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બસાએરૂદ્દજાત

ુ ાદક :
: અનળ
જનાબ સજ્જજાદભાઈ ાખોતરા

: પ્રકાક :
હાજીનાજી મેમોરરય ટ્રસ્ટ
માલીના ટેકરા, આંબાચોક,
ભાળનગર – ૩૬૪૦૦૧
મો. : +91-8460534598
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નોંધ.....
ળધ ુ રકતાબો ડાઉનોડ કરળા
માટે

www.hajinaji.com

ર

ોગ ઓન કરો.
રકતાબમાાં કોઈ ભ ૂચ ૂક જણાય
તો ેજની વળગત અને રકતાબન ાંુ
નામ

જાણ

કરળા

વળનાંતી.

hajinajitrust@gmail.com

દીને હક
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પ્રસ્તાળના
તભાભ લખાણ અલ્રાશ સુબ્શાનહુ લ તઆરા
ભાટે જ છે અને અગણણત દરૂદ વરાભ થામ,
તેના શફીફ અને તેઓની ાક-ાકીઝા આર
ઉય. અલ્રાશ સુબ્શાનહુ લ તઆરાના પઝર
કયભથી

અને

ભાઅસ ૂભીન

ચશયદા

(અ.મુ.વ.)ના લવીરાથી વન ૧૯૯૦ભાાં શાજી
નાજી

વાશેફના

અકીદતભાંદએ

મુખ્રીવ
આની

ચાશક

અને

ભઝશફી

અને

વાભાજજક ણખદભતની કદયદાનીરૂે આનાજ
નાભથી

બાલનગય

મુકાભે

શાજીનાજી

ભેભરયમર ટ્રસ્ટની સ્થાના કયી. જેભાાં ભહુ ભ
અલ્રાભા

શાજી

નાજી

વાશેફની

અધ ૂયી

ખ્લારશળને  ૂયી કયલા નનખારવબાલે ભઝશફી
અને વાભાજજક પ્રવ ૃનિ ળરૂ કયલાભાાં આલી તેભાાં
દીને હક
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આજ સુધીભાાં ૧૨૦ જેટરી દીની રકતાફનુ ાં
પ્રકાળન કયે ર છે વાથે વાથે આજના આધુનનક
યુગની જરૂયતને ધ્માનભાાં રઇ લેફવાઈટભાાં
રકતાફ મ ૂકલાભાાં આલી છે . એક ફડીંગનુ ાં ણ
વાંચારન કયલાભાાં આલે છે જેભાાં શારભાાં વાઈઠ
ફાક રાબ રઇ યહ્યા છે .
રકતાફ

‘ફવાએરૂદ્દયજાત’

નળમા

ભઝશફની

બયવાાત્ર શદીવની રકતાફભાાંથી એક છે .
ળેખ

કુરમનીએ

‘કાપી’ભાાં,

અલ્રાભા

ભજરીવીએ ‘ફેશારૂર અન્લાય’ભાાં અને ળેખ
હય
ુ યે આભેરીએ ‘લવાએલુશ્શળમાશ’ભાાં રકતાફ
‘ફવાએરૂદ્દયજાત’ને શદીવની બયવાાત્ર અને
મ ૂ રકતાફભાાં ગણતયી કયી છે .

દીને હક
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આ રકતાફભાાં ૧૮૮૧ શદીવ છે . જેને ૧૦
નલબાગભાાં

લશેંચલાભાાં

આલેર

છે .

દયે ક

નલબાગભાાં ૧૦ થી ૨૪ પ્રકયણ છે .
આ રકતાફની ગણતયી ઈલ્ભે શદીવ અને ઈલ્ભે
કરભ (અકાઈદના ઇલ્ભના) મ ૂ સ્ત્રતભાાં થામ
છે .
આ રકતાફભાાં :
- ઇલ્ભ શાાંનવર કયવુાં પયજ છે .
- ઇલ્ભ શાાંનવર કયલાન વલાફ
- તારીભ આલાન વલાફ અને તારીભ
આનાયની પઝીરત
- આરે ભશમ્ભદ (અ.મુ.વ.)ની પઝીરત
- અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ની નલરામત
-

એશરેફૈત

(અ.મુ.વ.)ની

ઇતાઅત

અને

ભશબ્ફત પયજ છે
દીને હક
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- અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) ઇલ્ભની ખાન અને
રશકભતની ચાલીઓ છે .
-

અઈમ્ભાશ

(અ.મુ.વ.)

અંણફમાઓના

લાયવદાય અને અલ્રાશતઆરાની હુજ્જત છે .
- કુયઆને ળયીપની તપવીય અને તાલીરનુ ાં
ઇલ્ભ અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) ાવે છે .
દયે ક પ્રકયણભાાંથી અમુક શદીવ વાંદ કયીને
તેન ગુજયાતી તયજૂભ કયલાભાાં આલેર છે .
તેભજ યાલીઓના નવરનવરાભાાં પક્ત છે લ્રા
યાલીનુ ાં નાભ જ રખલાભાાં આલેર છે .
આ રકતાફના કામુભાાં વશકાય આનાય તભાભ
બાઈઓ

ખાવ

રાખતયાન

કયીને
આબાયી

જનાફ
છાં

વજ્જાદબાઈ

જેને

ગુજયાતી

તયજૂભાની જલાફદાયી વાંબાી શતી, અંતભાાં

દીને હક
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આ રકતાફન રાબ રેનાય તભાભ લાાંચકને
અભાયા ભાટે દુઆએ ખૈય કયલા નલનાંતી છે .
શાજી ગુરાભહુવેન એભ. ભેઘાણી
શાજીનાજી ભેભરયમર ટ્રસ્ટ

દીને હક
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નાંફય
*

નલગત
રકતાફ નલળે

ેજ
70

વળભાગ – ૧
ફાફ ૧

ફાફ ૨

ઇલ્ભ શાાંનવર કયવુ ાં ફધા રક
ભાટે જરૂયી છે .
તારીફે ઇલ્ભ અને
ભઅલ્રીભન વલાફ

73

74

એલા આણરભની ભાઅયે પત
ફાફ ૩

જેની ભાઅયે પતથી
અલ્રાશની ભાઅયે પત શાાંનવર

81

થામ છે
ફાફ ૪
દીને હક

આણફદ ઉય આણરભની
પઝીરત
ેજ.9
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અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)
આણરભ અને નળમાઓ
ફાફ ૫

તારીફે ઇલ્ભ છે તેભજ એ

86

નવલામના ફીજા રક ણફન
અવયકાયક છે .
એશરેફૈત (અ.મુ.વ.)
ફાફ ૬

ઇલ્ભન ખઝાન છે રકને
તેભની ાવે ઇલ્ભ

87

ભેલલાન હુકભ આપ્મ છે .
ફાફ ૭
ફાફ ૮

એશરેફૈત (અ.મુ.વ.) ઇલ્ભ
નુાં ઝયણુાં છે .
એશરેફૈત (અ.મુ.વ.) થી દુય
થવુાં ગુભયાશી નુ ાં કાયણ છે .

91

94

એશરેફૈત (અ.મુ.વ.) અને
ફાફ ૯

તેઓના ળીઆઓની ખીલ્કત

95

(વજૉન).
દીને હક
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ફાફ
૧૦
ફાફ
૧૧
ફાફ
૧૨

એશરેફૈત (અ.મુ.વ.) અને
તેઓના ળીઆઓની રૂશ અને

106

જીસ્ભનુાં વજૉન
મુળકેર શદીવ

108

આરે ભશમ્ભદ(અ.મુ.વ.)ની
નલરામતને વભજવુાં ખ ૂફજ

113

અઘરૂ અને મુશકેર છે .
આરે ભશમ્ભદ (અ.મુ.વ.)ના

ફાફ
૧૩

ઇભાભ રશદામત કયનાયા છે
ુ ા
તેઓ શઝયત યસ ૂરેખદ

118

(વ.અ.લ.) છે જે કાંઇ રાવ્મા
તેના તયપ રશદામત કયે છે .

ફાફ
૧૪
દીને હક

અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) વાચુ
ફરનાયા છે .
ેજ.11
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ુ ા
“શઝયત યસ ૂરેખદ
(વ.અ.લ.) અને અશરેફેત
(અ.મુ.વ.)ની તપવીય મુજફ
ફાફ
૧૫

: આરે ભશમ્ભદ
(અ.મુ.વ.)ના આદીર ઇભાભ

121

અને તેઓના નવલામના
ઝાણરભ યશેફયના દયમ્માન
પકુ
રશદામતના ઇભાભ
(અ.મુ.વ.)ને ગુભયાશીના
ફાફ

ઇભાભ કે જેઓ જજબ્ત,

૧૬

તાગુત અને પલાશેળ છે ,

125

તેનાથી (અરગ યીતે)
ઓખલા.
દીને હક
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આરે ભશમ્ભદ (અ.મુ.વ.)
ભાાંથી ઇભાભ એ છે કે જેભની
ફાફ
૧૭

ઇતાઅત અને ભશબ્ફતને
અલ્રાશે લાજજફ કયી છે અને

127

અલ્રાશે તેઓને જે કાંઇ આપ્યુ ાં
છે તેનાાં કાયણે તેઓની શવદ
કયલાભાાં આલે છે .
આરે ભશમ્ભદ
(અ.મુ.વ.)ભાાંથી ઇભાભ
(અ.વ.) નલળે કે અલ્રાશે
વલારના નલળે તેઓને

ફાફ

મગમ્ફય (વ.અ.લ.) વાથે

૧૮

જડી દીધા છે અને પયભાવ્યુાં

129

કે તે તભાયા અને તભાયી
કોભના ભાટે ણઝક્ર છે અને
નજીકભાાં જ તભને વલાર
 ૂછલાભાાં આલળે.”
દીને હક
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આરે ભશમ્ભદ
(અ.મુવ.)ભાાંથી ઇભાભ
(અ.વ.) નલળે કે તેઓ એશરે
ફાફ

ણઝક્ર છે અલ્રાશે રકને

૧૯

તેઓથી વલાર કયલાન

130

હુકભ કમો છે . અને તેઓ
(અ.મુ.વ.)ને ઇખ્તેમાય છે
ચાશે ત જલાફ આે.
શયાભ અને શરારના દયે ક
ફાફ
૨૦

શાર (નુ ાં ઇલ્ભ) અઇમ્ભશ
(અ.મુ.વ.) ાવે શમ છે ,

134

યાં ત ુ ઘણીલાય તેઓ જલાફ
નથી આતા.

દીને હક
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અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) એ છે કે
જેભના નલળે
અલ્રાશતઆરાએ પયભાવ્યુાં
ફાફ

છે : “ફેળક તેઓ એ છે જેણે

૨૧

(અલ્રાશે) રકતાફના લાયીવ

135

ફનાવ્મા છે અને તેઓ
નેકીઓભાાં આગ લધનાયા
છે .”
શઝયત મગાંફય
ફાફ
૨૨

(વ.અ.લ.)નુાં ઇલ્ભ અને
વભજણ ળશ્ક્ત એશરેફેત

136

(અ.મુ.વ.)ને અતા-અુણ
કયલાભાાં આવ્યુાં છે .
ુ ા (વ.અ.લ.)
શઝયત યસ ૂરેખદ

ફાફ
૨૩

એ અશરેફૈત (અ.મુ.વ.) ની
ઈભાભત અને તેઓને

139

તસ્રીભ થલાનુ પયભાવ્યુ શતુાં
દીને હક
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અઈમ્ભાશ(અ.મુ.વ.) આણરભ
ફાફ
૨૪

તેઓના ળીઆઓ અક્કરભાંદ
અને તેઓના દુશભન

145

નાદાન છે .

વળભાગ – ૨

ફેળક અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)
ઇલ્ભની ખાણ છે અને
ફાફ
૨૧

નબુવ્લતનુાં ઝાડ છે અને
રશકભતની ચાલીઓ છે અને

146

રયવારતની જગ્મા છે અને
પરયશતાઓના આલલાજલાની જગ્મા છે .
અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)ના નલળે

ફાફ
૨૫

અને ઝાડની નભવાર કે જે
અલ્રાશે તેઓના અને

148

તેઓના ઇલ્ભ નલળે લણુલી
છે .

દીને હક
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અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)
અલ્રાશની હુજ્જત છે અને

અલ્રાશન દયલાજ છે અને

ફાફ
૨૬

અલ્રાશના અમ્રના લરી છે
અને અલ્રાશન એ ચશેય છે કે

150

જેના લડે આલાભાાં આલે છે
અને અલ્રાશનુ ાં ાસુ છે અને
અલ્રાશની આંખ છે અને તેના
ઇલ્ભના ખજાનચી છે .

ફાફ
૨૭

અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)

અલ્રાશન એ ચશેય છે કે
જેનુાં લણુન અલ્રાશે

155

કુયઆનભાાં કયે ર છે .
અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)એ

ફાફ
૨૮

ભવાની (કુયઆન વભાન) છે
ુ ા
જે શઝયત યસ ૂરેખદ

157

(વ.અ.લ.) આલાભાાં
આલેર.

દીને હક

ેજ.17
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ખુદાલાંદે આરભે આરે
ફાફ
૨૯

ભશમ્ભદ (અ.મુ.વ.)ભાાંથી
ઇભાભને ખાવ ફનાવ્મા છે

159

અને તેઓની ભરાએકા ઉય
નલરામત.
આરભે નભવાકભાાં અલ્રાશે
ઉલ ૂરઅઝ્ભ નફીઓને આરે

ફાફ
૩૦

ભશમ્ભદ (અ.મુ.વ.) ભાાંથી
અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ની

165

નલરામત સ્લીકાયલાથી
ભખ્સુવ કમાુ તે નલળે.
અલ્રાશે આરે ભશમ્ભદ
(અ.મુ.વ.)ભાાંથી ઇભાભને
ફાફ
૩૧

ખાવ ફનાવ્મા છે કે આરભે
ઝયભાાં અને દુનનમાભાાં

167

અંણફમા (અ.મુ.વ.)થી
નલરામતન લામદ રીધ.
દીને હક

ેજ.18
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ફાફ ૯
ફાફ
૩૨

નલરામત નલળેન ુ ાં અન્મ
પ્રકયણ

169

શઝયત અભીરૂર ભઅભેનીન
(અ.વ.)ની નલરામત ય

169

પ્રકયણ
અલ્રાશે ભઅભીનથી આરે
ભશમ્ભદ (અ.મુ.વ.)ની
નલરામતન કયાય રીધ અને

ફાફ
૩૩

તેઓને તાના ન ૂયથી ખલ્ક
કમાુ અને તેઓને તાની

179

યશેભતભાાં ડૂફાડી દીધા અને
તેઓ અલ્રાશના ન ૂયથી જૂએ
છે .
ભખ્લ ૂકથી આરે ભશમ્ભદ
ફાફ
૩૪

(અ.મુ.વ.)ના અઇમ્ભશ
(અ.મુ.વ.)ની નલરામતન

181

લામદ રેલ.
દીને હક

ેજ.19
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અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) તેઓની
ફાફ
૩૫

ાવે જે શરાર અને શયાભ
(નુાં ઇલ્ભ) છે , તેના લડે

184

ભખ્લ ૂક ઉય અલ્રાશના
ગલાશ છે .
ુ ા
શઝયત યસ ૂરેખદ

ફાફ
૩૬

(વ.અ.લ.)ના નલળે કે તેઓએ
જે કાંઇ આરભે ઝય અને

185

આરભે અણઝલ્રશભાાં જયુ ાં
શત ુાં તેને તેઓ જાણે છે .
શઝયત અભીરૂર ભઅભેનીન

ફાફ
૩૭

(અ.વ.)ના નલળે કે તેઓએ જે
કાંઇ ભીવાકભાાં (આરભે

189

ઝયભાાં) જયુ શતુ તેને તેઓ
જાણે છે .

દીને હક

ેજ.20
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અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) નલળે કે
ફાફ

તેઓએ જે કાંઇ ભીવાકભાાં

૩૮

(આરભે ઝયભાાં) જયુાં શતુ,

191

તેને તેઓ જાણે છે .
ફેળક અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)ના
ફાફ
૩૯

ઘયભાાં પરયશતાઓ દાખર
થામ છે અને તેભન તલાપ

193

કયે છે અને તેઓની ાવે
(આસ્ભાની) ખફય રાલે છે .
જજન્નાત અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)
ાવે આલે છે અને તેઓના

ફાફ
૪૦

દીનના ભવાએર ઇભાભને
 ૂછે છે અને અઇમ્ભશ

201

(અ.મુ.વ.) તેઓને તેભની
જરૂયત ભાટે ભકરે છે અને
તેઓને ઓખે છે .

દીને હક

ેજ.21
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ફાફ
૪૧

અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) આવભાન
અને જભીનભાાં અલ્રાશના

213

ઇલ્ભના ખજાનચી છે .

આવભાન અને જભીનના
ભરકૂતને અઇમ્ભશ

(અ.મુ.વ.) વાભે એ યીતે યજૂ
ફાફ
૪૨

કયલાભાાં આલે છે , જે યીતે
ુ ા
શઝયત યસ ૂરેખદ

214

(વ.અ.લ.)ની વાભે યજૂ

કયલાભાાં આલતુ ાં શતુ.ાં તમાાં

સુધી કે તેઓ અળુની ઉય
જૂએ છે .

તભાભ ઇલ્ભ જે ભરાઇકા
ફાફ
૪૩

તથા અંણફમા (અ.મુ.વ.)ને
આલાભાાં આવ્યુાં છે તે

તભાભ ઇલ્ભ અશરેફૈત

216

(અ.મુ.વ.)ને ણ અુણ
થમેર છે .

દીને હક

ેજ.22
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વળભાગ – ૩
અઇમ્ભાશ(અ.મુ.વ.) જનાફે
ફાફ ૧

આદભ(અ.વ.) અને તભાભ
અંણફમા (અ.મુ.વ.)ના

218

ઇલ્ભના લાયીવ છે .
ઓરભા નલળે કે તેઓભાાંથી
એક વમ ૂશ ફીજા વમ ૂશના
ફાફ ૨ ઇલ્ભના લાયીવ ફને છે અને

225

ઇલ્ભ તેઓના દયમ્માન ખતભ
થતુાં નથી.
અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) નલળે કે
ફાફ ૩

તેઓ ઉલ ૂર અઝભ
મગાંફય (વ.અ.લ.) અને

226

તભાભ અંણફમા (અ.મુ.વ.)ના
દીને હક

ેજ.23
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લાયીવ છે અને તેઓ જભીન
ઉય અલ્રાશના અભીન છે
અને તેઓની ાવે ફરાનુ ાં
ઇલ્ભ અને મ ૃતયુન ુ ાં ઇલ્ભ અને
અયફના નવફ (લાંળ)નુાં
ઇલ્ભ છે .
અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)થી કઇ
ફાફ ૪

ચીજ છી નથી અને જે
કાંઇની ઉમ્ભતને જરૂયત છે , તે

232

ફધુાં તેઓની ાવે છે .
અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)થી
ફાફ ૫

આવભાનનુ ાં ઇલ્ભ અને તેની
ખફય અને જભીનનુાં ઇલ્ભ

235

નલગેયે છુ ાં નથી શતુ.ાં
દીને હક

ેજ.24
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જે કઈ આવભાન, જભીન,
જન્નત અને જશન્નભભાાં છે ,
ભ ૂતકાના ફનાલ અને

ફાફ ૬ કમાભત સુધી જે કાંઇ થનાય

236

છે , તે દયે ક ચીજ

અઈમ્ભાશ(અ.મુ.વ.) જાણે
છે .

અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)ના નલળે
ફાફ ૭

કે તેઓને ભ ૂતકાનુાં અને
કમાભત સુધીનુાં ઇલ્ભ

237

આલાભાાં આવ્યુાં છે .

દય ળફે જુમ્ભાશ અઇમ્ભશ

ફાફ ૮ (અ.મુ.વ.)ના પામદાકાયક

239

ઇલ્ભભાાં લધાય થામ છે .
શઝયત અરી અભીરૂર

ભઅભેનીન (અ.વ.)નુાં

ફાફ ૯ તોયે ત, ઇન્જીર, ઝબ ૂય અને

243

કુયઆનથી પેવર આલા
નલળે.

દીને હક

ેજ.25
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અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) ાવે
ફાફ
૧૦

શેરાની રકતાફ નફીઓની
રકતાફ જેભ કે તોયાત,

ઇન્જીર, ઝબ ૂય અને જનાફે

244

ઇબ્રારશભ (અ.વ.)ના
વશીપાઓ છે .

અલ્લાશ (તખ્તીઓ) આરે
ફાફ
૧૧

ભશમ્ભદ (અ.મુ.વ.) સુધી
કેલી યીતે શોંચી તેની

252

(કેપીમત)ને સ્ષ્ટ કયતુ ાં
પ્રકયણ

અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)ની ાવે
વશીપએ જાભેઅશ છે કે જે
ફાફ
૧૨

નવિેય શાથ જેટરી રાાંફી છે કે
ુ ા
જેને શઝયત યસ ૂરેખદ

258

(વ.અ.લ.)એ રખાલેરી છે
અને શઝયત અરી

(અ.વ.)ના શાથનુાં રખાણ છે .
દીને હક

ેજ.26
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ફાફ
૧૩

ફાફ
૧૪

રકતાફની ફાફત નલળે.

260

અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)ને જપય,

જાભેઅશ અને મુસ્શપે પાતેભશ
(વ.અ.) આલાભાાં આલેર

263

છે .

વળભાગ - ૪
ુ ા (વ.અ.લ.)
શઝયત યસ ૂરેખદ
અને શઝયત અભીરૂર
ફાફ ૧ ભઅભેનીન (અ.વ.) ની

273

રકતાફ અઇમ્ભશ
(અ.મુ.વ.)સુધી શોંચી છે .
ફાદળાશના નાભ
ફાફ ૨ એશરેફેત(અ.મુ.વ.) ાવે

278

યશેર રકતાફભાાં.
દીને હક

ેજ.27
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અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)ની ાવે
તેભના નળમાઓની માદી છે ,
ફાફ ૩ જેભાાં તેઓના નાભ અને

279

તેઓના ફાદાદાઓના
નાભ છે .
અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) ાવે
ુ ા
શઝયત યસ ૂરેખદ
(વ.અ.લ.)ના ળસ્ત્ર છે અને
અંણફમા (અ.મુ.વ.)ના
ભઅજજઝાઓ છે . જેભ કે,
ફાફ ૪

શઝયત મ ૂવા (અ.વ.)ની
અવા, જનાફે સુરમભાન

284

(અ.વ.)ની અંગ ૂઠી તશત અને
તાબ ૂત અને તખ્તીઓ અને
જનાફે આદભ (અ.વ.) તથા
તભાભ અંણફમા (અ.મુ.વ.)ના
ખભીવ છે .
દીને હક

ેજ.28
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જન્નતલાવીઓ અને
ફાફ ૫

જશન્નભલાવીઓના નાભ
અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) ાવે

292

એક રકતાફભાાં છે .
અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) ાવે
ફાફ ૬

ુ ા
જનાફે યસ ૂરેખદ
(વ.અ.લ.) ય નાણઝર

298

થએર  ૂયે  ૂરૂ કુયઆન છે .
અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)ને
ફાફ ૭

કુયઆનની તપવીય અને
તાલીર તેઓને આલાભાાં

302

આલેર છે .
ફેળક, શઝયત અરી
ફાફ ૮

(અ.વ.) જે કઇ અલ્રાશે
તેના યસ ૂર ય યાનત્રના

305

અથલા રદલવના અથલા
દીને હક

ેજ.29

HAJINAJI.com

શાજય યશેલાભાાં અથલા
વપયભાાં જે કાંઇ નાણઝર કયુુ
છે , તેને જાણે છે અને
તેઓના છી અઇમ્ભશ
(અ.મુ.વ.) જાણે છે .
અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) ભાટે

એ જાયી થયુાં છે , જે શઝયત
ુ ા (વ.અ.લ.)ના
યસ ૂરેખદ

ભાટે જાયી થયુ છે કે તેઓ
ભખ્લ ૂક ઉય અલ્રાશના

અભાનતદાય છે અને તેઓ

ફાફ ૯ જભીનના સ્થાંબ છે અને

310

તેઓ જે કાંઇ ઇલ્ભ અને
ઉઝય અને નુઝય ય

અભાનતદાય છે અને જભીન
ય શોંચનાય હુજ્જત છે

અને તેઓને મ ૃતયુન ુાં ઇલ્ભ,
ફરાઓનુાં ઇલ્ભ અને
દીને હક

ેજ.30
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લવીય્મતનુાં ઇલ્ભ અને

લકત ૃતલ અને અવા અને

ભમવભ આલાભાાં આલેર
છે .

અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) ઇલ્ભભાાં
ફાફ
૧૦

ઊંડા ઊતયે રા શમ છે કે
જેઓનુાં લણુન અલ્રાશે

316

કુયઆનભાાં કયુુ છે .
અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)ને ઇલ્ભ
ફાફ

અતા કયલાભાાં આવ્યુ છે

૧૧

અને તેઓના રદરભાાં તે

319

સ્થાનત કયાયુ છે .
અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)ને
ફાફ
૧૨

અલ્રાશનુાં ઇસ્ભેં આઝભ
આલાભાાં આવ્યુ ાં છે અને

320

ઇસ્ભે આઅઝભના કેટરા
શપો છે તે નલળે.

દીને હક

ેજ.31

HAJINAJI.com

વળભાગ – ૫

અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) ાવે
ફાફ ૧ ઇસ્ભે અઅઝભ અને

323

કુયઆનનુાં ઇલ્ભ છે એ નલળે.
ઇભાભ (અ.વ.) નલળે કે

તેઓની ાવે ઇસ્ભે અઅઝભ

ફાફ ૨ શમ છે કે જેના લડે તેઓ

324

અલ્રાશ ાવે વલાર કયે છે
ત દુઆ કબ ૂર થામ છે .

ઇભાભ (અ.મુ.વ.) ય ળફે
કદ્રભાાં જે કાંઇ તે લુભાાં
ફાફ ૩

થનાય છે , તેની ઇલ્કા

કયલાભાાં આલે છે અને

328

ભરાએકા તેઓના ય

નાણઝર થામ છે તે નલળે.
ુ ા
શઝયત યસ ૂરેખદ

ફાફ ૪ (વ.અ.લ.) દયે ક બાાને

336

લાાંચતા અને રખતા શતા.

દીને હક

ેજ.32
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શઝયત અભીરૂર ભઅભેનીન
ફાફ ૫

(અ.વ.)ની ઉલુરઅઝ્ભ
મગમ્ફય (વ.અ.લ.)

339

ઉય શ્રેષ્ઠતા/પઝીરત.
અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) જનાફે
ફાફ ૬

મ ૂવા (અ.વ.) અને જનાફે
ણખઝય(અ.વ.)ના કયતા

342

લધાયે અપઝર છે .
અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)થી
(પરયશતાઓ) ણખતાફ કયે છે
અને તેઓ (પરયશતાના)
ફાફ ૭ અલાજને વાાંબે છે અને

343

તેઓની ાવે જજબ્રઇર અને
નભકાઇરથી ભટા સ્લરૂભાાં
આલે છે .
દીને હક

ેજ.33
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અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)ના ભાટે
ફાફ ૮

જજબ્રઇર અને નભકાઇર અને
ભરેકુર ભોત આળકાય

346

(દ્રષ્ષ્ટભાન) થામ છે .

જે ફાફત કુયઆન અને
સુન્નતભાાં નથી શતી તે

ફાફ ૯ મુશકેર ફાફતના (તેના

349

જલાફ) ઇભાભ (અ.વ.)
ય ઇલ્શાભ થામ છે .

ફાફ
૧૦

અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) રકના
નપવની અને ફાતીન

(છી) ફાફતને જાણતા એ

350

શેરા કે તેઓ જણાલામ

અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)ના નલળે
ફાફ
૧૧

કે તેઓ તેભના નળમાઓને

તેભના કામો અને બેદ નલળે

360

અને ફીજાઓના કામો નલળે
જણાલે છે .

દીને હક

ેજ.34

HAJINAJI.com

અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) તેભના
ફાફ
૧૨

નળમાઓને તેઓના રદરની
શ્સ્થનત અને તેઓના

નપવની લાત નલળે જણાલે

375

છે કે જમાયે તેઓ ઇભાભ

(અ.મુ.વ.)થી છા શમ છે .
ુ ા
શઝયત યસ ૂરેખદ
ફાફ
૧૩

(વ.અ.લ.)ને અને તેભના

છી અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)ને
જે કુદયત આલાભાાં આલી

380

છે , કે ફેળક ઝાડ અલ્રાશની
યજાથી તેઓની ઇતાઅત કયે છે .

અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) જે કઇ
ફાફ
૧૪

તેભના દયલાજાઓ ય

આલે છે તેઓને જાણે છે &
તેઓના યશેલાની જગ્માથી

388

તેઓ દાખર થલાની યજા

ભાાંગે તે શેરા જ જાણે છે .
દીને હક

ેજ.35
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અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) જમાયે
ફાફ
૧૫

જાશેયી ણખરાપત ય આલે
છે તમાયે જનાફે દાવ ૂદ

389

(અ.વ.)ની હુકુભતની જેભ
પેવર કયે છે .
અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) તેભના
નળમાને ઓખે છે જમાયે
તેઓ ફીભાય થામ છે અને

ફાફ
૧૬

તમાયે દુઆ કયે છે અને
ગભગીન થામ છે . જ કે

394

તેઓ અઈમ્ભાશ
(અ.મુ.વ.)ની (જાશેયી)
નજયથી દૂ યશમ છે . (ત
ણ).

દીને હક

ેજ.36
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અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)ના
તેભના નળમા ભાટેના કર
નલળે કે : “અગય તેઓ
(નળમા)ના ભોં ય રગાભ
ફાફ

શત અને તેઓ યાઝદાયી

૧૭

યાખતા શતે ત અઇમ્ભશ

397

(અ.મુ.વ.) તેઓને જે કાંઇ
ણ મ ૃતયુ અને ફરા નલગેયે
શોંચનાયી છે , તે નલળે
જણાલતે.”

વળભાગ – ૬
અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) તેઓના
ફાફ ૧

નળમાઓના મ ૃતયુ વભમને
અને તેઓની તકરીપના

400

કાયણને જાણે છે .
દીને હક

ેજ.37
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અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) મ ૃતયુન ુ ાં
ઇલ્ભ, ફરાનુાં ઇલ્ભ,
ફાફ ૨ અયફના નવફનુાં ઇલ્ભ અને

404

પસ્લુર ખેતાફનુાં ઇલ્ભ જાણે
છે .
અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)
ફાફ ૩

મુદાુઓને જીલીત કયે છે &
અલ્રાશની યજાથી અંધ અને

406

કઢીલાાને નળપા દે છે
અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)
ફાફ ૪ અલ્રાશની યલાનગીથી

415

મુદાુને જીલીત કયે છે .
અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)
ફાફ ૫

મુદાુઓની ણઝમાયત કયે છે
અને મુદાુઓ તેઓની

418

ણઝમાયત કયે છે .
દીને હક

ેજ.38
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શ. યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ની
શ.અભીરૂર ભઅભેનીન
ફાફ ૬

(અ.વ.) ને તેભની લપાત
ફાદ તેઓથી વલાર કયે એ

435

ફાફતે લનવય્મત કયલા
નલળે.
અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ની
વાભે તેભના દુશભન અને
ફાફ ૭ જેઓ મુદાુ શમ છે , તેભને

437

યજૂ કયલાભાાં આલે છે અને
તેઓ તેભને ઓખે છે .
અઇમ્ભાશ અ.મુ.વ. ની ાવે
ફાફ ૮ જે કઈ ભભીન કે મુનાપીક

444

આલે છે . તેને ઓખે છે .
દીને હક

ેજ.39
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અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) ાવે
આલનાયને તેઓ બરાઇ
ફાફ ૯ અથલા બુયાઇ કે અથલા

445

ભશબ્ફત યાખનાય કે બુગ્જ
યાખનાયને જાણે છે .
શ.અભીરૂર ભઅભેનીન
(અ.વ.)ના નલળે કે શ.યસ ૂરે
ખુદા (વ.અ.લ.) એ તેઓને
ફાફ
૧૦

તાનુાં તભાભ ઇલ્ભ
ળીખલાડી દીધુાં શતુ ાં અને

447

તેઓ શ.યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.)ની વાથે ઇલ્ભભાાં
ળયીક છે અને તેઓ
નુબવ્ુ લતભાાં ળયીક નથી.

દીને હક

ેજ.40
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શ.અભીરૂર ભઅભેનીન

(અ.વ.)ના નલળે કે શ.યસ ૂરે
ફાફ
૧૧

ખુદા (વ.અ.લ.)ના ઈલ્ભભાાં
તેઓ ળયીક છે અને

450

નુબવ્ુ લતભાાં તેઓ ળયીક

નથી અને ફે દાડભના ણઝક્ર
નલળે.

અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ના
ફાફ
૧૨

સુધી (શ. અરી અ.વ.)એ તે
ઇલ્ભ શોંચાડયુ ાં છે કે જે

452

શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)એ
તેભને ળીખવ્યુાં શતુ.ાં

અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ના નલળે
કે તેઓ પદ્ર ુ (રીરીછભ)
ફાફ
૧૩

જભીન અને ઉજ્જડ (ણફન
પદ્ર ુ) જભીનને અને

453

કમાભત સુધી રશદામત

ાભનાયા અને ગુભયાશ

થનાયા વમ ૂશને જાણે છે .
દીને હક

ેજ.41
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અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ની
ાવે ઇલ્ભના ઉસ ૂર છે જે
ફાફ
૧૪

તેઓએ શ.યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.)થી લાયવાભાાં

459

ભે ર છે અને તેઓ તેભની
યામ થી કઈ લાત નથી
કયતા.
ફેળક અઇમ્ભાશ
(અ.મુ.વ.)ની ાવે રકતાફ
અને સુન્નતભાાં જે છે તે ફધુ ાં

ફાફ
૧૫

જ છે અને ન ત તે તેઓ
તાની યાઇથી નથી

462

ફરતા અને નત તેઓના
નળમાઓને તેની છૂટ આે
છે .
દીને હક

ેજ.42
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એ પ્રકયણ કે જે શ.યસ ૂરે
ફાફ
૧૬

ખુદા (વ.અ.લ.)એ
શ.અભીરૂર ભઅભેનીન

465

(અ.વ.)ને ળીખવ્મા શતા.
ફાફ
૧૭

એ હરૂૂ પ નલળે કે જે શ.યસ ૂરે
ખુદા (વ.અ.લ.)એ શ.અરી

468

(અ.વ.)ને ળીખવ્મા શતા.
એ કરેભશ નલળે કે જે

ફાફ

શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) એ

૧૮

શ. અરી (અ.વ.)ને ળીખવ્મા

471

શતા.

વળભાગ – ૭
એ શદીવનુ પ્રકયણ કે
ફાફ ૧ શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) એ

475

શ.અરી (અ.વ.)ને ળીખવ્યુ.ાં
દીને હક

ેજ.43
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ઇભાભ (અ.વ.)ના નલળે કે
ફાફ ૨

જ્માયે તેઓ ચાશે કે તેઓ
જાણી રે ત તેઓ જાણી રે

477

છે .
ઇભાભ (અ.વ.)ને (ઇલ્ભન)
ફાફ ૩

ઇલ્કાઅ થામ છે અને
તેઓના રદર અને કાનભા

478

ઇલ્શાભ કયલાભાાં આલે છે .
અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ના ત્રણ
ફાફ ૪ પ્રકાયના ઇલ્ભની તપવીય

481

અને તેની તાલીર.
અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) મુકદ્દવ
ફાફ ૫ (જેભની વાથે પરયશતા લાત

483

કયતા) શમ છે .
દીને હક

ેજ.44
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્
ભશદ્દવની
શુ ાં નવપત શમ છે .
અને તેના લડે તે શુાં કયે છે
ફાફ ૬ અને અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)

484

કેલી યીતે (પરયશતા) લાત
કયે છે .
ઇભાભ (અ.વ.) ને એક છી
ફાફ ૭ એક ચીજ ની દયયજ અને

487

દયે ક ે ઇલ્કા થામ છે .
અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)
શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) ના
અને શ.અરી ઇબ્ને અફી
તાણરફ (અ.વ.)ના ઇલ્ભના
ફાફ ૮ લાયીવ છે અને તેઓના

488

નવનાઓભા રશકભત
નાખલાભાાં આલે છે અને
તેઓના કાનભા ઇલ્શાભ
થામ છે .
દીને હક

ેજ.45
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અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) નવિેય
પ્રકાયના નલશરેણ થઇ ળકે
તેલી લાત કયે છે . જેભાાંથી
ફાફ ૯ દયે ક નલશરેણ લડે

490

જલાફદાયી અદા થઇ જામ
છે . અને તેના લડે તેઓ
પતલ આે છે .”
ફાફ
૧૦
ફાફ
૧૧
ફાફ
૧૨
દીને હક

અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) જભીન
ય શક અને ફાનતરભાાં

493

લધાય કે ઘટાડાને જાણે છે .
અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) દયે ક
બાાભા લાત કયે છે .
અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) દયે ક
બાાઓને જાણે છે .
ેજ.46

494

503
HAJINAJI.com

અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.),
ફાફ
૧૩

અંણફમા (અ.મુ.વ.) ય
નલનલધ બાાાંભાાં નાણઝર

512

થએર રકતાફ તોયાત અને
ઇન્જીર લગેયે ને ઢે છે .

ફાફ
૧૪

અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)
ક્ષીઓ ની બાા જાણે છે .

516

અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)
પ્રાણીઓની બાાને જાણે છે .
ફાફ

અને તેઓને ઓખે છે .

૧૫

અને જ્માયે તેઓને આ

522

(પ્રાણીઓ) ુકાયે છે ત
તેઓ જલાફ આે છે .
દીને હક

ેજ.47
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ફાફ
૧૬

અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) ભસ્ખ
થમેરાની બાાને જાણે છે

527

અને તેઓને ઓખે છે .
અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) જભીન
ઉય નનળાનીઓ લડે

ફાફ
૧૭

ઓખનાય છે . તેઓ એ છે
કે જેભન ઉલ્રેખ અલ્રાશે

530

તેની રકતાફ ભાાં કમો છે
“તેઓ રકને તેઓની
નનળાનીઓ થી ઓખે છે .”
ઈભાભ (અ.વ.) તેના
અસ્શાફ ની ઓખભાાં

ફાફ
૧૮

કઈના ભશતાજ નથી, અને
તેઓની ઓખના ભાટે

542

તેઓના નલળે કઈની લાત
ને કબુર નથી કયતા.
દીને હક

ેજ.48
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શ. યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ની
શદીવ કે જે અઇમ્ભાશ
ફાફ
૧૯

(અ.મુ.વ.)થી નક્ર થઇ છે
અને એશરે સુન્નતે જેને

544

નક્ર કયી છે કે જે
એશરેફૈત (અ.મુ.વ.) ભાટે
ખાવ છે .

ફાફ
૨૦

અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) નલળે કે
તેઓ અગાઉના રકભાાંથી

548

કને ભતા આલે છે

વળભાગ – ૮
અંણફમા, યસ ૂર અને
અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) ના
ફાફ ૧ દયમ્માન પકુ અને તેઓની

552

ભાાંઅયે ફ્ત અને તેઓની
નવફ્ત અને મુશદ્વ નલળે.
દીને હક

ેજ.49
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પ્રકયણ ૫ જે કઈ શ.યસ ૂરે
ફાફ ૨

ખુદા (વ.અ.લ.)ને અલ્રાશે
વોંપ્યુ ાં છે , તે અઇમ્ભાશ

556

(અ.મુ.વ.)ને ણ વોંપ્યુ ાં છે
અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) ાવે
અલ્રાશના યશસ્મ શમ છે .
ફાફ ૩ જે તે એક ફીજાને વોંે છે .

566

અને તેઓ અલ્રાશના
અભાનતદાય છે .
ફાફ ૪

કામો ને શ.યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.) ને વોંલા નલળે.

567

જે કઈ શ.યસ ૂરે ખુદા
ફાફ ૫

(વ.અ.લ.)ને અલ્રાશે વોંપ્યુ ાં
છે , તે અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)

575

ને ણ વોંપ્યુાં છે .
દીને હક

ેજ.50
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અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ને કાંઈ
ફાફ ૬

ફાફત કુયઆન અને
સુન્ન્તભાાં ન જલા ભે તેની

582

યશનુભાઇ
ાં
કયલાભાાં આલે છે .
એલી ગુચ
ાં લણ કે જેન
ઉકેર રકતાફ અને સુન્નતભાાં
ફાફ ૭ જલા નથી ભત તેને

583

અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) જાણે
છે .
ઈભાભ (અ.વ.) તેના
નળઆઓને તેના દુશભનથી
(અરગ) જાણી રે છે . તે
ફાફ ૮ તતલ લડે કે જેભાાંથી તેને

584

ૈદા કયલાભાાં આવ્મા શતા
તેઓના ચશેયા લડે અને
નાભ લડે
દીને હક

ેજ.51
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અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ના

ઈલ્ભભાાં લધાય થામ છે .

એલી યીતે કે શેરા શઝયત
ફાફ ૯

યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ની

વાભે યજૂ કયલાભાાં આલે છે

591

છી અશરેફૈત

(અ.મુ.વ.)ના ઇભાભ તયપ
યજુ કયલાભાાં આલે છે .

અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) (ના
ફાફ
૧૦

ઈલ્ભભાાં) રદલવે અને યાત્રે

લધાય થામ છે . અગય તેભ
ન શતે ત તેઓ ાવે જે

597

(ઇલ્ભ) છે તે ખતભ થઇ
જાત.

ફાફ
૧૧

દીને હક

અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) ના
નલળે કે તેઓને જે કાંઈ

તેઓથી છૂુાં છે તેની ખફય

598

જણાલલાભાાં આલે છે .
ેજ.52
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અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) ને એ
ફાફ

કુદયત (ળશ્ક્ત)આલાભાાં

૧૨

આલી છે કે તેઓ જભીન

600

ય વેય કયે છે .
અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) તેભને
ફાફ
૧૩

અલ્રાશે અતા કયે ર કુદયત
લડે તેભના અસ્શાફભાાંથી

604

જેને ચાશે તેઓને જભીનભાાં
વેંય કયાલે છે .

ફાફ
૧૪

અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ને
આલાભાાં આલેર વિા

623

નલળે.
શ.અભીરૂર ભઅભેનીન

ફાફ

(અ.વ.)નુાં લાદ ય વલાય

૧૫

થવુાં અને તેઓનુાં આવભાન

624

ય ચઢવુ.ાં
દીને હક

ેજ.53
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શઝયત અભીરૂર ભઅભેનીન
(અ.વ.) ની વાથે અલ્રાશે
ફાફ
૧૬

તાએપ અને ફીજી જગ્માએ
મુનાજાત કયી અને તેઓના

625

દયમ્માન જજબ્રઈર
(અ.વ.)(ભાધ્મભ તયીકે)
નાઝીર થતા.
શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ના
કૉર નલળે કે : “ફેળક હુ ાં

ફાફ
૧૭

તભાયા દયમ્માન ફે બાયી
ચીજ મ ૂકી જાલ છાં,

628

અલ્રાશની રકતાફ અને
ભાયી એશરેફેત (અ.મુ.વ.)”
શ.અભીયીર ભઅભેનીન
ફાફ
૧૮

(અ.વ.) નલળે કે તેઓ જન્નત
અને જશન્નભ ની લશેચણી

631

કયનાય છે .
દીને હક

ેજ.54
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વળભાગ – ૯
શ.અભીરૂર ભઅભેનીન
(અ.વ.) નલળે કે તેઓને
ફાફ ૧

અસ્ભાઅ (નાભ) એ યીતે
ળીખલલાભાાં આવ્મા શતા જે

643

યીતે શ.આદભ (અ.વ.)ને
ળીખલલાભાાં આવ્મા શતા.
શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)
અને અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)
ની નવપત નલળે કે તેઓને જે
ફાફ ૨ ખાવ દ્રષ્ષ્ટ આલાભાાં આલી

644

છે કે તેઓ ઊંઘભાાં અને
જાગૃત અલસ્થાભાાં
આભારને જુલે છે .
દીને હક
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અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ના
નળમાઓ નલળે કે અગય
તેઓના જીબ ય રગાભ
ફાફ ૩ શતે ત અઈમ્ભાશ

650

(અ.મુ.વ.) તેઓને તેભના
પામદા અને નુકળાન નલળે
જણાલી દે તે.
છીના ઈભાભ(અ.વ.)ને
અગાઉના ઈભાભ(અ.વ.)
ફાફ ૪ જેટલુાં જ આલાભાાં આલે છે

651

અને લધાયાની ાાંચ ચીજ
આલાભાાં આલે છે .
શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)
ફાફ ૫

અને અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)
વાભે આભાર યજુ કયલાભાાં

652

આલે છે .
દીને હક
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જીલાંત અને ળશીદ થમેર
ફાફ ૬ અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ની

656

વાભે આભાર નુાં યજૂ કયવુ.ાં
: આરે ભશમ્ભદ
ફાફ ૭

(વ.અ.લ.)ભાાંથી જીલાંત
અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) ય

659

આભાર યજુ થલા નલળે.
ઈભાભ (અ.વ.) નુય લડે
ફાફ ૯  ૂલુ અને નિભના દયમ્માન

663

જુએ છે .
ઈભાભ (અ.વ.) નલળે કે
તેઓના ભાટે દયે ક ળશેયભાાં
ફાફ

એક નુય ન નભનાય ફરાંદ

૧૦

કયલાભાાં આલે છે , જેના લડે

664

તેઓ ફાંદાઓના આભારને
જુએ છે .
દીને હક
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ઈભાભ (અ.વ.) નલળે કે
તેઓના ભાટે દયે ક ળશેયભાાં
ફાફ

એક નુય ન નભનાય ફરાંદ

૧૧

કયલાભાાં આલે છે , જેના લડે

665

તેઓ ફાંદાઓના આભારને
જુએ છે .
અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) ના
ફાફ
૧૨

નલળેની અગાઉ જેલી શદીવ
જેભાાં જલાની ળશ્ક્તન

666

ઉલ્રેખ ન શત.
નારદય શદીવ અઇમ્ભાશ
ફાફ
૧૩

(અ.મુ.વ.) નલળે કે જે યીતે
લણુન થઇ ચુક્ ુ ાં છે કે જેભાાં

668

સ્થાંબ અને ન ૂયન ણઝક્ર છે તે
નલળે.

દીને હક

ેજ.58
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શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.લ.અ.)ના
કર નલળે કે આભાર
તેઓના તયપ યજૂ થામ છે
ફાફ

અને તેઓની શમાત અને

૧૪

તેઓની ભત તભાયા ભાટે

673

ખૈય છે . અને જભીન તેઓના
ફદનભાાંથી કઈ ચીજ ને
ખાતી નથી.
અલ્રાશે અંણફમા (અ.મુ.વ.),
અલવીમા, ભઅભીન અને
અન્મ રકના ભાટે જે રૂશ
ફાફ

ૈદા કયી છે તે નલળે અને

૧૫

અંણફમા (અ.મુ.વ.) અને

677

અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ની
રૂહુર કુદુવ લડે પઝીરત
અને ાાંચ રૂશન ણઝક્ર.
દીને હક

ેજ.59
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અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ના નલળે
ફાફ
૧૬

કે જ્માયે તેઓને જરૂયત શમ
છે (તે ફાફતને ) રૂહુર

681

કુદ્દુવ તેઓ સુધી શચાડે
છે .
રૂશ નલળે કે જેના વાંદબે
અલ્રાશે પયભાવ્યુાં કે “અને
આલી યીતે અભએ અભાયા
હુકભભાાંથી રૂશની તાયા તયપ

ફાફ
૧૭

લશી કયી” ફેળક તે શ.યસ ૂરે
ખુદા (વ.અ.લ.)અને

684

અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ના નલળે
છે કે તે (રૂશ) તેઓને ખફય
આે છે અને તેઓની
રશપાઝત કયે છે અને તેઓને
કામ્માફ કયે છે .”

દીને હક
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ઈભાભ (અ.વ.)ને ઇલ્ભ નલળે
કે જે તેભની ાવે જે વશીપા
ફાફ
૧૮

છે તેભાાં લધાય કયે છે .
અથલા યીલામાતની ળયશ

686

જણાલે છે . તે રૂશ તયપથી
શમ છે .
રૂશ નલળે કે અલ્રાશ (સુ.લ.ત.)
પયભાલે છે : “રક તભને રૂશ
નલળે વલાર કયે છે ત તભ
જણાલી દ કે રૂશ ભાયા

ફાફ
૧૯

યલયરદગાય ના હુકભ ભાાંથી છે .”
તે શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) તથા

689

તેભની અશરેફેત (અ.મુ.વ.)ભાાં
શમ છે અને તેઓને(અલ્રાશ
તયપથી)દયલણી કયે છે અને
તોપીક આે છે અને ઇલ્ભ આે
છે .”

દીને હક
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રૂશ નલળે કે અલ્રાશે

પયભાવ્યુાં : ‘તેના હુકભભાાંથી
ફાફ
૨૦

રૂશની વાથે પરયશતાઓને તે
નાણઝર કયે છે તે અંણફમા

(અ.મુ.વ.) અને અલવીમા

692

(અ.મુ.વ.)ની વાથે શમ છે .

અને રૂશ તથા પરયશતાઓની
દયમ્માન તપાલત નલળે.

ઈભાભ (અ.વ.)ના નલળે કે

તેઓ એ વભમને જાણે છે કે
જમાયે તેઓ આ
ફાફ
૨૧

દુનનમાભાાંથી રૂખ્વત થળે
અને અને તેઓના

(ઈલ્ભભાાં) યાનત્ર અને

696

રદલવના લધાય કયલાભાાં

આલે છે અને તેઓને તેભની
ઝાત ના શલારે કયલભ
આલતા નથી.
દીને હક
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ફાફ
૨૨

ઈભાભ (અ.વ.) નલળે કે
તેઓ કમાયે એ જાણે છે કે

698

તેઓ ઈભાભ છે .
શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) એ
ઈસ્ભે અકફય (વથી ભશાન

ફાફ
૨૩

નાભ) અને નબુવ્વ્તની
નભયાવ અને ઈલ્ભની નભયાવ

700

ને તેભની લપાતના વભમે
શ.અરી (અ.વ.)ને વોંી
શતી.

વળભાગ – ૧૦
અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) તેભના
ફાદ થનાય ઈભાભ (અ.વ.)
ફાફ ૧ નલળે ની શ.યસ ૂરે ખુદા

704

(વ.અ.લ.)ની લનવય્મતને
જાણે છે .
દીને હક

ેજ.63

HAJINAJI.com

અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)

તેઓના મ ૃતયુના શેરા
ફાફ ૨

તેઓને અલ્રાશ જે જણાલે

છે , તેના લડે એ જાણી રે છે

707

કે તેઓએ કને લવી
ફનાલલાના છે .

ઈભાભ (અ.વ.) તેભના
ફાફ ૩

મ ૃતયુના શેરા તેભના છી
થનાયા ઈભાભ (અ.વ.) ને

708

ઓખે છે .

ઈભાભ (અ.વ.) નલળે કે
ફાફ ૪

તેઓ તેભના ફાદ થનાય

ઈભાભ (અ.વ.)ને (ઇભાભત)

708

વોંે છે .

એ વભમે કે જ્માયે ફીજા
ફાફ ૫

ઈભાભ તેભના શેરાના

ઈભાભ ાવે જે કાંઈ શતુાં તે

710

જાણે છે .
દીને હક
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અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) અગય
એલી વ્મશ્ક્તને ાભતે કે જે
તેઓ તયપથી (ઈલ્ભને)
ફદાુશત કયી ળકતે ત તેઓ
ફાફ ૬ તેભને ઇલ્ભ અતા કયતે,

711

અને તેઓને શરાર અને
શયાભની ફાફતભાાં
અલરકન કયલાની જરૂયત
ન યશેતે.
અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) નલળે કે
ફેળક હુજ્જત, ઇતાઅત,
ઇલ્ભ, અમ્ર, નશી, અને
ફાફ ૮ શુજાઆત એક છે અને (તે)

713

શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)
અને શ.અરી (અ.વ.) ભાટે
છે .
દીને હક
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અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) નલળે કે
તેઓ જાણે છે કે તેઓ ક્યાયે
ફાફ ૯ મ ૃતયુ ાભળે અને આ

715

ફાફત તેઓ મતૃ યુના શેરા
જાણી રે છે .
ફાફ
૧૦

જભીન હજ્
ુ જત એટરે કે
અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ની

724

લગય ખારી નથી યશેતી.
આ જભીન અઇમ્ભાશ
(અ.મુ.વ.) લગય ખારી

ફાફ

યશેતી નથી. અગય આ

૧૧

જભીનભાાં (પક્ત) ફે જ

729

વ્મશ્ક્ત યશી જામ ત ણ તે
ફન્નેભાથી એક હજ્
ુ જત શળે.
ફાફ
૧૨
દીને હક

જભીન ઈભાભ લગય ફાકી
નથી યશેતી અગય ફાકી યશી

730

જામ ત ઘવી જામ.
ેજ.66
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અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) જમાયે
ફાફ
૧૩

દુનનમા થી રૂખ્વત થામ છે ,
ત તેભના છી થનાય

732

ઈભાભ (અ.વ.)ને જાણે છે .
અઇમ્ભાશ(અ.મુ.વ.)નલળે
કે ૂલુ અને નિભ ાછની
ફાફ

ભખ્લ ૂક તેઓને ઓખે છે

૧૪

અને તેઓની ાવે આલે છે

734

અને તેઓના દુશભનથી
ફયાઅત કયે છે .
અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) જમાયે
કઈ સુરતાન-શારકભની
ફાફ

ાવે જામ છે અને તેઓ

૧૫

તેભના અને શાકીભ ના

749

દયમ્માન કાંઈ શાઈર થામ
તેવ ુાં ચાશે છે ત તેભ કયે છે .
દીને હક
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અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) એ છે
ફાફ
૧૬

કે જેઓનાાં નલળે અલ્રાશે
પયભાવ્યુાં છે કે તેઓ

753

જન્નતીઓને અને

જશન્નભીઓને જાણે છે .
ફાફ
૧૭

ફાફ
૧૮

અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) ની

વાથે નનજીલ ચીજનુાં લાત

762

અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) તથા

773

કયવુ.ાં

તેઓની અજાએફી નલળે.

અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) નલળે કે
જે શક અને મગ્મ રકના

ફાફ
૧૯

શાથ ભાાં છે તે એ છે કે જે
તેઓના એશરેફૈત

(અ.મુ.વ.) ાવેથી ખાયીજ

786

થમેર છે અને જે કાંઈ યદ
અને ફાતીર કયામ છે કે

તેઓ (રક) તયપથી છે .
દીને હક
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આરે ભશમ્ભદ (અ.મુ.વ.)
ફાફ
૨૦

તયપથી જે કાંઈ શચે, તેભાાં
તેઓને તસ્રીભ

787

(વભનિત)થવુ.ાં
નફી અને અઇમ્ભાશ
(અ.મુ.વ.)ના તેભની
ઝાતભાાં કામોની ળશુ અને
ફાફ
૨૧

એ રક કે જેઓ તેભની
જેશારત ના રીધે ગુલ ુ કયે

798

છે અને અશરેફૈત
(અ.મુ.વ.)ના કરને નથી
જાણતા, તેઓને યદ કયવુ.ાં
ફાફ
૨૨

દીને હક

તેના નલળે કે જે શદીવને
ઓખી નથી ળકત ત

800

તેને યદ કયે છે .
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રકતાબ વળે
આ

રકતાફ

ઈભાભ

(અ.વ.)ની

ભાઅયે પત ફાફતે રખલાભાાં આલેર છે .
ળરૂઆતભાાં
પઝીરત

રખેર

ઇલ્ભ

અને

આણરભની

છે .

છી

અઈમ્ભાશ

(અ.મુ.વ.)ની ભાઅયે પત અને તેભના પઝાઈર
ફમાન કયે ર છે .
આ રકતાફ ફાફતે આણરભનાાં ફમાન
„

લવાઈલુશળીમાશનાાં રેખક હુયે આભેરી
કશે છે . ભશાંભદ ઇબ્ને શવને વફ્પાયની
રખેર

“ફવાએરૂદયજાત”

બયવાાત્ર

છે .
„

અલ્રાભા ભજરીવી
રકતાફ “ફવાએરૂદ્દયજાત”

બયવાાત્ર

અસ્ર છે . જેભાાંથી ળૈખ કુરૈમની અને
બસાએરૂદ્દરજાત
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ફીજા ઉલ્ભાઓએ રયલામત નકર કયે ર
છે .
રકતાફનુ ાં નાભ : “ફવાએરૂદ્દયજાત પી ઉલ ૂભે
આરે ભશાંભદ લભા ખસ્વશમુલ્રાશ તઆરા
ફેશીભ” (આરે ભશાંભદ (અ.મુ.વ.)નુ ાં ઇલ્ભ અને
અલ્રાશે તેઓને આેરા દયજ્જાઓ ઊંડાણ
 ૂલુક વભજલા ભાટેનાાં ગરાઓ)
ભઅલ્લ્રપ

:

ભશાંભદ

ઇબ્ને

શવન

ઇબ્ને

પરૂખવફ્પાય
જન્ભ : તાયીખની કઈ નોંધ નથી. યાં ત ુ
ઈભાભ શવન અસ્કયી (અ.વ.)ને રેણખત વલાર
 ૂછે રા શતા. તેનાથી અંદાજ રગાલી ળકામ કે
ઈભાભ શવન અસ્કયી (અ.વ.)ની શમાતી લખતે
તેઓ રગબગ જલાન શળે.
રકફ : ભળહયૂ રકફ વફ્પાય છે .
બસાએરૂદ્દરજાત
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ઈલ્ભી દયજ્જ : આ ભશદ્દીવ અને પકીશ
શતા. તેન ઉલ્રેખ ળૈખ વદુક તાની રકતાફ
“ભનરામશઝરૂર પકીશ” ભાાં કયે ર છે .
લપાત : આની લપાત કુભભાાં રશજયી વન
૨૯૦ થઇ.
આની
જેટરી

રકતાફ

અરગ
રખેર

નલમ
છે .

ઉય

તેભાાંથી

૩૮
પક્ત

“ફવાએરૂદ્દયજાત” જ ફાકી છે .
આ રકતાફના અતમાય સુધીભાાં ત્રણ
તયજૂભાઓ પાયવી બાાભાાં થઇ ચ ૂકમા છે .

બસાએરૂદ્દરજાત
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વળભાગ – ૧
ફાફ શેર - : ઇલ્ભ શાાંનવર કયવુાં ફધા રક
ભાટે જરૂયી છે .
આ ફાફભાાં ાાંચ શદીવ છે .
૧)

શ.

ઈભાભ

જાપયે

વારદક

(અ.વ.)થી

ુ ા ((વ.અ.લ.))
રયલામત છે . શઝયત યસ ૂરેખદ
પયભાલે

છે

કે

ઇલ્ભ

શાાંનવર

કયવુાં દયે ક

મુવરભાન ભાટે જરૂયી છે અને જાણી લ્મ કે
અલ્રાશ તાણરફે ઇલ્ભને દસ્ત યાખે છે .
૨) ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.) પયભાલે છે કે
દયે ક શારતભાાં ઇલ્ભ શાાંનવર કયવુાં જરૂયી છે .
૩) અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.) પયભાલે છે કે
ઇલ્ભ શાાંનવર કયવુાં દયે ક મુવરભાન ભાટે જરૂયી
છે .
બસાએરૂદ્દરજાત
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૪) ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.) પયભાલે છે કે
અલ્રાશના લાજજફાતભાાંથી એક લાજજફ ઇલ્ભ
શાાંનવર કયવુાં છે .
૫)

એશભદ

ઇબ્ને

ઉભયથી

રયલામત

છે .

અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.) પયભાલે છે કે
અલ્રાશના

લાજજફાતભાાંથી

એક

લાજજફ

પીકશનુ ાં ઇલ્ભ શાાંનવર કયવુાં છે .
ફાફ

ફીજ

-

:

તાણરફે

ઇલ્ભ

અને

ભઅલ્રીભન વલાફ.
આ ફાફભાાં ૧૫ શદીવ છે .
૬)

શ.

ઈભાભ

જાપયે

વારદક

(અ.વ.)થી

રયલામત છે . શઝયત યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)
પયભાલે છે કે ફેળક જભીનનાાં તભાભ જાનલય,
દરયમાની ભાછરીઓ, શલાભાાં યશેતા દયે ક જીલ
અને
બસાએરૂદ્દરજાત

ફધા

જભીનલાવીઓ
ેજ.74
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આવભાનલાવીઓ

બરાઈ

ળીખલનાય

ભઅલ્રીભ ભાટે ઇસ્તેગ્પાય કયે છે . તાણરફે
ઇલ્ભ અને ભઅલ્રીભ ફાંને વલાફભાાં વયખા
બાગીદાય

છે .

શરયપાઈભાાં

દડતા

(વલાફ

કમાભતનાાં
ઘડાની

ભેલલાભાાં

રદલવે

ફાંને

જેભ

આલળે.

એકફીજાથી

આગ

નીકલાની કનળળ કયતા શળે.)
૭) શઝયત ઈભાભ ફારકય (અ.વ.)થી રયલામત
છે . શઝયત યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)પયભાલે છે કે
જે કઈ ઇલ્ભ શાાંનવર કયલા ભાટે ચારળે
અલ્રાશ તઆરા તેને તે જ યસ્તાથી જન્નત
શોંચાડળે અને ફેળક ભરાએકાઓ તાણરફે
ઇલ્ભ ભાટે તાની ાાંખ ણફછાલે છે . તભાભ
આવભાન અને જભીનલાાઓ એટરે સુધી કે
દરયમાની ભાછરીઓ ણ તેના ભાટે ઇસ્તેગ્પાય
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કયે છે . આણરભની પઝીરત આણફદ ઉય એલી
છે જેલી  ૂનભનાાં ચાાંદની પઝીરત ફીજા
નવતાયાઓ

ઉય

શમ.

ફેળક

ઓરભા

અંણફમાઓનાાં લારયવ છે . અંણફમાઓ (આણરભ
ભાટે) દીનાય અને રદયશભ લાયવાભાાં નથી મ ૂકી
જતા ણ તેઓ પક્ત અને પક્ત તાનુ ાં ઇલ્ભ
લાયવાભાાં મ ૂકી જામ છે .
૧૧)

જયીય

રયલામત છે .

ઇબ્ને

અબ્દુલ્રાશે

ફજરીથી

શઝયત યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)

પયભાલે છે કે અલ્રાશે ભાયા ઉય લશી કયી છે
કે જે કઈ ઇલ્ભ શાાંનવર કયલાના યસ્તા ઉય
ચારળે તેના ભાટે જન્નતન યસ્ત આવાન કયી
દઈળ.
૧૨) શવન ઇબ્ને શવન ઇબ્ને અરી થી
રયલામત છે . શઝયત અરી (અ.વ.) પયભાલે છે
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કે તાણરફે ઇલ્ભને (ઇલ્ભ શાાંનવર કયલા જામ
તમાયે ) નવિેય શજાય પરયશતાઓ ણક્ષનતજ ાવેથી
વરલાતનાાં નાયા વાથે નલદામ કયે છે .
૧૩) શ. ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)થી
રયલામત છે . શઝયત યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)
પયભાલે છે કે તાણરફે ઇલ્ભ અને ઉસ્તાદ ફાંને
વલાફભાાં બાગીદાય છે . ઉસ્તાદ ભાટે ફે વલાફ
છે . તાણરફે ઇલ્ભ ભાટે એક વલાફ છે અને આ
(ફાંને એટરે તાણરફે ઇલ્ભ અને ઉસ્તાદ)
નવલામ ફીજા કઈણભાાં બરાઈ નથી.
૧૫) અબુ ફવીયથી રયલામત છે . શઝયત
ઈભાભ જાપય વારદક (અ.વ.) પયભાલે છે કે જે
કઈ નેકીની તારીભ આે તેને નેકી ઉય
અભર કયનાયન વલાફ (ણ) આલાભાાં
આલે છે .
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(યાલી  ૂછે છે .) જ તે અભર કયનાય ફીજા
કઈને આ નેકીની તારીભ આે ત ?
આ (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં કે તે(ફીજા) નેકી
કયનાયનાાં

જેટર

વલાફ

ણ

આલાભાાં

આલળે અને જ ફધા રકને આ નેકીની
તારીભ આલાભાાં આલે ત આ પ્રભાણે તેના
વલાફભાાં લધાય થત યશેળ.ે
(યાલીએ  ૂછયુ)ાં જ નેકીની તારીભ આનાય
ભઅલ્રીભ દુનનમાથી ઇન્તેકાર કયી ગમ શમ
ત ણ ?
આ (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ,ાં શા જ તે દુનનમાથી
ઇન્તેકાર કયી ગમ શમ ત ણ તેને વલાફ
આલાભાાં આલળે.
૧૬) ભશમ્ભદ ઇબ્ને મુશ્સ્રભથી રયલામત છે .
શઝયત

ઈભાભ
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પયભાલે છે કે જે કઈ ઇલ્ભ શાાંનવર કયે છે તેના
ભાટે એટર જ વલાફ છે જે ભઅલ્રીભ ભાટે
છે (અરફિ) ભઅલ્રીભની પઝીરત લધાયે
છે . ઓરભાઓ ાવેથી ઇલ્ભ શાાંનવર કય અને
જેલી યીતે ઓરભાઓ ાવેથી ઇલ્ભ ભેવ્યુ ાં છે
તભાયા (દીની) બાઈને ણ તારીભ આ.
૧૭) શ. ઈભાભ જાપયે

વારદક (અ.વ.)થી

રયલામત છે . શઝયત અરી (અ.વ.) પયભાલે છે
કે અલ્રાશની યાશભાાં એલ જેશાદ કયનાય જે
રદલવનાાં યઝા યાખત શમ અને યાત્રે જાગીને
ઈફાદત કયત શમ તેના કયતા ભભીન
આણરભન

વલાફ

લધાયે

છે .

ભભીન

આણરભનાાં દુનનમાથી ઇન્તેકાર કયી જલાથી
ઇસ્રાભભાાં એલી ખટ ડે છે જે કમાભત સુધી
 ૂયાઈ ળકતી નથી.
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૧૯) જાફીયથી રયલામત છે . શઝયત ઈભાભ
ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.) પયભાલે છે કે જે કઈ
તરફે ઇલ્ભ(ઇલ્ભ ભેલલા)ભાટે યાત રદલવ
વાય કયે છે . અલ્રાશની યશેભત તેને ઘેયી રે
છે .
૨૧) શ. ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.) થી
ુ ા (વ.અ.લ.)
રયલામત છે . શઝયત યસ ૂરેખદ
પયભાલે છે કે કમાભતનાાં રદલવે એક ઇન્વાનને
રાલલાભાાં આલળે તેના ભાટે ભજબ ૂત શાડ
જેલા નેકીનાાં ઢગરા શળે. તે જઈને એ ઇન્વાન
કશેળે કે આ નેકીઓ ભાયા ભાટે કેલી યીતે !? ભેં
ત આ નેક અભર કમાુ નથી ? તમાયે તેને
કશેલાભાાં આલળે કે આ તારૂ ઇલ્ભ છે . તે
રકને તારીભ આી અને રકએ તેના ઉય
અભર કમો.
બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.80

HAJINAJI.com

ફાફ – ૩ : એલા આણરભની ભાઅયે પત જેની
ભાઅયે પતથી

અલ્રાશની

ભાઅયે પત

શાાંનવર

થામ છે .
આ ફાફભાાં ૪ શદીવ છે .
૨૨) યફીઅ ઇબ્ને અબ્દુલ્રાશથી રયલામત છે .
ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.) પયભાલે છે કે
અલ્રાશને વાંદ નથી કે લવીરા નવલામ કઈ
ચીજનુ ાં વજૉન કયે . દયે ક ચીજ ભાટે એક
લવીર યાખેર છે અને દયે ક લવીરા ભાટે
ફમાન અને દયે ક ફમાન ભાટે એક ઇલ્ભ છે
અને દયે ક ઇલ્ભ ભાટે એક ફરત દયલાજ છે .
જેને તેની ભાઅયે પત ભેલી તેને (વશીશ)
ભાઅયે પત ભેલી જેને તેની ભાઅયે પત ન
ભેલી તે જારશર યહ્ય. આ (ઇલ્ભન ફરત
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ુ ા (વ.અ.લ.) અને અભ
દયલાજ) યસ ૂરેખદ
એશરેફૈત (અ.મુ.વ.) છીએ.
૨૪) ઉભય ઇબ્ને કૈ વથી રયલામત છે . શઝયત
ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.) પયભાલે છે કે
ફેળક કમાભત સુધી ઉમ્ભતને જરૂયત ડનાય
ફધી
નાણઝર

ચીજ
કયી

અલ્રાશે
છે

તાની

અને

રકતાફભાાં

અલ્રાશના

યસ ૂર

(વ.અ.લ.)એ તેને ફમાન કયી છે . દયે ક ચીજ
ભાટે શદ નક્કી કયી છે અને તેની રશદામત ભાટે
નનળાનીઓ યાખી છે .
ફાફ – ૪ : આણફદ ઉય આણરભની પઝીરત.
આ ફાફભાાં ૧૧ શદીવ છે .
૨૮) શ.ઈભાભ જાપયે

વારદક (અ.વ.) થી

ુ ા (વ.અ.લ.)
રયલામત છે . શઝયત યસ ૂરેખદ
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પયભાલે છે કે ઈફાદતની પઝીરત કયતા
ઇલ્ભની પઝીરત ભને લધાયે વાંદ છે .
૨૯) દાયલયદીથી રયલામત છે . શઝયત ઈભાભ
જાપયે

વારદક

(અ.વ.)

પયભાલે

છે

કે

(કમાભતનાાં રદલવે) આણરભ આણફદથી આગ
અને ઉચ્ચ દયજ્જા ઉય ણફયાજભાન શળે. જેનુ ાં
અંતય ૫૦૦ લુના યસ્તા જેટલુાં શળે.
૩૦) અબુ શમ્ઝા વેભાાંરીથી રયલામત છે .
શઝયત

ઈભાભ

ભશમ્ભદ

પયભાલે

છે

એક

કે

ફારકય

(અ.વ.)

પકીશનુ ાં શવુાં શજાય

આણફદનાાં શલા કયતા ળૈતાન ભાટે લધાયે
દુ:ખદામક છે .
૩૧) ભઆનલમા ઇબ્ને અમ્ભાય કશે છે કે, “ભે
ઈભાભ જાપયે

વારદક (અ.વ.)ને કહ્ુાં એક

ઇન્વાન તભાયી શદીવન પ્રચાય કયે છે તભાયા
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નળમાઓનાાં રદરભાાં ઉતાયે છે . ફીજ ઇન્વાન
ઈફાદત કયનાય છે . જેભાાં શદીવનાાં પ્રચાયન
ગુણ નથી. ફાંનેભાાંથી કમ ફશેતય છે ?”
આ (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં કે, “અભારૂાં ઇલ્ભ
રક

દયનભમાન

પેરાલનાય

અને

અભાયા

નળમાઓના રદરને ભજબ ૂત કયનાય શજાય
આણફદ કયતા ફશેતય છે .”
૩૨) શ.ઈભાભ જાપયે

વારદક (અ.વ.) થી

ુ ા (વ.અ.લ.)
રયલામત છે . શઝયત યસ ૂરેખદ
પયભાલે છે કે આણરભની પઝીરત આણફદ
ઉય

એલી

છે .

જેલી

સ ૂયજની

પઝીરત

નવતાયાઓ ઉય અને આણફદની પઝીરત
ફીજાઓ ઉય એલી છે . જેલી ચાાંદની પઝીરત
નવતાયાઓ ઉય.
બસાએરૂદ્દરજાત
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ુ ઇબ્ને અબ્દુયુ શભાનથી રયલામત છે .
૩૩) યુનવ
શઝયત ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.) પયભાલે
છે કે કમાભતને રદલવે આણફદ અને આણરભ
ફાંનેને ઉઠાડી અને અલ્રાશનાાં દયફાયભાાં શાજય
કયલાભાાં આલળે. આણફદને કશેલાભાાં આલળે
“જન્નત

તયપ

જાઓ.”

