ وْ الْمَّْورُ 
જેિે તમને િત્લ િયાપ તેની પર 

અલ્લાિ લાનત િર ેઅન ેજેિે તમારી 

પર જૂઠી તોિમતો લગાડી તેઓ પર 

અલ્લાિ લાનત િર.ે અન ે જેઓએ 

તમારી પર ઝૂલ્મ િયો, તમારા િિન ે

છીનવી લીધો તેની પર અલ્લાિ 

લાનત િર ે અન ે અલ્લાિ લાનત િર ે

દરેિ એ વ્યહક્ત પર જે આ ખબરન ે

સાુંભળી રાજી થયો, િુ અલ્લાિ તરફ 

તેઓથી બેઝાર (અને દૂર) છુું. 
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અલ્લાિ લઅનત િર ે એ િૌમ પર 

જેિે તમારો હવરોધ િયો અને તમારી 

હવલાયતનો ઇન્િાર િયો અને તમારી 

હવરધ્ધ એિબીા ની મદદ િરી અન ે

તમને િત્લ િયાપ અન ે તમારાથી ફરી 

ગયા અન ેતમારી મદદથી િાથ રોિી 

લીધા, અલ્લાિના વખાિ છે િે 

આગને તેઓન ુરિેઠાિ બનાવી દીધુું 

અને િેવ ુ દુુઃખદાયિ રિઠેાિ છે ત્યા 

દાખલ થવાવાળાઓ માટે  

 َّ لِي  ُد لَّكَّ يَّا وَّ َّْشهَّ ُس اهلِل أ لِي َّ رَّ ل َّى هلِ وْ وَّ وَّ  صَّ
َّ اهلُل  َّدَّاِء وَّ عَّلَّْیِه وَّ آلِِه بِالْبَّل لْأ اِغ وَّ ا

بِ  َّن َّكَّ حَّ ُد أ َّْشهَّ َّن َّكَّ  هوَّ بَّابُ  اهللِ ُب یْ أ وَّ أ
ْنُب  ٰ  ْي وَّ وَّْجُهُه ال َّذِ اهلِل جَّ ى وَّ ِمْنُه ُيْؤت
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بِ  َّن َّكَّ سَّ ْبُد اهلِل ُل یْ أ َّن َّكَّ عَّ َّخُ اهلِل وَّ أ  وْ وَّ أ
ُس  ل َّى هلِ وْ رَّ َّتَّْيُتكَّ  ، هعَّلَّْیِه وَّ آلِ اهلُل  صَّ أ
ائِر   ظِ زَّ نِْزلَِّتكَّ ِعْندَّ يْ ا لِعَّ الِكَّ وَّ مَّ ِم حَّ
ُس وَّ ِعْندَّ اهلِل  ب   هلِ وْ رَّ ِ َّى اهلِل  اُمتَّقَّر  إِل

اِغب   تِكَّ رَّ ِة بِِزيَّارَّ فَّاعَّ ا إِلَّْیكَّ فِي الش َّ
غِ  َّبْتَّ َّ  يْ أ ل ِتكَّ خَّ فَّاعَّ  يْ اصَّ نَّْفِس بِشَّ

ذ   ِ و  ا ِمْن هَّاِرب  ، بِكَّ ِمنَّ الن َّاِر  اُمتَّعَّ
اوْ ذُنُ  بُْتهَّ ْهرِ عَّلٰى  بِيَّ ال َّتِي اْحتَّطَّ ،  ْي ظَّ

ْحمَّ فَِّزع   اءَّ رَّ جَّ ب ِ ا إِلَّْیكَّ رَّ َّتَّْيُتكَّ   يْ ِة رَّ أ
 َّ ْول َّْستَّْشِفُع بِكَّ يَّا مَّ َّى اهلِل  ايَّ أ وَّ إِل

ائِجِ  وَّ َّْیِه لِیَّْقِضيَّ بِكَّ حَّ ُب بِكَّ إِل َّتَّقَّر َّ  يْ أ
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 ِ َّمِ  يْ فَّاْشفَّْع ل َّى اهلِل  نَّ يْ رَّ الُْمْؤِمنِ يْ يَّا أ إِل
ْبُد  يْ فَِّإن ِ  َّ اهلِل عَّ ْول ائُِركَّ وَّ لَّكَّ وَّ مَّ اكَّ وَّ زَّ

اهُ وْ قَّاُم الْمَّْعلُ الْمَّ اهلِل ِعْندَّ  ُم وَّ الْجَّ
ظِ  بِ يْ الْعَّ أُْن الْكَّ ُة يْ ُم وَّ الش َّ فَّاعَّ ُر وَّ الش َّ
 لَّةُ وْ الْمَّْقبُ 

અય અલ્લાિના વલી, અન ે તેના 

રસૂલ (સ.અ.વ.) ના વલી ! તમારા 

માટે ગવાિી આપ ુ છુ િે િિના 

સુંદેશન ે પિોચાડયો અને દરેિ 

જવાબદારી પૂરી િરી. અને સાક્ષી 

આપુ છુ િે તમે અલ્લાિના દોતત, 

સાથી અન ે(તેના સુધી પિોચવાનો) 

તેનો દરવાજો છો, અન ેએ િેડી છો 
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જેના થિી અલ્લાિ સુધી જવાય છે 

અને તમેજ અલ્લાિ નો રતતો છો 

અને તમેજ અલ્લાિના બુંદા છો 

અને અલ્લાિના રસૂલ (સ.અ.વ.) 

ના ભાઈ, અલ્લાિ ની રિેમત થાય 

તેઓ અને તેઓની આલ (અ.મુ.) 

પર . િુ તમારી પાસે િાજર થયો છુ 

િારિ િે અલ્લાિ અન ે તેના રસલૂ 

(સ.અ.વ.) પાસ ે તમારી મિાનતા 

ખુબ જ છે અને તમારો મિામ 

ખુબજ બલુુંદ છે, અને તમારી 

ઝીયારત થિી અલ્લાિની નજદીિી 

ચાિુ છુ અને તમારી તરફ મુતાતાિ છો 

અને તમારી શફાઅત થિી મારા 

છુટિારાનો તલબગાર છુ, આગથી 

બચવા માટ ેતમારા રક્ષિમાું આશરો 
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લીધો છે, મારા ગુનાિો જે મારી પીઠ 

પર બોજ બની ગયા છે, તેના થી 

ભાગેલો, ગભરાએલો તમારી તરફ 

આવ્યો છુ, એવી િાલતમા િે 

પરવરદીગારની રિેમતની ઉમ્મીદ 

રાખ ુ છુ અન ે તમારી બારગાિ માું 

આવ્યો િે તમને અલ્લાિની 

બારગાિમાું મારો શફીઅ બનાવુ. 

અય મારા મૌલા! તમારા વસીલાથી 

અલ્લાિની નજદીિી ચાિુ છુ જેથી 

તમારી િૃપાથી મારી િાજત પરૂી 

થાય. અય અમીરૂલ મોઅમેનીન ! 

અલ્લાિની બારગાિમાું મારી 

શફાઅત િરો. િુ અલ્લાિનો બુંદો, 

તમારો ચાિવાવાળો અને તમારી 

ઝીયારત િરનારો છુ અન ેઅલ્લાિની 
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નજદીિ તમારો મશિૂર ઓિદો છે 

અને મિાન તથાન છે અન ે શાન 

મોટી છે અન ે તમારી ભલામિ 

તવીિાયપ છે. 

 َّ ُهم  َّلل ٰ ل ِ ا م َّدٍ صَّ م ٍَّد وَّ آِل ُمحَّ وَّ  عَّلٰى ُمحَّ
ل ِ  َّمِ عَّلٰى  صَّ ْبِدكَّ وَّ أ ٰ يْ عَّ َّْوف لْأ وَّ  ىِنكَّ ا

 ٰ َّلِمَِّتكَّ ى وَّ يَِّدكَّ الْ ُعْروَّتِكَّ الُْوثْق ا وَّ ك ُعلْیَّ
 ٰ ِتكَّ الُْحْسن َّى الْ  ى وَّ ُحج َّ ى وَّ وَّٰر عَّل
 ِ َّْوِص يْ ِصد  لْأ ی ِِد ا ْكبَِّر سَّ َّ لْأ یَّاِء وَّ ِقكَّ ا

َّمِ  َّْصِفیَّاِء أ لْأ اِء وَّ ِعمَّاِد ا َّْولِیَّ لْأ ِر يْ ُرْكِن ا
ِة يْ ِب الُْمت َّقِ وْ نَّ وَّ يَّْعُس يْ الُْمْؤِمنِ  نَّ وَّ قُْدوَّ
 ِ د  الِحِ يْ قِ يْ الص ِ اِم الص َّ نَّ يْ نَّ وَّ إِمَّ
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لَِّل وَّ الْمَّْفُط وْ الْمَّْعُص  ِم ِمنَّ وْ ِم ِمنَّ الز َّ
یْ  ِب ِمنَّ الْعَّ لَِّل وَّ الُْمهَّذ َّ ِب وَّ الْخَّ

َّخِ  ْيِب أ ه َِّر ِمنَّ الر َّ نَِّبی ِكَّ وَّ وَِّصي ِ  يْ الُْمطَّ
ُس  اِش عَّلٰى  لِكَّ وَّ الْبَّائِِت وْ رَّ وَّ  هفِرَّ

اِسي لَّ  ْرِب  هبِنَّْفِس  هالُْموَّ َّاِشِف الْكَّ وَّ ك
ْن وَّْجِههِ   عَّ

અય અલ્લાિ! મોિમ્મદ (સ.અ.વ.) 

અને આલે મોિમ્મદ (સ.અ.વ.) 