આણરભને

કશેલાભાાં

આલળે “ઉબા યશ અને એ રકની ળપાઅત
કય જેની તભે વાયી તયફીમત કયી શતી.”
૩૪) શઝયત ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.)
પયભાલે છે કે પકીશની એક યકાત નભાઝ
આણફદની નવિેય શજાય યકાત નભાઝ કયતા
ફશેતય છે .
૩૫) શઝયત ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.)
પયભાલે છે કે એક આણરભ એક શજાય ઝારશદ
અને એક શજાય આણફદ કયતા અપઝર છે અને
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આ (અ.વ.) પયભાલે છે આણરભ કે જેના
ઇલ્ભથી રકને પામદ શોંચે. તે નવિેય શજાય
આણફદ કયતા અપઝર છે .
ફાફ – ૫ : અઈમ્ભા (અ.મુ.વ.) આણરભ અને
નળમાઓ તાણરફે ઇલ્ભ તેભજ એ નવલામના
ફીજા રક ણફનઅવયકાય છે .
આ ફાફતભાાં ાાંચ શદીવ છે .
૩૭) જભીરથી રયલામત છે . શઝયત ઈભાભ
જાપયે વારદક (અ.વ.) પયભાલે છે કે, “રક
ત્રણ પ્રકાયના છે . ૧- આણરભ, ૨- તાણરફે
ઇલ્ભ, ૩- ણફનઅવયકાયક”
આ ત્રણ પ્રકાયના રક ફાફતે આ (અ.વ.)ને
 ૂછલાભાાં આવ્યુ ાં ત આ (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં
કે, “અભે આણરભ છીએ, અભાયા નળમાઓ
બસાએરૂદ્દરજાત
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તાણરફે

ઇલ્ભ

છે

અને

ફીજા

રક

ણફનઅવયકાયક છે .”
ફાફ – ૬ : એશરેફત
ૈ
(અ.મુ.વ.) ઇલ્ભન
ખજાન છે . રકને તેભની ાવેથી ઇલ્ભ
ભેલલાન હુકભ આલાભાાં આવ્મ છે .
આ ફાફભાાં ાાંચ શદીવ છે .
૪૨) ઉસ્ભાન આઅભી નાભનાાં ભાણવે ઈભાભ
ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)ની ણખદભતભાાં કહ્ુાં કે,
“શવન ફવયી એભ કશે છે કે જે ભાણવ તાના
ઇલ્ભને છાલળે. તેની ગાંધથી જશન્નભીઓ
ત્રાવી જળે.”
ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં કે,
“જ આવુાં શમ ત ભઅભીને આરે રપયઓન
શરાક થઇ ગમા કાયણ કે જ્માયથી ન ૂશ
(અ.વ.)
બસાએરૂદ્દરજાત
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તાના ઇલ્ભને છાલીને યાખ્યુ ાં શત.ુાં શવન
ફવયી જભણી તયપ જામ કે ડાફી તયપ જામ.
તે ક્યામ વાચુાં ઇલ્ભ શાાંનવર નશી કયી ળકે.
નવલામ અભાયી (એશરેફૈત અ.મુ.વ.) ાવેથી.”

૪૮) અબુ ફખ્તયીથી રયલામત છે . ઈભાભ
જાપયે વારદક (અ.વ.) એ પયભાવ્યુ,ાં “ફેળક !
ઓરભાઓ અંણફમા (અ.મુ.વ.)ના લાયીવ છે
અને અંણફમાઓ (આણરભ ભાટે) રદયશભ અને
દીનાય લાયવાભાાં નથી મ ૂકતા ણ તેઓ
તાની શદીવ મ ૂકી જામ છે . ફવ, જેણે
તેભાાંથી કાંઇક ભેવ્યુ ાં તેણે ઘણ ફધ પામદ
ભેવ્મ. ફેળક ! દયે ક ઝભાનાભાાં અભાયા
એશરેફૈત (અ.મુ.વ.)ન એક લાયીવ શમ છે .
જે જાશીરની તાલીર, ફાનતરના કાલતયા
બસાએરૂદ્દરજાત
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અને શદથી લધી જનાય રકની તશેયીપથી
દીનને ફચાલે છે .”
૪૯) શ. ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.) થી
ુ ા (વ.અ.લ.)એ
રયલામત છે . શઝયત યસ ૂરેખદ
પયભાવ્યુ,ાં “જે કાાંઈ અલ્રાશની રકતાફભાાંથી
ાભ તેના ઉય અભર કય. તેણે છડલા ભાટે
કઈ ફશાનુ ાં તભાયી ાવે નથી. જે કાાંઈ
અલ્રાશની રકતાફભાાં ન ાભ અને ભાયી
સુન્નતભાાંથી ાભ તેના ઉય અભર કય. ભાયી
સુન્નત છડલા ભાટે તભાયી ાવે કઈ ફશાનુ ાં
નથી. જે કાાંઈ ભાયી સુન્નતભાાંથી ન ભે તે
ફાફતે ભાયા અસ્શાફ શુ ાં કશે છે ? તે મુજફ
અભર

કય.

ભાયા

અસ્શાફની

નભવાર

નવતાયાઓ જેલી છે . તેઓભાાંથી કઈણના
કોર પ્રભાણે અભર કયળ ત રશદામત ાભળ.
બસાએરૂદ્દરજાત
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ભાયા અસ્શાફની (ાવે આવુાં જવુ)ાં મુરાકાત
કયલી તે તભાયા ભાટે યશેભત છે .
 ૂછલાભાાં આવ્યુ ાં કે, “મા યસ ૂરલ્રાશ (વ.અ.લ.)
તભાયા અસ્શાફ કણ છે ?” આ (વ.અ.લ.)એ
પયભાવ્યુ ાં કે, “ભાયા એશરેફૈત (અ.મુ.વ.)”
૫૧) શ. ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.) થી
ુ ા (વ.અ.લ.)એ
રયલામત છે . શઝયત યસ ૂરેખદ
પયભાવ્યુ,ાં “નભાઝભાાં રકયાઅતે કુયઆન ળયીપ
નભાઝ નવલામની રકયાઅત કયતા ફશેતય છે
અને અલ્રાશન ણઝક્ર વદકા કયતા ફશેતય છે
અને વદક યઝા કયતા ફશેતય છે . યઝ ઢાર
છે .” છી યસ ૂરલ્રાશ (વ.અ.લ.)એ પયભાવ્યુ,ાં
“કોર અભર લગય અને અભર તથા કોર
નનય્મત લગય (થઇ ળકતા નથી) અને નનય્મત
(ફયાફય) થઇ ળકતી નથી. નવલામ કે સુન્નત
બસાએરૂદ્દરજાત
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(એશરેફૈત અ.મુ.વ.ની વીયત) પ્રભાણે શમ.”
ભતરફ કે એશરેફૈત (અ.મુ.વ.)ની તારીભ
લગય નનય્મત ફયાફય થઇ ળકતી નથી અને
નનય્મત લગય લાણી અને લતુન ફયાફય થઇ
ળકતા નથી.
ફાફ – ૭ : એશરેફૈત (અ.મુ.વ.) ઇલ્ભનુ ાં
ઝયણુાં છે .
આ ફાફભાાં ચાય શદીવ છે .
૫૨)

શકભ

ઇબ્ને

અતફાથી

રયલામત

છે .

કયફરા જતા વઅરફીમાની ભાંણઝર ાવે એક
ભાણવ ઈભાભ હુવૈન (અ.વ.)ને ભળ્મ. ઈભાભ
(અ.વ.)એ  ૂછ્ુાં કે કમા ળશેયના યશેલાવી છ
? તે ભાણવે જલાફ આપ્મ હુ ાં કુપાલાવી છાં.
ઈભાભ (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ,ાં “અમ ણફયાદયે કુપી
! જ ત ુાં ભદીનાભાાં અભાયી મુરાકાત કયતે ત
બસાએરૂદ્દરજાત
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તને જજબ્રઈર (અ.વ.)ની નનળાનીઓ, તેઓનુ ાં
લશી રઇ અભાયા નાના ય નાણઝર થલાની
નનળાનીઓ તને ફતાલતે. અમ ણફયાદયે કુપી !
અભે ઇલ્ભનુ ાં ઝયણુાં છીએ. કેલી યીતે ફને કે
તભે આણરભ થઇ જાલ અને અભે જારશર યશી
જઈએ. (આ અળક્ય છે .)”
૫૩) ઇબ્ને શયાવા ળમફાનીથી રયલામત છે .
ઈભાભ ઝમનુર આફેદીન (અ.વ.)એ નભનાભાાં
એક ભાણવની મુરાકાત કયી. આ (અ.વ.)એ
 ૂછ્ુાં કે, “ત ુાં ક્યાાંના યશેલાવી છ ?” તે ભાણવે
જલાફ

આપ્મ,

“ઈયાકથી

છાં.”

ઈભાભ

(અ.વ.)એ પયભાવ્યુ,ાં “જ ત ુાં ભદીનાભાાં ભળ્મ
શત

ત

જજબ્રઈર

(અ.વ.)ની

નનળાનીઓ

ફતાલતે. અભ (એશરેફૈત અ.મુ.વ.) ઈલ્ભનુ ાં
ઝયણુાં છીએ. શુ ાં ત ુાં ગુભાન કયે છે કે રક
બસાએરૂદ્દરજાત
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આણરભ થઇ ગમા અને અભે જારશર યશી ગમા
?”
૫૫) ઝુયાયા કશે છે કે હુ ાં ઈભાભ ફારકય
(અ.વ.)ની ણખદભતભાાં શત. એક કુપાલાવીએ
શઝયત અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.)ની આ
શદીવ ‘જે કાાંઈ ચાશ તે ભને  ૂછી ર. હુ ાં તભને

તેન જલાફ આીળ.’ ફાફતે વલાર કમો.
ઈભાભ (અ.વ.)એ જલાફ આપ્મ કે કઇણ
ાવે

ઇલ્ભ

નથી

ણ

શઝયત

અભીરૂર

ભઅભેનીન (અ.વ.) ાવેથી ભેલેર શમ.
રક જ્માાં ણ જામ વાચુાં ઇલ્ભ નરશ ભેલી
ળકે. નવલામ અશી (લશીના ઘય તયપ ઈળાય
કમો.)

બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.93

HAJINAJI.com

ફાફ – ૮ : એશરેફૈત (અ.મુ.વ.)થી દૂય થવુાં
ગુભયાશીનુ ાં કાયણ છે .
આ ફાફભાાં ૮ શદીવ છે .
૫૬) ભઅલ્રા ઇબ્ને ખુનૈળથી રયલામત છે .
ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.)એ સ ૂયએ કવવની
૨૮ભી આમત “જેઓએ અલ્રાશની રશદામત
નવલામ તાની ઈચ્છાનુ ાં અનુવયણ કયુું તેઓ
ગુભયાશ થમા.” ફાફતે પયભાવ્યુ ાં કે જેઓ
(અલ્રાશે નનયુક્ત કયે ર) રશદામતના ઈભાભ
નવલામ ફીજા ઈભાભ ાવેથી અથલા તાના
ભત મુજફ દીન ભેવ્યુ.ાં તે રક તયપ આ
આમતભાાં ઈળાય છે .
૬૨) જાફીય ઇબ્ને અબ્દુલ્રાશ થી રયલામત છે .
ઈભાભ ભશાંભદ ફારકય (અ.વ.) પયભાલે છે , “જે
કઈ વાચા શાદી નવલામ અલ્રાશ તઆરાની
બસાએરૂદ્દરજાત
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ભાઅયે પત ભેલે તે કમાભત સુધી યે ળાન
યશેળ.ે ”
૬૩) અરી ઇબ્ને અબ્દુલ્રાશ કશે છે કે એક
ભાણવે

ઈભાભ

સ ૂય-એ-તાશાની

(અ.વ.)ને

૧૨૨ભી આમત ‘જેણે રશદામતનુ ાં અનુવયણ કયુું
તે ન ગુભયાશ થમ ન ફદફખ્ત.’ ફાફતે
વલાર

કમો.

આ

(અ.વ.)એ

પયભાવ્યુ,ાં

“તેનાથી મુયાદ એ રક છે જેઓએ અઈમ્ભાશ
(અ.મુ.વ.)નુ ાં અનુવયણ

કયુું અને

તેઓની

નાપયભાની નથી કયી.”
ફાફ – ૯ : એશરેફૈત (અ.મુ.વ.) અને તેઓના
ળીઆઓની ણખરકત (વજૉન).
આ ફાફભાાં ૨૦ શદીવ છે .
૬૪) ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં
કે

અલ્રાશ

બસાએરૂદ્દરજાત
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તતલભાાંથી

શઝયત

ભશમ્ભદ

(વ.અ.લ.)નુ ાં

વજૉન કયુ.ું તેભાાંથી ફચેર તતલભાાંથી અભીરૂર
ભઅભેનીન (અ.વ.) નુ ાં વજૉન કયુ.ું તેભાાંથી
ફચેર તતલભાાંથી અભારૂ વજૉન કયુ.ું તેભાાંથી
ફચેર તતલભાાંથી અભાયા ળીઆઓનુ ાં વજૉન
કયુું ભાટે અભાયા ળીઆઓના રદરભાાં અભાયા
ભાટે ભશબ્ફત છે અને અભાયા રદર ણ
તેઓ ય ભશેયફાન છે . જેલી યીતે એક ફાનુ ાં
રદર ફાક ઉય ભશેયફાન શમ. અભાયા
ળીઆઓ અભાયા ભાટે બરાઈનુ ાં કાયણ છે અભે
તેઓ ભાટે બરાઈનુ ાં કાયણ છીએ. શઝયત
ુ ા (વ.અ.લ.) અભાયા ભાટે બરાઈનુ ાં
યસ ૂરેખદ
કાયણ છે . અભે તેઓ (વ.અ.લ) ભાટે બરાઈનુ ાં
કાયણ છીએ.

બસાએરૂદ્દરજાત
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૬૫) ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.) પયભાલે
છે કે “અમ અફા હુજ્જાજ ! અલ્રાશ તઆરાએ
ભશમ્ભદ

(વ.અ.લ.)

અને

આરે

ભશમ્ભદ

(અ.મુ.વ.)નુ ાં ઉચ્ચ પ્રકાયના તતલભાાંથી વજૉન
કયુું અને તેઓના રદર તેનાથી ણ ઉચ્ચ
પ્રકાયના તતલભાાંથી વજૉન કમાુ અને અભાયા
ળીઆઓને એ ઉચ્ચ પ્રકાયના તતલથી થડા
નીચા દયજ્જાના તતલથી વજૉન કમાુ અને
તેઓના રદરને ઉચ્ચ પ્રકાયના તતલથી વજૉન
કમાુ. અભાયા ળીઆઓના રદર અને આરે
ભશમ્ભદ (અ.મુ.વ.)ના જજસ્ભ મુફાયક એક જ
ખભીયભાાંથી છે . ફેળક અલ્રાશ તઆરાએ આરે
ભશમ્ભદ (અ.મુ.વ.)ના દુશભનનુ ાં વીજ્જીરની
ભાટીભાાંથી વજૉન કયુ.ું તેઓના રદરનુ ાં તેના
કયતા ણ ખયાફ ભાટીભાાંથી વજૉન કયુું છે .
બસાએરૂદ્દરજાત
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તેઓના દસ્તનુ ાં વજૉન વીજ્જીર કયતા થડા
વાયા દયજ્જાની ભાટીથી કયુું છે રદરનુ ાં ખભીય
જે ભાટીભાાંથી શમ છે તેના તયપ ખેંચામ છે .
૬૭) ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.) પયભાલે
છે કે અલ્રાશ તઆરાએ અભને અને અભાયા
ળીઆઓને એક તતલભાાંથી વજૉન કયુું છે અને
અભાયા દુશભનનુ ાં વજૉન કીચડભાાંથી કયુું છે .
“ખણખણ

કયતા

કાા

વડેરા

કીચડભાાંથી

વજૉન કયુું છે .” (સ ૂયએ શજય, આ.૨૬)
૬૯) જાફીય જઅપી કશે છે હુ ાં ઈભાભ ફારકય
(અ.વ.)ની ણખદભતભાાં શત. આ (અ.વ.)એ
પયભાવ્યુ ાં અભારૂાં વજૉન ઉચ્ચ પ્રકાયના વાપવપેદ તતલભાાંથી કયલાભાાં આવ્યુ ાં અને અભાયા
ચાશનાયાઓનુ ાં વજૉન તેનાથી થડીક નીચરા
દયજ્જાના
બસાએરૂદ્દરજાત
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કમાભતના રદલવે ફાંને વજૉન વાથે થઇ જળે.
અભે નફી (વ.અ.લ.)ના દાભનને કડી રેશ ુ ાં
અને અભાયા ળીઆઓ અભાયા દાભનને કડી
રેળ.ે
અમ જાફીય ! તભને શુ ાં રાગે છે અલ્રાશ
તઆરા
એશરેફૈત

તાના

નફી

(વ.અ.લ.),

(અ.મુ.વ.)

અને

તેના
તેભના

ચાશનાયાઓને ક્યાાં રઇ જળે ?
જાફીયે તાના શાથ ય શાથ ભાયીને કહ્ુાં કે
કાફાના યલયરદગાયની કવભ અભે જન્નતભાાં
જશુ.ાં
૭૦) ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.) પયભાલે છે .
ફેળક અલ્રાશ તઆરાએ ભભીનનુ ાં જન્નતી
તતલભાાંથી અને નાવેફીનુ ાં જશન્નભની આગના
તતલભાાંથી વજૉન કયુું છે અને આ (અ.વ.)એ
બસાએરૂદ્દરજાત
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પયભાવ્યુ ાં કે જમાયે

અલ્રાશ તઆરા કઈ

ફાંદાની બરાઈન ઈયાદ કયે તમાયે તેની રૂશ
અને ળયીયને ાક-ાકીઝા કયી નાખે છે . કાાંઈ
બરાઈની લાત વાાંબે ત તે વભજે છે અને
બ ૂયાઈ જુએ ત તેનાથી નપયત કયે છે .
ઈભાભ (અ.વ.) પયભાલતા શતા કે મ ૂ તતલ
ત્રણ પ્રકાયના છે . અંણફમા અને ભભીન એક
તતલભાાંથી છે . અંણફમા નનખારવ તતલભાાંથી છે
અને ફાકીના તતલભાાંથી ભભીન છે આજ
કાયણે અલ્રાશ તઆરા અંણફમા અને તેના
ળીઆઓ (અનુવયણ કયનાયાઓ) લચ્ચે જુદાઈ
ડલા દે તા નથી. નાવેફીનુ ાં વજૉન કાદલભાાંથી
છે અને મુસ્તઝઅપનુ ાં વજૉન ધ ૂભાાંથી છે જેના
ઉય ભભીનના ઈભાનની અને નાવેફીની
દુશભનીની કઈ અવય થતી નથી.
બસાએરૂદ્દરજાત
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૭૧) ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.) પયભાલે છે
કે ફેળક અલ્રાશ તઆરાએ અભાયા અને
અભાયા ળીઆઓના તતલ એકફીજા વાથે
બેલેર છે , અભે એકફીજાથી જડામેરા છીએ
જે રકના વજૉનભાાં અભાયા વજૉનના તતલન
બાગ શમ છે તેઓ અભાયી તયપ ખેચામ છે
અને અલ્રાશતઆરાની કવભ તભે (ળીઆઓ)
અભાયાભાાંથી છ.
૭૪) ઈભાભ વારદક (અ.વ.) પયભાલે છે કે
ફેળક અલ્રાશતઆરાએ ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.)
તેની ઈતયત અને તેભના ળીઆઓનુ અળુની
નીચેના તતલભાાંથી વજૉન કયે ર છે તેભાાંથી
એકન ણ લધાય કે ઘટાડ ળકમ નથી.
૭૫) પઝર ઇબ્ને ઇવા કશે છે કે હુ ાં ભાયા
લાણરદ વાથે ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.)ની
બસાએરૂદ્દરજાત
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ણખદભતભાાં ગમ. ભાયા લાણરદે વલાર કમો કે
ુ ા (વ.અ.લ.)ની શદીવ
શુ ાં આ શઝયત યસ ૂરેખદ
છે

કે

વરભાન

અભાયા

એશરેફૈત

(અ.મુ.વ.)ભાાંથી છે ? ઈભાભ (અ.વ.)એ જલાફ
આપ્મ, શા. એટરે ભાયા લાણરદે વલાર કમો કે
શુ ાં તે ઔરાદે અબ્દુર મુિરીફભાાંથી છે ?
ઈભાભ (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં કે તે અભાયા
એશરેફૈત (અ.મુ.વ.)ભાાંથી છે . પયીથી ભાયા
લાણરદે  ૂછયુ કે શુ ાં તે અબુતાણરફ (અ.વ.)ની
ઔરાદભાાંથી છે ? ઈભાભ (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં
તે એશરેફૈતે મગાંફય (વ.અ.લ.)ભાાંથી છે
છી શઝયતે તાના વીના મુફાયક તયપ
ઈળાય કયી પયભાવ્યુ ાં કે એલી યીતે નથી જેલી
યીતે તભે નલચાય છ, અલ્રાશ તઆરાએ ઉચ્ચ
પ્રકાયના તતલભાાંથી અભારૂ વજૉન કયુું છે અને
બસાએરૂદ્દરજાત
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અભાયા ળીઆઓનુ ાં વજૉન તેના કયતા થડા
નીચા દયજ્જાના તતલભાાંથી કયુું છે

અને

અભાયા દુશભનનુ ાં વજૉન વીજ્જીરભાાંથી કયુું છે
અને તેભનુ ાં અનુવયણ કયનાયાઓનુ ાં વજૉન
તેના કયતા થડા વાયા પ્રકાયના તતલભાાંથી
કયુું છે . તેઓ (વરભાન) તે ઉચ્ચ પ્રકાયના
તતલભાાંથી છે અને શ. સુરેભાન (અ.વ.) અને
શ. લુકભાન (અ.વ.) કયતા ફશેતય છે .
૭૬) અબ્દુયુ શભાન ઇબ્ને શજ્જાજનુ ાં ફમાન છે ,
ફેળક અલ્રાશ તઆરાએ ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.)
અને

આરે

ભશમ્ભદ

(અ.મુ.વ.)નુ ાં

ઉચ્ચ

પ્રકાયના તતલભાાંથી વજૉન કયુું અને તેઓ
(અ.મુ.વ.)ના રદરનુ ાં વજૉન તેના કયતા ણ
ઉચ્ચ પ્રકાયના તતલભાાંથી કયુું અને (આજ
પ્રભાણે)
બસાએરૂદ્દરજાત
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પ્રકાયના તતલભાાંથી અને તેભના રદરનુ ાં વજૉન
ણ ઉચ્ચ પ્રકાયના તતલભાાંથી કયુ.ું
૭૭) ઈભાભ મ ૂવા કાણઝભ (અ.વ.) પયભાલે છે
કે, અલ્રાશતઆરાએ અંણફમા અને અલનવમાનુ ાં
વજૉન જુમ્ભા (શુક્રલાય)ના રદલવે કયુ.ું તે
રદલવે તેઓની ાવે અશેદ (લચન) રીધુ.ાં
અભારૂાં

અને

અભાયા

ળીઆઓનુ ાં

વજૉન

વાચલીને યાખેરા તતલભાાંથી કયલાભાાં આવ્યુ.ાં
તેભાાંથી

એકણ

કમાભતના

રદલવ

સુધી

શઝયત

અરી

અભાયાથી જુદ નરશ ડે.
૮૨)

અભીરૂર

ભઅભેનીન

(અ.વ.) થી નકર કયલાભાાં આલે છે . ફેળક
અલ્રાશ તઆરાના અળુની નીચે એક નશેય છે .
તેની નીચે એક ન ૂયન ફુલાય છે . આ નશેયના
ફે રકનાયા ઉય અલ્રાશતઆરાની વજૉન
બસાએરૂદ્દરજાત
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કયે ર ફે રૂશ છે . ૧- રૂહર
ુ કુદ્દુવ, ૨- રૂહુર અમ્ર.
ફેળક અલ્રાશતઆરા ાવે દવ તતલ છે .
ાાંચ જન્નતી તતલ અને ાાંચ જભીની તતલ.
છી જન્નત અને જભીનની તપવીય કયી.
કઇણ

નફી

કે

પરયશતાના

વજૉન

છી

ફેભાાંથી એક રૂશ ફાંકલાભાાં આલે છે . મગાંફય
(વ.અ.લ.)ની ઝુરયિમતનુ ાં વજૉન ફેભાાંથી એક
પ્રકાયના તતલભાાંથી કયલાભાાં આવ્યુ ાં છે .
યાલીએ વલાર  ૂછ્ુ,ાં આ ઝુરયિમતનુ ાં વજૉન શુ ાં
છે ?
ઈભાભ (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં કે આ વજૉન
અભાયા એશરેફૈત (અ.મુ.વ.) નવલામ ફીજા
રકનુ ાં વજૉન છે .
બસાએરૂદ્દરજાત
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ફેળક અલ્રાશતઆરાએ અભારૂાં વજૉન દવ
તતલભાાંથી કયુું છે અને ફાંને રૂશ ફાંકી છે . આ
વજૉનની સુગધ
ાં ણ ફહુ વાયી છે .
૮૩) અબુ વાભીતથી નકર થયુ ાં છે કે જન્નતી
ાાંચ તતલ : ૧-ફેશીશતે અદત, ૨-જન્નત ુર
ભાઅલા, ૩-જન્નતે નઈભ, ૪-જન્નતે રપયદળ,
૫-ફેશીશતે ખુરદ છે . જભીનના ાાંચ તતલ :
૧-ભક્કા,
્
મુકદ્દવ,

૩-કુપા,

૨-ભદીના,
૫-કયફરા

(શાઈયે

૪-ફમત ુર

ઈભાભ

હુવૈન

અ.વ.) છે .
ફાફ – ૧૦ : એશરેફૈત (અ.મુ.વ.) અને
તેઓના ળીઆઓની રૂશ અને જજસ્ભનુ ાં વજૉન.
આ ફાફભાાં ૩ શદીવ છે .
૮૪) મુઝાયીફ ઇબ્ને ભશમ્ભદથી રયલામત છે .
ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.) પયભાલે છે કે
બસાએરૂદ્દરજાત
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અભાયા(જજસ્ભનુ)ાં

વજૉન

ઉચ્ચ

પ્રકાયના

તતલભાાંથી કયલાભાાં આવ્યુ ાં અને અભાયી રૂશનુ ાં
વજૉન

તેના

તતલભાાંથી

કયતા
કયલાભાાં

ણ

ઉચ્ચ

પ્રકાયના

આવ્યુ ાં અને

અભાયા

ળીઆઓની રૂશનુ ાં વજૉન ણ ઉચ્ચ પ્રકાયના
તતલભાાંથી કયલાભાાં આવ્યુ ાં છે અને તેઓના
જજસ્ભનુ ાં વજૉન

તેના

કયતા

થડા

નીચા

દયજ્જાના તતલભાાંથી કયલાભાાં આવ્યુ.ાં આ જ
કાયણે અભાયા ળીઆઓના રદર અભાયા તયપ
ખેંચામ છે

અને અભાયા દુશભનનુ ાં વજૉન

વીજ્જીનભાાંથી કયલાભાાં આવ્યુ ાં અને તેઓના
ચાશનાયાઓના

રદરનુ ાં

વજૉન

ણ

વીજ્જીનભાાંથી કયલાભાાં આવ્યુ ાં છે અને તેઓના
જજસ્ભનુ ાં વજૉન થડા વાયા તતલભાાંથી કયલાભાાં
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આલેર

છે .

આ

જ

કાયણે

તેઓના

(ચાશનાયાઓના) રદર તેભના તયપ ખેંચામ છે .
ફાફ – ૧૧ : મુળકેર શદીવ.
આ ફાફભાાં ૨૧ શદીવ છે .
(૮૭) ઈભાભ ફારકય (અ.વ.) પયભાલે છે ,
અલ્રાશના યસ ૂર (વ.અ.લ.)એ પયભાવ્યુ ાં ફેળક
આરે ભશમ્ભદ (અ.મુ.વ.)ની શદીવ ભશાન છે .
તે વભજલી ફહુજ મુશકે ર અને અઘયી છે તેને
(વભજીને) કબ ૂર નથી કયતા નવલામ મુકયુ ફ
પરયશતા, નફી-એ-મુયવર અથલા એ ફાંદ કે
જેના રદરના ઈભાનની અલ્રાશતઆરા યીક્ષા
રઇ ચ ૂક્ય શમ. જમાયે તભાયી ાવે આરે
ભશમ્ભદ

(અ.મુ.વ.)ની

કઈ

શદીવ

આલે.

તભારૂ રદર તેને (કબ ૂર કયલા) ભાટે નયભ
ફને, તભે તેને વભજી ર ત છી કબ ૂર કય
બસાએરૂદ્દરજાત
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અને જ વભજી ન ળક તેને કબ ૂર કયવુાં
મુશકેર રાગે ત અલ્રાશ તઆરા, તેના યસ ૂર
(વ.અ.લ.) અને આરે ભશમ્ભદ (અ.મુ.વ.)
તયપ રટાલી દમ (એટરે એભ કશ કે તેઓ
આન ભતરફ જાણે છે ભને ખફય નથી) અને
ખયે ખય જેની ાવે શદીવભાાંથી કાાંઈ ફમાન
કયલાભાાં આલે તે વભજી અને કબ ૂર કયવુાં તેના
ભાટે મુશકેર શમ અને એભ કશે કે અલ્રાશ
તઆરાની કવભ આવુાં કાાંઈ છે જ નશી, ત
આલ ઇન્કાય કુફ્ર છે .
(૯૨)

ઈભાભ

પયભાલતા

ભશમ્ભદ

શતા,

ફેળક

ફારકય
અભાયી

(અ.વ.)
શદીવ

(વભજલી અને) કબ ૂર કયલી મુશકેર અને
અઘયી છે . નવલામ નફીએ મુયવર, મુકયુ ફ
પરયશતા અને અજભાલેરા ભભીન, અમ અફા
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શમ્ઝા (યાલીનુ ાં નાભ) શુ ાં તભે નથી જતા કે
અલ્રાશતઆરાએ અભાયી આજ્ઞા ારન ભાટે
મુકયુ ફ

પરયશતાઓ,

મ ૂયવર

નફીઓ

અને

અજભાલેરા ભભીનને વાંદ કમાુ છે .
(૯૪) ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.) પયભાલે
છે , ફેળક ાક-ાકીઝા (રૂશાની ફીભાયીથી)
વરાભત રદર અને વદ્ગુણના ભાણરક નવલામ
અભાયી શદીવ (વભજલી અને) કબ ૂર કયલી
મુશકેર અને અઘયી છે . અલ્રાશતઆરાએ ફધા
ઇન્વાન અને અભારૂાં અનુવયણ કયનાયાઓ
ાવેથી ણ લચન રીધુાં શત ુાં “શુ ાં હુ ાં તભાય
યલયરદગાય નથી.” જેઓએ લચનારન કયુ,ું
અલ્રાશતઆરા તેને જન્નત ઇનાભભાાં આળે.
જેઓએ લચનારન ન કયુ,ું તેઓ શાંભેળા
જશન્નભભાાં યશેળ.ે
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(૯૮) ઈસ્ભાઈર ઇબ્ને અબ્દુર અઝીઝ થી
રયલામત છે . કે ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.)
થી વાાંબળ્યુ ાં કે ‘ફેળક અભાયી શદીવ (વભજલી
અને) કબ ૂર કયલી મુશકેર છે ભાટે થડી ફમાન
કય જ (વભજી અને) કબ ૂર કયે ત આગ
ફમાન કય અને જ ઇન્કાય કયે ત ચ ૂ યશ.
તેને પક્ત ત્રણ પ્રકાયના રક (વભજી અને)
કબ ૂર કયી ળકે છે . ૧) મુકયુ ફ પરયશતાઓ, ૨)
નફીએ

મુયવર,

૩)

અજભાલેરા

ભભીન

ફાંદાઓ (“અજભાલેરા ભભીન ફાંદાથી લધીને
પઝીરતલા કઈ નથી.”)
(૯૯) ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.) પયભાલે
છે , ‘અભાયી શદીવ (વભજલી) મુશકેર છે .
ાકીઝા, તાજી અને છામેર છે . યાલીએ તેની
તપવીય  ૂછી.
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- ાકીઝા એટરે ભખ્લ ૂકને ન ૂયાની કયે છે .
- તાજી એટરે શાંભેળા તાજી યશે છે . (વભમની
વાથે જૂની થતી નથી.)
- છામેર એટરે તેન ખય ભતરફ છામેર
છે .
(૧૦૩) ફેળક અભાયી અમુક શદીવ (૧)
નફીએ મુયવર, (૨) મુકયુ ફ પરયશતા, (૩)
અજભાલેરા

ભભીન

નવલામ

ફીજુ ાં

કઈ

(વભજીને) સ્લીકાયી ળકતા નથી.  ૂછ્ુાં આ
શદીવને કણ વાચલીને યાખે છે . આ (અ.વ.)
પયભાવ્યુ,ાં “અભ (એશરેફૈત અ.મુ.વ.)”
ખુરાવ : “(વભજી અને) કબ ૂર કયલી મુશકે ર
છે .”

તેના

ભતરફ

ફાફતે

શદીવની

ળશુ

કયનાયા આણરભ રખે છે . તેનાથી મુયાદ એભ
નથી કે શદીવન અથુ વભજલ મુશકેર છે ણ
બસાએરૂદ્દરજાત
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તેનાથી મુયાદ એભ છે , “પઝાઈરે એશરેફૈત
(અ.મુ.વ.)

અથલા

આ

(અ.મુ.વ.)ની

નલરામત કબ ૂર કયલી મુશકેર છે .” ભાટે જ આ
પ્રકાયની અમુક શદીવના અંતભાાં ઝહય
ૂ ે કામભે
આરે
અમુક

ભશમ્ભદ(અ.મુ.વ.)ન
શદીવના

અંતભાાં

ણઝક્ર

છે

અને

પયભાફયદાય

પરયશતાઓન ણઝક્ર છે .
ફાફ – ૧૨

: આરે ભશમ્ભદ (અ.મુ.વ.)ની

નલરામતને વભજવુાં ખ ૂફજ અઘરૂ અને મુશકેર
છે .
આ ફાફભાાં ૧૬ શદીવ છે .
(૧૦૯) અફી યફીઅ અશળાભીથી રયલામત છે .
કે “હુ ાં શઝયત ઇભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)ની
ાવે ફેઠ શત. ભેં જયુ ાં કે ઇભાભ ઊબા થમા
અને આનુ ાં વય ફરાંદ કયુુ છી પયભાવ્યુ ાં :
બસાએરૂદ્દરજાત
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“અમ અબુ યફીઅ ! ળીઆઓ શદીવને તાની
ઝફાન ય યટે છે , યાં ત ુ તેઓ એ નથી જાણતા
કે તેન ુ ાં ઊંડાણ શુ ાં છે ?” ભેં કહ્ુાં : તે શુ ાં છે ?
ઇભાભે

પયભાવ્યુ ાં

:

“શઝયત

અરી

ઇબ્ને

અફીતાણરફ (અ.વ.) ન કર કે “અભાયા અમ્રે
(નલરામતને વભજવુ)ાં ખ ૂફજ અઘરૂ અને મુશકેર
છે તેને કઇ ફયદાશત નથી કયી ળકત ુાં નવલામ કે
મુકયુ ફ પરયશત અથલા નફીએ મુયવર અથલા
એલ ભભીન કે જેના રદરનુ ાં અલ્રાશે ઇમ્તેશાન
રીધેલ ુ શમ.
અમ અબુ યફીઅ ! શુ ાં તભે એ નથી જાણતા કે
ઘણી લાય પરયશત શમ છે , યાં ત ુ તે મુકયુ ફ નથી
શત. (અમુક શદીવને) ફયદાશત નથી કયી
ળકત નવલામ કે મુકયુ ફ પરયશત અને ઘણીલાય
બસાએરૂદ્દરજાત
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નફી શમ છે , ણ તે નથી શતા (અમુક
શદીવને) નવલામ કઇ ફયદાશત નથી કયી ળકતા.
ઘણીલાય ભભીન શમ છે ણ તેન ુ ાં ઇમ્તેશાન
રેલાએર

નથી

શત ુ

(શદીવને)

ઇમ્તેશાન

રેલાએર ભભીન નવલામ કઇ નથી વભજી
ળકત.ુાં
(૧-અર ખયાએજ લર જયાએશ ૩/૭૯૩, શદીવ૨ વપપાયની વનદથી, મુખ્તવરૂર ફવાએય
૧૦૭,૧૨૬ ફેશાય ૨/૧૯૭).
૧૧૮)

ણઝમાદ ઇબ્ને સ ૂકશથી અભને શદીવ

લણુલી છે કે તેણે કહ્ુાં કે :
“અભ ભશમ્ભદ ઇબ્ને અમ્ર ઇબ્ને હુવૈન ાવે
શતા, છી અભએ એશરેફૈત (અ.મુ.વ.) ય જે
તકરીપ ડી તેન ણઝક્ર કમો ત યડલા રાગ્મા
તમાાં સુધી કે તેભની દાઢી તેભના આંસુઓથી
બસાએરૂદ્દરજાત
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રી ગઇ. છી તેભણે કહ્ુાં : “ફેળક, આરે
ભશમ્ભદ (અ.મુ.વ.)ન અમ્ર ભશાન અને છ છે
કે તેન ણઝક્ર નથી કયી ળકાત અને જમાયે
અભાયા કાએભ (અ.ત.પ.ળ.) કેમાભ કયળે તમાયે
તેને ફમાન કયળે અને કુયઆન તેન ુ ાં વભથુન
કયળે.” (ફેશાય ૨/૧૯૬ શદીવ : ૪૭)
ફાફ – ૧૨ :

આરે ભશમ્ભદ (અ.મુ.વ.)નુ ાં

ઇલ્ભ યાઝ(બેદ) છે .
(૧૨૩) અફી શમ્ઝા વભારીથી રયલામત છે કે
તેણે શઝયત ઇભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)ની
વાભે ખુમ્વની આમત ઢી. ત આે પયભાવ્યુ ાં :
“જે કાંઇ અલ્રાશ ભાટે છે , તે તેના યસ ૂર ભાટે છે
અને જે કાંઇ યસ ૂર ભાટે છે , તે અભાયા ભાટે છે .”
છી પયભાવ્યુ ાં : “અલ્રાશની કવભ! અલ્રાશે
ભભીનના ભાટે વય ફનાલી દીધુાં કે તેઓને
બસાએરૂદ્દરજાત
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ાાંચ રદયશભ આપ્મા અને તેઓનાાં યલયરદગાય
ભાટે એક રદયશભ નકકી કમો અને તેઓએ ચાય
(રદયશભ)ને શરાર યીતે ખાધા.” છી પયભાવ્યુ ાં :
“આ અભાયી અઘયી અને મુશકેર શદીવભાાંથી છે .
તેનાાં ઉય કઇ અભર નથી કયત અને ન ત
કઇ વબ્ર કયે છે નવલામ એ કે જેના રદરનુ ાં ઇભાન
લડે ઇમ્તેશાન રેલાએર શમ. (મુખ્તવરૂર
ફવાએય

ેજ

નાં.-૩૩૮,

શદીવ-૩૭,

લવાએલુશળીઆ ૯/૪૮૪, શદીવ-૧૨૫૪૫, ફેશાય
: ૩/૧૯૧, શદીવ-૭)
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ફાફ – ૧૩ : આરે ભશમ્ભદ (અ.મુ.વ.)ના
ઇભાભ રશદામત કયનાયા છે તેઓ શઝયત
ુ ા (વ.અ.લ.) છે જે કાંઇ રાવ્મા તેના
યસ ૂરેખદ
તયપ રશદામત કયે છે .
(૧૨૫) બુયૈદ અશેરીથી રયલામત છે : શઝયત
ઇભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)એ આ આમત
“તભ પકત ડયાલનાયા છ અને દયે ક કોભ ભાટે
એક રશદામત કયનાય શમ છે . (સ ૂયએ યઅદ-૭)
ની તપવીયભાાં પયભાવ્યુ ાં કે :
ુ ા (વ.અ.લ.) ડયાલનાયા છે .
“શઝયત યસ ૂરેખદ
દયે ક જભાનાભાાં અભાયાભાાંથી એક શાદી શમ છે .
ુ ા (વ.અ.લ.) જે કાંઇ
જે રકને શઝયત યસ ૂરેખદ
(અલ્રાશ તયપથી) રાવ્મા શતા, તેના તયપ
રશદામત કયે છે , તેઓના છી શઝયત અરી
(અ.વ.) છે છી એકના ફાદ ફીજા લવીઓ છે .”
બસાએરૂદ્દરજાત
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(અર કાપી : ૧/૧૯૨, શદીવ-૨, તપવીરૂર
અય્માળી : ૨/૨૦૪, શદીવ-૮, અર ઇભાભત
લિબ્વેયશ : ૧૩૨, શદીવ-૧૪૦, દઆએમુર
ઇસ્રાભ : ૧/૨૨, કભાલુદ્દીન : ૬૬૭, શદીવ-૧૦
ફેશાય

:

૧૬/૩૫૮,

શદીવ-૫,

તપવીય

નુરૂસ્વકરૈન : ૨/૪૮૩, શદીવ-૨૧)
ફાફ – ૧૪ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) વાચુ
ફરનાયા છે .
(૧૩૪) અશભદ ઇબ્ને ભશમ્ભદથી રયલામત છે
કે : “ભેં ઇભાભ અરીયઝા (અ.વ.)ને આ આમત
નલળે વલાર કમો : “અમ ઇભાન રાલનાયાઓ !
અલ્રાશથી ડય અને વાચાઓની વાથે થઇ
જાઓ.” (સ ૂયએ તોફા : ૧૧૯) ઇભાભ (અ.વ.) એ
પયભાવ્યુ ાં કે વાચાઓથી મુયાદ ઇભાભ છે અને
નવદ્દીક રક એ છે જે તેઓની ઇતાઅત કયે છે .”
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(અર કાપી : ૧/૨૦૮/શદીવ
૨૪/૩૧/શદીવ

૫,

તપવીયે

૨, ફેશાય :
નુરૂસ્વકરૈન

:

૨/૨૮૦/શદીવ ૩૯૪).
૧૩૫) બુયૈદ અર એશરીથી અભને શદીવ
લણુલી કે : “ભેં ઇભાભ ભશમ્ભદ ફારકય
(અ.વ.)ને

આ

આમત

:

અમ

ઇભાન

રાલનાયાઓ ! અલ્રાશથી ડય અને વાચાઓની
વાથે થઇ જાઓ !” (સ ૂયએ તોફા – આમત :
૧૧૯) નલળે વલાર કમો ત ઇભાભે (વાચાઓથી
મુયાદ) પકત અભે જ છીએ. (અર કાપી :
૧/૨૦૮/શદીવ ૧, તાલીલુર આમાત : ૨/૮,
ફેશાય : ૨૪/૩૧/શદીવ ૩, તપવીયે નુરૂસ્વકરૈન :
૨/૨૮૦/શદીવ ૩૯૩).
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ુ ા (વ.અ.લ.)
ફાફ – ૧૫ : “શઝયત યસ ૂરેખદ
અને અશરેફેત (અ.મુ.વ.)ની તપવીય મુજફ :
આરે ભશમ્ભદ (અ.મુ.વ.)ના આદીર ઇભાભ
અને તેઓના નવલામના ઝાણરભ યશેફયના
દયમ્માન પકુ
(૧૩૬) તલ્શા ણફન ઝૈદે શઝયત ઇભાભ જાપયે
વાદીક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી છે કે :
ઇભાભ (અ.મુ.વ.)એ

પયભાવ્યુ ાં : ભાયા નતા

(અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં : “અલ્રાશની રકતાફભાાં ફે
પ્રકાયના ઇભાભ (યાશફય) છે . (એક આદીર
ઇભાભ નલળે) અલ્રાશ કુયઆનભાાં પયભાલે છે :
“તેઓને અભએ ઇભાભ ફનાવ્મા છે કે તેઓ
અભાયા હુકભથી રકની રશદામત કયે છે .”
(સ ૂયએ અંફીમા - આમત : ૭૩). ન રકના
હુકભથી, ન તેઓ અલ્રાશના હુકભને તેઓનાાં
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હુકભ ય અગ્રતા આે છે અને ન અલ્રાશના
પેવરાને તેઓના પેવરા ય અગ્રતા આે અને
(ફીજ પ્રકાય ઝાણરભ યાશફયન છે કે) અલ્રાશ
પયભાલે છે : “તેઓને અભએ યાશફય ફનાવ્મા
છે કે જેઓ રકને આગ તયપ ફરાલે છે .”
(સ ૂયએ કવવ - આમત : ૪૧) તેઓ તેભના
હુકભ અલ્રાશના હુકભ ય અગ્રતા આે છે
અને તેભના પેવરાને અલ્રાશના પેવરા ય
અગ્રતા આે છે તેઓ અલ્રાશની રકતાફની
નલરૂધ્ધ તેભના નપવની ખારશળાતથી લતે છે .
(અર કાપી : ૧/૨૧૬/શદીવ ૨, તપવીરૂર કુમ્ભી :
૨/૧૭૦, ફેશાય : ૨૪/૧૫૬/શદીવ ૧૩, તપવીયે
નુરૂસ્વકરૈન : ૩/૪૪૧/શદીવ ૧૦૮).
૧૩૭) : અશભદ ઇબ્ને ભશમ્ભદે , શવન ઇબ્ને
ભશબ ૂફથી તેણે અબ્દુલ્રાશ ઇબ્ને ગાણરફથી તેણે
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જાફીયથી તેણે શઝયત ઇભાભ ભશમ્ભદ ફારકય
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી છે કે :
“જમાયે આ આમત નાણઝર થઇ કે : તે રદલવે
અભ દયે ક રકને તેભના ઇભાભની વાથે
ફરાલીશુ.ાં ” (સ ૂયએ ઇવયાઇર - આમત : ૭૩).
તમાયે મુવરભાનએ કહ્ુાં : “મા યસ ૂરલ્રાશ
(વ.અ.લ.)! શુ ાં આ તભાભ રકના ઇભાભ નથી
?

ુ ા (વ.અ.લ.)એ પયભાવ્યુ ાં :
ત શઝયત યસ ૂરેખદ
“હુ ાં તભાભ રક તયપ અલ્રાશન યસ ૂર છાં યાં ત ુ
ભાયા છી રકના ઉય અલ્રાશના તયપથી
ભાયી

એશરેફૈત

(અ.મુ.વ.)

ભાાંથી

ઇભાભ

(અ.મુ.વ.) થળે તેઓ રકભાાંથી ઉબા થળે, ત
રક

તેઓને

જૂઠરાલળે.

કુફ્ર,

ગુભયાશીના

ઇભાભ અને તેભને અનુવયલાલાાઓ તેભના
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ઉય ઝુલ્ભ કયળે. જાણી ર કે જે કઇ તેભનાથી
ભશબ્ફત યાખે, અને તેઓનુ ાં અનુવયણ કયે અને
તેઓની તસ્દીક (વભથુન) કયે ત તે ભાયાથી છે
અને નજીકભાાં જ ભાયી મુરાકાત કયળે.”
માદ યાખ ! કે જે કઇ તેઓનાાં ઉય ઝુલ્ભ કયળે
અને તેઓના ઝુલ્ભભાાં ભદદ કયળે અને તેઓને
જૂઠરાલળે, ત તે ભાયાથી નથી અને ન તે ભાયી
વાથે શળે અને હુ ાં તેનાથી ફેઝાય છાં. (અર
ભશાવીન : ૧૫૫/શદીવ ૮૪, અર કાપી :
૧/૨૧૫/શદીવ

૧,

તપવીરૂર

અય્માળી

૨/૩૦૪/શદીવ

૧૨૧, તાલીલુર આમાત :

:

૧/૨૮૩/શદીવ ૧૯, તપવીરૂવ વાપી : ૩/૨૦૬,
ફેશાય : ૧૩/૮/શદીવ ૧૨, તપવીયે નુરૂસ્વકરૈન
: ૩/૧૯૧/શદીવ ૩૨૯)
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ફાફ – ૧૬ : રશદામતના ઇભાભ (અ.મુ.વ.)ને
ગુભયાશીના ઇભાભ કે જેઓ જજબ્ત, તાગુત
અને

પલાશેળ

છે ,

તેનાથી

(અરગ

યીતે)

ઓખલા.
આ ફાફભાાં ૭ શદીવ છે .
૧૪૨) ભશમ્ભદ ણફન ભન્સુયથી રયલામત છે કે :
“ભેં શઝયત ઇભાભ જાપય વાદીક (અ.વ.)ને આ
આમત નલળે વલાર કમો કે : “જમાયે તેઓ ખ ૂફ
ખયાફ કાભ કયે છે તમાયે કશે છે કે અભએ અભાયા
ફાદાદાને આ મુજફ કયતા જમા છે અને તે
કયલાન અલ્રાશે અભને હુકભ આપ્મ છે .” કશ
કે અલ્રાશ ખયાફ કામોન હુકભ નથી આત શુ ાં
તભ અલ્રાશના નલળે એલી લાત કશ છ કે જે
તભ જાણતા નથી !” (સ ૂયએ અઅયાપ (૭) ૨૮)
ઇભાભ (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં : “શુ ાં તે એલા કઇ
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ભાણવને જમ છે કે જે એવુાં ધાયત શમ કે
અલ્રાશે ણઝના, ળયાફ ીલા અથલા આના જેલી
શયાભ ચીજન હુકભ આપ્મ છે ?” ભેં કહ્ુ:ાં નશી.
ઇભાભ (અ.વ.) “આ ખયાફ ચીજ શુ ાં છે કે જેના
નલળે તેઓ દાલ કયે છે કે અલ્રાશે તે કયલાન
હુકભ આપ્મ છે ?” ભેં કહ્ુાં : “અલ્રાશ અને તેના
લરી વોથી લધાયે જાણનાયા છે .”

ઇભાભ (અ.વ.) “કાયણ કે ફેળક આ ઝાણરભ
ઇભાભના નલળે છે કે જેઓ એલ દાલ કયે છે કે
અલ્રાશે તેઓને રકની યાશફયી કયલાન હુકભ
કમો છે , જમાયે કે અલ્રાશે એલ કઇ હુકભ કયે ર
નથી કે તેઓ કોભના યાશફય ફને. છી અલ્રાશે
તેઓના દાલાને યદ કમો અને આણને જણાવ્યુ ાં
કે “તેઓએ અલ્રાશના નલળે જુઠુાં ફરે છે ” છી
બસાએરૂદ્દરજાત
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અલ્રાશે તેભના આ ખયાફ કામોને પાશેળશનુ ાં
નાભ આપ્યુ ાં છે .”
ફાફ – ૧૭ : આરે ભશમ્ભદ (અ.મુ.વ.) ભાાંથી
ઇભાભ

એ

છે

કે

જેભની

ઇતાઅત

અને

ભશબ્ફતને અલ્રાશે લાજજફ કયી છે અને
અલ્રાશે તેઓને જે કાંઇ આપ્યુ ાં છે તેનાાં કાયણે
તેઓની શવદ કયલાભાાં આલે છે .
આ ફાફભાાં ૯ શદીવ છે .
(૧૪૫) રશળાભ ણફન શકભથી રયલામત છે કે : ભેં
ઇભાભ વાદીક (અ.વ.)ને આ આમત નલળે
વલાર કમો કે : “શુ ાં રક એલી શસ્તીઓની ઇાુ
કયે છે કે અલ્રાશે તેઓને તેના પઝરભાાંથી અતા
કયુુ છે . ફેળક અભએ આરે ઇબ્રારશભને રકતાફ
અને રશકભત અતા કયી છે અને અભએ તેઓને
મુલ્કે અઝીભ (ભશાન હુકુભત) અતા કયી છે . ભેં
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 ૂછયુ ાં કે : “આ મુલ્કે અઝીભ શુ ાં છે ?” ઇભાભ
(અ.વ.) ઇતાઅતનુ ાં લાજજફ શવુાં અને તેભાાંથી
કમાભતના રદલવે જશન્નભનુ ાં તેઓની ઇતાઅત
કયલી

ણ

૨૩/૨૮૭/૯,

છે ,

અમ

મુસ્તદકે

રશળાભ”

(ફેશાય:

વપીનત ુર

ફેશાય

અર

રકનાન્નીમથી

:

૯/૪૧૯)
(૧૪૮)

અબુ

અસ્ફાશ

રયલામત છે કે ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.) એ
તેભના મુફાયક શાથથી તેભની છાતી તયપ
ઇળાય કમો.અને પયભાવ્યુ ાં અભે તે રક છીએ
જેનાથી શવદ કયલાભાાં આલે છે . (૩. ફેશાય :
૨૩/૨૮૬/૬)
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ફાફ – ૧૮ : આરે ભશમ્ભદ (અ.મુ.વ.)ભાાંથી
ઇભાભ (અ.વ.) નલળે કે અલ્રાશે વલારના નલળે
તેઓને મગમ્ફય (વ.અ.લ.) વાથે જડી દીધા
છે અને પયભાવ્યુ ાં કે તે તભાયા અને તભાયી
કોભના ભાટે ણઝક્ર છે અને નજીકભાાં જ તભને
વલાર  ૂછલાભાાં આલળે.”
આ ફાફભાાં ૯ શદીવ છે .
(૧૫૪) ફુઝમરથીરયલામત છે કે ઇભાભ વાદીક
(અ.વ.) એ આ આમત અને ફેળક તે તભાયા
અને તભાયી કોભના ભાટે ણઝક્ર છે અને નજીકભાાં
જ તભને વલાર  ૂછલાભાાં આલળે. (સ ૂયએ
ઝુખરૂપ – આમત : ૪૪). નલળે પયભાવ્યુ ાં :
ણઝક્રથી મુયાદ કુયઆન છે અને અભે તેની કભ
છીએ. અને અભ એ છીએ કે જેઓને વલાર
 ૂછલાભાાં આલળે. (કાપી : ૧/૨૧૧/શદીવ ૫,
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તપવીરૂર કુમ્ભી : ૨/૨૮૬, ફીજી વનદથી
તાંફીહુર ગાપેરીન : ૧૫૬/શદીવ ૧, અર લાપી :
૩/૫૨૮/શદીવ
૪/૩૯૩,

૧૦૫૧,

લવાએલુશળીઆ

તપવીરૂવ
:

વાપી

:

૨૭/૬૨/શદીવ

૩૩૨૦૪, ફેશાય : ૨૩/૧૭૫/શદીવ ૫)
ફાફ – ૧૯ : આરે ભશમ્ભદ(અ.મુવ.)ભાાંથી
ઇભાભ (અ.વ.) નલળે કે તેઓ એશરે ણઝક્ર છે
અલ્રાશે રકને તેઓથી વલાર કયલાન હક
ુ ભ
કમો છે . અને તેઓ (અ.મુ.વ.)ને ઇખ્તેમાય છે
ચાશે ત જલાફ આે.
આ ફાફભાાં ૨૮ શદીવ છે .
(૧૬૨) અફીફક્ર અરખઝયભી થી રયલામત છે
કે : “હુ ાં ઇભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)ની
ણખદભતભાાં શાજય શત, તમાયે કુભેતના બાઇ લદુ
ઇભાભ (અ.વ.) ાવે આવ્મા અને કહ્ુાં : અલ્રાશ
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ભને આના ઉય કુયફાન કયે . ભેં આને
( ૂછલા ભાટે) નવિેય વલાર તૈમાય કમાુ શતા.
યાં ત ુ તેભાાંથી એક ણ વલાર ભને માદ નથી.”
ઇભાભ (અ.વ.) “અમ લદુ ! શુ ાં એક ણ વલાર
માદ નથી ?”
લદુ : શા, તેભાાંથી એક ભને માદ છે .
ઇભાભ (અ.વ.) તે (વલાર) શુ ાં છે ?
લદુ : અલ્રાશતઆરાન આ કર “અગય તભે ન
જાણતા શ, ત એશરે ણઝક્રને  ૂછ. (સ ૂયએ નશર
- આમત : ૪૩ અને સ ૂયએ અંફીમા - આમત :
૭).
ઇભાભ (અ.વ.) “અમ લદુ ! અલ્રાશે તભને
હુકભ કમો છે કે તભ અભને વલાર કય છી તે
અભાયા ઇખ્તેમાયભાાં છે કે અગય અભ ચાશીશુ,
ત તભને જલાફ આીશુ અને અગય અભે
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ચાશીશુ ાં ત તભને જલાફ નશી આીએ.” (કાપી :
૧/૨૧૧/૬, અર અભારી ત ૂવી : ૬૬૪, ભજરીવ
:

૩૫,

શદીવ

:

૨૭/૨૨/૩૩૨૧૪,

૩૪,
ફેશાય

લવાએલુશળીઆ
:

:

૨૩/૧૭૬/૧૬,

તપવીયે નુરૂસ્વકરૈન : ૩/૫૬/૯૩)
૧૬૪) રશળાભ ણફન વરીભથી રયલામત છે કે :
“ભેં આ આમત નલળે કે “અગય તભે ન જાણતા શ
ત એશરે ણઝક્રને  ૂછ” નલળે શઝયત ઇભાભ
જાપયે વાદીક (અ.વ.)ને વલાર કમો કે તેઓ
(એશરે ણઝક્ર) કણ છે ? ત ઇભાભ (અ.વ.)એ
પયભાવ્યુ ાં : “અભ છીએ.”
ભેં : “શુ ાં અભાયા ઉય એ લાજજફ છે કે તભને
વલાર કયીએ ?”
ઇભાભ (અ.વ.) “શા.”
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ભેં : “અને શુ ાં તભાયા ઉય લાજજફ છે કે તભ
અભને જલાફ આ ?”
ઇભાભ (અ.વ.) “આ (ફાફત) અભાયા ઉય છે .
(અભાયા ઇખ્તેમાયભાાં છે )
(અર અભારી ત ૂવી ૬૬૪, ૧૩૯, ફેશાય :
૨૩/૧૭૮/શદીવ ૧૮, મુસ્તદયકુર લવાએર :
૧૭/૨૭૬/શદીવ ૩૧)
૧૭૧) : અબ્દુયુ શેભાન ણફન કવીયથી રયલામત
છે કે શઝયત ઇભાભ જાપયે વાદીક (અ.વ.)ને આ
આમત નલળે વલાર કમો “અગય તભે ન જાણતા
શ ત એશરે ણઝક્રને  ૂછ.” ત ઇભાભ (અ.વ.)એ
પયભાવ્યુ ાં : “ણઝક્રથી મુયાદ શઝયત ભશમ્ભદ
(વ.અ.લ.) છે અને અભ તેભના અશર છીએ
અને અભને વલાર કયલાભાાં આલે છે . (અભને
વલાર કયલ જઇએ) (કાપી : ૧/૨૧૦/શદીવ ૨,
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લવાએલુશળીઆ

:

૨૭/૬૪/શદીવ

૩૩૨૦૮,

ફેશાય : ૨૩/૧૭૯/શદીવ ૨૪)
ફાફ – ૨૦ : શયાભ અને શરારના દયે ક શાર
(નુ ાં ઇલ્ભ) અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) ાવે શમ છે ,
યાં ત ુ ઘણીલાય તેઓ જલાફ નથી આતા.
આ ફાફભાાં ૫ શદીવ છે
(૧૯૧) વપલાન ણફન મહ્યાએ થી શદીવ લણુલી
છે કે “ભેં શઝયત ઇભાભ અરીયઝા (અ.વ.)ને કહ્ુાં
: “શુ ાં એવુાં ફની ળકે કે ઇભાભને શરાર અને
શયાભ તથા એ ફાફત કે જેની રકને જરૂયત
છે , તેન વલાર  ૂછલાભાાં આલે, યાં ત ુ તેઓની
ાવે કઇ ચીજ (જલાફ) ન શમ ?” ઇભાભ
(અ.વ.) “નશી, યાં ત ુ તેઓની ાવે (જલાફ)
શમ છે , યાં ત ુ તેઓ (ઘણીલાય) જલાફ નથી
આતા.” (ફેશાય : ૨૩/૧૭૬/શદીવ ૧૪)
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ફાફ – ૨૧ :

અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) એ છે કે

જેભના નલળે અલ્રાશતઆરાએ પયભાવ્યુ ાં છે :
“ફેળક તેઓ એ છે જેણે (અલ્રાશે) રકતાફના
લાયીવ ફનાવ્મા છે અને તેઓ નેકીઓભાાં
આગ લધનાયા છે .”
આ ફાફભાાં ૧૫ શદીવ છે .
૨૦૨) હુવૈન ણફન અમ્રથી રયલામત છે કે : “ભેં
ઇભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)ને આ આમત
નલળે

 ૂછયુ ાં

:

“છી

અભએ

અભાયા

ફાંદાઓભાાંથી જેઓને વાંદ કયી રીધા, તેઓને
રકતાફના લાયીવ ફનાવ્મા.” અશીંથી રઇને
“અને

તેઓભાાંથી

નેકીઓ

તયપ

આગ

લધનાયાઓ છે .” સુધી (આમત નલળે  ૂછયુ)ાં

બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.135

HAJINAJI.com

ઇભાભ (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં : “(નેકીઓ તયપ
આગ લધનાયથી મુયાદ) ઇભાભ છે .” (ફેશાય :
૨૩/૨૧૭/શદીવ ૧૩)
ફાફ – ૨૨ : શઝયત મગાંફય (વ.અ.લ.)નુ ાં
ઈલ્ભ

અને

વભજણ

ળશ્ક્ત

અશરેફૈત

(અ.મુ.વ.)ને અતા-અુણ કયલાભાાં આવ્યુ છે .
આ ફાફભાાં ૧૭ શદીવ છે .
(૨૧૨)

શઝયત

(અ.વ.)

શઝયત

ઈભાભ

ભશમ્ભદ

ુ ા
યસ ૂરેખદ

ફારકય

(વ.અ.લ.)થી

રયલામત કયે છે કે : જે રક અલ્રાશતઆરાએ
ખલ્ક કયે ર ફેશીશતભાાં જલા ચાશતા શમ, ભાયા
જેલી જજિંદગી અને ભાયા જેવુાં ભોત ચાશતા શમ
તેઓ ભાટે જરૂયી છે . ભાયા છી શઝયત અરી
(અ.વ.) અને ફીજા લવીઓની નલરામત તથા
પઝીરતને
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(અ.મુ.વ.) અલ્રાશતઆરાની ભયજી પ્રભાણે
રશદામત

કયનાયાઓ

છે .

અલ્રાશતઆરાએ

તેઓને ભાયી વભજણ અને ભારૂ ઈલ્ભ ઈનામત
કયુુ છે . તેઓ ભાયી ઈતયત ભારૂ ગશત અને
ભારૂ ખ ૂન છે . ભાયી ઊમ્ભતભાાંથી તેઓની
પઝીરતન

ઈન્કાય

કયનાયા

અને

તેઓથી

વાંફધ
ાં તડી નાખનાયા દુશભન ફાફતે અલ્રાશ
તઆરાથી પરયમાદ કયીળ. અલ્રાશ તઆરાની
કવભ તેઓ જરૂય ભાયા પયઝાંદને ળશીદ કયળે
અને અલ્રાશતઆરા તેઓને ભાયી ળપાઅત
નવીફ નશી કયે .
(૨૧૫) ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)થી
ુ ા (વ.અ.લ.)એ
રયલામત છે કે શઝયત યસ ૂરેખદ
પયભાવ્યુ છે કે જેઓ અલ્રાશ તઆરાએ ખલ્ક
કયે ર ફેશીશતભાાં દાખર થલા ચાશતા શમ,
બસાએરૂદ્દરજાત
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ભાયા જેલી જજિંદગી અને ભાયા જેલી ભોત
ચાશતા શમ, તેઓને ભાયા ફાદ શઝયત અરી
(અ.વ.) અને ફીજા લવીઓની નલરામતને
કબ ૂર કયલી જઈએ. તેઓ (અ.મુ.વ.)તભને
રશદામતથી દૂય નશી યાખે, ગુભયાશ નશી કયે
તેઓ (અ.મુ.વ.) ને તભે તારીભ ન આજ.
તેઓ તભાયા કયતા લધાયે ઈલ્ભ ધયાલે છે . હુ
એ ભાયા યલયરદગાયથી વલાર કમો છે . તેઓ
(અ.મુ.વ.) અને રકતાફ લચ્ચે જુદાઈ ન નાખે
એટરે

સુધી

કે

(વ.અ.લ.)ને શઝે

તેઓ

(અ.મુ.વ.)

ભને

કોવય ઊય આલીને ભે

જે શઝન નલસ્તાય ળનઆથી ઈમરા જેટર છે
જેના જાભની વાંખ્મા આવભાનના નવતાયાઓ
જેટરી છે .

બસાએરૂદ્દરજાત
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ુ ા (વ.અ.લ.)એ
ફાફ – ૨૩ : શઝયત યસ ૂરેખદ
અશરેફૈત (અ.મુ.વ.)ની ઈભાભત અને તેઓને
તસ્રીભ થલાનુ પયભાવ્યુ શત.ુાં
૨૨૭) ભશમ્ભદ ઇબ્ને કીબ્તી થી રયલામત છે કે
ઈભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ રક
અરી

(અ.વ.)

ફાફતે

ગદીયના

રદલવનુ

ુ ા (વ.અ.લ.)નુ પયભાન ભ ૂરી ગમા
યસ ૂરેખદ
જેલી

યીતે

રદલવને

ભળયફ-એ-ઊમ્ભે,
ભ ૂરી

(વ.અ.લ.)ના

ગમા

પયઝાંદની

ઈબ્રાશીભના

છે .
નલરાદત

(મગાંફય
થઈ

તે

જગ્મા)
રક મુફાયકફાદી આલા આવ્મા શઝયત
અરી (અ.વ.) ણ આવ્મા શઝયત મગાંફય
(વ.અ.લ.)ની ાવે જલા ચાશતા શતા યાં ત ુ
જગ્મા ન શતી રકણ યસ્ત આતા ન શતા
બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.139

HAJINAJI.com

આ

જઈ

શઝયત

ુ ા
યસ ૂરેખદ

(વ.અ.લ.)એ

પયભાવ્યુ અમ રક ! જેને તભે ભશતલ નથી
આતા

તે

ભાયા

અશરેફૈત(અ.મુ.વ.)

છે .

અતમાયે હુ શમાત-જીલત છ તભાયા દયમ્માન
છ (છતાાંણ તભે તેઓન એશતેયાભ નથી
કયતા) જ હુ તભાયા દયમ્માન નયહુ ત
અલ્રાશ તઆરા ત શાજીય નાઝીય છે જે
શઝયત અરી (અ.વ.)નુ અનુવયણ કયે તેઓથી
ભશબ્ફત કયે અને તેઓની વાભે તસ્રીભ થઇ
જામ
દસ્તી,
જેઓ

રૂશ, યાશત, અલ્રાશની ખુળનુદી, ભાયી
ભશબ્ફત અને ળપાઅત
તેન ુ અનુવયણ

કયળે

ભેલળે.

તેઓએ

ભારૂ

અનુવયણ કયુુ ગણાળે. ભાયા ભાટે એ જ
પઝીરત છે કે જે શઝયત ઈબ્રાશીભ (અ.વ.)
ભાટે શતી હુ શઝયત ઈબ્રાશીભ (અ.વ.)થી છ
બસાએરૂદ્દરજાત
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અને શઝયત ઈબ્રાશીભ (અ.વ.) ભાયાથી છે
ભાય દીન તેઓ (અ.વ.)ની યીતબાત છે . તેઓ
(અ.વ.)ની પઝીરત એજ ભાયી પઝીરત છે
અને ભાયી પઝીરત એજ તેઓ (અ.વ.)ની
પઝીરત

કયતા

લધાયે

છે

તે

ફાફતે

અલ્રાશતઆરા પયભાલે છે કે “ફેળક અમુકની
ઝુયીમત

અમુકની

પઝીરતલાી)

છે .

ઝુયીમતથી
ફેળક

(લધાયે

અલ્રાશતઆરા

વાાંબનાય અને જાણનાય છે .”
૨૨૮)

ઈભાભ

ફારકય

(અ.વ.)એ

તાના

ાક-ાકીઝા બુઝુગોથી નકર કયુુ કે શઝયત
ુ ા (વ.અ.લ.) પયભાવ્યુ કે આ અન્ઝન
યસ ૂરેખદ
દાભન કડી યાખ એટરે અરી (અ.વ.)ને ન
છડ તે નવદ્દીકે અકફય છે તે પારૂક છે એટરે કે
શકને ફાનતરથી જુદા કયનાય છે . જે તેનાથી
બસાએરૂદ્દરજાત
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ભશબ્ફત કયળે અલ્રાશતઆરા તેની રશદામત
કયળે જે તેનાથી કીન યાખળે અલ્રાશ તઆરા
તેને ગુભયાશ કયળે જે તેઓન નલયધ કયળે
અલ્રાશ તઆરા તેના નેક આભાર નભટાલી
નાખળે તેનાથી ભાયી ઉમ્ભતના નવબ્ત શવન
અને હુવૈન (અ.વ.)છે તે ફાંને ભાયા પયઝાંદ છે
અને

હુવૈન

(અ.વ.)ની

નવરથી

રશદામત

કયનાય ઈભાભ છે .
અલ્રાશ તઆરાએ તેઓંને ભાયી વભજણ અને
ઇલ્ભ અતા (અુણ) કયુું છે . તેઓથી ભશબ્ફત
કયજ તેઓની નલરામત વયયસ્તી કબ ૂર
કયજ. તેઓ નવલામ ફીજા કઈની વયયસ્તી
સ્લીકાયળ

ત

અલ્રાશતઆરાના

ગઝફન

નળકાય ફનળ. જેના ઉય અલ્રાશતઆરાન
ગઝફ નાણઝર થામ તે પના થઇ જામ છે .
બસાએરૂદ્દરજાત
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દુન્મલી જજિંદગી ધક આનાય છે . (ભાટે
વાલચેત યશેજ.)
૨૨૯) ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)થી
ુ ા (વ.અ.લ.)એ
રયલામત છે કે શઝયત યસ ૂરેખદ
પયભાવ્યુ ાં

કે,

અલ્રાશતફાયક

લ

તઆરા

પયભાલે છે કે તભાયી ઉમ્ભતના ફદફખ્ત રક
ઉય ભાયી હુજ્જ્તની વાં ૂણુતા શઝયત અરી
(અ.વ.)ની નલરામતને છડી અને તેઓનાાં
દુશભનથી દસ્તી કયલા અને તેભન તથા
તેભની છી આલનાય લવીઓની ફ્ઝીરતન
ઇન્કાય કયલાભાાં છે . ફેળક તભાયી ફ્ઝીરત
તેઓની ફ્ઝીરત છે . તભાય શક તેઓન શક
છે . તભાયી ઇતાઅત તેઓની ઇતાઅત છે .
તભાયી નાપયભાની તેઓની નાપયભાની છે .
તેઓ તભાયા ફાદ રશદામત કયનાય ઈભાભ છે .
બસાએરૂદ્દરજાત
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જે રૂશ તભાયા જીસ્ભભાાં છે . તે જ રૂશ તેઓનાાં
જજસ્ભભાાં છે . તેઓ તભાયી ઈતયત-લાંળજ છે .
તેઓન ગશત અને ખ ૂન તભાય ગશત અને
ખ ૂન

છે .