ઉપર સલવાત મોિલ અન ે સલવાત 

મોિલ તારા બુંદા અન ે અમીન, 

પ્રમાિીિ અન ે મજબૂત રતસી અન ે

તારા મિાન િાથો અન ે તારા સુુંદર 

િલેમાત અને પુરી દુનીયા પર તારી 
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િુજ્જજત અન ે તારા મોટા સત્યવાદી 

અને ાનશીનોના આગવેાન અન ે

અવહલયાઓનો પાયો અન ે

ચૂટાએલાઓના આધાર, મોમીનોના 

અમીર અન ે પરિઝેગારોના અન ે

હસદ્દીિોના પૈરવતથાન, અને આદશપ 

લોિોના આગવેાન, સાલિે લોિોના 

ઇમામ પર િે જે ભૂલચુિથી પાિ અન ે

ખામીઓ રિીત અન ેઐબથી પહવત્ર 

અને શિોથી દૂર છે, જે પયગમ્બર 

(સ.અ.વ.) ના ભાઈ અને તારા 

રસૂલ (સ.અ.વ.) ના વસી અન ે

તેમના બીતતર પર સતેુલા અન ે

પોતાના જીવ થિી પયગમ્બર 

(સ.અ.વ.) ની મદદ િરનાર અન ે

તેમના ચેિરાથી રુંજો-ગમન ે દુર 
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િરનાર છે 

لْتَّ  ْي ال َّذِ  عَّ ْیف   هجَّ تِ سَّ ا وَّ ُمْعِجز   ها لُِنُبو َّ
الَّتِ  َّ  هلِِرسَّ تِ وَّ ِدل ة  لُِحج َّ وَّ  هالَّة  وَّاِضحَّ
اِمل   ايَّتِ حَّ تِ  ها لِرَّ وَّ  هوَّ ِوقَّايَّة  لُِمْهجَّ
ا وَّ تَّاج   ها لِبَّأِْس وَّ يَّد   ها لِأُم َّتِ هَّاِدي  
أِْس  فَّرِ وَّ ِمْفتَّاح   ها لِنَّْصرِ وَّ بَّاب   هلِرَّ  ها لِظَّ
ت ٰى  مَّ ُجنُ حَّ َّبَّادَّ وْ هَّزَّ َّْيِدكَّ وَّ أ ْرِك بِأ دَّ الش ِ

لَّ نَّْفسَّ  َّْمِركَّ وَّ بَّذَّ ِكرَّ الُْكْفِر بِأ ا  هعَّسَّ
 ِ ُس  يْ ف اِة رَّ تِكَّ وَّ مَّْرضَّ ا ْرضَّ لِكَّ وَّ وْ مَّ

ا وَّقْف   هَّ لَّ عَّ تِ عَّلٰى  اجَّ اعَّ ن    هطَّ نَّ وْ ا دُ وَّ ِمجَّ
ت ٰ  هنَّْكبَّتِ  ْت نَّْفُس ى حَّ ل َّىهفَّاضَّ اهلُل  صَّ
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ِ  هعَّلَّْیِه وَّ آلِ   هكَّف ِ  يْ ف
(સલવાત મોિલ તેના ઉપર) િે જેન ે

નબીની નબવુ્વત ની તલવાર અન ે

તેમની રીસાલતનો મોજીઝો અન ે

તેમની િુજ્જજત માટ ે તપષ્ટ દલીલ 

અને તેમના પરચમ ઉઠાવનાર અન ે

તેમની ાન માટે ઢાલ તથા સીપર 

અને તેમના મુતાિીલ સમયમા 

મજબૂત િાથ અન ે તેમના સર ના 

તાજ અને તેમની મદદના દરવાા 

અને તેમના હવજયની ચાવી છે, ત્યા 

સુધી િે શીિપના લતાિરોન ે તારી મદદ 

થિી િરાવ્યા અને િુફ્રના લતાિરન ે

તારી આજ્ઞા થિી નાબૂદ િયુપ અન ે

પોતાના જીવનને તારા રસૂલ (સ.) 

ની ખુશનુદીના માગપ પર િરુબાન િરી 
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દીધુું અન ે ાનન ે તેમની ઈતાઅતમાું 

વિફ િરી દીધી અને પોતાની ાનને 

તેમની બલાઓ માટે ઢાલ બનાવી 

ત્યા સુધી િે અલ્લાિ ના રસલૂ 

(સ.અ.વ.) તેમના િાથો પર 

દુહનયાથી રૂખ્સત થયા.  

حَّ  وَّ  هوَّْجهِ عَّلٰى  هوَّ اْستَّلَّبَّ بَّْردَّهَّا وَّ مَّسَّ
 َّ ل َّعَّانَّْتُه مَّ وَّ  هُغْسلِ عَّلٰى  ائِكَُّتكَّ أ

اٰر  وَّ  هزِ يْ تَّْجهِ  ل َّى عَّلَّْیِه وَّ وَّ ْخصَّ صَّ وَّ  هى شَّ
زَّ وَّْعدَّ  هى دَّْينَّ قَّضٰ  َّنْجَّ ْهدَّ  هوَّ أ  هوَّ لَِّزمَّ عَّ

ِفظَّ وَِّصي َّتَّ  هى ِمثَّالَّ وَّ اْحتَّٰذ  وَّ  هوَّ حَّ
ار  يْ حِ  َّنْصَّ دَّ أ ضَّ ُمْستَِّقل  نَّ وَّجَّ ا ا نَّهَّ

لِع   َّْعبَّاِء الِْخلافَِّة ُمْضطَّ َّثْقَّاِل بِأ ا بِأ
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لْإِ  بَّ ا ِة فَّنَّصَّ ايَّةَّ اْلُهٰد مَّامَّ ِ رَّ  يْ ى ف
 ِ َّْمِن ف لْأ َّْوبَّ ا رَّ ث َّشَّ َّ  يْ ِعبَّاِدكَّ وَّ ن اِدكَّ وَّ بِل

 ِ ْدلَّ ف طَّ الْعَّ كَّمَّ  يْ بَّسَّ بَِّري َِّتكَّ وَّ حَّ
 ِ لِ  يْ بِِكتَّابِكَّ ف َّقَّامَّ الُْحُد یْ خَّ دَّ وَّ وْ قَِّتكَّ وَّ أ

ك َّنَّ وْ قَّمَّعَّ الُْجُح  ْيغَّ وَّ سَّ مَّ الز َّ دَّ وَّ قَّو َّ
َّبَّادَّ الْفَّ  ةَّ وَّ أ ْمرَّ د َّ الْغَّ ةَّ وَّ سَّ ةَّ وَّ  تْرَّ الُْفْرجَّ

ةَّ وَّ الْمَّاِرقَّةَّ  ِكثَّةَّ وَّ الْقَّاِسطَّ  قَّتَّلَّ الن َّا
અને તેમના બદનથી ઠુંડિને તેઓએ 

અનુભવી અન ે તેન ે ચિેરા પર 

લગાવી અને ફકરતાતાઓ એ તેમને 

ગુતલ તથા િફનના િાયોમા મદદ 

ફરમાવી અન ે દફન િયાપ અને તેમના 

તજ્જિીઝના િાયોને અદા િયાપ અન ે

https://downloadshiabooks.com/



હિલ્યતુલ રજબીય્યૂન 

 

અનકુ્રમહિિા  289 

 

તેમના વાયદાન ે પૂરા િયાપ અન ે

પોતાના અિદ પર મક્િમતાથી બાિી 

રહ્યા અન ે તેઓ (રસલૂે ખુદા 

સ.અ.વ.) ની જેમજ અમલ િયો 

અને તેમની ભલામિો ને યાદ રાખી, 

અને જ્જયારે મદદગારો પ્રાપ્ત થયા 

ત્યાર ે ખીલાફત માટ ે પગલા ભયાપ 

અને ઈમામતની ગુંભીર 

જવાબદારીઓન ે પૂરી િરી. ત્યાર 

બાદ તારા બુંદાઓની વચ્ચ ે

િીદાયતના અલમ ને ખોડી દીધો 

અને રક્ષિના િાપડ ને તારા શેિરોમા 

ફેલાવી દીધુું અન ેતારી મખ્લુિ વચ્ચ ે

ન્યાયન ે ફેલાવી દીધો અને તારી 

મખ્લુિાત વચ્ચ ે કિતાબના આધાર ે

િુિમ િયો અન ે િદો (સાઓ) ને 
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ારી િરી અન ેઇન્િાર િરનારાઓ ને 

પછાડી દીધા, (િિ થી) ફરી ગએલા 

વલિન ે સીધ ુ િયુપ અન ે ફીત્નાન ે

જમીનભેર િયો અને નબળાઈઓ ને 

દૂર િરી અને તીરાડોન ે ભરી દીધી 

અને બયઅત તોડવાવાળા (જુંગ ે

જમલવાળા) તથા ઝાલીમ (જુંગ ે

સીફ્ફીનવાળા) તેમજ દીનથી િટી 

જનારા (જુંગ ે નિરવાનવાળા 

ખારેજીઓ) સાથે જુંગ િરી તેઓન ે

િત્લ િયાપ 

ْل  اِج عَّلٰى  وَّ لَّْم يَّزَّ ُس  ِمْنهَّ ل َّىاهلِل ِل وْ رَّ  صَّ
تِ  هعَّلَّْیِه وَّ آلِ اهلُل  تِ يْ وَّ وَّ وَّ لُْطِف  هرَّ
َّتِ  اكِل مَّاِل ِس  هشَّ تِ يْ وَّ جَّ ا ُمْقتَِّدي   هرَّ

https://downloadshiabooks.com/



હિલ્યતુલ રજબીય્યૂન 

 

અનકુ્રમહિિા  291 

 

ل ِق   هبُِسن َّتِ  ا ُمبَّاِشر   ها ِبِهم َّتِ ُمتَّعَّ
رِ  َّْمِثلَّتُ  هقَّتِ يْ لِطَّ نَّْصُب عَّْینَّْیِه  هوَّ أ

ا وَّ يَّْدعُ  اوْ يَّْحِمُل ِعبَّادَّكَّ عَّلَّْيهَّ  ُهْم إِلَّْيهَّ
ْیبَّتُ إِلٰى  َّْن ُخِضبَّْت شَّ أِْس  هأ  هِمْن دَِّم رَّ

અને સતત અલ્લાિના રસૂલ 

(સ.અ.વ.) ના માગપ પર ચાલતા 

રહ્યા અન ે આપ નરમ વલિ તેમજ 

સુુંદર વતપણિ ધરાવતા િતા, 

રસુલલુ્લાિ (સ.અ.વ) ની સુન્નતન ે

અનુસરતા રહ્યા અન ે હિમ્મતભેર તે 

(સુન્નત સાથે) લાગલેા રહ્યા અને 

તેઓના તૌર તરીિાને ફરજયાત-પિે 

અપનાવતા રહ્યા અન ે તેમના 

(સ.અ.વ.) મિસદ (લક્ષ્ય) નુું ધ્યાન 
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રાખતા રહ્યા અને બુંદાઓને તે 

(લક્ષ્ય) તરફ દોરાવતા રહ્યા અન ે તે 

તરફ બોલાવતા રહ્યા ત્યાું સુધી િે 

તેમની રીશ (દાઢી) મુબારિ તેમના 

માથાના લોિી થી રુંગીન થઈ ગઈ. 