અલ્રાશતઆરાએ

તભાયી

તેભજ

તભાયા અગાઉના નફીઓની સુન્નત તેભાાં જાયી
કયી છે . (ફધા નફીઓની ફ્ઝીરત તેઓને
અતા કયી છે .) તેઓ તભાયી ફાદ ભાયા
ઇલ્ભના ખજાનેદાય છે . હુ ાં એ તેઓને વાંદ
કમાુ છે , ચટી
ાં ૂ રીધા છે , ભાયા ભાટે ખાણરવ કમાુ
છે , હુ ાં તેઓથી યાઝી છ. તેઓથી ભશબ્ફત
કયનાય, તેઓની નલરામત અને ફ્ઝીરતને
કબ ૂર કયનાય નજાત ાભળે. ફેળક જજબ્રઈર
(અ.વ.) તેઓનાાં નાભ તેઓનાાં ફાદાદાના
નાભ, તેઓથી ભશબ્ફત કયનાયાઓના નાભ
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અને તેઓની પઝીરતને કબ ૂર કયલાલાાના
નાભ ભને ફતાવ્મા છે .
ફાફ – ૨૪ : અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) આણરભ
તેઓના ળીઆઓ અક્કરભાંદ અને તેઓના
દુશભન નાદાન છે .
આ ફાફભાાં ૯ શદીવ છે .
૨૩૦) જાફીય ઇબ્ને મઝીદ થી રયલામત છે કે
ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.) આ આમત
“શુ આણરભ

અને

ગૈય

આણરભ

(નાદાન)

ફયાફય શઈ ળકે ? પકત અક્કરભાંદ જ
નવીશત શાાંનવર કયી ળકે છે ” ફાફતે પયભાલે
છે અભ અશરેફૈત (અ.મુ.વ.) આણરભ, અભાયા
દુળભન

નાદાન

અને

અભાયા

ળીઆઓ

અક્કરભાંદ છે .
બસાએરૂદ્દરજાત
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વળભાગ - ૨
ફાફ – ૨૧ : ફેળક અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)
ઇલ્ભની ખાણ છે અને નબુવ્લતનુ ાં ઝાડ છે અને
રશકભતની ચાલીઓ છે અને રયવારતની જગ્મા
છે અને પરયશતાઓના આલલા-જલાની જગ્મા
છે .
આ ફાફભાાં ૯ શદીવ છે .
૨૪૪) અબ્દુલ્રાશ ઇબ્ને ભશમ્ભદે હુવૈન ણફન
મ ૂવા અર ખશળાફથી રયલામત છે કે : અભને
અભાયા વાથીઓને ખમવભશ અર જઅપીથી
અભને શદીવ લણુલી કે : ભને શઝયત ઇભાભ
જાપયે વાદીક (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં : “અમ
ખમવભશ ! અભ નબુવ્લતના વ ૃક્ષ છીએ અને
યશેભતનુ ાં ઘય છીએ અને રશકભતની ચાલીઓ
છીએ અને ઇલ્ભની ખાણ છીએ અને રયવારતની
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જગ્મા છીએ અને પરયશતાઓની આલલા-જલાની
જગ્મા છીએ અને અલ્રાશના બેદની જગ્મા અને
રકના તયપ અલ્રાશની અભાનત છીએ અને
અભ અલ્રાશના વોથી બુઝુગુ શયભ છીએ અને
અલ્રાશન લામદ છીએ અને અભ અલ્રાશન
અશદ છીએ. તેથી જે કઇ અભાયા મભાનથી
લપા કયે તેણે (અલ્રાશથી) લપા કયી અને જે કઇ
અભાયા અશદને લપા કયે , તેણે (અલ્રાશ
અશદથી) લપા કયી અને જે કઇ તેન ુ ાં ારન કયે ,
ત તેણે અલ્રાશના અશદ મભાનનુ ાં ારન
કયુ.ુ (કાપી : ૧/૨૨૧/શદીવ ૩, તપવીરૂર કુમ્ભી :
૨/૨૨૮, ફેશાય : ૨૬/૨૪૫/શદીવ ૮, તપવીયે
નુરૂસ્વકરૈન : ૧/૭૩/શદીવ ૧૬૧).
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ફાફ – ૨૫ :

અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)ના નલળે

અને ઝાડની નભવાર કે જે અલ્રાશે તેઓના
અને તેઓના ઇલ્ભ નલળે લણુલી છે .
આ ફાફભાાં વાત શદીવ છે .
૨૪૮) અબુ શમ્ઝા વભારીએ અભને શદીવ
લણુલી કે : શઝયત ઇભાભ ભશમ્ભદ ફારકય
(અ.વ.)ને ભેં આ આમત નલળે  ૂછયુ ાં : “એ
વ ૃક્ષની જેભ કે જેનુ ાં મ ૂ વાણફત છે અને તેની
ડાીઓ આવભાનભાાં છે દયે ક વભમભાાં તેન
ભેલ પ તેના યફની યલાનગીથી અતા કયે
છે .” (સ ૂયએ ઇબ્રારશભ :આમત ૨૪-૨૫). ઇભાભ
(અ.વ.)એ

પયભાવ્યુ ાં કે

શઝયત

ુ ા
યસ ૂરેખદ

(વ.અ.લ.)એ પયભાવ્યુ ાં કે : “તે વ ૃક્ષનુ ાં મ ૂ હુ ાં છાં
અને અરી (અ.વ.) તેન ુ ાં થડ છે અને અઇમ્ભશ
(અ.મુ.વ.) તેની ડાખીઓ છે અને અભારૂ ઇલ્ભ
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તેન ુ ાં પ છે અને અભાયા નળમા તેનાાં ાાંદડાઓ
છે . અમ અબુ શમ્ઝા ! શુ ાં ત ુાં તેભાાં આના નવલામ
કઇ લધાયાની ફાફતને જુએ છે ?” ભેં કહ્ુાં : “ના,
અલ્રાશની કવભ ! હુ ાં તેભાાં આ નવલામ કઇ
લધાયાની ચીજ નથી જત. છી ઇભાભ
(અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં : “અમ અબુ શમ્ઝા !
અલ્રાશની કવભ ! જમાયે અભાયા નળમાભાાંથી
કઇ ફાક જન્ભ ાભે છે ત તે વ ૃક્ષભાાં એક
ાાંદડુ ફટે છે અને જમાયે (અભાયા નળમાભાાંથી
કઇ) મ ૃતયુ ાભે છે , ત તે વ ૃક્ષભાાંથી એક ાાંદડુ
ખયી જામ છે . (તપવીયે અફી શમ્ઝશ વભારી :
૨૨૧, શદીવ-૧૬૬, ફેશાય : ૨૪/૧૩૮/શદીવ ૩).
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ફાફ – ૨૬ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) અલ્રાશની
હુજ્જત છે અને અલ્રાશન દયલાજ છે અને
અલ્રાશના અમ્રના લરી છે અને અલ્રાશન એ
ચશેય છે કે જેના લડે આલાભાાં આલે છે અને
અલ્રાશનુ ાં ાસુ છે અને અલ્રાશની આંખ છે
અને તેના ઇલ્ભના ખજાનચી છે .
આ ફાફભાાં ૧૬ શદીવ છે .
૨૫૮) અબ્દુલ્રાશ ણફન અરી મઅફયે શઝયત
ઇભાભ વાદીક (અ.વ.)થી અભને શદીવ લણુલી
કે : “અમ ઇબ્ને અરી મઅફય ! ફેળક ખુદાલાંદે
આરભ એક છે અને તેના એક શલાભાાં અજડ છે
છી તેણે ભખ્લ ૂકને ખલ્ક કયી અને તેઓને આ
અમ્ર ભાટે અજડ ફનાવ્મા અને તે ભખ્લ ૂક અભ
છીએ. અમ

ઇબ્ને

અફી

મઅફય

! અભે

અલ્રાશની હુજ્જત છીએ તેના ફાંદાઓભાાં, અને
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અલ્રાશના ગલાશ છીએ તેની ભખ્લ ૂકભાાં અને
તેના અભાનતદાય છીએ અને તેના ઇલ્ભના
ખજાનચીઓ છીએ અને તેના યસ્તા કામભ કયી
અને તેની તયપ ફરાલનાયા છીએ

છી જે

કઇ અભાયી ઇતાઅત કયી, તેણે અલ્રાશની
ઇતાઅત કયી.” (કાપી : ૧/૧૯૩/શદીવ ૫,
અિોશીદ : ૧૫૨, શદીવ : ૯, અઝ્ઝશદ : ૧૮૬,
શદીવ : ૨૮૯, ફેશાય : ૨૬/૨૪૭/શદીવ ૧૫).
૨૬૪) ખમવભશએ શઝયત ઇભાભ ભશમ્ભદ
ફારકય (અ.વ.)થી અભને શદીવ લણુલી કે : “ભેં
ઇભાભ (અ.વ.)ને પયભાલતા વાાંબળ્મા કે : અભ
અલ્રાશના મુકયુ ફ ફાંદાઓં છીએ અને અભ
તેના ચ ૂટાએરા છીએ અને અભ તેના વાંદ
કયાએરા

છીએ

અને

અભને

અંણફમા

(અ.મુ.વ.)ન લાયવ વલાભાાં આલેર છે . અભ
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અલ્રાશના

અભાનતદાય

છીએ

અને અભ

અલ્રાશની હુજ્જત છીએ અને અભ ઇભાનના
રૂકન છીએ અને અભ ઇસ્રાભના સ્થાંબ છીએ
અને અભ અલ્રાશની ભખ્લ ૂક ય તેની યશેભત
છીએ અભ એ છીએ જેના લડે ળરૂઆત કયલાભાાં
આલે છે અને અભાયા લડે ખતભ કયલાભાાં આલે
છે .

અભ

રશદામતના

ઇભાભ

છીએ

અને

અંધાયાના ણચયાગ છીએ અને અભ રશદામતન
નભનાય છીએ અને અભ જ પ્રથભ યશેનાયા છીએ
અને અભજ અંનતભ યશેનાયા છીએ અભ
ભખ્લ ૂકના ભાટે ઉચ્ચ કયલાભાાં આલેર અરભ
છીએ જે કઇ અભાયાથી જડાએર યશેળે તે
અભાયી વાથે થઇ જળે અને જે કઇ અભાયાથી
ાછ યશી જળે, તે ડૂફી જળે.
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અભ વપેદ ેળાની લાાઓના ેળલા છીએ
અને અભ અલ્રાશના ચટાએરા
ાં ૂ
છીએ અને અભ
અલ્રાશ તયપન વીધ યસ્ત અને ભાગુ છીએ
અને અભ અલ્રાશની નેઅભતભાાંથી અભ છીએ
જે ભખ્લુકઅતા કયલાભાાં આલી અને અભ
નુબવ્ુ લતની ખાણ છીએ અને અભ રયવારતની
જગ્મા છીએ અને અભ એ છીએ કે અભાયા તયપ
ભરાએકાનુ ાં આલવુાં જવુાં છે અને જે કઇ
અભાયાથી પ્રકાનળત થલા ભાાંગે તેના ભાટે ણચયાગ
છીએ અને જે કાાંઇ અભારૂ અનુવયણ કયે તેના
ભાટેન જન્નતન ભાગુ છીએ અને અભ જન્નત
તયપ રશદામત કયનાયા છીએ અને અભ
ઇસ્રાભની ઇઝઝત છીએ અને અભ  ૂર છીએ કે
જે તેના ય વાય થળે તે આગ યશેળે અને જે
કઇ તેનાથી ભોં પેયલળે તે નાબ ૂદ થળે, અભ
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ફરાંદ ભયતફાલાા બુઝુગુ છીએ, અભ એ
છીએ કે જેના લડે યશેભત ઉતાયલાભાાં આલે છે
અને અભાયા લડે લયવાદથી ત ૃપ્ત કયલાભાાં આલે
છે અને અભે એ છીએ કે જેના લડે તભાયાથી
અઝાફને દૂય કયલાભાાં આલે છે . છી જે કઇ
અભને ઓખે અને અભાયી ભદદ કયે અને
અભાયા શકને ઓખે અને જે કઇ અભાયા
હક
ુ ભની ઇતાઅત કયે તે અભાયાથી છે અને (તેન ુ ાં
ાછ પયવુ)ાં અભાયા તયપ છે . (કભાલુદ્દીન :
૨૦૬/૨૦, અર અભારી ત્તુવી : ૬૫૪, શદીવ :
ુ
૧૩૫૪, અર ભનાકીફ : ૪/૨૦૬, ઇળાુ દુર કુલફ
: ૨/૪૧૮, અર મુખ્તવય : ૧૨૮, ફેશાય :
૨/૨૪૯/શદીવ

૧૮,

મનાફીઉર

ભલદ્દશ

:

૧/૭૬/શદીવ ૧૫ અને ૩/૩૫૯/શદીવ ૧)
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ફાફ – ૨૭ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) અલ્રાશન
એ ચશેય છે કે જેનુ ાં લણુન અલ્રાશે કુયઆનભાાં
કયે ર છે .
આ ફાફભાાં ૫ શદીવ છે .
૨૭૧) શાયીવ ણફન ભગીયશએ અભને શદીવ
લણુલી કે : “અભ શઝયત ઇભાભ જાપયે વાદીક
(અ.વ.)ની ણખદભતભાાં શાજય શતા, એલાભાાં એક
ભાણવે આ આમત નલળે ઇભાભ (અ.વ.)ને
વલાર કમો કે દયે ક ચીજ શરાક થનાયી છે ,
નવલામ કે તેન ચશેય (સ ૂયએ કવવ - આમત :
૮૮) ઇભાભ (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં : ફીજા રક
આ આમત નલળે શુ ાં કશે છે ?
તે ભાણવે : તેઓ કશે છે કે અલ્રાશના ચશેયા
નવલામ દયે ક ચીજ નાળ ાભળે.
બસાએરૂદ્દરજાત
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ઇભાભ (અ.વ.) સુબ્શાનલ્રાશ ! તેઓએ કેટરી
ભટી લાત કયી દીધી તેન પકત ભતરફ એભ છે
કે દયે ક ચીજ શરાક થળે નવલામ કે તેન ચશેય
એટરે કે અલ્રાશન એ ચશેય કે જેના લડે તેના
તયપ દાખર થલામ છે અને અભ અલ્રાશન એ
ચશેય છીએ કે જેના લડે તેનાાં તયપ દાખર
થલામ છે . (ફેશાય : ૨૪/૨૦૦/શદીવ ૨૯).
૨૭૨) વલ્રાભ ણફન મુસ્તનીયએ અભને શદીવ
લણુલી કે : ભેં શઝયત ઇભાભ ભશમ્ભદ ફારકય
(અ.વ.)ને આ આમત નલળે  ૂછયુ ાં કે , “દયે ક ચીજ
શરાક થનાય છે નવલામ કે તેન ચશેય.”
ઇભાભ (અ.વ.) “અલ્રાશની કવભ ! અભ તેન
ચશેય છીએ કે તેણે કહ્ુાં કે તે કમાભતના રદલવે
શરાક નશીં થામ કે જે અલ્રાશ ાવે અલ્રાશે જે
અભાયી ઇતાઅત અને અભાયી નલરામતન હુકભ
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કમો છે તેની વાથે આલળે. અલ્રાશની કવભ ! તે
ચશેય છે કે અલ્રાશે પયભાવ્યુ,ાં „દયે ક ચીજ શરાક
થળે નવલામ કે તેન ચશેય‟ અને અભાયાભાાંથી
કઇ મ ૃતયુ નથી ાભતા નવલામ કે તેભની
ઔરાદભાાંથી તેભના જાનળીનને કમાભતના
દીલવ સુધી છડતા જામ. (તાલીલુર આમાત :
૧/૪૨૬/શદીવ ૨૫, ફેશાય : ૨૪/૨૦૦/શદીવ
ુ ફેશાય : ૧૦/શદીવ
૩૦, મુસ્તદકુ વપીનતર
૨૫૩).
ફાફ – ૨૮ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)એ ભવાની
ુ ા
(કુયઆન વભાન) છે જે શઝયત યસ ૂરેખદ
(વ.અ.લ.) આલાભાાં આલેર.
આ ફાફભાાં ૩ શદીવ છે .
૨૭૬) શારૂન ણફન ખાયે જશએ અભને શદીવ
લણુલી કે : “ભને શઝયત ઇભાભ મ ૂવા કાઝીભ
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(અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં : “અભ એ ભવાની(કુયઆને
ળયીપની ફયાફય રકભતી ચીજ) છીએ જે શઝયત
ુ ા (વ.અ.લ.)ને આલાભાાં આલેર અને
યસ ૂરેખદ
અભ અલ્રાશન ચશેય છીએ અને અભ તભાયી
જભીન ઉય પયીએ છીએ અને જે કઇ અભને
જાણે છે અને જે અભને નથી જાણત ત છી
મકીન(ભોત)

તેની

૧/૧૪૩/શદીવ

૩,

આગ
તપવીરૂર

છે .”

(કાપી

:

અય્માળી

:

૨/૨૪૯/શદીવ ૩૬, તપવીરૂર કુમ્ભી : ૧/૨૭૭,
તોશીદ : ૧૫, શદીવ : ૬, અર લાપી :
૧/૪૧૮/શદીવ ૩૪૫, ફેશાય : ૨૪/૧૧૬/શદીવ
૪, તપવીયે નુરૂસ્વકરૈન : ૩/૨૯, શદીવ : ૧૧૦).
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ફાફ – ૨૯ : ખુદાલાંદે આરભે આરે ભશમ્ભદ
(અ.મુ.વ.)ભાાંથી ઇભાભને ખાવ ફનાવ્મા છે
અને તેઓની ભરાએકા ઉય નલરામત.
આ ફાફભાાં ૧૧ શદીવ છે .
૨૭૯) અફી અસ્વફારશર કેનાઇએ શઝયત
ઇભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)થી અભને
શદીવ લણુલી કે : ઇભાભ (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં :
“અલ્રાશની કવભ ! આવભાનભાાં નવિેય પ્રકાયના
ભરાએકા છે . અગય તભાભ જભીન લાવીઓ
બેગા ભી જામ અને તેઓભાાંથી દયે ક પ્રકાયની
ગણતયી કયલા રાગે ત ણ ગણતયી નશીં કયી
ળકે અને આ તભાભ (ભરાએકા) અભાયી
નલરામતના કબુર કયનાય છે .” (અર કાપી :
૧/૪૩૭/શદીવ ૫, અર લાપી : ૩/૪૯૪/શદીવ
૯૯૯, ફેશાય : ૨૬/૩૪૦/શદીવ ૬).
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૨૮૫) અઝશય અર ણફિીખીએ અભને શદીવ
લણુલી કે: શઝયત ઇભાભ જાપય વાદીક (અ.વ.)
ફેળક અલ્રાશે અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.)ની
નલરામત ભરાએકાની વાભે યજૂ કયી ત તેઓએ
નલરામતને કબ ૂર કયી રીધી અને એક પરયશત કે
જેનુ ાં નાભ ફુતરૂવ (રપતરૂવ) શત ુાં તેણે ન કબ ૂર
કયી ત અલ્રાશે તેની ાાંખને તડી નાખી. છી
જમાયે શઝયત ઇભાભ હવ
ુ ૈન (અ.વ.)ની નલરાદત
થઇ, તમાયે અલ્રાશે નવિેય શજાય પરયશતાઓની
વાથે જજબ્રઇર (અ.વ.) ને શઝયત ભશમ્ભદ
(વ.અ.લ.)

ાવે

નલરાદતની

મુફાયકફાદી

ભકલ્મા તેઓ યસ્તાભાાં ફુતરૂવ ાવેથી વાય
થમા ત ફુતરૂવે કહ્ુાં : “અમ જજબ્રઇર ! તભે કમાાં
જઇ યશમા છ ?”
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જજબ્રઇર : “અલ્રાશે ભને શઝયત ભશમ્ભદ
(વ.અ.લ.) તયપ ભકલ્મ છે , જેથી તેભને આજે
યાત્રે તેભના પયઝાંદની નલરાદત થઇ તેની હુ ાં
તેભને મુફાયકફાદી આુ.”
ાં

ત ફુતરૂવે : “ભને તભાયી વાથે રઇ જાઓ ! અને
શઝયત ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.)ને ભાયા ભાટે દુઆ
કયલા વલાર કય.” જજબ્રઇરે તેને કહ્ુાં : ત ુાં ભાયી
ાાંખ ઉય વલાય થઇ જા છી ફુતરૂવ તેની
ાાંખ ઉય વલાય થઇ ગમ. છી તેઓ શઝયત
ુ ા (વ.અ.લ.) ાવે શોંચ્મા અને તેભની
યસ ૂરેખદ
ાવે દાખર થઇ તેભને મુફાયક આી. છી
જજબ્રઇર (અ.વ.) મા યસ ૂરલ્રાશ ! ફેળક ભાયા
અને ફુતરૂવના દયમ્માન બાઇચાય છે અને તેણે
ભને નલનાંતી કયી છે કે હુ ાં આને ગુજાયીળ કરૂાં કે
બસાએરૂદ્દરજાત
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આ અલ્રાશ ાવે દુઆ કય કે અલ્રાશ તેને
તેની ાાંખ રટાલી આે.
ુ ા (વ.અ.લ.)એ ફુતરૂવને
છી શઝયત યસ ૂરેખદ
કહ્ુાં : “શુ ાં ત ુાં શઝયત અભીરૂર ભઅભેનીન
(અ.વ.)ની નલરામતને કબ ૂર કયીળ ?” ફુતરૂવ :
ુ ા (વ.અ.લ.)એ તેની વાભે
શા શઝયત યસ ૂરેખદ
શઝયત

અભીરૂર

ભઅભેનીન

(અ.વ.)ની

નલરામત યજૂ કયી, ત તેણે કબ ૂર કયી રીધી.
ુ ા (વ.અ.લ.) “તાયા ભાટે
છી શઝયત યસ ૂરેખદ
ઘડીમાભાાં (નાશ) છે ઘડીમાન સ્ળુ કય અને
તેની અંદય જે છે , તેનાથી (તફરૂુ ક) સ્ળુ કય.”
છી ફુતરૂવ ઇભાભ હુવૈન ઇબ્ને અરી (અ.વ.)ના
ુ ા
ઘડીમા તયપ ગમ અને શઝયત યસ ૂરેખદ
(વ.અ.લ.)એ તેના ભાટે દુઆ કયી. શઝયત
ુ ા (વ.અ.લ.) “ભેં જયુ કે તેની ાાંખ
યસ ૂરેખદ
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ઊગી અને તેભાાંથી રશી જાયી થયુ ાં અને તે
રાંફાલા રાગી તમાાં સુધી કે તેની ફીજી ાાંખ વાથે
જડાઇ ગઇ. છી જજબ્રઇર (અ.વ.)ની વાથે
આવભાન ય ફરાંદ થમ અને તાની
જગ્માએ ાછ પમો.” (ભદીનત ુર ભઆજજઝ :
૩/૪૩૬/શદીવ ૯૫૫, ફેશાય : ૨૬/૩૪૦/શદીવ
૧૦, તપવીયે નુરૂસ્વકરૈન : ૪/૩૪૮/શદીવ ૧૬).
૨૮૭) શમ્ભાદ ણફન ઇવાએ અભને શદીવ
લણુલી કે :
“એક ભાણવે શઝયત ઇભાભ જાપયે વાદીક
(અ.વ.)ને વલાર કમો : શુ ાં પરયશતાઓની વાંખ્મા
લધાયે છે કે ઔરાદે આદભની વાંખ્મા લધાયે છે ?
ઇભાભ (અ.વ.) તે અલ્રાશની કવભ ! કે જેના
કબ્જાભાાં ભાયી જાન છે ! આવભાનભાાં અલ્રાશના
પરયશતાઓની વાંખ્મા જભીનભાાં ધ ૂ ભાટી કયતા
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લધાયે છે આવભાનભાાં દયે ક ડગરે એલી કઇ
જગ્મા નથી નવલામ કે તમાાં એક પરયશત છે , જે
અલ્રાશની તસ્ફીશ અને તકદીવ કયે

છે .

જભીનભાાં કઇ વ ૃક્ષ કે ફુર નથી નવલામ કે તમાાં
એક નનયુક્ત કયાએર પરયશત છે તેના અભરને
દયયજ અલ્રાશ ાવે રલામ છે અને અલ્રાશ
તેને જાણે છે . તેઓભાાંથી કઇ એક ણ પરયશત
એલ નથી નવલામ કે તે અભ એશરેફૈત
(અ.મુ.વ.)ની નલરામત લડે અલ્રાશ ાવે
નજદીકી

ભેલે

છે

અને

અભાયા

ચાશલાલાાઓના ભાટે ઇસ્તીગ્પાય કયે છે અને
અભાયા દુશભન ય રાનત કયે છે અને અલ્રાશ
ાવે તેઓ (અભાયા દુશભન) ય લધાયે ભાાં
લધાયે અઝાફ કયલા વલાર કયે છે .” (તપવીરૂર
કુમ્ભી : ૨/૨૫૫, તાલીલુર આમાત : ૨/૫૨૮,
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ફેશાય : ૨૪/૨૧૦/શદીવ ૭, તપવીયે નુરૂસ્વકરૈન
: ૪/૫૧૧)
ફાફ – ૩૦ : આરભે નભવાકભાાં અલ્રાશે
ઉલ ૂરઅઝ્ભ
(અ.મુ.વ.)

નફીઓને
ભાાંથી

આરે

અઇમ્ભાશ

ભશમ્ભદ

(અ.મુ.વ.)ની

નલરામત સ્લીકાયલાથી ભખ્સુવ કમાુ તે નલળે.
૨૯૩)

અબ્દુયુ શભાન ણફન કવીયએ શઝયત

ઇભાભ વાદીક (અ.વ.)થી અભને શદીવ લણુલી :
આ આમત : “જમાયે તાયા યલયરદગાયે ફની
આદભને

અને

તેઓની

ીઠભાાંથી

તેઓની

નસ્રને નીકાી.”
આ આમત નલળે ઇભાભે : “અલ્રાશે શઝયત
આદભ (અ.વ.)ની ીઠભાાંથી કમાભત સુધી તેની
આલનાય નસ્રને ફશાય કાઢી, ત તેઓ ઝય
(યજકણ)ના સ્લરૂભાાં ફશાય નીકળ્મા છી
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અલ્રાશે તેઓને તાની ઝાતની ઓખાણ
કયાલી અગય આભ ન થયુ શતે, ત કઇ તેના
યફને ન જાણી ળકતે છી અલ્રાશે પયભાવ્યુ ાં :
“શુ ાં હુ ાં તભાય યલયરદગાય નથી ? ત તેઓએ
કહ્ુાં : શા (છી અલ્રાશે કહ્ુ)ાં અને આ ભશમ્ભદ
(વ.અ.લ.) ભાયા યસ ૂર છે અને અરી (અ.વ.)
અભીરૂર ભઅભેનીન છે અને ભાયા ખરીપા છે
અને

ભાયા

અભાનતદાય

છે .”

(મુખ્તવરૂર

ફવાએય : ૧૬૩, ફેશાય : ૫/૨૫૦, શદીવ : ૪૧,
ભદીનત ુર ભઆજીઝ : ૧/૬૧, શદીવ : ૮)
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ફાફ

–

૩૧

:

અલ્રાશે આરે

ભશમ્ભદ

(અ.મુ.વ.)ભાાંથી ઇભાભને ખાવ ફનાવ્મા છે કે
આરભે

ઝયભાાં

દુનનમાભાાં

અને

અંણફમા

(અ.મુ.વ.)થી નલરામતન લામદ રીધ.
આ ફાફભાાં ૯ શદીવ છે .
૨૯૭) ભશમ્ભદ ણફન પઝમરે ઈભાભ યઝા
(અ.વ.)થી રયલામત નકર કયી છે કે : “શઝયત
અરી

(અ.વ.)ની

નલરામત

અંણફમા

(અ.મુ.વ.)ની દયે ક રકતાફભાાં રખાએરી છે અને
અલ્રાશે કઇ યસ ૂરને ભફઉવ નથી કમાુ નવલામ
કે શઝયત ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.)ની નબુવ્લત અને
તેભના લવી અરી (અ.વ.)ની નલરામતન
ઇકયાય રીધ શમ.” (કાપી : ૧/૪૩૭/શદીવ ૬,
અર ઇખ્તેવાવ : ૧૮, ફેશાય : ૨૬/૨૮૦/શદીવ
૨૪, અર ફમાન પી તપવીયીર કુયઆન : ૨૩૦)
બસાએરૂદ્દરજાત
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૩૦૩) શઝેપા ણફન અવીદ અર ગપપાયીએ
ુ ા (વ.અ.લ.)થી અભને શદીવ
શઝયત યસ ૂરેખદ
લણુલી કે

“આરભે અઝીલ્રશ

:

(આરભે

મુજયુ દાત)ભાાં કઇ નફીના ભાટે નબુવ્લત વાં ૂણુ
ન થઇ તમાાં સુધી કે તેની વાભે ભાયી નલરામત
અને ભાયી એશરેફૈત (અ.મુ.વ.)ની નલરામતને
યજુ

કયલાભાાં

(એશરેફૈત
મુજસ્વભ

આલી

અને

તેઓના

(અ.મુ.વ.)નુ ાં (નભવારી)
થયુ.ાં

છી

તેઓએ

(એશરેફૈત(અ.મુ.વ.)ની)
નલરામતન

ઇકયાય

ભાટે
સ્લરૂ

(નફીઓએ)

ઇતાઅત
કમો.”

અને

(ફેશાય

:

૨૬/૨૮૧/શદીવ ૨૭).
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ફાફ – ૯ : નલરામત નલળેન ુ ાં અન્મ પ્રકયણ :
આ ફાફભાાં ૯ શદીવ છે .
૩૦૮) અબ્દુર આઅરાથી અભને શદીવ લણુલી
શઝયત ઇભાભ જાપયે વાદીક (અ.વ.)
“કઇ ણ નફીને અભાયા શકની ભાયે ફ્ત અને
ફીજા રક ઉય અભાયી પઝીરતની ભાયે પત
લગય શયણગઝ નફી ફનાલલાભાાં નથી આવ્મા.”
(અર કાપી : ૧/૪૩૭, શદીવ : ૪, અર લાપી :
૩/૪૯૪/શદીવ ૯૯૮, ફેશાય : ૨૬/૨૮૧/શદીવ
૨૮).
ફાફ – ૩૨ :

શઝયત અભીરૂર ભઅભેનીન

(અ.વ.)ની નલરામત ય પ્રકયણ.
આ ફાફભાાં ૧૩ શદીવ છે .
૩૧૬) ઇસ્શાક ણફન અમ્ભાયએ એક ભાણવના
લાસ્તાથી રયલામત નકર કયી છે કે
બસાએરૂદ્દરજાત
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જાપય ણફન ભશમ્ભદ (અ.વ.) એ અભને
પયભાવ્યુ ાં કે : ફેળક અલ્રાશ પયભાલે છે :
“ફેળક, અભએ અભાનત આવભાન અને
જભીન અને શાડ તયપ યજુ કયી ત તેઓએ
તેને ઉચકલાની ભનાઇ કયી દીધી અને તેનાથી
બમબીત થઇ ગમા અને તેને ઇન્વાને ઊંચકી
રીધી. ફેળક, તે ઝારીભ અને જાશીર છે . (સ ૂયએ
અશઝાફ - આમત : ૭૨). ઇભાભ (અ.વ.) (અશી
અભાનતથી મુયાદ) શઝયત અરી ઇબ્ને અફી
તારીફ (અ.વ.)ની નલરામત છે . (અર કાપી :
૧/૪૧૩, શદીવ : ૨, ઓયુનર અખ્ફાય :
૧/૩૦૬, શદીવ : ૬૬, ભઆનનર અખ્ફાય : ૧૧૦,
શદીવ : ૨/૧૩, તપવીરૂર કુમ્ભી : ૨/૧૯૮, ફેશાય
: ૨૩/૨૮૮/૨૨, તપવીયે નુરૂસ્વકરૈન : ૪/૩૧૨,
શદીવ : ૨૬૧)
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૩૨૧) : અબુ શમ્ઝા વભારીએ શઝયત ઇભાભ
ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)થી અભને શદીવ
લણુલી કે : ભેં ઇભાભ (અ.વ.)ને કહ્ુાં : “હુ ાં
આના

ઉય

કુયફાન

થાઉ

!

નળમાઓ

આનાથી આ આમતની તપવીય નલળે  ૂછે છે કે
ળા ભાટે તેઓ ભટા વભાચાય નલળે એકફીજાને
વલાર કયે છે ?” (સ ૂયએ નફા - આમત : ૧) થી
મુયાદ શુ ાં છે ?
ઇભાભ (અ.વ.) આ આમાતની તપવીય ફમાન
કયલાન ઇખ્તેમાય ભાયી ાવે છે ચાહુ ાં ત
ફમાન કરાંુ અને ચાહુ ાં ત ફમાન ન કરાંુ યાં ત ુ
હુ ાં તને આ આમતની તપવીય ફમાન કરાંુ છાં કે
આ

આમત

(અ.વ.)ના

શઝયત
નલળે

અભીરૂર

છે .

શઝયત

ભઅભેનીન
અભીરૂર

ભઅભેનીન (અ.વ.) પયભાલતા કે : “અલ્રાશની
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કઇ આમત ભાયાથી લધાયે ભશાન નથી અને ન
ત કઇ ભટા વભાચાય ભાયા કયતા ભશાન છે .
ભાયી નલરામતને શેરા લીતી ચ ૂકેર ઉમ્ભતની
વાભે યજૂ

કયલાભાાં આલી શતી અને તે

(ઉમ્ભત)એ તેને કબ ૂર કયલાન ઇન્કાય કયી
દીધ શત.
ભેં ઇભાભ (અ.વ.)ને કહ્ુાં : (આમત) કશ, તે ભટા
વભાચાય છે કે જેનાથી તભ ભ પેયલી યહ્યાછ.
(સ ૂયએ વાદ - આમત : ૨૭, ૨૮).
ઇભાભ (અ.વ.) અલ્રાશની કવભ ! (ભટા
વભાચાય)થી

મુયાદ

શઝયત

અભીરૂર

ભઅભેનીન (અ.વ.) છે . (કાપી : ૧/૨૦૭, શદીવ :
૩, તપવીરૂર કુમ્ભી : ૨/૪૦૧, તપવીયે અફી
શમ્ઝા વભારી : ૩૪૯, ફેશાય : ૩૬/૧, શદીવ :
૩)
બસાએરૂદ્દરજાત
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૩૨૩) અબુ શમ્ઝા વભારીએ અભને આ શદીવ
લણુલી કે : ભેં આ આમત નલળે શઝયત ઇભાભ
ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)ને  ૂછયુ ાં કે “જે કઇ
ઇભાનન ઇન્કાય કયી દે ત તેન અભર ફયફાદ
થઇ

જળે

અને

આખેયતભાાં

તે

નુકળાન

ઉઠાલનાયાઓભાાંથી થઇ જળે.” (સ ૂયએ ભાએદાશ
(૫) આમત : ૫) ઇભાભ (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં :
“તેની તપવીય કુયઆનના ફાતીનભાાં આ મુજફ
છે કે “ જે કઇ નલરામતે અરી (અ.વ.)ન ઇન્કાય
કયે અને અરી (અ.વ.) એજ ઇભાન છે .” છી ભેં
ઇભાભ (અ.વ.)ને આ આમત નલળે વલાર કમો :
અને કાપીય તેના યફની નલરૂધ્ધ એક ફીજાને
ભદદ કયનાય છે .” (સ ૂયએ ફુયકાય (૨૫) આમત :
૫૫) ઇભાભ (અ.વ.) કુયઆનના ફાતીનભાાં તેની
તપવીયભાાં તેન અથુ આ મુજફ છે કે : અરી એ
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જ તેન નલરામત અને ઇતાઅતભાાં, તે યફ કે જે
વજૉનશાય છે તેન ુ ાં લણુન થઇ જ ળકે. અને
શઝયત ઇભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)એ
પયભાવ્યુ ાં : ફેળક અરી (અ.વ.), શઝયત
ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.)ના ભાટે આમત (નનળાની)
છે અને શઝયત ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.) શઝયત
અરી (અ.વ.)ની નલરામત તયપ દાલત આે
છે .

શુ ાં

તાયા

સુધી

શઝયત

ુ ા
યસ ૂરેખદ

(વ.અ.લ.)ન આ કોર નથી શોંચ્મ કે : “જેન હુ ાં
ભોરા છાં તેના અરી (અ.વ.) ભોરા છે . અમ
અલ્રાશ ત ુાં તેને દસ્ત યાખજે, જે અરી (અ.વ.)ને
દસ્ત યાખે અને ત ુાં તેનાથી દુશભની યાખજે, જે
અરી (અ.વ.)થી દુશભની યાખે.” તેથી અલ્રાશને
દસ્ત યાખનાય એ એ છે જે અરી (અ.વ.)ને
દસ્ત યાખે છે અને અલ્રાશન દુશભન એ છે , જે
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અરી (અ.વ.)ન દુશભન છે . અને આ આમત
“ફેળક, તભ કોર નલળે ઇખ્તેરાપ કયનાયા છ
(સુ. ઝાયે માત - આમત : ૮). આ ઉમ્ભતે
શઝયત અરી (અ.વ.)ની નલરામતભાાં ઇખ્તેરાપ
કયી શતી છી જે કઇ શઝયત અરી (અ.વ.)ની
નલરામત ઉય અડગ યશેળે તે જન્નતભાાં
દાખર થળે અને જે જે શ. અરી (અ.વ.)ની
નલરામતન નલયધ કયળે, તે જશન્નભભાાં દાખર
થળે.
અને આ આમત “નલમુખ થમ તે જે શકથી પયી
ગમ (ઝાયીમાત (૫૧) આમત : ૯) છી
તેનાથી મુયાદ શઝયત અરી (અ.વ.) છે . જે કઇ
તેની નલરામતથી પેયલી દે લાભાાં આવ્મ તે
જન્નતથી પેયલી દે લામ તેના રીધે જ અલ્રાશન
આ કોર છે કે “(જન્નતના યસ્તાથી) નલમુખ થમ
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તે

શક

(નલરામતે

અભીરૂર

ભઅભેનીન

અ.વ.)થી પયી ગમ.”
અને અલ્રાશન આ કોર અને ફેળક, ત ુાં વીધા
યસ્તા તયપ રશદામત કયે છે . (સ ૂયએ શુયા આમત : ૫૨). ફેળક ત ુાં શઝયત અરી (અ.વ.)ની
નલરામતન હુકભ કયે છે અને નલરામત તયપ
દાલત આ છ અને શઝયત અરી (અ.વ.)
વીધ યસ્ત છે .
અને અલ્રાશન આ કોર : “તભે તેની વાથે
જડાએરા યશ કે જેની તભને લશી કયલાભાાં
આલી શતી. ફેળક, તભે વીધા યસ્તા ય છ.”
(સ ૂયએ ઝુખરૂપ - આમત : ૪૩). એટરે કે તભે
શઝયત અરી (અ.વ.)ની નલરામત ય છ અને
શઝયત અરી (અ.વ.)ન વીધ યસ્ત છે .
બસાએરૂદ્દરજાત
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અને અલ્રાશન આ કોર “છી જમાયે તેઓ એ
ફાફતને ભ ૂરી ગમા કે જે તેઓને લણુલાભાાં
આલી શતી. (સ ૂયએ અનઆ
ૌ ભ - આમત : ૪૪)
એટરે કે જમાયે તેઓએ શઝયત અરી (અ.વ.)ની
નલરામતને છડી દીધી કે જેન તેભને હુકભ
કયલાભાાં આવ્મ શત. “અભએ તેઓના ઉય
દયે ક ચીજના દયલાજા ખરી દીધા.” એટરે કે
તેભની દુન્મલી હક
ુ ભત અને તેભાાં જે કાંઇ
તેઓના ભાટે ઉરબ્ધ કયુુ છે તેની વાથે અને
અલ્રાશન આ કોર તમાાં સુધી કે જમાયે તેઓ
ખુળ થઇ ગમા, ત અભએ તેઓને અચાનક
ઝડી રીધા તમાયે તેઓ ભાયુવ થઇ જનાયા
શળે.” (સ ૂયએ અનઆ
ૌ ભ - આમત : ૪૪) એટરે કે
શઝયત ઇભાભ ભશદી (અ.વ.)ના ઝુહુય (ન
વભમ) (તપવીયે અબુ શમ્ઝા વભારી : ૧૫૩,
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શદીવ : ૭૬, ફેશાય : ૩૫/૩૬૯, શદીવ : ૧૪,
તપવીયે નુરૂસ્વકરૈન : ૧/૫૯૫/૬૫)
૩૨૫) અબ્દુયુ શભાન ણફન કવીયએ શઝયત
ઇભાભ જાપય વાદીક (અ.વ.)થી અભને શદીવ
લણુલી કે : અલ્રાશના આ કોર “તે અલ્રાશની
રપત્રત (ૈદા કયલાની યીત) છે કે જેના ઉય તેણે
રકને ૈદા કમાુ છે .” (સ ૂયએ રૂભ (૩૦) આમત :
૩૦) નલળે ઇભાભ (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ,ાં એટરે કે
(રકને) તોશીદ ય અને શઝયત ભશમ્ભદ
(વ.અ.લ.) અલ્રાશના યસ ૂર છે અને શઝયત
અરી (અ.વ.)અભીરૂર ભઅભેનીન છે તેની
ભાયે પત વાથે (ૈદા કમાુ ). (ફેશાય : ૬૩/૧૩૨,
શદીવ : ૪)
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ફાફ – ૩૩ : અલ્રાશે ભઅભીનથી આરે
ભશમ્ભદ

(અ.મુ.વ.)ની

નલરામતન

કયાય

રીધ અને તેઓને તાના ન ૂયથી ખલ્ક કમાુ
અને તેઓને તાની યશેભતભાાં ડૂફાડી દીધા
અને તેઓ અલ્રાશના ન ૂયથી જૂએ છે .
આ ફાફભાાં ૩ શદીવ છે .
૩૨૮ : ભશમ્ભદ ણફન ઇવાએ સુરમભાન
જઅપયીથી અભને શદીવ લણુલી કે : હુ ાં શઝયત
ઇભાભ અરીયે ઝા (અ.વ.)ની ણખદભતભાાં શાજય
શત. ઇભાભ (અ.વ.)એ ભને પયભાવ્યુ ાં : “અમ
સુરમભાન

ભઅભીનની

શનળમાયીથી

ડય,

કાયણ કે તે અલ્રાશના ન ૂયથી જુએ છે . હુ ાં ચુ
યહ્ય તમાાં સુધી કે જમાયે ભને એકાાંત ભળ્યુ ાં ત ભેં
કહ્ુાં : હુ ાં આના ઉય કુયફાન થાઉ ! ભેં આને
એભ પયભાલતા વાાંબળ્મા કે : ભઅભીનની
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શનળમાયીથી ડય કાયણ કે તે અલ્રાશના ન ૂયથી
જુએ છે . ઇભાભ (અ.વ.) શા, અમ સુરમભાન !
અલ્રાશે ભઅભીનને તેની યશેભતભાાં ન ૂયથી ૈદા
કમો અને તેઓનાથી

અભાયી નલરામતન

ભીવાક (કયાય) રીધ. એક ભઅભીન ફીજા
ભઅભીનન વગ બાઇ છે તેના નતા ન ૂય છે
અને તેની ભાતા યશેભત છે આ એક ઉભા છે
જે ભઅભીનન એક ફીજા વાથે ગાઢ વાંફધ
ાં
વભજલા ચાશે છે . અને તે પકત એ ન ૂય લડે જુએ
છે કે જેના લડે તેને ૈદા કયલાભાાં આવ્મ છે .”
(મુખ્તવરૂર ફવાએય : ૧૬૩, લવાએલુશળીઆ :
૧૨/૩૮, શદીવ : ૫૫૮, ફેશાય : ૬૪/૭૩/શદીવ
૧).
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ફાફ – ૩૪ : ભખ્લ ૂકથી આરે ભશમ્ભદ
(અ.મુ.વ.)ના

અઇમ્ભશ

(અ.મુ.વ.)ની

નલરામતન લામદ રેલ.
આ ફાફભાાં ાાંચ શદીવ છે .
૩૩૧) અબ્દુલ્રાશ ણફન ભશમ્ભદ જઅપીએ
શઝયત ઇભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)થી
અભને શદીવ લણુલી કે : “ફેળક, અલ્રાશે
ભખ્લ ૂકને ખલ્ક કયી, છી તે જેને ચાશત શત
તેને (એલા તતલ)ભાાંથી ૈદા કમાુ કે જે (તતલ)ને
તે ચાશત શત અને તે ચાશત કે તેને જન્નતી
તતલ ભાટીથી ૈદા કયે અને જેનાથી તે બુગ્ઝ
(અણગભ) યાખત શત. તેને તેણે (એલા
તતલ)ભાાંથી ૈદા કમાુ કે જેનાથી તે અણગભ
યાખત શત અને જેનાથી તે અણગભ યાખત
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શત, તેને જશન્નભી તતલ

ભાટીથી ૈદા કમાુ

છી તેઓને ઝેરાર (છામા) તયીકે ૈદા કમાુ.”
યાલી : ભેં  ૂછયુ,ાં ઝેરાર શુ ાં છે ? ઇભાભ (અ.વ.)
“શુ ાં તે સ ૂમુના તડકાભાાં તાય ડછામ નથી
જમ તે એક ચીજ શલા છતાાં કઇ ચીજ નથી.
છી તેઓનાાં દયમ્માન નફીઓને નીમ્મા કે
જેઓ તેઓને અલ્રાશન ઇકયાય કયલા તયપ
દાલત આતા શતા જેભ કે અલ્રાશન કોર છે :
“અગય તભ તેઓને  ૂછળ કે તેઓને કણે ૈદા
કમાુ છે , ત તેઓ અલશમ એભ કશેળે કે : અલ્રાશે
(ઝુખરૂપ (૪૩) આમત : ૮૭) છી તેઓને
નફીઓન ઇકયાય કયલા તયપ દાલત આી.
છી તેઓભાાંથી અમુકે ઇકયાય કમો અને અમુકે
ઇન્કાય કમો. છી તેઓને અભાયી નલરામત
તયપ દાલત આી. છી અલ્રાશની કવભ !
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જેઓને તે (અલ્રાશ) ચાશત શત તેભણે ઇકયાય
કમો અને જેઓનાથી અલ્રાશ અણગભ યાખત
શત, તેઓએ ઇન્કાય કમો. આ જ અલ્રાશન
કર છે “તેઓએ અગાઉ ઇન્કાય કમો શત
ઈભાન નરશ રાલે “ (આઅયાપ આમત : ૧૦૧)
છી

ઇભાભ

ભશમ્ભદ

ફારકય

(અ.વ.)એ

પયભાવ્યુ ાં : તેઓન ઇન્કાય તમાાં (આરભે ઝય)ભાાં
શત.ુાં (કાપી : ૧/૪૩૬/શદીવ

૨, તપવીરૂર

અય્માળી : ૨/૧૨૬/શદીવ ૩૭, એરલુશળયાએઅ
: ૧૧૮/૩, મુખ્તવરૂર ફવાએય : ૨૧૬, અર
ુ
ફુસુલર

ભશીમ્ભશ

૨૪/૯૮/શદીવ

:

૧/૪૨૧,

૧૬, તપવીયે

ફેશાય

:

નુરૂસ્વકરૈન :

૨/૩૧૩/૧૦૬).
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ફાફ – ૩૫ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) તેઓની
ાવે જે શરાર અને શયાભ

(નુ ાં ઇલ્ભ) છે ,

તેના લડે ભખ્લ ૂક ઉય અલ્રાશના ગલાશ છે .
આ ફાફભાાં ૬ શદીવ છે .
૩૩૬) અબુ ફવીયએ શઝયત ઇભાભ જાપય
વાદીક (અ.વ.)થી અભને શદીવ લણુલી કે :
આ આમત નલળે કે “અને આ યીતે તભને ભધ્મભ
ઉમ્ભત ફનાવ્મા, જેથી તભ રકના ઉય
ગલાશ ફન.” (સ ૂયએ ફકયશ (૨) આમત : ૧૪૩)
ઇભાભ (અ.વ.) અભ રકના ઉય ગલાશ
છીએ. તેઓની ાવે જે કાંઇ શરાર અને શયાભ છે
અને જે કાંઇ તેઓએ તેભાાંથી લેડપી નાખ્યુ ાં છે તે
નલળે. (મુખ્તવરૂર ફવાએય : ૬૫, ફેશાય :
૨૩/૩૪૩/શદીવ ૨૭, તપવીયે નુરૂસ્વકરૈન :
૧/૧૩૩, શદીવ : ૪૦૧)
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ુ ા (વ.અ.લ.)ના
ફાફ – ૩૬ : શઝયત યસ ૂરેખદ
નલળે કે તેઓએ જે કાંઇ આરભે ઝય અને
આરભે અણઝલ્રશભાાં જયુ ાં શત ુાં તેને તેઓ જાણે
છે .
આ ફાફભાાં ૧૫ શદીવ છે .
૩૪૨) ભશમ્ભદ શરફીએ શઝયત ઇભાભ વાદીક
(અ.વ.)થી અભને શદીવ લણુલી કે ફેળક
ુ ા (વ.અ.લ.)એ પયભાવ્યુ ાં :
શઝયત યસ ૂરેખદ
“અલ્રાશે ભાયી ઉમ્ભતને તે ભાટીભાાંથી ખલ્ક કયી
તમાયે ભાયા ભાટે મુજસ્વભ (સ્લરૂ) કયી અને
તેઓ દયે કના નાભ ભને ળીખવ્મા જેલી યીતે
આદભ (અ.વ.)ને તભાભ નાભ ળીખવ્મા શતા.
યચભલાા અમુક રક ભાયી ાવેથી વાય
થમા, ત ભેં અરી (અ.વ.) અને તેના નળમાના
ભાટે ભગપેયત ચાશી ફેળક ભાયા યલયરદગાયે
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ભને અરી (અ.વ.)ના નળમાના નલળે એક
ુ ા
ખાનવમતન લામદ કમો. શઝયત યસ ૂરેખદ
(વ.અ.લ.)ને  ૂછલાભાાં આવ્યુ ાં કે : તે ખાનવમત શુ ાં
છે ? આ (વ.અ.લ.)એ પયભાવ્યુ ાં : તેઓભાાંથી જે
ઇભાન રાલે અને યશેઝગાયી અનાલે તેના
ભાટે ભગપેયતન તેઓના નાના કે ભટા કઇ
ગુનાશ(ભાપ કમાુ લગય) ફાકી નશી યશે અને
તેઓના ભાટે ફદીઓ નેકીઓભાાં તબ્દીર થઇ
જળે.” (કાપી : ૧/૪૪૩, શદીવ : ૧૫, ળહુ ર
અખ્ફાય

:

૩/૪૮૧,

શદીવ

:૧૩૮૭,

પઝાએલુળળીઆ : ૩૨, શદીવ : ૨૭, અર
અભારી રે મુપીદ : ૮૯, શદીવ : ૫, અભારીએ
ત ૂવી : ૬૪૮, મુખ્તવરૂર ફવાએય : ૧૬૪, ફેશાય
: ૧૮/૧૫૪, શદીવ : ૬૧)
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૩૪૪) અબ્દુયુ શીભ અર કવીયએ શઝયત ઇભાભ
ફારકય (અ.વ.)થી અભને શદીવ લણુલી કે :
ુ ા (વ.અ.લ.)એ પયભાવ્યુ ાં :
શઝયત યસ ૂરેખદ
“ફેળક ભાયી ઉમ્ભતને ભીવાક (લામદા)ના વભમે
(આરભે ઝયભાાં) ભાયી વાભે યજૂ કયલાભાાં આલી.
વોથી પ્રથભ ભાયા ય ઇભાન રાલનાય અને
તસ્દીક કયનાય અરી શતા અને જમાયે ભાયી
નફી તયીકે નનભણુકાં કયલાભાાં આલી, તમાયે વો
પ્રથભ ઇભાન રાલનાય અને તસ્દીક કયનાય
નવદ્દીકે અકફય છે .” (મુખ્તવરૂર ફવાએય :
૧૬૫, ફેશાય : ૩૮/૨૨૬, શદીવ : ૩૦).
૩૪૫) અબુ ફવીયએ શઝયત ઇભાભ ભશમ્ભદ
ફારકય (અ.વ.)થી અભને શદીવ લણુલી કે :
ુ ા (વ.અ.લ.)એ એક રદલવ
શઝયત યસ ૂરેખદ
જમાયે તેભની ાવે અસ્શાફન એક વમ ૂશ
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ઉશ્સ્થત શત, તમાયે પયભાવ્યુ ાં : “ખુદામા ! ત ુાં
ભને ભાયા બાઇઓથી ભેલી દે . આ મુજફ ફે
લખત કહ્ુાં આ(વ.અ.લ.)ની આજુફાજુ યશેર
અસ્શાફે કહ્ુાં : “મા યસ ૂરલ્રાશ ! શુ ાં અભે આના
બાઇઓ નથી ? આ (વ.અ.લ.)એ પયભાવ્યુ ાં :
નશીં, તભ ભાયા અસ્શાફ છ અને ભાયા
બાઇઓએ આખય ઝભાનાના રક છે કે જેઓ
ભાયા ઉય એ શ્સ્થનતભાાં ઇભાન રાલળે કે તેભણે
ભને જમ નશીં શમ. ભને અલ્રાશે તેઓના નાભ
અને તેઓના ફાદાદાઓના નાભ તેઓને
તેભના ફાદાદાની ીઠભાાંથી અને તેભની
ભાતાઓના ેટભાાંથી ફશાય કાઢલા શેરા જ
ફતાલી દીધા છે . તેઓભાાંથી દયે ક તેના દીનનુ ાં
યક્ષણ કયલાભાાં એટરી ફધી વાલચેતી યાખળે કે
જાણે કે કઇ અંધાયી યાત્રે કાંટાા ઝાડભાાંથી
બસાએરૂદ્દરજાત
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ાાંદડા ચટત
ાં ૂ
શમ અથલા જાણે કે કઇ ગઝાના
ઝાડના રાકડાના અંગાયાને (એવુાં ઝાડ કે જેને
યાખ થલાભાાં લધાયે વભમ રાગે છે .) તાના
શાથભાાં કડલા ભાટે વાલચેતી યાખત શમ
તેઓ અંધાયાના ણચયાગ છે . અલ્રાશ તેઓને
દયે ક વખત રપતના અને (ગુભયાશીના)અંધકાયથી
નજાત આળે. (ફેશાય : ૫૨/૧૨૪, શદીવ : ૮).
ફાફ – ૩૭ : શઝયત અભીરૂર ભઅભેનીન
(અ.વ.)ના નલળે કે તેઓએ જે કાંઇ ભીવાકભાાં
(આરભે ઝયભાાં) જયુ શત ુ તેને તેઓ જાણે છે .
આ ફાફભાાં ૮ શદીવ છે .
૩૫૭)

: વારેશ ણફન વશરએ શઝયત ઇભાભ

જાપય વારદક (અ.વ.)થી અભને શદીવ લણુલી
કે:
બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.189

HAJINAJI.com

“ફેળક,

એક

ભાણવ

શઝયત

અભીરૂર

ભઅભેનીન (અ.વ.)ની ાવે આવ્મ, તમાયે આ
આના અસ્શાફની વાથે શતા. તેણે આને
વરાભ કયી અને છી કહ્ુાં : અલ્રાશની કવભ !
હુ ાં આનાથી ભશબ્ફત કરૂાં છાં અને આને ચાહુ ાં
છાં ત શઝયત અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.)એ
કહ્ુાં : ત ુાં જેવુાં કશે છે તેલ ત ુાં નથી. તાયા ય લામ
થામ ! અલ્રાશે ળયીયને ખલ્કકયલાના ફે શજાય
લુ શેરા રૂશને ખલ્ક કયી. છી અભાયી વાભે
અભાયા ભશીફને યજૂ કમાુ . ત અલ્રાશની કવભ
! અભાયી વાભે જે રૂશ યજૂ કયલાભાાં આલી શતી
તેભાાં ભેં તને જમ શત , ત ુાં કમાાં શત ? આથી
આ વાાંબીને તે ભાણવ ખાભળ થઇ ગમ અને
તાની લાત પયીલાય ન કયી. (કાપી : ૧/૪૩૮,
શદીવ : ૧, મુખ્તવરૂર ફવાએય : ૨૬/૧૧૯,
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શદીવ : ૫, તપવીયે નુરૂસ્વકરૈન : ૨/૯૫, શદીવ :
૩૪૬).
ફાફ – ૩૮ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) નલળે કે
તેઓએ જે કાંઇ ભીવાકભાાં (આરભે ઝયભાાં) જયુ ાં
શત ુ, તેને તેઓ જાણે છે .
આ ફાફભાાં ૩ શદીવ છે .
૩૬૫) બુકેય ણફન અમનએ

શઝયત ઇભાભ

ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)થી અભને શદીવ
લણુલી છે

કે ઇભાભ (અ.વ.) આ મુજફ

પયભાલતા શતા : “ફેળક, અલ્રાશે અભાયા
નળમાઓથી

અભાયી

નલરામતન

ભીવાક

(ઇકયાય) રીધ કે જમાયે તેઓ આરભે ઝયભાાં
ઝય (યજકણ)ના સ્લરૂભાાં શતા. (આ ભીવાક)
અલ્રાશની

રૂબુફીય્મતના

ઇકયાયન

અને

શઝયત ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.)ની નુબવ્ુ લતન
બસાએરૂદ્દરજાત
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શત. અલ્રાશે શઝયત ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.)ની
વાભે તેભની ઉમ્ભતને ભાટી (આરભે તીનભાાં)
યજૂ કયી, તમાયે તેઓ ડછામાના સ્લરૂભાાં શતા.
તેઓને એ ભાટી ભાાંથી ૈદા કમાુ શતા કે જેભાાંથી
શઝયત આદભ (અ.વ.)ને ૈદા કમાુ શતા અને
અલ્રાશે

અભાયા નળમાઓની રૂશને તેભના

ળયીયથી ફે શજાય લુ શેરા ૈદા કયી શતી.
ુ ા (વ.અ.લ.)ને
તેઓની વાભે શઝયત યસ ૂરેખદ
યજૂ કમાુ અને તેભની ઓખ કયાલી અને
શઝયત અરી (અ.વ.)ની ઓખ કયાલી અને
અભ તેઓને તેભના ફરલાના અંદાજથી
ઓખી જઇએ છીએ.” (અર ભશાનવન : ૧૩૫,
શદીવ : ૧૬, અર કાપી : ૧/૪૩૮, શદીવ : ૯,
તપવીરૂર અય્માળી : ૧/૧૮૦/૭૪, મુખ્તવરૂર
ફવાએય : ૧૬૬, ફેશાય : ૨૬/૧૨૦, શદીવ : ૯,
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તપવીયે નુરૂસ્વકરૈન : ૨/૯૩, શદીવ : ૩૪૦,
ભદીનત ુર ભઆજેઝ : ૨/૧૯૪, શદીવ : ૪૯૯)
ફાફ – ૩૯ : ફેળક અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)ના
ઘયભાાં પરયશતાઓ દાખર થામ છે અને તેભન
તલાપ કયે છે અને તેઓની ાવે (આસ્ભાની)
ખફય રાલે છે .
આ ફાફભાાં ૨૩ શદીવ છે .
૩૬૯) : હુવૈન ણફન અફીર અરાઅએ શઝયત
ઇભાભ વાદીક (અ.વ.)થી અભને શદીવ લણુલી
“અમ હુવૈન ! અભાયા ઘય પરયશતાઓના
ઉતયલાની જગ્મા છે અને લશીના ઘય છે અને
તેભના શાથથી તેભના ઘયના ચાભડાના તકીમા
ઉય શાથ ભામો અને છી પયભાવ્યુ ાં : અમ
હુવૈન ! આ તકીમાઓ છે કે અલ્રાશની કવભ !
ઘણીલાય એવુાં ફને છે કે પરયશતાઓ તેના ઉય
બસાએરૂદ્દરજાત
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ટેક આી ફેવે છે અને તેભની ાાંખના
ીંછાઓ અશીં ડમા શમ છે . (અર કાપી :
૧/૩૯૩, શદીવ : ૨, ભદીનત ુર ભઆજેઝ :
૬/૭૧, શદીવ : ૧૮૫, ફેશાય : ૨૬/૩૫૨, શદીવ :
૪)
૩૭૦) મવઅએ અભને શદીવ લણુલી કે :
“હુભયાન ણફન અમન શઝયત ઇભાભ ભશમ્ભદ
ફારકય (અ.વ.) ાવે દાખર થમા અને કહ્ુાં “હુ ાં
આના ઉય કુયફાન થાઉ ! અભાયા સુધી એ
લાત શોંચી છે કે તભાયા ઉય પરયશતાઓ
નાણઝર થામ છે . ત ઇભાભ (અ.વ.) પયભાવ્યુ ાં :
ફેળક પરયશતાઓ અલ્રાશની કવભ ! અભાયા
ઉય નાણઝર થામ છે અને અભાયા ણફછના
ઉય ગ મ ૂકે છે . શુ ાં તે અલ્રાશની રકતાફ નથી
ઢી કે : “ફેળક, જેઓએ એભ કહ્ુાં કે અભાય
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યલયરદગાય અલ્રાશ છે છી તેઓ અડગ
યહ્યા, તેઓના ઉય પરયશતાઓ નાણઝર થામ છે
કે : તભ ન ડય ન ગભગીન થાઓ અને તભને
જન્નતની ખુળખફયી થામ કે જેન તભને લામદ
કયલાભાાં આવ્મ શત. (ફુસ્વેરત (૪૧) આમત :
૩૦) (તપવીરૂસ્વાપી : ૪/૩૬૦, ફેશાય : ૨૬/૩૫૨,
શદીવ : ૫, તપવીયે નુરૂસ્વકરૈન :૪/૫૪૫, શદીવ
: ૩૬)
૩૭૩) અબુ શમ્ઝા વભારીથી શદીવ છે કે : “હુ ાં
શઝયત ઇભાભ વજ્જાદ (અ.વ.)ની ણખદભતભાાં
દાખર થમ. થડીલાય હુ ાં ઘય ાવે થભ્મ છી
ઇભાભ (અ.વ.) ાવે ઘયભાાં દાખર થમ. ઇભાભ
(અ.વ.) જભીન યથી અમુક ચીજ ઉઠાલી યહ્યા
શતા અને છી તે ચીજને તેભન શાથ દાુ
ાછ દાખર કયીને ઘયભાાં યશેર વ્મશ્ક્તને
બસાએરૂદ્દરજાત
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આી યહ્યા શતા. ભેં કહ્ુાં : હુ ાં આના ઉય
કુયફાન થાઉ ! ભેં આને કઇ ચીજ ઉઠાલતા
જમા, તે ચીજ શુ ાં છે ? ઇભાભ (અ.વ.) તે
પરયશતાઓની ાાંખના ીંછાઓ છે કે જમાયે
પરયશતાઓ અભાયી ાવેથી જામ છે , તમાયે તેને
અભ એકઠી કયી રઇએ છીએ અને છી તેન
અભાયા ફાક ભાટે ગાન શાય ફનાલીએ
છીએ. ભેં કહ્ુાં : હુ ાં આના ઉય કુયફાન થાઉં !
શુ ાં પરયશતાઓ તભાયી ાવે આલે છે ? ઇભાભ
(અ.વ.) અમ અબુ શમ્ઝા ! પરયશતાઓ અભાયા
તકીમાઓ ઉય ટેક આીને ફેવે છે . (કાપી :
૧/૨૯૪, શદીવ: ૩, અર ભનાકીફ : ૩/૨૭૭,
ફેશાય : ૨૬/૩૫૩, શદીવ : ૮, તપવીયે
નુરૂસ્વકરૈન : ૪/૩૪૭)
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૩૭૬) ભસ્ભઅ રકયદીન અર ફવયીએ અભને
શદીવ લણુલી કે : “હુ ાં યાત્રે અને રદલવના એક
લખતથી લધાયે જભત ન શત. ઘણીલાય હુ ાં
શઝયત ઇભાભ જાપય વાદીક (અ.વ.) ાવે
દાખર થલાની યજા ભેલત તમાયે એવુ ચાશત
કે સુપય ઉઠાલી રેલાભાાં આવ્મ શમ અને હુ ાં
શઝયતને સુપયા ય ફેઠેરા ન જઉ (કે જેથી
ભને જભલાન આગ્રશ ન કયે )યાં ત ુ જમાયે હુ ાં
દાખર થત તમાયે ઇભાભ સુપય ભાંગાલતા અને
હુ ાં ઇભાભ (અ.વ.)ની વાથે જભત ણ ભને કાંઇ
તકરીપ ન થતી. આ નવલામના વાંજગભાાં
જમાયે હુ ાં ખયાક ખાત ત ભને આયાભ ન ભત
અને ેટની શલા (ગેવ)ના રીધે હુ ાં સુઇ ન ળકત.
ભેં ઇભાભ (અ.વ.)ને તેની પરયમાદ કયી અને
તેઓને જણાવ્યુ ાં કે હુ ાં જમાયે તેઓની ાવે જમુ
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છાં, તમાયે ભને તકરીપ નથી થતી. ઇભાભ
(અ.વ.)એ ભને કહ્ુાં : “અમ અબુ વય્માય ! તભે
એલા નેક રકન ખયાક ખાઓ છ કે જેભના
પળુ ય તેભની વાથે પરયશતાઓ મુવાપેશ કયે
છે .” ભેં કહ્ુાં : શુ ાં પરયશતાઓ આના ભાટે જાશેય
થામ છે ? ઇભાભ (અ.વ.) તેભન શાથ તેભના
અમુક ફાક ય સ્ળુ કયીને કહ્ુાં : તેઓ
અભાયા ફાક ય ખુદ અભાયા કયતા ણ
લધાયે ભશેયફાન શમ છે .” (કાપી : ૧/૩૯૩/૧,
અર લાપી : ૩/૬૩૪/૧૨૨૩, ફેશાય : ૨૬/૩૫૪,
શદીવ : ૧૧ અને ૪૭/૧૫૮, શદીવ : ૨૨૩)

૩૮૪) ઇબ્ને બુકૈયએ શઝયત ઇભાભ વાદીક
(અ.વ.)થી અભને શદીવ લણુલી કે : “ભેં ઇભાભ
(અ.વ.)ને પયભાલતા વાાંબળ્મા :
બસાએરૂદ્દરજાત
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“ફેળક, પરયશતાઓ અભાયા ઉય નાણઝર થામ
છે અને અભાયા ગારીચા ઉય ફેવે છે અને
અભાયા સુપયા ય શાજય થામ છે અને દયે ક
વીઝનના સ ૂકા અને રીરા પને અભાયી ાવે
રાલે છે અને તેભની ાાંખ અભાયા ય પેરાલે છે
અને અભાયા ફાક ય પેરાલે છે . નુકળાનકાય
જીલજતાં ુઓને અભાયા સુધી શોંચાડલાથી યકે
છે , તેઓ દયે ક નભાઝના વભમે અભાયી ાવે
આલીને અભાયી વાથે નભાઝ ઢે છે . દયે ક
રદલવ અને યાત્રે જભીનના

વભાચાય રઇ ને

અભાયી ાવે આલે છે અને તેભાાં જે કાંઇ ફન્યુ
શમ છે તેની ખફય શમ, કઇ યાજા મ ૃતયુ ાભે
અને તેની જગ્મા ય ફીજ કઇ આલે અને
દુનનમાભાાં તેની યીતબાત કેલી શતી, તેની ખફય
શમ છે .” (ભદીનત ુર ભઆજજઝ : ૬/૭૩/૧૮૫૪,
બસાએરૂદ્દરજાત
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ફેશાય : ૨૫/૩૫૬, શદીવ : ૧૮, તપવીયે
નુરૂસ્વકરૈન : ૪/૩૪૯, શદીવ : ૧૯)

૩૮૯) અબુ શમ્ઝાએ શઝયત ઇભાભ મ ૂવા કાઝીભ
(અ.વ.)થી અભને શદીવ લણુલી કે, ભેં ઇભાભ
(અ.વ.)ને પયભાલતા વાાંબળ્મા કે : “દયે ક એ
પરયશતાને કે જે અલ્રાશ કઇ કાભ વોંીને જભીન
ય ભકરે છે , ત વો પ્રથભ તે ઇભાભ (અ.વ.)ની
ાવે શાજય થામ છે અને આ કામુ ઇભાભ
(અ.વ.)ની ાવે યજૂ કયે છે અને ફેળક આ
વાશેફેઅમ્ર અલ્રાશના પરયશતાઓની આલલાજલાની જગ્મા છે .” (૨. અર કાપી : ૧/૩૯૪,
શદીવ : ૪, અર ખયાએજ લર જયાએશ: ૨/૮૫,
શદીવ : ૬૪, મનાફીઉર ભઆજજઝ : ૭૮, ફેશાય
: ૨૬/૩૫૭)
બસાએરૂદ્દરજાત
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ફાફ – ૪૦ : જજન્નાત અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)
ાવે આલે છે અને તેઓના દીનના ભવાએર
ઇભાભને  ૂછે છે અને અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)
તેઓને તેભની જરૂયત ભાટે ભકરે છે અને
તેઓને ઓખે છે .
આ ફાફભાાં ૧૫ શદીવ છે .
૩૯૨) સુદેમય વેયપીએ અભને શદીવ લણુલી કે
: “શઝયત ઇભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)એ
ભને ભદીનાભાાં અમુક કાભની જલાફદાયી
વોંી શતી, હુ ાં જમાયે યવ્શાઅ નાભની જગ્માએ
શોંચ્મ (કે જે ભક્કા અને ભદીનાના દયમ્માન
આલેર છે ) હુ ાં ભાયા ઊંટ ય શત એલાભાાં એક
ભાણવ કે જેણે ન ૂયાની ણરફાવ શેયેર શત. હુ ાં
તેના તયપ ગમ. ભેં એવુ ઘાયુુ શત ુ કે તે ભાણવ
તયસ્મ છે . ભેં તેને ાણીનુ ાં લાવણ આપ્યુ, ત
બસાએરૂદ્દરજાત
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તેણે કહ્ુાં ભને તેની કઇ જરૂયત નથી છી તેણે
ભને એક ત્ર આપ્મ કે જેની ભશયની ળાશી શજૂ
બીની શતી (સ ૂકાએરી ન શતી) જમાયે ભેં તેની
ભશય તયપ જયુ,ાં ત તે

શઝયત ઇભાભ

ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)ની ભશય શતી. ભેં તેને
કહ્ુાં : ત ુાં આ ત્ર રખનાય ાવે કમાયે શત ?
તેણે કહ્ુાં : શભણા જ ભેં જયુ ાં કે ત્રભાાં ઇભાભ
(અ.વ.) અને અમુક સચ
ાં ૂ નાઓ આેરી શતી.
થડી લાય છી ભારાંુ ધ્માન ગયુ ાં ત ભેં જયુ ાં કે
કઇ શાજય ન શત ુ. છી જમાયે શઝયત ઇભાભ
ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.) ભદીનાભાાં લારયદ
થમા, તમાયે હુ ાં તેઓને ભળ્મ અને ભેં તેઓને કહ્ુાં
: “એક ભાણવ ભાયી ાવે આન ત્ર રઇને
આવ્મ શત, જેની ભશયની ળાશી શજૂ બીની જ
શતી.” ઇભાભ (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં : જમાયે
બસાએરૂદ્દરજાત
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અભાયે કઇ કાભ જલ્દી કયવુ શમ છે , ત હુ ાં
જજન્નાતભાાંથી અમુકને ભકરી દઉં છાં અને આ
શદીવભાાં ભશમ્ભદ ઇબ્ને હુવૈને આ વનદ વાથે
આ મુજફ લધાય કમો છે : “અમ સુદેમય !
જજન્નાતભાાંથી અભાયા અમુક ખાદીભ છે , જમાયે
અભાયે કઇ કાભ ઉતાલે કયવુાં શમ છે , ત
તેઓને

અભ

ભકરીએ

છીએ.”

(કાપી

:

૧/૩૯૫/૪, દરાએલુર ઇભાભશ : ૨૨૬, શદીવ :
૧૫૨, ઓય ૂનુર ભઅજીઝાત : ૭૫, અર
ભનારકફ : ૩/૩૨૩, ભદીનત ુર ભઆજીઝ :
૫/૪૫૧, શદીવ : ૧૭૮૪, ફેશાય : ૨૭/૧૭, શદીવ
: ૫, તપવીયે નુરૂસ્વરકરૈન : ૫/૪૩૨, શદીવ :
૯)
૩૯૫) વઅદ અર ઇસ્કાપએ શદીવ લણુલી કે :
“હુ ાં શઝયત ઇભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)ના
બસાએરૂદ્દરજાત
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ઘયના દયલાજે ભાયા વાથીઓની વાથે દાખર
થમ. તમાયે આઠ રક કે જાણે તેઓ એક ભાાંફાના વાંતાન શતા, તેઓ વાય વનેયી ણરફાવ
શેયેરા શતા અને ી અભાભ શેયેરા શતા,
તેઓ દાખર થમા થડી લાય છી તમાાંથી તેઓ
ફશાય નીકી ગમા.
શઝયતે ભને કહ્ુાં : “અમ વઅદ ! શુ ાં તે તેઓને
જમા ? ભેં કહ્ુાં : શા, હુ ાં આ ય કુયફાન થાઉ.
ઇભાભ (અ.વ.) એઓ જજન્નભાાંથી તભાયા બાઇઓ
શતા. તેઓ અભાયી ાવે તેઓના શરાર અને
શયાભ નલળે  ૂછલા આવ્મા શતા, જેલી યીતે તભ
તભાયા શયાભ અને શરાર નલળે  ૂછલા ભાટે
અભાયી ાવે આલ છ.” (ફેશાય : ૨૭/૧૯,
શદીવ : ૮, તપવીયે નુરૂસ્વકરૈન : ૫/૪૩૩, શદીવ
: ૧૫)
બસાએરૂદ્દરજાત
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૩૯૮) ઉભય ણફન મઝીદ ફમાએ અસ્વાફેયીએ
અભને શદીવ લણુલી કે શઝયત ઇભાભ જાપય
વાદીક (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં : “એકલાય શઝયત
ુ ા (વ.અ.લ.) ફેઠા શતા, એલાભાાં એક
યસ ૂરેખદ
ભાણવ કે જે ખજૂયના ઝાડ જેટર રાાંફ શત, તે
દાખર થમ અને તેણે વરાભ કયી. આે
વરાભન જલાફ આપ્મ અને પયભાવ્યુ ાં : ત ુાં જજન્ન
જેલ રાગે છે અને તેઓની જેભ લાત કયે છે . ત ુાં
કણ છે , અમ અલ્રાશના ફાંદા ! તેણે કહ્ુ,ાં હુ ાં શાભ
ણફન શીભ ણફન રાકીવ ણફન ઇબ્રીવ છાં. આ
(વ.અ.લ.) તાયા અને ઇબ્રીવના દયમ્માન ફે
ેઢીથી લધાયે અંતય નથી. તેણે કહ્ુાં : શા, મા
યસ ૂરલ્રાશ. આ (વ.અ.લ.) “તાયી ઉમ્ર કેટરી
થઇ છે ? તેણે : ભાયી ઉમ્ર આ દુનનમાની ઉમ્ર
કયતા થડીક ઓછી છે હુ ાં એ રદલવભાાં કે જમાયે
બસાએરૂદ્દરજાત
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કાફીરે શાફીરને કતર કમાુ તમાયે લાતચીતને
વભજી

ળકત

ફચલાની

ફાક

ભનાઇ

શત.

કયત

હુ ાં

ગુનાશથી

અને

ળયીયની

આજુફાજુ પયત અને કતએ
ૌ યશેભ કયલાન હુકભ
આત અને ખયાકને તફાશ કયી દે ત. શઝયત
ુ ા (વ.અ.લ.)એ તેને : એક વ ૃધ્ધ દૂયાંદેળ
યસ ૂરેખદ
અને એક નલજલાન ફાકની કેટરી ખયાફ
ચીજ છે . તેણે : મા યસ ૂરલ્રાશ(વ.અ.લ.) ! ભેં
તોફા કયે ર છે . આ (વ.અ.લ.) અંણફમા
(અ.મુ.વ.)ભાાંથી કના શાથ ય તે તોફા કયી છે
?” તેણે : “ભેં જનાફે ન ૂશ (અ.વ.)ના શાથ ય
તોફા કયે ર છે હુ ાં તેઓની વાથે તેભની શડી ય
શત. તેઓની કોભ ય કશેર ફદદુઆ ન
નલયધ દળાુવ્મ આ (વ.અ.લ.) ણ સ્તાલ
કયલા રાગ્મા તમાાં સુધી કે તેઓ યડલા રાગ્મા
બસાએરૂદ્દરજાત
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અને ભને તેભણે યડાવ્મ અને તેઓએ કહ્ુાં : હુ ાં
આ યીતે ત ળયભીંદા થનાય છાં અને હુ ાં અલ્રાશ
ાવે જાશીરભાાંથી થલાથી નાશ ચાહુ છાં છી
હુ ાં જનાફે હુદ (અ.વ.)ની વાથે ભશ્સ્જદભાાં શત
અને તેઓ ય ઇભાન રાલનાયાઓ તેઓની
વાથે શતા. ભેં તેઓને તેભણે તેભની કોભ ય
ફદદુઆ કયી શતી તેન નલયધ દળાુવ્મ, તમાાં
સુધી કે તેઓ યડલા રાગ્મા અને ભને ણ તેભણે
યડાવ્મ અને તેઓએ કહ્ુાં : આ યીતે હુ ાં ળયભીંદ
થનાય

છાં

અને

હુ ાં

જાશીરભાાંથી

થલાથી

અલ્રાશની નાશ ચાહુ ાં છાં હુ ાં જનાફે ઇબ્રારશભ
(અ.વ.)ની વાથે શત, જમાયે તેભની કોભેં તેભની
વાથે કાલતરૂ કયુું અને તેઓને આગભાાં નાખી
દીધા છી અલ્રાશે તે આગને તેભના ભાટે ઠાંડી
અને વરાભત ફનાલી દીધી.
બસાએરૂદ્દરજાત
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હુ ાં જનાફે યુસપુ (અ.વ.)ની વાથે શત જમાયે
તેભના બાઇઓએ તેભનાથી શવદ કયી અને
તેભને કૂલાભાાં પેંકી દીધા તમાયે હુ ાં ાણીના
ઊંડાણભાાં તેભની શેરા શોંચી ગમ અને
તેભને તવલ્રી આત શત, તમાાં સુધી કે
અલ્રાશે તેઓને તમાાંથી નજાત આી, છી હુ ાં
શઝયત ઈવા (અ.વ.)ની વાથે શત. તેભણે ભને
તયાતભાાંથી એક વીફ્ર (એક બાગ) ળીખવ્મ અને
ભને કહ્ુાં કે અગય ત ુાં શઝયત ઇવા (અ.વ.)ને
ાભી રે, ત તેભને ભાયા તયપથી વરાભ
આજે. છી હુ ાં શઝયત મ ૂવા (અ.વ.)ને ભળ્મ
અને તેઓને શઝયત મ ૂવા (અ.વ.)ના વરાભ
આપ્મા. તેઓએ ભને ઇન્જીરન એક વીફ્ર
ળીખવ્મ અને તેઓએ કહ્ુાં કે : અગય ત ુાં શઝયત
ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.)ને ાભી રે, ત તેઓને
બસાએરૂદ્દરજાત
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ભાયા વરાભ આજે તેથી મા યસ ૂરલ્રાશ
(વ.અ.લ.) ! શઝયત ઇવા (અ.વ.) આના ઉય
વરાભ કયે છે . ભાયી શાજત એ છે કે અલ્રાશ
આને આની ઉમ્ભતના ભાટે ફાકી યાખે અને
તેઓને તભાયા ભાટે મગ્મ ફનાલે અને તેઓને
તભાયા ફાદ તભાયા લવીના ભાટે અડગતાનુ ાં
રયઝ્ક

આે.

કાયણ

કે

શેરાની

ઉમ્ભત

લવીઓની નાપયભાની કયલાના રીધે શરાક થઇ
ગઇ શતી અને મા યસ ૂરલ્રાશ (વ.અ.લ.) ! ભાયી
એ શાજત છે કે આ (અ.વ.) ભને કુયઆનન
એક સ ૂય ળીખલી દ, જેના લડે હુ ાં નભાઝ ઢુાં.
ુ ા (વ.અ.લ.)એ શઝયત અરી
શઝયત યસ ૂરેખદ
(અ.વ.)ને પયભાવ્યુ ાં : મા અરી ! તભ શાભને
ળીખલ અને તેની વાથે નમ્રતા યાખળ. શાભે
કહ્ુાં : “મા યસ ૂરલ્રાશ (વ.અ.લ.) ! આ ભને
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જેની વાથે જડી યહ્યા છ, તે કણ છે ? અભ
જજન્નન વમ ૂશ છીએ કે જે નફી અથલા નફીના
લવી નવલામ કઇની વાથે લાત કયતા નથી.”
આ (વ.અ.લ.) “અમ શાભ ! તભએ રકતાફભાાં
શઝયત આદભ (અ.વ.)ના લવી કને ામ્મા છે ?”
તેણે : “ળીવ ણફન આદભ (અ.વ.)ને.”
આ (વ.અ.લ.) “જનાફે ન ૂશ (અ.વ.)ના લવી
કને ામ્મા ?”
તેણે : “વાભ ણફન ન ૂશને.”
આ (વ.અ.લ.) “જનાફે હદ
ૂ (અ.વ.)ના લવી
કણ શતા ?”
તેણે : મશન્ના ણફન શઝ્ઝાન જે જનાફે હુદના
કાકાન દીકય શત.
આ (વ.અ.લ.) જનાફે ઇબ્રારશભ (અ.વ.)ના
લવી કણ શતા ?
બસાએરૂદ્દરજાત
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તેણે : ઇસ્શાક ણફન ઇબ્રારશભ.
આ (વ.અ.લ.) જનાફે મ ૂવા (અ.વ.)ના લવી
કણ શતા ?
તેણે : યુળઅ ણફન ન ૂન
આ (વ.અ.લ.) જનાફે ઇવા (અ.વ.)ના લવી
કણ શતા ?
તેણે : ળમઊ
ૌ ન ણફન શમ્મ ૂન અસ્વપા, જે જનાફે
ભરયમભના કાકાના રદકયા શતા.
આ (વ.અ.લ.)

તભે રકતાફભાાં ભશમ્ભદ

(વ.અ.લ.)ના લવી કને ામ્મા ?
તેણે : તોયે તભાાં તેન ુ ાં નાભ એરમા છે .”
આ (વ.અ.લ.) આ એરમા છે તે ભાયા લવી
અરી (અ.વ.) છે .
શાભ : મા યસ ૂરલ્રાશ (વ.અ.લ.) ! શુ ાં તેભનુ ાં આ
નવલામ ફીજુ ાં કઇ નાભ છે ?
બસાએરૂદ્દરજાત
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આ (વ.અ.લ.) શા, તે નાભ શમદયશ છે , ત ુાં આ
ભને ળા ભાટે  ૂછી યહ્ય છે ?
તેણે : અભને અઅન્ફીમાઓની રકતાફભાાં જયુ ાં
છે કે ઇન્જીરભાાં તેન ુ ાં નાભ શમદયશ છે .
આ (વ.અ.લ.) તે શમદયશ છે .
છી શઝયત અરી (અ.વ.)એ તેને કુયઆનન
એક સ ૂય ળીખવ્મ ત તેણે કહ્ુાં : મા અરી ! અમ
શઝયત ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.)ના લવી ! આે
કુયઆનભાાંથી ભને જે ળીખવ્યુ ાં છે , શુ ાં તે ભાયા
ભાટે  ૂયત ુાં છે ?
અરી (અ.વ.) શા, અમ શાભ ! કુયઆનભાાંથી
થડુક
ાં એવુાં ણ ખ ૂફ લધાયે છે .
ુ ા (વ.અ.લ.) ાવે
છી શાભ શઝયત યસ ૂરેખદ
ઉબ થમ અને આે તેને નલદામ કમો તમાયફાદ
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આ (વ.અ.લ.)ની લપાત સુધી કદી ાછ ન
પમો.
(અર ખયાએજ લર જયાએશ : ૨/૮૫૬, શદીવ :
૭૧, ભદીનત ુર ભઆજેઝ : ૧/૧૨૭, શદીવ : ૩,
૬૦/૯૯)
ફાફ – ૪૧ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) આવભાન
અને જભીનભાાં અલ્રાશના ઇલ્ભના ખજાનચી
છે .
આ ફાફભાાં ૧૬ શદીવ છે .
૪૦૬) વલયશ ણફન કુરમફએ શદીવ લણુલી કે
શઝયત ઇભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)એ :
“અભ આવભાનભાાં અને જભીનભાાં અલ્રાશના
ખજાનચી છીએ. વના કે ચાાંદીના નશીં ફલ્કે
તેના

ઇલ્ભના

૧/૧૯૨/૬,
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મનાફીઉર ભઆજીઝ : ૨૩, ફેશાય : ૨૬/૧૦૫,
શદીવ : ૧)
ફાફ – ૪૨ : આવભાન અને જભીનના
ભરકૂતને અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) વાભે એ યીતે
યજૂ કયલાભાાં આલે છે ,

જે યીતે

શઝયત

ુ ા (વ.અ.લ.)ની વાભે યજૂ કયલાભાાં
યસ ૂરેખદ
આલત ુાં શત.ુાં તમાાં સુધી કે તેઓ અળુની ઉય
જૂએ છે .
આ ફાફભાાં ૧૩ શદીવ છે .
૪૨૨)

અબ્દુયુ શીભએ

તેણે

શઝયત

ઇભાભ

ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)થી અભને શદીવ
લણુલી કે : આ આમત : “આ યીતે અભએ
જનાફે ઇબ્રારશભ (અ.વ.)ને આવભાન અને
જભીનની ભરકૂત (ફાદળાશત) દે ખાડી, જેથી
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મકીન

કયનાયાભાાંથી

થઇ

જામ.”

(સ ૂયએ

અનઆ
ૌ ભ (૬) આમત : ૭૫)

ઇભાભ : તેઓ (જનાફે ઇબ્રારશભ અ.વ.)ના ભાટે
જભીનના દાુ ઓને ઊચકી રેલાભાાં આવ્મા તમાાં
સુધી કે તેઓએ જભીનની અંદય જે શત ુ તે જઇ
રીધુ અને આવભાનના દાુ ઊચકી રેલામા,
તમાાં સુધી કે તેઓએ તેની અંદય જે શત,ુાં તે જઇ
રીધુાં અને એ પરયશત કે જે અળુને ઊચકે છે તથા
અળુ ય જે કાંઇ છે , તે તેભણે જઇ રીધુ.ાં આ જ
યીતે તભાયા ભોરા (ઇભાભ ફારકય અ.વ.)ને ણ
દે ખાડલાભાાં આવ્યુ ાં છે .” (તપવીરૂર અય્માળી :
૧/૩૬૩/શદીવ ૨૩૩, ફેશાય : ૧૨/૭૨, શદીવ :
૧૫, તપવીયે નુરૂસ્વકરૈન : ૧/૭૩૪, શદીવ :
૧૩૯)
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ફાફ – ૪૩ : તભાભ ઇલ્ભ જે ભરાઇકા તથા
અંણફમા (અ.મુ.વ.)ને આલાભાાં આવ્યુ ાં છે તે
તભાભ ઇલ્ભ અશરેફૈત (અ.મુ.વ.)ને ણ
અુણ થમેર છે .
આ ફાફભાાં ૨૦ શદીવ છે .
૪૩૫) સુદેમયે શઝયત ઇભાભ ભશમ્ભદ ફારકય
(અ.વ.)થી અભને શદીવ લણુલી કે : “ફેળક,
અલ્રાશના ાવે ખાવ રકને આલાનુ ાં ઇલ્ભ
છે દ અને વાભાન્મ રકને આલાનુ ાં ઇલ્ભ છે
જે ઇલ્ભ ખાવ રકને આલાનુ ાં છે તેનાથી
જેનાથી મુકયુ ફ પરયશતા કે નફીએ મુયવર ણ
લાકેપ નથી અને તેન ુ ાં વાભાન્મ રકને આલાનુ ાં
ઇલ્ભ એ છે જેનાથી મુકયુ ફ પરયશતાઓ અને
મુયવર નફીઓ લાકેપ શમ છે અને આ તભાભ
ઇલ્ભ અભને વોંલાભાાં આલેર છે . શુ ાં ત ુાં આ
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આમતની નતરાલત નથી કયત ? “અને તેની
ાવે કમાભતનુ ાં ઇલ્ભ છે અને તે લયવાદ
લયવાલે છે અને તે (ભાતાઓના) ેટભાાં જે છે , તે
જાણે છે અને કઇ ણ એ નથી જાણત કે
આલતી કારે તે શુ ાં શાળીર કયળે અને કઇ એ
ણ નથી જાણત કે તે કઇ જભીનભાાં મ ૃતયુ
ાભળે.” (સ ૂયએ લુકભાન (૩૧) આમત : ૩૪)
(ફેશાય : ૨૬/૧૬૩, શદીવ : ૮, તપવીયે
નુરૂસ્વકરૈન : ૪/૨૧૮, શદીવ : ૧૦૭).
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વળભાગ - ૩
ફાફ – ૧ :

અઇમ્ભાશ(અ.મુ.વ.) જનાફે

આદભ(અ.વ.)

અને

તભાભ

અંણફમા

(અ.મુ.વ.)ના ઇલ્ભના લાયીવ છે .
આ ફાફભાાં ૧૪ શદીવ છે .
૪૫૫) : ફુઝૈર ણફન મવાયએ શદીવ લણુલી કે :
ભેં શઝયત ઇભાભ જાપય વાદીક (અ.વ.)ને
પયભાલતા વાાંબળ્મા : “એ ઇલ્ભ કે જે શઝયત
આદભ (અ.વ.)ની વાથે નીચે ઊતયુુ શત ુ, તે
(જભીનથી) ઊંચકી રેલાભાાં નથી આવ્યુ અને
ફેળક ઇલ્ભ લાયવાભાાં આલાભાાં આલે છે અને
અભાયાભાાંથી કઇ આણરભ મ ૃતયુ નથી ાભતા,
તમાાં સુધી કે તેભના અશરભાાંથી એલી વ્મશ્ક્ત કે
જે તેઓના ઇલ્ભને અથલા જે કાંઇ અલ્રાશ ચાશે
બસાએરૂદ્દરજાત
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તેને જાણતા શમ, જે તેના જાનળીન ફને છે .”
(ફેશાય : ૨૬/૧૬૭, શદીવ : ૨૨).

૪૫૭) અબ્દુર શભીદથી તેણે તેના નતાથી તેણે
શઝયત ઇભાભ મ ૂવા કાઝીભ (અ.વ.)થી અભને
શદીવ લણુલી કે : ભેં ઇભાભ (અ.વ.)ને : “હુ ાં
આના ય કુયફાન થાઉ ! ભને શઝયત
ુ ા (વ.અ.લ.)ના નલળે જણાલ કે શુ ાં તેઓ
યસ ૂરેખદ
તભાભ નફીઓના ઇલ્ભના લાયીવ શતા ? ઇભાભ
(અ.વ.) શા, ભેં : શુ ાં જનાફે આદભ (અ.વ.)થી
રઇને તેભની ઝાત સુધીના ? ઇભાભ (અ.વ.) શા
તેભની નુબવ્ુ લતના લાયીવ છે અને તેઓના
ફાદાદાભાાં જે નુબવ્ુ લત અને ઇલ્ભ શત,ુાં તેના
લાયીવ છે . ઇભાભ (અ.વ.) અલ્રાશે કઇ નફીને
ભબઉ
ૌ વ નથી કમાુ નવલામ કે શઝયત ભશમ્ભદ
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(વ.અ.લ.) તેઓ દયે ક કયતા લધાયે ઇલ્ભ
ધયાલનાયા શતા.
ભેં : શઝયત ઇવા ણફન ભરયમભ (અ.વ.)
અલ્રાશની યલાનગીથી મુદાુ ને જીલાંત કયતા
શતા.
ઇભાભ (અ.વ.) તે વાચુાં કહ્ુાં અને સુરમભાન
ણફન દાવ ૂદ ક્ષીઓની બાાને વભજી ળકતા
શતા.

ઇભાભ

(અ.વ.)

શઝયત

ુ ા
યસ ૂરેખદ

(વ.અ.લ.) આ આ દયે ક ફાફત ઉય કુદયત
ધયાલતા

શતા

છી

પયભાવ્યુ ાં

:

“ફેળક

સુરમભાન ણફન દાવ ૂદ (અ.વ.) જમાયે હુદહુદને
ન જયુ ાં અને તેની ફાફતભાાં ળક કમો, તમાયે
કહ્ુ,ાં ળા ભાટે હુ ાં હુદહુદને નથી જઈ યહ્ય?
અથલા શુ ાં તે ગાએફ થઇ ગમ છે .? (સુ. નમ્ર
- આમત : ૨૦) અને ળમતાન અને શલા અને
બસાએરૂદ્દરજાત
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કીડી અને ઇન્વાન અને જજન્નાત અને તેના
ઇતાઅત કયનાયા શતા. છતાાં ણ તેઓ તે
(હુદહુદ)ના ય ગઝફનાક થમા છી કહ્ુાં :
ફેળક, હુ ાં તેને વખ્ત વઝા કયીળ જ અથલા ત
તેને ઝબ્શ કયી દઇળ અથલા ત તે (તેના ગામફ
શલાની) સ્ષ્ટ દરીર ભાયી ભાટે રાલે.” (સુ.
નમ્ર - આમત : ૨૧). અને તેઓ તેના ય ગુસ્વે
થમા એટરા ભાટે કે તે ક્ષી ાણી ની જગ્મા
ફતાલત ુાં શત.ુાં આ યીતે તે ક્ષી શત ુ, તેને એ
ફાફતનુ ાં ઇલ્ભ આલાભાાં આવ્યુ ાં શત,ુાં જે ઈલ્ભ
સુરમભાન (અ.વ.)ને આલાભાાં આવ્યુ ાં નશત ુાં
અને હુદહદ
ુ ની ાણી ની જગ્મા જાણલા ભાટે
તેની જરૂય શતી જે ફાફતનુ ાં ઇલ્ભ સુરમભાન
(અ.વ.)ને આલાભાાં ન આવ્યુ ાં શત.ુાં શારાકે
ળેતાન તેભના મયલી કયનાયા શતા અને તેઓ
બસાએરૂદ્દરજાત
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લાતાલયણ શેઠ ાણીને નશતા જાણતા અને
જમાયે કે એક ક્ષી તેને જાણત ુ શત.ુાં ફેળક
અલ્રાશતઆરા કુયઆનભાાં પયભાલે છે , “અગય
કુયઆન લડે લુતને શરાલી દે લાભાાં આલે
ૂ ડે ટક
ૂ ડા કયી દે લાભાાં આલે
અથલા જભીનના ટક
અથલા તેના લડે મુદાુ ઓ વાથે લાત કયલાભાાં
આલે (ત ણ તેઓ ઇભાન નશીં રાલે) (સુ.
યઅદ આમત : ૩૧) અને ફેળક અભે આ
કુયઆનના લાયીવ છીએ. અભાયા ાવે એ
(કુવ્લત) છે કે જેના લડે લુતને શરાલી દે લાભાાં
ૂ ડે ટક
ૂ ડા કયી દે લાભાાં આલે
આલે અને ળશેયને ટક
અને અલ્રાશની યલાનગીથી મુદાુને જીલાંત
કયલાભાાં આલે.
અને અભ લાતાલયણ શેઠના ાણીને જાણીએ
છીએ. અગય અલ્રાશની રકતાફભાાં આમાત છે કે
બસાએરૂદ્દરજાત
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જેન ભકવદ ભ ૂતકાના નફીઓ અને યસ ૂરને
જે આલાભાાં આવ્યુ ાં તે છે , ત તેને અલ્રાશે
અભાયા ભાટે ઉમ્મુર રકતાફભાાં મુકયુ ય કયે ર છે .
અલ્રાશતઆરા પયભાલે છે : આવભાન અને
જભીનભાાં કઇ છી ફાફત એલી નથી નવલામ કે
તે સ્ષ્ટ રકતાફભાાં છે . (સ ૂયએ નમ્ર (૨૭)
આમત : ૭૫) છી અલ્રાશે પયભાવ્યુ ાં : અભ એ
રકતાફના લાયીવ તેઓને ફનાવ્મા કે જેઓને
અભએ અભાયા ફાંદાઓભાાંથી ચટી
ાં ૂ રીધા છે .
(સ ૂયએ પાનતય : ૩૨) ત છી અભએ છીએ કે
જેઓને અલ્રાશે ચટી
ાં ૂ રીધા છે અને અભએ
કુયઆનના લાયીવ છીએ કે જેભાાં દયે ક ચીજની
સ્ષ્ટતા છે .” (ફેશાય : ૨૬/૧૬૧/શદીવ ૭,
મુસ્તદકે વપીનત ુર ફેશાય : ૯/૨૩)

બસાએરૂદ્દરજાત
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૪૫૭) ઝયાયશએ

શઝયત ઇભાભ ભશમ્ભદ

ફારકય (અ.વ.)થી અભને શદીવ લણુલી કે :
“ફેળક એ ઇલ્ભ કે જે જનાફે આદભ (અ.વ.)
વાથે નીચે ઉતયુુ શત ુ, તેને ઉચકી રેલાભાાં નથી
આવ્યુ અને ઇલ્ભને લાયવાભાાં આલાભાાં આલે
છે અને અરી (અ.વ.) આ ઉમ્ભતના આણરભ
શતા અને અભાયાભાાંથી કઇ મ ૃતયુ નથી ાભતા
નવલામ કે તેના અશેરભાાંથી એલાને જાનળીન
ફનાલે કે જે તેભની જેલા ઇલ્ભને જાણતા શમ
અથલા ત જે કાંઇ અલ્રાશ ચાશે તેન.ે (અર
ુ મુશીમ્ભશ
ઉસુલસ્ુ સુન્નશ અળય ૧૫૦, અર ફુસુલર
: ૧/૩૮૮, શદીવ : ૫૨૧, ફેશાય : ૨૬/૧૬૭,
શદીવ: ૨૩).
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ફાફ – ૨ : ઓરભા નલળે કે તેઓભાાંથી એક
વમ ૂશ ફીજા વમ ૂશના ઇલ્ભના લાયીવ ફને છે
અને ઇલ્ભ તેઓના દયમ્માન ખતભ થત ુાં નથી.
આ ફાફભાાં ૪ શદીવ છે .
૪૭૦) ભશમ્ભદ ણફન મુશ્સ્રભએ શઝયત ઇભાભ
વાદીક (અ.વ.)થી અભને શદીવ લણુલી કે :
“ફેળક શઝયત અરી (અ.વ.) આણરભ શતા અને
ઇલ્ભ લાયવાભાાં આલાભાાં આલે છે , આણરભ
મ ૃતયુ નથી ાભતા નવલામ કે તેભના ફાદ એલી
વ્મશ્ક્ત ફાકી યશે છે જે તેઓના જેવુજ
ાં ઇલ્ભ
અથલા જે કાંઇ અલ્રાશ ચાશે તે જાણતા શમ.
(એરલુશળયાએઅ : ૨/૫૯૧, શદીવ : ૪૦, ફેશાય
: ૨૬/૧૬૯, શદીવ : ૧૩૩, તપવીયે નુરૂસ્વકરૈન :
૧/૫૪૦, શદીવ : ૫૨૩).
બસાએરૂદ્દરજાત
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ફાફ – ૩ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) નલળે કે તેઓ
ઉલ ૂર

અઝભ

મગાંફય

(વ.અ.લ.)

અને

તભાભ અંણફમા (અ.મુ.વ.)ના લાયીવ છે અને
તેઓ જભીન ઉય અલ્રાશના અભીન છે અને
તેઓની ાવે ફરાનુ ાં ઇલ્ભ અને મ ૃતયુન ુ ાં ઇલ્ભ
અને અયફના નવફ (લાંળ)નુ ાં ઇલ્ભ છે .
આ ફાફભાાં ૬ શદીવ છે .
૪૭૩)

અબ્દુલ્રાશ ણફન અફી નજયાનએ

અભને શદીવ લણુલી કે : શઝયત ઇભાભ
અરીયે ઝા (અ.વ.)એ એક ત્ર રખ્મ અને તે
ભને લાંચાવ્મ અને કહ્ુાં કે શઝયત ઇભાભ અરી
ઇબ્ને હુવૈન (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં : “ફેળક,
શઝયત ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.) અલ્રાશની જભીન
ય તેના અભીન શતા અને જમાયે શઝયત
ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.)ની લપાત થઇ ત અભ
બસાએરૂદ્દરજાત
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એશરેફૈત (અ.મુ.વ.) તેભના લાયવદાય થમા.
તેથી અભ અલ્રાશની જભીન ય તેના લાયીવ
છીએ. અભ અલ્રાશની જભીન ઉય તેના
અભાનતદાય

છીએ

અભાયી

ાવે

ફરાનુ,ાં

મ ૃતયુન,ુ ાં અયફના લાંળનુ ાં ઇલ્ભ છે , અને ઇસ્રાભ
અભાયાભાાંથી જાશેય થામ છે અને અભ જમાયે
કઇ ભાણવને જઇએ છીએ, ત તેનાાં ઇભાનની
અને તેના નનપાક (દાં બ)ની શકીકતને જાણીએ
છીએ. ફેળક અભાયા નળમાઓના નાભ અને
તેભના ફાદાદાના નાભ અભાયી ાવે રખેર
છે . અલ્રાશે અભાયાથી અને તેઓથી ભીવાક
(લામદ) રીધેર છે કે તેઓ અભાયા નકળે કદભ
ય ચારે. અભ ળયીપ ખાનદાનલાા છીએ
અભ અન્ફીમા (અ.વ.) કયતા (શવ્ઝે કોવય
તયપ) આગ લધી જનાય છીએ અને અભ
બસાએરૂદ્દરજાત
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લવીઓના પયઝાંદ છીએ અને અભાય ઝીક્ર
અલ્રાશની રકતાફભાાં ખાવ કયલાભાાં આલેર છે .
અને અભ અલ્રાશની ઈફાદત ભાટે વોથી
લધાયે મગ્મ છીએ અને અભ રકભાાંથી
અલ્રાશની રકતાફ ભાટે વોથી લધાયે મગ્મ છીએ
અને અભ રકભાાંથી અલ્રાશના દીનના ભાટે
વોથી લધાયે મગ્મ છીએ અને અભ એ છીએ કે
જેના ભાટે દીનના કાન ૂન ફનાવ્મા છી તેણે
રકતાફે ખુદાભાાં કહ્ુાં : તભાયા ભાટે (ળયીઅતના)
કાન ૂન ફનાવ્મા. અમ આરે ભશમ્ભદ ! અમ
દીનના કાન ૂન કે જેની ન ૂશ (અ.વ.)ને નવપાયીળ
શતી અને અભને (અલ્રાશે) એ નવપારયળ કયી કે
જે ન ૂશ (અ.વ.)ને નવપારયળ કયી શતી, અને “જે
અભએ તને લશી કયી શતી.”

અમ ભશમ્ભદ

(વ.અ.લ.) ! અને જેની અભએ ઇબ્રારશભ
બસાએરૂદ્દરજાત
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(અ.વ.)ને લશી કયી શતી અને ઇસ્ભાઇરને અને
શઝયત

મ ૂવા

(અ.વ.)

અને શઝયત

ઇવા

(અ.વ.)ને અને જનાફે ઇસ્શાક (અ.વ.) અને
જનાફે માકૂફ (અ.વ.)ને લશી કયી શતી, તેન ુ ાં
ઇલ્ભ આપ્યુ ાં અને જે કાઈ ઇલ્ભ અલ્રાશે આ
(વ.અ.લ.)ને આપ્યુ ાં શત ુાં તે અભાયા સુધી
શચ્યુ ાં અને અભે તેને અભાનત રૂે વાચવ્યુ.ાં
અભ અંણફમા (અ.મુ.વ.)ના લારયવ છીએ અને
ઉલ ૂરઅઝભ મગાંફયના લારયવ છીએ કે “તભ
દીનને કામભ

કય.” અમ આરે ભશમ્ભદ

(વ.અ.લ.) ! અને તેભાાં એકફીજાથી નલખેયાઇ ન
જાઓ અને એક વમ ૂશ ફની જાઓ અને “તે
મુળયીક ભાટે મુશકેર છે .” એ મુળરયક જે અરી
(અ.વ.)ની નલરામતભાાં નળકુ કયે છે તેઓને તભ
જે કાંઇ તયપ ુકાય છ અરી (અ.વ.)ની
બસાએરૂદ્દરજાત
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નલરામત તયપ „ફેળક અલ્રાશ‟ અમ ભશમ્ભદ
(વ.અ.લ.) ! તેના તયપ રશદામત કયે છે . કે જે
અરી (અ.વ.)ની નલરામત ફાફતે તભાયી લાત
કબ ૂર કયે . (તપવીયે ફુયાત : ૨૮૩, શદીવ : ૨૮૪,
તપવીરૂર કુમ્ભી : ૨/૧૦૪, અર ઇખ્તેવાવ :
૮/૨૭, ફેશાય : ૨૬/૨૪૩).
૪૭૭) અબ્દુલ્રાશ ણફન બુકેય શજયીએ શઝયત
ઇભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)થી અભને
ુ ા (વ.અ.લ.)એ
શદીવ લણુલી કે શઝયત યસ ૂરેખદ
પયભાવ્યુ ાં : “ફેળક, જભીન ઉય વો પ્રથભ લવી
શેફત ુલ્રાશ ઇબ્ને આદભ શતા. કઇ ણ નફી
આ દુનનમાભાાંથી નથી ગમા, નવલામ કે તેનાાં ભાટે
લવી શતા. તભાભ નફીઓની વાંખ્મા એક રાખ
ચલીવ શજાય શતી તેઓભાાંથી ાાંચ ઉલ ૂરઅઝભ
શતા : શઝયત
બસાએરૂદ્દરજાત

ન ૂશ (અ.વ.), શઝયત ઇબ્રારશભ
ેજ.230

HAJINAJI.com

(અ.વ.), શઝયત મ ૂવા (અ.વ.), શઝયત ઇવા
(અ.વ.), શઝયત ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.) અને
ફેળક શઝયત અરી ઇબ્ને અફી તાણરફ (અ.વ.)
શઝયત ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.)ના ભાટે શેફત ુલ્રાશ
શતા તેઓ તભાભ અલવીમાના ઇલ્ભના અને જે
કઇ તેભની શેરા શતા, તેઓનાાં ઇલ્ભના લારયવ
શતા અને શઝયત ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.) તેઓની
શેરાના અંણફમા (અ.મુ.વ.) અને યસ ૂરના
લારયવ શતા અને અળુના ામા ઉય રખેલ ુ છે
કે શઝયત શમ્ઝા ળેયે ખુદા છે અને અલ્રાશના
યસ ૂર (વ.અ.લ.)ના ળેય છે અને ળશીદના
વયદાય છે અને અળુના ઉયના બાગે રખેલ ુ છે
કે : શઝયત અરી (અ.વ.) અભીરૂર ભઅભેનીન
છે . ત છી જે કઇ અભાયા શકન ઇન્કાય કયે
અને અભાયા લાયવાને નકાયે તેના નલરૂધ્ધ આ
બસાએરૂદ્દરજાત
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અભાયી દરીર છે . આ અભાયી સ્ષ્ટ દરીર છે .
ત છી આનાથી લધાયે વચટ કઇ દરીર શઇ
ળકે ? (કાપી : ૧/૨૨૪/૨, અર ઇખ્તેવાવ : ૨૬૪,
ફેશાય

:

૧૧/૪૧/૪૩,

૨૭/૬,

તપવીયે

નુરૂસ્વકરૈન : ૫/૨૩/૪૧).
ફાફ – ૪ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)થી કઇ ચીજ
છી નથી અને જે કાંઇની ઉમ્ભતને જરૂયત છે ,
તે ફધુાં તેઓની ાવે છે .
આ ફાફભાાં ૧૮ શદીવ છે .
૪૮૧) અફાન ણફન તગ્રીફએ અભને શદીવ
લણુલી કે : “અભ શઝયત ઇભાભ જાપય વાદીક
(અ.વ.)ની ણખદભતભાાં શોંચ્મા અને ઇભાભ
(અ.વ.)ની ાવે કુપાન એક ભાણવ શત તેને
શઝયત ભાર ફાફતે ઠક આી યહ્યા શતા.
ઇભાભે તેને હુકભ કમો શત કે તે ભારને ઇભાભ
બસાએરૂદ્દરજાત
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સુધી શોંચાડી દે . છી ઇભાભ (અ.વ.)એ તેને
કહ્ુાં : ત ુાં ભાય ભાર રઇ ગમ છે ? તેણે કહ્ુાં :
અલ્રાશની કવભ ! ભેં એભ નથી કયુ.ું ઇભાભ
ગઝફનાક થમા અને ટટ્ટાય ફેવી ગમા છી કહ્ુાં
: શુ ાં ત ુાં એભ કશી યહ્ય છે કે ભેં એભ નથી કયુું ?
છી ઇભાભે ઘણીલાય આ લાતને દશયાલી છી
કહ્ુાં : અમ અફાન અને અમ ણઝમાદ !
અલ્રાશની કવભ અગય તભ ફાંને અલ્રાશના
અભીન શતે અને જભીન ય અલ્રાશના ખરીપા
શતે અને ભખ્લ ૂક ય અલ્રાશની હજ્
ુ જત શતે,
ત એ તભાયાથી છુ ન યશેતે કે તેણે ભારનુ ાં શુ ાં
કયુું છે ? આ વાાંબીને તે ભાણવે કહ્ુાં : હુ ાં
આના ઉય કુયફાન થાઉ ! ભેં એભ કયુુ છે અને
ભેં ભાર રીધ છે .” (ભદીનત ુર ભઆજીઝ :

બસાએરૂદ્દરજાત
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૫/૩૨૭, શદીવ : ૧૬૫૬, ફેશાય : ૨૬/૧૩૭,
શદીવ : ૪).
૪૮૨) ભશમ્ભદ ણફન ઇવાએ નઝ્ર ણફન સુલેદથી
તેણે દાવુદથી તેણે ઇસ્ભાઇર ણફન પલુશથી વઇદ
ણફન અફીર અસ્ફગથી અભને શદીવ લણુલી કે
: “હુ ાં શઝયત ઇભાભ જાપય વાદીક (અ.વ.) ાવે
ફેઠ શત એલાભાાં તમાાં શવન ણફન વીયી કખી
આવ્મ અને કહ્ુાં તેને  ૂછ ઇભાભ (અ.વ.)એ
તેને કઇ લાત કશી તેણે ત્રણ લખત કહ્ુાં નશી તે
એ યીતે નથી ત ઇભાભ (અ.વ.) શુ ાં ત ુ એભ ધાયે
છે કે જેને અલ્રાશે ભખ્લ ૂકની ઉય હુજ્જત
ફનાવ્મા શમ તેનાથી રકની ફાફત છી
શમ છે . (ભદીનત ુર ભઆજીઝ : ૫/૩૨૭/૧૬૫૭,
મનાફીઉર ભઆજીઝ : ૯૫, ફેશાય : ૨૬/૧૩૮,
શદીવ : ૪).
બસાએરૂદ્દરજાત
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ફાફ – ૫ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)થી આવભાનનુ ાં
ઇલ્ભ અને તેની ખફય અને જભીનનુ ાં ઇલ્ભ
નલગેયે છુ ાં નથી શત.ુાં
આ ફાફભાાં ૮ શદીવ છે .
૪૮૭) જભાઅશ ણફન વઅદ ખળઅભીએ અભને
શદીવ લણુલી કે : તે મુપઝ્ઝર શઝયત ઇભાભ
જાપય વાદીક (અ.વ.)ની ાવે શત તમાયે
મુપઝ્ઝરે ઇભાભ (અ.વ.)ને અયજ કયી કે હુ ાં
આના ય કુયફાન થાઉં ! શુ ાં એવુાં ફની ળકે કે
અલ્રાશ કઇ ફાંદાની ઇતાઅત તેના ફીજા
ફાંદાઓ ય લાજજફ કયી દે , છી તે ફાંદાથી
આવભાનની ખફય છી યાખે ? ઇભાભ (અ.વ.)
અલ્રાશ તે ફાફત કયતા ભશાન છે અને તેના
ફાંદાઓ ય ભશેયફાન છે કે તે ફાંદાઓ ય એક
ફાંદાની ઇતાઅત લાજજફ કયે છી તેનાથી
બસાએરૂદ્દરજાત
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વલાય અને વાાંજ આવભાનના વભાચાયને છા
યાખે. (કાપી : ૧/૨૬૧, શદીવ : ૩, ગેફતે
નઅભાની : ૩૨૬, શદીવ : ૪, મનાફીઉર
ભઆજીઝ : ૩૫, ફેશાય : ૨૬/૧૦૯/૧).
ફાફ – ૬ : જે કઈ આવભાન, જભીન, જન્નત
અને જશન્નભભાાં છે , ભ ૂતકાના ફનાલ અને
કમાભત સુધી જે કાંઇ થનાય છે , તે દયે ક ચીજ
અઈમ્ભાશ(અ.મુ.વ.) જાણે છે .
આ ફાફભાાં ૬ શદીવ છે .
૪૯૫) અબુફવીયએ અભને શદીવ લણુલી કે :
શઝયત ઇભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)એ
પયભાવ્યુ ાં : શઝયત અરી (અ.વ.)ને શઝયત
ુ ા (વ.અ.લ.)ના ઇલ્ભ નલળે  ૂછલાભાાં
યસ ૂરેખદ
ુ ા
આવ્યુ ાં ત આે પયભાવ્યુ ાં : શઝયત યસ ૂરેખદ
(વ.અ.લ.)નુ ાં ઇલ્ભ એ તભાભ નફીઓનુ ાં ઇલ્ભ છે
બસાએરૂદ્દરજાત
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અને ભ ૂતકાનુ ાં તથા કમાભત સુધી જે કાંઇ
થનાય છે , તેન ુ ાં ઇલ્ભ છે છી પયભાવ્યુ ાં : એ
અલ્રાશની કવભ કે જેના શાથભાાં ભાયી જાન છે !
ુ ા (વ.અ.લ.)ના
અને ફેળક, હુ ાં શઝયત યસ ૂરેખદ
ઇલ્ભને જાણુાં છાં, ભ ૂતકાનુ ાં તેભજ ભાયા અને
કમાભત દયમ્માન થનાય ફાફતનુ ાં હુ ાં ઇલ્ભ યાખુાં
છાં. (ફેશાય : ૨૨૬/૧૧૦, શદીવ : ૬).
ફાફ – ૭ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)ના નલળે કે
તેઓને ભ ૂતકાનુ ાં અને કમાભત સુધીનુ ાં ઇલ્ભ
આલાભાાં આવ્યુ ાં છે .
આ ફાફભાાં ૪ શદીવ છે .
૬૦૧) અભ શઝયત ઇભાભ વાદીક (અ.વ.)ની
વાથે રશજ્રે ઇસ્ભાઇરભાાં શતા ઇભાભ (અ.વ.) શુ ાં
કઇ જાસ ૂવ આણ ીછ કયી યહ્ય છે ? અભએ
અભાયી જભણી ફાજુ અને ડાફી ફાજુ જયુ ણ
બસાએરૂદ્દરજાત
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અભે કઇને ન જમા અભએ કહ્ુાં : આણી ઉય
કઇ જાસ ૂવ નથી.
ઇભાભ (અ.વ.)એ ત્રણ લખત કહ્ુાં : કાફાના
યફની કવભ અને આ ઘયના યફની કવભ !
અગય હુ ાં મ ૂવા (અ.વ.) અને ણખઝયના(અ.વ.)
દયમ્માન શતે ત હુ ાં તેઓને જણાલતે હુ ાં તેઓના
કયતા લધાયે જાણકાય છાં તેઓને હુ ાં એ ફાફત
જણાલતે કે જે તેઓ જાણતા ન શતા. એટરા ભાટે
કે

મ ૂવા

(અ.વ.)

અને

ણખઝય

(અ.વ.)ને

ભ ૂતકાનુ ાં ઇલ્ભ આલાભાાં આવ્યુ ાં શત ુ યાં ત ુ
તેઓને કમાભત સુધી થનાય ફાફતનુ ાં ઇલ્ભ
આલાભાાં નશત ુાં આવ્યુ ાં અને ફેળક શઝયત
ુ ા (વ.અ.લ.)ને ભ ૂતકાનુ ાં અને કમાભત
યસ ૂરેખદ
સુધી થનાય ફાફતનુ ાં ઇલ્ભ આલાભાાં આવ્યુ
ુ ા
શત ુ અને અભ તે ઇલ્ભને શઝયત યસ ૂરેખદ
બસાએરૂદ્દરજાત
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(વ.અ.લ.)થી લાયવાભાાં ભેવ્યુ ાં છે . (કાપી :
૧/૨૬૧, શદીવ : ૧, દરાએલુર ઇભાભશ : ૨૮૦,
શદીવ : ૨૧૮, તાલીલુર આમાત : ૧/૧૦, શદીવ
: ૮, અર મુખ્તવય : ૧૧૪, મનાફીઉર
ભઆજીઝ : ૩૮, કવસુર અંણફમા જઝાએયી :
૩૩૯, ફેશાય : ૨૬/૧૧૧, શદીવ : ૯, તપવીયે
નુરૂસ્વરૈન : ૩/૨૭૫/૧૪૨).
ફાફ – ૮ : દય ળફે જુમ્ભાશ અઇમ્ભશ
(અ.મુ.વ.)ના પામદાકાયક ઇલ્ભભાાં લધાય થામ
છે .
આ ફાફભાાં ૭ શદીવ છે .
૫૦૬) અબ્ફાવ ણફન જયીળે

શઝયત ઇભાભ

ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)થી અભને શદીવ
લણુલી કે : ળફે જુમ્ભાશના અભાય એક ખાવ
દયજ્જ-ળાન શમ છે . યાલી : આના ય હુ ાં
બસાએરૂદ્દરજાત
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કુયફાન થાઉ ! આની કઇ ળાન શમ છે ? ઇભાભ
(અ.વ.) ભરાએકાને, નફીઓને, લપાત ાભેર
લવીઓ અને લવીઓની રૂશને અને એ લવી કે
જે તભાયા દયમ્માન છે (તભાયા ઇભાભે ઝભાના
(અ.વ.) છે ) તેભની રૂશને યલાનગી આલાભાાં
આલે છે અને તેઓને આવભાન તયપ ઊંચે રઇ
જલાભાાં આલે છે . છી તેઓ તેભના યફના
અળુન વાત લાય તલાપ કયે છે , તલાપ દયમ્માન
આ તસ્ફીશ ઢતા યશે છે . : „સુબ્બુહન
ુ કુદ્દદુસુન
યબ્બુર ભરાએકતે લરૂુ શ.‟ જમાયે તેઓ આભ કયી
ચ ૂકે છે , ત તેઓ દયે ક ામાની ાછ ફે યકાત
નભાઝ ઢે છે . છી તેઓ ાછા પયે છે અને
પરયશતાઓ યત પયે છે . તેઓએ જે કાંઇ જયુ ાં છે
તેનાાં રીધે અલ્રાશ તેઓની કનળવ

અને

એશતેયાભભાાં લધાય ઇનામત કયે છે . જે યીતે
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તેઓના ખપભાાં લધાય થામ છે . છી નફીઓ
અને લવીઓ અને જીલાંત (લવીની) રૂશ ખ ૂફજ
તઅજ્જુફની શ્સ્થનતભાાં યત પયે છે અને તેઓ
તાની જાતથી ખ ૂફજ ખુળ થઇ જામ છે .
લવીઓ અને અલવીમાને ુષ્ક ઇલ્ભનુ ાં ઇલ્શાભ
કયલાભાાં આલે છે અને તેઓનાાં ભાટે આનાથી
લધાયે ખુળ કયનાય ચીજ કઇ નથી, તભે આ
ફાફત ને છાલી યાખળ અને અલ્રાશની
કવભ! ફેળક આ અલ્રાશની ાવે પરાણા
પરાણા કયતા ભાનનીમ છે અને તે તભાયી ાવે
સુયણક્ષત છે .
ખુળ થવુાં જઈએ ! અલ્રાશની કવભ ! તભે જેન
ઇકયાય કય છ નેક રક નવલામ કઇના ય
તેના ઈકયાયનુ ાં ઇલ્શાભ કયલાભાાં નથી આલત.ુાં
યાલી : ખુદાની કવભ ! હુ ાં ભાયી જાતભાાં લધાયે
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બરાઇ નથી ાભત. ઇભાભ (અ.વ.) અલ્રાશ
ય જુઠઆય ન રગાલ કાયણ કે ફેળક
અલ્રાશે તને વારેશ (નેક) શલાનુ ાં નાભ આપ્યુ ાં
છે . જેભ કે તે પયભાલે છે : “તેઓ એ રકની વાથે
છે કે જેઓને અલ્રાશે નેઅભત આી છે . (જેઓ)
નફીઓ, વીદ્દીક, ળશદાઓ અને વારેશીન (નેક
રક)ભાાંથી છે .” (સ ૂયએ નનવા આમત : ૬૯)
તેન ભતરફ એભ છે કે જેઓ અભાયા ઉય
શઝયત અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.) ઉય,
પરયશતાઓ ય અને અંણફમા (અ.મુ.વ.) અને
તભાભ હજ્
ુ જત (કે તેભના અને શઝયત ભશમ્ભદ
(વ.અ.લ.) અને તેભની ાક ાકીઝા ચટી
ાં ૂ
કઢાએર, નેક આર ય વરાભ થામ તેઓ ય)
ઇભાન રાવ્મા. (મનાફીઉર ભઆજીઝ : ૧૬૧,
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ફેશાય : ૨૬/૮૭, શદીવ : ૫, તપવીયે નુરૂસ્વકરૈન
: ૧/૫૧૫/૩૯૪).
ફાફ – ૯ : શઝયત અરી અભીરૂર ભઅભેનીન
(અ.વ.)નુ ાં

તોયે ત,

ઇન્જીર,

ઝબ ૂય

અને

કુયઆનથી પેવર આલા નલળે.
આ ફાફભાાં ૯ શદીવ છે .
૫૧૨) અબુ શમ્ઝા વભારીએ અભને શદીવ
લણુલી

કે,

શઝયત

ઇભાભ

જાપય

વાદીક

(અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં કે શઝયત અરી (અ.વ.)એ
પયભાવ્યુ ાં છે : “અગય ભાયા ભાટે (પેંવર આલા
ભાટે) ફેઠકન તકીમ ગઠલલાભાાં આલે ત હુ ાં
કુયઆનલાાઓની
ઇન્જીરલાાઓ

દયમ્માન

દયમ્માન

કુયઆનથી,

ઇન્જીરથી,

અને

ઝબ ૂયલાા દયમ્માન ઝબ ૂયથી પેંવર કયીળ, તમાાં
સુધી કે તે અલ્રાશ ની ફાયગાશભાાં યળન થઇ
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જામ અગય કુયઆનભાાં એક આમત ન શતે ત હુ ાં
તભને કમાભત સુધી જે કાંઇ ફનનાય છે , તે
જણાલી દે તે.” (તપવીયે અફી શમ્ઝા વભારી :
૧૦૪, શદીવ : ૮, ફેશાય : ૨૬/૧૮૨/૮).
ફાફ – ૧૦ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) ાવે
શેરાની રકતાફ નફીઓની રકતાફ જેભ કે
તોયાત, ઇન્જીર, ઝબ ૂય અને જનાફે ઇબ્રારશભ
(અ.વ.)ના વશીપાઓ છે .
આ ફાફભાાં ૧૫ શદીવ છે .
૫૨૩) અસ્ફગ ણફન નુફાતશએ અભને શદીવ
લણુલી કે : “જમાયે શઝયત અરી (અ.વ.) કુપાભાાં
લારયદ થમા ત તેભણે ૪૦ દીલવ સુધી નભાઝે
સુબ્શભાાં સ ૂયએ આઅરાની નતરાલત કયી ત
મુનાપીકએ કહ્ુાં : અલ્રાશની કવભ ! અબુ
તાણરફના પયઝાંદ કુયઆનને વાયી યીતે નથી
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ઢી ળકતા, અગય તેઓ ઢી ળકતા શતે, ત
તેઓ આ સ ૂયા નવલામ ફીજા સ ૂયા ણ ઢતે.
જમાયે આ લાત ઇભાભ (અ.વ.) સુધી શોંચી ત
આે પયભાવ્યુ ાં : “તેઓના ઉય લામ થામ ! હુ ાં
કુયઆનની નાવીખ અને ભન્સુખ (યદ કયનાય
અને યદ થનાય) આમતને જાણુાં છાં અને હુ ાં તેની
ગુઢાથીભાાંથી સ્ષ્ટ આમતને જાણુાં છાં અને તેનાાં
લસ્રભાાંથી પસ્રને જાણુાં છાં. તેના અથુભાાંથી
હપ
ુ ોને

ઓખુ છાં

અને

શઝયત

ભશમ્ભદ

(વ.અ.લ.) ય કઇ એલ એક શપુ નાણઝર નથી
થમ નવલામ કે હુ ાં જાણુાં છાં કે કના નલળે નાણઝર
કમો છે અને કમા રદલવે નાણઝર થમ છે અને
કઇ જગ્મા ય નાણઝર થયુ ાં છે તેઓના ઉય
લામ થામ ! શુ ાં તેઓ કુયઆનભાાં આ આમત નથી
ઢતા કે : “ફેળક તે અગાઉના વશીપાઓ,
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જનાફે ઇબ્રારશભ (અ.વ.) અને જનાફે મ ૂવા
(અ.વ.)ના વશીપાઓભાાં છે .” અને અલ્રાશની
ુ ા (વ.અ.લ.)થી
કવભ ! ભને તે શઝયત યસ ૂરેખદ
ુ ા
લાયવાભાાં ભે ર છે અને શઝયત યસ ૂરેખદ
(વ.અ.લ.)એ જનાફે ઇબ્રારશભ (અ.વ.) અને
શઝયત મ ૂવા (અ.વ.)થી ભને લાયવાભાાં આી
છે . તે રક ય લામ થામ ! અલ્રાશની કવભ !
હુ ાં એ છાં કે જેના નલળે અલ્રાશે આ આમત નાણઝર
કયી છે કે : “વાાંબનાયા કાન તેની રશપાઝત કયે
છે .” (સ ૂયએ શાક્કશ - આમત : ૧૨). ફેળક, અભ
ુ ા (વ.અ.લ.)ની ાવે યશેતા
શઝયત યસ ૂરેખદ
અને તેઓ અભને લહ્યની ખફય જણાલતા અને
હુ ાં તેને માદ કયી રેત અને તેઓ તેને ગુભાલી
દે તા. છી જમાયે તેઓ તમાાંથી ફશાય નીકળ્મા
ત તેઓએ કહ્ુાં : થડીલાય શેરા તેભણે શુ ાં કહ્ુાં
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શત ુાં ? (સ ૂયએ ભશમ્ભદ - આમત : ૧૬).
(તપવીયે અય્માળી : ૧/૧૪, શદીવ : ૧, ફેશાય :
૪૦/૧૩૭, શદીવ : ૩૧ અને ૮૯/૮૭, શદીવ :
૨૩, તપવીયે નુરૂસ્વકરૈન : ૫/૫૨૦, શદીવ :
૪૦)
૫૨૪) રશળાભ ણફન શકભએ શદીવે બુયમશ
(ઇવાઇ) અભને કે : શઝયત ઇભાભ મ ૂવા કાણઝભ
(અ.વ.)એ તેને  ૂછયુ ાં : અમ બ ૂયમશા !
અલ્રાશની

રકતાફનુ ાં કેલી યીતે ઇલ્ભ ધયાલે

છ? તેણે : હુ ાં તેન આણરભ છાં. ઇભાભ (અ.વ.)
તેની તાલીર ઉય ત ુાં કેલી યીતે બયવ કયે છે ?
તેણે : હુ ાં ભાયા ઇલ્ભ લડે તેના ય બયવ કરૂ છાં.
ઇભાભ મ ૂવા કાણઝભ (અ.વ.)એ ઇન્જીર ઢલાનુ ાં
ળરૂ કયી દીધુાં ત બુયમશાએ : જનાફે ઇવા
(અ.વ.) આ યીતે ઢતા શતા, આલી યીતે જનાફે
બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.247

HAJINAJI.com

ઇવા (અ.વ.) નવલામ ફીજા કઈ ઢી ના ળકે :
છી કહ્ુાં તભને જ હુ ાં ચાવ લોથી ળધી યહ્ય
છાં.
રશળાભ કશે છે કે : તમાયફાદ બુયમશા અને તે
ઔયત

શઝયત

ઇભાભ

વાદીક

(અ.વ.)ની

ણખદભતભાાં શાજય થમા તમાયે શાનળભે ઇભાભ
મ ૂવા કાઝીભ (અ.વ.) અને બુયમશાના દયમ્માન
થએર લાત ઇભાભને લણુલી. છી બુયમશાએ :
હુ ાં આના ય કુયફાન થાઉ ! તયાત, ઇન્જીર
અને નફીઓની રકતાફ આની ાવે કેલી યીતે
શોંચી ? ઇભાભ (અ.વ.) તે અભાયી ાવે
તેઓનાથી લાયવાભાાં ભે રી છે . અભ તેને એલી
યીતે ઢીએ છીએ કે જેલી યીતે તેઓ ઢતા શતા
અને તેને એલી યીતે કશીએ છીએ કે જેલી યીતે
તેઓ કશેતા શતા. અલ્રાશની કવભ ! અલ્રાશ
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જભીન ય એલી વ્મશ્ક્તને હુજ્જત

નથી

ફનાલત કે જેને કઇ ચીજ નલળે  ૂછલાભાાં આલે
અને તે એભ કશે કે ભને ખફય નથી. તમાયફાદ
બુયમશા શઝયત ઇભાભ વાદીક (અ.વ.)ની વાથે
યહ્યી અને જીલન વાય કયુ,ુ તમાાં સુધી કે તેન ુ ાં
મ ૃતયુ થયુ. (કાપી : ૧/૨૨૭/૧, તશીદ : ૨૭૫,
શદીવ : ૧, અર ઇખ્તેવાવ : ૨૯૨, અસ્વાકીફ
પીર ભનાકીફ : ૧૭૨, શદીવ : ૧૫૭, લાપી :
૩//૫૫૭, શદીવ : ૧૧૦૬, નુરૂર ફયાશીન :
૨/૯૩, ફેશાય : ૨૬/૧૮૩, શદીવ : ૧૩, તપવીયે
નુરૂસ્વકરૈન : ૧/૩૨૯, શદીવ : ૧૦૩).
૫૨૭) રમવ અર મુયાદીથી અભને શદીવ
લણુલી કે તેને સુદૈયે શદીવ લણુલી કે જમાયે તેણે
સુદૈયને ાવે જઇ કહ્ુાં : કે રમવ મુયાદીએ ભને
તભાયાથી એક શદીવ લણુલી છે . સુદૈય : તે શદીવ
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કઇ છે ? ભેં : હુ ાં તભાયા ય કુયફાન થાઉ ! શદીવે
મભાની. સુદૈય : હુ ાં શઝયત ઇભાભ ભશમ્ભદ
ફારકય (અ.વ.)ની ણખદભતભાાં શાજય શત.
એલાભાાં અભાયી ાવેથી એક મભનન ભાણવ
વાય થમ, શઝયત ઇભાભ ફારકય (અ.વ.)એ
તેને મભન નલળે વલાર કમો, ત તેણે લાત
કયલાનુ ાં ળરૂ કયુ.ુ છી ઇભાભ (અ.વ.)એ તેને
કહ્ુાં : શુ ાં ત ુાં પરાણી જગ્માને જાણે છે ? તેણે કહ્ુાં :
શા, ભેં તે જગ્માને જમેર છે . છી ઇભાભ
(અ.વ.) શુ ાં ત ુ એ ઘયની ાવે પરાણી જગ્મા ય
આલેર થ્થયની નળરાને જાણે છે ? તેણે : શા, ભેં
તેને જઇ છે છી તે ભાણવ : તભાયાથી લધાયે
ળશેયની જાણકાયી યાખનાય કઇ વ્મશ્ક્તને
જાણત નથી.
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છી જમાયે તે ભાણવ તમાાંથી ઊબ થઇ (ચાલ્મ
ગમ) તમાયે ઇભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)એ
ભને કહ્ુાં : અમ અબુર પઝર ! આ ળીરા એ જ
થ્થય છે કે જમાયે જનાફે મ ૂવા (અ.વ.) ગુસ્વે
થમા, તમાયે તલયાતની અલ્લાશ (તખ્તીઓ)ને
તેની અંદય પેંકી દીધી અને જે કાંઇ તલયાતભાાંથી
વારકત થઇ ગયુ, તે આ થ્થયભાાં અને તેને આ
થ્થયે તાની અંદય જગ્મા આી શતી અને
જમાયે અલ્રાશે તેના મગમ્ફય (વ.અ.લ.)ને
ભબઉ
ૌ વ કમાુ તમાયે આ તખ્તીઓને તેભના તયપ
રટાલી અને તે (અતમાયે ) અભાયી ાવે છે .
(તપવીયે વાપી : ૨/૨૩૯, ફેશાય : ૧૩/૨૨૪,
શદીવ : ૧૭, તપવીયે નુરૂસ્વકરૈન : ૨/૭૧, શદીવ
: ૨૬૮)
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ફાફ – ૧૧ : અલ્લાશ (તખ્તીઓ) આરે
ભશમ્ભદ (અ.મુ.વ.) સુધી કેલી યીતે શોંચી
તેની (કેપીમત)ને સ્ષ્ટ કયત ુાં પ્રકયણ :
આ પ્રકયણભાાં ૭ શદીવ છે .
૫૩૯) અબુ શમ્ઝા વભારીએ શઝયત ઇભાભ
જાપય વાદીક (અ.વ.)થી અભને શદીવ લણુલી કે
: “ફેળક જપય ફાફતે આ મુજફ આલેલ ુ છે :
“જમાયે

અલ્રાશ

તઆરાએ

જનાફે

મ ૂવા

(અ.વ.)ની તોયાતની તખ્તીઓ તેભના ઉય
નાણઝર કયી, તમાયે તેભાાં દયે ક ચીજની સ્ષ્ટતા
શતી અને તે કમાભત સુધી જે કાંઇ થનાય છે ,
(તેની

સ્ષ્ટતા

છે )

જમાયે

શઝયત

મ ૂવા

(અ.વ.)ની જજિંદગીના રદલવ  ૂણુ થમા, તમાયે
અલ્રાશે તેભના ય લહ્યી કયી કે તેઓ આ
તખ્તીઓ કે જે જન્નતના ઝફયજૂદભાાંથી છે , તેને
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એક શાડને વોંી દે . તેથી શઝયત મ ૂવા
(અ.વ.) શાડ ાવે આવ્મા તમાયે તેભના ભાટે
શાડ પાટી ગમ અને તેભણે તખ્તીઓને
રેટીને તેભાાં મ ૂકી દીધી. જમાયે તેભણે શાડભાાં
મ ૂકી દીધી, તમાયે શાડે તેને ઢાાંકી દીધી. છી
શઝયત ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.)ને ભબઉ
ૌ વ થલા
સુધી તખ્તીઓ તેભાાં જ યશી.
જમાયે મભનથી એક કાપર શઝયત ભશમ્ભદ
(વ.અ.લ.) તયપ આલતા યસ્તાભાાં તે શાડ
ાવે શોંચ્મ તમાયે તે શાડ ખુલ્રી ગમ અને
તેભાાંથી રટાએર તખ્તીઓ ફશાય આલી એલી
શારતભાાં

કે

જેલી યીતે કે

શઝયત મ ૂવા

(અ.વ.)એ તેને મ ૂકી શતી. તે કભે તે તખ્તીઓને
રઇ રીધી, જમાયે તે તખ્તીઓ તેભના શાથભાાં
આલી તમાયે તેભના રદર ય ઇલ્શાભ કયલાભાાં
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આવ્યુ ાં કે તેઓ તેના તયપ ન જૂએ અને તેનાથી
ુ ા
ડયી ગમા. તમાાં સુધી કે તેઓ શઝયત યસ ૂરેખદ
(વ.અ.લ.)ની

ાવે

આવ્મા

અને

અલ્રાશે

જજબ્રઇરને તેના નફી (વ.અ.લ.) ય નાણઝર
કમાુ , ત તેણે તેભને કભની ફાફતે અને જે કાંઇ
તેઓની વાથે ફન્યુ ાં શત,ુાં તેની ખફય આી.
ુ ા (વ.અ.લ.)ની
જમાયે તેઓ શઝયત યસ ૂરેખદ
ાવે આવ્મા, ત આે લાતની ળરૂઆત તેઓની
વાથે જે કાંઇ ફન્યુ ાં શત,ુાં તે નલળે વલાર થકી કયી.
તમાયે તેઓએ કહ્ુાં : અભાયા વાથે જે કાંઇ ફન્યુ
તેની જાણકાયી તભાયી ાવે કેલી યીતે આલી ?
આ (વ.અ.લ.) ભાયા યલયરદગાયે ભને તે
નલળે જણાવ્યુ ાં છે અને તે તખ્તીઓ નલળે ણ
(જણાવ્યુ).
ાં તેઓ : અભ ગલાશી આીએ છીએ કે
આ અલ્રાશના યસ ૂર છ. છી તેઓએ
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તખ્તીઓને ફશાય કાઢી અને આ (વ.અ.લ.)ને
વોંી દીધી. આે તેને જઇ અને તેને લાાંચી,
જમાયે કે તેન ુ ાં રખાણ ઇબ્રાની બાાભાાં શત.ુાં છી
શઝયત

અભીરૂર

ભઅભેનીન

(અ.વ.)ને

ફરાવ્મા અને પયભાવ્યુ ાં : તભ આ વાંબા તેભાાં
અગાઉ થઇ ગએરાઓ અને અંનતભ થનાયા
રકનુ ાં ઇલ્ભ છે અને તે શઝયત મ ૂવા (અ.વ.)ની
તખ્તીઓ છે . ભાયા યલયરદગાયે તે તખ્તીઓને
તભને વોંલાન ભને હક
ુ ભ કમો છે . તેભણે કહ્ુાં :
મા યસ ૂરલ્રાશ ! હુ ાં તેને વાયી યીતે નશીં ઢી
ળકુાં. આ (વ.અ.લ.) જજબ્રઇરે ભને જણાવ્યુ ાં છે
કે હુ ાં તભને હક
ુ ભ કરૂ કે આજે યાત્રે આ
તખ્તીઓને તભાયા ભાથા નીચે યાખજ, ત
વલાયે તભ તેને વાયી ઢતા શળ.
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તેઓએ તખ્તીઓને તેભના ભાથા નીચે યાખી,
જમાયે વલાય ડી તમાયે અલ્રાશે તેભાાં જે કાંઇ
શત ુાં તે તેભને ળીખલી કીધુાં શત.ુાં છી શઝયત
ુ ા (વ.અ.લ.)એ હુકભ કમો કે શઝયત
યસ ૂરેખદ
અરી (અ.વ.) તેને એક ફકયીની ખાર ય રખી
રે. તેથી ઇભાભ(અ.વ.)એ તેને રખી રીધુ,ાં અને
તે જપય છે . તેભાાં અગાઉના રક અને અંનતભ
વભમના રકની જાણકાયી છે અને તે અભાયી
ાવે છે . શઝયત મ ૂવા (અ.વ.)ની તખ્તીઓ અને
રાકડી અભાયી ાવે છે અને અભ શઝયત
ુ ા
યસ ૂરેખદ

(વ.અ.લ.)ના

લાયવદાય

છીએ.

(તપવીયે અય્માળી : ૨/૨૮/૭૭, તપવીયે વાપી :
૨/૨૩૭, ફેશાય : ૨૬/૧૮૭, શદીવ : ૨૫, તપવીયે
નુરૂસ્વકરૈન : ૨/૬૯, શદીવ : ૨૫૯).
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૫૪૨) મુઆલીમા ણફન હુકમભે ળઅમફ ણફન
ગઝલાનથી તેણે એક વ્મશ્ક્તથી તેણે શઝયત
ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)થી અભને શદીવ
લણુલી કે :
ફલ્ખન

એક

ભાણવ

ઇભાભ

(અ.વ.)ની

ણખદભતભાાં શાજય થમ તમાયે ઇભાભ (અ.વ.)એ
કહ્ુાં : “અમ ખુયાવાની ! શુ ાં ત ુાં પરાણા જગરને
ાં
જાણે છે ? તેણે : શા, ઇભાભ (અ.વ.) તે જગરભાાં
ાં
આ નવપતન એક સુયાખ આલેર છે તેને જાણે
છે ? તેણે : શા, ઇભાભ (અ.વ.) તેભાાંથી દજ્જાર
ફશાય નીકળે. છી ઇભાભ (અ.વ.) ાવે એક
મભનન યશેલાવી આવ્મ, તમાયે ઇભાભ (અ.વ.)
તેને : અમ મભની ! શુ ાં ત ુાં પરાણી ગુપાને જાણે
છે ? તેણે : શા, ઇભાભ (અ.વ.) શુ ાં ત ુાં ગુપાભાાં આ
પ્રકાયનુ ાં એક ઝાડ છે તેને જાણે છે ? તેણે : શા,
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ઇભાભ (અ.વ.) શુ ાં ત ુાં એ ઝાડની નીચે જે ળીરા
આલેરી છે તેને જાણે છે ? તેણે : શા, ઇભાભ
(અ.વ.) આ ળીરા એ શઝયત મ ૂવા (અ.વ.)ની
તખ્તીઓ સુયણક્ષત યાખી શતી, જેથી તે શઝયત
ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.) સુધી શોંચી જામ. (ફેશાય :
૧૭/૧૩૯/૨૩, ૨૬/૧૮૯, શદીવ : ૨૭, તપવીયે
નુરૂસ્વકરૈન : ૨/૭૧/૨૬૯).
ફાફ – ૧૨ :

અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)ની ાવે

વશીપએ જાભેઅશ છે કે જે નવિેય શાથ જેટરી
રાાંફી

છે

કે

જેને

શઝયત

ુ ા
યસ ૂરેખદ

(વ.અ.લ.)એ રખાલેરી છે અને શઝયત અરી
(અ.વ.)ના શાથનુ ાં રખાણ છે .
આ પ્રકયણભાાં ૨૪ શદીવ છે .
૫૩૪) ફક્ર ણફન કયે ફથી અભને શદીવ લણુલી
કે :

“અભ શઝયત ઇભાભ જાપય વાદીક
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(અ.વ.)ની ણખદભતભાાં ભજૂદ શતા. તમાાં અભએ
ઇભાભ (અ.વ.)ને પયભાલતા વાાંબળ્મા : ફેળક,
અભાયી ાવે એલી ચીજ છે કે અભ રકના
ભશતાજ નથી અને રક અભાયા ભશતાજ છે .
ફેળક, અભાયી ાવે એક વશીપ છે , જે ૭૦ શાથ
રાાંફ છે , તેભાાં શઝયત અરી (અ.વ.)નુ ાં રખાણ
ુ ા (વ.અ.લ.)એ
છે અને જેને શઝયત યસ ૂરેખદ
રખાલેર છે . “તેઓ ફાંનેના ઉય અને તેઓ
ફાંનેની

ઓરાદ

ય

વરલાત

થામ.”

તે

(વશીપા)ભાાં દયે ક શરાર અને શયાભનુ ાં લણુન છે
અને ફેળક તભ અભાયી ાવે આલ છ, તમાયે
અભ તભાયાભાાંથી વાયા અને ખયાફ રકને
અરગ ઓખી રઇએ છીએ. (અર ઇઝાશ ેજ
ુ ર
ુ ભશીમ્ભશ : ૧/૪૮૭,
નાં.૪૬૨, અર કુસલ
શદીવ : ૬૮૬, ફેશાય : ૨૬/૨૦/૮).
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ફાફ – ૧૩ : રકતાફની ફાફત નલળે.
આ પ્રકયણભાાં ૧૮ શદીવ છે .
૫૦૭) મવાયએ અભને શદીવ લણુલી કે : ભને
શઝયત ઇભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)ને
પયભાવ્યુ ાં : અમ ફુઝૈર ! અભાયી ાવે શઝયત
અરી (અ.વ.)ની રકતાફ છે , જે ૭૦ શાથ રાાંફી
છે . જભીન ય કઇ એલી ચીજ નથી કે જેની
જરૂયત શમ, નવલામ કે તે આ રકતાફભાાં છે . તમાાં
સુધી કે નખનાાં ઉઝયડાનુ ાં લતયણ, આભ કશી
આે આના શાથ લડે અંગ ૂઠા ય રકીય ખેંચી.
ુ ર
ુ ભશીમ્ભશ : ૧/૫૦૪/૭૨૧, ફેશાય :
(અર કુસલ
૨૬/૩૪, શદીવ : ૫૪, મુસ્તદકુર લવાએર :
૧૮/૩૮૬, શદીવ : ૮).
૫૭૫)

અબુર જારૂદથી તેણે શઝયત ઇભાભ

ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)થી અભને શદીવ
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લણુલી કે : “ફેળક, જમાયે શઝયત ઇભાભ હુવૈન
(અ.વ.)ની ળશાદતની ઘડી આલી શોંચી, તમાયે
ત આે આની ભટી દુખ્તય પાતેભાને
ફરાવ્મા અને તેણીને એક લીંટાે રી રકતાફ
અને જાશેય લવીય્મત અને છી લવીય્મત વોંી
કાયણ કે શઝયત ઇભાભ અરી ઇબ્ને હુવૈન
(અ.વ.) ેટની એલી ફીભાયીભાાં મુબ્તરા શતા.
તેઓ મ ૃતયુની નજીક રાગતા શતા. છી જનાફે
પાતેભા (વ.અ.)એ તે રકતાફ ઇભાભ અરી ઇબ્ને
હવ
ુ ૈન (અ.વ.)ને વોંી. છી તે રકતાફ અભાયા
સુધી શોંચી. યાલી : તે રકતાફભાાં શુ ાં છે ? ઇભાભ
(અ.વ.) આદભ (અ.વ.)ની ઓરાદને દુનનમા
પના થામ તમાાં સુધી જે કાંઇ જરૂયત છે , તે એ
રકતાફભાાં છે . (કાપી : ૧/૨૯૦/૬, અર ઇભાભત
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લિબ્વેયશ : ૬૩, શદીવ : ૫૧, અર ભનાકીફ :
૩/૩૦૮, ફેશાય : ૨૬/૩૫/૬૨)
૫૮૦) ફક્ર ણફન કયે ફ વેયપીએથ અભને શદીવ
લણુલી કે તેણે શઝયત ઇભાભ જાપય વારદક
(અ.વ.)ને પયભાલતા વાાંબળ્મા કે : “તેઓને
તભાયી વાથે શુ ાં રેલા-દે લા ? તેઓ તભાયાથી શુ ાં
ચાશે છે ? તેઓ તભાયા ય શુ ાં એફ રગાડે છે ?
તેઓએ કહ્ુાં : યાપેઝા (છડી દે નાયા) કશે છે ,
ઇભાભ (અ.વ.) શા, અલ્રાશની કવભ ! તભએ
જૂઠને છડી દીધુાં છે અને શકનુ ાં અનુવયણ કયુું છે
અને અલ્રાશની કવભ ! અભાયી ાવે એલી ચીજ
છે કે જેના રીધે અભ રકના ભશતાજ નથી.
ફલ્કે રક અભાયા ભશતાજ છે . ફેળક, અભાયી
ુ ા
ાવે એક રકતાફ છે જે શઝયત યસ ૂરેખદ
(વ.અ.લ.)એ રખાલેર છે અને જેભાાં શઝયત
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અરી (અ.વ.)નુ ાં રખાણ છે તે ૭૦ શાથ રાાંફી છે
તેભાાં દયે ક શરાર અને શયાભનુ ાં લણુન આલેર
છે .”
(ફેશાય

:

૨૬/૩૬/૬૨,

ભકાતી

બુયુસ ૂર

:

ુ ભદ્રવતૈન : ૨/૩૧૦).
૨૦/૬૧/૨૬, ભઆરેમર
ફાફ – ૧૪ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)ને જપય,
જાભેઅશ

અને

મુસ્શપે

પાતેભશ

(વ.અ.)