 َّ ُهم  َّلل ٰ ِ فَّكَّ ا ك    يْ مَّا لَّْم ُيْؤثِْر ف ِتكَّ شَّ اعَّ  اطَّ
ْرفَّةَّ عَّيٍْن يْ يَّقِ عَّلٰى   ٍن وَّ لَّْم يُْشِرْك بِكَّ طَّ
لاة   ، ل ِ عَّلَّْیِه صَّ ِكیَّة  نَّاِمیَّة   صَّ زَّا

 ِ ِة ف ةَّ الن ُُبو َّ جَّ ا دَّرَّ ُق ِبهَّ ن َِّتكَّ وَّ  يْ يَّلْحَّ جَّ
َّ  وَّ بَّل ِْغُه ِمن َّا تَِّحی َّة   ل ا وَّ آتِنَّا ِمْن ام  سَّ

ِ لَُّدنْكَّ  َّ  يْ ف ل ا ان  فَّْضل   هاتِ ُموَّ ا وَّ ا وَّ إِْحسَّ
ن   ا ة  وَّ ِرْضوَّ ا إِن َّكَّ ذُو الْفَّْضِل مَّْغِفرَّ

ِس  مَّ يْ الْجَّ َّْرحَّ ْحمَِّتكَّ يَّا أ ِم بِرَّ
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اِحمِ   نَّ يْ الر َّ
અય અલ્લાિ! જેવી રીતે તારી 

ઇતાઅતમાું તેઓના યિીનને િોઈ શિ 

અસર નથી િરી શક્યો અન ે ઝરાપ 

બરાબર પલિજબિતા જેટલી વાર 

પિ િોઈ પિ તરીિાનુું શીિપ નથી િયુપ, 

તેમની પર તારી સલવાત મોિલ, 

પહવત્ર સલવાત તથા સુંપિૂપ રિેમત 

જેના દ્વારા તારી જન્નતમાું 

નબીઓના દરજ્જા સુધી પિોંચી શિ ે

અને અમારા તરફથી દુરૂદ અન ે

સલામ પિોચાડ. અન ે તેઓની 

મુિબ્બત અને હવલાયતના િારિ ે

તારા તરફથી (અમારી પર) ફઝલ 

અને એિસાન અને મગફેરત અને 

તારી ખુશનુદી અતા ફરમાવ િારિ િ ે
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તુ હવશાળ એિસાનો નો માલીિ છો, 

તારી રિેમત થિી, અય રિેમ 

િરનારાઓમાું સૌથી વધારે રિીમ. 
ત્યારબાદ બ ે રિઆત હઝયારતની નમાઝ 

પઢે  અને તતબીિ ેજનાબે સય્યદા (સ.અ.) પઢ ે

અન ેજે િાજત િોય તે માુંગ ે 

 

બઅેસતની રાત્ર ેપઢવાની દઆુ 

ِحْيِم بِْس  ْحٰمِن الر َّ ُهم َّ ،  ِم اهلِل الر َّ َّلل ٰ ا
ِ  يْ إِن ِ  ِم ف َّْعظَّ لْأ ل ِي  ا َّلُكَّ بِالت َّجَّ َّْسأ ِذِه هٰ  يْ أ

ِل  ِم وَّ الُْمْرسَّ ظ َّ ْهِر الْمُعَّ الل َّْیلَِّة ِمنَّ الش َّ
ل ِيَّ  َّْن تُصَّ ِم أ م َّدٍ  الُْمكَّر َّ وَّ  هوَّ آلِ  عَّلٰى ُمحَّ

َّنْتَّ بِ  ا أ َّْن تَّْغِفرَّ لَّنَّا مَّ َّعْلَُّم يَّا مِ  هأ ن َّا أ
َّا  مَّْن يَّْعلَُّم وَّ  ُهم َّ  ، نَّْعلَُّم ل َّلل ٰ بَّاِرْك لَّنَّا ا
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 ِ الَِّة  يْ ِذهِ ال َّتِ لَّْیلَِّتنَّا هٰ  يْ ف سَّ ِ ِف الر  رَّ بِشَّ
ا وَّ  هَّ َّْجلَّلْتَّ امَِّتكَّ أ ا وَّ بِكَّرَّ هَّ لْتَّ فَّض َّ

رِ  ل ِ الش َّ ايْ بِالْمَّحَّ هَّ َّْحلَّلْتَّ  ِف أ
અય અલ્લાિ! તારી પાસે આ 

રાત્રીના મિાન શિેર પર પડેલા તારી 

મિાન ઝલિના વાતતાથી સવાલ િરું 

છુું અન ે તારા માનવુંત રસૂલોનાું 

વાતતાથી િે મોિમ્મદ (સ.અ.વ) 

અને તેમની આલ પર રિેમત 

નાઝીલ િર અન ેઅમારે એ બાબતો 

જેનો તુું ાિિાર છો માફ ફરમાવ. 

અય એ િે જે દરેિ વતત ુ ાિ ે છે 

અને અમે નથી ાિતા અય અલ્લાિ 

બરિત નાઝીલ િર અમારી પર આ 

રાત્રીના વાતતાથી િે જે રાહત્રને 
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કરસાલત થિી ફઝીલત આપી અન ે

તારી િરામત થિી મિાનતા અપિપ 

િરી, અન ે શરીફ મૌિા પર િરાર 

આપી. 

 َّ ُهم  َّلل ٰ رِ ا ِث الش َّ َّلُكَّ بِالْمَّْبعَّ َّْسأ ِف يْ فَِّإن َّا ن
ی ِِد الل َّطِ  فِ یْ وَّ الس َّ ِف یْ ِف وَّ الُْعْنُصِر الْعَّ

ل ِيَّ  َّْن تُصَّ م َّدٍ عَّ  أ لَّ  هوَّ آلِ  لٰى ُمحَّ َّْن تَّْجعَّ وَّ أ
 ِ ا ف َّْعمَّالَّنَّ ِ هٰ  يْ أ ائِِر  يْ ِذِه الل َّْیلَِّة وَّ ف سَّ

 ِ ال ة  وَّ وْ بَّنَّا مَّْغفُ وْ لَّة  وَّ ذُنُ وْ مَّْقبُ  يْ الل َّیَّ رَّ
تِنَّا مَّْشكُ  نَّا سَّ ا وْ حَّ تِنَّ ئَّا ي ِ ة  وَّ سَّ رَّ

ُ وْ مَّْستُ  ة  وَّ قُل بَّنَّا بُِحْسِن الْقَّْوِل وْ رَّ
ة  وَّ وْ مَّْسرُ  َّْرزَّاقَّنَّا ِمْن لَُّدنْكَّ بِالُْيْسِر  رَّ أ
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ة  وْ مَّْدرُ   رَّ
અય અલ્લાિ! તારી પાસે સવાલ 

િરીય ે છીએ માનવુંત બેઅસતના 

વાતતાથી અન ે મિરેબાન સરદારના 

વાતતાથી અન ે ઈફ્ફતની મુતીના 

વાતતાથી િે તુું મોિમ્મદ (સ.અ.વ.) 

અને તેમની આલ પર રિેમત 

નાઝીલ િર અન ેઆ રાત્રી તથા અન્ય 

રાહત્રઓના અમારા આમાલને િબુલ 

િર, અન ે અમારા ગુનાિોને માફ િર 

અને અમારી નેિીઓની િદરદાની િર 

અને અમારી બુરાઈઓ પર 

ઢાુંિપીછાડો િર અને અમારા કદલોન ે

નેિ વાતો થિી ખુશ-ખુશાલ િર અન ે

અમારી રોઝીને તારા તરફથી ખુબ જ 
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સરળતાથી અતા િર. 

 َّ ُهم  َّلل ٰ َّا  ى وَّ إِن َّكَّ تَّٰر ا َّنْتَّ تُٰر ل  ى وَّ أ
لبِالْ  َّعْ لْأ ِر ا ٰ  ىٰ مَّْنظَّ ْجع ى وَّ وَّ إِن َّ إِلَّْیكَّ الر ُ

هٰ  ى وَّ إِن َّ لَّكَّ الْمَّمَّاتَّ وَّ الْمَّْحیَّا وَّ الُْمْنتَّ
 ُ لْأ ةَّ وَّ ا لْآِخرَّ ُهم َّ ،   ىٰ لوْ إِن َّ لَّكَّ ا َّلل ٰ إِن َّا ا

َّْن نَّأْتِيَّ وْ نَّعُ  ى وَّ أ َّْن نَِّذل َّ وَّ نَّْخزَّ ذُ بِكَّ أ
ْنُه تَّْنهَّى  ا عَّ ُهم َّ ، مَّ َّلل ٰ َّلُكَّ  ا َّْسأ إِن َّا ن

َّْستَّعِ  ْحمَِّتكَّ وَّ ن ن َّةَّ بِرَّ ُذ بِكَّ ِمنَّ یْ الْجَّ
َّلُكَّ  َّْسأ تِكَّ وَّ ن ا بُِقْدرَّ الن َّاِر فَّأَّعِْذنَّا ِمْنهَّ

تِكَّ وَّ يْ ِر الْعِ وْ ِمنَّ الُْح  ِن فَّاْرُزقْنَّا بِِعز َّ
نَّا وَّ  َّْرزَّاقِنَّا ِعْندَّ ِكبَِّر ِسن ِ عَّ أ َّْوسَّ ْل أ اْجعَّ
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َّْعمَّالِنَّ  نَّ أ َّْحسَّ اأ الِنَّ اِب آجَّ  ا ِعْندَّ اقْتِرَّ
અય અલ્લાિ! બેશિ તુું જુએ છે અન ે

તુું જોવામાું નથી આવતો અન ે જે 

જોઈ શિાય છે તેમા તુ સવોચ્ચ છે 

અને બેશિ તારી જ તરફ પાછા 

ફરવાનુું છે અન ે જીવન અન ે મૃત્ય ુ

અને દુહનયા તથા આખેરત તારું જ 

છે. અય અલ્લાિ! તારી પાસે પનાિ 

માુંગુ છુું એ બાબતોથી િે અમે 

અપમાહનત અન ેિડધૂત થઈએ અન ે

એવુું િાયપ આચરીએ જેની તે મનાઈ 

િરેલી છે. અય અલ્લાિ! અમારે તારી 

રિેમતના વાતતાથી જન્નતની 

માુંગિી િરીય ે છીએ અન ે દોઝખની 

આગથી તારી પાસે પનાિ માુંગીય ે

છીએ. તો અમન ે તારી િુદરત થાિી 
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આગથી બચાવી લે અન ેતારી પાસ ે

િુરોની માુંગિી િરીય ેછીએ તો તારી 

ઈજ્જજત થિી તેિીન ે અમારી 

કિતમતમાું લખી નાખ અને અમારા 

બુઢાપાના સમયે હવશાળ રોજી અતા 

ફરમાવ, અન ે મારી મોતના સમય ે

સારામાું સારા આમાલ 

 ِ َِّطْل ف ُب إِلَّْیكَّ وَّ  يْ وَّ أ ِ ر  ا ُيقَّ ِتكَّ وَّ مَّ اعَّ طَّ
نَّا وَّ  يْ ُيْحظِ  َّْعمَّارَّ ْيكَّ أ كَّ وَّ ُيْزلُِف لَّدَّ ِعْندَّ

 ِ َّْحِسْن ف مِ  يْ أ الِنَّا وَّ أُمُ یْ جَّ َّْحوَّ ِرنَّا وْ ِع أ
ْعِرفَّتَّنَّا وَّ  َّا  مَّ ٍد ِمْن إِلٰى  تَّكِلْنَّال َّحَّ أ

ْل عَّلَّْينَّا  لِْقكَّ فَّیَُّمن َّ عَّلَّْينَّا وَّ تَّفَّض َّ خَّ
مِ  ِة وَّ یْ بِجَّ لْآِخرَّ ا وَّ ا نْیَّ ائِِجنَّا لِلد ُ وَّ ِع حَّ
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مِ  َّبْنَّائِنَّا وَّ جَّ بَّائِنَّا وَّ أ أْ بِآ نِنَّا یْ ابْدَّ ا ِع إِْخوَّ
ِ  نَّ يْ ُمْؤِمنِ الْ  مِ  يْ ف َّلْنَّاكَّ یْ جَّ أ ا سَّ ِع مَّ

اِحمِ  مَّ الر َّ َّْرحَّ َّنُْفِسنَّا يَّا أ  نَّ يْ لِأ
અને અમારી ઉંમરન ે તારી ઇતાઅત 

માટે અન ેએ બાબતો માટ ે જે તારી 

નજીિ િર ે છે તેની માટ ે અન ે તારી 

પાસ ેથી ફાયદો મેળવનાર િોય અન ે

તારી નજીિ અમારા રૂતબામાું વધારો 

િરનારી િોય તે માટ ે (ઉંમરને) 

તુલાની િર અન ેદરેિ પકરહતથહત તથા 

િાયોમાું અમારી મઆરેફત ને બિેતર 

બનાવ. અન ે અમને તારી 

મખ્લુિમાુંથી િોઈ એિના પિ િવાલ ે

ન િર જેથી અમારી પર એિસાન 

જતાવે અન ેઅમારી પર દહુનયા અન ે

https://downloadshiabooks.com/



હિલ્યતુલ રજબીય્યૂન 

 

અનકુ્રમહિિા  302 

 

આખેરત ની બધી િાજતો પુરી િરી 

એિસાન ફરમાવ. અન ે અમારા 

બાપ-દાદાઓ તથા દીિરાઓ તથા 

બધા જ મોમીન ભાઈઓ માટે જે 

િાુંઈ પિ અમે અમારા માટે માુંગિી 

િરીયે છીએ તે આપવાની શરૂઆત 

િર. અય રિેમ િરનારામાું સૌથી 

વધારે રિેમ િરનાર! 