આલાભાાં આલેર છે .
આ ફાફભાાં ૩૪ શદીવ આલેર છે .
૫૮૭) અબુફવીયથી અભને શદીવ લણુલી કે :
“હુ ાં શઝયત ઇભાભ જાપય વાદીક (અ.વ.)ની
ણખદભતભાાં શાજય થમ અને ભેં કહ્ુાં : હુ ાં આના
ય કુયફાન થાઉં ! હુ ાં આને એક વલાર  ૂછલા
ચાહુ ાં છાં ત અશીંમા કઇ શાજય નથીને કે જે ભાયી
લાતને વાાંબી રે ? આથી ઇભાભ વાદીક
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(અ.વ.)એ ભાયા અને ઘયના ફીજા રશસ્વા
દયમ્માન જે દો શત તેને ઊંચ કમો અને તે
દાુની અંદય જઇ રીધા છી ભને કહ્ુાં : “અમ
અબુ ભશમ્ભદ ! તાયે જે  ૂછવુાં શમ તે  ૂછ. ભેં :
હુ ાં આના ઉય કુયફાન થાઉ ! ફેળક, નળમાઓ
એલી લાત કશે છે

ુ ા
કે શઝયત યસ ૂરેખદ

(વ.અ.લ.)એ શઝયત અરી (અ.વ.)ને એક
(ઇલ્ભનુ)ાં પ્રકયણ ળીખવ્યુ ાં શત ુાં કે જેભાાંથી એક
શજાય પ્રકયણ ખરલાભાાં આલતા શતા. ઇભાભ
વારદક (અ.વ.) અમ અબુ ભશમ્ભદ ! અલ્રાશની
ુ ા (વ.અ.લ.)એ શઝયત
કવભ ! શઝયત યસ ૂરેખદ
અરી (અ.વ.)ને એક શજાય પ્રકયણ ળીખવ્મા
શતા અને તે દયે કભાાંથી એક શજાય પ્રકયણ
ખરલાભાાં આલતા શતા. ભેં : અલ્રાશની કવભ !
આ જ ઇલ્ભ છે . ઇભાભ થડીલાય ભાટે ણચિંતન
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કયતા જભીનને ખતયલા રાગ્મા. છી પયભાવ્યુ ાં
: ફેળક તે ઇલ્ભ છે . (યાં ત ુ) તે (કાનભર) ઇલ્ભ
નથી. છી પયભાવ્યુ ાં : અમ અબુ ભશમ્ભદ !
અભાયી ાવે જાભેઅશ છે . રક શુ ાં જાણે કે
જાભેઅશ શુ ાં છે ? ભેં : હુ ાં આના ય કુયફાન
થાઉ ! જાભેઅશ શુ ાં છે ? ઇભાભ (અ.વ.) તે એક
ુ ા (વ.અ.લ.)નાાં
વશીપ છે , જેની રાંફાઇ યસ ૂરેખદ
૭૦ શાથ

જેટરી છે અને આ (વ.અ.લ.)એ

રખાલેર છે અને શઝયત અરી (અ.વ.)નુ ાં
રખાણ છે . તભે દયે ક શરાર અને શયાભ ચીજનુ ાં
લણુન છે અને રકને જે કાંઇ ચીજની જરૂયત છે ,
તમાાં સુધી કે નખના ઉઝયડા નાની ફાફતના
લતયનુ ાં લણુન તેભાાં છે . છી આે આ
આન મુફાયક શાથ ભાયા ળયીય ય યાખ્મ
અને છી પયભાવ્યુ ાં : અમ અબુ ભશમ્ભદ ! શુ ાં ત ુાં
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ભને ઇજાઝત આે છે ?” ભેં : હુ ાં આના ય
કુયફાન થાઉ ! હુ ાં આના ભાટે જ છાં. આ જે
ચાશ તે કય. આથી ઇભાભ (અ.વ.)એ તેભના
મુફાયક શાથ લડે ભને ચોંટય બમો છી
પયભાવ્યુ ાં કે આ નનળાનના લતયનુ ાં લણુન
ણ તેભાાં છે . છી તેઓ ગઝફનાક રાગતા
શતા. ભેં : હુ ાં આ કુયફાન થાઉં ! આ જ ઇલ્ભ છે .
ઇભાભ (અ.વ.) આ ઇલ્ભ છે (ણ) તે (કાનભર)
ઇલ્ભ નથી. છી થડીલાય ખાભળ યહ્યા ફાદ
પયભાવ્યુ ાં : ફેળક, અભાયી ાવે જપય છે રક શુ ાં
જાણે કે જપય શુ ાં છે ? : હુ ાં આના ઉય કુયફાન
થાઉ ! જપય શુ ાં છે ? ઇભાભ (અ.વ.) ચભુના
ાત્રભાાં કે જેભ નફીઓ અને લવીઓનુ ાં ઇલ્ભ છે .
ભેં : અલ્રાશની કવભ ! આ જ ઇલ્ભ છે . ઇભાભ
(અ.વ.) આ ઇલ્ભ છે (ણ) કાભીર ઇલ્ભ નથી.
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છી ઇભાભ (અ.વ.) થડીલાય ખાભળ યહ્યા
ફાદ પયભાવ્યુ ાં : ફેળક અભાયી ાવે મુસ્શપે
પાતેભશ (વ.અ.) છે . રક શુ ાં જાણે કે મુસ્શપે
પાતેભશ (વ.અ.) શુ ાં છે ? ભેં કહ્ુાં : હુ ાં આના
ઉય કુયફાન થાઉ ! મુસ્શપે પાતેભશ શુ ાં છે ?
ઇભાભ (અ.વ.) તેભાાં તભાયા ાવે જે કુયઆન
છે , તેનાથી ત્રણ ગણુાં છે . અલ્રાશની કવભ !
તેભાાં તભાયી ાવે જે કુયઆન છે , તેના જેલ એક
અક્ષય ણ નથી. તેને અલ્રાશે રખાવ્યુ ાં છે અને
તેની લહ્ય કયી છે . ભેં : અલ્રાશની કવભ ! આ જ
ઇલ્ભ છે . ઇભાભ (અ.વ.) આ ઇલ્ભ છે (ણ) તે
(કાનભર) ઇલ્ભ નથી.
છી ઇભાભ (અ.વ.) થડીલાય ખાભળ યહ્યા
ફાદ પયભાવ્યુ ાં : ફેળક અભાયી ાવે ભ ૂતકાનુ ાં
અને કમાભતના રદલવ સુધી જે થનાય છે
બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.267

HAJINAJI.com

(બનલષ્મ) તેન ુ ાં ઇલ્ભ છે . ભેં : હુ ાં આના ય
કુયફાન થાઉં ! અલ્રાશની કવભ આ જ ઇલ્ભ છે .
ઇભાભ (અ.વ.) આ ઇલ્ભ છે (ણ) તે (કાનભર)
ઇલ્ભ નથી. ભેં : ત છી ઇલ્ભ એ શુ ાં ચીજ છે ?
ઇભાભ (અ.વ.) જે કાંઇ યાનત્ર અને રદલવભાાં ફને
છે , એક ફાફત છી ફીજી ફાફત એક ચીજ
છી ફીજી ચીજ કમાભત રદલવ સુધી ફનતી
યશેળે તેન ુ ાં ઇલ્ભ. (કાપી : ૧/૨૩૮, શદીવ : ૧,
અર ઇખ્તેવાવ : ૨૮૨, ખેવાર : ૬૪૭, શદીવ :
૩૭, અર મુખીવય : ૧૧૮, ફેશાય : ૨૬/૩૮,
શદીવ : ૭૦).
૫૮૮) ઇબ્ને હુફૈયાના ગુરાભ યાપમદએ, અભને
શદીવ લણુલી કે : ઇભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)ને
ભેં : અમ પયઝાંદે યસ ૂર ! હુ ાં આના ય કુયફાન
થાઉ ! શુ ાં શઝયત ઇભાભ કાએભ (અ.વ.) ઇયાકના
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રકભાાં શઝયત અરી ઇબ્ને અફી તાણરફ
(અ.વ.)ની વીયત મુજફ લતુળે ? ઇભાભ
(અ.વ.) નશીં, અમ રૂપૈ દ ! શઝયત અરી ઇબ્ને
અફી તાણરફ (અ.વ.)એ ઇયાક લાવીઓભાાં વપેદ
જપયભાાં જે કાંઇ શત,ુાં તે મુજફ લતુન કયે ર અને
શઝયત

ઇભાભ

કાએભ

(અ.વ.)

અયફના

દયમ્માન રાર જપયભાાં જે કાંઇ છે , તેના મુજફ
લતુળ.ે ભેં કહ્ુાં : હુ ાં આના ય કુયફાન થાઉ!
રાર જપય શુ ાં છે ? ઇભાભ (અ.વ.)એ તેભની
મુફાયક આંગીને શરક ઉય ખેંચી છી કહ્ુાં :
આલી યીતે એટરે કે ઝબ્શ. છી પયભાવ્યુ ાં : અમ
યપેમદ ! ફેળક દયે ક ખાનદાનભાાં એક ળયીપ
વ્મશ્ક્ત શમ છે , જે તેઓના ઉય ગલાશ શમ છે
અને તેઓનાાં જેલાઓ ભાટે ળપાઅત કયનાય શમ
છે . (ફેશાય : ૫૨/૩૧૩, શદીવ : ૭, ભકાતી
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બુયુસ ૂર : ૨/૪૭, શદીવ : ૪૫, ભઅજભ
અશાદીનવર ઇભાભીર ભશદી : ૪/૪૭, શદીવ :
૧૧૧૯).
૬૦૨) શમ્ભાદ ણફન ઉસ્ભાનએ અભને શદીવ
લણુલી કે : ભેં શઝયત ઇભાભ જાપય વારદક
(અ.વ.)ને પયભાલતા વાાંબળ્મા : “ણઝન્દીક રક
એકવ અઠ્ઠાલીવ રશજયી વનભાાં જાશેય થળે. આ
એટરા ભાટે કે ભેં મુસ્શપે પાતેભશ (વ.અ.)ભાાં તે
જયુ ાં છે . યાલી : મુસ્શપે પાતેભશ (વ.અ.) શુ ાં છે ?
ઇભાભ

(અ.વ.)

જમાયે

શઝયત

ુ ા
યસ ૂરેખદ

(વ.અ.લ.)ની ળશાદત લાકેઅ થઇ, તમાયે ત
જનાફે પાતેભશ (વ.અ.)ભાાં એલ ગભ દાખર
થમ કે જેને અલ્રાશના નવલામ કઇ જાણત ુ ન
શત.ુાં આથી અલ્રાશે આ (વ.અ.લ.) ના તયપ
પરયશતાને તવલ્રી (વાાંતલાન) આલા અને
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આ(વ.અ.લ.)ની

વાથે

લાત

કયલા

ભાટે

ભકલ્મ. જનાફે પાતેભશ (વ.અ.)એ આ નલળે
શઝયત

અભીરૂર

ભઅભેનીન

(અ.વ.)ને

નળકામત કયી. ત ઇભાભ અરી (અ.વ.)એ :
જમાયે તભને (પરયશતાના આલલાન) એશવાવ
થામ અને તેન અલાજ વાાંબ, ત ભને કશેજ.”

છી જનાફે ઝશયા (વ.અ.)એ શઝયત અભીરૂર
ભઅભેનીન (અ.વ.)ને જણાવ્યુ ાં અને શઝયત
અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.) તેઓ જે કાંઇ
વાાંબતા તે દયે ક ચીજ રખી રેતા તમાાં સુધી કે
આના રીધે એક વશીપ તૈમાય થઇ ગમ. છી
પયભાવ્યુ ાં : તેભાાં શરાર કે શયાભની કઇ ચીજની
લાત નથી. ફલ્કે તેભાાં બનલષ્મભાાં થનાયનુ ાં ઇલ્ભ
છે . (કાપી : ૧/૧૪૦, શદીવ : ૨, લાપી :
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ુ ભઆજજઝ : ૫/૩૨૯,
૩/૫૮/૧૧૩૭, ભદીનતર
શદીવ : ૧૬૦૮, ફેશાય : ૨૬/૪૪/૭૭).
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વળભાગ - ૪
ુ ા (વ.અ.લ.) અને
ફાફ – ૧ : શઝયત યસ ૂરેખદ
શઝયત

અભીરૂર

ભઅભેનીન

(અ.વ.)ની

રકતાફ અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) સુધી શોંચી છે .
આ ફાફભાાં ૨૪ શદીવ છે .
૬૧૯) ભઅલ્રા ણફન ખુનૈવએ અભને શદીવ
લણુલી કે શઝયત ઇભાભ વારદક (અ.વ.)એ
પયભાવ્યુ ાં : “રકતાફ અરી (અ.વ.)ની ાવે શતી.
જમાયે તેઓ ઇયાક જલા યલાના થમા, તમાયે આ
રકતાફ જનાફે ઉમ્ભે વરભાને વોંી. જમાયે
શઝયત અરી (અ.વ.)ની ળશાદત થઇ, તમાયે આ
રકતાફ ઇભાભ શવન (અ.વ.) ાવે શતી. જમાયે
ઇભાભ શવન (અ.વ.)ની ળશાદત થઇ, તમાયફાદ
આ રકતાફ ઇભાભ હુવૈન (અ.વ.)ની ાવે શતી.
તમાયફાદ આ રકતાફ ભાયા નતા ાવે શતી.”
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(ફેશાય : ૨૬/૫૦/, શદીવ : ૯૭, ભકાતી બુયુસ ૂર :
ુ ભદ્રવતૈન :
૨/૪૩/, શદીવ : ૨૯, ભઆરેમર
૨/૩૧૯).
૬૨૨) ઉભય ણફન અફી વરભશએ, તેની ભાતા
ઉમ્ભે વરભશથી અભને શદીવ લણુલી કે :
ુ ા (વ.અ.લ.)ને ભાયા ઘયભાાં
“શઝયત યસ ૂરેખદ
ફેવાડમા અને છી ફકયીની ખાર ભાંગાલી અને
તેના ય એલી યીતે રખ્યુ ાં કે તે ખારની
રકનાયીઓ ણ  ૂણુ યીતે રખાણથી બયી દીધી.
છી તે ખાર ભને આી દીધી અને પયભાવ્યુ ાં :
જે કઇ ભાયા છી પરાણી પરાણી નનળાની
રઇને આલે તેને આ આી દે ળ.”
છી જનાફે ઉમ્ભે વરભશ જીલાંત યહ્યા તમાાં સુધી
ુ ા (વ.અ.લ.)ની ળશાદત થઇ
કે શઝયત યસ ૂરેખદ
અને અબુફક્રને રકના શાકીભ તયીકે નનયુક્ત
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કયલાભાાં આવ્મા. ભાયી ભાતાએ ભને (ઉભય ણફન
વરભશ) ભકલ્મ અને કહ્ુાં કે “ત ુ જા અને જ કે
આ ભાણવ શુ ાં કયે છે ?” હુ ાં ગમ અને રકના
દયમ્માન ફેવી ગમ. તમાાં સુધી કે અબુફકયે
ખુતફ આપ્મ છી નભમ્ફય યથી ઉતયીને તેના
ઘયભાાં ગમા. હુ ાં ભાયી ભાતા ાવે આવ્મ અને
તેભને ભાશીતગાય કમાુ.

છી (વભમ વાય થમ) ઉભયની ણખરાપત
અશ્સ્તતલભાાં આલી. ભાયી ભાતાએ ભને ભકલ્મ.
તેણે આ મુજફ જ કયુુ કે જે પ્રભાણે તેના વાથીએ
કયુુ શત ુ.

હુ ાં આવ્મ

અને

ભાયી

ભાતાને

ભાશીતગાય કમાુ . છી ઉસ્ભાનની ણખરાપત
અશ્સ્તતલભાાં આલી. ભાયી ભાતાએ ભને ભકલ્મ
તેણે એ મુજફ જ કયુુ કે જે પ્રભાણે તેના વાથીએ
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કયુુ શત,ુાં ભેં એ નલળે ભાયી ભાતાને ભાશીતગાય
કમાુ.
છી (વભમ વાય થમ) અને શઝયત અરી
(અ.વ.)ની

(જાશેયી)

ણખરાપત

અશ્સ્તતલભાાં

આલી. ભાયી ભાતાએ ભને ભકલ્મ અને કહ્ુાં : ત ુાં
જ કે આ ભાણવ શુ ાં કયે છે ? હુ ાં ગમ અને
ભશ્સ્જદભાાં ફેઠ. શઝયત અરી (અ.વ.) ખુતફ
આીને ઉતમાુ , તમાયે ભને જમ અને કહ્ુાં :
જાઓ, અને (ભાયી મુરાકાત ભાટે ) તભાયી
ભાતાથી યલાનગી રઇ ર. આથી, હુ ાં તમાાંથી
નીકળ્મ અને ભેં તેણીને ભાશીતગાય કમાુ અને
કહ્ુાં : શઝયત અરી (અ.વ.)એ ભને કહ્ુાં છે કે
(ભાયી મુરાકાત ભાટે) તભાયી ભાતા ાવેથી
યલાનગી રઇ ર. તેઓ ભાયી ાછ તભને
ભલા ભાટે આલે છે . તેણીએ કહ્ુાં : અને
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અલ્રાશની કવભ ! હુ ાં ણ તેઓને ભલા ચાહુ ાં છાં
છી શઝયત અરી (અ.વ.) યજા રઇને ઘયભાાં
દાખર થમા અને કહ્ુાં : ભને એ રકતાફ આ કે
ુ ા (વ.અ.લ.)એ તભને
જે શઝયત યસ ૂરેખદ
પરાણી પરાણી નનળાની વાથે વોંી શતી. હુ ાં
ભાયી ભાતા વાભે જઇ યહ્ય શત. તેણી ઉબી થઇ
અને ઘયની અંદય એક તાબ ૂત શત,ુાં તેભાાં એક
ેટી શતી તે ેટીભાાં એક તાબ ૂત શત,ુાં તેભાાં એક
ેટી શતી, તેભાાં એક નાનુ તાબ ૂત શત ુ, તેભાાંથી
એક રકતાફને ફશાય કાઢી અને તે શઝયત અરી
(અ.વ.)ને વોંી દીધી. છી ભને કહ્ુાં : “અમ
ભાયા ુત્ર ! ત ુાં તેભની (અરી અ.વ.)ની વાથે જ
યશેજે. અલ્રાશની કવભ ! હુ ાં તભાયા નફીના ફાદ
તેભના નવલામ ફીજા કઇને ઇભાભ નથી
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જાણતી.” (અર ઇભાભત લિબ્વેયશ : ૪૫,
શદીવ : ૨૮, ભદીનત ુર ભઆજજઝ : ૫/૩૩૨).
ફાફ – ૨ : ફાદળાશના નાભ એશરેફેત
(અ.મુ.વ.) ાવે યશેર રકતાફભાાં.
આ ફાફભાાં ૮ શદીવ છે .
૬૪૫) ફુઝૈર ણફન સુક્કયએ અભને શદીવ
લણુલી કે : “હુ ાં શઝયત ઇભાભ જાપય વારદક
(અ.વ.)ની ણખદભતભાાં શાજય થમ, ત ઇભાભ
(અ.વ.)એ ભને પયભાવ્યુ ાં : અમ ફુઝૈર ! શુ ાં ત ુ
જાણે છે કે થડી લાય શેરા હુ ાં શુ ાં જઇ યહ્ય
શત.” ભેં : નશીં ઇભાભ (અ.વ.) હુ ાં જનાફે
પાતેભશ (વ.અ.)ની રકતાફભાાં જઇ યશમ શત.
કઇ ણ હુકૂભત કયનાય ફાદળાશ એલ નથી
નવલામ કે તેન ુ ાં અને તેના નતાનુ ાં નાભ આ
રકતાફભાાં શમ અને ભેં ઇભાભ શવન (અ.વ.)ની
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ઔરાદ નલળે તેભાાં કઇ ચીજ નથી ાભી. (અર
ઇભાભત

લિફવેયશ:

૫,

શદીવ

:

૩૪,

એરલુશળયાએઅ : ૧/૨૦૭, શદીવ : ૭, ફેશાય :
૨૬/૧૫૫, શદીવ : ૩, ભદીનત ુર ભઆજજઝ :
૫/૩૩૨).
ફાફ – ૩ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)ની ાવે
તેભના નળમાઓની માદી છે , જેભાાં તેઓના
નાભ અને તેઓના ફાદાદાઓના નાભ છે .
આ ફાફભાાં ૧૦ શદીવ છે .
૬૫૧) શફારા લારેફીમાએ અભને શદીવ
લણુલી કે, તેણીએ શઝયત ઇભાભ જાપય વાદીક
(અ.વ.)ને કહ્ુાં :

“ફેળક, ભાય એક બત્રીજ છે

અને તે આની પઝીરતને જાણે છે અને હુ ાં એભ
ચાહુ છાં કે આ ભને જણાલ કે શુ ાં તે તભાયા
નળમાભાાંથી છે ? ઇભાભ (અ.વ.) તેન ુ ાં નાભ શુ ાં છે
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? તેણી : પરાણા ઇબ્ને પરાણા : ઇભાભ
(અ.વ.)એ તેભના ખાદીભને ફરાલીને કહ્ુાં :
બેદની રકતાફ રાલ. આથી એક ભટી રકતાફને
ઊંચકી

રાવ્મા

અને

તેને

ખરી.

ઇભાભ

(અ.વ.)એ તે રકતાફભાાં નજય કયી અને પયભાવ્યુ ાં
: “શા, આ તેન ુ નાભ છે અને તમાાં તેના નતાનુ ાં
નાભ છે . (મનાફીઉર ભઆજજઝ : ૧૩૩, ફેશાય :
૨૬/૧૨૧/૧૦,

ભદીનત ુર

ભઆજજઝ

:

૫/૩૩૩/૧૬૬૫).
૬૫૪)

અબુફવીયે

શઝયત

ઇભાભ

વારદક

(અ.વ.)થી અભને શદીવ લણુલી :
“શફારા લારેણફમશ એ સ્ત્રી શતી કે જમાયે રક
મુઆનલમા તયપ જઇ યહ્યા શતા, તમાયે તેણી
શઝયત ઇભાભ હુવૈન (અ.વ.) ાવે ગઇ. તેણી
ખ ૂફજ વાંઘુ કયનાયી સ્ત્રી શતી. ઇફાદતના
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કાયણે તેની ચાભડી સુકાઇ ગઈ શતી. એક રદલવ
તેણી તેના કાકાના રદકયા વાથે કે જે એક ફાક
શત, તેની વાથે શઝયત ઇભાભ હુવૈન (અ.વ.)ની
ણખદભતભાાં શાજય થઇ અને કહ્ુાં : હુ ાં આના ય
કુયફાન થાઉ ! આ (આની રકતાફભાાં) જુઓ
કે આ છકયાનુ ાં નાભ આની ાવે છે ? અને શુ ાં
તે નજાત ાભનાયાઓભાાંથી છે ? ઇભાભ
(અ.વ.) શા અભ તેને અભાયી ાવે ાભીએ
છીએ અને તેને નજાત ાભનાય ાભીએ છીએ.
(ફેશાય : ૨૬/૧૨૨, શદીવ : ૧૩, કરેભત ુર
ઇભાભીર હવ
ુ ૈન (અ.વ.) ૬૭, શદીવ: ૭૧૫,
ભકાતીબુયુસ ૂર : ૨/૨૮/૧૩).
૬૫૫) ઇબ્ને અફી શમ્ઝાએ અભને શદીવ
લણુલી કે : હુ ાં અબુફવીયની વાથે નીકળ્મ અને
તેભને શઝયત ઇભાભ જાપય વાદીક (અ.વ.)ના
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ઘય તયપ દયી ગમ. તેણે ભને કહ્ુાં : “લાત ન
કય અને કઇ ચીજ ન ફર.” હુ ાં તેભને ઘયના
દયલાજા ાવે રઇ ગમ અને ખખય ખાધ. ભેં
શઝયત ઇભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)ને (તેભની
કનીઝને) કશેતા વાાંબળ્મા કે : અબુ ભશમ્ભદ
(અબુફવીયની કુન્નીમત)ના ભાટે દયલાજ ખર.
છી અભ દાખર થમા, તમાયે ઇભાભ (અ.વ.)ની
વાભે એક ણચયાગ શત અને ઇભાભ (અ.વ.)ની
વાભે એક રકતાફ શતી કે જે ખુલ્રી શતી. છી
ભને ધ્રુજાયી થલા રાગી અને હુ ાં ધ્રુજલા રાગ્મ,
ત ઇભાભ (અ.વ.) ભાયા તયપ એભનુ ાં વય ફરાંદ
કયીને પયભાવ્યુ ાં : ત ુાં ફઝ્ઝાય છે ને ? ભેં કહ્ુાં : શા,
અલ્રાશ ભને આના ઉય કુયફાન કયે .” ઇભાભ
(અ.વ.)ના તરકમા ાવે કડુાં શત ુાં તે ભાયા તયપ
પેંકયુ અને પયભાવ્યુ ાં : આ કડાને ઓઢી ર. ભેં
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કડુ ઓઢી રીધુ.ાં ત ઇભાભ (અ.વ.)એ  ૂછયુ ાં :
શુ ાં ત ુાં ફઝ્ઝાય છે ? આભ કશેતી લખતે ઇભાભ
(અ.વ.) એક રકતાફભાાં જઇ યહ્યા શતા. આથી
ભાયી ધ્રુજાયી લધી ગઇ. છી જમાયે અભ ઇભાભ
(અ.વ.)ના ઘયે થી નીકળ્મા ત ભેં કહ્ુાં : અમ
અબુ ભશમ્ભદ ! આજની યાનત્ર જેલ ફનાલ ભેં
ભાયી  ૂયી જજિંદગીભાાં નથી જમ. ભેં ઇભાભ
વારદક (અ.વ.)ની વાભે એક ખાર જઇ કે જેની
અંદયથી ઇભાભ (અ.વ.) એક રકતાફ ફશાય કાઢી
અને જમાયે ઇભાભ (અ.વ.)ને રકતાફભાાં જતા
શતા, તમાયે ભાયી ધ્રુજાયી લધી જતી શતી આથી
અબુ ફવીયે તાન શાથ તાના કા ય
ભામો અને કહ્ુાં : તાયા ય લામ થામ !
અલ્રાશની કવભ ! તે એ વશીપ શત કે જેભાાં
નળમાઓના નાભ છે . જ તે ભને જણાવ્યુ ાં શતે, ત
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હુ ાં ઇભાભ (અ.વ.) ાવે તેભાાં તારૂ નાભ
દે ખાડલાની

ગુઝાયીળ

કયતે.

(દરાએલુર

ઇભાભશ : ૨૯૩, શદીવ : ૨૪૭, ફેશાય : ૪૭/૬૬,
શદીવ : ૮, ભદીનત ુર ભઆજજઝ : ૫/૩૩૪,
શદીવ : ૧૬૬૬).
ફાફ – ૪ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) ાવે શઝયત
ુ ા (વ.અ.લ.)ના ળસ્ત્ર છે અને અંણફમા
યસ ૂરેખદ
(અ.મુ.વ.)ના ભઅજજઝાઓ છે . જેભ કે, શઝયત
મ ૂવા (અ.વ.)ની અવા, જનાફે સુરમભાન
(અ.વ.)ની અંગ ૂઠી તશત અને તાબ ૂત અને
તખ્તીઓ અને જનાફે આદભ (અ.વ.) તથા
તભાભ અંણફમા (અ.મુ.વ.)ના ખભીવ છે .
આ ફાફભાાં ૫૭ શદીવ છે .
૬૬૧) અબ્ફાવ ણફન ભઅરૂપે, ઇબ્ને મુસ્કાનથી,
તેણે સુરમભાન ણફન શારૂનથી, તેણે અભને
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શદીવ લણુલી કે : ભેં શઝયત ઇભાભ જાપય વાદીક
(અ.વ.)ને : “ઇજણરય્મશ (ઇજણરય્મશ મુગીયશ
ણફન વઇદ ઇજરીના અસ્શાફ છે , જેઓન
અકીદ છે કે અલ્રાશ ુરૂના સ્લરૂભાાં છે . ણ
ન ૂય છે . તેના વય ય તાજ છે અથલા ત
ઇજણરય્મશ એ છે કે જેઓ ભન્સુયે ઇજરીના
વાથીદાય છે કે જેણે ઇભાભ ફારકય (અ.વ.)થી
ભોં પેયલી રીધુાં અને ખુદ તે ઇભાભ શલાન
દાલ કયે ર અને તેના વાથીદાય એલ અકીદ
યાખે છે કે તે આવભાન ય ચઢી ગમ છે .)
ઇજણરય્મશ રક એવુાં ધાયે છે કે અબ્દુલ્રાશ
ઇબ્ને શવને એલ દાલ કમો છે કે તેની ાવે
ુ ા (વ.અ.લ.)ની તરલાય છે .”
શઝયત યસ ૂરેખદ
ઇભાભ (અ.વ.) અલ્રાશની કવભ ! તે જુઠ્ઠ છે . તે
તરલાય તેની ાવે નથી. ન તેની આંખ લડે
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તેને જઇ છે . ન ત તેના નતાએ ણ તેને જઇ
છે . નવલામ કે તેણે શઝયત ઇભાભ અરી ઇબ્ને
હુવૈન (અ.વ.)ની ાવે જઇ શમ, ફેળક તેન
ભાણરક નક્કી છે અને તે તેની ાવે સુયણક્ષત છે .
તેઓ ન જભણે જામ ન ડાફે જામ. એટરા ભાટે કે
આ ફાફત સ્ષ્ટ છે અને અલ્રાશની કવભ ! જ
અગય જભીનના તભાભ યશેલાવીઓ એ ફાફત
ભાટે એકઠા થઇ જામ કે આ ઇભાભતના ભકાભને
એ જગાએ શટાલી દે કે જે જગ્મા ય અલ્રાશે
તેને યાખ્મ છે , ત ણ તેઓ તેભ કયી ળકળે
નરશ અને અગય અલ્રાશની તભાભ ભખ્લ ૂક કુફ્ર
કયે તમાાં સુધી કે કઇ એક ણ ફાકી ન યશે, ત
અલ્રાશ એક એલા વમ ૂશને રઇ આલળે કે જે આ
અમ્રે ઇભાભતને કબુર કયનાય શમ. (ફેશાય :
૨૬/૨૪, શદીવ : ૪).
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૬૬૨) એશભદ ણફન ભશમ્ભદે , અરી ણફન
શકભથી, તેણે મુઆનલમા ણફન લશફથી, તેણે
વઇદ અસ્વમ્ભાનથી અભને શદીવ લણુલી કે :
“હુ ાં શઝયત ઇભાભ જાપય વાદીક (અ.વ.)ની
ણખદભતભાાં

શાજય

શત,

તમાયે

ઝેદીમશ

ભઝશફના ફે વ્મશ્ક્ત તમાાં આવ્મા અને કહ્ુાં : શુ ાં
તભાયા દયમ્માન કઇ એલા ઇભાભ છે કે જેની
ઇતાઅત લાજજફ શમ ? (તેઓન ઇયાદ ઝેદ
ણફન

અરી

(અ.વ.)ની

ઇભાભત

વાણફત

કયલાન શત) ઇભાભે પયભાવ્યુ ાં : નશી (તભાય
જે ઇભાભન ઇયાદ છે તે નથી) તેઓ ફાંનેએ
કહ્ુાં : બયવાાત્ર રકએ અભને જણાવ્યુ ાં કે
તભ તેને જાણ છ અને તેઓના નાભ અભ
જણાલીએ છીએ. તેઓ પરાણા અને પરાણા છે
તેઓ

મુિકી
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ઇફાદતભાાં કનળળ કયનાયા છે અને તેઓ જૂઠુાં
નથી ફરતા. આથી ઇભાભ વાદીક (અ.વ.)
ગઝફનાક થઇ ગમા અને પયભાવ્યુ ાં : ભેં
તેઓને આલ હુકભ નશત આપ્મ. જમાયે તે
ફાંનેએ ઇભાભ (અ.વ.)ના ચશેયા ય ગુસ્વ
જમ, ત તમાાંથી ફશાય નીકી ગમા. છી
ઇભાભે ભને (વઇદને) પયભાવ્યુ ાં : શુ ાં તભ આ
ફાંનેને જાણ છ ? ભેં : તેઓ ફાંને અભાયી
ફજાયના ભાણવ છે . તેઓ ફાંને ઝેદીમશ
પીકાુના રક છે અને તેઓ એભ ભાને છે કે
શઝયત

ુ ા
યસ ૂરેખદ

(વ.અ.લ.)ની

તરલાય

અબ્દુલ્રાશ ઇબ્ને શવનની ાવે છે .”
ઇભાભ (અ.વ.) તેઓ ફાંને જૂઠા છે અબ્દુલ્રાશે
તેને (તરલાયને) તાની આંખથી જઇ છે ન
ત તેના નતાએ જઇ છે નવલામ કે તેણે તેને
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શઝયત અરી ઇબ્ને હુવૈન (અ.વ.) ાવે જઇ
શમ. અગય તે ફાંને વાચા શમ ત તરલાયના
શાથા ઉય શુ ાં નનળાની છે ? અને તેની ધાય
ય શુ ાં અવય (નનળાની) છે ?
ફેળક

ભાયી

ાવે

શઝયત

ુ ા
યસ ૂરેખદ

(વ.અ.લ.)ની તરલાય છે અને તેભન યચભ,
ફખ્તય અને ણઝયુ શ ભાયી ાવે છે અગય તેઓ
વાચા શમ, ત (ફતાલે કે ) આ (વ.અ.લ.)ની
ણઝયુ શ ય શુ ાં નનળાની છે ? અને ભાયી ાવે
શઝયત

ુ ા
યસ ૂરેખદ

(વ.અ.લ.)ન

નલજમી

યચભ છે અને ભાયી ાવે જનાફે મ ૂવા
(અ.વ.)ની તખ્તીઓ અને તેભની અવા છે અને
ફેળક ભાયી ાવે જનાફે સુરમભાન ણફન
દાવ ૂદ (અ.વ.)ની અંગ ૂઠી છે અને ભાયી ાવે
એ તશત છે કે જેભાાં જનાફે મ ૂવા (અ.વ.)
બસાએરૂદ્દરજાત
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કુયફાની કયતા અને ભાયી ાવે એ ઇલ્ભ
(નાભ)

છે ,

કે

જમાયે

શઝયત

ુ ા
યસ ૂરેખદ

(વ.અ.લ.) તેને મુવરભાન અને મુળયીકના
દયમ્માન યાખલાન ઇયાદ કયતા, ત મુળયીક
તયપથી મુવરભાન સુધી તીય ન શોંચત.ુાં
અને ફેળક ભાયી ાવે એ તાબુત છે કે જેને
પરયશતાઓ

રાવ્મા

શતા

(એશરેફૈત

અ.મુ.વ.ના)

અને

અભાયા

દયમ્માન

વેરાશ

(શનથમાય)ની નભવાર એલી જ યીતે છે કે જેલી
યીતે ફની ઇવયાઇરના દયમ્માન તાબુત શત ુાં
અને ફની ઇવયાઇરના જે કઇ ઘયના દયલાજા
વાભે તાબુત થબત ુ, તેને નુબવ્ુ લત આલાભાાં
આલતી. એ જ યીતે અભાયાભાાંથી જેના સુધી
વેરાશ શોંચે, તેને ઇભાભત આલાભાાં આલે
ુ ા (વ.અ.લ.)ના
છે . ભાયા નતા શઝયત યસ ૂરેખદ
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ફખ્તયણે શેયતા ત તેના લડે જભીન ય
એક રકીય ખેંચાતી અને ભેં તેને શેય ુ કે જેલી
યીતે શત ુ અને અભાયાભાાંથી શઝયત કાએભ
(અ.વ.)કે તેઓ જમાયે આ ફખ્તયને શેયળે,
ત તેભના કદ મુજફ શળે, ઇન્ળાઅલ્રાશ. (કાપી
: ૧/૨૩૨, શદીવ : ૧, અર ઇળાુદ : ૨/૧૮૭,
અર એશતેજાજ : ૨/૧૩૩, એઅરામુર લયા :
૧/૫૩૭, ફેશાય : ૨૬/૨૦૧, શદીવ : ૧).
૬૮૮) આનભય ણફન જુઝાઅશએ અભને શદીવ
લણુલી કે :
“હુ ાં શઝયત ઇભાભ જાપય વાદીક (અ.વ.) ાવે
શત તમાયે ઇભાભ (અ.વ.)એ ભને પયભાવ્યુ ાં : શુ ાં
ુ ા (વ.અ.લ.)ના જુતા
હુ ાં તને શઝયત યસ ૂરેખદ
(ગયખા) ન ફતાવુાં ? ભેં કહ્ુાં : શા (ફતાલ)
છી ઇભાભ (અ.વ.)એ એક થેર ભાંગાવ્મ
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અને તેભાાંથી ફે જુતા ફશાય કાઢમા. જાણે કે
તેને શભણાાં તાઝા જ ફનાવ્મા શમ તેલા
રાગતા શતા. છી પયભાવ્યુ ાં : આ શઝયત
ુ ા (વ.અ.લ.)ના જુતા છે . ભને એ
યસ ૂરેખદ
લાતનુ ાં આિમુ થત ુ શત ુાં કે તે જુતા જાણે શભણાાં
જ ફનાવ્મા શમ તેલા રગતા શતા. (ફેશાય :
૨૬/૨૧૮, શદીવ : ૩૪).
ફાફ

–

૫

:

જન્નતલાવીઓ

અને

જશન્નભલાવીઓના નાભ અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)
ાવે એક રકતાફભાાં છે .
આ ફાફભાાં ૬ શદીવ છે .
૭૧૮) અબ્દુસ્વભદ ણફન ફળીયએ અભને
શદીવ લણુલી કે :
“શઝયત ઇભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)ની વાભે
ભેઅયાજભાાં અઝાનની ળરૂઆત અને તેની
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દાસ્તાનન ણઝક્ર કયલાભાાં આવ્મ તમાાં સુધી કે
લાત ફયડીના ઝાડ સુધી શોંચી. ત ઇભાભ
(અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં : ફયડીના ઝાડે કહ્ુાં :
આ (અ.વ.)ના શેરા કઈ ભખ્લ ૂકે ભને
ઓાંગ્યુ નથી. છી આ આમતની નતરાલત
કયી કે : છી તે લધાયે નજીક અને લધાયે
નજીક થમા અને ફે કભાન અથલા તેનાથી
ઓછાં અંતય યશી ગયુ.ાં છી તેણે તેના ફાંદા
ય જે કાંઇ લહ્યી કયલાની શતી, તે લહ્યી કયી.
(સ ૂયએ નજભ : ૮-૧૦) છી તેઓને જભણી
ફાજુલાા

(અસ્શાફે

મભીન)

અને

ડાફીફાજુલાા (અસ્શાફે ળેભાર)ની રકતાફ
આી. આ (અ.વ.)એ અસ્શાફે મભીનની
રકતાફ આના જભણાાં શાથભાાં કડી, તેભાાં
આે જયુ ાં ત તેભાાં જન્નતલાવીઓના નાભ
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અને તેભના ફાદાદાઓ અને કફીરાઓના
નાભ શતા.
છી અલ્રાશે પયભાવ્યુ ાં : યસ ૂર (વ.અ.લ.)
તેના યફ તયપથી જે નાણઝર કયલાભાાં આવ્યુ ાં
શત,ુાં તેનાાં ઉય ઇભાન રાવ્મા. (સ ૂયએ ફકયશ
ુ ા
આમત : ૨૮૫) (જલાફભાાં) શઝયત યસ ૂરેખદ
(વ.અ.લ.)એ

પયભાવ્યુ ાં

:

અને

તભાભ

ભઅભીન અલ્રાશ અને તેના પરયશતાઓ અને
તેની રકતાફ અને તેના યસ ૂર ઉય ઇભાન
ુ ા (વ.અ.લ.)એ
રાવ્મા. (છી શઝયત યસ ૂરેખદ
પયભાવ્યુ ાં : “અમ ભાયા યફ ! અગય અભે ભ ૂરી
જઇએ કે ખતા કયીએ ત અભને વજા ન કયત
છી અલ્રાશે પયભાવ્યુ ાં : ભેં કબ ૂર કયુ.ુ છી
નફી (વ.અ.લ.)એ પયભાવ્યુ ાં : અને અભ જેની
તાકત

નથી
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જલાફદાયી ન આજે અને અભને ભાપ કયી
દે . (સ ૂયએ ફકયશ - આમત : ૨૮૫-૨૮૬).
તમાાંથી સ ૂયાના અંત સુધી અને તે દયે ક ભાટે
અલ્રાશે પયભાવ્યુ ાં કે ભેં કબ ૂર કયુ.ુ
ુ ા (વ.અ.લ.)એ રકતાફને
છી શઝયત યસ ૂરેખદ
ફાંધ કયી અને તાના જભણાાં શાથથી કડયુ ાં
અને અસ્શાફે ળેભારની રકતાફ ખરી. તેભાાં
જશન્નભલાવીઓના અને તેભના ફાદાદાઓના
અને તેભના કફીરાઓના નાભ શતા. છી
ુ ા (વ.અ.લ.)એ પયભાવ્યુ ાં :
શઝયત યસ ૂરેખદ
“અમ ભાયા યફ ! ફેળક આ રક એ કોભ છે ,
જે ઇભાન નથી રાવ્મા. તેથી અલ્રાશે પયભાવ્યુ ાં
: તેઓથી ભોં પેયલી ર અને કશ (તભાયા ય)
વરાભ થામ. છી નજીકભાાં જ તેઓ જાણી
જળે. (સ ૂયએ ઝુખરૂપ - આમત : ૮૮/૮૯).
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જમાયે આ (વ.અ.લ.) આના યફની વાથે
મુનાજાત કયલાથી પાયીગ થમા, ત તેઓને
ફેત ુર ભઅમુય તયપ પેયલલાભાાં આવ્મા. તમાાં
તેઓએ ઘયની અને નભાઝની લાત ફમાન
કયી. છી તેઓ નીચે ઊતમાુ, તમાયે આ
(વ.અ.લ.)ની ાવે ફે રકતાફ શતી. છી આે
તે

ફાંને

રકતાફ

શઝયત

અરી

ઇબ્ને

અફીતારીફ (અ.વ.)ને વોંી દીધી. (ફેશાય :
૧૮/૩૮૭, શદીવ : ૯૫ અને ૨૬/૧૨૪, શદીવ
: ૨૦).
૭૨૦) અઅભળએ અભને શદીવ લણુલી કે :
કલ્ફીએ કહ્ુાં : અમ અઅભળ ! તે શઝયત અરી
(અ.વ.)ના જે ભનાકીફ વાાંબળ્મા છે , તેભાાં
વોથી લધાયે વખ્ત ચીજ તને કઇ રાગી ? ત
તેણે કહ્ુાં : ભને મ ૂવા ણફન તયીપે અફાફશથી
બસાએરૂદ્દરજાત
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શદીવ લણુલી શતી કે તેણે કહ્ુાં કે : ભેં અરી
(અ.વ.)ને પયભાલતા વાાંબળ્મા કે : હુ ાં જન્નતની
લશેંચણી

કયનાય

છાં.

તેથી જે

કઇ ભારૂ

અનુવયણ કયળે, ત તે ભાયાથી શળે અને જે
કઇ

ભાયી

નાપયભાની

કયળે,

તે

જશન્નભલાવીભાાંથી શળે.
કલ્ફીએ : તાયી ાવે જે છે , તેના કયતા ભશાન
ુ ા
ફાફત ભાયી ાવે છે કે, શઝયત યસ ૂરેખદ
(વ.અ.લ.)એ શઝયત અરી (અ.વ.)ને એક
રકતાફ

આી,

જેભાાં

જન્નતલાવીઓ

અને

જશન્નભલાવીઓના નાભ શતા આે તે રકતાફ
જનાફે ઉમ્ભે વરભશને આી શતી, જમાયે
અબુફક્ર ખરીપા ફન્મા, તમાયે જનાફે ઉમ્ભે
વરભશથી તે રકતાફ ભાાંગી, તેણીએ : આ
રકતાફ તભાયા ભાટે નથી. છી જમાયે ઉભય
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ખરીપા

ફન્મા

તમાયે

તેણે

જનાફે

ઉમ્ભે

વરભશથી તે રકતાફ ભાાંગી, તેણીએ આ
રકતાફ તાયા ભાટે નથી છી જમાયે શઝયત
અરી (અ.વ.) (જાશેયી યીતે) ખરીપા ફન્મા,
તમાયે જનાફે ઉમ્ભે વરભશએ આ રકતાફ
તેઓને વોંી દીધી. (અર ભનાકીફ : ૨/૧૧,
ફેશાય

:

૨૬/૧૨૬,

શદીવ

:

૨૨,

નશજુસ્વઆદશ : ૮/૩૦૯).
ફાફ – ૬ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) ાવે જનાફે
ુ ા
યસ ૂરેખદ

(વ.અ.લ.)

ય

નાણઝર

થએર

 ૂયે  ૂરૂ કુયઆન છે .
આ ફાફભાાં ૭ શદીવ છે .
૭૨૪)

જાફીયએ

શઝયત

ઇભાભ

ભશમ્ભદ

ફારકય (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે :
બસાએરૂદ્દરજાત
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“અલવીમા નવલામ કઇ ણ એલી ળશ્ક્ત
ધયાલત ુાં નથી કે તે એલ દાલ કયે કે તેની
ાવે ઝાશેય અને ફાતીન તભાભ કુયઆન તેની
ાવે છે . (કાપી : ૧/૨૨૮, શદીવ : ૧, તપવીયે
ુ અવરીય્મશ :
વાપી : ૧/૨૦, અર ઉસુલર
૨૯).
૭૨૬) અફી વરભશએ શદીવ લણુલી કે :
“એક ભાણવે શઝયત ઇભાભ જાપય વાદીક
(અ.વ.)ની વાભે કુયઆનની નતરાલત કયી
અને હુ ાં કુયઆનના હુરૂપને વાાંબી યહ્ય શત,
તે જે યીતે રક નતરાલત કયે છે , તે મુજફ ન
શતા. આથી ઇભાભ વાદીક (અ.વ.)એ : આ
રકયાઅત (ઢલાની યીત)થી યકાઇ જા અને જે
યીતે રક ઢે છે , તે યીતે ત ુાં ઢ. તમાાં સુધી કે
શઝયત કાએભ (અ.ત.પ.ળ.) ઝુહુય પયભાલે.
બસાએરૂદ્દરજાત
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જમાયે તેઓ ઝુહુય પયભાલળે તમાયે તાની શદ
મુજફ કુયઆનની નતરાલત કયળે અને તે
મુસ્શપ કે જે શઝયત અરી (અ.વ.)એ રખ્યુ ાં શત ુાં
તેને ફશાય કાઢળે અને ઇભાભ (અ.વ.)એ
આગ પયભાવ્યુ ાં : “જમાયે

શઝયત અરી

(અ.વ.)એ તેને રખી રીધુાં અને રખીને પાયીગ
થઇ ગમા તમાયે તે (કુયઆન)ને રકના તયપ
ફશાય

કાઢી

અને

પયભાવ્યુ ાં

:

આ

અલ્રાશતઆરાની રકતાફ છે , જે એ મુજફ છે
કે જે યીતે અલ્રાશે શઝયત ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.)
ય નાણઝર કયી શતી અને ભે તેને ફે  ૃષ્ઠના
દયમ્માન એકઠી કયી રીધી છે .
રક : અભાયી ાવે જે રકતાફ છે , તે ભાાં
કુયઆનને એકનત્રત કયે ર છે . ભાટે અભને
તભાયા કુયઆનની જરૂય નથી.
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શઝયત અરી (અ.વ.) ત છી અલ્રાશની
કવભ ! તભે આ કુયઆનને આજના રદલવ
છી કદી નશી જુઓ. શઝયત અરી ઇબ્ને
અફીતારીફ (અ.વ.) જમાયે કુયઆનને એકઠુાં
કયી રીધુાં તમાયે પકત તભને ખફય આલી
જરૂયી શતી કે જેથી તભ તેને ઢી ળક. (અર
કાપી : ૨/૬૩૩, શદીવ : ૨૩, લવાએલુશળીઆ
: ૬/૧૬૨, શદીવ : ૭૬૩, અિપવીરૂસ્વાપી :
૧/૪૦, ફેશાય : ૮૯/૮૮/૨૮).
૭૩૦) આરે વાભના ગુરાભ અબ્દુર અઅરાએ
શદીવ લણુલી કે : ભેં શઝયત ઇભાભ જાપય
વારદક (અ.વ.)ને પયભાલતા વાાંબળ્મા કે :
અલ્રાશની

કવભ

!

ફેળક

હુ ાં

અલ્રાશની

રકતાફને તેની ળરૂઆતથી અંત સુધી જાણુાં છાં.
જાણે કે તે ભાયા શાથની શથેીભાાં શમ. તેભાાં
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આવભાનના ખફય છે અને જભીનની ખફય છે
અને ભ ૂતકા તથા બનલષ્મકાની ખફય છે
અલ્રાશ પયભાલે છે : તેભાાં દયે ક ચીજની
સ્ષ્ટતા છે . (કાપી : ૧/૨૨૯, શદીવ : ૪,
તાલીલુર આમાત : ૨૪૩, ફેશાય : ૮૯, શદીવ
: ૩૨, તપવીયે નુરૂસ્વકરૈન : ૩/૭૬, શદીવ :
૧૮૫).
ફાફ – ૭ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)ને કુયઆનની
તપવીય

અને

તાલીર

તેઓને

આલાભાાં

આલેર છે .
આ ફાફભાાં ૧૦ શદીવ છે
૭૩૫) ઇસ્શાક ણફન અમ્ભાયએ શદીવ લણુલી કે
ભેં શઝયત ઇભાભ વારદક (અ.વ.)ને પયભાલતા
વાાંબળ્મા : “ફેળક, કુયઆનના ભાટે તાલીર છે .
તેભાાંથી અમુક આલી ગઇ છે અને અમુક નથી
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આલી જમાયે અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)ભાાંથી ઇભાભ
(અ.વ.)ના ઝભાનાભાાં તે તાલીર થામ છે તમાયે
તે ઝભાનાના ઇભાભ (અ.વ.) તેને જાણે છે .”
(લવાએલુશળીઆ

:

૨૭/૧૯૬,

શદીવ

:

૩૩૫૭૮, ફેશાય : ૮૯/૯૭, શદીવ : ૬૨).
૭૩૬) ઇબ્રારશભ ણફન ઉભયએ શદીવ લણુલી કે
: શઝયત ઇભાભ વારદક (અ.વ.) “ફેળક,
કુયઆનભાાં લીતી ચ ૂકે ર ફાફત છે , અને જે
થઇ યશી છે તે અને જે કાંઇ થનાય છે , તે છે
અને તેભાાં રકના નાભ છે . તેભાાંથી એક ઇસ્ભ
એટરા અથુભાાં છે કે ગણી ન ળકામ તેને
લવીઓ

જાણે

છે .

૧/૧૨,

શદીવ

:

(તપવીરૂર
૧૦,

અય્માળી

:

લવાએલુશળીઆ

:

૨૭/૧૯૬, શદીવ : ૩૩૫૭૯, ફેશાય : ૮૯/૫૫,
શદીવ : ૨૩).
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૭૩૭) ફુઝૈર ણફન મવાયએ શદીવ લણુલી કે :
“ભેં શઝયત ઇભાભ ફારકય

(અ.વ.)ને આ

રયલામત નલળે  ૂછયુ ાં : કુયઆનભાાં એલી કઇ
આમત નથી નવલામ કે તેના ભાટે ઝાશેય અને
ફાનતન છે . ઇભાભ (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં : તેન ુ ાં
ઝાશેય તેની તન્ઝીર છે અને તેન ુ ાં ફાનતન તેની
તાલીર છે . તેભાાંથી અમુક આલી ચ ૂકી છે અને
અમુક યજુ નથી થઇ. તે એલી યીતે સ ૂયજ અને
ચાંદ્ર જાયી થામ છે . તેભાાંથી કઇ ચીજની
તાલીર થામ છે , ત દુનનમાથઇ કુચ કયી
ગએરા ઇભાભને તેની જાણ કયલાભાાં આલે છે
કે

જેલી

(અ.વ.)ને)

યીતે
જાણ

જીલાંત

(ઇભાભે

કયલાભાાં

ઝભાના

આલે

છે .

અલ્રાશતઆરા પયભાલે છે , તેની તાલીર કઇ
નથી જાણત ુ નવલામ કે અલ્રાશ અને તે રક
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કે જેઓ ઇલ્ભભાાં ઊંડા ઊતયે રા છે . (સ ૂયએ
આરે ઇભયાન : ૭) ઇભાભ (અ.વ.) અને અભ
તે

જાણીએ

છીએ.

(લવાએલુશળીઆ

:

૨૭/૧૯૬, શદીવ : ૩૩૫૮૦, ફેશાય : ૮૯/૯૭,
શદીવ : ૬૪).
ફાફ – ૮ : ફેળક, શઝયત અરી (અ.વ.) જે
કઇ અલ્રાશે તેના યસ ૂર ય યાનત્રના અથલા
રદલવના

અથલા

શાજય

યશેલાભાાં

અથલા

વપયભાાં જે કાંઇ નાણઝર કયુુ છે , તેને જાણે છે
અને તેઓના છી અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) જાણે
છે .
આ ફાફભાાં ૪ શદીવ છે .
૭૪૧) ઝેદ ણફન અરી (અ.વ.)એ શદીવ
લણુલી

કે

(અ.વ.)એ
બસાએરૂદ્દરજાત
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(વ.અ.લ.)ના વભમભાાં ન ત હુ ાં કદી સ ૂત કે ન
ભને ઝકુ આલત ુાં તમાાં સુધી કે હુ ાં શઝયત
ુ ા (વ.અ.લ.) ાવેથી એ જાણી રેત કે
યસ ૂરેખદ
તે રદલવે તેઓના ઉય શરાર અથલા શયાભ
અને સુન્નત અથલા હુકભ અથલા ભનાઇ, કઇ
ફાફતે અને કના ફાફતે જજબ્રઇર રાવ્મા છે
તે જાણી રેત. છી અભ (ઇભાભ (અ.વ.)ની
ણખદભતભાાંથી) ફશાય નીકળ્મા ત યસ્તાભાાં
ભઅતઝેરા
ભળ્મા,

ત

(પીકાુની

ભાન્મતાલાા)

અભએ

ઇભાભ

રક

(અ.વ.)ની

(ઉયકત) શદીવ તેઓને લણુલી. ત તેણે કહ્ુાં
: આ ત ભટી (અજીફ) ફાફત છે . આવુ કઇ
યીતે થઇ ળકે ? તેઓ ફાંનેભાાંથી એક ફીજાથી
દૂય યશેતા, ત છી તેઓ આ કેલી યીતે જાણી
ળકે ?
બસાએરૂદ્દરજાત
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અભ ઝૈદ તયપ ાછા પમાુ અને તેભને
ભતઝેરાએ અભને યદ કમાુ નલળે જણાવ્યુ.ાં
ઝૈદ

:

જમાયે

તેઓ

શઝયત

ુ ા
યસ ૂરેખદ

(વ.અ.લ.)થી દૂય યશેતા, ત એ રદલવને માદ
યાખતા અને જમાયે તેઓ ફાંનેની મુરાકાત
થતી, તમાયે

ુ ા (વ.અ.લ.)
શઝયત યસ ૂરેખદ

પયભાલતા : “અમ અરી ! પરાણા રદલવે ભાયા
ઉય પરાણી ચીજ નાણઝર થઇ છે , તેભ
જણાલીને અંનતભ રદલવ કે જેભાાં તેઓ દૂય યહ્યા
શતા તેભાાં (નાણઝર થએર ફાફતે) જણાલી
દે તા. છી અભએ આ લાત ભઅતઝેરા
રકને જણાલી દીધી. (ફેશાય : ૨૩/૧૯૬,
શદીવ : ૨૫).

૭૪૪) માકૂફ ણફન જાપયએ શદીવ લણુલી કે:
બસાએરૂદ્દરજાત
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“હુ ાં શઝયત ઇભાભ મ ૂવા કાઝીભ (અ.વ.)ની
વાથે ભક્કાભાાં શત (તમાયે ) એક ભાણવે ઇભાભ
(અ.વ.)ને કહ્ુાં : તભે અલ્રાશની રકતાફની
તપવીય કય છ કે જે અભે વાાંબી નથી ?
ઇભાભ મ ૂવા કાઝીભ (અ.વ.) અભાયા ઉય
રકના ઉય નાણઝર થલા શેરા નાણઝર
થઇ છે અને રકના દયમ્માન તપવીય કયલા
શેરા અભાયા ઉય તપવીય કયલાભાાં આલી
છે અને અભ તેના શરારને, શયાભ તેની
નાનવખ અને ભન્સુખને અને વપયભાાં તથા
ભજૂદગીભાાં અને કઇ યાનત્રભાાં તે નાણઝર થઇ
અને કેટરી આમત અને કઇ ફાફતે અને
કના નલળે નાણઝર થઇ તે અભ જાણીએ છીએ
અને અભ અલ્રાશ તયપથી તેની ઝભીન ય
શાકીભ છીએ અને અભે અલ્રાશની ભખ્લ ૂક ય
બસાએરૂદ્દરજાત
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તેના ગલાશ છીએ, અને તેના નલળે અલ્રાશન
કર છે : નજીકભાાં તેઓની ગલાશીને રખી
રેલાભાાં આલળે અને તેઓને  ૂછલાભાાં આલળે.
(સ ૂયએ ઝુખરૂપ – આમત : ૧૯). ગલાશી
અભાયાથી રેલાળે અને જેઓની અભ ગલાશી
આીશુ. તેઓને  ૂછલાભાાં આલળે. આ ઇલ્ભ
શત ુાં જે ભેં તાયા સુધી શોંચાડયુ ાં અને જે ભાયા
ભાટે રાણઝભ શત ુ, તે તને અતા કયુ.ુ શલે જ ત ુાં
કબ ૂરી રે, ત શુક્ર કય અને જ છડી દે ત
તેને નઝય અંદાઝ કયી દે . ફેળક અલ્રાશ દયે ક
ચીજ

ય

ગલાશ

છે .

૨૭/૧૯૭,

શદીવ

:

(લવાએલુશળીઆ
૩૩૫૮૨,

ફેશાય

:
:

૨૩/૧૯૩, શદીવ : ૨૬).
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ફાફ – ૯ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) ભાટે એ જાયી
ુ ા (વ.અ.લ.)ના
થયુ ાં છે , જે શઝયત યસ ૂરેખદ
ભાટે જાયી થયુ છે કે તેઓ ભખ્લ ૂક ઉય
અલ્રાશના

અભાનતદાય

છે

અને

તેઓ

જભીનના સ્થાંબ છે અને તેઓ જે કાંઇ ઇલ્ભ અને
ઉઝય અને નુઝય ય અભાનતદાય છે અને
જભીન ય શોંચનાય હુજ્જત છે અને તેઓને
મ ૃતયુન ુ ાં ઇલ્ભ, ફરાઓનુ ાં ઇલ્ભ અને લવીય્મતનુ ાં
ઇલ્ભ અને લકત ૃતલ અને અવા અને ભમવભ
આલાભાાં આલેર છે .
આ ફાફભાાં ૬ શદીવ છે .
૭૪૬) અમુક રકએ શઝયત ઇભાભ જાપય
વારદક (અ.વ.)થી અભને શદીવ લણુલી કે :
“શઝયત ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.)ના ભાટે પઝીરત
(અગ્રતા) છે અને તેઓ તભાભ ભખ્લ ૂક ય
બસાએરૂદ્દરજાત
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શ્રેષ્ઠતા ધયાલે છે

અને કઇ તેભના ય

પઝીરત નથી ધયાલત ુાં અને શઝયત અરી
(અ.વ.) તેભના ફાદ અગ્રતા ધયાલે છે . અરી
(અ.વ.)ની વાભે અગ્રતા ધાયણ કયનાય એલ
ુ ા (વ.અ.લ.)ની
છે કે જાણે શઝયત યસ ૂરેખદ
વાભે અગ્રતા ધાયણ કયનાય શમ. આ જ યીતે
તેભના ફાદ એક છી એક ઇભાભ (અ.વ.)ના
ભાટે જાયી યશે છે . તેઓને અલ્રાશે જભીનના
સ્થાંબ ફનાવ્મા છે , જેથી તે જભીનલાવીઓ
વાથે ધવી ન જામ અને તેઓ આ ઉમ્ભતના
ભાગુ ય અલ્રાશનુ ાં ભાધ્મભ છે . તેઓના
લવીરા લગય કઇ ગુભયાશીથી રશદામત નથી
ભેલી ળકત ુાં અને કઇ તેભના શકભાાં કભી
કયલા

નવલામ

કઇ

રશદામતથી

નીકીને

ગુભયાશ નથી થત ુાં અને તેઓ જે કાંઇ ઇલ્ભ અને
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ઉઝય

અને

નુઝય

ય

અલ્રાશ

તયપથી

અભાનતદાય છે અને અલ્રાશની ભખ્લ ૂક ય
તેના ગલાશ છે અને જભીન ય જે કઇ છે ,
તેના સુધી શોંચનાય હુજ્જત છે . તેઓભાાંથી
અંનતભના ભાટે એ જાયી થામ છે કે જે તેભના
પ્રથભના ભાટે જાયી થામ છે . જે કઇ તેભના
ભાગુથી રશદામત ભેલે અને તેભના હુકભ
વાભે તસ્રીભ થામ, ત તે અલ્રાશની ભજબ ૂત
યસ્વી વાથે જડાએર છે અને અલ્રાશની
ભજબ ૂત દયીથી જડાએર છે . આ ભાાંથી કઇ
ણ ચીજ સુધી શોંચી નથી ળકાત ુ, નવલામ કે
અલ્રાશની ભદદ લડે.
અને

ફેળક

શઝયત

અભીરૂર

ભઅભેનીન

(અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં : હુ ાં જન્નત અને જશન્નભની
લશેંચણી કયનાય છાં કઇ ણ તેભાાં ભાયા
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તકવીભ કયલા નવલામ દાખર નશીં થામ અને
હુ ાં વોથી ભશાન (શક-ફાનતરના દયમ્માન) પકુ
કયનાય છાં અને હુ ાં રખાંડની ળાખ છાં અને
ઇભાનન દયલાજ છાં હુ ાં અવા અને ભીવભ
ધયાલનાય છાં, શઝયત એશભદ (અ.વ.)ના
નવલામ ભાયાથી કઇ અગ્રતા નથી ધયાલત,ુાં
ુ ા (વ.અ.લ.)ને (કમાભતના
શઝયત યસ ૂરેખદ
રદલવે) ફરલલાભાાં આલળે અને ણરફાવ
શેયાલલાભાાં આલળે છી ભને ફરાલલાભાાં
આલળે અને ણરફાવ શેયાલલાભાાં આલળે
છી તેઓને  ૂછલાભાાં આલળે અને તેઓ
ફરળે છી ભને ફરાલળે અને હુ ાં તેઓની
જેભજ ફરીળ. ભાયા ભાટે તભાભ અંણફમા અને
અલવીમા (અ.મુ.વ.)એ યીતે ઇકયાય કયળે કે
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જેલી યીતે ભેં શઝયત ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.)ના
ભાટે ઇકયાય કમો છે .

ભને વાત ચીજ એલી આલાભાાં આલી છે કે
જે ભાયા શેરા કઇને આલાભાાં નથી આલી.
ભને નાભ ળીખલાડલાભાાં આવ્મા છે અને
રકના દયમ્માન હુકુભત અને કુયઆનની
તપવીય, ફની આદભના દયમ્માન ગનીભતને
તકવીભ કયવુ, કઇ ણ ઓછ પ્રાપ્મ ઇલ્ભ
ણ એવુાં નથી, નવલામ કે અલ્રાશે તે ભને
ળીખવ્યુ ાં છે ભને એક શપુ આલાભાાં આવ્મ છે
કે જેભાાંથી એક શજાય શપો ખુરે છે અને ભાયી
તનીને એલી રકતાફ આલાભાાં આલી છે કે
જેભાાં ઇલ્ભ છે અને અલ્રાશ તથા તેના યસ ૂર
નવલામ (વ.અ.લ.) નવલામ કઇ તેભાાં આગ
બસાએરૂદ્દરજાત
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લધી નથી ળકત.ુાં (ફેશાય : ૩૯/૩૪૩, શદીવ :
૧૫).
૭૪૯) વરભાને પાયવીએ શઝયત અભીરૂર
ભઅભેનીન (અ.વ.)થી અભને શદીવ લણુલી
કે : ભેં તેઓ (અ.વ.)ને પયભાલતા વાાંબળ્મા :
“ભાયી ાવે ભતનુ ાં ઇલ્ભ અને ફરા અને
લવીય્મતનુ ાં અને નવફનુ ાં ઇલ્ભ અને વફફનુ ાં
ઇલ્ભ છે અને લકત ૃતલનુ ાં ઇલ્ભ અને ઇસ્રાભના
ઉદમ અને કુફ્રના લારયદ થલાનુ ાં ઇલ્ભ છે અને
હુ ાં ભીસ્ફ ધયાવુાં છાં અને હુ ાં વોથી ભટ (શકફાનતર લચ્ચે) પકુ કયનાય છાં અને હુ ાં જગને
ાં
જીતનાય

અને

આનથિક

ઉન્નતીની

ખફય

ધયાલનાય છાં. જે કાંઇ કમાભત સુધી થનાય છે
અને જે કાંઇ દયે ક નફીના વભમભાાં થયુ શત ુ તે
ભને  ૂછ. (ફેશાય : ૩૯/૩૪૫, શદીવ : ૧૭).
બસાએરૂદ્દરજાત
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ફાફ – ૧૦ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) ઇલ્ભભાાં
ઊંડા ઊતયે રા શમ છે કે જેઓનુ ાં લણુન
અલ્રાશે કુયઆનભાાં કયુુ છે .
આ ફાફભાાં ૮ શદીવ છે .
૭૫૧) અબુ વફાશ અર કેનાઇએ શદીવ લણુલી
કે શઝયત ઇભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)એ
પયભાવ્યુ ાં : “અમ અબુ વફાશ ! અભ એ કભ
છીએ, જેની ઇતાઅત અલ્રાશે લાજજફ કયી છે
અને અન્પાર અભાયા ભાટે છે અને ભારને ાક
કયવુ અભાયા ભાટે છે અને અભ ઇલ્ભભાાં ઊંડા
ઊતયે રા છીએ અને અભ એ છીએ કે જેભની
શવદ (ઇાુ) કયલાભાાં આલે છે .
અલ્રાશતઆરા પયભાલે છે : શુ ાં તેઓ એ
રકની ઇાુ કયે

છે

કે જેઓને અલ્રાશે

તાના પઝરથી અતા કયુુ છે . (સ ૂયએ નનવાઅ
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: ૫૪) (તપવીરૂર અય્માળી : ૧/૨૪૭, શદીવ :
૧૫૫, તશઝીબુર અશકાભ : ૪/૧૩૨, શદીવ :
૩૬૭, અર ભનાકીફ : ૧/૩૪૫, તપવીયે
ભજભઉર
પાએદશ

ફમાન
:

:

૩/૧૦૯,

૪/૩૩૯,

ભજભઉર

લવાએલુશળીઆ

:

૯/૫૩૫, શદીવ : ૧૨૬૫૯, ફેશાય : ૨૩/૧૯૪,
શદીવ : ૨૦).
૭૫૨) ફુઝમર ણફન મવાયએ શદીવ લણુલી કે
: “ભેં શઝયત ઇભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)ને
આ રયલામત નલળે વલાર કમો કે કઇ ણ
આમત એલી નથી નવલામ કે તેન ુ ાં ઝાશેય અને
ફાતીન છે તેભાાં કઇ ણ શપુ એલ નથી
નવલામ કે તેના ભાટે નનનિત શદ અને ભમાુ દા
છે ત આ કર ઝાશેય અને ફાતીનન શુ ાં
ભતરફ છે ? ઇભાભ (અ.વ.) ઝાશેય અને
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ફાતીન એ તેની તાલીર છે . તેભાાંથી અમુક
(તાલીર) થઇ ચ ૂકી છે અને અમુક શજુ થઇ
નથી. તે સ ૂયજ અને ચાંદ્ર જેલી યીતે જાયી થામ
છે , તે યીતે જાયી થામ છે . જમાયે તેભાાંથી કઇ
ચીજની તાલીર થામ છે , ત વો પ્રથભ લપાત
ાભેર ઇભાભને જાણ થામ છે તે છી જીલીત
(ઇભાભે ઝભાના અ.વ.)ને જાણ થામ છે .
અલ્રાશે પયભાવ્યુ ાં : તેની તાલીર કઇ નથી
જાણત ુાં નવલામ કે અલ્રાશ અને ઇલ્ભભાાં ઊંડા
ઉતયનાય રક. (સ ૂયએ આરે ઇભયાન : ૭)
અને

અભ

(લવાએલુશળીઆ

તેને
:

જાણીએ
૨૭/૧૯૬,

છીએ.
શદીવ

:

૩૩૫૮૦, ફેશાય : ૨૩/૧૯૭, શદીવ : ૨૭,
મુસ્તદયકુર લવાએર : ૧૭/૩૩૧, શદીવ :
૨૧૫૦૪).
બસાએરૂદ્દરજાત
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ફાફ – ૧૧ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)ને ઇલ્ભ
અતા કયલાભાાં આવ્યુ છે અને તેઓના રદરભાાં
તે સ્થાનત કયાયુ છે .
આ ફાફભાાં ૧૭ શદીવ છે .
૭૫૯)

મઝીદ

ણફન

મુઆનલમશએ

શઝયત

ઇભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)થી શદીવ
લણુલી કે : “ભેં ઇભાભ (અ.વ.)ને આ આમત
નલળે  ૂછયુ ાં : ફલ્કે તે સ્ષ્ટ નનળાનીઓ છે , એ
રકના નવનાભાાં કે જેને ઇલ્ભ આલાભાાં
આવ્યુ ાં છે શઝયત ઇભાભ (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં :
તે

રકથી

મુયાદ

અભ

છીએ.”

(ફેશાય

૨૩/૨૦૦, શદીવ : ૩૪, સ ૂયએ અન્કબુત :
(૨૯) આમત : ૪૯).
બસાએરૂદ્દરજાત
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ફાફ – ૧૨ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)ને અલ્રાશનુ ાં
ઇસ્ભેં આઝભ આલાભાાં આવ્યુ ાં છે અને ઇસ્ભે
આઅઝભના કેટરા શપો છે તે નલળે.
આ ફાફભાાં ૧૨ શદીવ છે .
૭૭૭) જાફીયએ શઝયત ઇભાભ જાપય વારદક
(અ.વ.)થી ખફય આી કે :
“ફેળક અલ્રાશના ઇસ્ભે અઅઝભના ૭૩ શપો છે
આવીપ (ઇબ્ને ફયખીમા) ાવે તેભાાંથી એક
શપુ જ શત, જેને તેભણે ફલ્મા, ત ણફલ્કીવના
તખ્ત અને તેભના દયમ્માનની જભીન વાંકચાઇ
(ફેવી) ગઇ. છી તેઓએ તેભના શાથ લડે
તખ્તને કડી રીધુાં છી જભીન શેરા જેભ
શતી તેભ થઇ ગઇ, આ ફધુ રક ઝફકે
તેનાથી લધાયે ઝડથી ફની ગયુ અને અભાયી
ાવે ઇસ્ભેં આઝભના ૭૨ શપો છે અને એક શપુ
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અલ્રાશ ાવે છે કે અલ્રાશે ઇસ્ભેં ગૈફને
તાના ભાટે ખાવ યાખ્યુ ાં છે અને કઇ કુવ્લત
કે તાકત નથી નવલામ કે અલ્રાશના લડે.
(કાપી : ૧/૨૩૦, શદીવ : ૧, તાલીલુર
આમાત : ૪૭૯, ફેશાય : ૪૦/૨૧૦, શદીવ :
૪, અર કવવ જઝાએયી ેજ નાં.૩૭૬).
૭૭૮) શારૂન ણફન જશભે શઝયત ઇભાભ જાપય
વારદક (અ.વ.)ના એક વશાફીથી કે જેનુ ાં નાભ
તેને માદ નથી, તેનાથી અભને શદીવ લણુલી
કે : ભેં શઝયત ઇભાભ વાદીક (અ.વ.)ને
પયભાલતા વાાંબળ્મા કે : “ફેળક જ. ઇવા ણફન
ભરયમભ (અ.વ.)ને ફે શપો આલાભાાં આવ્મા
શતા અને તેઓ તેના લડે કામુ કયતા. જનાફે
મ ૂવા

ણફન

ઇભયાન

(અ.વ.)ને

ચાય

શપો

આલાભાાં આવ્મા શતા અને જનાફે ઇબ્રારશભ
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(અ.વ.)ને આઠ શપો આલાભાાં આવ્મા શતા.
જનાફે

આદભ

આલાભાાં

આવ્મા

(અ.વ.)ને
શતા.