 َّ ُهم  َّلل ٰ ظِ ا َّلُكَّ بِاْسِمكَّ الْعَّ َّْسأ ِم وَّ يْ إِن َّا ن
ل ِيَّ يْ ُملْكِكَّ الْقَّدِ  َّْن تُصَّ م ٍَّد وَّ ِم أ عَّلٰى ُمحَّ
م َّدٍ  َّ  آِل ُمحَّ َّْن ت نْبَّ وَّ أ ْغِفرَّ لَّنَّا الذ َّ

ظِ  َّا  همَّ إِن َّ يْ الْعَّ ظِ ل إِل َّا  مَّ يْ يَّْغِفُر الْعَّ
ظِ  ُهم َّ ، ُم يْ الْعَّ َّلل ٰ ا وَّ ا ُم ٰهذَّ ب  الُْمكَّر َّ رَّجَّ
ْمتَّنَّا بِ  ْي ال َّذِ  َّْكرَّ َّْشُهِر الُْحُرِم  هأ ُل أ َّو َّ أ
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ْمتَّنَّا بِ  َّْكرَّ ِم  هأ لْأُمَّ فَّلَّكَّ ، ِمْن بَّيِْن ا
ْمُد يَّا ذَّا الْ  ِم وْ ُج الْحَّ رَّ  ، ِد وَّ الْكَّ

અય અલ્લાિ! અમે તારી પાસ ે

સવાલ િરીય ે છીએ તારા મિાન 

નામના વાતતાથી અન ે તારી જૂની 

બાદશાિી થાિી િે િ. મોિમ્મદ 

(સ.અ.વ.) અન ે આલ ે મોિમ્મ 

(સ.અ.વ.) પર દુરૂદ નાઝીલ િર અન ે

અમારા મોટા ગુનાિોન ે માફ િર 

િારિિે મિાન જ મોટા ગુનાિોન ે

માફ િરી શિ ેછે, અય અલ્લાિ! અન ે

આ રજબ મુિરમ મહિનો છે જેમાું તે 

અમોને માનવુંત બનાવ્યા. િરામ 

મહિનાઓમાું સૌથી પિલેો છે.િે 

જેના થિી અમોને અન્ય ઉમ્મતો પર 
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શે્રષ્ઠતા આપી તો તારા વખાિ છે. 

અય સખાવત અન ેિરમના માહલિ 

َّلُكَّ بِ  ِم  هفَّأَّْسأ َّْعظَّ لْأ وَّ بِاْسِمكَّ ا
 َّ لْأ ِم ا َّْعظَّ لْأ ِم ا َّْعظَّ لْأ ِم ا ْكرَّ َّ لْأ ل ِ ا جَّ

لَّْقتَّ  ْي ال َّذِ  ِ  هخَّ َّ ف َّ  يْ فَّاْستَّقَّر  ا ِظل ِكَّ فَّل
ل ِيَّ إِلٰى  يَّْخُرُج ِمْنكَّ  َّْن تُصَّ عَّلٰى  غَّيِْركَّ أ

م َّدٍ  اِهرِ  ُمحَّ َّْهِل بَّْيِتِه الط َّ َّْن يْ وَّ أ نَّ وَّ أ
اِملِ  لَّنَّا ِمنَّ الْعَّ ِتكَّ وَّ یْ نَّ فِ يْ تَّْجعَّ اعَّ ِه ِبطَّ

لْآِملِ  فَّ یْ نَّ فِ يْ ا ِتكَّ ِه لِشَّ ُهم َّ ، اعَّ َّلل ٰ ا
بِ إِلٰى  اْهِدنَّا اِء الس َّ وَّ ْل یْ سَّ ِل وَّ اْجعَّ

يْرَّ مَّقِ یْ مَّقِ  كَّ خَّ ِ یْ لَّنَّا ِعْندَّ ِظل ٍ  يْ ٍل ف
لِ  زِ یْ ظَّ ْسبُنَّا وَّ يْ ٍل وَّ ُملٍْك جَّ ٍل فَِّإن َّكَّ حَّ
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كِ  ُهم َّ  ، ُل یْ نِْعمَّ الْوَّ َّلل ٰ نَّ يْ اقْلِبْنَّا ُمْفلِحِ ا
َّا  لَّْينَّا وَّ ٍب عَّ وْ نَّ غَّْيرَّ مَّْغُض يْ ُمْنِجحِ  ل
ال ِ  اِحمِ يْ ضَّ مَّ الر َّ َّْرحَّ ْحمَِّتكَّ يَّا أ   نَّ يْ نَّ ِبرَّ

તો િુું તારી પાસે િરું છુું તેના 

(રજબ) થિી અન ે તારા સૌથી 

મિાન, સૌથી મિાન, સૌથી મિાન 

નામ તથા તારા જલાલતવાળા અન ે

તારા ઈઝ્ઝતદાર નામના િિના 

વાતતાથી િે જેના થિી તે (રજબ 

માસ) ને પેદા િયો અન ે પછી તારા 

સાયામાું હતથર થયો એ નામ જે 

તારાથી બીા સુધી નથી પિોંચી 

શિતુું (લાયિાત નથી ધરાવતા અન્ય 

િોઈ િે તેના સુધી નામ પિોંચી શિ)ે 

િે િ. મોિમ્મદ (સ.અ.વ) અન ે
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તેમના પાિ એિલબેત પર સલવાત 

મોિલ. અને અમોને આ મહિનામાું 

તારી ઈતાઅત થિી અમલ 

િરવાવાળાઓમાું અન ેઆ મહિનામાું 

તારી શફાઅતની આશા 

રાખવાવાળાઓમાું ગિતરી િર.          

અય અલ્લાિ! અમોને સીધા રતતાનુું 

માગપદશપન અતા િર અને અમારા 

તથાનને તારી નજીિ શે્રષ્ઠ તથાન 

બનાવ જે િુંમેશાના સાયા િેઠળ 

િોય અન ેતારા મિાન પ્રભુત્વ િઠેળ 

િોય, તો બેશિ તુું અમારા માટે િાફી 

છો અન ે સારામાું સારો વિીલ છો. 

અય અલ્લાિ! અમોને સફળતા અન ે

િામયાબી તરફ ફેરવી દે. જેથી િરીન ે

િોઈ ઉતરનાર તથા ભટિી જનાર 
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સમૂિમાુંથી ન બની જઇયે. તારી 

રિેમત થિી એ રિેમ 

િરવાવાળાઓમાું સૌથી વધારે રિેમ 

િરનાર 

 َّ ُهم  َّلل ٰ تِكَّ وَّ  يْ إِن ِ ا ائِِم مَّْغِفرَّ زَّ َّلُكَّ بِعَّ َّْسأ أ
 َّ ل ْحمَِّتكَّ الس َّ اِجِب رَّ ةَّ ِمْن كُل ِ إِثٍْم امَّ بِوَّ

نِ  ن َِّة وَّ یْ وَّ الْغَّ ْوزَّ بِالْجَّ ٍ وَّ الْفَّ مَّةَّ ِمْن كُل ِ بِر 
اةَّ ِمنَّ الن َّارِ  ُهم َّ  ، الن َّجَّ َّلل ٰ دَّعَّاكَّ ا

اعُ  َّلَّكَّ وْ الد َّ أ ْوتُكَّ وَّ سَّ نَّ وَّ دَّعَّ
 ُ ائِل لَّبَّ إِلَّْیكَّ وْ الس َّ َّلُْتكَّ وَّ طَّ أ نَّ وَّ سَّ
الِبُ  لَّْبُت إِلَّْیكَّ وْ الط َّ ُهم َّ ، نَّ وَّ طَّ َّلل ٰ َّنْتَّ ا أ

هَّى  اُء وَّ إِلَّْیكَّ ُمْنتَّ جَّ الث ِقَُّة وَّ الر َّ
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عَّاِء  ْغبَِّة فِي الد ُ  ، الر َّ
અય અલ્લાિ! બેશિ િુું તારી પાસ ે

સવાલ િરું છુું એ વસીલાઓ જે 

મગફેરતનુું િારિ બન ેઅન ેએ રિેમત 

જે તો પોતાની પર જરૂરી બનાવી દે 

(તારા થી માુંગિી િરું છુું) િે દરેિ 

ગુનાિોથી સલામતીની અન ે દરેિ 

નેિીથી ફાયદામુંદ થવાની અન ે

જન્નત સુધી પિોંચવાની અન ે

જિન્નમ થી છુટિારાની (માુંગિી 

િરું છુું); અય અલ્લાિ! 

પુિારવાળાઓએ તન ેપુિાયો! અને મેં 

પિ તન ે પુિાયો. માુંગિી 

િરવાવાળાઓ એ તારી પાસે માુંગિી 

પિ િરી, અન ે મેં પિ તારી સમક્ષ 
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માુંગિી િરી. અન ે શોધનારાઓએ 

તને શોધ્યો અન ે િુું પિ તારી શોધ 

િરૂ છુું. અય અલ્લાિ! તુું જ મારો 

ભરોસો છે અન ે તુું જ મારી ઉમ્મીદ 

છે! અન ે દુઆઓમાું પિ ઈચ્છાની 

િદ તુું જ છે! 

 َّ ُهم  َّلل ٰ ل ِ ا م َّدٍ  فَّصَّ وَّ آلِِه وَّ  عَّلٰى ُمحَّ
ِل الْیَّقِ  ِ يْ اْجعَّ ِ  يْ نَّ ف ِ وْ وَّ الن ُ  يْ قَّلْب  يْ رَّ ف

رِ  ِ یْ ِص وَّ الن َّ  ْي بَّصَّ ةَّ ف ْدرِ  يْ حَّ وَّ  ْي صَّ
ارِ  هَّ كَّ بِالل َّْیِل وَّ الن َّ ِ عَّلٰى  ِذْكرَّ ان وَّ  يْ لِسَّ

ْمنُ ا وَّاِسع  ِرْزق   َّا  ٍن وَّ وْ ا غَّيْرَّ مَّ ٍر وْ مَّْحُظ ل
 ِ ِ  يْ فَّاْرُزقْن ِ یْ فِ  يْ وَّ بَّاِرْك ل ن زَّقْتَّ وَّ  يْ مَّا رَّ

 ِ ْل ِغنَّايَّ ف غْبَّتِ  يْ نَّْفِس  يْ اْجعَّ مَّا یْ فِ  يْ وَّ رَّ
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ْحمَّ  كَّ بِرَّ اِحمِ ِعْندَّ مَّ الر َّ َّْرحَّ  نَّ يْ ِتكَّ يَّا أ
અય અલ્લાિ તો િ. મોિમ્મદ 

(સ.અ.વ.) અન ે તેમની આલ પર 

રિેમત નાઝીલ િર અન ેમારા કદલમાું 

યિીનને િરાર આપ.અને મારી 

આુંખોમાું રોશની અતા  િર. અન ે

મારા સીનામાું દયા અન ે દરેિ રાત્રી 

અને કદવસ દરમ્યાન તારી યાદ ને 

મારી જીભ પર ારી િર.અને હવશાળ 

રોજી જેમાું અિસેાન જ્જતાવવાનો 

િોઈ અવિાશ ના િોય અને જે રોજી 

તે અતા િરી તેમાું બરિત અતા 

િર.અન ે મારી ાત પ્રત્યે ગની 

(બેહનયાઝ) બનાવી દે. અન ે મારી 

ઈચ્છાઓ જે તારી તરફ છે તારી 

રિેમતની સાથે અય રિેમ 

https://downloadshiabooks.com/



હિલ્યતુલ રજબીય્યૂન 

 

અનકુ્રમહિિા  311 

 

િરવાવાળાઓમાું સૌથી વધારે રિેમ 

િરનાર. 
પછી સજદામાું જઈન ેઆ મજુબ પઢ ે

 َّ ِ ال َّذِ ا َّ ْمُد ِِل  نَّا لِمَّْعِرفَّتِ  ْي لْحَّ ا وَّ  ههَّدَّ
 َّ نَّا بِِول ص َّ تِ  هايَّتِ خَّ اعَّ ف َّقَّنَّا لِطَّ   هوَّ وَّ

વખાિ છે તે ખુદા જેિ ે પોતાની 

મઆરેફ તરફ તમન ે માગપદશપન  

આપ્યુ અન ે પોતાની હવલયત થિી 

મખસુસ િયુપ અન ે પોતાની ઈતાઅત 

થિી તૌફીિ આપી . 
સજ્જદાની િાલતમાું જ એિસો વખત િિ ે

 اا ُشْكر  ُشْكر  
આભાર છે આભાર છે (સો વખત) 

પછી સજ્જદામાુંથી માથુું ઉંચુું િર ેઅને િિ ે: 

 َّ ُهم  َّلل ٰ تِ  يْ إِن ِ ا اجَّ ْدتُكَّ ِبحَّ وَّ  يْ قَّصَّ
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َّلَّتِ  ْهُت  يْ اْعتَّمَّْدُت عَّلَّْیكَّ بِمَّْسأ ج َّ وَّ تَّوَّ
تِ  َّئِم َّ ِ  يْ إِلَّْیكَّ بِأ ت ادَّ ُهم َّ ،   يْ وَّ سَّ َّلل ٰ نْفَّْعنَّا ا ا
ِهْم  ْوِردَُّهْم وَّ اْرُزقْنَّا  بُِحب ِ َّْوِرْدنَّا مَّ وَّ أ

 ِ ن َّةَّ ف َّْدِخلْنَّا الْجَّ ُهْم وَّ أ افَّقَّتَّ  يْ ُمرَّ
مَّ  َّْرحَّ ْحمَِّتكَّ يَّا أ ِتِهْم ِبرَّ ُزْمرَّ

اِحمِ   نَّ يْ الر َّ
અય અલ્લાિ! મારી િાજત પરુી 

થવા મે તારો ઇરાદો િયો છે અન ે

મારા િાયો મા તારી પર ભરોસો િયો 

અને તારી તરફ મો ફેરવ્ય ુછે.અમારા 

ઇમામો અને સરદારો ના વાતતા થી. 

અય અલ્લાિ! તેઓની મિોબ્બત 

થિી મન ેફાયદો પિોચાડ અન ેતેઓ 
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ના તથાન ે અમન ે ઉતારો આપ અન ે

તેઓની િમનશીની અમને નસીબ 

િર અન ે અમોન ે તેઓના સમૂિ મા 

જન્નતમાું દાખલ િર તારી રિેમત 

થિી અય રિેમિરવાવાળાઓ મા 

સૌથી વધારે રિેમ િરનાર. 
 

સત્યાવીસમી તારીખનો કદવસ 

 

ગતુલ 

આ કદવસે ગુતલ િરવુું જોઈએ 

 

રોઝો રાખવો 

આ કદવસનો રોઝો તે ચાર કદવસના 

રોઝાઓમાુંથી એિ છે િે જેની ખાસ ફઝીલત છે 

અને આ રોઝો હસિેર વર્ષપના રોઝાની બરાબર 

અન ેસમિક્ષ છે. 
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સલવાત 

આ કદવસે ઘિી વધાર ેસલવાત પઢે. 

હઝયારત ેરસલૂ ેખદુા (સ.અ.વ.) 

ِحْيِم  بِْسِم  ْحٰمِن الر َّ َّ ، اهلِل الر َّ َّ ا ل اُم لس َّ
ُس  َّاُم عَّلَّْیكَّ  اهللِ لَّ وْ عَّلَّْیكَّ يَّا رَّ ل َّلس َّ ،  ا

َّاُم عَّلَّْیكَّ  اهللِ يَّا نَّبِي َّ  ل َّلس َّ م َّدَّ ،  ا يَّا ُمحَّ
ْبِد  َّاُم عَّلَّْیكَّ  اهللِ بْنَّ عَّ ل َّلس َّ يَّا ،  ا

تَّمَّ الن َِّبی ِ  ا َّن َّكَّ قَّْد  ،  نَّ يْ خَّ ُد أ َّْشهَّ أ
لاةَّ وَّ  بَّل َّْغتَّ  َّقَّْمتَّ الص َّ الَّةَّ وَّ أ سَّ ِ الر 

ْرتَّ بِالْمَّْعرُ  َّمَّ َّاةَّ وَّ أ ك ِف وَّ وْ آتَّْیتَّ الز َّ
بَّْدتَّ  ِر وَّ عَّ ِن الُْمْنكَّ اهللَّ نَّهَّْیتَّ عَّ

ت ٰى  اُمْخلِص   َّتَّاكَّ الْیَّقِ حَّ اُت  ، ُن يْ أ لَّوَّ فَّصَّ
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ْحمَّتُ اهلِل  َّْهِل بَّْيِتكَّ عَّلٰى  وَّ  هعَّلَّْیكَّ وَّ رَّ أ
اِهرِ   نَّ يْ الط َّ

સલામ થાય તમારી પર અય અલ્લાિ 

ના રસૂલ! સલામ થાય તમારી પર 

અય અલ્લાિ ના નબી! સલામ થાય 

તમારી પર અય જ.અબ્દલુલ્િા ના 

દીિરા મોિમ્મદ (સ.અ.વ)!સલામ 

થાય તમારી પર અય નબીયો માું 

સૌથી છેલ્લાું! િુું ગવાિી આપ ુછુું િે 

તમે તમારી રીસાલત ના િાયપ ને 

સુંપૂિપ િયુપ અન ે નમાઝ િાયમ િરી 

અને ઝિાત અદા િરી અને ભલાઈ 

તરફ દોરવતા રિયા. અન ેબુરાઈ થી 

બચાવતા રહ્યા અન ે અલ્લાિ ની 

ખુલુસ થી ઈબાદત અદા િરી ત્યા 
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સુધી મૃત્યુ આવી પિોંચ્યો અલ્લાિ 

ની રેિમત થાય તમારી પર અન ે

તમારા પહવત્ર એિલબેૈત (અ.મુ.) 

પર  
َّْن  ُد أ َّْشهَّ َّا إِلٰهَّ إِل َّا اهلُل  أ َّا  هوَّْحدَّ ل ل

رِ  م َّد   هكَّ لَّ يْ شَّ َّن َّ ُمحَّ َّْشهَُّد أ ْبُد وَّ أ وَّ  ها عَّ
ُس  ُس  هلُ وْ رَّ َّن َّكَّ رَّ ُد أ َّْشهَّ َّن َّكَّ اهلِل ُل وْ وَّ أ وَّ أ

ْبِد  م َُّد بُْن عَّ َّن َّكَّ قَّْد اهلِل ُمحَّ ُد أ َّْشهَّ وَّ أ
 َّ ل ا ْحتَّ لِأُم َِّتكَّ بَّل َّْغتَّ ِرسَّ ب ِكَّ وَّ نَّصَّ اِت رَّ
 ِ اهَّْدتَّ ف بِ  يْ وَّ جَّ بَّْد اهلِل ِل یْ سَّ اهللَّ تَّ وَّ عَّ

ت ٰى  َّتَّاكَّ الْیَّقِ حَّ ُن بِالِْحْكمَِّة وَّ يْ أ
َّد َّْيتَّ ال َّذِ  نَِّة وَّ أ سَّ ِة الْحَّ  ْي الْمَّْوِعظَّ
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ُؤفْتَّ  َّن َّكَّ قَّْد رَّ ق ِ وَّ أ عَّلَّْیكَّ ِمنَّ الْحَّ
َّى الْ  نَّ وَّ غَُّلْظتَّ يْ بِالُْمْؤِمنِ   ، نَّ يْ كَّافِرِ عَّل
ل ِ اهلُل  فَّبَّل َّغَّ  ِف مَّحَّ رَّ لَّ شَّ َّفْضَّ بِكَّ أ
 نَّ يْ مِ الُْمكَّر َّ 

િુ સાક્ષી આપુ છુ િે અલ્લાિ હસવાય 

અન્ય િોઇ ખુદા નથી.તે એિ જ અન ે

તેનો િોઈ ભાગીદાર નથી અન ેસાક્ષી 

આપુું છુું િે િ.મોિમ્મદ (સ.અ.વ) 

તેમના બુંદા અન ે રસૂલ છે. અને િુ 

સાક્ષી આપ ુછુ િે બેશિ તમે અલ્લાિ 

ના રસૂલ છો. અન ે તમે મોિમ્મદ 

જ.અબ્દલુિા ના યુગ છો. અન ે િુ 

સાક્ષી આપ ુછુ  િે બેશિ તમે તમારા 

પાલનિાર ના (સુંદેશા ને)રીસાલત ને 
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પોિચાડી અન ે તમારી ઉમમત ને 

નસીિત િરી (હિિમત અને સારી 

ભલામિ થિી).અન ે અલ્લાિ ની 

રાિ મા જેિાદ િરી અન ે તમે 

અલ્લાિ ની બુંદગી િરી ત્યા સુધી િે 

મૃત્યુ નો સમય આવી પિોચ્યો! અન ે

તમારી પર જે િિો િતા તેન ે અદા 

િયાપ અન ે બેશિ તમે મોમીનો પ્રત્ય ે

પ્રેમાિ િતા અન ે િાફીરો પર 

ગઝબનાિ િતા. તો અલ્લાિ તમને 

માનવુંત લોિો ના મિામ સુધી 

પિોચાડે.  