ચ્ચીવ
અલ્રાશે

શપો

શઝયત

ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.) અને તેઓની એશરેફૈત
(અ.મુ.વ.) ભાટે તેને જભા કયી દીધા અને
ફેળક, અલ્રાશનુ ાં ઇસ્ભેં આઝભ તતેય શપો છે .
અલ્રાશે શઝયત ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.)ને ફતેય
શપો અતા કમાુ અને તેઓનાથી એક શપુ ને
છાલી દીધ.” (કાપી : ૧/૨૩૦, શદીવ : ૨,
ફેશાય

:

૨૭/૨૫,

શદીવ

:

૨,

ળહુ ઝ્ઝીમાયતીજજાભેઅશ : ૧૮૩).
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વળભાગ - ૫
ફાફ – ૧ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) ાવે ઇસ્ભે
અઅઝભ અને કુયઆનનુ ાં ઇલ્ભ છે એ નલળે.
આ ફાફભાાં ૨૧ શદીવ છે .
૭૮૯) અબ્દુલ્રાશ ણફન બુકૈયએ શઝયત ઇભાભ
જાપય વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલતા કહ્ુાં :
હુ ાં શઝયત ઇભાભ વાદીક (અ.વ.)ની ણખદભતભાાં
શત, એલાભાાં રકએ જનાફે સુરમભાનને જે
ઇલ્ભ આલાભાાં આવ્યુ ાં શત ુ અને જે કુદયત
(તાકત) અતા કયલાભાાં આલી શતી, તેન ણઝક્ર
કમો ત ઇભાભ (અ.વ.)એ ભને પયભાવ્યુ ાં :
જનાફે સુરમભાનને જે આલાભાાં આવ્યુ ાં શત ુાં
તે ભાત્ર ઇસ્ભે અઅઝભન એક જ શપુ શત,
જમાયે કે તભાયા ઇભાભ એ છે કે (જેના નલળે)
અલ્રાશ પયભાલે છે : “કશ કે ભાયા અને
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તભાયા દયમ્માન ગલાશ તયીકે અલ્રાશ કાપી છે
અને તે કે જેની ાવે રકતાફનુ ાં ઇલ્ભ છે તે.”
(સ ૂયએ યઅદ : ૪૩) અને અલ્રાશની કવભ
શઝયત અરી (અ.વ.) ાવે રકતાફનુ ાં ઇલ્ભ શત ુ
તેથી ભેં કહ્ુાં : આે વાચુાં પયભાવ્યુ ાં અલ્રાશની
કવભ ! હુ ાં આના ઉય કુયફાન થાઉ.
ફાફ – ૨ : ઇભાભ (અ.વ.) નલળે કે તેઓની
ાવે ઇસ્ભે અઅઝભ શમ છે કે જેના લડે તેઓ
અલ્રાશ ાવે વલાર કયે છે ત દુઆ કબ ૂર
થામ છે .
આ ફાફભાાં ૪ શદીવ છે .
૮૧૦) જુલમયશ ણફન મુસ્શીયએ શદીવ લણુલી
કે

:

“અભ

શઝયત

અભીરૂર

ભઅભેનીન

(અ.વ.)ની વાથે ખાયે જીઓ વાથે જગ
ાં કયીને
યત પયી યહ્યા શતા જમાયે અભ ફાફીર
બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.324

HAJINAJI.com

નાભની જભીન ય શોંચ્મા (આજે ઇયાકભાાં
રશલ્રા ાવેની જગ્મા છે કે તમાાં આજે ભસ્જીદે
ળમ્વ પ્રખ્માત છે રક તમાાં ણઝમાયત અને
ઇફાદત ભાટે આલે છે ) તમાયે નભાઝે અસ્રન
વભમ થમ આથી શઝયત અરી (અ.વ.) તમાાં
ઉતમાુ અને રક તમાાં ઉતમાુ. શઝયત અભીરૂર
ભઅભેનીન (અ.વ.)એ : અમ રક ! આ એ
જભીન છે કે જેના ય રાનત કયલાભાાં આલી
છે . અતમાય સુધીભાાં તેનાાં ઉય ત્રણ લાય
અઝાફ કયલાભાાં આવ્મ છે

અને તે એ

મુઅતપેકશ (એ જભીન કે જે અઝાફના રીધે
ઊંધે ભાથે અને ખયાફ થએર શમ)ભાાંથી એક
છે . આ પ્રથભ જભીન છે કે જેભાાં મ ૂનતિની  ૂજા
કયલાભાાં આલી. નફી અથલા નફીના લવીના
ભાટે તે (જભીન)ભાાં નભાઝ ઢલી શરાર
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નથી. રકભાાંથી જે કઇ ચાશે તે નભાઝ ઢી
ળકે છે . આથી રક યસ્તાની ફાંને રદળા તયપ
લળ્મા અને નભાઝ અદા કયી આ શઝયત
ુ ા (વ.અ.લ.)ના ખચ્ચય ય વલાય
યસ ૂરેખદ
થઇને તમાાંથી યલાના થઇ ગમા. જુલમરયમશ
કશે છે કે ભેં ભનભન કહ્ુાં કે : “હુ ાં આજે શઝયત
અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.)ની ઇિેફા કયીળ
અને ભાયી નભાઝભાાં તેઓનુ ાં અનુવયણ કયીળ.
હુ ાં ઇભાભ (અ.વ.)ની ાછ ગમ. અલ્રાશની
કવભ ! શજુ અભ વલયાઅના ુરને વાય
નશત કમો તમાાં જ સ ૂમુ આથભી ગમ ભને
એવુાં રાગ્યુ ાં કે શઝયતે તેભની નભાઝ ગુભાલી
દીધી છે .
છી ઇભાભ (અ.વ.)એ ભને પયભાવ્યુ ાં : અમ
જુલમરયમશ ! અઝાન કશ ભેં : જી શા મા
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અભીયર ભઅભેનીન ! છી ઇભાભ (અ.વ.) તે
જગ્મા ય નીચે ઉતમાુ અને લઝુ કયુુ છી
અમુક ળબ્દ ઉચ્ચામાુ, (જે ભને વભજાણા) ણ
એવુાં રાગ્યુ ાં કે ઇબ્રાની બાાભાાં છે . છી ઇભાભ
(અ.વ.) નભાઝ ભાટે નનદા આી. અલ્રાશની
કવભ ! ભેં સ ૂયજ તયપ જયુ,ાં ત તે ફે શાડની
લચ્ચેથી એક ભટા અલાજ વાથે ફશાય આવ્મ.
ઇભાભ (અ.વ.) અસ્રની નભાઝ ઢી અને ભેં
તેઓની વાથે ઢી. જમાયે અભ નભાઝથી
પાયીગ થમા તમાયે પયીથી શેરાની જેભ યાત્રી
ડી ગઇ. ઇભાભ (અ.વ.) ભાયા તયપ પમાુ
અને અમ જુલમરયમશ ણફન મુવરશય ! અલ્રાશ
પયભાલે છે : તભે તભાયા યફના ભશાન નાભથી
તેના લખાણ કય (સ ૂયએ લાકેઅશ - આમત :
૭૪).

ભેં અલ્રાશ ાવે ઇસ્ભે અઅઝભ લડે
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દુઆ કયી ત સ ૂયજને અલ્રાશે રટાલી દીધ.
(અરપકીશ : ૧/૨૩૦, શદીવ : ૧૧, ફેશાય :
૪૧,૧૭૮, શદીવ : ૧૩).
ફાફ – ૩ : ઇભાભ (અ.મુ.વ.) ય ળફે કદ્રભાાં
જે કાંઇ તે લુભાાં થનાય છે , તેની ઇલ્કા
કયલાભાાં આલે છે અને ભરાએકા તેઓના ય
નાણઝર થામ છે તે નલળે.
આ ફાફભાાં ૧૭ શદીવ છે .
૮૧૪) ઇબ્ને બુકૈયએ શઝયત ઇભાભ વારદક
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે :
“ફેળક, ળફે કદ્રભાાં આખા લુ દયમ્માનભાાં
થનાય ફાફત ચાશે ખૈય શમ કે ળય, ભોત શમ
કે શમાત અથલા લયવાદને રખલાભાાં આલે છે .
તે યાનત્રભાાં શાજીઓની માદી રખલાભાાં આલે છે .
છી તેને જભીનલાવી તયપ વોંલાભાાં આલે
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છે .

ભેં

:

“જભીનલાવીભાાંથી

કના

તયપ

વોંલાભાાં આલે છે ?” ઇભાભ (અ.વ.) તેના
તયપ કે જેને ત ુાં જઇ યહ્ય છે . (એટરે કે ઇભાભ
(અ.વ.)ને) (મનાફીઉર ભઆજજઝ : ૧૫૨,
ફેશાય :૯૪/૨૨, શદીવ : ૪૮).
૮૧૫) દાવુદ ણફન પકદુ એ શદીવ લણુલી કે :
ભેં શઝયત ઇભાભ વારદક (અ.વ.)ને આ આમત
નલળે વલાર કમો કે “ફેળક અભએ તેને ળફે
કદ્રભાાં નાઝીર કયુુ અને ત ુ શુ ાં જાણે કે ળફે કદ્ર
શુ ાં છે ?” ઇભાભ (અ.વ.) ળફે કદ્રભાાં તે લુભાાં
જે કાંઇ થનાય છે તે ભોત કે જન્ભ નાઝીર થામ
છે . ભેં : કના તયપ નાઝીર થામ છે ? ઇભાભ
(અ.વ.) તેની તયપ કે જેના તયપ ઉમ્ભીદ છે .
તે યાનત્રભાાં રક નભાઝ, દુઆ અને શાજત
ભાાંગી યહ્યા શમ છે અને આ અમ્ર (ઇભાભત)ના
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ુ અમ્ર ઇભાભે ઝભાના અ.વ.)
વાશેફ (વાશેબર
તમાયે વ્મસ્ત શમ છે . તેઓના ઉય એક લુની
દયે ક ફાફત રઇને પરયશતાઓ ભગરયફથી પજ્ર
સુધી નાઝીર થામ છે . દયે ક પજ્ર થલા સુધી
તેઓના ભાટે વરાભતી શમ છે . (ફેશાય :
૯૪/૨૨, શદીવ : ૪૯, તપવીયે નુરૂસ્વકરૈન :
૫/૬૪, શદીવ : ૧૧૩, મુસ્તદયકુર લવાએર :
૭/૪૬૨, શદીવ : ૮૬૬૩).

૮૧૮) અબુ શઝૈરએ શઝયત ઇભાભ ભશમ્ભદ
ફારકય (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “અમ
અબુ શઝૈર ! અભાયા ઉય ળફે કદ્ર છી
નથી શતી. તે યાનત્રભાાં પરયશતાઓ અભાયી
આજુફાજુ તલાપ કયે છે . (તપવીયે કુમ્ભી :
૨/૯૨, મનાફીઉર ભઆજજઝ : ૧૫૩, ફેશાય :
બસાએરૂદ્દરજાત
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૯૪/૨૩, શદીવ : ૫૨, તપવીયે નુરૂસ્વકરૈન :
૪/૬૨૦).
૮૨૭) અબ્ફાવ ણફન શયીળએ શદીવ લણુલી કે
: તેણે શઝયત ઇભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)
ાવે તે યજુ કયી ત તેભણે ઇકયાય કમો
શઝયત

ઇભાભ

જાપય

વાદીક

(અ.વ.)એ

પયભાવ્યુ ાં : “ફેળક, રદર એ છે કે જે એ
મુળાશેદા કયે (જલે) છે કે જે કાંઇ ળફે કદ્રભાાં
નાણઝર થામ છે , ખ ૂફજ ભશાન શ્સ્થનત ધયાલે
છે .”

ભેં

કહ્ુાં :

“કેલી

યીતે,

અમ

અફા

અબ્દીલ્રાશ” ઇભાભ (અ.વ.) તે ભાણવભાટેઘણુાં
વખ્તછે છી તેના રદર તયપ પેયલલાભાાં આલે
છે અને તેના રદર ય ન ૂયની કરભથી તે
તભાભ ઇલ્ભને રખલાભાાં આલે છે છી રદર
આંખના ભાટે વશીપ ફની જામ છે અને કાન
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આંખની રશપાઝત કયનાયા અને ઝફાન તેની
તયજુભાની કયનાય થઇ જામ છે . જમાયે તે
ભાણવ કઇ ચીજનુ ાં ઇલ્ભ ભેલલા ચાશે છે ત
તે તેની આંખ અને તેના રદર તયપ જુએ છે
એલી યીતે કે જાણે તે રકતાફભાાં જત શમ. ભેં
:

તેના

ફીજાઓના

ફાદ
ભાટે

તે

ભાણવના

ઇલ્ભ

કેલી

નવલામના
યીતે

કયાય

આલાભાાં આલે છે ? શુ ાં તેનાાં ભાટે ણ વખ્તી
છે .? ઇભાભ (અ.વ.) નરશ, ફલ્કે અલ્રાશ તે
ભાણવના રદરભાાં કાંઇ નાખીને ઇલ્શાભ કયે છે
તમાાં સુધી કે તેના કાન સુધી શોંચે અને તે
અલ્રાશ જે કાંઇ ચાશે તે તેના ઇલ્ભભાાંથી ફરે
છે અને અલ્રાશ નલળા અને ખ ૂફ જાણનાય
છે . (ફેશાય : ૯૪/૨૦, શદીવ : ૪૫).
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૮૨૯) અમુક વાથીદાયએ શઝયત ઇભાભ જાપય
વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે :
શઝયત

અરી

(અ.વ.)

ઇબ્ને

અફીતાણરફ

(અ.વ.) ઘણી ફધી લાય આભ પયભાલતા કે :
ફની તભીભના કફીરાલાા અને તેન વાથી
(જજબ્ત

અને

તાગુત)

શઝયત

ુ ા
યસ ૂરેખદ

(વ.અ.લ.) ાવે શતા, તમાયે આે નતરાલત
કયી : ફેળક અભએ તેને ળફે કદ્રભાાં નાણઝર
ુ અને ણગમાુ
કયુુ અને આ (વ.અ.લ.) ખુશઅ
કયી યહ્યા શતા આથી તેઓ ફાંનેએ : આ સ ૂયાથી
આની આટરી વખ્ત રયક્ક્ત (નયભી) ળા ભાટે
છે ?
આ (વ.અ.લ.) હુ ાં પકત એ ફાફતના રીધે
રયક્ક્ત અનુબવુ છાં કે જેને ભાયી આંખએ જયુ
છે અને ભાયા રદરે ભશફઝ યાખ્યુ ાં છે અને જે
બસાએરૂદ્દરજાત
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કાંઇ આ એટરે કે શઝયત અરી (અ.વ.)નુ ાં રદર
ભાયી છી જળે તેઓ ફાંને : આે શુ ાં જયુ ાં છે
અને તે (શઝયત અરી અ.વ.) શુ ાં જળે ?
આથી આે આ આમતની નતરાલત કયી : તે
યાનત્રભાાં

ભરાએકા

અને

રૂશ

તેભના

યલયરદગાયની અનુભતીથી તભાભ ફાફત
વાથે

નાણઝર

થામ

છે .

તેભાાં પજ્ર

સુધી

વરાભતી શમ છે . છી આ (વ.અ.લ.) શુ ાં
અલ્રાશના

આ

કર

કુલ્ર

અમ્ર

(તભાભ

ફાફત)ના છી કઇ ચીજ ફાકી યશી જામ છે
? તેઓ ફાંને : નશી. છી આ (વ.અ.લ.)એ:
શુ ાં તભે ફાંને એ જાણ છ કે આ ફધુ કના
ઉય નાણઝર કયલાભાાં આલે છે ? તેઓ : નશી,
અલ્રાશની કવભ, મા યસ ૂરલ્રાશ (વ.અ.લ.)
આ : શા, શુ ાં ભાયા ફાદ ળફે કદ્ર આલનાયી છે
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? તેઓ : શા, આ (વ.અ.લ.) શુ ાં તે યાનત્રભાાં
અમ્ર નાણઝર થળે ? તેઓ ફાંને : શા, આ
(વ.અ.લ.) કના ય નાણઝર થળે ? તેઓ ફાંને
: અભ જાણતા નથી. છી આ (વ.અ.લ.)એ
ભારૂ (શઝયત અરી (અ.વ.)નુ)ભાથા
ાં
ઉય શાથ
યાખી અને પયભાવ્યુ ાં : અગય તભ ફાંને એ
જાણતા ન શલ, ત તે ભાયી છી આ (શઝયત
અરી

અ.વ.)

છે .

શઝયત

ુ ા
યસ ૂરેખદ

(વ.અ.લ.)ના ફાદ તેઓ ફાંને ળફે કદ્રભાાં
ખ ૂફજ ગબયાતા શતા, જે યફ તેઓભાાં દાખર
થમ શત, તેના રીધે (ફેશાય : ૯૪/૨૧,
શદીવ : ૪૭).
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ુ ા (વ.અ.લ.) દયે ક
ફાફ – ૪ : શઝયત યસ ૂરેખદ
બાાને લાાંચતા અને રખતા શતા.
આ ફાફભાાં ૫ શદીવ છે .
૮૩૧) જાપય ણફન ભશમ્ભદ સુપીએ શદીવ
લણુલી કે : ભેં શઝયત ઇભાભ ભશમ્ભદ તકી
અર જલાદ (અ.વ.)ને  ૂછયુ ાં : અમ પયઝાંદે
ુ ા
યસ ૂર (વ.અ.લ.) ! ળા ભાટે શઝયત યસ ૂરેખદ
(વ.અ.લ.)ને ઉમ્ભી કશેલાભાાં આલે છે ? આ
(અ.વ.)એ : રક આ નલળે શુ ાં કશે છે ? ભેં : હુ ાં
આના ઉય કુયફાન થાઉ ! રક એવુ
ગુભાન કયે છે કે નફી (વ.અ.લ.)ને ઉમ્ભી
એટરા ભાટે કશેલાભાાં આલે છે કે તેઓએ રખ્યુ ાં
ન શત.ુાં આ (અ.વ.) તેઓ જૂઠુાં કશે છે તેઓ
ઉય અલ્રાશની રાનત થામ તેવ ુાં કેલી યીતે
ફની ળકે ? અલ્રાશ તફાયક લ તઆરા તેની
બસાએરૂદ્દરજાત
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ભશકભ રકતાફભાાં પયભાલે છે તે અલ્રાશ એ છે
કે જેણે ઉમ્ભીઓના દયમ્માન એક યસ ૂરને
નીમ્મા જેઓ તેઓની વાભે અલ્રાશની આમત
ઢે છે અને તેઓને ાક કયે છે અને તેઓને
રકતાફ અને રશકભત ળીખલાડે છે . (સ ૂયએ
જુમઆ
આમત : ૨) ત છી તેઓ કેલી યીતે
ૌ
ળીખલી ળકે જમાયે કે તે એ વાયી યીતે જાણતા
ુ ા
ન શમ. અલ્રાશની કવભ ! શઝયત યસ ૂરેખદ
(વ.અ.લ.) ૭૨ અથલા ૭૩ બાાઓને રખી
લાાંચી ળકતા શતા. આ (વ.અ.લ.)ને ઉમ્ભી
એટરા ભાટે કશેલાભાાં આલે છે કાયણ કે તેઓ
ભક્કાલાવીઓભાાંથી છે અને ભક્કા ઉમ્મુર કુયા
કશે છે જેભકે અલ્રાશ :
અને

તેની

આજુ-ફાજુલાાને

(એરલુશળયાએઅ :
બસાએરૂદ્દરજાત
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અખ્ફાય : ૫૩, શદીવ : ૬, અર ઇખ્તેવાવ :
૨૬૩,

અિપવીરૂસ્વાપી

:૧૬/૧૩૨/૭૦,

:

૨/૨૪૨,

તપવીયે

ફેશાય

નુરૂસ્વકરૈન

:

૨/૭૮/૨૮૯,૫/૩૨૨/૧૭).

૮૩૨) મહ્યા ણફન ઇભયાન તેના નતાથી તેણે
શઝયત ઇભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)થી અભને
શદીવ લણુલી કે : ઇભાભ (અ.વ.)ને આ આમત
નલળે વલાર કયલાભાાં આવ્મ કે : અને આ
કુયઆનને

ભાયા

ય

કુયઆન

લહ્યી

થકી

નાણઝર કયુ.ુ જેથી તેના લડે તભને ડયાવુાં અને
જેઓના સુધી તે શોંચે. ઇભાભ (અ.વ.) દયે ક
ઝફાનભાાં

તબ્રીગ

કયી

ળકતા

શતા.

(એરલુશળયાએઅ : ૧/૧૨૫, શદીવ : ૩, ફેશાય
: ૧૬/૧૩૧/૬૫).
બસાએરૂદ્દરજાત
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ફાફ – ૫ : શઝયત અભીરૂર ભઅભેનીન
(અ.વ.)ની ઉલુરઅઝ્ભ મગમ્ફય (વ.અ.લ.)
ઉય શ્રેષ્ઠતા/પઝીરત.
આ ફાફભાાં ૫ શદીવ છે .
૮૩૬) અબ્દુલ્રાશ ણફન લરીદએ શદીવ લણુલી
કે શઝયત ઇભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)થી
અભને

શદીવ

લણુલી

(અ.વ.)એ  ૂછ્ુાં કે

:

ઇભાભ

વારદક

: નળમાઓ શઝયત ઇવા

(અ.વ.), શઝયત મ ૂવા (અ.વ.) અને શઝયત
અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.) ફાફતે શુ ાં ભાને
છે ? જલાફ આપ્મ કે શઝયત મ ૂવા (અ.વ.)
અને

શઝયત

ઈવા

(અ.વ.)

અભીરૂર

ભઅભેનીન કયતા અપઝર છે . તમાયે ઇભાભ
(અ.વ.): શુ ાં તેઓ એભ ભાને છે કે શઝયત
અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.) એ ઇલ્ભ ધયાલે
બસાએરૂદ્દરજાત
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ુ ા (વ.અ.લ.) ધયાલે છે
છે કે જે શઝયત યસ ૂરેખદ
? ભેં : શા યાં ત ુ તેઓ ઉલુરઅઝ્ભ યસ ૂર ય
કઇને ણ પઝીરત નથી આતા.
શઝયત ઇભાભ વારદક (અ.વ.) તેઓની વાથે
કુયઆન લડે દરીર કય. ભેં કહ્ુાં : કુયઆનભાાં
કઇ જગ્મા યથી હુ ાં દરીર કરૂાં ? ઇભાભ
(અ.વ.)

અલ્રાશતઆરા

જનાફે

મ ૂવા

(અ.વ.)ને પયભાલે છે : તેઓના ભાટે અભએ
તખ્તીઓ દયે ક ચીજભાાંથી (અમ ૂક) ઇલ્ભને
રખી દીધુાં (સ ૂયએ અઅયાપ (૭) આમત :
૧૪૫) અલ્રાશે જનાફે મ ૂવા (અ.વ.)ના ભાટે
દયે ક

ચીજને

નથી

રખી

દીધી

અને

અલ્રાશતઆરા જનાફે ઇવા (અ.વ.)ના ભાટે
પયભાલે છે : અને હુ તભાયા ભાટે તભ જેભાાં
ઇખ્તેરાપ કય છ, તેભાાંથી અમુકને સ્ષ્ટ કયી
બસાએરૂદ્દરજાત
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દઇશુ ાં (સ ૂયએ ઝુખરૂપ - આમત : ૬૩). અને
અલ્રાશતઆરાએ

શઝયત

ભશમ્ભદ

(વ.અ.લ.)ને પયભાવ્યુ ાં : અને આ રકના ઉય
તભને

અભ ગલાશ

તયીકે

રાલીશુ અને

અભએ તાયા ઉય રકતાફ નાણઝર કયી જે
દયે ક ચીજને સ્ષ્ટ કયનાય છે . (સ ૂયએ નશર
ુ ર
ુ ભશીમ્ભશ :
(૧૬) આમત : ૮૯) (અર કુસલ
૧/૪૦૫, શદીવ : ૫૪૮, ફેશાય : ૩૫/૪૩૨,
શદીવ : ૧૩, તપવીયે નુરૂસ્વકરૈન : ૧/૬૮,
શદીવ : ૨૫૮).
૮૩૭) હુવૈન ણફન ઉલ્લાનએ શઝયત ઇભાભ
જાપય વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે:
અલ્રાશે યસ ૂરભાાંથી ઉલુરઅઝ્ભને ૈદા કમાુ
અને તેઓને ઇલ્ભ લડે પઝીરત આી અને
અભ તે તેઓનુ ાં ઇલ્ભ લાયવાભાાં આપ્યુ ાં અને
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અભને તેઓ ઉય પઝીરત આી તથા
અભને તેઓના ઇલ્ભ ય પઝીરત કે આી.
તેઓ (અંણફમા અ.મુ.વ.) જે નશતા જાણતા તે
ુ ા (વ.અ.લ.)ને તે ઇલ્ભ આપ્યુ ાં
શઝયત યસ ૂરેખદ
ુ ા (વ.અ.લ.)નુ ાં
અને અભને શઝયત યસ ૂરેખદ
તથા તેઓનુ ાં ઇલ્ભ આપ્યુ.ાં (ફેશાય : ૧૭/૧૪૫,
શદીવ : ૨૩, ૨૬/૧૯૪, શદીવ : ૧).
ફાફ – ૬ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) જનાફે મ ૂવા
(અ.વ.) અને જનાફે ણખઝય(અ.વ.)ના કયતા
લધાયે અપઝર છે .
આ ફાફભાાં ૫ શદીવ છે .
૮૪૨) કવીય ણફન અફી હુભયાનએ શદીવ
લણુલી કે : “જનાફે મ ૂવા (અ.વ.)એ આણરભ
(જનાફે ણખઝય)ને વલાર કમો જેન જલાફ
તેભની ાવે ન શત અને આણરભે જનાફે મ ૂવા
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(અ.વ.)ને વલાર કમો તેન જલાફ તેભની
ાવે ન શત અગય હુ ાં તેઓ ફાંનેના દયમ્માન
શતે ત તેઓ ફાંનેને તેભના વલારન જલાફ
જણાલતે અને હુ ાં તેઓ ફાંનેને એક વલાર
 ૂછતે કે જેન જલાફ તેઓ ફાંને ાવે ન શતે.”
(અર ખયાએજ લર જયાએશ : ૨/૭૯૮, ફેશાય
: ૨૪/૧૯૫, શદીવ : ૪).
ફાફ

–

૭

(પરયશતાઓ)

:

અઇમ્ભાશ

ણખતાફ

કયે

(અ.મુ.વ.)થી

છે

અને

તેઓ

(પરયશતાના) અલાજને વાાંબે છે અને તેઓની
ાવે જજબ્રઇર અને નભકાઇરથી ભટા સ્લરૂભાાં
આલે છે .
આ ફાફભાાં ૫ શદીવ છે .
૮૪૭) અબુ ફવીયએ શદીવ લણુલી કે : ભેં
શઝયત

ઇભાભ

બસાએરૂદ્દરજાત
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પયભાલતા

વાાંબળ્મા

:

અભાયા

ભાટે

આલનાયભાાંથી અમુક વાં ૂણુ યીતે જઈએ છીએ
અને અમુક રદરભાાં ઇલ્શાભ નાખે છે જે આ
અને તે યીતે શમ છે . અને ફેળક અમુકને એ
યીતે વાાંબે છે કે જે યીતે તશતભાાં વાાંક ડે
છે .
ભેં કહ્ુાં : જેઓને જલાભાાં આલે છે તેઓ કણ
છે ?
ઇભાભ (અ.વ.) જજબ્રઇર અને ભીકાઇર કયતા
ભટી ભખ્લ ૂક છે .
(અર અભારીએ ત ૂવી : ૪૦૮, શદીવ : ૯૧૫,
ફેશાય : ૨૫/૫૦, શદીવ : ૧૧).
૮૫૧) અબુફવીયએ શદીવ લણુલી અભે શઝયત
ઇભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)ને પયભાલતા
વાાંબળ્મા કે : ફેળક અભાયા ભાટે યાનત્ર અને
બસાએરૂદ્દરજાત
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રદલવભાાં લધાય કયલાભાાં આલે છે અગય
અભાયા ભાટે લધાય કયલાભાાં ન આલે, ત જે
કાંઇ અભાયી ાવે છે , તેન અંત આલી જામ.
અબુફવીય : હુ ાં આના ય કુયફાન થાઉ !
આના ભાટે લધાય કણ રાલે છે ?
ઇભાભ (અ.વ.) ફેળક, અભાયાભાાંથી અમુક
વાં ૂણુ મુળાશેદ કયે છે અને અભાયાભાાંથી
અમુકના રદરભાાં ઇલ્શાભ નાખલાભાાં આલે છે ,
જે આ યીતે અને તે યીતે છે અને ફેળક
અભાયાભાાંથી અમુક એ યીતે વાાંબે છે કે જે
યીતે તશતભાાં વાાંક ડે છે .
ભેં : આની ાવે આ કણ રાલે છે ?
ઇભાભ (અ.વ.) જજબ્રઇર અને નભકાઇરના
કયતા

ભટી

ભખ્લ ૂક

રાલે છે .

(ફેશાય

:

૧૮/૨૭૦, શદીવ : ૨૩).
બસાએરૂદ્દરજાત
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ફાફ – ૮ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)ના ભાટે
જજબ્રઇર અને નભકાઇર અને ભરેકુર ભોત
આળકાય (દ્રષ્ષ્ટભાન) થામ છે .
આ ફાફભાાં ૩ શદીવ છે .
૮૫૫) મુઅિફએ શદીવ લણુલી કે : “હુ ાં શઝયત
ઇભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)ની વાથે શત,
તેઓ ચારીને આવ્મા જેથી ભશ્સ્જદભાાં દાખર
થામ કે જે ભશ્સ્જદભાાં તેઓના લાણરદ ઇફાદત
કયતા શતા અને તેઓ ભશ્સ્જદભાાં એક જગ્મા
ય નભાઝ ઢી યહ્યા શતા. જમાયે નભાઝથી
પાયીગ થમા તમાયે પયભાવ્યુ ાં : અમ મુઅિફ !
શુ ાં ત ુ આ જગ્માને જઇ યહ્ય છે ? ભેં : શા, હુ ાં
આના ય કુયફાન થાઉ ! ઇભાભ (અ.વ.)
ભાયા નતા આ જગ્મા ય ઉબા શતા તમાયે એક
ખ ૂફસુયત વુધ્ધ તેઓની ાવે ચારીને આવ્મા
બસાએરૂદ્દરજાત
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અને ફેઠા. તેઓ ફેઠા શતા એલાભાાં એક
ખ ૂફસુયત જલાન તેઓ ાવે આવ્મા અને તે
વ ૃધ્ધ ભાણવને કહ્ુાં : ળા ભાટે ફેઠા છ ? શુ ાં ભેં
તભને આ ભાટે હુકભ કમો શત ? છી તેઓ
ફાંને ઉબા થઇ ગમા અને છી લાત કયતા
ચારલા રાગ્મા અને ભાયી નજયથી અદ્રશમ
થઇ ગમા અને હુ ાં એ કશુ ાં ન જયુ.ાં છી ભાયા
નતાએ ભને કહ્ુાં કે : “અમ ભાયા પયઝાંદ ! શુ ાં
તભે વ ૃધ્ધ ભાણવ અને તેના વાથીદાયને જમા
? ભેં : શા તે વ ૃધ્ધ અને તેના વાથી કણ શતા
? ઇભાભ (અ.વ.) વ ૃધ્ધ ભાણવ ભરેકુર ભોત
શતા અને તેનાાં વાથી જજબ્રઇર શતા. (અર
ખયાએભે લર જયાએશ : ૨/૮૫૯, ફેશાય :
૨૬/૩૫૮, શદીવ: ૨૪).
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૮૫૭) મુઅિફએ શદીવ લણુલી કે : “હુ ાં શઝયત
ઇભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)ની વાથે તેઓની
એક જભીન કે જેને તીફશ કશે છે તમાાં ગમ.
ઇભાભ (અ.વ.) તમાાં દાખર થમા અને ફે યકાત
નભાઝ અદા કયી અને ભેં ણ તેઓની વાથે
નભાઝ અદા કયી.
છી ઇભાભ (અ.વ.) અમ મુઅિફ ! આ
જગ્મા ય ભાયા નતાની વાથે ભેં એક રદલવ
નભાઝે સુબ્શ અદા કયી. છી ભાયા નતા ફેઠા
અને તસ્ફીશ કયલા રાગ્મા. તેઓ તસ્ફીશ
કયતા શતા એ વભમે એક વ ૃધ્ધ ભાણવ કે જેના
વય અને દાઢીના લા વપેદ શતા, તેઓ
આવ્મા અને ભાયા નતાને વરાભ કયી. તેઓની
ાછ એક જલાન આવ્મા અને વ ૃધ્ધ ાવે
ગમા અને ભાયા નતાને વરાભ કયી અને
બસાએરૂદ્દરજાત
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વ ૃધ્ધન શાથ કડમ અને છી કહ્ુાં : ઉબા
થાઓ

!

તભને

આ

હુકભ

નથી

આલાભાાંઆવ્મ જમાયે તેઓ ફાંને ભાયા નતા
ાવેથી ચાલ્મા ગમા, તમાયે ભેં ભાયા નતાને
કહ્ુાં : અમ ભાયા લાણરદે બુઝુગુલાય ! આ વ ૃધ્ધ
અને જલાન કણ શતા ? ત આે પયભાવ્યુ ાં :
અમ ભાયા ુત્ર ! અલ્રાશની કવભ ! આ (વ ૃદ્ધ)
ભરેકુર ભોત શતા અને આ (જલાન) જજબ્રઇર
શતા. (ફેશાય : ૨૬/૩૫૯, શદીવ : ૨૬).
ફાફ – ૯ : જે ફાફત કુયઆન અને સુન્નતભાાં
નથી

શતી

તે

મુશકેર

ફાફતના

(તેના

જલાફ) ઇભાભ (અ.વ.) ય ઇલ્શાભ થામ છે .
આ ફાફભાાં ૩ શદીવ છે .
૮૫૮) ભશમ્ભદ ણફન મુસ્રીભએ શઝયત ઇભાભ
ભશમ્ભદ ફારકય(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે :
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“શઝયત અરી (અ.વ.) કુયઆન અને શઝયત
ુ ા (વ.અ.લ.)ની સુન્નત ય અભર
યસ ૂરેખદ
કયતા. જમાયે તેઓની વાભે કઇ એલી નલી
ફાફત આલતી કે જે કુયઆન અથલા સુન્નતભાાં
ન શમ, ત અલ્રાશતઆરા તેઓના ઉય
શકીકતને ઇલ્શાભ કયત શત અને અલ્રાશની
કવભ ! આ મુશકેર ફાફતભાાંથી છે . (ફેશાય :
૨૬/૫૫, શદીવ : ૧૧૩).
ફાફ – ૧૦ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) રકના
નપવની

અને

ફાતીન

(છી)

ફાફતને

જાણતા એ શેરા કે તેઓ જણાલામ.
આ ફાફભાાં ૨૭ શદીવ છે .
૮૬૪) ઉભય ણફન મઝીદે શદીવ લણુલી કે : “હુ ાં
શઝયત

ઇભાભ

જાપય

વારદક

(અ.વ.)ની

ણખદભતભાાં શાજય થમ. તમાયે ઇભાભ (અ.વ.)
બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.350

HAJINAJI.com

તેભના ફાંને ગને પેરાલેરા શતા અને કહ્ુાં :
અમ ઉભય ! (ભાયા ગને) દફાલ. ભેં તમાયે
ભનભન નલચાયુુ કે તેઓને તેભના છી ઇભાભ
કણ થળે, તે નલળે  ૂછી રઉ તમાયે ઇભાભ
(અ.વ.)એ ભને : અમ ઉભય ! હુ ાં તને ભાયા
છી કણ ઇભાભ (અ.વ.) થળે, તે અતમાયે
નશી જણાવુ.ાં (ફેશાય : ૪૭/૪૭/, શદીવ :
૧૦).
૮૬૫) ઇસ્ભાઇર ણફન અબ્દુર અઝીઝએ શદીવ
લણુલી કે : શઝયત ઇભાભ વારદક (અ.વ.) અમ
ઇસ્ભાઇર ! લઝુ કયલાની જગ્મા ય ભાયા ભાટે
ાણી મ ૂક. હુ ાં ઊબ થમ અને તેઓના ભાટે ભેં
ાણી મ ૂકયુ છી ઇભાભ (તમાાં) દાખર થમા.
ભેં ભનભન કહ્ુાં : હુ ાં તેઓના ભાટે અરગ
ભાન્મતા ધયાવુાં છાં, જમાયે કે તેઓ લઝુ
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કયલાની જગ્મા ય દાખર થઇને લઝુ કયે છે .
થડીલાય છી ઇભાભ (અ.વ.) તમાાંથી ફશાય
નીકળ્મા અને ભને પયભાવ્યુ ાં : અમ ઇસ્ભાઇર !
ઇભાયતને તેની ક્ષભતા કયતા લધાયે ઉંચી ન
ફનાલ નરશતય તે ણફસ્ભાય થઇ જળે. અભને
ભખ્લ ૂક ભાની ર અને તમાય છી અભાયા ભાટે
જે ચાશ તે કશ કે, તભ (અભાયી પઝીરત
સુધી) નશીં શોંચી ળકે.
ઇસ્ભાઇર : હુ ાં એભ ભાનત શત કે તેઓ તે
(ખુદા છે ) (ફેશાય : ૨૫/૨૭૯, શદીવ : ૯ અને
૪૭/૪૭, શદીવ-૧૫).
૮૭૩) ળેશાફ ણફન અબ્દે યબ્ફેશએ શદીવ
લણુલી કે : હુ ાં શઝયત ઇભાભ જાપય વારદક
(અ.વ.)ની ણખદભતભાાં શાજય થમ, ત ઇભાભ
(અ.વ.) લાત ળરૂ કયી કે : અમ ળેશાફ ! ત ુાં
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ચાશે ત  ૂછ અથલા ત ુાં ચાશે ત હુ ાં તને જણાવુાં
કે ત ુાં શુ ાં  ૂછલા ભાટે આવ્મ છે ભેં કહ્ુાં : હુ ાં
આના ય કુયફાન થાઉ ! આ ભને જણાલ.
ઇભાભ (અ.વ.) ત ુ ભને મુજનનફના નલળે  ૂછલા
ભાટે આવ્મ છે કે તે ાણીના ઘડાભાાંથી એક
ચુલ્લુ ાણી બયે અને છી તેન શાથ ાણીભાાં
શોંચે. ભેં : શા. ઇભાભ (અ.વ.) તેભાાં કઇ
લાાંધ નથી. ઇભાભ (અ.વ.) શલે ત ુાં ચાશે ત
 ૂછ અથલા હુ ાં તને જણાવુ,ાં ભેં : આ જણાલ,
ઇભાભ (અ.વ.) ત ુાં એ  ૂછલા ભાટે આવ્મ છે કે
અગય મુજનનફ ભ ૂરથી તાન શાથને ધલા
શેરા ાણીભાાં દાખર કયી દે . ભેં: શા એજ, હુ ાં
આના ય કુયફાન થાઉ. ઇભાભ (અ.વ.)
જમાયે કઇ (નજજવ) ચીજ તેના શાથને અડી ન
શમ ત કઇ લાાંધ નથી.
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ઇભાભ (અ.વ.) શલે ત ુાં ચાશે ત  ૂછ અથલા હુ ાં
તને જણાવુ.ાં ભેં : આ જણાલ. ઇભાભ
(અ.વ.) ત ુાં એ  ૂછલા ભાાંગે છે કે મુજનનફ
ગુસ્ર કયે અને તેના ળયીય યથી ાણીનુ ાં ટીુ ાં
લાવણભાાં ડે અથલા જભીન ય ડીને
લાવણભાાં ડે. ભેં : શા એજ, હુ ાં આના ય
કુયફાન થાઉ.

ઇભાભ (અ.વ.) તેભાાં કઇ લાાંધ નથી, શલે ત ુાં
ચાશત શમ ત  ૂછ અથલા હુ ાં તને જણાવુ.ાં ભેં
: આ જણાલ. ઇભાભ (અ.વ.) ત ુાં એ  ૂછલા
ભાાંગે છે કે એક તાલભાાં મુદાુય ડેલ ુાં શમ ત
તેના ાણીથી લઝુ થઇ ળકે કે નશી. ભેં : શા,
ઇભાભ

(અ.વ.)

અગય

તે

ાણીની

ગાંધ

ફદરાઇ ન શમ ત ફીજી રદળાથી લઝુ કયી
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ળકામ છે અને ત ુાં એ ણ  ૂછલા ભાાંગે છે
કુલાના શ્સ્થય ાણી નલળે.
ઇભાભ (અ.વ.) અગય તેભાાં ફદરાલ ન આવ્મ
શમ ત લઝુ કયી ળકામ.
ભેં : ફદરાલ એટરે શુ ાં ? ઇભાભ (અ.વ.)
ફદરાલ એટરે તેન યાં ગ ી થઇ જામ
યાં ત ુ જ ીા ાણી ઉય ાક ાણી તેના
ય છલાઇ જામ ત તે ાક છે . (અર
ભનાકીફ : ૪/૨૧૯, ફેશાય : ૪૭/૬૯, શદીવ :
૧૮/૭૭/૧૬, શદીવ : ૪).
૮૭૯) ઝયાયશએ શદીવ લણુલી કે : શઝયત
ઇભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં :
“અમ ઝયાયશ ! ફની ઇવયાઇરના નલળે શદીવ
ફમાન કય તેભાાં કળ લાાંધ નથી. ભેં : હુ ાં
આના

ઉય
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શદીવભાાં જે કાંઇ છે , તે તેઓની શદીવ કયતા
લધાયે નલાઇ ભાડનાય છે . ઇભાભ (અ.વ.) તે
કઇ ફાફત છે , અમ ઝયાયશ ! ઝયાયશ : ભેં એ
ફાફત ભાયા રદરભાાં છાલી દીધી અને
થડીલાય હુ ાં ચ ૂ યહ્ય હુ ાં જે ચાહુ છાં તે ફમાન
કરૂાં તમાયે ઇભાભ (અ.વ.) કદાચ ત ુાં તકય્મા
કયલા ચાશે છે . ભેં : શા. ઇભાભ (અ.વ.) તેની
તસ્દીક કયી રે, કાયણ કે તે (ફધી શદીવ) શક
છે . (અર ખયાએજ લર જયાએશ : ૨/૭૩૪,
ભદીનત ુર ભઆજીઝ : ૫/૯૮, શદીવ : ૪૯૭,
ફેશાય : ૨/૨૩૭, શદીવ : ૨૮).
૮૮૦) ઇબ્રારશભએ શઝયત અભીરૂર ભઅભેનીન
(અ.વ.)થીશદીવ લયનલી કે : શઝયત ઇભાભ
અરી

(અ.વ.)એ

પયભાવ્યુ ાં

:

“જ

કઇ

બયવાાત્ર ભાણવને ાભતે ત ભદાએનભાાં
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નળમાને ભાર ભકરાલતે. ઇભાભ (અ.વ.)ના
અસ્શાફભાાંથી એક વ્મશ્ક્તએ ભનભન કહ્ુાં કે :
હુ ાં અરી (અ.વ.) ાવે જઉ અને તેભને કહુ ાં કે હુ ાં
ભારને રઇ જઇળ. ઇભાભ ભાયા ય બયવ
કયી રેળ.ે છી જમાયે હુ ાં ભાર ભેલી રઇળ,
ત હુ ાં કયખશન યસ્ત કડી રઇળ (અને
મુઆલીમા વાથે જડાઇ જઇળ) આથી તેણે કહ્ુાં
: “મા અભીયર ભઅભેનીન ! હુ ાં આ ભારને
ભદાએન રઇ જઇળ.” શઝયતે ભાયા તયપ જયુ ાં
અને પયભાવ્યુ ાં : “ભાયાથી દૂય થઇ જા ! ત ુાં
કયખશન યસ્ત કડલા ભાાંગે છે .” (ફેશાય :
ુ
૪૧/૨૮૭, શદીવ : ૧૦, મુસ્તદયક વપીનતર
ફેશાય : ૯/૪૭૭).
૮૮૩) ફક્ર ણફન ભશમ્ભદએ શદીવ લણુલી કે :
“અભ

ભદીનાભાાંથી
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વારદક (અ.વ.)ના ઘયે જલાન ઇયાદ કયી
ફશાય

નીકળ્મા

તમાયે

એક

ગરીભાાંથી

અબુફવીય ફશાય આલી યશમા શતા. તેઓની
વાથે અભાય બેટ થમ. તે મુજનનફ શતા અને
અભ તે જાણતા ન શતા તમાાં સુધી કે અભે
શઝયત ઇભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)ના ઘયભાાં
દાખર

થઇ

ગમા.

છી

ઇભાભ

વાદીક

(અ.વ.)એ અબુફવીય તયપ તેભનુ ાં વય મુફાયક
ફરાંદ

કયુુ અને

પયભાવ્યુ ાં :

અમ

અફા

ભશમ્ભદ ! શુ ાં તભ એ નથી જાણતા કે
મુજનનફના ભાટે અંણફમા અને અલવીમાના
ઘયભાાં દાખર થવુાં એ મગ્મ નથી. આથી
અબુફવીય ાછા પયી ગમા અને અભે ઘયભાાં
દાખર થમા. (કુબર
ુ અસ્નાદ : ૪૩, શદીવ :
૧૨૦, લવાએલુશળીઆ : ૨/૨૧૧, શદીવ :
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૧૯૫૨, ભદીનત ુર ભઆજજઝ : ૫/૩૪૮, શદીવ
: ૧૬૯૧, ફેશાય : ૪૭/૩૩૬, શદીવ : ૯,
૭૮,૬૨).
૮૮૭) અબુ શમ્ઝા વભારીએ શઝયત ઇભાભ
અરી ઇબ્ને હુવૈન (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે :
ભેં ઇભાભ (અ.વ.)ને કહ્ુાં : શુ ાં અઇમ્ભશ
(અ.મુ.વ.)એ જાણે છે કે રકના રદરભાાં શુ ાં છે
? (નનય્મત શુ ાં છે ?) ત ઇભાભ (અ.વ.)
અલ્રાશની કવભ ! હુ ાં એ ફાફતને જાણુાં છાં કે
જે અંણફમા (અ.મુ.વ.) અને યસ ૂર (અ.મુ.વ.)
જાણતા શતા છી પયભાવ્યુ ાં : શુ ાં શજુ લધાયે
જણાવુ.ાં ભેં : શા. ઇભાભ (અ.વ.) “અભાયા ભાટે
એ ચીજભાાં લધાય કયલાભાાં આલે છે , જે
અંણફમા (અ.મુ.વ.)ના ભાટે લધાય નથી થત.
(ફેશાય : ૨૬/૫૫/૧૧૪).
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ફાફ – ૧૧ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)ના નલળે કે
તેઓ તેભના નળમાઓને તેભના કામો અને બેદ
નલળે અને ફીજાઓના કામો નલળે જણાલે છે .
આ ફાફભાાં ૧૬ શદીવ છે .
૮૮૭) અફી કશભવએ શદીવ લણુલી કે :
“ભદીનાભાાં હુ ાં એક ઘયભાાં ઊતમો તમાાં એક
ખ ૂફસ ૂયત છકયી શતી જે ભને ખ ૂફ વાંદ
આલી છી જમાયે યાનત્ર વાય કયલા ભાટે હુ ાં
તમાાં ાછ પમો તમાયે ભેં દયલાજ ખટખટાવ્મ
અને તે છકયીએ ભાયા ભાટે દયલાજ ખલ્મ.
આથી ભેં ભાય શાથ રાંફાવ્મ અને તેણીન
શાથ કડી રીધ. ફીજા રદલવે જમાયે હુ ાં
શઝયત

ઇભાભ

ણખદભતભાાં

જાપય

શાજય

વારદક

થમ,

(અ.વ.)ની

તમાયે

ઇભાભ

(અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં : અમ અબુ કશભવ ! ગઈ
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કારે યાનત્રના તે જે કાંઇ કયુ,ુ તેના રીધે
(અલ્રાશ ાવે) તોફા કય. (અર ખયાએજ
લર જયાએશ : ૨/૭૨૮, અસ્વારકફ પીર
ભનાકીફ : ૪૧૪, શદીવ : ૪૫૦, ભદીનત
ભઆજીઝ : ૩૧૧/૫, શદીવ : ૧૬૩૮, ફેશાય :
૪૭/૭૧/૨૮,

મુસ્તદયકુર

લવાએર

:

૧૪/૨૭૨/૧૬૬૮૮).
૮૮૯) ભશેઝ્ભે આ શદીવ લણુલી કે : “અભ
ભદીનાભાાં ઊતમાુ તમાાં ભકાન ભાણરકની એક
કનીઝ શતી, જે ભને વાંદ આલી, અને હુ ાં
દયલાજા

ય

આવ્મ

અને

ભેં

દયલાજ

ખટખટાવ્મ, તમાયે તેણીએ ભાયા ભાટે દયલાજ
ખલ્મ તમાયે ભેં તેણીના શાથને સ્ળુ કમો છી
ફીજા રદલવે જમાયે હુ ાં શઝયત ઇભાભ જાપય
વારદક (અ.વ.)ની ણખદભતભાાં શાજય થમ,
બસાએરૂદ્દરજાત
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તમાયે તેઓએ ભને પયભાવ્યુ ાં : અમ ભેશઝભ !
ગઇ કારે તે અંનતભ શુ ાં કાભ કયુુ શત ુ ? ભેં : હુ ાં
ભશ્સ્જદભાાં શત. ઇભાભ (અ.વ.) શુ ાં ત ુ નથી
જાણત કે અભાય આ અમ્રે નલરામત લયઅ
(ઉચ્ચ યશેઝગાયી) નવલામ ભી નથી ળકત.
(અર ભનાકીફ : ૩/૩૫૩, અર ખયાએજ લર
જયાએશ : ૨/૭૨૮, અસ્વાકેફ પીર ભનાકીફ
: ૪૧૩, શદીવ : ૩૪૮, એઅરામુર લયા :
૧/૫૨૦, ભદીનત ુર ભઆજજઝ : ૫/૩૧૨,
શદીવ

:

૧૬૪૦,

ફેશાય

:

૪૭/૭૧/૨૯,

મુસ્તદયકુર લવાએર : ૧૪/૨૭૨).
૮૯૦) ઇબ્રારશભ ણફન ભેશઝભએ શદીવ લણુલી
કે : “હુ ાં શઝયત ઇભાભ વારદક (અ.વ.)ની
ણખદભતભાાંથી

રૂખ્વત

થમ

અને

યાનત્ર

લીતાલલા ભાટે ભદીનાભાાં ભાયા ઘયે આવ્મ
બસાએરૂદ્દરજાત
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અને ભાયી વાથે ભાયી ભાતા શતી. ભાયે ભાયી
ભાતા વાથે જીબા જડી થઇ ગઇ અને ભેં
તેણીને ખયાફ ળબ્દ કહ્યા. ફીજા રદલવે વલાયે
ભેં નભાઝ અદા કયી અને હુ ાં ઇભાભ વારદક
(અ.વ.)ની

ણખદભતભાાં

આવ્મ.

જમાયે

હુ ાં

તેભની ણખદભતભાાં શાજય થમ, તમાયે વીધે
વીધુ જ ઇભાભ (અ.વ.)એ ભને પયભાવ્યુ ાં : અમ
અબુ ભશેઝભ ! તાયે તાયી ભાતા વાથે શુ ાં થયુ
શત ુાં ? ળા ભાટે તે કડક ળબ્દ કહ્યા ? શુ ાં ત ુાં
નથી જાણત કે તેન ુ ાં નળકભ એ જગ્મા છે કે જ્માાં
તને તેણીએ યાખ્મ શત અને તેન દાભન
તાયા ભાટે ાયણુાં શત ુ અને તેણીન વીન તાયા
ભાટે ખયાકનુ ાં લાવણ શત ુાં કે જેભાાંથી તે ીધુ.ાં
ભેં : શા. ઇભાભ (અ.વ.) તેણીને ખયાફ ન
કશેત. (દરાએલુર ઇભાભશ : ૨૫૪, શદીવ :
બસાએરૂદ્દરજાત
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૧૮૦, ભદીનત ુર ભઆજજઝ : ૫/૩૧૪, શદીવ :
૧૬૪૩, ફેશાય : ૪૭/૭૨/૩૨).
૮૯૧) ભશમ્ભદ ણફન નવનાને શદીવ લણુલી કે
:

શઝયત

ઇભાભ

જાપય

વારદક

(અ.વ.)

આમેળાએ એક રદલવ કહ્ુાં કે એલા ભાણવને
ળધ કે જે આ ભાણવ (શઝયત અરી અ.વ.)
વાથે ખ ૂફજ અદાલત યાખત શમ, જેથી તે
ભાણવને હુ ાં તેની તયપ ભકલુાં એક ભાણવને
રાલલાભાાં આવ્મ અને તેણીની વાભે યજૂ
કયલાભાાં આવ્મ તેણીએ તે ભાણવની વાભે
ભાથુ ઊંચુાં કયુુ અને કહ્ુાં : ત ુાં એ ભાણવ (ભોરા
અરી અ.વ.)ના ભાટે કેટરી દુશભની યાખે છે ?
તેણે : હુ ાં ભાયા યફ ાવે ઉમ્ભીદ યાખુ છાં કે
તેઓ અને તેભના વાથીઓ અને હુ ાં એક
જગ્માએ એકઠા થઇ જઇએ છી હુ ાં તરલાય
બસાએરૂદ્દરજાત
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લડે પ્રશાય કરૂ અને રશીની નદી લશાલી દઉં.
તેણી : ત ુાં એ કાભ ભાટે મગ્મ છે , ત ુાં ભાય ત્ર
રઇને જા. અગય ત ુાં તેઓને ફેઠેરા અથલા
ઉબા શગભે તે શારતભાાં શમ તેઓને ત્ર
ુ ા
આી દે જે. અગય ત ુ તેઓને શઝયત યસ ૂરેખદ
(વ.અ.લ.)ના ખચ્ચય ય વલાય થએરા જૂએ
કે તેભણે રગાભ શાથભાાં કડી શમ અને
ણઝયાશ શેયેરી શમ અને તેભના અસ્શાફ
તેભની ાછ તેજ ક્ષીની જેભ શમ, ત ણ
તેભને આ ત્ર આી દે જે અને અગય તેઓ
તાયી વાભે ખયાક કે ાણી યજૂ કયે , ત
શયણગઝ તેને ન ખાત, કાયણ કે તેભાાં જાદુ શળે
તે ભાણવ કશે છે કે : હુ ાં તેઓ (શઝયત અરી
અ.વ.)ની ાવે શોંચ્મ તમાયે તેઓ વલાયી
ય વલાય શતા. ભેં તેઓને ત્ર શોંચાડમ.
બસાએરૂદ્દરજાત
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તેઓએ ત્રને ખલ્મ છી ભને પયભાવ્યુ ાં કે :
ત ુ અભાયા યશેઠાણ ય શોંચી જા અને તમાાં
ખાઇ-ી રે, (એટરા વભમભાાં) અભે તાયા આ
ત્રન જલાફ રખી નાખીએ. તે ભાણવે :
અલ્રાશની કવભ ! તેભ નશીં ફને આથી ઇભાભ
(અ.વ.)નુ ાં લતુન ફદરાઇ ગયુ અને તેભના
અસ્શાફે તેને ઘેયી રીધ. છી ઇભાભ (અ.વ.)
હુ ાં તને વલાર  ૂછ? તેણે કહ્ુાં શા, શુ ાં ત ુાં જલાફ
આીળ? તેણે કહ્ુાં શા, શુ ાં તેણીએ એભ નશત ુાં
કહ્ુાં કે એક એલા ભાણવને ળધ કે જે આ
ભાણવ વાથે ખ ૂફજ દુશભની યાખત શમ. છી
તને તેણીની ાવે રઇ ગમા તમાયે તેણીએ તને
કહ્ુાં ત ુાં તેની વાથે કેટરી દુશભની યાખે છે ? ત
તે કહ્ુાં શત ુાં કે : હુ ાં ભાયા યફ ાવે ઉમ્ભીદ યાખુ
છાં કે તેઓ અને તેભના વાથીઓ અને હુ ાં એક
બસાએરૂદ્દરજાત
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જગ્માએ બેગા થઇ જઇએ. છી હુ ાં તરલાય
લડે પ્રશાય કરૂ અને રશીની નદી લશાલી દઉ.
(આ વાાંબીને) તે ભાણવ : અલ્રાશની કવભ !
આ વાચી લાત છે . ઇભાભ (અ.વ.) હુ ાં તને
અલ્રાશની કવભ આીને  ૂછાં છાં કે શુ ાં તેણીએ
તને એભ નશત ુ કહ્ુાં કે ત ુાં ભાય ત્ર રઇને જા.
અગય ત ુાં તેભને ફેઠેરા કે ઊબા ગભે તે
શારતભાાં શમ તને ત્ર આી દે જે અને
ુ ા (વ.અ.લ.)ના
અગય તેઓ શઝયત યસ ૂરેખદ
ખચ્ચય ય વલાય શમ અને તેભણે રગાભ
શાથભાાં કડી શમ અને ણઝયાશ શેયેરી શમ
અને તેભના અસ્શાફ તેભની ાછ તેજ
ક્ષીની જેભ શમ ત ણ આી દે જે તે
ભાણવે કહ્ુાં અલ્રાશની કવભ ! આ વાચી લાત
છે .
બસાએરૂદ્દરજાત
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ઇભાભ (અ.વ.) હુ ાં તને અલ્રાશની કવભ
આીને  ૂછાં છાં કે શુ ાં તેણીએ તને એભ નશત ુાં
કહ્ુાં કે અગય તેઓ તાયી વાભે ખયાક કે ાણી
યજૂ કયે ત ત ુાં તેને ન ખાત કાયણ કે તેભાાં
જાદુ છે . તે ભાણવ : અલ્રાશની કવભ ! આ
વાચી લાત છે . જમાયે હુ ાં આની ાવે આવ્મ,
તમાયે આ ભખ્લ ૂકભાાંથી આની વાથે વોથી
લધાયે બુગ્ઝ યાખત શત શલે આ વભમે આ
જભીન ય આ ભાયા વોથી લધાયે ચશીતા
છ. આ જે ચાશ તે ભને હક
ુ ભ કય.
ઇભાભ (અ.વ.) તેણીને ભાય ત્ર શોંચાડ
અને તેણીને કશેજે કે : જમાયે અલ્રાશે તને
ઘયને લગીને ફેવલાન હુકભ કમો શત,
તમાયે

તે

અલ્રાશની

અને

તેના

યસ ૂરની

ઇતાઅત નથી કયી અને ત ુાં રશકય રઇને જગ
ાં
બસાએરૂદ્દરજાત
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ભાટે નીકી ડી અને તે ફાંને (તલ્શા અને
ઝુફેય)ને કશેજે કે : તભએ અલ્રાશ અને તેના
યસ ૂર વાથે ઇન્વાપ નથી કમો જમાયે કે તભએ
તભાયી તનીઓને ઘયભાાં છડી અને શઝયત
ુ ા (વ.અ.લ.)ની તનીને ઘયની ફશાય
યસ ૂરેખદ
કાઢી. તે ભાણવ ત્ર રઇને ગમ અને ત્ર
તથા

ઇભાભ

(અ.વ.)ન

વાંદેળ

તેણીને

શોંચાડી દીધ અને છી ઇભાભની ણખદભતભાાં
યત આવ્મ અને ઇભાભ (અ.વ.) વાથે યશીને
નવફ્પીનની

જગભાાં
ાં

બાગ

રીધ

આથી

આમળાએ કહ્ુાં : હુ ાં અરી (અ.વ.)ની ાવે
કઇને નશીં ભકલુ નશીંતય તે અભાયા નલરૂધ્ધ
ફગાડી

દે ળ.ે

(અરભનાકીફ

:

૨/૯૬,

અરખયાએજ લર જયાએશ: ૨/૭૨૪, તપવીયે
નુરૂસ્વકરૈન : ૪/૨૬૯/૮૨).
બસાએરૂદ્દરજાત
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૯૦૩) અફી ઉભૈય અદ્દમાયીએ જે કઇએ તેભને
શદીવ લણુલી તેનાથી શદીવ લણુલી કે :
“એક ભાણવ શઝયત ઇભાભ જાપય વારદક
(અ.વ.)ની ણખદભતભાાં શાજય થમ, તેને એક
બાઇ શત, જે જારૂદી શત (જારૂદી એ ણગયશ
છે , જે ણઝન્દીભાાંથી ગણામ છે તેન ીય ભાણવ
ખુયાવાનભાાં શત, જેનુ ાં નાભ અબુર જારૂદ શત)ુાં
તેને ઇભાભ વારદક (અ.વ.)એ : તાય બાઇ કેભ
છે ? તે ભાણવ : હુ ાં આના ય કુયફાન થાઉ
! ભેં તેને વાયી શારતભાાં છડીને આવ્મ છાં.
ઇભાભ (અ.વ.) અને તે (દીનના રેશાઝથી)
કેલી શ્સ્થનતભાાં શત ? તે : તે તભાભ શ્સ્થનતભાાં
વાય શત અને તેના તભાભ કામો વાયા છે
નવલામ કે તે તભાયી ઇભાભત ય અકીદ નથી
ધયાલત.”
બસાએરૂદ્દરજાત
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ઇભાભ (અ.વ.) કઇ ફાફત તેઓને (ઇભાભત
ય અકીદ યાખલાથી) યકે છે ? તે ભાણવ :
તે ગુનાશની યશેઝ કયલાના રીધે નથી
ભાનત. ઇભાભ (અ.વ.) જમાયે ત ુાં તેની ાવે
યત જા ત તેને કશેજે કે : ફલ્ખની નશેયની
એ યાનત્રએ તાયી યશેઝગાયી કમાાં શતી કે ત ુાં
યકાઇ જા? તે ભાણવ : હુ ાં તેના ઘયે ગમ અને
ભાયા બાઇને કહ્ુાં : ફલ્ખની નશેયની યાનત્રન
તાય શુ ાં ફનાલ છે ? ત ુાં ઇભાભ વારદક
(અ.વ.)ની ઇભાભત ય ગુનાશથી યશેઝના
રીધે અકીદ નથી યાખત અને ફલ્ખની
નશેયની યાનત્રથી યશેઝ ન કયી ? તેણે : તને
આ લાત કણે જણાલી ? ભેં : શઝયત ઇભાભ
વારદક (અ.વ.)એ ભને વલાર કમો, ત ભેં
તેઓને જણાવ્યુ ાં કે ત ુાં તેઓની ઇભાભતભાાં
બસાએરૂદ્દરજાત
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ગુનાશથી યશેઝ કયલાના રીધે અકીદ નથી
યાખત. ત ઇભાભ (અ.વ.)એ ભને કહ્ુાં કે : ત ુાં
તેને કશે જે કે ફલ્ખની નશેયની યાનત્રએ તાયી
યશેઝગાયી કમાાં શતી? તે : “અમ ભાયા બાઇ !
હુ ાં ગલાશી આુ છાં કે તે જાદુગય છે . ભેં : તાયા
ય લામ થામ ! ત ુાં દયે ક એલી ફાફતભાાં કે જે
મગ્મ ન શમ તેભાાં અલ્રાશથી ડય.”
તેણે : કઇ તેને નથી જાણત,ુાં અલ્રાશની
કવભ! ખુદાની ભખ્લ ૂકભાાંથી કઇ તેને નથી
જાણત ુાં

નવલામ

હુ ાં

અને

કનીઝ

અને

દુનનમાઓના ારનશાય જાણે છે . ભેં : તાય
ફનાલ શુ ાં છે ?
તેણે : હુ ાં નશેયની ાછથી નીકળ્મ અને તમાયે
હુ ાં નતજાયતથી પાયીગ થમ શત. હુ ાં ફલ્ખ
જલાન ઇયાદ યાખત શત, એલાભાાં એક
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ભાણવ ભાય વાથી થઇ ગમ તેની વાથે તેની
સુદય
ાં
કનીઝ શતી, હુ ાં તેની વાથે વશપ્રલાવી
ફની ગમ તમાાં સુધી કે અભએ ફલ્ખની
નશેયને ઓાંગી રીધી. એલાભાાં યાનત્ર ડી ગઇ
એટરે તે ભાણવ કે જે કનીઝન આકા શત
તેણે કહ્ુ:ાં મા ત હુ ાં અશીં યશીને દે ખબા કરૂાં
અને ત ુાં જા અને કઇ ચીજ રઇ આલ કે જેથી
આગ ેટાલલાભાાં આલે અથલા ત ત ુાં અશીં
દે ખબા કય અને હુ ાં જાઉ. ભેં : હુ ાં દે ખબા કરૂ
છાં, ત ુાં જા. તે ભાણવ ગમ. અભે (વ ૃક્ષની)
ઝાડી ાવે શતા. ભેં કનીઝને કડી અને
તેણીને ઝાડીભાાં દાખર કયી અને તમાાં તેણીની
વાથે ફદપેરી કયી. છી હુ ાં ભાયી મ ૂ જગ્મા
ય યત આલી ગમ, છી તે કનીઝન
ભાણરક આવ્મ અભે એ યાનત્ર વાય કયી છી
બસાએરૂદ્દરજાત
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અભ ઇયાક તયપ આગ લધ્મા આ ફનાલ
નલળે કઇને જાણ ન થઇ અને અતમાય સુધી
કઇ જાણત ુાં ન શત.ુાં છી તે ચ ૂ થઇ ગમ. તે
ભાણવ : છીના લે ભેં શજ કયી અને ભાયા
બાઇને ઇભાભ (અ.વ.)ની ણખદભતભાાં રઇ ગમ
અને ુયા ફનાલથી ભારશતગાય કમાુ. ઇભાભ
(અ.વ.) અલ્રાશથી તોફા કય અને પયીલાય
એવુાં ન

કયત

અને

છીથી

તે

ઇભાભ

(અ.વ.)ની ઇભાભત યના વીધા યસ્તે આલી
ગમ. (ફેશાય : ૪૭/૭૫/૪૩).
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ફાફ – ૧૨ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) તેભના
નળમાઓને તેઓના રદરની શ્સ્થનત અને તેઓના
નપવની લાત નલળે જણાલે છે કે જમાયે તેઓ
ઇભાભ (અ.મુ.વ.)થી છા શમ છે .
આ ફાફભાાં ૭ શદીવ છે .
૯૦૫) અબુ ફવીયે શદીવ લણુલી કે : “ળાભન
એક ભાણવ અભાયી ાવે આવ્મ ભેં તેની વાભે
આ અકીદાએ નલરામતને યજૂ કમો, ત તે
ભાણવે તેને કબ ૂર કયી રીધ છી હુ ાં તે
ભાણવની ાવે ગમ, ત તે ભાણવ વકયાતની
શારતભાાં શત. તેણે ભને કહ્ુાં : તેભને જે લાત
કશી શતી, તે ભેં કબ ૂર કયી છે , ત જન્નત ભાટે
ભાયી શ્સ્થનત કેલી શળે ?”
ભેં : “હુ ાં ઇભાભ વારદક (અ.વ.) ાવે તાયી
જન્નત ભાટે ઝાભીન થાઉ છાં છી તે ભાણવ
બસાએરૂદ્દરજાત
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મ ૃતયુ ામ્મ. તમાયફાદ હુ ાં શઝયત ઇભાભ જાપય
વારદક (અ.વ.)ની ણખદભતભાાં શાજય થમ
તમાયે હુ ાં કહુ ાં તે શેરા ઇભાભ (અ.વ.)એ જ
પયભાવ્યુ ાં : તાયા વાથીદાય ભાટે જન્નતન
લામદ લપા કયલાભાાં આવ્મ છે .” (ફેશાય :
૪૭/૮૪, શદીવ : ૪૪).
૯૦૭) રશળાભ ણફન વાણરભએ શદીવ લણુલી કે
: “જમાયે હુ ાં અબ્દુલ્રાશ ણફન અફી અબ્દીલ્રાશ
ાવે ગમ અને તેઓને વલાર કમો યાં ત ુ
તેની ાવે આ ફાફતે કઇ જલાફ ન શત.
આથી ભાયા ય જે કાંઇ લીતયુ ાં છે તેને ત
જાણનાય અલ્રાશ જ છે અને ભને ડય રાગ્મ કે
ઇભાભ વારદક (અ.વ.)એ કઇને ણ તેભના
જાનળીન તયીકે નનયુક્ત નથી કમો આથી હુ ાં
કબ્રે નફી (વ.અ.લ.) ાવે શોંચ્મ અને
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કબ્રના વીયશાને ફેવીને અલ્રાશને ુકામો અને
તેનાથી ઇસ્તેગાવશ કયી. છી હુ ાં નલચાયલા
રાગ્મ કે હુ ાં ઝનાદે કશની ભાન્મતા મુજફ
અભર કરૂ. છી તેઓના નલળે નલચાયુુ અને
છી ભેં તેઓની પાનવક ભાન્મતાને જઇ. છી
ભેં કહ્ુાં કે હુ ાં ખાયે જીઓની ભાન્મતા મુજફ
અભર કરૂાં અને અમ્ર ણફર ભઅરૂપ અને નશી
અનનર મુન્કય કરૂ અને ભાયી તરલાયથી જગ
ાં
કરૂ તમાાં સુધી કે હુ ાં મ ૃતયુ ામુ. છી ભેં તેઓની
ભાન્મતા નલળે નલચાયુુ ત ભને તે ભાન્મતા
પાનવક રાગી. હુ ાં ભનભન નલચાયી યહ્ય શત
અને ચારી યહ્ય શત. એલાભાાં ઇભાભ વારદક
(અ.વ.)ના વશાફીઓભાાંથી એક વ્મશ્ક્ત ભાયી
ાવેથી વાય થમા અને ભને કહ્ુાં : શુ ાં ત ુાં ચાશે
છે કે હુ ાં તાયા ભાટે ઇભાભ મ ૂવા કાણઝભ (અ.વ.)
બસાએરૂદ્દરજાત
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ાવેથી ઇજાઝત રઇ રઉ (કે ત ુને મુરાકાત
આે)? ભેં : શા તે ગમ થડ વભમ વાય
નશત થમ કે તે ભાણવ યત આવ્મ અને
ભને : “ઉબા થા અને ઇભાભ (અ.વ.)ની
ણખદભતભાાં શચી જા. જમાયે ઇભાભ મ ૂવા
કાણઝભ (અ.વ.)એ ભને જમ, ત ભને કાંઇ  ૂછાં
એ શેરા જ કહ્ુાં : અમ રશળાભ ! ન ત
ઝનાદે કશની (ભાન્મતા) તયપ ન ત ખાયે જીઓ
તયપ ન ત કદયીમશ તયપ ફલ્કે અભાયી
ભાન્મતા તયપ આલ. ભેં : આ ભાયા ભાણરક
છ. છી ભેં તેઓને વલાર કમો ત જે કાંઇ ભેં
ઇયાદ કમો શત, તે મુજફ જલાફ આપ્મ.
(ફેશાય : ૪૮/૫૧, શદીવ : ૪૭).
૯૧૦) અબ્દુલ્રાશ ણફન અિાઅ ભક્કીએ શદીવ
લણુલી : “ભને શઝયત ઇભાભ ભશમ્ભદ ફારકય
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(અ.વ.)ની ણઝમાયતની તીવ્ર ઇચ્છા થઇ, તમાયે
હુ ાં

ભક્કા

શત.

હુ ાં

પકત

ઇભાભ

ફારકય

(અ.વ.)ની ણઝમાયતના ળકને રીધે જ હુ ાં
ભદીના ગમ. તે યાનત્રએ હુ ાં લયવાદ અને તીવ્ર
ઠાંડીભાાં પવાઇ ગમ. છી હુ ાં અડધી યાત્રે ઇભાભ
(અ.વ.)ના ઘયના દયલાજે શોંચ્મ. ભેં નલચાયુુ
કે હુ ાં આ વભમે દયલાજ નશીં ખટખટાવુ.ાં હુ ાં
વલાય સુધી યાશ જઇળ. હુ ાં આ મુજફ નલચાયી
યહ્ય શત, એલાભાાં જ ભેં ઇભાભ (અ.વ.)ને
તેભની કનીઝને પયભાલતા વાાંબળ્મા કે “ઇબ્ને
અિાઅના ભાટે દયલાજ ખર તેણે આજની
યાત્રે ઠાંડી રાગી છે અને તકરીપ શોંચી છે .
કનીઝે દયલાજ ખલ્મ અને હુ ાં અંદય દાખર
થમ.