  َّ ِ ا ْمُد ِِل ٰ نَّا بِكَّ ِمنَّ لْحَّ  ال َِّذي اْستَّْنقَّذَّ
لالَّةِ  ْرِك وَّ الض َّ ُهم َّ  ، الش ِ َّلل ٰ ْل ا فَّاْجعَّ

اِت مَّلا لَّوَّ تِكَّ وَّ صَّ ا لَّوَّ ئِكَِّتكَّ صَّ
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بِ  لِ يْ الُْمقَّر َّ َّنِْبیَّائِكَّ الُْمْرسَّ نَّ وَّ يْ نَّ وَّ أ
الِحِ  مَّاوَّاِت يْ ِعبَّاِدكَّ الص َّ َّْهِل الس َّ نَّ وَّ أ

ِض  َّرَّ لْأ ب َّ يْ وَّ ا ب َّحَّ لَّكَّ يَّا رَّ نَّ وَّ مَّْن سَّ
الَّمِ  لِ  نَّ يْ الْعَّ َّو َّ لْأ لْآِخرِ يْ ِمنَّ ا  نَّ يْ نَّ وَّ ا

م َّدٍ  ُس  عَّلٰى ُمحَّ ْبِدكَّ وَّ رَّ ی ِكَّ وَّ لِكَّ وَّ نَّبِ وْ عَّ
َّمِ  بِ يْ أ ِفی ِكَّ وَّ يْ ِنكَّ وَّ نَِّجی ِكَّ وَّ حَّ ِبكَّ وَّ صَّ

تِكَّ ِمْن  تِكَّ وَّ ِخيَّرَّ ْفوَّ ِتكَّ وَّ صَّ اص َّ خَّ
لِْقكَّ   خَّ

આભારમુંદ છુું અલ્લાિ નો િે અમને 

તમારા થિી શીિ ૅ અન ે ગમુરાિી થી 

છુટિારો આપ્યો. અય અલ્લાિ! તારી 

સલવાત અન ે તારા મુિરબ 
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ફરીશતાઓ ની સલવાત તથા તારા 

મોિલેલા નાબીઓની સલવાત તથા 

તારા સાલિે બુંદાઓ તરફથી તથા 

આસમાન વાળાઓ અન ે

જમીનવાળાઓ તરફથી અને જે િોઈ 

તારી તસબીિ િર ે છે. એય 

દુહનયાઓના પાલનિાર તેના તરફથી 

જે અવ્વલીન અન ે આખેરીન માુંથી 

છે.(તેઓ બધા તરફથી)સલવાત 

થાય. િ.મોિમ્મદ ( સ.અ.વ)તારા 

બુંદા, અને તારા રસૂલ પર અન ેતારા 

નબી પર, અન ે તારા અમાનતદાર 

પર, અન ેતારા શરીફ બુંદા પર અન ે

તારા દોતત પર અન ેતારા ચુુંટાએલા 

અને તારા મખ્સસુ િરેલા અન ેતારા 

નીમાએલા અન ે તારી બધીજ 
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મખલુિ મા સૌથી શે્રષ્ઠ પર (સલવાત 

મોિલ). 

  َّ ُهم  َّلل ٰ فِ ا ةَّ الر َّ رَّجَّ َّْعِطِه الد َّ ةَّ وَّ آتِِه یْ أ عَّ
ِس  ثُْه مَّقَّام   لَّةَّ ِمنَّ یْ الْوَّ بْعَّ ن َِّة وَّ ا ا الْجَّ
لُ  ها يَّْغِبُط د  وْ مَّْحمُ  َّو َّ لْأ نَّ وَّ وْ بِِه ا

لْآِخرُ  ُهم َّ  ، نَّ وْ ا َّلل ٰ إِن َّكَّ قُلْتَّ وَّ لَّْو ا
لَّمُ  َّن َُّهْم إِْذ ظَّ اءُ وْ أ ُهْم جَّ َّنُْفسَّ كَّ وْ ا أ
وَّ اْستَّْغفَّرَّ لَُّهُم اهللَّ فَّاْستَّْغفَُّروا 

ُس  ُدوا وْ الر َّ جَّ ب  تَّو َّ اهللَّ ُل لَّوَّ ا وَّ م  یْ ا رَّحِ ا
َّتَّْيُتكَّ ُمْستَّْغِفر   يْ إِن ِ  ِ وْ ا ِمْن ذُنُ ا تَّائِب  أ وَّ  يْ ب
ُه بِكَّ  يْ إِن ِ  ج َّ َّتَّوَّ َّى اهلِل  أ ب ِ إِل ب ِكَّ  يْ رَّ وَّ رَّ

 ِ ِ وْ ذُنُ  يْ لِیَّْغِفرَّ ل   يْ ب
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અય અલ્લાિ તેઓન ે ઉચ્ચ દરજ્જા 

અતા િર, અન ે તેઓન ે જન્નત નો 

વસીલો અતા િર. તેઓન ે પસુંદીદા 

મિામ પર મબઉસ િર િે પસાર થઈ 

ચૂિેલા અને આવનારા બધાજ તેઓ 

પર રતાિ િર.ે અય અલ્લાિ! તે 

ફરમાવ્ય ુછે ( અય રસૂલ) અગર આ 

લોિો પોતાની પર ઝુલ્મ િર ે અન ે

તમારી પાસ ે આવ ે અન ે અલ્લાિ 

પાસે માફી ની માુંગિી િર ે અન ે

રસૂલ(સ.અ.વ)તેઓ માટ ેઈતતેગફાર 

િરે તો અલ્લાિ ને મેિરબાન તથા 

તૌબા િબલૂ િરનાર પામશે. િુ 

અત્યાર ે માફી માુંગતો અને તૌબા 

િરતો તમારી (રસલૂ) પાસ ેઆવ્યો છુ 

અને તમારા વસીલા થિી મારી કદશા 
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ને અલ્લાિ અન ે પરવરદીગાર તરફ 

િરૂું છુું. જેથી મારા ગુનાિો ને માફ 

િરે. 

 
હઝયારત ેિઝરત અલી (અ.) 

આ ઈદના કદવસે પિ તે જ હઝયારત પઢી 

શિાય છે જેનો હઝક્ર પેજ નુંબર ૧૨૧ પર ઈદ ે

બેઅસતની રાતના આમાલમાું થઇ ચુક્યો છે  

 

બાર રિાત નમાઝ 

ઈમામ મોિમ્મદ તિી (અ.) થી કરવાયત 

છે િે આપ (અ.) રજબની પુંદરમી તારીખ ે

તેમજ સત્યાવીસમી તારીખ ેરોઝા રાખતા અને 

આપના તમામ સાથીઓ પિ રોઝા રાખતા; 

ત્યારબાદ ઈમામ(અ.) એ તઓેન ે ફરમાવ્યુું િ ે

બે-બે રિઆત િરીને બાર રિઆત નમાઝ પઢ ેિ ે

જેની દરેિ રિઆતમાું સૂરએ અલ્િમ્દ પછી િોઈ 

પિ સુરો પઢ;ે અન ે નમાઝો પુરી થયા પછી 

ચાર-ચાર વખત સૂરએ અલ્િમ્દ, સૂરએ 
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તવ્િીદ, સૂરએ ફલિ અને સૂરએ નાસ પઢે. 

ત્યારબાદ ચાર વખત પઢ ે: 

َّا إِلٰهَّ إِل َّا اهلُل  انَّ اهلُل  وَّ ل َّْكبَُّر وَّ ُسْبحَّ أ
ِ اهلِل  ْمُد ِِل ٰ َّا   وَّ وَّ الْحَّ ْولَّ وَّ ل َّا  حَّ ةَّ ل إِل َّا  قُو َّ

ظِ اهلِل بِ  لِي ِ الْعَّ  ِم يْ الْعَّ
તરજુમો: અલ્લાિ હસવાય િોઈ 

ઈબાદત ને લાયિ નથી અને અલ્લાિ 

દરેિ વતત ુ થી મોટો છે, અને 

અલ્લાિ પાિ છે અન ે અલ્લાિ ના 

વખાિ છે અન ેિોઈ પિ શહક્ત નથી 

પિ અલ્લાિ થિી જ. 
ત્યારબાદ ચાર વખત પઢ ે: 

 َّ َّهلُل هللُ ا ب ِ  ا َّا ، يْ رَّ ْيئ   هأُْشِرُك بِ ل َّا ،  ا شَّ ل
ب ِ  د   يْ أُْشِرُك بِرَّ َّحَّ  ا أ
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તરજુમો:અલ્લાિ, અલ્લાિ મારો 

પરવરદીગાર છે. તેના મા િોઈ શરીિ 

નથી ાિતો, િોઈ પિ ને મારા 

પરવરદીગાર મા શરીિ નથી ાિતો. 

 

બાર રિાત નમાઝ (બીજી) 

અબુલ િાહસમ િુસનૈ બીન રવ્િ (ર. અ.) 

થી કરવાયત છે િ ે આ કદવસે બે-બે રિઆત 

િરીન ે બાર રિઆત નમાઝ પઢ ે િે જેની દરિે 

રિઆતમાું સૂરએ અલ્િમ્દ પછી િોઈ પિ 

બીજો સુરો પઢ ેઅન ેત ેદરેિ બ ેરિઆત નમાઝ 

બાદ આ દુઆ પઢ ે: 

ِحْيِم  ْحٰمِن الر َّ ْمُد ، بِْسِم اهلِل الر َّ الْحَّ
 ِ لَّد   ْي  ال َّذِ ِِل ٰ  هلَّ ا وَّ لَّْم يَُّكْن لَّْم يَّت َِّخْذ وَّ
رِ  لِي   ِمنَّ  هك  فِي الُْملِْك وَّ لَّْم يَُّكْن لَّ يْ شَّ وَّ

ل ِ وَّ كَّب ِْرهُ تَّْكبِ  ِ  ،  ار  يْ الذ ُ ت َّ ِ  يْ يَّا عُد   يْ ف
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 ِ ت َّ ِ  يْ ُمد  اِحب ِ  يْ يَّا صَّ ِ  يْ ف ت َّ لِي ِ  يْ ِشد  ِ  يْ يَّا وَّ  يْ ف
تِ  ِ  يْ نِْعمَّ اث ِ  يْ يَّا ِغیَّ غْبَّتِ  يْ ف احِ  يْ رَّ ِ  يْ يَّا نَّجَّ  يْ ف
تِ  اجَّ اِفظِ  يْ حَّ ِ  يْ يَّا حَّ ِ  يْ غَّْیبَّتِ  يْ ف َّ ف َّافِي   يْ يَّا ك
 ِ ت ِ  يْ يَّا أُنِْس  يْ وَّْحدَّ تِ  يْ ف َّنْتَّ ،  يْ وَّْحشَّ أ

 ِ ت ْورَّ اتُِر عَّ َّنْتَّ  يْ الس َّ ْمُد وَّ أ فَّلَّكَّ الْحَّ
ِ یْ الُْمقِ  ت ثْرَّ َّنْتَّ  يْ ُل عَّ ْمُد وَّ أ فَّلَّكَّ الْحَّ

ْرعَّتِ  ْمُد  يْ الُْمْنِعُش صَّ ل ِ  ، فَّلَّكَّ الْحَّ صَّ
م ٍَّد وَّ آِل  م َّدٍ عَّلٰى ُمحَّ ِ  ُمحَّ ت ْورَّ  يْ وَّ اْستُْر عَّ

ْوعَّتِ  ِ  يْ وَّ آِمْن رَّ َّقِلْن ِ  يْ وَّ أ ت ثْرَّ وَّ اْصفَّْح  يْ عَّ
 ِ ْن ُجْرم ِ  يْ عَّ ئَّات ي ِ ْن سَّ اوَّْز عَّ ِ  يْ وَّ تَّجَّ  يْ ف

ْدِق ال َِّذ  ن َِّة وَّْعدَّ الص ِ اِب الْجَّ َّْصحَّ  ْي أ
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َّانُ   نَّ وْ عَُّد وْ ا يُ وْ ك
વખાિ છે તે અલ્લાિ ના જેિ ેિોઈ 

ઔલાદ નથી. અને તેની સલ્તનત મા 

િોઈ ભાગીદાર નથી ન તો િોઈ 

મદદગાર અન ે તેને મિાન ગિવો 

જોઈએ અય મારી આખી ઉમર 

ભાથુું. અય મુસીબત ના સમય ના 

સાથી,અય નેઅમતો મા મારા વલી, 

અય રગબત મા ફકરયાદ ેપિોચનાર, 

અય મારી િાજતો ની જીત,અય 

મારી ગરેિાજરી મા િીફાઝત 

િરનાર, અય એિલતા મા મારી 

કિફાયત િરનાર, અય ભય મા મારા 

સાથી.તુું મારી ખામીયો નો ઢાુંિ 
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પીછાડો િરનાર છે. તારો આભાર તુું 

મારી ભૂલો ને અિદેખી િર ે છે. તુું 

મને જ્જયાર ે િુું પડીભાુંગ્યો તો તે મન ે

ઊભો િરી ઊંચાઈ અપપિ િરી તારા 

વખાિ છે. િ.મોિમ્મદ (સ.અ.વ 

)અને આલ ે મોિમ્મદ (સ.અ.વ)પર 

રેિમત નાઝીલ િર.આને મારી 

ખામીઓ ને છુપાવી દે. મારા ડર ને 

રક્ષિ મા ફેરવી નાખ,મારી ભુલો ને 

જતી િર અન ેઅન ેમારા ગુનાિો થી 

આુંખ બુંધ િરી દે. અને મારી 

ખરાબીયો ને માફ િર. અને જન્નત 

મા જવાવાળા સમૂિ સાથ ે મન ે

શાહમલ િર તારા એ સત્યવચન સાથ ે

જે તે તેઓન ેઆપ્યુું છે. 
ત્યારબાદ સાત-સાત વખત સૂરએ 

અલ્િમ્દ, સૂરએ તવ્િીદ, સૂરએ ફલિ, સૂરએ 
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નાસ, સૂરએ િાફેરૂન, સૂરએ ઇન્ના અન્ઝલ્ના, 

આયતુલ િુરસી અન ેત્યારબાદ સાત વખત પઢ ે

: 

َّا إِلٰهَّ إِل َّا اهلُل  انَّ اهلُل  وَّ ل َّْكبَُّر وَّ ُسْبحَّ أ
َّا  وَّ اهلِل  ْولَّ وَّ ل َّا  حَّ ةَّ ل  اهلِل بِ إِل َّا  قُو َّ

અલ્લાિ સીવાય િોઈ માબુદ નથી 

અને અલ્લાિ સૌથી મિાન છે અન ે

પાિ છે અલ્લાિ અન ે િોઈ પિ 

તાિત અલ્લાિ સીવાય નથી. 
ત્યારબાદ સાત વખત પઢે : 

 َّ َّهلُل ا ب ِ هلُل ا َّا ،  يْ رَّ ْيئا  هأُْشِرُك بِ ل  شَّ
અલ્લાિ! અલ્લાિ! મારો 

પરવરદીગાર છે અન ેિોઈ પિ વતત ુ

ને અલ્લાિ નો ભાગીદાર નથી 

માનતો. 
ત્યારબાદ જે િાજત િોય તે માુંગ ે 
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ઈમામ િાહઝમ (અ.) ની દઆુ  
ઈમામ મુસા િાહઝમ (અ.) ન ે જે કદવસ ે

બગદાદ લઇ જવામાું આવ્યા તે કદવસે ઈમામ 

(અ.) એ આ દઆુ પઢી િતી.  

ِحْيِم  ْحٰمِن الر َّ ْن ، بِْسِم اهلِل الر َّ يَّا مَّ
م َّنَّ  اُوِز وَّ ضَّ ْفِو وَّ الت َّجَّ َّمَّرَّ ِبالْعَّ ُه  أ نَّْفسَّ

اُوزَّ  ْفوَّ وَّ الت َّجَّ اوَّزَّ  ،الْعَّ فَّا وَّ تَّجَّ ْن عَّ يَّا مَّ
اوَّْز يَّا كَّرِ  يْ اْعُف عَّن ِ  ُهم َّ  ،ُم يْ وَّ تَّجَّ َّلل ٰ وَّ ا

َّْعیَِّت الْحِ  لَُّب وَّ أ ى الط َّ َّْكدَّ لَُّة وَّ یْ قَّْد أ
عَّ  نْقَّطَّ اُل وَّ ا لْآمَّ ِت ا سَّ الْمَّْذهَُّب وَّ دَّرَّ

اءُ  جَّ كَّ ، ِمْنكَّ إِل َّا  الر َّ َّا  وَّْحدَّ رِ ل كَّ يْ شَّ
 لَّكَّ 
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અય એ િે જેિ ેમાફી અન ેબાખ્શીસ 

નો િુિમ આપ્યો છે અને માફી અન ે

ક્ષમા ને પોતાના ઓિદ ે લઈ તેની 

જવાબદારી લીધી છે. અય 

માફિરનાર અન ેબખ્શનાર મન ેમાફ 

િર અન ે મારા થી જતુ િર. અય 

િરીમ! અય અલ્લાિ! જરૂરત સખત 

થઈ ગઈ છે અન ે તેન ેપૂરી િરવાના. 

મને મુતાિેલી માું મુિી દીધો છે અન ે

ઉમ્મીદો જુની થઈ ગઈ અને આશા 

ની દોરી તારા િે જે એિ જ અન ેિોઈ 

શરીિ વગરનો છે. (તારા) સીવાય 

દરેિ થી િપાઈ ગઈ.  

 َّ ُهم  َّلل ٰ الِِب إِلَّْیكَّ  يْ إِن ِ ا طَّ َِّجُد ُسُبلَّ الْمَّ أ
ْيكَّ  اِء لَّدَّ جَّ نَّاِهلَّ الر َّ ة  وَّ مَّ عَّ ُمْشرَّ
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عَّاِء لِمَّْن دَّعَّاكَّ  ابَّ الد ُ َّبْوَّ ة  وَّ أ عَّ ُمتْرَّ
 ْ ل ة  وَّ ا انَّ اِ ُمفَّت َّحَّ انَّةَّ لِمَِّن اْستَّعَّ  ْسِتعَّ

اعِ  َّن َّكَّ لِدَّ َّعْلَُّم أ ة  وَّ أ كَّ یْ بِكَّ ُمبَّاحَّ
اِرِخ إِلَّْیكَّ  ابٍَّة وَّ لِلص َّ بِمَّْوِضِع إِجَّ

َّن َّ فِي الل َّْهِف  ٍَّة وَّ أ ث ِد إِغَّا إِلٰى  بِمَّْرصَّ
ض  وْ جُ  تِكَّ ِعوَّ مَّاِن بِِعدَّ ا ِمْن ِدكَّ وَّ الض َّ

ْنِع الْبَّاِخلِ  ْنُد يْ مَّ ِ وْ نَّ وَّ مَّ م َّا ف ة  عَّ  يْ حَّ
َّْيِدي الُْمْس  َّن َّكَّ يْ تَّأْثِرِ أ َّا  نَّ وَّ أ تَّْحتَِّجُب ل
لِْقكَّ  ْن خَّ َّْعمَّاُل إِل َّا  عَّ لْأ ُهُم ا َّْن تَّْحُجبَّ أ

اِد وْ دُ  لَّ زَّ َّفْضَّ َّن َّ أ نَّكَّ وَّ قَّْد عَّلِْمُت أ
ا  ادٍَّة يَّْختَّاُركَّ ِبهَّ ْزُم إِرَّ اِحِل إِلَّْیكَّ عَّ الر َّ
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 ِ ادَِّة قَّلْب لِْإرَّ ْزِم ا اكَّ بِعَّ   يْ وَّ قَّْد نَّاجَّ
અય અલ્લાિ! મે ઉમ્મીદો પુરી 

થવાના દરવાા ને તારી તરફ ખુલ્લો 

પામુ છુ અન ે ઝરિા તારી નજીિ 

પાિીદાર છે અન ે જે િોઈ  તારી 

બારગાિ માું દુઆ િર ેતેના માટે તારા 

દુઆના દરવાા ને ખુલ્લા મુક્યા છે 

અને જે તારી પાસે મદદ માુંગે છે 

તારી મદદ તેના માટ ેપ્રાપ્ય છે અન ે

િુ ાણ છુ િે જે તારી પાસે સવાલ 

િરે તેન ે તુ જવાબ આપ ે છે અન ે

ફરીયાદ િરનાર ની ફરીયાદરસીએ તુ 

પિોચ ેછે અન ેબેશિ તારી સખાવત 

ની ઈલ્તેમાસ િરવી અન ેતારા વાયદા 

પર હવચવાસ િરવો િુંજૂસો થી 

બચવાનુ િારિ છે અને તમામ 
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માલદારો  ની ખુશામત થી બચવાનો 

રતતો છે તુ તારા બુંદાઓ થી છુપો 

નથી િા અગર તેઓ ના િયો તારા 

અને એમના વચ્ચે પડદો નાખી દે. 

અને બેશિ મે ાિી લીધ ુછે િે તારી 

તરફ િુચ િરનાર નો શે્રષ્ઠ ભાથ ુ

મજબુત ઇરાદો છે િે જેના દ્વારા 

તને અપનાવી લ ે છે અને આજ 

મજબુત ઈરાદા થિી મારા દીલે તારી 

સાથ ેમુનાાત િરી છે 

اٍج وَّ  ا رَّ ٍة دَّعَّاكَّ ِبهَّ َّلُكَّ بِكُل ِ دَّْعوَّ َّْسأ  أ
لَّ  َّمَّ ثْتَّ  هبَّل َّْغتَُّه أ َّغَّ اِرخ  إِلَّْیكَّ أ َّْو صَّ أ

تَّ  ْرخَّ ْلهُ  هصَّ َّْو مَّ ْكرُ وْ أ ْجتَّ وْ ف  مَّ ب  فَّر َّ
فَّْرتَّ لَّ  هكَّْربَّ  اطِئ  غَّ َّْو ُمْذنِب  خَّ َّْو  هأ أ
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َّْو فَّقِ  َّتْمَّْمتَّ نِْعمَّتَّكَّ عَّلَّْیِه أ اف ى أ ر  يْ ُمعَّ
ةِ  ْعوَّ َّْیِه وَّ لِِتلْكَّ الد َّ ْيتَّ ِغنَّاكَّ إِل َّْهدَّ  أ

نِْزلَّة   كَّ مَّ ق   وَّ ِعْندَّ ل َّْیتَّ إِل َّا  عَّلَّْیكَّ حَّ صَّ
م َّدٍ  م ٍَّد وَّ آِل ُمحَّ ْیتَّ  عَّلٰى ُمحَّ وَّ قَّضَّ

ائِجِ  وَّ ِة وَّ  يْ حَّ لْآِخرَّ ا وَّ ا نْیَّ ائِجَّ الد ُ وَّ حَّ
ا  ُم ال َّذِ ٰهذَّ ُب الُْمكَّر َّ ج َّ ب  الُْمرَّ  ْي رَّجَّ

ْمتَّنَّا بِ  َّْكرَّ َّْشُهِر الُْحُرِم  هأ ُل أ َّو َّ أ
ْمتَّنَّ  َّْكرَّ ِم يَّا ذَّا  ها بِ أ لْأُمَّ ِمْن بَّيِْن ا

ِم وْ الُْج  رَّ  ِد وَّ الْكَّ
અને તારી પાસે સવાલ િરૂ છુ દરેિ 

એ દુઆ થિી જેના દ્વારા તન ે

પૂિારવામાું આવ્યો , એ ઉમ્મીદવાર 
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જેને તે આરઝૂ સુધી પિોચાડી દીધો.  