(અર

ભનાકીફ

:

૪/૧૮૮,

અર

ખયાએજ લર જયાએશ : ૨/૫૯૪, કશફુર
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ગુમ્ભશ :૨/૧૩૯, ફેશાય : ૪૬/૨૩૫, શદીવ :
૭).
ુ ા (વ.અ.લ.)ને
ફાફ – ૧૩ : શઝયત યસ ૂરેખદ
અને તેભના છી અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)ને જે
કુદયત આલાભાાં આલી છે , કે ફેળક ઝાડ
અલ્રાશની યજાથી તેઓની ઇતાઅત કયે છે .
આ ફાફભાાં ૧૧ શદીવ છે .
૯૧૧) શમ્ભાદ ણફન ઉસ્ભાને શઝયત ઇભાભ
જાપય વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે :
“ફેળક,

રકભાાંથી

અમુક

લાત

વાાંબીને

ઇભાન રાલે છે , ત અમુક રક જમા લગય
ઇભાન નથી રાલતા. ફેળક, એક ભાણવ
ુ ા (વ.અ.લ.)ની ાવે આવ્મ
શઝયત યસ ૂરેખદ
અને કહ્ુાં કે : ભને નનળાની ફતાલ. આથી
ુ ા (વ.અ.લ.)એ ફે વ ૃક્ષને કહ્ુાં
શઝયત યસ ૂરેખદ
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કે તભ ફાંને બેગા થઇ જાઓ, ત ફાંને વ ૃક્ષ
બેગા થઇ ગમા. છી કહ્ુાં કે, તભ ફાંને જુદા
થઇ જાઓ, ત ફાંને વ ૃક્ષ જુદા થઇ ગમા અને
ફાંને વ ૃક્ષ તેભની જગ્માએ ાછા પમાુ. આથી તે
ભાણવ ઇભાન રાવ્મ. (ફેશાય : ૧૭/૩૬૬,
શદીવ : ૧૩).
૯૧૩) શાયીવએ શદીવ લણુલી કે : “અભ
શઝયત અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.)ની વાથે
ફશાય નીકળ્મા અને એક નદીના નીચાણલાા
બાગભાાં શોંચ્મા. તમાાં એક ઝાડનુ ાં થડ શત.ુાં
તેના મ ૂ ફાકી શતા અને તેની ડાીઓ સુકાઇ
ગઇ શતી. છી ઇભાભ (અ.વ.) તેભના શાથને
ઝાડ ય ભામો અને પયભાવ્યુ ાં : પયીલાય
અલ્રાશની યજાથી રીલુછ
ાં ભ અને પદાય ફની
જા. એલાભાાં ઝાડની ડાીઓ ઉવલા રાગી
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અને તેના ય ગુરાફના પ રાગી ગમા.
અભએ પને તડમા અને ખાધા અને અભાયી
વાથે રીધા. ફીજા રદલવે અભ પયી તેની ાવે
ગમા, ત તે રીલુછ
ાં ભ અને પદાય શત.ુાં (અર
ભનાકીફ : ૨/૩૨૭, અર ખયાએજ લર
જયાએશ : ૨/૭૧૮, ફેશાય : ૪૧/૨૪૮, શદીવ
: ૧).
૯૧૬) ઇબ્રારશભ ણફન ઇસ્શાકે ભશમ્ભદ ણફન
ફુરાન અયાુપેઇથી અભને શદીવ લણુલી કે :
“ભાય એક કાકાન દીકય શત કે જેનુ ાં નાભ
શવન

ણફન

અબ્દુલ્રાશ

શત ુ

તે

ઝારશદ

(દુનનમાથી નલયકત) શત અને તે ઝભાનાના
રકભાાં વોથી લધાયે ઇફાદત કયનાય શત.
ફાદળાશ તેની મુરાકાત કયત, ઘણીલાય તે
સુરતાનનુ ાં સ્લાગત વખ્ત ળબ્દભાાં નવીશત
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અને અમ્ર ણફર ભઅરૂપની વાથે કયત. તેની
બરાઇના

રીધે

સુરતાન

(આ

લાતને)

ફયદાશત કયી રેત. તેના રૂશાની ભયતફા ના
કાયણે એટરે સુધી કે એક રદલવ શઝયત
ઇભાભ મ ૂવા ણફન જઅપય (અ.વ.) ભશ્સ્જદભાાં
દાખર થમા અને તે ભાણવને જમ અને તેને
ઇળાય કમો અને છી તેને કહ્ુાં : અમ
અબુઅરી ! ત ુાં જે શ્સ્થનતભાાં છે , તે ભાયી નજીક
લધાયે વાંદ કયલા રામક છે . નવલામ એકે
તાયી ાવે ભઅયે પત નથી. ત ુાં જા અને
ભઅયે પત શાાંનવર કય. તેણે : હુ ાં આના ય
કુયફાન થાઉ. ભઅયે પત શુ ાં છે ? ઇભાભ
(અ.વ.) ત ુાં જા અને દીનન ઊંડ અભ્માવ કય
અને શદીવ ભેલ. તે : કની ાવેથી ભેવુ ?
ઇભાભ (અ.વ.) અનવ ણફન ભારીક અને
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ભદીનાના પકશાઓ ાવેથી ભેલ અને છી
તે શદીવને ભાયી વાભે યજુ કય.
છી તે ભાણવ તેઓ (પકશા ાવે) ગમ,
તેઓથી લાત કયી અને છી ઇભાભ (અ.વ.)
ાવે આવ્મ અને ઇભાભ (અ.વ.)ની વાભે તે
ફધુ જ ઢયુ ત ઇભાભ (અ.વ.)એ તે ફધી જ
લાતને યદ કયી દીધી અને પયભાવ્યુ,ાં “જા અને
ભઅયે પત શાાંનવર કય”. તે ભાણવ દીનને
અશેભીય્મત આનાય શત તે વતત ઇભાભ
મ ૂવા કાણઝભ (અ.વ.) ાવે જુસ્તજુ કયત યહ્ય.
તમાાં સુધી કે ઇભાભ (અ.વ.) તેભના ફાગભાાંથી
ફશાય

નીકળ્મા,

ત

તે

ભાણવ

ઇભાભ

(અ.વ.)ની ાછ ગમ અને ઇભાભ (અ.વ.)ને
યસ્તાભાાં ભી ગમ અને કહ્ુ,ાં હુ ાં આના ય
કુયફાન થાઉ ! હુ ાં આના ફાયાભાાં અલ્રાશની
બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.384

HAJINAJI.com

ફાયગાશભાાં હુજ્જત કયીળ, ભાટે તભ ભને
ભઅયે પત તયપ ભાગુદળુન આ. આથી ઇભાભ
(અ.વ.) તેને શઝયત અરી (અ.વ.) (ની
નલરામત) નલળે જણાવ્યુ ાં અને તેને જણાવ્યુ ાં કે
શઝયત અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.) શઝયત
ુ ા (વ.અ.લ.)ના ફાદ (લવી) શતા અને
યસ ૂરેખદ
છી તે ભાણવને

અબુફક્ર અને ઉભયની

ભ ૂનભકા નલળે જણાવ્યુ,ાં ત તે ભાણવે આ તભાભ
ફાફતને કબ ૂર યાખી, છી તેણે કહ્ુ,ાં શઝયત
અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.)ના ફાદ કણ ?
ઇભાભ (અ.વ.) ઇભાભ શવન (અ.વ.) તેભના
ફાદ ઇભાભ હવ
ુ ૈન (અ.વ.) એભ જણાલતા
જણાલતા ખુદ વાતભાાં ઇભાભ સુધી લાત
શોંચી. ત ઇભાભ ખાભળ થઇ ગમા. ત તે
ભાણવે : આ જે (લવીએ યસ ૂર (વ.અ.લ.))
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કણ છે ? ઇભાભ (અ.વ.) હુ ાં તને જણાવુ,ાં ત
ત ુાં કબ ૂર કયી રઇળ ? તે : હુ ાં આના ય
કુયફાન થાઉ, હુ ાં કબ ૂર કયીળ. ઇભાભ (અ.વ.)
આજના જભાનાભાાં તે હુ ાં છાં. તે : હુ ાં આના ય
કુયફાન થાઉ, શુ ાં આ નલળે દરીર કયતી કઇ
ચીજ છે ?
ઇભાભ (અ.વ.) ેરા વ ૃક્ષ ાવે જા આ કશીં
ઉમ્ભે ગમરાન નાભના વ ૃક્ષ તયપ ઇળાય કમો
અને તે વ ૃક્ષને કશે કે તને મ ૂવા ણફન જાપય
(અ.વ.)એ કહ્ુાં છે કે : ત ુાં આગ લધ. તે
ભાણવ વ ૃક્ષ ાવે ગમ, છી તે કશે છે કે :
અલ્રાશની કવભ ! ભેં જયુ ાં કે જભીન પાટી
અને તે વ ૃક્ષ ઇભાભ (અ.વ.)ની વભક્ષ આલીને
ઉભુ યહ્ુ.ાં તમાયે ઇભાભ (અ.વ.) તે વ ૃક્ષને
ઇળાય કમો, અને તે યત પયી ગયુ. તે
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ભાણવે (ઇભાભ ઇભાલીન) ઇકયાય કયી રીધ
એ છીથી તે ભાણવે સુકૂત ધાયણ કયી રીધુ,ાં
તમાયફાદ કઇએ તેને લાતચીત કયતા ણ ન
જમ. આ શેરા તે વાયા સ્લપ્ન જત કે જે
તેને ફતાલલાભાાં આલતા. છી તેને સ્લપ્ના
આલતા ફાંધ થઇ ગમા. તમાયફાદ એક યાનત્રના
તેણે સ્લપ્નભાાં શઝયત ઇભાભ વારદક (અ.વ.)ને
જમા અને તેણે ઇભાભ (અ.વ.)ને સ્લપ્ન ફાંધ
થલા નલળે જણાવ્યુ ાં : ત ઇભાભ (અ.વ.) ત ુાં
ગભગીન ન થા કાયણ કે ફેળક, જમાયે
ભઅનભન ઇભાનભાાં દ્રઢ થઇ જામ છે , ત તેને
સ્લપ્ન દે ખાવુ ફાંધ કયી દે લાભાાં આલે છે .
(ફેશાય : ૪૮/૬૭, શદીવ : ૪૮ & ૫૮/૧૮૮,
શદીવ : ૫૪).
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ફાફ – ૧૪ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) જે કઇ
તેભના દયલાજાઓ ય આલે છે તેઓને જાણે
છે & તેઓના યશેલાની જગ્માથી તેઓ દાખર
થલાની યજા ભાાંગે તે શેરા જ જાણે છે .
આ ફાફભાાં ૩ શદીવ છે .
૯૨૪) અબ્દુલ્રાશ ણફન અતાએ શદીવ લણુલી
કે : “હુ ાં યાનત્રના વભમે ભક્કાભાાં દાખર થમ
અને તલાપ અને વઇથી પાયીગ થમ શજુ યાનત્ર
ફાકી શતી, ભેં નલચાયુુ કે : શઝયત ઇભાભ
ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)ની ણખદભતભાાં જઉ
અને ફાકીની યાનત્ર ઇભાભ (અ.વ.)થી શદીવ
વાાંબળુ. હુ ાં ઇભાભ (અ.વ.)ના દયલાજે શોંચ્મ
અને ભેં દયલાજ ખટખટાવ્મ તમાયે ભેં ઇભાભ
(અ.વ.)ને પયભાલતા વાાંબળ્મા કે : અગય
અબ્દુલ્રાશ ણફન અતા શમ, ત તેને ઘયભાાં
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દાખર કયી દ. તેણે કહ્ુાં કે : કણ છે ? ભેં :
અબ્દુલ્રાશ ણફન અતા. ત તેણે : દાખર થઇ
જા.

(ફેશાય

:

૪૬/૨૩૬,

શદીવ

:

૧૨,

ભઅજભ યે જા ણરર શદીવ : ૧૧/૨૭૬).
ફાફ – ૧૫ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) જમાયે
જાશેયી ણખરાપત ય આલે છે તમાયે જનાફે
દાવ ૂદ (અ.વ.)ની હક
ુ ુ ભતની જેભ પેવર કયે છે .
આ ફાફભાાં ૫ શદીવ છે .
૯૨૫) અફાને શદીવ લણુલી કે : ભેં શઝયત
ઇભાભ વારદક (અ.વ.)ને પયભાલતા વાાંબળ્મા
કે, “આ દુનનમાન અંત નશીં આલે નવલામ કે
ભાયા (પયઝાંદભાાંથી) એક ભાણવ ફશાય આલળે
કે જે જનાફે દાવ ૂદ (અ.વ.)ની હુકૂભતની જેભ
પેંવર કયળે. તે ગલાશ નશીં ભાાંગે. દયે ક
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નપવને તેન પેંવર આળે.” (કાપી :૧/૩૯૮,
શદીવ : ૨, ફેશાય : ૫૨/૩૨૦, શદીવ : ૨૨).
૯૨૭) અબુ ઉફેદાએ શદીવ લણુલી કે : શઝયત
ઇભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં :
જમાયે શઝયત કાએભે આરે ભશમ્ભદ (અ.વ.)
કેમાભ (ઝહુય) કયળે, તમાયે તેઓ જનાફે દાવ ૂદ
(અ.વ.) અને જનાફે સુરમભાન (અ.વ.)ના
પેવરાની

જેભ પેવર

આળે અને

રક

ાવેથી ગલાશ નશીં ભાાંગે. (કાપી : ૧/૩૯૭,
શદીવ : ૧, ફેશાય : ૫૨/૩૨/૨૪, તપવીયે
નુરૂસ્વકરૈન

:

૪/૪૫૨,

શદીવ

:

૨૯,

મુસ્તદયકુર લવાએર : ૧૭/૩૬૪, શદીવ :
૨૧૫૮૭).
૯૨૯) અફી ઉફૈદશ અરશદ્દાઅ લણુલે છે કે :
“અભે

શઝયત
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(અ.વ.)ના વભમભાાં કે જમાયે તેઓની ળશાદત
થઇ, તમાયે એલા ઘેટાઓ (ના ધણ)ની જેભ
બટકી યહ્યા શતા કે જેન કઇ ગલા ન શત.
અભાયી મુરાકાત વાણરભ ણફન અફી શપવશ
વાથે થઇ, તમાયે તેણે કહ્ુાં : અમ અબુ ઉફેદશ !
તાયા ઇભાભ કણ છે ? ભેં : ભાયા ઇભાભ આરે
ભશમ્ભદ (અ.મુ.વ.) છે . ત તેણે : ત ુાં શરાક
થમ અને (રકને ણ) શરાક કમો. શુ ાં
આણે ફાંને વાથે શતા, તમાયે શઝયત ઇભાભ
ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)ને પયભાલતા નથી
વાાંબળ્મા કે, “જે કઇ મ ૃતયુ ાભે અને તેના
ઉય કઇ ઇભાભ ન શમ, ત તે જાશેણરય્મતની
ભોત ભયે ર છે : શુ ાં ત ુ નથી જાણત કે તેઓ
(અ.મુ.વ.) તેભના પયઝાંદ જાપય (અ.વ.)ને
ઉમ્ભત ઉય ઇભાભ (અ.વ.) તયીકે છડી ગમા
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છે . ભેં : શા, ભાયી જાનની કવભ ! અલ્રાશે ભને
ભાઅયે પત અતા કયી છે .”
છી તેની મુરાકાત ફાદ જમાયે હુ ાં શઝયત
ઇભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)ને ભળ્મ ત ભેં
ઇભાભ (અ.વ.)ને કહ્ુાં કે ફેળક, વાણરભ ણફન
અફી શપવશ આ મુજફ કશે છે .” ત ઇભાભ
(અ.વ.)એ ભને કહ્ુાં કે “અમ અબુ ઉફૈદશ ! શુ ાં
ત ુાં નથી જાણત કે અભાયાભાાંથી કઇ મ ૃતયુ નથી
ાભતા નવલામ કે તેઓ તેભની ાછ એલા
જાનળીનને છડતા જામ છે કે જેઓ તેભના
અભર મુજફ અભર કયે છે અને તેભની વીયત
મુજફ ચારે છે અને જે ફાફત તયપ તેઓ
દાલત આતા શતા, તેની દાલત આે છે .
અમ અબુ ઉફેદશ ! ફેળક, અલ્રાશે જે કાંઇ
દાવ ૂદ (અ.વ.)ને આપ્યુ ાં શત ુાં તેને યકયુ ન શત ુાં
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કે તે સુરૈભાન (અ.વ.)ને આે. છી પયભાવ્યુ ાં
: અમ અબુ ઉફૈદશ ! જમાયે શઝયત કાએભે
આરે ભશમ્ભદ (અ.વ.) કેમાભ (ઝહુય) કયળે,
તમાયે તેઓ જનાફે દાવ ૂદ (અ.વ.) અને જનાફે
સુરૈભાન (અ.વ.)ના પેવરાની જેભ પેંવર
આળે અને રક ાવેથી ગલાશ નશીં ભાાંગે.
(કાપી : ૧/૩૯૭, શદીવ : ૧, ફેશાય : ૨૩/૮૫,
શદીવ : ૨૮ & ૨૬/૧૭૬, શદીવ : ૫૫).
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ફાફ – ૧૬ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) તેભના
નળમાને ઓખે છે જમાયે તેઓ ફીભાય થામ છે
અને તમાયે દુઆ કયે છે અને ગભગીન થામ છે .
જ કે તેઓ અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ની (જાશેયી)
નજયથી દૂયશમ છે . (ત ણ).
આ ફાફભાાં ૨ શદીવ છે .
૯૩૧ ) રૂભમરશએ શદીવ લણુલી કે : “શઝયત
અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.)ના ઝભાનાભાાં
ભને વખ્ત તાલ આવ્મ. જુમઆ
ૌ ના રદલવે
ળયીયભાાં થડી શલાળ રાગી, ત ભેં નલચાયુુ કે
: ભાયા ળયીય ય થડુ ાણી યે ડલા અને
શઝયત

અભીરૂર

ભઅભેનીન

(અ.વ.)ની

ાછ નભાઝ અદા કયલા કયતા લધાયે
અપઝર કઇ ચીજ નથી. ભેં આ મુજફ કયુુ
અને ભશ્સ્જદ ગમ. જમાયે શઝયત અભીરૂર
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ભઅભેનીન (અ.વ.) નભમ્ફય ય તળયીપ રઇ
ગમા તમાયે ભને પયી તાલ ચઢમ. જમાયે
શઝયત અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.) યત
નીચે ઊતમાુ (નભાઝ ફાદ) કસ્ર નાભની
જગ્માભાાં

પ્રલેશમા,

તમાયે

હુ ાં

ણ

ઇભાભ

(અ.વ.)ની વાથે દાખર થમ. ત ઇભાભ
(અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં : અમ રૂભમરશ ! ભેં તને
થડા વભમ ભાટે અસ્લસ્થ જમ. ભેં : શા અને
ભેં ભાયી (ફીભાયીથી) તભાભ ફાફત જણાલી
અને ઇભાભ (અ.વ.)ની ાછ નભાઝ અદા
કયલા નલળે યગ્ફતની ણ ભેં જાણ કયી. ત
ઇભાભ (અ.વ.)એ : “અમ રૂભમરશ ! કઇ ણ
ભઅભીન એલ નથી કે જે ફીભાય થામ
નવલામ કે અભ ણ તેની ફીભાયીભાાં ફીભાય
થઇએ છીએ અને ન ત તે ગભગીન થામ છે
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નવલામ કે અભ ણ તેના ગભભાાં ગભગીન
થઇએ છીએ. તે દુઆ નથી કયત નવલામ કે
અભ તેની દુઆ ય આભીન કયીએ છીએ અને
તે ખાભળ નથી યશેત નવલામ કે અભ તેના
ભાટે દુઆ કયીએ છીએ. ભેં : મા અભીયર
ભઅભેનીન (અ.વ.) ! અલ્રાશ ભને આના
ઉય કુયફાન કયે . શુ ાં આ ફાફત એ રક ભાટે
જ છે કે જેઓ અશીં કસ્ર નાભની જગ્માએ
ભોજૂદ છે . શુ ાં આ જભીનના આવાવભાાં
જેઓ છે , તેઓને ણ જુઓ છ ? ઇભાભ
(અ.વ.) અમ રૂભમરશ ! ભઅભીન ચાશે
જભીનના  ૂલુભાાં શમ કે નિભભાાં શમ, તે
અભાયાથી છ નથી શત.” (યે જાલુર કળી :
૧૦૨, અર રશદામત ુર કુફયા : ૧૫૭, ઇળાુદુર
ુ : ૨/૨૮૨, ફેશાય : ૨૬/૧૪૦/૧૧).
કુલફ
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ફાફ – ૧૭ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)ના તેભના
નળમા ભાટેના કર નલળે કે : “અગય તેઓ
(નળમા)ના ભોં ય રગાભ શત અને તેઓ
યાઝદાયી યાખતા શતે ત અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.)
તેઓને જે કાંઇ ણ મ ૃતયુ અને ફરા નલગેયે
શોંચનાયી છે , તે નલળે જણાલતે.”
૯૩૨) ઇબ્ને મુસ્કાનએ કહ્ુાં કે ભેં અબુફવીયને
કશેતા વાાંબળ્મા કે : “ભેં શઝયત ઇભાભ જાપય
વારદક (અ.વ.)ને કહ્ુાં : “શઝયત અભીરૂર
ભઅભેનીન (અ.વ.)ના અસ્શાફ મ ૃતયુ અને
ફરાઓનુ ાં ઇલ્ભ ધયાલતા શલા છતા, તેઓ
ય ળા ભાટે મુવીફત ડી?
ત ઇભાભ (અ.વ.)એ ગુસ્વે થએર વ્મશ્ક્તની
જેભ જલાફ આપ્મ કે : “તેઓની મુવીફત ખુદ
તેઓની તયપથી જ શતી.”
બસાએરૂદ્દરજાત
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ભેં : “ત છી આને (મ ૃતયુ અને ફરાનુ ાં ઇલ્ભ
અસ્શાફને જણાલલાથી) કઇ ફાફતે યકેરા છે
? ઇભાભ (અ.વ.) આ દયલાજાને ફાંધ કયી
દે લાભાાં આલેર છે , નવલામ કે શઝયત ઇભાભ
હુવૈન ઇબ્ને અરી (અ.વ.)એ તેભાાંથી થડી
ચીજને ખરી શતી. અમ અબુ ભશમ્ભદ ! તેઓ
(અસ્શાફે ઇભાભ હુવૈન અ.વ.)ના ભ ય
રગાભ શતી.” (કાપી : ૧/૨૬૫, શદીવ : ૨,
ુ
ફેશાય : ૨૬/૧૪૪, શદીવ : ૧૭, ખાતેભતર
મુસ્તદયક : ૫/૨૭૬).
૯૩૪) અબુ ફવીયે શદીવ લણુલી કે : ભેં
શઝયત ઇભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)ને કહ્ુાં :
“જેલી

યીતે

શઝયત

અભીરૂર

ભઅભેનીન

(અ.વ.) તેભના અસ્શાફને તેભના બનલષ્મ નલળે
અને મુશકેરીઓ નલળે જણાલતા શતા, તે યીતે
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અભને કણ જણાલળે ?” ઇભાભ (અ.વ.) શુ ાં
તભાયા દયમ્માન તેઓના જેવુ કઇ છે ?
તેઓના ભ ય રગાભ શતી. (અર ખયાએજ
લર જયાએશ : ૨/૭૪૩, ફેશાય : ૨૬/૧૪૫,
શદીવ : ૧૮).
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વળભાગ - ૬
ફાફ – ૧ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) તેઓના
નળમાઓના

મ ૃતયુ

વભમને

અને

તેઓની

તકરીપના કાયણને જાણે છે .
આ ફાફભાાં ૧૬ શદીવ છે .
૯૩૭) અસ્ફગ ણફન નુફાતાએ શદીવ લણુલી
કે : “જમાયે શઝયત અભીરૂર ભઅભેનીન
(અ.વ.)ની વાભે કઇ ભાણવ આલત, ત આ
તેને પયભાલતા : અમ પરાણા ! તૈમાય થઇ જા
અને તાયા ભાટે જે ચાશત શમ તે તૈમાય યાખ.
ત ુાં પરાણા રદલવે ફીભાય થઇળ અને તાયી
ફીભાયીનુ ાં કાયણ પરાણુ-ાં પરાણુાં શળે. ત ુાં પરાણા
પરાણા ભરશનાભાાં મ ૃતયુ ાભીળ અને પરાણા
રદલવે અને પરાણી કરાકે મ ૃતયુ ાભીળ. વઅદ
કશે છે કે ભેં આ લાત શઝયત ઇભાભ ભશમ્ભદ
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ફારકય (અ.વ.)ને કશીં, ત ઇભાભ (અ.વ.)એ
પયભાવ્યુ ાં કે, આ મુજફ થત ુ શત.ુાં ભેં : હુ ાં
આના ય કુયફાન થાઉ, ળા ભાટે એજ યીતે
આ અભને નથી જણાલતા કે અભ ણ
તૈમાયી કયીએ ?”
ઇભાભ (અ.વ.) “આ દયલાજાભાાંથી જલાફને
શઝયત અરી ઇબ્ને હુવૈન (અ.વ.)એ ફાંધ કયી
દીધ, તમાાં સુધી કે અભાયા કાએભ કેમાભ
કયળે.” (અર

ભનાકીફ

:

૨/૧૦૫,

અર

ખયાએજ લર જયાએશ : ૨/૭૦૭, ભદીનત ુર
ભઆજજઝ : ૨/૧૭૪, ફેશાય : ૨૬/૧૪૫,
શદીવ : ૨).
૯૪૦) રશળાભએ શદીવ લણુલી : “ભેં નભનાભાાં
એક કનીઝ ખયીદલાન ઇયાદ કમો, ત ભેં
શઝયત ઇભાભ અબુર શવન (અ.વ.)ને આ
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નલળે ભળલેય રેલા ભાટે ત્ર રખ્મ. યાં ત ુ
ઇભાભ (અ.વ.)એ ભને કઇ જલાફ ન આપ્મ.
ફીજા રદલવે હુ ાં કનીઝના ભાણરક ાવે શત,
તમાયે ઇભાભ ભાયી ાવેથી વાય થમા. કનીઝ
તમાયે ફેઠી શતી. હુ ાં કનીઝને જમ યહ્ય શત.
ઇભાભ (અ.વ.)એ તે કનીઝ વાભે નજય કયી
અને આ આના ઘયે તળયીપ રઇ ગમા.
છી ભને ત્ર રખ્મ : કનીઝભાાં કઇ ઐફ
નથી નવલામ એ કે તેણીની ઉમ્ર ઓછી છે
આથી હુ ાં કનીઝ ખયીદલાથી યકાઇ ગમ છી
હુ ાં શજુ ભક્કાથી ફશાય નશત નીકળ્મ, તમાાં
સુધીભાાં કનીઝ મ ૃતયુ ાભી.” (ફેશાય : ૪૮/૫૩,
શદીવ : ૧).
૯૪૨) અબુફવીયે

શઝયત ઇભાભ વારદક

(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “અમ અબુ
બસાએરૂદ્દરજાત
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ભશમ્ભદ ! અબુ શમ્ઝા શુ ાં કયે છે ? તેણે કહ્ુાં :
હુ ાં આના ઉય કુયફાન થાઉ ! હુ ાં તેને વાયી
શારતભાાં છડીને આવ્મ છાં. ઇભાભ (અ.વ.)
જમાયે ત ુાં તેની ાવે યત જા, ત તેને વરાભ
કશેજે

અને

ભરશનાભાાં

તેને
પરાણા

જણાલજે
રદલવે

કે

તે

પરાણા

મ ૃતયુ

ાભળે.

અબુફવીય : હુ ાં આના ય કુયફાન થાઉ !
અભાયા ભાટે તેના રદર ભાાં રાગણી છે . અને
તે આન નળમા છે . ઇભાભ (અ.વ.) તે વાચુાં
કહ્ુ,ાં જે કાંઇ અભાયા ાવે છે , તે તેના ભાટે
ફશેતય છે . અબુ ફવીય : હુ ાં આના ય
કુયફાન થાઉ, (તેભ છતાાં ણ) તે તભાય
નળમા છે . ઇભાભ (અ.વ.) શા, એ શ્સ્થનતભાાં કે
જમાયે તે ડયે ત અલ્રાશને નનગેશફાન ભાને
અને ગુનાશથી અટકી જામ આ મુજફ અભર
બસાએરૂદ્દરજાત
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કયળે ત તે અભાયી વાથે અભાયા દયજ્જે શળે.
અબુ ફવીય : હુ ાં યત પમો અને છી અબુ
શમ્ઝા લધુ ન જીલીત યહ્ય અને તે જ વભમે
અને તે જ રદલવે મ ૃતયુ ામ્મ.” (યે જારે કળી :
૨૦૨/૩૫૬, દરાઇલુર ઇભાભશ : ૨૫૬, શદીવ
: ૧૮૩, કળફુર ગુમ્ભશ : ૨/૧૯૦, ફેશાય :
૪૭/૭૮/૫૨).
ફાફ – ૨ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) મ ૃતયુન ુ ાં ઇલ્ભ,
ફરાનુ ાં ઇલ્ભ, અયફના નવફનુ ાં ઇલ્ભ અને
પસ્લુર ખેતાફનુ ાં ઇલ્ભ જાણે છે .
આ ફાફભાાં ૧૬ શદીવ છે .
૯૫૩) એફાફશ ણફન યીબઇ
ૌ એ શદીવ લણુલી કે
ભેં

શઝયત

અરી

(અ.વ.)ને

પયભાલતા

વાાંબળ્મા : “તભ ભને ગુભાલી દ એ શેરા
ભને  ૂછી ર, શુ ાં તભએ વ્મશ્ક્તને વલાર નશીં
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કય કે જેની ાવે મ ૃતયુન ુ ાં અને ફરાઓનુ ાં અને
નવફનુ ાં ઇલ્ભ છે ?” (ફેશાય : ૨૬/૧૪૬, શદીવ
: ૨૪).

૯૫૭) અબ્દુલ્રાશ ણફન જુન્ફએ શદીવ લણુલી
કે શઝયત ઇભાભ અરીયઝા (અ.વ.)એ તેને
ત્ર રખ્મ કે : “અમ્ભા ફઅદ, શઝયત
ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.) અલ્રાશની ભખ્લ ૂક ય
તેના અભાનતદાય છે છી જમાયે શઝયત
ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.)ની લપાત થઇ, તમાયફાદ
અભ તેભના લાયવદાય છીએ. આથી અભ
અલ્રાશની જભીન ય અલ્રાશના અભાનતદાય
છીએ. અભાયી ાવે મ ૃતયુન ુ ાં અને ફરાનુ ાં અને
અયફના નવફનુ ાં અને ઇસ્રાભ ય ૈદા
થનાયનુ ાં ઇલ્ભ છે .” (ફેશાય: ૨૬/૧૪૬/૨૨).
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૯૬૧) અબુ ફવીયે

શઝયત ઇભાભ જાપય

વાદીક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે :
“અમ અબુ ફવીય ! અભ એશરેફૈત (અ.મુ.વ.)
છીએ, અભને મ ૃતયુન,ુ ાં ફરાનુ ાં અને લવીઓનુ ાં
ઇલ્ભ અને શક અને ફાતીરના તપાલતનુ ાં ઇલ્ભ
આલાભાાં આવ્યુ ાં છે . અભ અભાયા નળમાને
એલી યીતે જાણીએ છીએ કે જેલી યીતે એક
ભાણવ તેના ઘયના રકને જાણે છે .” (ફેશાય :
૨૬/૧૪૬/૨૫).
ફાફ – ૩ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) મુદાુ ઓને
જીલીત કયે છે & અલ્રાશની યજાથી અંધ અને
કઢીલાાને નળપા દે છે .
આ ફાફભાાં ૮ શદીવ છે .
૯૬૯) અબુફવીયે શદીવ લણુલી કે : “હુ ાં શઝયત
ઇભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.) અને શઝયત
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ઇભાભ જાપય વાદીક (અ.વ.)ની ણખદભતભાાં
શાજય થમ. ભેં તેઓ ફાંને શઝયાતને કહ્ુ:ાં શુ ાં
ુ ા (વ.અ.લ.)ના
આ ફાંને શઝયત યસ ૂરેખદ
લાયવદાય છ ? તેઓ : શા. ભેં કહ્ુાં : ત છી
શુ ાં શઝયત

ુ ા
યસ ૂરેખદ

(વ.અ.લ.)

અંફીમા

(અ.મુ.વ.)ના લાયીવ છે અને તેઓ જે કાંઇ
નફીઓ જાણતા શતા, તેને જાણતા શતા ?
ઇભાભ (અ.વ.) શા. ભેં : શુ ાં આ મુદાુઓને
જીલીત કયલા ય અને અંધ તથા કઢીને નળપા
આલા ય ળશ્ક્ત ધયાલ છ ? ઇભાભ
(અ.વ.) શા, અલ્રાશની યજાથી. છી પયભાવ્યુ ાં
: “અમ અબુ ભશમ્ભદ ! ત ુાં ભાયી ાવે આલ.
છી ઇભાભ (અ.વ.)એ તેભના શાથથી ભાયી
આંખ અને ભાયા ચશેયા ય સ્ળુ કમો. ત હુ ાં
(અફી ફવીય કે જેઓ અંધ શતા તેઓ) સ ૂમુ,
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ચાંદ્ર, આવભાન અને જભીન, ભકાન અને
ઘયભાાં જે કાંઇ શત ુ, તેને જલા રાગ્મ. ઇભાભ
(અ.વ.) ત ુાં ચાશે ત આ શ્સ્થનતભાાં જ યશે અને
રક ય જે કાંઇ છે , તે તાયા ય ણ રાગુ
ડળે અને કમાભતના રદલવે તેઓના ઉય જે
કાંઇ થળે, તે તાયા ય ણ થળે અથલા ત ત ુાં
તાયી શેરાની શ્સ્થનત તયપ રટી જા, ત
તાયા ભાટે જન્નત ખારીવ યીતે શળે. ભેં : હુ ાં જે
શેરાની શ્સ્થનતભાાં શત, તે શ્સ્થનતભાાં રટી
જલા ચાહુ છાં છી ઇભાભ (અ.વ.) ભાયી આંખ
ય શાથ પેયવ્મ, ત હુ ાં જે શેરાની શ્સ્થનતભાાં
શત, તેભ જ થઇ ગમ. અરી (ણફન શકભ) કશે
છે : ભેં આ લાત ઇબ્ને અફી ઉભૈયને કયી, ત
તેણે જલાફભાાં કહ્ુાં : હુ ાં ગલાશી આુ ાં છાં કે આ
લાત એ જ યીતે શક છે કે જેલી યીતે રદલવ
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(ની યળની) શક છે . (કાપી : ૧/૪૭૦, શદીવ :
૩,

અર

ભનાકીફ

:

૪/૧૮૪,

ફેશાય

:

૪૬/૨૩૭, શદીવ : ૧૩).
૯૭૦) અબુ શમ્ઝા વભારીએ શઝયત ઇભાભ
અરી ઇબ્નુર હુવૈન (અ.વ.)થી શદીવ લણુલતા
કહ્ુાં કે : “ભેં ઇભાભ (અ.વ.)ને કહ્ુાં કે : “હુ ાં
આના ય કુયફાન થાઉ, હુ ાં આને ત્રણ
ફાફતના વલાર કરૂાં છાં અને હુ ાં ચાહુ ાં છાં કે
આ ભને તેન જલાફ તકય્મા લગય આ.
ઇભાભ (અ.વ.): તે (તકય્મા) તભાયા (યક્ષણ)
ભાટે છે . ભેં : હુ ાં આને પરાણા અને પરાણા
નલળે વલાર કરૂાં છાં. ઇભાભ (અ.વ.) તેઓ ફાંને
ઉય અલ્રાશની તભાભ રાનત થામ. તેઓ
ફાંને એ શ્સ્થનતભાાં મ ૃતયુ ામ્મા કે તેઓ ફાંને
કારપય શતા અને ભશાન અલ્રાશની વાથે નળકુ
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કયનાયા શતા. છી ભેં કહ્ુાં : શુ ાં અઇમ્ભશ
(અ.મુ.વ.) મુદાુ ઓને જીલીત કયે છે અને અંધ
તથા કઢીને નળપા આે છે અને ાણી ઉય
ચારે છે ? ઇભાભ (અ.વ.) અલ્રાશે કઇ નફીને
કઇ ચીજ આી નથી નવલામ કે તે શઝયત
ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.)ને અતા કયી છે અને
શઝયત ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.)ને એ આપ્યુ ાં છે કે
જે તેઓ (અંફીમા અ.મુ.વ.)ને ણ નશત ુાં
ુ ા
આપ્યુ.ાં ભેં : અને જે કાંઇ શઝયત યસ ૂરેખદ
(વ.અ.લ.) ાવે શત,ુાં તે તેઓએ શઝયત
અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.)ને અતા કયુુ શત ુાં
? ઇભાભ (અ.વ.) શા, તેઓના છી ઇભાભ
શવન (અ.વ.)ને અને ઇભાભ હવ
ુ ૈન (અ.વ.)ને
અને તેઓના ફાદ કમાભત સુધી એક છી
એક ઇભાભને દયે ક લુભાાં અને દયે ક ભશીને
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થતા લધાયાની વાથે અતા કયલાભાાં આલે છે
છી પયભાવ્યુ ાં : શા, અલ્રાશની કવભ દયે ક
ે . (ફેશાય : ૨૭/૨૯, શદીવ : ૧).
૯૭૨) અબુફવીયે શદીવ લણુલી કે : “ભેં
શઝયત ઇભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)ની વાથે
શજ કયી. જમાયે અભ તલાપ કયી યહ્યા શતા,
તમાયે ભેં ઇભાભ (અ.વ.)ને  ૂછયુ ાં : અમ પયઝાંદે
યસ ૂર ! હુ ાં આના ઉય કુયફાન થાઉ. શુ ાં
અલ્રાશ આ ભખ્લ ૂકને ભાપ કયી દે ળે ? ઇભાભ
(અ.વ.) ફેળક, ત ુાં જેઓને જઇ યહ્ય છે , તેઓ
ભટા બાગના લાાંદયાઓ અને સુવ્લય છે . ભેં :
આ

ભને

તેઓને

ફતાલ.

ત

ઇભાભ

(અ.વ.)એ અમુક ળબ્દ ઉચ્ચામાુ અને છી
તેઓન શાથ ભાયી આંખ ય પેયવ્મ. ત ભેં
એ રકને લાાંદયા અને સુવ્લય (ના સ્લરૂભાાં)
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જમા. ત આ ભને ડયાભણુાં રાગ્યુ ાં આથી
ઇભાભ (અ.વ.)એ તેભન શાથ ભાયી આંખ ય
પેયવ્મ, તેથી ભેં તેઓને શેરા જેલા જ જમા.
છી ઇભાભ (અ.વ.)એ : તભને જન્નતભાાં ખુળ
કયલાભાાં

આલળે

અને

તભને

જશન્નભની

આગના દયમ્માન ળધલાભાાં આલળે યાં ત ુ તમાાં
તભને ાભી નશીં ળકામ. અલ્રાશની કવભ !
તભાયાભાાંથી

ત્રણ

વ્મશ્ક્ત

ણ

જશન્નભભાાં

એકઠા નશીં થામ, અને ફે વ્મશ્ક્ત ણ નશીં
અલ્રાશની કવભ એક વ્મશ્ક્ત ણ નશીં.”
(દરાએલુર ઇભાભશ : ૨૮૨, શદીવ : ૨૨૬,
અર ખયાએજ લર જયાએશ :૨/૧૨૭, ફેશાય :
૪૭/૭૯, શદીવ : ૫૮, ૬૫/૧૧૮, શદીવ :
૪૪).
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૯૭૫) અબુફવી શદીવ લણુલી કે : “હુ ાં શઝયત
ઇભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)ની ણખદભતભાાં
શાજય થમ અને ભેં ઇભાભ (અ.વ.)ને કહ્ુાં : હુ ાં
આના

ઉય

કુયફાન

થાઉ

!

અભાયા

મુખારીપની ઉય અભ શુ ાં પઝીરત ધયાલીએ
છીએ ? અલ્રાશની કવભ ! તેઓભાાંથી એલા
ભાણવને હુ ાં જઉ છાં કે જે ફરાંદ રશિંભતલા
અને ફશેતયીન જીલન જીલનાય અને શ્રેષ્ઠ
શારતલા છે ? ઇભાભ (અ.વ.) ખાભળ થઇ
ગમા. તમાાં સુધી કે અભે ભક્કાની લાદીભાાં
શોંચી ગમા અને ભેં રકને અલ્રાશની
ફાયગાશભાાં ચીખ ુકાય કયનાયા જમા ત
ઇભાભ (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં : ચીખનાયા અને
ચીલ્રાનાયા કેટરા ફધા છે અને શાજીઓ
કેટરા ઓછા છે ? તે અલ્રાશની કવભ ! કે
બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.413

HAJINAJI.com

જેણે શઝયત ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.)ને નુબવ્ુ લત
ય ભફઉવ કમાુ અને તેભની રૂશ વાથે જન્નત
તયપ રઈ ગમા. અલ્રાશ કઇના આભારને
કબ ૂર નશીં કયે નવલામ કે તભાયા અને તભાયા
જેલાઓથી જ ખાવ કબ ૂર કયળે અને છી
ઇભાભ (અ.વ.) તેભના શાથથી ભાયા ચશેયા ય
સ્ળુ કમો છી પયભાવ્યુ ાં ત ુાં જ. જમાયે કે ભેં
ભખ્લ ૂક તયપ જયુ ાં કે તેઓ કુતયા, સુવ્લય અને
ગધેડાના સ્લરૂભાાં શતા અને અમુક રક શતા.
(અર ખયાએજ લર જયાએશ : ૨/૮૨૭,
ફેશાય : ૨૯/૨૭, શદીવ : ૨).
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ફાફ – ૪ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) અલ્રાશની
યલાનગીથી મુદાુ ને જીલીત કયે છે .
આ ફાફભાાં ૫ શદીવ છે .
૯૭૮) જભીર ણફન દયાુજએ શદીવ લણુલી કે :
હુ ાં શઝયત ઇભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)ની
ણખદભતભાાં શાજય શત. તમાયે એક ઔયત
દાખર થઇ અને તેણીએ કહ્ુાં : તેણી તાના
મુદાુ ફચ્ચાના ચશેયા ય એક રેશાપ ઓઢાડીને
અશીં આલી છે . ઇભાભ (અ.વ.) તેને : કદાચ તે
(ફાક) મ ૃતયુ નથી ામ્મ. આથી ત ુાં ઊબી થા
અને તાયા ઘય તયપ જા અને ગુસ્ર કય અને
અને ફે યકાત નભાઝ ઢ અને દુઆ કય અને
કશે કે : અમ તે (ખુદા) કે જેણે ભને તે (ફાક)
તમાયે અતા કયુુ કે જમાયે તે કઇ ચીજ ન શત.
શલે ફીજીલાય ણ ભને તે અતા કય. છી ત ુાં
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તે ફાકને શયકત આજે અને આ નલળે ફીજા
કઇને ન જણાલજે. તે સ્ત્રીએ એ મુજફ જ કયુ.ું
તેણી ગઇ અને ફાકને શરાવ્મ ત તે યડલા
રાગ્મ. (કાપી : ૩/૪૯૭, શદીવ : ૧૧,
દરાએલુ ઇભાભશ : ૨૭૮, શદીવ : ૨૧૫, અર
ભનાકીફ : ૩/૩૬૫, અદ્દઅલાત : ૬૯, શદીવ:
૧૬૬, અસ્વાકેફ પીર ભનાકીફ : ૩૯૫, શદીવ
: ૩૨૧, લવાએલુશળીઆ : ૮/૧૩૮, શદીવ :
૨૪૮, ફેશાય : ૪૭/૭૯, શદીવ : ૬૧).
૯૮૨) દાવ ૂદ ણફન કવીય અયુ કીએ શદીવ
લણુલી કે

: અભાયા વાથીદાયભાાંથી એક

વ્મશ્ક્તએ શજ કયી અને છી શઝયત ઇભાભ
જાપય વારદક (અ.વ.)ની ણખદભતભાાં શાજય
થમ અને કહ્ુ:ાં ભાયા નતા અને ભાયી ભાતા
આના ઉય કુયફાન થામ ! ભાયી તની મ ૃતયુ
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ાભી છે અને હુ ાં એકર થઇ ગમ છાં. ત
ઇભાભ (અ.વ.)એ : શુ ાં ત ુાં તેણીને ચાશત શત
? તે : શા, હુ ાં આના ય કુયફાન થાઉં. ઇભાભ
(અ.વ.) ત ુાં તાયા ઘયે યત જા, ત ુાં નજીકભાાં જ
ઘયે યત શોંચીળ તમાયે તેણી ખયાક ખાઇ
યશી શળે. તે : જમાયે હુ ાં ભાયી શજથી યત
આવ્મ અને ભાયા ઘયભાાં દાખર થમ ત ભેં
જયુ કે તેણી ફેઠી શતી અને ખાઇ યશી શતી.
(દરાએલુર ઇભાભશ : ૨૭૯, શદીવ : ૨૧૫,
અર ભનાકીફ : ૩/૩૬૫, અસ્વાકેફ રપર
ભનાકીફ : ૩૯૭, શદીવ : ૩૨૩, ભદીનત ુર
ભઆજજઝ : ૫/૩૭૧, શદીવ : ૧૭૨૦, ફેશાય :
૪૭/૮૦, શદીવ : ૬૪).

બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.417

HAJINAJI.com

ફાફ – ૫ : અઇમ્ભશ (અ.મુ.વ.) મુદાુ ઓની
ણઝમાયત કયે છે અને મુદાુઓ તેઓની ણઝમાયત
કયે છે .
આ ફાફભાાં ૧૯ શદીવ છે .
૯૮૪) અબુ ઉભાયશએ શઝયત ઇભાભ વારદક
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : ફેળક, અભીરૂર
ભઅભેનીન

(અ.વ.)ની

શ.

અબુફક્ર

વાથે

મુરાકાત થઇ તમાયે ત તેના નલરૂધ્ધ દરીર
કયતા કહ્ુાં : શુ ાં ત ુાં એ લાતથી યાજી નથી કે
ુ ા
આણા ફાંનેના દયમ્માન શઝયત યસ ૂરેખદ
(વ.અ.લ.) પેવર કયી દે . તેણે : તે કે લી યીતે
? અરી (અ.વ.)એ તેન શાથ કડમ અને
ભશ્સ્જદે

કુફાભાાં

રાવ્મા.

ત

તમાાં

શઝયત

ુ ા (વ.અ.લ.) ભોજૂદ શતા. તેભણે શ.
યસ ૂરેખદ
અબુફક્રની નલરૂધ્ધ પેંવર આપ્મ. આથી શ.
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અબુફક્ર ડયીને યત થમ, યસ્તાભાાં (ાછા
પયતી લખતે) તેની મુરાકાત શ. ઉભય વાથે
થઇ અને શ. ઉભયે કહ્ુાં : તાયા ય લામ થામ !
શુ ાં ત ુાં ફની શાળીભના જાદુને જાણત નથી ?
(કુયબુર અસ્નાદ : ૧૫૨, અર ખયાએજ લર
જયાએશ : ૨/૮૧૭, ફેશાય : ૬/૨૪૭, શદીવ :
૮૦, ૨૭/૩૦૩, શદીવ : ૨).
૯૮૬) વભાઅશએ શદીવ લણુલી કે : હુ ાં શઝયત
ઇભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)ની ણખદભતભાાં
શાજય થમ અને હુ ાં ભનભન ફરી યહ્ય શત.
ઇભાભ (અ.વ.) ભને જમ અને પયભાવ્યુ ાં : તને
શુ ાં થઇ ગયુ ાં છે કે ત ુાં ભનભન ફરી યહ્ય છે ?
શુ ાં ત ુાં ઇચ્છે છે કે ત ુાં શઝયત ઇભાભ ભશમ્ભદ
ફારકય (અ.વ.)ને જુએ ? ભેં : શા. ઇભાભ
(અ.વ.) ઉબા થાઓ અને ઘયભાાં દાખર થાઓ.
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હુ ાં દાખર થમ, ત તમાાં શઝયત ઇભાભ
ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.) ભોજૂદ શતા.
છી પયભાવ્યુ ાં : “શઝયત અભીરૂર ભઅભેનીન
(અ.વ.)ની ળશાદત છી નળમાઓભાાંથી અમુક
રક

શઝયત

ઇભાભ

શવન

ઇબ્ને

અરી

(અ.વ.)ની ાવે આવ્મા અને આને વલાર
 ૂછમ. ઇભાભ (અ.વ.) અગય તભ શઝયત
અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.)ને જુઓ, ત
ઓખી જળ ? તેઓ : શા. ઇભાભ શવન
(અ.વ.) દાુને ઉચક તેઓએ દાુને ઉચકમ
ત તમાાં શઝયત અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.)
ભોજૂદ શતા. તેઓ તેભન ઇન્કાય કયલાની
શ્સ્થનતભાાં ન શતા. શઝયત અભીરૂર ભઅભેનીન
(અ.વ.) અભાયાભાાંથી જે મ ૃતયુ ાભે તે મુદાુ
નથી શત અને જે કઇ અભાયાભાાંથી ફાકી યશે
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છે , તે તભાયા ઉય હુજ્જત શમ છે . (અર
ખયાએજ લર જયાએશ :૨/૮૧૮, ફેશાય :
૨૭/૩૦૩, શદીવ : ૪).
૯૮૭) અબ્દુલ્રાશ ણફન સુરમભાનએ શઝયત
ઇભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી
કે

: જમાયે

શઝયત અભીરૂર ભઅભેનીન

(અ.વ.)ને ફશાય ખેંચી કાઢમા અને તેભન
ણગયે ફાન કડીને ખેંચલાભાાં આલી યહ્યા શતા
તમાયે આ (અ.વ.) કબ્રે નફી (વ.અ.લ.) ય
ઊબા યશમા અને છી કહ્ુાં : “અમ ભાયા
ભાતાના રદકયા ! ફેળક આ કભે ભને નનફુ
ફનાલી દીધ છે અને નજીક છે કે તેઓ ભને
કતર કયી દે .” (સ ૂયએ અઅયાપ આમત : ૧૫૦).
કબ્રે યસ ૂર (વ.અ.લ.)ભાાંથી એક શાથ ફશાય
આવ્મ અને રક જાણતા શતા કે આ શઝયત
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ુ ા (વ.અ.લ.)ન શાથ છે અને અલાજને
યસ ૂરેખદ
ણ કે જે શ. અબુફક્ર તયપ શતી, તેને જાણતા
ુ ા (વ.અ.લ.)ન
શતા કે આ શઝયત યસ ૂરેખદ
અલાજ છે . આ (વ.અ.લ.)એ શ. અબુફક્રને
પયભાવ્યુ ાં : “અમ ભાણવ શુ ાં તે એ અલ્રાશની
વાથે કુફ્ર કયુુ કે જેણે તને ભાટીભાાંથી ૈદા કમો
અને છી નુતપાભાાંથી અને છી તને વાં ૂણુ
ભાણવ ફનાલી દીધ?” (સ ૂયએ કશપ – આમત
: ૩૭) (અર ઇખ્તેવાવ : ૨૭૫, અર ભનાકીફ
: ૨/૮૫, ભદીનત ુર ભઆજજઝ : ૨/૨૭૯,
શદીવ : ૫૪૭, ફેશાય : ૨૮/૨૨૦, શદીવ :
૧૦).
૯૮૮)

અબ્દુલ્રાશ

ણફન

ભશમ્ભદે

શઝયત

ઇભાભ જાપય વાદીક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી
કે : જમાયે શ. અબુફક્રને ખરીપા ફનાલી
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દે લાભાાં આવ્મ તમાયે શ. ઉભય શઝયત અરી
(અ.વ.)ની વાભે આવ્મ અને કહ્ુાં : શુ ાં તભે
નથી જાણતા કે શ. અબુફક્રને ખરીપા ફનાલી
દે લામ છે ? શઝયત અરી (અ.વ.) તેને કણે
ખરીપા ફનાવ્મ ? શ. ઉભય : મુવરભાન આ
ફાફતે યાઝી થઇ ગમા છે . શઝયત અરી
(અ.વ) અલ્રાશની કવભ ! તેઓએ ખ ૂફજ
જલ્દી

શઝયત

ુ ા
યસ ૂરેખદ

(વ.અ.લ.)ની

મુખારેપત કયી અને તેઓ વાથેના લામદાને
તડી નાખ્મ. તેઓએ તેને એ નાભ આી દીધુાં
કે જે તેના ભાટે મગ્મ ન શત.ુાં અલ્રાશની કવભ
ુ ા (વ.અ.લ.)એ ખરીપા
! તેને શઝયત યસ ૂરેખદ
નથી ફનાવ્મ. શ. ઉભય : તભે જૂઠુાં ફરી યહ્યા
છ. અલ્રાશે આ મુજફ ચાહ્ુાં છે . શઝયત અરી
(અ.વ.) અગય ત ુાં ચાશે કે આ ફાફતે હુ ાં તને
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એક સ્ષ્ટ ુયાલ આુ,ાં ત હુ ાં તને ુયાલ
આીળ. ત શ. ઉભયે કહ્ુાં : તભએ શઝયત
ુ ા (વ.અ.લ.)ની શમાતીભાાં અને મ ૃતયુ
યસ ૂરેખદ
ફાદ ણ તેભનાથી જૂઠની નનસ્ફત આલાનુ ાં
ળરૂ જ યાખ્યુ ાં છે . આથી શઝયત અરી (અ.વ.)
ઉબ થા અને ચાર ! જેથી આણે એ જાણી
ુ ા
રઇએ કે આણાભાાંથી કણ શઝયત યસ ૂરેખદ
(વ.અ.લ.)ની શમાતીભાાં અને મ ૃતયુફાદ ણ
જૂઠરાલનાય છે ? તેઓ ફાંને ચાલ્મા અને કબ્રે
યસ ૂર (વ.અ.લ.) ય આવ્મા ત તેભાાંથી એક
શથેી ફશાય આલેરી શતી કે જેભાાં રખેલ ુાં શત:ુાં
“શુ ાં તે કુફ્ર કયુ?
ુ (અમ ઉભય) તેની વાથે કે જેણે
તને ભાટીભાાંથી ૈદા કમો અને છી નુતપાભાાંથી
અને છી તને વાં ૂણુ ભાણવ ફનાલી દીધ?”
(સ ૂયએ કશપ – આમત : ૩૭). આથી શઝયત
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અરી (અ.વ.)એ તેને કહ્ુાં : શુ ાં (શલે) ત ુાં યાઝી
થમ

?

અલ્રાશની

કવભ

!

તે

શઝયત

ુ ા (વ.અ.લ.)ની શમાતીભાાં અને મ ૃતયુ
યસ ૂરેખદ
ફાદ ણ અલ્રાશન ઇન્કાય કમો છે . (અર
ઇખ્તેવાવ : ૨૭૪, ફેશાય : ૨૮/૨૨૦/૧૧).
૯૯૬) અવરભ ણફન મુઆનલમાએ ઓદ્દશનીએ
શદીવ લણુલી કે : શ. અબુફક્ર શઝયત અરી
(અ.વ.)ની ણખદભતભાાં આવ્મ અને કહ્ુાં :
ફેળક,

શઝયત

ુ ા
યસ ૂરેખદ

(વ.અ.લ.)એ

નલરામતના રદલવ (ગદીય) છી અભને
તભાયા નલળે કઇ લાત નથી જણાલી અને હુ ાં
ગલાશી આુ છાં કે તભ ભાયા ભોરા છ અને
તે નલળે હુ ાં તભાય ઇકયાય કરૂાં છાં અને ભેં
તભને

શઝયત

ુ ા
યસ ૂરેખદ

(વ.અ.લ.)ના

ઝભાનાભાાં અભીરૂર ભઅભેનીન કશીને વરાભ
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ુ ા
ણ કયી શતી. અભને શઝયત યસ ૂરેખદ
(વ.અ.લ.)એ એ ખફય આી શતી કે તભ
તેભના કુટુાંફીઓ અને તેભની ઔયત નલળે
તેભના લવી અને લાયીવ અને ખરીપા છ.
ુ ા (વ.અ.લ.)ની ભીયાવ
આથી શઝયત યસ ૂરેખદ
અને તેભની ઔયતની ફાફત તભાયા તયપ
ુ ા (વ.અ.લ.)એ
થઇ ગઇ અને શઝયત યસ ૂરેખદ
અભને એ ન શત ુાં જણાવ્યુ ાં કે તભ તેભના
મ ૃતયુ ફાદ ખરીપા છ. આથી અભાયા અને
તભાયા દયમ્માન જે કાંઇ (ભતબેદ) છે , તેભાાં
અભાય કઇ લાાંક નથી અને અભાયા તથા
તભાયા અને અલ્રાશના દયમ્માન કઇ ગુનશ
નથી. છી શઝયત અરી (અ.વ.)એ : અગય હુ ાં
ુ ા (વ.અ.લ.)ને ફતાવુ કે
તને શઝયત યસ ૂરેખદ
તેઓ તને જણાલે કે ત ુાં જે ભનવફ ય છે ,
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તેના ભાટે તાયા તથા તાયા નવલામ ફીજાઓના
કયતા હુ ાં જ લધાયે મગ્મ છાં અને જે (ભનવફ)
ય ત ુાં છે , તમાાંથી ાછ નશીં પયે , ત ત ુાં કાપીય
થઇ જઇળ. શ. અબુફક્ર : અગય હુ ાં શઝયત
ુ ા (વ.અ.લ.)ને જલ અને તેઓ આ
યસ ૂરેખદ
નલળે ભને જણાલે ત તેને હુ ાં ભાયા ભાટે કાપી
વભજીળ. શઝયત અરી (અ.વ.) ત ુાં ભગરયફની
નભાઝ ઢી રીધા છી ભાયી ાવે આલજે,
અબુફક્ર ભગયીફ છી ઇભાભ (અ.વ.) ાવે
યત આવ્મ. ઇભાભ (અ.વ.)એ તેન શાથ
કડીને તેને ભશ્સ્જદે કુફા તયપ ખેંચી ગમા,
ુ ા (વ.અ.લ.) રકબ્રા તયપ
તમાાં શઝયત યસ ૂરેખદ
ફેઠા શતા. આ (વ.અ.લ.)એ શ. અબુફક્રને :
અમ અતીક ! (આઝાદ કયલાભાાં આલેર) ! ત ુાં
અરી

(અ.વ.)ને
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ફેવલાની જગ્માએ ફેવી ગમ. આ ફાફતે ભેં
તને

અગાઉથી

જાણ

કયી

શતી.

આ

(ણખરાપતના) ણરફાવને કે જે તે ધાયણ કયી
રીધ છે , તેને ઉતાયી દે અને તે અરી
(અ.વ.)ના ભાટે ખારી કયી દે , નશીંતય તાયા
ભાટે લામદાની જગ્મા જશન્નભની આગ છે છી
તેન શાથ કડીને તેને ફશાય કાઢી મ ૂકમ.
ુ ા (વ.અ.લ.) ઊબા થમા
છી શઝયત યસ ૂરેખદ
અને તેઓ ફાંનેથી (દૂય) ચારલા રાગ્મા. છી
શઝયત અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.) જનાફે
વરભાનની ાવે ગમા અને પયભાવ્યુ ાં : અમ
વરભાન ! શુ ાં ત ુાં જાણે છે કે આભ ફન્યુ ાં છે .
વરભાન : આ ફાફતને તે તભ નલરૂધ્ધ
ભળહયૂ કયળે, અને ચક્કવ તે તેના વાથીદાય
ાવે જળે અને તેને જણાલળે જ.
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આથી શઝયત અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.)
શવલા રાગ્મા. અગય તેને તેના વાથીદાયને
જણાલવુાં શમ, ત જણાલી દે . છી ખુદાની
કવભ ! તેઓ કમાભતના રદલવ સુધી ચેતલણી
નશીં ાભે તેઓ ફાંને તાની જાતને વાયી
યીતે ઓખે છે .
ુ ક્રે ઉમર ની મ
ુ ાકાત કરી અને તેને
અબબ
ુ બ
કહય ાંુ કે : અી અ.સ .એ મને આ મજ
બતાવ્ય ુ છે અને આ મુજફ ફન્યુ ાં છે ઉભયે
અબુફક્રને : તાયા ય લામ થામ , તાયી અક્ર
કેટરી ઓછી છે અલ્રાશની કવભ ! ત ુાં અતમાયે
ઇબ્ને ક્બ્ળાશ ના જાદુની શેઠ છે . (મુળરયક
શ.યસ ૂરે

ખુદા

વ.અ.લ

ને

ક્બ્ળાશ

કશીને

વાંફધતા શતા). શુ ાં ત ુાં ફની શાનળભ ના જાદુને
ભ ૂરી ગમ છ. ભશમ્ભદ ક્યાાંથી યત આલે ?
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જે કઈ મ ૃતયુ ાભે છે , તે યત નથી આલતા.
ત ુાં અતમાયે ફની શાનળભના ભટા જાદુની અવય
ભાાં છે આથી તેણે આ (ણખરાપતના) ણરફાવ ને
શેયી યાખ્મ અને તેભા જ જજિંદગી વાય
કયી.”

(અર

ઇખ્તેવાવ.

૨૭૫

ફેશાય૨૯/૨૬/શ.૧૨).
૯૯૭)

એશભદ

ણફન

ઇસ્શાકે

શવન

ણફન

અબ્ફાવ ણફન શયીળે શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : શ. ઈભાભ જાપય
વારદક (અ.વ.)ને તેભના કુટુાંફીજન ભાથી એક
ભાણવે સ ૂયે ઇન્ના અનજઝરના નલળે વલાર
કમો ત ઇભાાંભ (અ.વ.)એ : તાયા ય લામ
થામ તે ભશાન ફાફત ન વલાર કમો આલા
વલાર કયલાથી ફચ આથી તે ભાણવ ઊબ
થઈ ગમ. છી એક રદલવ હુ ાં ઇભાભ (અ.વ.)
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ના ણખદભત ભાાં શાજય થમ અને તેઓને
વલાર  ૂછયા. ત ઇભાભ (અ.વ.) એ પયભાવ્યુ ાં
ઇન્ના અનજઝરનાશ એ અંણફમા (અ.વ.) અને
અશ્વ્વમા (અ.મુ.વ.) ની નજીક ન ૂય છે . તેઓ
જભીન અને આવભાન જે કઈ શાજત ધયાલતા
શમ છે , તે આ ન ૂયને જણાલે છે ત તે નુયાં તે
(શાજત) રાલી દે છે . શ. અભીરૂર ભઅભેનીન
(અ.વ.) એ જે શાજત તરફ કયી તેભાાંથી એ છે
કે તેભણે એક રદલવ અબુફક્ર ને કહ્ુાં : જેઓ
અલ્રાશની યાશભાાં કતર કયલાભા આલે છે ,
તેઓને મુદાુ ન વભજ ફલ્કે તેઓ અલ્રાશની
નજીક જીલાંત છે .” (સુ.આરે ઇભયાન – આમત
: ૧૬૯). ત ત ુાં ગલાશી આકે શ. યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.) ળશીદની ભતે મ ૃતયુ ામ્મા ત છી
તભે તેભને મુદાુ કશેલાથી
બસાએરૂદ્દરજાત
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કવભ ! હુ ાં તેઓને તાયા ાવે શાજય કયી દઈળ.
ત ુાં અલ્રાશ થી ડય જ્માયે ળેતાન તેન સ્લરૂ
નવલામ તાયી ાવે આલે તમાયે અબુફક્રએ તેણે
સ્લીકાયુું : અગય શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)
ભાયી ાવે આલે ત અલ્રાશની કવભ ! હુ ાં
તેઓની ઈતાઅત કયીળ અને હુ ાં જ્માાં જે (જે
ભનવફ ય) છાં, તમાાંથી ફશાય નીકી જઈળ.”
અને તે ન ૂયને શ.અરી (અ.વ.)એ કહ્ુાં અને તે
અંણફમા અ.મુ.વ. ની રૂશ તયપ બુરદ
ાં થયુ ાં અને
તે શ. ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.) ની ાવે શોંચ્યુ,
આ (વ.અ.લ.) ન ચશેય તે ન ૂય થી ઢાંકામેર
શત. આ(વ.અ.લ.)એલી શારતભાાં તળયીપ
રાવ્મા અને કહ્ુાં “ અબુફક્ર શ. અરી (અ.વ.)
ય અને તેભના અણગમાય પયજદ
ાં ય ઇભાન
રાલ ફેળક તેઓ ભાયી જેલા જ છે નવલામ કે
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નુબવ્ુ લત. તાયા શાથ ભા જે (ણખરાપત)છે તેને
તેઓના તયપ રટાલીને અલ્રાશથી તફા કય
કાયણ કે ફેળક તને તેભાાં કઈ શક નથી.”
છી આ (અ.વ.) ચાલ્મા ગમા અને છી ન
દે ખાણા. અબુફક્રે કહ્ુાં “ હુ ાં રકને એકઠા કરાંુ છાં
અને જે કઇ ભેં જયુ ાં છે તે નલળે રકને ણખતાફ
કરાંુ છાં અને અમ અરી હુ ાં જે (ણખરાપત)ભાાં છાં,
તેન હુ ાં અલ્રાશ ાવે તફા કરાંુ છ.ાં એ ળયતે કે
તભ ભને અભાન આ.”
ઇભાભ (અ.વ.) “ત ુાં તેભ નશીં કયે , અગય ત ુાં તે
જે કાંઇ જયુ ાં છે તેને નશીં ભુરે ત ત ુાં ચક્કવ
કયીળ.” અબુફક્ર ઉભય ની ાવે ગમ અને
“ઇન્નાઅનઝરનાશ” નુ ન ૂય શ.અરી (અ.વ.) ની
તયપ યત પયુું અને તેઓને કહ્ુાં : “અબુફક્રે
ઉંભયની વાથે મુરાકાત કયી છે .” ભેં : “ શુ ાં ન ૂય
બસાએરૂદ્દરજાત
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જાણે છે ?” તેણે : “તેની ાવે ફરનાયી જીબ
અને જનાય આંખ છે . તે લવીઓના ભાટે
ખફય રાલે છે . તે યશસ્મને વાાંબે છે તેઓની
ાવે તભાભ ફાફતની તપવીય રાલે છે , અને
તેને તેઓના દુશભનથી છાલે છે .”

જ્માયે

અબુફક્રે ઉંભયને આ ખફય જણાલી તમાયે તેણે :
“તાયા ઉય જાદુ કમો છે . અને આ ફાફત
ફની શાનળભભા જૂની છે .”

છી તે ફાંને ઉબા

થમા રકને જણાલલા ભાટે , યાં ત ુ તેઓ જે
કાંઈ કશેલાના શતા તે જાણતા ન શતા. ભેં: “એવુાં
ળા ભાટે ? તેઓ : “એટરા ભાટે કે તે ફાંને તે
ભ ૂરી ગમા શતા. અને ન ૂય આવ્યુ ાં અને શ.અરી
(અ.વ.) ને તે નલળે ખફય આી. ત ઇભાભ
(અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં : “તેઓ ફાંને (અલ્રાશની
યશેભત) થી દૂય થઈ ગમા કે જેલી યીતે કભે
બસાએરૂદ્દરજાત
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વમુદ દૂય થઇ ગઇ શતી” (સુ. હુદ-95).(ફેશાય
: ૨૫/૫૧/શદીવ ૧૨,૨૯/૩૦).
ફાફ – ૬ :

શ. યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ની

શ.અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.) ને તેભની
લપાત ફાદ તેઓથી વલાર કયે એ ફાફતે
લનવય્મત કયલા નલળે.
આ ફાફભાાં ૧૦ શદીવ છે .
૧૦૦૨) ઉભય ફીન અફી શુઅફશએ શદીવ
લણુલી કે : “ જ્માયે શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ની
લપાત ન લખતન નજીક આવ્મ, તમાયે
શ.અરી (અ.વ.) આની ણખદભતભાાં શાજય
થમા અને આ (અ.વ.)ના મુફાયક વયને
આગળભાાં રીધુાં છી પયભાવ્યુ,ાં “ અમ અરી
(અ.વ.) જમાયે હુ ાં મ ૃતયુ ામુાં છી ભને ગુસ્ર
આજ અને કપન શેયાલજ
બસાએરૂદ્દરજાત
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ફેવાડીને ભને વલાર કયજ અને રખી રેજ. ”
(કાપી ૧/૨૯૭/૮. ભનાકીફ ૧/૩૧૬, ફેશાય
૪૦/૨૧૩/૨).
૧૦૦૪) ઉફૈદથી અભાયા અમુક વાથીઓએ
તેભણે

શ.ઇભાભ

જાપય

વારદક

(અ.વ.)થી

અભને શદીવ લણુલી કે : “શ. યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.)એ

શ.અભીરૂર

(અ.વ.)ને પયભાવ્યુ ાં : “અમ અરી

ભઅભેનીન
જ્માયે હુ ાં

મ ૃતયુ ામુ,ાં છી ભને ગવુના કૂલાના ાણીથી
ગુસ્ર આજ અને કપન શેયાલજ છી ભને
ફેવાડીને વલાર કયજ અને રખી રેજ.”
(ફેશાય૪૦/૨૧૩/૪).

બસાએરૂદ્દરજાત
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ફાફ – ૭ : અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ની વાભે
તેભના દુશભન અને જેઓ મુદાુ શમ છે , તેભને
યજૂ કયલાભાાં આલે છે અને તેઓ તેભને ઓખે
છે .
આ ફાફભાાં ૯ શદીવ છે .
૧૦૧૨) ફળીય નવ્લાફે શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ
ફારકય (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “હુ ાં ભાયા
નતાની ાછ જઈ યહ્ય શત તમાયે તેઓ
ખચ્ચય ય વલાય શતા. તમાયે તે ખચ્ચય
(છૂટી) ને બાગી ગયુ ાં અચાનક જ એક વ ૃદ્ધ
ભાણવ દે ખાણ કે જેના ગાભાાં વાાંક નાખેરી
શતી અને એક ભાણવ તેન ીછ કયી યહ્ય
શત તે વ ૃદ્ધે : “ અમ અરી ઇબ્ને હુવૈન
(અ.વ.)! ભને ાણી ીલડાલ, ભને ાણી
ીલડાલ.
બસાએરૂદ્દરજાત
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ીલડાલળ. અલ્રાશ તેને વૈયાફ ન કયે .” અને
તે વ ૃદ્ધ મુઆલીમા શત. (ફેશાય ૩૩/૧૬૭/
શદીવ ૪૩૯).
૧૦૧૯) અબુસ્સ્ખયએ શવન ણફન અરીથી
શદીવ લણુલી કે : “હુ ાં અને ભાયા વાથીઓભાાંથી
એક ભાણવ

ઈવા ણફન અબ્દુલ્રાશ અફી

તારશય અલ્લી ાવે ગમા. અબુસ્સ્ખયે : “હુ ાં તેને
ઉભય ફીન અરી ની ઔરાદભાાંથી ધાયત
શત. અબુ તારશય નળકાયગાશભાાં શતા. અભ
તેની ાવે અસ્રના વભમે દાખર થમા. તેની
વાભે ાણીની ભશક શતી. તે ભવશ કયી યહ્ય
શત.

ભેં

તેને

વરાભ

કયી

તેણે

અભને

વરાભન જલાફ આપ્મ છી અભએ લાત
ળરૂ કયી. તેણે : “શુ ાં તભાયી વાથે કઈ છે ?
અભ “ નશી “ છી તેણે જભણે અને ડાફે જયુ ાં
બસાએરૂદ્દરજાત
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કે કઈ દે ખામ છે ?” છી તેણે : “ભાયા નતાએ
ભાયા દાદાથી અભને ખફય આી કે : તેઓ
શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)ની વાથે
નભનાભા શતા. તેઓ યભીએ જભયાત કયી યહ્યા
શતા. ઇભાભ ફારકય (અ.વ.) યભીએ જભયાત
કયી ચ ૂક્યા છી તેભના શાથભાાં ાાંચ કાાંકયીઓ
ફાકી યશી ગઈ શતી. આે ફે કાાંકયીઓને એક
રદળાભાાં અને ત્રણ કાાંકયીઓને ફીજી રદળાભાાં
પેંકી.
ભાયા દાદાએ તેઓ (અ.વ.) ને : હુ ાં આના
ય કુયફાન થાઉં ! ભેં આને એવુાં કાભ કયતા
જમા કે જેવુાં કઈએ નશીં કયુું શમ. ભેં આને
યભીએ જભયાત કયતાાં જમા અને છી કે આ૫
(અ.વ.)એ ાાંચ કાાંકયીઓ પેંકી. ત્રણ કાાંકયીઓ
એક રદળાભાાં અને ફે કાાંકયીઓ ફીજી રદળાભાાં
બસાએરૂદ્દરજાત
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પેંકી ઈભાભ (અ.વ.) “શા, દયે ક શજના વભમે તે
ફાંને પાનવક અને ગાનવફને ફશાય કાઢલાભાાં
આલે છે . અને અશીં તે ફાંનેના લચ્ચે જુદાઈ
કયલાભાાં આલે છે .

તે ફાંનેને ઈભાભે આરદર

નવલામ કઈ નથી જઈ ળકત.ુાં આથી ભેં શેરાાં
ને ફે કાાંકયી ભાયી અને ફીજાને ત્રણ કાાંકયી
ભાયી. કાયણ કે ફીજ શેરા કયતાાં લધાયે
ખફીવ શત.”

(ફેશાય૨૭/૩૦૫/શદીવ ૧૦

અને૩૦/૧૯૨ શદીવ - ૫૨).
૧૦૨૦) એક ભાણવે શ.ઈભાભ જાપયે વારદક
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “જ્માયે જ.પાતેભા
ણફન્તે અવદ, શ.અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.)
ના ભાતા લપાત ામ્મા તમાયે શ.અરી (અ.વ.)
શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ની ણખદભતભાાં આવ્મા.
આ (અ.વ.)એ : “ અમ અબુર શવન !
બસાએરૂદ્દરજાત
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આને શુ ાં થયુ ાં છે ?”

શ.અરી (અ.વ.) ભાયા

ભાતા મ ૃતયુ ામ્મા. શ.યસ ૂરે ખુદા વ.અ.લાં. “
અલ્રાશની કવભ ! ભાયા ભાતા મ ૃતયુ ામ્મા.
આ ણગમાુ કયલા રાગ્મા અને કહ્ુ “ શામે
ભાયી ભાતા !

છી શ.અરી (અ.વ.)ને : આ

ભારાંુ શેયણ છે , તેન ુ ાં તેણીને કપન આ. અને
આ ભાયી યીદા છે . તેણીને તેભા કપન
જમાયે

તભ

પાયીગ

થાઓ

તમાયે

આ.
ભને

ફરાલજ.”
જ્માયે તેણીને ફશાય રાવ્લભાાં આવ્મા તમાયે
શ.યસ ૂરે ખુદા વ.અ.લાં.એ તેણીના ઉય એ યીતે
નભાઝ અદા કયી ન ત તેની શેરા કઈના
ય એ યીતે નભાઝ નશતી ઢી. છી તેની
કબ્રભા ઉતમાુ અને તમાાં રાાંફ વભમ યહ્યા.
છી કહ્ુાં : “મા પાતેભશ ! તેણી : “રબ્ફૈક મા
બસાએરૂદ્દરજાત
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યસુલલ્ુ રાશ વ.અ.લાં. ! આ (અ.વ.) “શુ ાં આે
આના યફના લામદાને વાચ ામ્મ? તેણી :
“ શા, અલ્રાશ ! આને શ્રેષ્ઠ જ્ઝા અતા કયે
અને આે કબ્રભાાં તેણીની વાથે રાાંફ વભમ
લાતચીત કયી જ્માયે આ ફશાય આવ્મા તમાયે
રકએ કહ્ુાં :

મા યસુલ્રલ્રાશ (વ.અ.લાં.) !