એ ફરીયાદી જે તારા દરવાજે ફરીયાદ 

િરી અન ે તુ તેની ફરીયાદ ે પિોચ્યો 

અથવા એ ગમગીન ભાુંગી પડેલો 

જેના ગમ ને તે દુર િયો અથવા એ 

ગુનાિગાર અન ેબરુો જેના ગુનાિ ને 

તે માફ િરી દીધા અથવા એ તુંદુરતત 

જેની પર તે તારી સુંપૂિપ નેઅમતો 

ઉતારી અથવા એ બેિસ જેને તે 

તાવુંગરી ની ભેટ આપી ( તેઓ  

બધા જેવી દુઆ િરી િરૂ છુ .) અન ે

આવી દુઆ તારા થી િરવી તારો િિ 

છે અન ે તારી પાસ ે મિામ છે આ 

દુઆ ના વાતતા થી િ.મોિમ્મદ ( 

સ.અ.વ. ) અન ે આલે મોિમ્મદ ( 

સ.અ.વ. ) પર દુરૂદ મોિલ અન ે
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મારી દુનીયા અન ે આખેરત ની 

િાજતો પૂરી િર. આ રજબ ે

મુરજ્જજબ મુિરમ ( મિીનો ) છે િે 

અમોને આ માસ થિી  માનવુંત 

બનાવ્યા તે િરામ મિીનાઓ માું 

પ્રથમ છે િે જેના દ્વારા તે અમોને 

બીજી િૌમો પર ઇઝ્ઝત આપી. અય 

સખાવત અન ેજુદ નો માલીિ 

َّلُكَّ بِ  ِم  هفَّنَّْسأ َّْعظَّ لْأ وَّ بِاْسِمكَّ ا
ِم  ْكرَّ َّ لْأ ل ِ ا لْأَّجَّ ِم ا َّْعظَّ لْأ ِم ا َّْعظَّ لْأ ا

لَّْقتَّ  ْي ال َّذِ  ِ  هخَّ َّ ف ِظل ِكَّ فَّلا  يْ فَّاْستَّقَّر 
ل ِيَّ إِلٰى  يَّْخُرُج ِمْنكَّ  َّْن تُصَّ  عَّلىٰ  غَّيِْركَّ أ

م َّدٍ  اِهرِ  ُمحَّ َّْهِل بَّْيِتِه الط َّ نَّ وَّ يْ وَّ أ
اِملِ  لَّنَّا ِمنَّ الْعَّ ِتكَّ وَّ یْ نَّ فِ يْ تَّْجعَّ اعَّ ِه ِبطَّ
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لْآِملِ  ِتكَّ یْ نَّ فِ يْ ا فَّاعَّ ُهم َّ  ،  ِه بِشَّ َّلل ٰ وَّ ا
بِ إِلٰى  اْهِدنَّا اِء الس َّ وَّ ْل یْ سَّ ِل وَّ اْجعَّ

يْرَّ مَّقِ یْ مَّقِ  كَّ خَّ ِ یْ لَّنَّا ِعْندَّ ِظل ٍ  يْ ٍل ف
لِ  كِ  ٍل یْ ظَّ ْسبُنَّا وَّ نِْعمَّ الْوَّ ُل وَّ یْ فَِّإن َّكَّ حَّ

لاُم  يْنَّ وَّ عَّلٰى  الس َّ فَّ ِعبَّاِدهِ الُْمْصطَّ
تُ  ا لَّوَّ َّْجمَّعِ  هصَّ  نَّ يْ عَّلَّْيِهْم أ

તારી પાસે માિે રજબ ના િિ ના 

વાતતા થી સવાલ િરીએ છીએ અન ે

તારા એ મિાન, સવોિમ અન ે

અઝમતવાળુ અને મનવુંત િે જેના 

દ્વારા ( માિ ે રજબ ) ને બનાવ્યો 

અને તારા સાયા માું તથાપીત થયો 

અને તે ( માિે રજબ ) તારી થી 
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બિાર નીિળી બીા સુધી નથી 

પિોંચતો િે િ.મોિમ્મદ ( સ.અ.વ. 

) અન ે તેમના પાિ એિલેબૈત પર 

સલવાત મોિલ અન ે અમોને આ 

માસમાું તારી ઇતાઅત પર અમલ 

િરવાવાળાઓ માું  િરાર આપ અન ે

તારી શફાઅત ની ઉમ્મીદ 

રાખનારાઓ માુંથી બનાવ. અય 

અલ્લાિ! અમોને સીધા માગપ ની 

િીદાયત ફરમાવ . અમારા રિેઠાિ ને 

તારા િુંમેશા બાિી રિનેાર સાયા 

િેઠળ શે્રષ્ઠ રિઠેાિ બનાવ િે તુ 

અમારા માટ ે િાફી છો અને  િેવો 

સારો સુંિટો દુર િરનાર છો અન ે

સલામ તથા દરુૂદ થાય તેના બધાજ 

ચૂુંટાએલા બુંદાઓ પર.  
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  َّ ُهم  َّلل ٰ ِ  وَّ ا ا ف ا يَّْوِمنَّا  يْ بَّاِرْك لَّنَّ  ْي ال َّذِ ٰهذَّ
لْتَّ  ل َّلْتَّ  هفَّض َّ امَِّتكَّ جَّ  وَّ بِالْمَّنِْزِل  هوَّ بِكَّرَّ
 ٰ ل َّعْ لْأ لْتَّ ا َّنْزَّ ل ِ  هى أ ْن فِ عَّلٰى  صَّ إِلٰى  هِ یْ مَّ

لْتَّ  ِعبَّاِدكَّ  َّْرسَّ رِ  هأ ل ِ الْكَّ ِم يْ وَّ بِالْمَّحَّ
َّْحلَّلْتَّ  ُهم َّ  ، هأ َّلل ٰ لاة  ا ل ِ عَّلَّْیِه صَّ  صَّ

ا وَّ ا وَّ لَّنَّا ذُْخر  ُن لَّكَّ ُشْكر  وْ دَّائِمَّة  تَّكُ 
َّْمِرنَّا يُْسر   ْل لَّنَّا ِمْن أ ا وَّ اْخِتْم لَّنَّا اْجعَّ

ادَّةِ  عَّ هٰ إِلٰى  بِالس َّ الِنَّا وَّ قَّْد ُمْنتَّ ى آجَّ
َّْعمَّالِنَّا وَّ بَّل َّْغتَّنَّا يْ قَِّبلْتَّ الْيَِّس  رَّ ِمْن أ

الِنَّا إِن َّكَّ  لَّ آمَّ َّفْضَّ ْحمَِّتكَّ أ  كُل ِ  عَّلىٰ  بِرَّ
يْ  ل َّىيْ ٍء قَّدِ  شَّ م َّدٍ  ر  وَّ صَّ وَّ  اهلُل  عَّلٰى ُمحَّ
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ل َّمَّ  هآلِ   وَّ سَّ
અય અલ્લાિ! અમોન ે આજ ના 

દીવસે બરિત અતા િર િે જે દીવસન ે

તે શે્રષ્ઠતા આપી અન ે તારી િરામત 

થી મિાન બનાવ્યો ( આજ ના 

દીવસ ને ) અને મિાન જગ્યાએ 

ઉતાયો એ વાત થિી જે આ દીવસ ે

તારા બુંદાઓ માટે નાઝીલ િયુપ અન ે

તેઓન ે મનવુંત ઓિદા સુધી 

પિોચાડયા સાલવાત મોિલ તેમની 

પર. અય અલ્લાિ! તેઓ ( 

િ.મોિમ્મદ સ.અ.વ. ) પર સલવાત 

મોિલ એવી સલવાત જે િુંમેશા ની 

િોય અન ેતે તારા માટે વખાિ અને 

અમારા માટે મુડી બની ાય અન ે

અમારા િાયો માું આસાની અતા િર 
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અને અમારી ઝીંદગી ના અુંત ને 

સુખદ અન ેનેિ બનાવ એવી હતથતી 

મા િે અમારા થોડા એવા અમલ ને 

તવીિારી લીધો િોય અન ેતારી અનુંત 

રિેમત થિી અમન ે શે્રષ્ઠ ઇચ્છાઓ 

સુધી પિોચાડી દીધા િોય િે તુ દરેિ 

િાયો માટ ે શહક્તમાન છે અન ે

સલવાત તથા સલામ થાય 

િ.મોિમ્મદ ( સ.અ.વ. ) અન ે

તેઓના એિલેબૈત પર. 

બઅેસતના કદવસ ેપઢવાની દઆુ 
આ એજ દુઆ છે જેને સત્યાવીસમી રાત્ર ે

પિ પઢવામાું આવ ે છે અન ે તનેો હઝક્ર પેજ 

નુંબર ૧૪૧ પર િરવામાું આવેલ છે 
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છેલ્લી તારીખના આમાલ 
 

ગતુલ 

માિે રજબની છેલ્લી તારીખ ેગુતલ િરવુું; 

રસૂલે ખુદા (સ.અ.વ.) થી કરવાયત છે િે જે 

િોઈ માિ ેરજબને પામ ેઅને તનેી પિેલી રાતે, 

પુંદરમી રાતે અને છેલ્લી રાતે ગતુલ િરશે તો 

ગુનાિોથી એવી રીતે પાિ થશે ાિે િે માતાના 

પેટમાુંથી તેનો જન્મ થયો િોય. 

 

રોઝો રાખવો 

માિે રજબની છેલ્લી તારીખ ે રોઝો 

રાખવો; જેથી થયેલા ગુનાિો તેમજ થનાર 

ગુનાિોની માફીનુું સબબ બન.ે 

 

નમાઝે જ. સલમાન ફારસી (ર.અ.) - દસ 

રિઆત 

બે-બે રિઆત િરીન ે દસ રિઆત નમાઝ 

પઢે િ ે જેની દરેિ રિઆતમાું સરૂએ અલ્િમ્દ 
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પછી ત્રિ વખત સરૂએ તવ્િીદ, ત્રિ વખત 

સૂરએ િાફેરૂન પઢે; આ નમાઝનો હઝક્ર પજે 

નુંબર પર ૭૪ પિેલી તારીખના આમાલમાું 

િરવામાું આવેલ છે. 
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