આે તેણીની

વાથે જે કાંઈ કયુું કે તેણીને

આના કડાાંથી કપન આપ્યુ, અને આ
(વ.અ.લ.) તેણીની કબ્રભાાં દાખર થમા અને
રાાંફ વભમ લાતચીત કયી શતી અને તેની
ઉય રાાંફ વભમ નભાઝ અદા કયી. આવુાં
કયતાાં આ (અ.વ.)ને અભએ ક્યાયે મ નથી
જમા.”

આ (વ.અ.લ.) “ભારૂ તેણીને કપન

આલાનુ ાં કાયણ એ છે કે જ્માયે ભેં તેભને કહ્ુાં
કે કમાભતના રદલવે નનલસ્ત્ર શ્સ્થનતભાાં ભશેશ ૂય
બસાએરૂદ્દરજાત
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થળે તમાયે તેણીએ કહ્ુાં : “આ રૂવલાઈઘય લામ
થામ. આથી ભેં તેણીને ભારાંુ શેયણ (કપન)
શેયાવ્યુ.ાં

અને

તેણીની

ઉય

નભાજ-એ-

(જનાઝા)ભાાં ભે અલ્રાશથી વલાર કમો કે
તેણીના કપન ન થામ તમાાં સુધી કે તેણી
જન્નતભા

દાખર

થઈ

જામ.

ત

(અલ્રાશે)ભાયી(દુઆને) કબ ૂર યાખી છે . અને
જ્માાં સુધી ભાય તેભની કબ્રભાાં દાખર થલાન
વલાર છે , ત તેન ુ ાં કાયણ એ છે કે એક રદલવ
ભેં તેભને કહ્ુાં શત ુાં કે : “જ્માયે ભય્મતને કબ્રભાાં
દાખર કયી દે લાભાાં આલે છે અને રક યત
પયી જામ છે તમાયે મ ૂનકય અને નકીય નાભના
ફે પરયશતા કબ્રભાાં દાખર થામ છે

અને

ભય્મતને વલાર ુછે છે , “તમાયે તેણીએ :
“અલ્રાશની નાશ” આથી હુ ાં તેણીની કબ્રભાાં
બસાએરૂદ્દરજાત
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વતત દુઆ કયત યહ્ય, તમાાં સુધી કે તેણીના
ભાટે કબ્રભાાં જન્નત તયપ ન એક દયલાજ
ખરી નાખલાભાાં આવ્મ, આથી તે(કબ્ર)જન્નત
ના ફગીચા ભાાંથી એક ફગીચ ફની ગઈ”
(ફેશાય
૩૫/૮૧/૨૩.

૬/૨૩૪/૪૪,
મુસ્તદુ કુર

1૧૮/૬/૬,
લવાએર

૨/૨૨૮/શદીવ ૧૮૬૫).
ફાફ – ૮ : અઇમ્ભાશ અ.મુ.વ. ની ાવે જે
કઈ ભભીન કે મુનાપીક આલે છે . તેને ઓખે
છે . આ ફાફભાાં ૬ શદીવ છે .
૧૦૨૧) અમ્ભાય ણફન ભયલાનએ શ.ઈભાભ
ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે :
“ફેળક, અભ જ્માયે કઈ ભાણવને જઈએ
છીએ તમાયે તેને તેની ઈભાનની શકીકતથી
અથલા નનપાકની શકીકતથી ઓખીએ છીએ.”
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(અએરામ ૂરલયા, ૩૩૨, - ફેશાય ૨૬/૧૨૭/
શદીવ ૨૭).
ફાફ – ૯ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) ાવે
આલનાયને તેઓ બરાઇ અથલા બુયાઇ કે
અથલા ભશબ્ફત યાખનાય કે બુગ્જ યાખનાયને
જાણે છે .
આ ફાફભાાં ૩ શદીવ છે .
૧૦૨૭) ફક્ર ણફન કયે ફએ શ.ઈભાભ જાપયે
વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ફેળક
તભ અભાયી ાવે આલ છ અને (અભાયી
ણખદભતભા)ભાાં દાખર થાઓ છ. તમાયે અભ
તભાયાભાાંથી ફદ રકથી નેક રકને અરગ
તાયલીને ઓખી રઈએ છીએ. (ફેશાય ૨૬/
૧૨૮/ શદીવ ૨૯).
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૧૦૨૮)

જાફીયે

શ.ઇભાભ

જાપયે

વારદક

(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ફેળક અલ્રાશે
અભાયા નળમાઓન નભવાકૌ (લામદ) જનાફે
આદભ (અ.વ.)ની સુલ્ફભાથી રીધ. તેના
રીધે અભે ભરશફની ભશબ્ફતને જાણીએ છીએ
બરે છી તે તેની ઝફાાંનથી આનાથી નલરૂદ્ધ
જાશેય કયે . અને બુગ્જ યાખનાયના બુગ્જ ને
જાણીએ છીએ બરે છી તે અભ અશરેફૈત
(અ.મુ.વ.)ની ભશબ્ફતને જાશેય કયે .” (અર
ઇખ્તેવાવ ૨૭૮, ફેશાય ૨૬/૧૨૦/શદીવ ૮,
૨૬/૧૨૮/શદીવ ૩૧).
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ફાફ

–

૧૦

:

શ.અભીરૂર

ભઅભેનીન

(અ.વ.)ના નલળે કે શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) એ
તેઓને તાનુ ાં તભાભ ઇલ્ભ ળીખલાડી દીધુાં
શત ુાં અને તેઓ શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ની
વાથે ઇલ્ભભાાં ળયીક છે અને તેઓ નુબવ્ુ લતભાાં
ળયીક નથી.
આ ફાફભાાં ૧૩ શદીવ છે .
૧૦૩૧)

વભાઅશ

ણફન

ભેશયાાંએ

શ.ઈભાભ

જાપયે વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે :
“અલ્રાશે શ. યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ને શરાર
અને શયાભ અને તાઅલીલ ૌ ળીખલાડી. અને
શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)એ તેભનુ ાં તભાભ ઇલ્ભ
શ.અરી

(અ.વ.)

ને

ળીખલાડ્ુ.”ાં

(લવાએલુશળીઆ ૨૭/૧૯૯/શદીવ 33૫૮૮,
ફેશાય ૪૦/૨૦૮/ શદીવ ૧).
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૧૦૩૫) ભશમ્ભદ શલ્ફીએ શ.ઇભાભ જાપયે
વાદીક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ શ.અરી
(અ.વ.) એ યીતે જાણતા શતા કે જે યીતે
શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) જાણતા શતા. અલ્રાશે
તેના યસ ૂર (વ.અ.લ.)ને એલી કઈ ચીજ
નશતી ળીખલાડી, નવલામ કે શ.યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.)એ તે ચીજ શ.અભીરૂર ભઅભેનીન
(અ.વ.)ને

ળીખલાડી

શતી.”

(ફેશાય

અઅમનએ

હ્દીવ

૪૦/૨૦૮/શદીવ 3).
૧૦૩૬)
લણુલી

હુભયાન
કે

:

“ભેં

ણફન

શ.ઈભાભ

જાપયે

વારદક

(અ.વ.)ને કહ્ુાં : “હુ ાં આના ય કુયફાન થાઉ
! ભાયા સુધી એ લાત શચી છે કે અલ્રાશે
શ.અરી (અ.વ.) વાથે મુનાજાત કયી શતી.”
ઈભાભ (અ.વ.) “શા, તાએપભાાં ફાંને (અલ્રાશ
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સુ.લ.ત.

અને

દયમ્માન

ઇભાભ

જજબ્રઇર

અરી
(અ.વ.)ના

અ.વ.)

ના

લાસ્તાથી

મુનાજાત થઈ શતી. “અને તેઓએ પભાુવ્યુ :
“ફેળક, અલ્રાશે

શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ને

શરાર અને શયાભ અને તાલીર નળખલાડી અને
તે દયે ક ને શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)એ શ.અરી
(અ.વ.)ને ળીખવ્યુ.”ાં (અર ઇખ્તેવાવ ૩૨૭,
ફેશાય

૩૯/૧૫૩/શદીવ

૭,

૪૦/૨૦૯/

શદીવ ૪).
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ફાફ

–

૧૧

:

શ.અભીરૂર

ભઅભેનીન

(અ.વ.)ના નલળે કે શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ના
ઈલ્ભભાાં તેઓ ળયીક છે અને નુબવ્ુ લતભાાં તેઓ
ળયીક નથી અને ફે દાડભના ણઝક્ર નલળે.
આ ફાફભાાં ૧૦ શદીવ છે .
૧૦૪૪) અબ્દુલ્રાશ ફીન સુરૈભાાંનએ શ.ઈભાભ
ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે :
“ફેળક

જનાફે

જજબ્રઇર

શ.યસ ૂરે

ખુદા

(વ.અ.લ.)ની ાવે ફે દાડભ રાવ્મા. આથી
શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)એ એક દાડભ ખાધુાં
અને ફીજા દાડભના ફે બાગ કમાું . એક બાગ
તેભણે

ખાધ

અને

ફીજ

બાગ

શ.અરી

(અ.વ.)ને આપ્મ અને છી આે પયભાવ્યુ ાં :
અમ ભાયા બાઈ ! શુ ાં તભે જાણ છ કે આ ફે
દાડભ શુ ાં છે ? “શ.અરી (અ.વ.) “ના” આ
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(અ.વ.) પ્રથભ એ નબુવ્લત છે . જેભાાં તભાય
કઈ રશસ્વ નથી. અને ફીજ બાગ ઇલ્ભ છે .
તેભાાં તભે ભાયા ળયીક છ. “ભે યાલીએ)  ૂછ્ુાં :
“અલ્રાશ આનાથી બરાઈ કયે ! શ.અરી
(અ.વ.)

કેલી

યીતે

તે(ઇલ્ભ)ભાાં

આ

(અ.વ.)ના ળયીક છે ? શ.ઇભાભ ફારકય (અ.વ.)
“અલ્રાશે શ.ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.)ને (કઇ) ઇલ્ભ
નથી ળીખલાડ્ુાં નવલામ કે તેઓને તે ઇલ્ભ
શ.અરી (અ.વ.)ને ળીખલાન હક
ુ ભ કમો શત “
(ફેશાય ૪૦/૨૧/શદીવ ૧).
૧૦૫૩)
(અ.વ.)થી
(અ.વ.)એ

બુકેયે

શ.ઇભાભ

શદીવ

લણુલી

ભશમ્ભદ
કે

:

ફારકય
શ.અરી

શ.ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.)ના ભાટે

અલ્રાશની ફણક્ષવ શતા. તેઓ અલવીમાના
લાયીવ છે . અને તેભની શેરાના ઇલ્ભના
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લાયીવ છે
શેરાાંના

શ.ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.) તેઓની
અમ્ફીમાઓ,

અવ્વીમાઓ

અને

યસુરના લાયીવ છે .” (અર ઇખ્તેવાવ ૨૭૯/,
ફેશાય ૧૭/૧૪૬/શદીવ 36,

બાગ ૩૬ અને

૨૬/૧૭૮/૬૧, ૪૦/૨૧૧/શદીવ ૧૦).
ફાફ – ૧૨ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ના સુધી (શ.
અરી અ.વ.)એ તે ઇલ્ભ શોંચાડયુ ાં છે કે જે
શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)એ તેભને ળીખવ્યુ ાં શત.ુાં
આ ફાફભાાં ૪ શદીવ છે .
૧૦૫૩) ભશમ્ભદ ણફન ઉઝારપયે શદીવ લણુલી
કે : “અભ અબુ ફળીયની વાથે ફશાય નીકળ્માાં
અભ અમુક રક શતા. અભ શ.ઇભાભ જાપયે
વારદક (અ.વ.)ની ણખદભતભાાં શોંચ્મા. ઇભાભ
અરષ્ય્શસ્વરાભે

પયભાવ્યુ ાં

:

“અમ

અબુ

ભશમ્ભદ! ફેળક શ.અરી ઈબ્ને અફી તારીફ
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(અ.વ.)નુ ાં ઇલ્ભ શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ના
ઇલ્ભભાાંથી શત.ુાં અભને જે ળીખલલાભાાં આવ્યુ ાં
તેભાાંથી અભને ળીખલલાભાાં આવ્યુ ાં શત.ુાં ત આ
છી અલ્રાશની ઈફાદત કય અને ભાત્ર
તેનાથી જ ઉશ્મ્ભદ યાખ (અર ઇખ્તેવાવ
૨૭૯, ફેશાય ૨૬/૧૭૨/૪૨).
ફાફ – ૧૩ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ના નલળે કે
તેઓ પદ્ર ુ (રીરીછભ) જભીન અને ઉજ્જડ
(ણફન પદ્ર ુ) જભીનને અને કમાભત સુધી
રશદામત

ાભનાયા

અને

ગુભયાશ

થનાયા

વમ ૂશને જાણે છે .
આ ફાફભાાં ૧૩ શદીવ છે .
૧૦૫૮)

અરી ફીન નઅભાને લણુવ્યુ ાં કે

ઇભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)ની ણખદભતભાાં
દાખર થનાય એક વ્મશ્ક્તએ કહ્ુાં કે : “ભેં
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આનાાં કુટુાંફીઓને વલાર કમો યાં ત ુ તેઓની
ાવેથી કઈ (જલાફ) ભને જલા ન ભળ્મ.
ઇભાભ (અ.વ.) “તે શુ ાં લાત છે ?” તેણે : “રક
એલી યીલામત કયે છે કે શ. અરી (અ.વ.) એ
પયભાવ્યુ ાં શત ુાં કે : “તભ ભાયાથી વલાર કય,
એ શેરાાં કે તભ ભને ગુભાલી દ. છી
અલ્રાશની કવભ ! તભ ભાયાથી પદ્ર ુ કે
ઉજ્જડ જભીન નલળે અને ગુભયાશ થનાય વમ ૂશ
અને રશદામત ાભનાય વમ ૂશ નલળે વલાર
નશીં કય નવલામ કે હુ ાં તેઓના આગેલાન,
યશેફય અને કાઇદ ના નલળે તભે ચાશળ

ત

તભને ખફય આીળ.” શ.ઇભાભ જાપય વારદક
(અ.વ.): “ફેળક, આ શક છે .”
૧૦૬૧) અબુર ભઅજતભયે શદીવ લણુલી કે :
“ભેં અબુઝય ને કશેતા વાાંબળ્મા છે : કે ભેં
બસાએરૂદ્દરજાત
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શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ને પયભાલતા વાાંબળ્મા
કે : ભાયી એશરેફૈત (અ.મુ.વ.)ની નભવાર
તભાયા દયમ્માન જ.ન ૂશ (અ.વ.)ની કસ્તી જેલી
છે . કે જે કઈ તેના ય વલાય થઈ ગમ તે
નજાત ામ્મ. અને જે તેનાથી ભોં પેયલી રીધુ,ાં
તે શરાક થમ. ભાયી એશરેફૈત (અ.મુ.વ.)ની
નભવાર તભાય દયમ્માન ફાફે શીિા જેલી છે . કે
જે કઈ તેભાાં દાખર થમ તેને ભાપ કયલાભાાં
આવ્મ અને જે કઈ તેભાાં દાખર ન થમ, તેને
ભાપ કયલાભાાં ન આવ્મ. તેથી કઈ ણ એલ
ણગયશ નથી કે જે એકવ (ની વાંખ્માએ)
શોંચી જળે, નવલામ કે હુ ાં તેના યશેફય અને
કાઇદને

જાણુાં છાં.

અને

આ

ઇલ્ભ

ભાયા

એશરેફૈત (અ.મુ.વ.) ાવે ણ છે . તે તેના
ભટાઓને અને નાનાઅઓને જાણે છે .”
બસાએરૂદ્દરજાત
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૧૦૨૭) સુલમદ ણફન ગપરશએ શદીવ લણુલી
કે : “હુ ાં શ.અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.)ની ાવે
શત. તમાયે એક ભાણવ તેઓની ાવે આવ્મ
અને કહ્ુાં : મા અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.)!
હુ ાં આની ણખદભતભાાં લાદીએ કુયાથી આવ્મ
છાં. અને ખારીદ ણફન ઉપયતહૌ મ ૃતયુ ામ્મ
છે . શ.અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.) “ તે મ ૃતયુ
નથી ામ્મ” આથી તે ભાણવે પયીલાય એ જ
લાત કશી, આથી શ. અરી (અ.વ.) તે મુતયુ
નથી ામ્મ. એ અલ્રાશની કવભ ! કે જેના
કફજાભાાં ભાય નફ્વ છે . તે મ ૃતયુ નથી ામ્મ”
આથી તે ભાણવે એ જ લાત ત્રણ લાય કશી.
અને કહ્ુાં : “સુબ્શાનલ્રાશ ! હુ ાં આને કશી યહ્ય
છાં કે તે મ ૃતયુ ામ્મ છે અને આ કશી યહ્યા
છ કે મ ૃતયુ નથી ામ્મ.” આથી શ.અરી
બસાએરૂદ્દરજાત
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(અ.વ.)એ તેને કહ્ુાં : “તે મ ૃતયુ નથી ામ્મ. તે
અલ્રાશની કવભ કે જેના કફજાભાાં ભાયી રૂશ
છે . તે તમાાં સુધી મ ૃતયુ નશીં ાભે કે જ્માાં સુધી
તે એક ગુભયાશ રશકયની આગેલાની ન કયે કે
જે (રશકયન) યચભ શફીફ ણફન શમ્ભાય
ઊંચકળે” છી આ લાત શફીફે

વાાંબી, ત

તે ઈભાભ અરી (અ.વ.)ની ણખદભતભાાં શાજય
થમ અને કહ્ુાં : “હુ ાં અલ્રાશની કવભ ખાઉં છાં !
ફેળક, હુ ાં આન નળમા છાં. અને આે એલી
ફાફતભાાં ભાય ણઝક્ર કમો છે કે અલ્રાશની
કવભ ! જે ફાફતને હુ ાં ભાયી અંદય નથી
ાભત.”

આથી શ.અરી (અ.વ.)એ તેને :

“અગય ત ુાં શફીફ ણફન શમ્ભાય છ, ત ત ુ
ચક્કવ

તે(યચભ)ને

ઊચકળેજ.”

આથી

શફીફે ઇન્કાય કમો. ત ઇભાભ (અ.વ.)ભે :
બસાએરૂદ્દરજાત
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અગય ત ુ શફીફ ણફન શમ્ભાય છ ત ત ુાં ચક્કવ
તે (યચભને) ઊંચકળે જ.”
અબુ શભઝા : અલ્રાશની કવભ ! તે મ ૃતયુ ન
ામ્મ નવલામ કે ઉભય ઇબ્ને વાદે , તેને
શ.ઈભાભ હુવૈન ઇબ્ને અરી (અ.વ.) તયપ
ભકલ્મ

અને

રશકયની

ખાણરદ

ણફન

આગ

હ્ફીફ(યચભને)ઉઠાલનાય

ઉયપતહૌ

યહ્ય

તે
અને

યહ્ય.”

(અર

ખવાએવ 280, અર ખયાએજે લર જયાએશ
2/

૭૪૫,

ફેશાય

૪૧/૨૮૮

શદીવ

૧૨,

૪૨/૧૬૧/૩૩).

બસાએરૂદ્દરજાત
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ફાફ – ૧૪ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ની ાવે
ઇલ્ભના ઉસ ૂર છે જે તેઓએ શ.યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.)થી લાયવાભાાં ભે ર છે અને તેઓ
તેભની યામ થી કઈ લાત નથી કયતા.

આ ફાફભાાં ૧૦ શદીવ છે .
૧૦૭૧) જાફીયે શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “અમ જાફીય !
અગય અભ તભાયી વાથે અભાયા ભત અને
ઈચ્છા મુજફ લાત કયીએ ત અભ શરાક
થનાયા ભાાંથી થઇ જશુ.ાં યાં ત ુ અભ તભાયી
વાથે એ શદીવ લડે લાત કયીએ છીએ કે જેને
અભએ શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)થી વાંગ્રશ કયી
છે , જેલી યીતે આ રક તેભના વના અને
ચાાંદી ન વાંગ્રશ કયે છે .” (અર ઇખ્તેવાવ ૨૮,
બસાએરૂદ્દરજાત
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ફેશાય ૨/૧૭૨/ શદીવ ૧અને ૨૬/૨૮/શદીવ
૩૦).
૧૦૭૫) ભશમ્ભદ ણફન શ ૂયમશએ શદીવ લણુલી
કે : “ભેં શ. ઇ. જાપયે વારદક (અ.વ.)ને
પયભાલતા વાાંબળ્મા કે : “અને અલ્રાશની
કવભ ! અગય અલ્રાશે અભાયી નલરામત,
અભાયી ભશબ્ફત અને અભાયી કયાફતને
લાજજફ ન કયી શતે, ત અભ તભને અભાયા
ઘયભાાં દાખર ન કયત અને ન ત તભને
અભાયા દયલાજા ય થબલા દે ત, અલ્રાશની
કવભ ! અભ અભાયી ખ્લાશીવથી લાત નથી
કયતાાં અને ન ત અભાયા (વ્મશ્ક્તગત) ભત
મુજફ લાત કયીએ છીએ. અને અભ (કશુ)ાં
નથી કશેતાાં નવલામ કે જે અભાયા યલયરદગાય
પયભાવ્યુ ાં છે ,” (ફેશાય ૨/૧૭૩/શદીવ ૫).
બસાએરૂદ્દરજાત
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૧૦૭૯) ફઝૈર ણફન મવાયે શ. ઈભાભ ભશમ્ભદ
ફારકય (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ફેળક
અભ અભાયા યલયરદગાયની સ્ષ્ટ દરીરના
ઉય છીએ કે જેને (અલ્રાશે) તેના નફી
(વ.અ.લ.)ના ભાટે

સ્ષ્ટ

કયી

શતી

અને

અલ્રાશના નફી (વ.અ.લ.) તે અભાયા ભાટે
સ્ષ્ટ કયુુ શત.ુ અગય તેભ ન શતે ત અભ
આ રકની જેભ શતે.” (અર ઇખ્તેવાવ ૨૮૦,
ફેશાય ૨/૧૭૩ શદીવ ૭ અને ૨૬/૨૭ શદીવ
૩૧).

બસાએરૂદ્દરજાત
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ફાફ – ૧૫ : ફેળક અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ની
ાવે રકતાફ અને સુન્નતભાાં જે છે તે ફધુાં જ છે
અને ન ત તે તેઓ તાની યાઇથી નથી
ફરતા અને નત તેઓના નળમાઓને તેની
છૂટ આે છે .
આ ફાફભાાં ૪ શદીવ છે .
૧૦૮૧) વભાઅશએ શ. ઈભાભ મ ૂવા કાણઝભ
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ભેં ઇભાભ
(અ.વ.) ને કહ્ુાં : “દયે ક ચીજ કે જે આ
પયભાલ છ, શુ ાં તે અલ્રાશની રકતાફ અથલા
સુન્નતભાાંથી શમ છે કે છી આના વ્મશ્ક્તગત
ભત મુજફ ફમાન પયભાલ છ?”

ઇભાભ

અરષ્ય્શસ્વરાભે : “ દયે ક ચીજ અલ્રાશની
રકતાફ અને તેના (યસ ૂર (વ.અ.લ.))ની સુન્નત
બસાએરૂદ્દરજાત
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ભાાંથી શમ છે .”(અર ઇખ્તેવાવ ૨૮૧, ફેશાય
૨/૧૭૩ શદીવ ૮).
૧૦૮૩) ભશમ્ભદ ણફન શકીભએ શ.ઈભાભ મ ૂવા
કાણઝભ (અ.વ.)થી શદીવ લણુલતા અભને કહ્ુાં
:

“ભેં ઇભાભ અરષ્ય્શસ્વરાભને કહ્ુાં : “અભ

દીનન ઊંડ અભ્માવ કમો છે (ફ્કીશ ફની
ગમા છીએ) અને અભ રયલામત ફમાન કયીએ
છીએ, ક્યાયે ક એવુાં ફને છે કે અભાયી ાવે
એલ ભાણવ આલે છે કે જે કઈ નાની ચીજભાાં
વડામેર શમ છે . જેના નલળે ભાયી ાવે કાંઈ
(ઇલ્ભ) શત ુાં નથી, અભાયી ાવે એવુાં (ઇલ્ભ)
શમ છે કે જે તેનાથી ભત ુાં આલત ુાં શમ છે , ત
શુ ાં અભે(આ પ્રશ્નભાાં)તેનાથી ભતી આલતી
ફાફત(ના આધાયે ) ફ્તલ આી ળકીએ?”
ઇભાભ અરષ્ય્શસ્વરાભે : “નશીં, તે ફાફતે
બસાએરૂદ્દરજાત
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તભાયે અને કમાવને શુ ાં રેલા દે લા? જે કઈ
શરાક થમ તે કમાવ લડે શરાક થમ છે .” ભે :
“હુ ાં આના ય કુયફાન થાલ ! શુ ાં શ.યસ ૂરે
રાવ્મા શતા કે જે  ૂયત ુાં

ખુદા (વ.અ.લ.)એ
શમ?”

ઈભાભ

(અ.વ.)

“

શ.યસ ૂરે

ખુદા

(વ.અ.લ.) જે રાવ્મા શતા, તેના લડે તેભના
વભમભાાંજ ફેનનમાઝ થઇ જલામ અને જે
આની લપાતથી રઈને કમાભત સુધી કાપી
છે .” ભેં : “શુ ાં તેભાાંથી કઈ ચીજ નાળ ાભી છે ?
ઇભાભ (અ.વ.) “નશીં, તેના અશર(મગ્મ)ની
ાવે ભજૂદ છે .” (અર ઇખતેવાવ ૨૮૨, ફેશાય
૨/૩૦૫/૪૮,

મુસ્તદકુર

લવાએર

૧૭/૨૫૮/૨૧૨૮૧).

બસાએરૂદ્દરજાત
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ફાફ – ૧૬ : એ પ્રકયણ કે જે શ.યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.)એ

શ.અભીરૂર

ભઅભેનીન

(અ.વ.)ને ળીખવ્મા શતા.
આ ફાફભાાં ૧૭ શદીવ છે .
૧૦૮૫)

મુયાઝીભેં

શ.ઈભાભ

જાપયે

વારદક

(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “શ.યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.) શ.અરી (અ.વ.)ને (ઇલ્ભના) એક
શઝાય

પ્રકયણ

ળીખવ્મા

અને

તે

દયે ક

પ્રકયણભાાં થી એક શઝાય પ્રકયણ ખુલ્મા.” (અર
ઇખ્તેવાવ ૨૮૨, ફેશાય ૨૬/૨૮/ શદીવ ૩૨).
૧૦૮૬) ભશમ્ભદ ણફન ફળીયે શ.ઈભાભ જાપયે
વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “શ. યસ ૂરે
ખુદા (વ.અ.લ.) કે તે ફીભાયીભાાં કે જેભાાં તેઓ
લપાત ામ્મા શતા, તેભાાં આએળા અને શફ્વા
ને કહ્ુાં : “ભાયા દસ્ત ને ફરાલ. તેણી ફાંનેએ
બસાએરૂદ્દરજાત
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તેભના નતાઓને ફે લાય ફરાવ્મા. જ્માયે
તેઓ ફાંને ને શઝયત (વ.અ.લ.)એ તે જમા ત
તે ફન્નેથી ચશેય પેયલી રીધ. છી કહ્ુાં :
“ભાયા ભાટે ભાયા દસ્ત ને ફરાલ.” છી
તેણી ફન્નેએ

શ.અરી (અ.વ.) ને ફરાવ્મા.

જ્માયે શ.અરી (અ.વ.) આવ્મા. તમાયે આ
(વ.અ.લ.) તેઓની તયપ મુતવ્ઝએશ થમા અને
તેઓની વાથે લાત કયતા યહ્યા. જ્માયે તેઓ
તમાાંથી ફશાય નીકળ્મા તમાયે શ.અરી (અ.વ.)ને
તે ફાંને એ  ૂછ્ુાં કે :” તભાયા દસ્તએ તભને
શુ ાં કહ્ુ?
ાં ”

શ.અરી

(અ.વ.) “તેઓએ

ભને

(ઇલ્ભનુ) એક પ્રકયણ ળીખવ્યુ ાં કે જેભાથી એક
શઝાય પ્રકયણ ખ ૂરે છે અને તે દયે કભાાંથી
(ફીજા) એક શઝાય પ્રકયણ ખ ૂરે છે .” (અર
કાપી

૧/૨૯૬/શદીવ

બસાએરૂદ્દરજાત
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૨/૬૩૭/શદીવ ૩૮, ફેશાય ૨૨/૪૬૩/શદીવ
૧૬).

૧૧૦૦) મ ૂવા ફીન ફકયે શદીવ લણુલી કે : “ભેં
શ.ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.)ને કહ્ુાં કે :
“કઈ ભાણવ એક રદલવ અથલા ફે રદલવ કે
ત્રણ રદલવ કે તેનાથી લધાયે ફેશળ યશે, ત
તેની નભાઝ ની કઝા કેલી યીતે કયળે?” ઇભાભ
અરષ્ય્શસ્વરાભે : “શુ ાં હુ ાં તને ન જણાવુાં કે આ
વ્મશ્ક્ત અને તેની જેલાઓ કેલી યીતે ફાંદફસ્ત
કયળે?” છી ઇભાભ અરષ્ય્શસ્વરાભે : “એ દયે ક
ફાફત કે જેભાાં અલ્રાશ તયપ ફાંદાની ઉય
ગાણરફ આલી જામ છે , તેભાાં તેના ફાંદાના
ઉઝ્રને કબ ૂર યાખલા ભાટે તે વોથી લધાયે
મગ્મ છે .”
બસાએરૂદ્દરજાત
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આ રયલામતભાાં મ ૂવા ફીન ફક્ર નવલામના એ
આ

મુજફ

લધાય

પ્રકયણભાાંથી છે

કે

કમો

છે

:આ

એ

જેભાાંથી દયે ક પ્રકયણ

(ફીજા) એક શજાય પ્રકયણને ખરે છે .” (અર
ખેવાર ૨/૬૪૪/શદીવ ૨૪,

લવાએલુશળીઆ

૮/૨૬૦/૫૮૭/, ફેશાય ૨/૨૭૨/શદીવ ૧).
ફાફ – ૧૭ : એ હરૂૂ પ નલળે કે જે શ.યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.)એ

શ.અરી (અ.વ.)ને ળીખવ્મા

શતા.
આ ફાફભાાં ૬ શદીવ છે .
૧૧૦૨) અફાન ણફન તગ્રીફે શદીવ લણુલીકે
: “શ.અરી (અ.વ.)ની તરલાયની મ ૂઠ ભાાં એક
નાન વરશપ શત. અને શ.અરી (અ.વ.)એ
ઈભાભ શવન (અ.વ.)ને ફરાવ્મા અને તેઓને
તરલાય વોંી અને તેભને એક છયી આી.
બસાએરૂદ્દરજાત
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અને પયભાવ્યુ ાં : “તેને ખર” ઈભાભ શવન
(અ.વ.) તેને ખરી ન ળક્યા. આથી શ.ઇભાભ
અરી (અ.વ.)એ તે (વશીપા)ને ખરી દીધુ.ાં
છી તેભને પયભાવ્યુ ાં કે

: “ઢ” આથી

શ.ઈભાભ શવન (અ.વ.)એ આ મુજફ ઢલાનુ ાં
ળરૂ કયુું : “અરીપ ફાઅ અને વીન અને રાભ
અને એક છી એક હુપુ ઢયા. છી આ
(અ.વ.)એ તે વશીપાને લીંટાી દીધ અને તેને
ઈભાભ હુવૈન (અ.વ.)ને આપ્યુ.ાં અને ઈભાભ
હવ
ુ ૈન (અ.વ.) તેને ખરી ન ળક્યા. આથી
શ.અરી (અ.વ.)એ તેને ખરી દીધુ.ાં છી
પયભાવ્યુ : “ઢ” ઈભાભ હવ
ુ ૈન (અ.વ.) એ
એજ યીતે ઢમા કે જે યીતે ઈભાભ શવન
(અ.વ.)ઢમા શતા. છી શ.અરી (અ.વ.)એ
વશીપાને
બસાએરૂદ્દરજાત
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શનપીમાને આપ્યુ.ાં તેઓ ખરી ન ળક્યા. આથી
શ.અરી (અ.વ.)એ તેભને ખરી દીધુ અને
પયભાવ્યુ ાં : “ઢ” ઇબ્ને શનપીમા તેભાાંથી કશુ ાં
જ ન નીકાી ળક્યા. આથી શ. અરી (અ.વ.)
એ તે વશીપાને રઇ રીધુાં અને તેને લીટાી
દીધુાં અને છી તેને તરલાયની મ ૂઠ ભાાં
રટકાલી દીધુ.ાં ” ભે શ.ઇભાભ જાપય વારદક
(અ.વ.) ને : “તે વશીપાભાાં કઈ ચીજ શતી?”
ઇભાભ (અ.વ.) “તે હરૂુ પ શતા કે જેભાાંથી દયે ક
શપુ એક શઝાય પ્રકયણને

ખરીદે છે .” અબુ

ફળીય : “ઇભાભ વાદીક (અ.વ.) એ પયભાવ્યુ ાં :
“તેભાાંથી આ ઘડી ભાટે ફે હુરૂપ જ જાશેય થમા
છે .”

(અર

ઇખ્તેવાવ

૨૮૪,

ફેશાય

૨૬/૫૫/શદીવ ૧૧૫).
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૧૧૦૩)

અબુ

ફક્ર

ખઝયભીએ

શ.ઈભાભ

ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે :
“શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)એ શ.અરી(અ.વ.)ને
એક શઝાય હુરૂપ ળીખવ્મા તેભાાંથી દયે ક હુપુ
એક શઝાય હુપુ ને ખરે છે . અને તેભાાંથી દયે ક
હુપુ(ફીજા) એક શઝાય હુપુ ખરે છે .” (અર
ઇખ્તેવાવ ૨૮૪, ફેશાય ૨૬/૫૫/શદીવ ૧૧૫).
ફાફ – ૧૮ : એ કરેભશ નલળે કે જે શ.યસ ૂરે
ખુદા

(વ.અ.લ.)

એ

શ.

અરી

(અ.વ.)ને

ળીખવ્મા શતા.
આ ફાફભાાં ૧૨ શદીવ છે .
૧૧૦૮) અબુ શમ્ઝાએ શ. અરી ઇબ્ને હુવન
ૈ
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે શ. યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.) એ શ. અરી (અ.વ.)ને એક કરેભશ
ળીખવ્મ શતા. કે જે એક શઝાય ફીજા કરેભશને
બસાએરૂદ્દરજાત
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ખરે છે અને (તેભાાંથી) દયે ક કરેભશ ફે શઝાય
કરેભશને ખરે છે .” (અર ઇખ્તેવાવ ૨૮૫,
ફેશાય ૪૦/૧૪૦/શદીવ ૩૮).
૧૧૧૨) જાણફયે

શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય

(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “એક ભાણવ
શ.અરી (અ.વ.) ાવે આવ્મ કે જ્માયે આ
(અ.વ.) નભમ્ફય ય તળયીપ પયભાલતા શતા.
તેણે : “મા અભીયર ભઅભેનીન ! શુ ાં આ
(અ.વ.) ભને યલાનગી આ છ કે ભેં
અમ્ભાય ણફન માવીયથી જે શ.યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.)ની શદીવ વાાંબી છે . તે કહુ?
ાં
ઇભાભ (અ.વ.) “અલ્રાશથી ડય ! અને અમ્ભાય
ય જુઠ ન કશેળ જ્માયે તે ભાણવે આ લાત
ત્રણ લખત કશી, ત શ.અરી (અ.વ.)એ તેને :
“ ભે અમ્ભાયને આભ કશેતા વાાંબળ્મા કે ભેં
બસાએરૂદ્દરજાત
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શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ને પયભાલતા વાાંબળ્મા
કે : હુ ાં (કુયઆનની) તાંઝીર ય જગ
ાં કયીળ
અને અરી (અ.વ.)(કુયઆવનની) તાનલર ય
જગ
ાં કયળે.” શ.અરી (અ.વ.) “કાફા ના યફ ની
કવભ ! તેઓએ વાચુાં પયભાવ્યુ,ાં ફેળક આ
ભાયી ાવે એક શઝાય ક્રેભશ ભા છે કે જેભાાંથી
દયે ક ક્રેભશ (ફીજા) એક શઝાય ક્રેભશ નુ ાં
અનુવયણ

કયે

છે .”

(અર

ખેવાર

૨/૨૬૫/શદીવ ૪૮, ફેશાય ૩૨/૨૯૨/શદીવ
૨૫૯).
૧૧૧૮) અફાન ણફન તલ્ગ્રફે શદીવ લણાુ લીકે
: શ. ઇભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.)એ : “તભાયી
આ ભસ્જીદભાાં એટરે કે ભક્કાભા ત્રણવ ને તેય
રક આલળે કે ભક્કાલાવીઓ જાણતા શળે કે
તેઓએ

તેભના

બસાએરૂદ્દરજાત
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(ભક્કા)ના નશી શમ. તેઓના ઉય તરલાય
શળે કે દયે ક તરલાય એક ક્રેમ્શ શળે કે જે એક
શઝાય ક્રેમ્શ ને ખરળે. દયે ક લાદીભાાં લન
ફાંકાળે અને તેઓને નનદા આલાભાાં આલળે કે
આ : “ભશદી (અ.ત.પ.ળ.)છે . કે જેઓ આરે
દાવ ૂદની જેભ ગલાશ ભાાંગ્મા લગય પેંવર
આળે”

(અર

ગય્ફત

રેન્નઅભાનન

૩૧૩/શદીવ ૫, ખેવાર ૨/૬૪૯/શદીવ ૪૩,
કભાલુદ્દીન

૨/૬૭/શદીવ

૧૯,

ફેશાય

૫૨/૨૮૬).

બસાએરૂદ્દરજાત
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વળભાગ - ૭
ફાફ – ૧ : એ શદીવનુ પ્રકયણ કે શ.યસ ૂરે
ખુદા (વ.અ.લ.) એ શ.અરી (અ.વ.)ને ળીખવ્યુ.ાં
આ ફાફભાાં ૭ શદીવ છે .
૧૧૨૦) જનાફે ઉમ્ભે વરભાએ શદીવ લણુલી
કે : “શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)એ તેભની એ
ફીભાયીભાાં કે જેભાાં તેઓ લપાત ામ્મા શતા,
તેભાાં પયભાવ્યુ ાં : “ભાયા દસ્તને ભાયા ભાટે
ફરાલ,” આથી આએળાએ તેણીના નતાની
ાવે કઇને (ફરાલલા) ભકલ્મા. જમાયે તે
આવ્મા

તમાયે

શ.યસ ૂરે

ખુદા

(વ.અ.લ.)એ

તેભના ચશેયાને ઢાાંકી દીધ. અને પયભાવ્યુ ાં :
“ભાયા દસ્તને ભાયા ભાટે ફરાલ.” આથી તે
નલાઈ ાભીને યત પમો. અને શફ્વાએ
તેણીના નતા ની ાવે કઇને (ફરાલલા)ભાટે
બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.475

HAJINAJI.com

ભકલ્મા. જમાયે તે આવ્મ તમાયે શ.યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.)એ તેભના ચશેયાને ઢાાંકી દીધ. અને
પયભાવ્યુ ાં : “ભાયા દસ્ત ને ભાયા ભાટે ફરાલ
આથી ઉભય નલાઈ ાભીને યત પમાુ . અને
જનાફે પાતેભા વરામુલ્રાશ અરમશાએ કઈને
શ.અરી (અ.વ.)ને (ફરાલલા) ભકલ્માાં જ્માયે
શ. અરી (અ.વ.) આવ્મા તમાયે શ.યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.) ઉબા થઈ ગમા અને શ.અરી
(અ.વ.) દાખર થમા આથી શ.યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.)એ તેભના કડાાં શેઠ રઈ રીધા.”
જ.ઉમ્ભે વલ્ભા : “શ.અરી (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ:ાં
“શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)એ ભને એક શઝાય
શદીવ ળીખલી શતી અને તેભાાંથી દયે ક શદીવ
એક શઝાય શદીવને ખરે છે . તમાાં સુધી કે ભને
વીન થમ અને શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ને
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ણ વીન થમ. છી ભાયી ઉય તેઓ
(વ.અ.લ.)ન

વીન

લશેલા

રાગ્મ

અને

તેઓના ઉય ભાય છીન લશેલા રાગ્મ.”
(અર

ખેવાર

૨/૨૬૨/શદીવ

૨૧,

અર

એખ્તેવાવ ૨૮૫, ફેશાય ૨૨/૪૬૨/શદીવ ૯,
૪૦/૨૧૫/શદીવ ૯).
ફાફ – ૨ : ઇભાભ (અ.વ.)ના નલળે કે જ્માયે
તેઓ ચાશે કે તેઓ જાણી રે ત તેઓ જાણી રે
છે .
આ ફાફભાાં ૫ શદીવ છે .
૧૧૨૫) અબુ યફીઅ ળાભીએ શ.ઈભાભ જાપયે
વારદક (અ.વ.)થી લણુલી કે : “ઇભાભ જ્માયે
ચાશે છે કે તેઓ જાણે તમાયે તેઓ જાણી રે છે .”
(ફેશાય ૨૬/૫૬/૧૧૬).
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૧૧૨૮) અમ્ભાય ણફન અસ્વાફાતીએ શદીવ
લણુલી કે : “ ભેં ઇભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.)ને
ઇભાભના નલળે વલાર  ૂછય કે શુ ાં ઈભાભ
(અ.વ.) ઇલ્ભે ગૈફ ને જાણે છે .? “ ઇભાભ
(અ.વ.) “નશી, ફલ્કે જ્માયે તેઓ કઈ ચીજ
નલળે જાણલા ચાશે છે , તમાયે અલ્રાશ તેઓને
નલળે જણાલે છે .” (કાપી ૧/૨૫૭/શદીવ ૪,
અર ઇખ્તેવાવ ૨૮૫, ફેશાય ૨૬/૫૬/શદીવ
૧૧૮).
ફાફ – ૩: ઇભાભ (અ.વ.)ને (ઇલ્ભન) ઇલ્કાઅ
થામ છે અને તેઓના રદર અને કાનભા
ઇલ્શાભ કયલાભાાં આલે છે .
આ ફાફભાાં ૧૩ શદીવ છે .
૧૧૩૦)

શાયીવ

ણફન

મુગીયશ

અન્નવયીએ

શદીવ લણુલી કે ; “ભેં શ.ઇભાભ જાપયે વારદક
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(અ.વ.)ને કહ્ુાં : “હુ ાં આના ય કુયફાન થાઉ
! ઇભાભ (અ.વ.)ને કઈ વલાર કયલાભાાં આલે
અને તે નલળે ઇભાભ (અ.વ.) કઈ ચીજ ન
ધયાલતા શમ ત તેઓ ક્યાાંથી તેને જાણી રે
છે .?” ઇભાભ (અ.વ.) :“તેભના રદરભાાં ઇલ્કાઅ
થામ

છે

અથલા

તેભના

કાનભાાં અલાજ

વાંબામ છે .” (આઅભારીએ ત ુવી ૨૦૮ શદીવ
૯૧૬, ફેશાય ૨૬/૫૭/૧૨૨).
૧૧૩૨) ઇવા ણફન શમ્ઝશ અસ્વકપીએ શદીવ
લણુલી કે : “ભેં ઇભાભ વારદક (અ.વ.)ને કહ્ુાં :
“ઘણીલાય અભ વલાર કયીએ છીએ ત તભે
ઝડથી જલાફ આ છ અને ઘણીલાય
તભ(જલાફ આલાનુ)ાં

છડી દ છ અને

છી જલાફ આ છ,” ઇભાભ : “શા, અભાયા
કાન અને અભાયા રદરભાાં ઇલ્કાઅ કયલાભાાં
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આલે છે . જમાયે ઇલ્કાઅ થામ છે તમાયે અભ
જલાફ આીએ છીએ અને એ જ્માયે (ઇલ્કાઅ)
નથી થતી તમાયે અભ ચ ૂ યશીએ છીએ.”
(ફેશાય ૨૬/૫૭/૧૨૩).
૧૧૪૧) અબ્દુલ્રાશ ણફન નજાવીએ શ.ઈભાભ
જાપયે વારદક (અ.વ.) થી શદીવ લણુલી કે :
“અભાયાભાાં અમુક એલા છે કે જે કાનથી
વાાંબે છે અને રદરભાાં ઇલ્કાઅ થામ છે . અને
પરયશતાઓ તેનાથી મુવાપેશ કયે છે .” ભેં : આ
શેરાાં થત ુ કે આજે ણ થામ છે .? ઇભાભ
(અ.વ.) આજે, “ભે : ભ ૂતકાભાાં કે આજે I
ઇભાભ (અ.વ.) “અલ્રાશની કવભ ! આજે. અમ
નજાવીના પયઝાંદ ! તમાાં સુધી કે આ મુજફ ત્રણ
લખત કહ્ુ.ાં ” (અર ઇખ્તેવાવ ૨૮૯, ફેશાય
૬/૫૯/શદીવ ૧૩૦).
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ફાફ – ૪ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ના ત્રણ
પ્રકાયના ઇલ્ભની તપવીય અને તેની તાલીર.
આ ફાફભાાં ૪ શદીવ છે .
૧૧૪૩) અસ્વાઇએ શદીવ

લણુલી કે : ભે

શ.ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.)ને : તેભના
ઇલ્ભની શદ નલળે  ૂછ્ુ,ાં ત ઇભાભ (અ.વ.)એ
: અભાયા ઇલ્ભની શદ ત્રણ પ્રકાયની છે :
“ભ ૂતકા, બનલષ્મકા અને નવુાં ફનનાય. અને
જે

કાંઈ ભ ૂતકાનુ ાં (ઇલ્ભ)

(નફીના થકી)

છે .

ત તેની

તપવીય કયી દે લાભાાં આલેર

છે . અને બનલષ્મકાનુ ાં (ઇલ્ભ) રખી રેલામેર
છે અને નવુાં ફનનાયનુ(ઇલ્ભ)
ાં
અભાયા રદરભાાં
ઇલ્શાભ કયલાભાાં આલે છે અને કાનભાાં ઇલ્કાઅ
કયલાભાાં આલે છે . અને તે અભારાંુ વોથી લધાયે
શ્રેષ્ઠ ઇલ્ભ છે . અને આણા નફીના ફાદ કઇ
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નફી નથી.” (ફેશાય ૨૬/૫૯/૧૩૨).
૧૧૪૫) ઝયાયાએ આલી જ શદીવ નકર કયી
અને તેભાાં શ.ઇભાભ વારદક (અ.વ.)થી વલાર
કમો : જ્માયે ઇભાભ (અ.વ.) (ઇલ્શાભ લેા)
કઇ ભાણવને નથી જતા, તમાયે કેલી યીતે જણે
છે કે આ પરયશતાની તયપથી છે . અને તેઓ એ
ફાફતે ડયતા નથી કે તે ળૈતાન તયપથી શમ?
ઇભાભ (અ.વ.) “તે એટ્રા ભાટે કે તેને સુકુન
ફખ્ળલાભા આલે છે , જેથીતે જાણી રે છે કે તે
પરયશતાની તયપથી છે . અગય તે ળૈતાન ની
તયપથી શમ ત તે ડયથી જડામેર શમ છે .
ુ
અમ ઝયાયશ ! ળૈતાન આ વાશેબર
અમ્ર
(ઇભાભ) ની વાભે યજુ નથી થત.” (અર કાપી
૧/૨૬૪/શદીવ ૩, ફેશાય ૨૬/૬૦/૧૩૩).
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ફાફ – ૫ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) મુકદ્દવ
(જેભની વાથે પરયશતા લાત કયતા) શમ છે .
આ ફાફભાાં ૮ શદીવ છે .
૧૧૪૭) ભશમ્ભદ ણફન ઇસ્ભાઇર ણફન ફકીએ
શદીવ લણુલી કે : “ભે શ.ઇભાભ અરી યઝા
(અ.વ.)

ને

“અઇમ્ભાશ

પયભાવ્તા

વાાંબળ્મા

છે

(અ.મુ.વ.),

ઓરભા,

વાચાઓ,

વભજનાયાઓ,

અને

કે

:

ભશદ્દવ(એટરે

પરયશતાઓથી લાતચીત કયનાય) શમ છે .”
(કાપી

૧/૨૭૧/શદીવ

૩,

ફેશાય

૨૬/૬૬/શદીવ ૧).
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્
ફાફ – ૬ : ભશદ્દવની
શુ ાં નવપત શમ છે . અને
તેના લડે તે શુ ાં કયે

છે

અને અઇમ્ભાશ

(અ.મુ.વ.) કેલી યીતે (પરયશતા) લાત કયે છે .

આ ફાફભાાં ૧૨ શદીવ છે .
અબ્દુર

૧૧૫૫)

ગફ્પાય

અર

શ.ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.)થી

જાઝીએ
શદીવ

લણુલી કે : “ભેં તેઓને કહ્ુાં કે : “ફેળક પરાણા
એ ભને એ શદીવ જણાલી છે કે શઝયત અરી
્ શતા,”
અ.વ અને ઇભાભ શવન (અ.વ.) ભશદ્દવ
ભે ઇભાભ (અ.વ.) ને : “તે કેલી યીતે?” ઈભાભ
(અ.વ.) “તેઓના કાનભાાં ઇલ્કાઅ કયલાભાાં
આલત” છી ઈભાભ (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં કે
(આ

શદીવ)

વાચી

છે .”

(ફેશાય

૪૦/૧૪૦/શદીવ ૪૦).
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૧૧૫૭) હુભયાને શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ફેળક શ.અરી
્
અ.વ ભશદ્દવ
શતા.” હુભયાન : “હુ ાં ભાયા
વાથીઓ ાવે ફશાય નીકળ્મ અને તેઓને :
“હુ ાં તભાયા ભાટે એક અજીફ લાત રાવ્મ છાં”
તેઓ : તે શુ ાં લાત છે ? “ભેં : ભે ઇભાભ ફારકય
(અ.વ.) ને પયભાલતા વાાંબળ્મા કે : “શ.અરી
(અ.વ.) ભશદ્દવ શતા.” તેઓ : “તે કઈ ન કયુું
શત અને નવલામ કે તેઓને  ૂછ્ુ શત કે
“તેભની વાથે કણ લાત કયે છે ? “આથી હુ ાં
ઇભાભ (અ.વ.)ની ણખદભતભાાં યત પમો અને
તેઓને ભેં કહ્ુાં : “ભેં આે જે શદીવ ફમાન
કયી શતી તે ભાયા વાથીઓને લણુલી. ત
તેઓએ કહ્ુાં કે : “તે કઈ ચીજ ન કયી શતે
અને નવલામ કે તેઓને  ૂછ્ુાં શતે કે તેઓની
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વાથે કણ લાત કયે છે ? “ઇભાભ (અ.વ.)
“તેઓની વાથે પરયશતાઓ લાત કયે છે .” ભેં :
“ત તેઓ એભ કશેળે કે તે નફી છે ” આથી
ઇભાભ

(અ.વ.)

તેભના

શાથને

આ

યીતે

શરાલીને ઇળાયાથી કહ્ુાં : (નશીં) શઝયત
સુરેભાન

(અ.વ.)ના

વાથીની

જેલા

અને

શઝયત મ ૂવા (અ.વ.)ના વાથીની જેલા અને
શઝયત ઝુલ્કયનૈનની જેલા શુ ાં તભાયા સુધી એ
લાત નથી શોંચી કે તેઓએ પયભાવ્યુ ાં શત ુાં કે :
“તભાયા દયનભમાન તેઓ (ઇભાભ અ.વ.)ના
જેલી

જ

શસ્તી

ભજૂદ

૧/૨૭૧/શદીવ ૫,

છે .”

(અર

કાપી

અર ઇખ્તેવાવ ૨૮૬,

ફેશાય ૨૬/૭૦/૧૧).
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ફાફ – ૭ : ઇભાભ (અ.વ.) ને એક છી એક
ચીજ ની દયયજ

અને દયે ક ે ઇલ્કા થામ

છે .
આ ફાફભાાં ૭ શદીવ છે .
અબુ ફળીયએ શદીવ લણુલી કે : “ભે શ.ઇભાભ
જાપયે વારદક (અ.વ.)ને કહ્ુ : “હુ આના ય
કુયફાન થાઉ ! તભાયી નજીક ઇલ્ભ એ કઇ
ચીજ છે .?” ઇભાભ (અ.વ.) “જે રદલવ અને
યાનત્રભા ફનતી યશે છે , એક ફાફત છી ફીજી
ફાફત અને એક ચીજ છી ફીજી ચીજ,
કમાભત સુધી.” (ફેશાય ૨૬/૬૦/શદીવ ૧૩૭).
અબુ ફળીયે શદીવ લણુલી કે : “ભે શ.ઇભાભ
જાપયે વારદક (અ.વ.) ને પયભાલતા વાાંબળ્મા
છે કે : “ફેળક અભાયી ાવે અગાઉના વશીપા,
જ.ઇબ્રાશીભ (અ.વ.) અને જ.મુવા (અ.વ.)ના
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વશીપા છે . “ઝુયૈ વ : “શુ ાં

તે તખ્તીઓ નથી?

ઇભાભ (અ.વ.) “શા” ઝુયૈ વ : “શુ ાં ફેળક તે ઇલ્ભ
જ છે ?” ઇભાભ (અ.વ.) “ આ ઇલ્ભ નથી આત
ભાત્ર તેની (શેરાની રકતાફની )અવય છે .
ફેળક ઇલ્ભત એ છે કે જે રદલવે અને યાનત્રના
ફનત ુ યશે છે . એક છી એક રદલવે અને એક
છી એક ે .” (ફેશાય ૨૬/૬૦/૧૩૮).
ફાફ – ૮ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) શ.યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.) ના

અને

શ.અરી

ઇબ્ને

અફી

તાણરફ (અ.વ.)ના ઇલ્ભના લાયીવ છે અને
તેઓના નવનાઓભા રશકભત નાખલાભાાં આલે
છે અને તેઓના કાનભા ઇલ્શાભ થામ છે .
આ ફાફભાાં ૮ શદીવ છે .
શાયીવ ણફન મુણગયશએ શ.ઇભાભ જાપયે વારદક
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલીકે : “ફેળક જભીનને
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આણરભ લગય છડી દે લાભા નથી આલતી. ભે :
‘જે કઇ તભાયાભાથી આણરભ જાણે છે , તે શુ ાં
છે .?”

ઇભાભ

(અ.વ.)

“તે

શ.યસ ૂરે

ખુદા

(વ.અ.લ.)થી અને શ.અરી ઇબ્ને અણફ તાણરફ
(અ.વ.) થી લાયવ શમ છે . તે એવુ ઇલ્ભ છે કે
જેના લડે રકથી ફેનનમાઝ છે અને રક
તેનાથી ફેનનમાઝ નથી શતા.” ભે : “શુ ાં
રશકભતને તેઓના રદરભા નાખલાભા આલે
છે ? અથલા તેઓના કાનભા ઇલ્શાભ કયલાભા
આલે છે .” ઇભાભ (અ.વ.) “તે મુજફ છે . તે
મુજફ છે ..” (ફેશાય ૨૬/૬૨/૧૪૧).
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ફાફ – ૯ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) નવિેય
પ્રકાયના નલશરેણ થઇ ળકે તેલી લાત કયે છે .
જેભાાંથી દયે ક નલશરેણ લડે જલાફદાયી અદા
થઇ જામ છે . અને તેના લડે તેઓ પતલ આે
છે .
આ ફાફભાાં ૧૫ શદીવ છે .
અબ્દુર અઅરા ણફન અઅમને શદીવ લણુલી
કે : “હુ અને અરી ણફન શાંઝરશ એ શ. ઈભાભ
જાપયે વારદક (અ.વ.)ની ણખદભતભા શાજય
થમા. અરી ણફન શાંઝરશ એ શ.ઈભાભ જાપયે
વારદક (અ.વ.) ને વલાર ુછય. ત ઇભાભ
(અ.વ.) તેને જલાફ આપ્મ. ત અરી ણફન
શાંઝરશ એ ઈભાભ (અ.વ.)ને ફીજ વલાર
ુછય કે : “અગય જ તે ફાફત આ (અરગ)
યીતે શમ ત? ત ઇભાભ (અ.વ.)એ તેના
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ફીજા શેલ ુ થી જલાફ આપ્મ. તમાાં સુધી કે
તેણે ચાય અરગ અરગ ળક્યતાઓને ધ્માનભાાં
યાખીને જલાફ આપ્મા. આથી અરી ઇબ્ને
શમ્ઝાએ ભાયા તયપ પયીને કહ્ુ : “અમ અબુ
ભશમ્ભદ ! ફેળક, તેના (જલાફના યસ્તાને )
આણે ફાંધ કયી દીધ. શ.ઈભાભ જાપયે વારદક
(અ.વ.)એ તેને વાાંબી રીધ અને પયભાવ્યુ ાં :
“અમ અબુર શવન ! આ યીતે ન ફર કાયણકે
ત ુ યશેઝગાય ભાણવ છ. ફેળક અમુક ચીજ
તાંગ ચીજ શમ છે . તે એક નવલામની ળક્યતા
શતી નથી. તેભાથી જુમ્ભા ન વભમ છે . તેભા
એક વભમ છે કે જેભા સ ૂમુ આસ્ભાનભા ભધ્મે
શમ છે . (ઝ્લારન વભમ) અમુક વભમ શમ
છે કે તે નલળાતા ધયાલે છે . જેભાાં ઘણી
ળક્યતાઓ શમ છે . અને આ તે(તાય વલાર)
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તેભાાંથી

છે .

અભાયી

અલ્રાશની

ાવે

નવિેય

ક્વભ,

તેના ભાટે

ળક્યતાઓ

લાા

નલશરેણ છે .” (અર ઇખ્તેવાવ ૨૮૭, ફેશાય
૨/૧૯૭/શદીવ ૫૦).
અરી ઇબ્ને અફી શમ્ઝાએ શદીવ લણુલી કે :
“હુ ાં અને અબુ ફળીય

શ.ઈભાભ જાપયે વારદક

(અ.વ.)ની ણખદભતભા શાજય થમા. અમુ શજુ
ફેઠા શતા કે શ. ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.)એ
એક શપુ કહ્ય. ભે ભનભન કહ્ુ કે : “આ લાત
તેભના ળીઆઓ ભાટે છે . અલ્રાશની કવભ !
આ એલી લાત છે કે આ શેરા કદી વાાંબી ન
શતી. આથી ઇભાભ (અ.વ.)એ ભાયા ચશેયા
તયપ નઝય કયી અને કહ્ુ : “ફેળક હુ એક શપુ
ફલુ છ, ત ભાયા ભાટે તે (એક શપુ )ના નવિેય
ળક્યતાઓ શમ છે . હુ ાં ચાહુ ાં ત આ ભતરફ
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રઉ અને ચાહુ ાં ત તે ભતરફ રઉ.” (ફેશાય
૨/૧૯૮/શદીવ ૫૧).
ફાફ – ૧૦ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) જભીન ય
શક અને ફાનતરભાાં લધાય કે ઘટાડાને જાણે
છે .
આ ફાફભાાં ૯ શદીવ છે .
અબ્દુલ્રાશ મુસ્કાને શ.ઇભાભ જાપયે વારદક
(અ.વ.)થી : “અલ્રાશે આ જભીન ને છડી નથી
દીધી, નવલામ કે તેભા એક આણરભ શમ છે જે
જભીનભા લધાયા અને ઘટાડાને જાણે છે છી
જ્માયે ભઅભીન કઇ ચીજ ને લધાયી દે છે ,
ત તે તેને રટાલી દે છે . જ્માયે તે કઇ ચીજ
ભાાં ઘટાડ કયી દે છે , ત તે તેને વાં ૂણુ કયે છે
જ આ મુજફ ન શતે ત ભઅભીનના ભાટે
શક ળાંકાળીર ફની જાત અને ભઅભીન શક
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અને ફાતીર ના દયનભમાન પકુ ન કયી ળકે. ”
(એરલુળળયાએ

૧/૧૯૯/૨૪,

ફેશાય

૨૩/૨૫/૩૨).
ફાફ – ૧૧ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) દયે ક
બાાભા લાત કયે છે .
આ ફાફભાાં ૧૫ શદીવ છે .
*

અરી

ફીન

ભશઝીમાયે

ઈભાભ

શાદી

(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : હુ ાં ઈભાભ ની
ણખદભતભાાં શાજય થમ, ત ઈભાભ (અ.વ.)એ
ભાયી વાથે પાયવી બાાભાાં લાત કયલાનુ ાં ળરૂ
કયી દીધુ.ાં (ફેશાય ૫૦/૧૩/શદીવ ૧૦).
* શમ્ભાદ ફીન અબ્દુલ્રાશ અર પયાુએ શદીવ
લણુલી કે : “ભઅનિફે ભને જણાવ્યુ ાં કે :
“ફેળક,

શ.ઇભાભ

મ ૂવા

કાણઝભ

(અ.વ.)ના

(કઈ) ુત્ર જલાભાાં નશતા આલતા. છી
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તેઓની ાવે એક રદલવ ઈભાભ (અ.વ.)ની
ાવે તેભના ફે બાઈ ઇસ્શાક અને ભશમ્ભદ
આવ્મા. અને ઈભાભ (અ.વ.) ગેય અયફી
બાાભાાં લાત કયતાાં શતા. છી તેઓની ાવે
વક્રાફી છકય આવ્મ. (વકરાફ એ બુલ્ગાય
ુાં ુનીમાની લચ્ચે ણખઝયનુ ાં ળશેયછે .)
અને કુસ્તત
ત ઈભાભ (અ.વ.)એ

તેની વાથે તેની

બાાાંભાાં લાત કયી. છી ઈભાભ ગમા અને
તેભના પયઝાંદ અરી (અ.વ.)ને રાવ્મા. અને
તેભના ફાંને બાઈઓને કહ્ુાં : “આ ભાય પયઝાંદ
અરી છે . છી તેઓએ એક છી એક તેભને
ગે

રગાવ્મા

અને

તેભને

ચ ૂભમા.

છી

તેઓએ ફાકની વાથે તેની બાાભાાં લાત
કયી. છી ઈભાભ (અ.વ.)એ તેને તેડીને રઈ
ગમા. છી તેઓ ઇબ્રારશભને રાવ્મા અને
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પયભાવ્યુ ાં : ભાય ુત્ર છે .” છી તેની વાથે
લાત કયી. છી તેને તેડીને રઈ ગમા.
તમાયફાદ ઈભાભ (અ.વ.) એક છી એક
ફાકને ફરાલતા યહ્યા. અને તેઓની વાથે
લાત કયતા યહ્યાાં. તમાાં સુધી કે તેભના ાાંચ
ફાક આવ્મા કે જેઓ દયે ક તેભના દે ખાલભાાં
અને બાાભાાં એક ફીજાથી અરગ શતા.”
(અર ખેવાવ લર જયાએશ ૨/૭૪૨, ફેશાય
૪૮/૫૬/શદીવ ૬૪).
* એશભદ ફીન ભશમ્ભદ ફીન અફી નસ્રએ
કહ્ુાં કે ફાફીર ના જજસ્રના યશેલાવી એ કહ્ુાં :
“(અભાયાાં ) ગાભડાભાાં એક ભાણવ શત, જે
ભને તકરીપ આત, અને કશેત : અમ
યાપેઝી ! અને તે ભને ગા આત.” રક
દ્વાયા તેને “ગાભડા ન ફાંદય” એવુાં નાભ
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આલાભાાં આવ્યુ ાં શત.ુાં તે ભાણવ જાણાલે છે કે
: “એક લે ભે શજ કયી અને છી હુ ાં ઈભાભ
જાપયે વાદીક (અ.વ.)ની ણખદભતભાાં શાજય
થમ. ઈભાભ (અ.વ.)એ લાત ની ળરૂઆતભાાં
જ કહ્ુાં : “એટરે કે “ગાભડાન ફાંદય મ ૃતયુ ાં
ામ્મ છે .” ભે : ક્યાયે ? “ઈભાભ (અ.વ.)
અતમાયે જ” ભે તે રદલવ અને વભમ રખી
રીધ. છી જ્માયે હુ ાં કૂપા શોંચ્મ, ત ભાયા
બાઈ ની વાથે મુરાકાત થઈ. ભે તેને કણ
મ ૃતયુ ાં ામ્માાં છે અને કણ જીલીત યશી ગમા છે ,
તે

નલળે

 ૂછ્ુ.ાં

ત

ભાયા

બાઈએ

ભને

નફતીમશ બાાાંભાાં કહ્ુાં “ગાભડા ન ફાંદય
મ ૃતયુ ાં ામ્મ.” ભે : ક્યાયે ? તેણે : પરાણા
વભમે કે જે ભને શ.ઈભાભ જાપયે વાદીક
(અ.વ.)એ જણાવ્યુ ાં શત.”ુાં (દરા એલુર ઇભાભશ
બસાએરૂદ્દરજાત
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૧૩૭, અર ખયાએજ લર જયાએશ ૨/૨૫૨,
ફેશાય ૪૭/૮૧/૭૧).
* જાણફયે શ.ઇ.ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)થી
શદીવ લણુલી કે : જ્માયે મઝ્દજદૌ ુ ની ુનત્ર
ઉભયની ાવે આલી તેણીને ભદીનાભા દાખર
કયલાભા આલી અને ળશેયની છતને તેણીના
ભાટે

ળણગાયલાભા

આલી

અને

તેણીના

ચશેયાના પ્રકાળથી ભશ્સ્જદ ઝશી ઉઠી :
જ્માયે તેણી ભશ્સ્જદભા દાખર થઇ અને તેણી
એ ઉભયને જમ, ત તેણી એ તાના ચશેયાને
છાલી રદધ અને કહ્ુ : ........... હુયભઝ્ના
રદલવ કાા થામ. આ વાાંબીને ઉભય ગુસ્વે
થમ અને કહ્ુ : તે ભને ગા આે છે અને
તેણીના ઉય હુભર કયલાન ઇયાદ કમો.
શ.અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.)એ પભાુવ્યુ :
બસાએરૂદ્દરજાત
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“તાયા ભાટે આ મગ્મ નથી, ત ુ તેણીથી પયી
જા. અને તેણીને મુવરભાનભાથી એક ુરૂવ ને
વાંદ કયલાની છટ આ કે છી તેણીની
રકભાંત તે ુરૂવના રશસ્વાભા ગણી રે.” આથી
ઉભયે : “ત ુ વાંદ કયી રે,” તેથી તેણી ગઇ અને
તેણીએ તાન શાથ શ.ઇ.હુવૈન ઇબ્ને અરી
(અ.વ.)ના

ભાથા

ય

યાખ્મ.

શ.અરી

(અ.વ.)એ તેણી ને : “તારૂ નાભ શુ છે ?”
તેણીએ

જશાનળાશ

ઇભાભ

(અ.વ.)

“ફલ્કે

ળશેયફાનુ. છી શ.ઇ.હવ
ુ ૈન (અ.વ.) તયપ
નઝય કયી ને પભાુવ્યુ : અમ અબુ અષ્બ્દલ્રાશ !
તેણીના થકી તભાયે તમા એક ુત્રની નલરાદત
થળે કે જે ુત્ર તભાભ દુનનમાલાાથી શ્રેષ્ઠ
શળે. (ઇ.ઝમનુર

આફેદીન

અ.વ.)

(કાપી

૧/૪૬૬/શદીવ ૧, ફેશાય ૪૬/૯/૨૦).
બસાએરૂદ્દરજાત
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* અબુ શારૂન અબ્દીએ શ.ઇ.જાપય વારદક
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : ઇભાભ (અ.વ.)એ
તેભના

એક

ગુરાભને

તેના

કઈ

ફાફત

થલાથી પયભાવ્યુ : “અગય ત ુ (શલે) અટકળે
નશી ત હુ તને જે યીતે ગધેડાને ભાયલાભા
આલે છે , તે યીતે ભાયીળ.” તેણે : હુ આના
ય કુયફાન થાઉ ! ગધેડાની જેભ ભાયવુ એ શુ
છે ? ઇભાભ (અ.વ.) “ફેળક, જ. ન ૂશ (અ.વ.)એ
તેભની કશતીભા દયે ક (નય ભાદા) જડાને
દાખર કમાુ.તમાયે ગધેડા ાવે આવ્મા, ત
ગધેડાએ દાખર થલાન ઇન્કાય કયી દીધ.
તેથી જ. ન ૂશ (અ.વ.)એ ખજુયની ડાખી રીધી
અને તેને એક લાય ભાયુુ અને તેને કહ્ુ : .......
એટરે કે “ દાખર થઇ જા, અમ ળૈતાન.”
(લવાએલુસ્વીઆ ૨૮/૩૭૩/શદીવ ૩૪૯૯૮,
બસાએરૂદ્દરજાત
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કવસુર

અંફીમા

(જઝાએયી)

૭૯,

ફેશાય

૧૧/૩૨૯/૫૦ અને ૪૭/૮૨/શદીવ ૭૩).
*

પૈ ઝ

ણફન

મુખ્તાયે

શ.ઇ.મુવા

કાણઝભ

(અ.વ.)ની ઇભાભત નલળે શદીવ લણુલતા કહ્ુ
કે : તેને શ.ઇ.જાપય વારદક. (અ.વ.)એ : તે
તાયા ઇભાભ છે કે તે તેભના નલળે ુછ્ુ શત ુ.
તેથી ત ુ ઉબ થા અને તેભના શક્કન ઇકયાય
કય. આથી હુ ઉબ થમ અને ભે તેભના
ભાથાન

અને

શાથન

ફવ

રીધ

અને

અલ્રાશ ાવે તેભના ભાટે દુઆ કયી. શ.ઇભાભ
(અ.વ.) યાં ત ુ (શજુ) તેઓને તે ફાફતથી
યલાનગી આલાભા નથી આલાભા આલી.
“પૈ ઝ : “ હુ આના ય કુયફાન થાઉ ! શુ હુ
ફીજા કઇ ને તેના નલળે જણાવુ? ઇભાભ
(અ.વ.) શા, તભાયા કુટુાંફીઓને અને તભાયા
બસાએરૂદ્દરજાત
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પયઝાંદને અને તભાયા દસ્તને જ્ણાલ.” અને
ભાયી વાથે ભાયા કુટુાંફીઓ અને પયઝાંદ શતા.
ુ ણફન ઝબ્માન ભાયા દસ્તભાથી શત.
યુનવ
જ્માયે ભે તેઅઓને આ નલળે જણાવ્યુ ત
ુ ે
તેઓએ આ ભાટે અલ્રાશની શમ્દ કયી. યુનવ
ભને કહ્ુ : “નશી, જ્મા સુધી આ લાત ઇભાભ
(અ.વ.)થી ન વાાંબી રઉ” તે ખુફ ઉતાલે
ગમ અને હુ તેની ાછ ગમ. જ્માયે હુ
ઇભાભ

(અ.વ.)ના

ઘયના

દયલાજા

ાવે

ુ ) ભાયા શેરા શચી
શચ્મ ત તે (યુનવ
ગમ શત, ભે ઇભાભ (અ.વ.)ને પયભાલતા
ુ આ ફાફત એ મુજફ
વાાંબળ્મા : “અમ યુનવ
છે કે જે મુજફ પૈ ઝે કહ્ુ છે . તેણે કહ્ુ : “ભે
વાાંબળ્યુ અને ભે ઇતાઅત કયી.” અને ઇભાભ
(અ.વ.)એ ભને : “અમ પૈ ઝ ઝયકાશ ......... ભે
બસાએરૂદ્દરજાત
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કહ્ુ : “ભે સ્લીકાયુ”ું ...... એ નફનતય્મશ
બાાન ળબ્દ છે જેન ભતરફ છે તેને તાયા
તયપ સ્લીકાયી રે.” (કાપી ૧/૩૦૯/૯, યે જારે
કળી ૩૫૪, ગૈફતે નભાની ૩૨૪, ફેશાય
૪૭/૮૩/૭૫, ૪૮/૧૪/શદીવ ૩).
ફાફ – ૧૨ :

અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) દયે ક

બાાઓને જાણે છે .
આ ફાફભાાં ૮ શદીવ છે .
૧૨૨૨) ભશમ્ભદ ણફન શરફીએ શદીવ લણુલી
કે

:

ભે

ઇભાભ

જાપયે

વારદક

(અ.વ.)ને

પયભાલતા વાાંભ્મા છે કે : શ.અરી ઇબ્ને હુવૈન
(અ.વ.) અને તેભના વાથેનાઓને મઝીદ ઇબ્ને
મુઆલીમા(રા.) ની ાવે રાવ્મા ત તેઓને
એક ઘયભા યાખ્મા(જેનુ છારૂ ખયાફ અને
જજૉયીત શત ુ). ત તેઓભાથી અમુકે કહ્ુ :
બસાએરૂદ્દરજાત
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“આણને

આ ઘયભા

એ ભાટે

યાખલાભા

આવ્માછે કે જેથી તે આણી ઉય ત ુટી ડે
અને આણે કતર થઇ જઇએ” તે (ઘયન)
ચકીદાય રૂભી બાી શત તેણે : “આ રક
તયપ જુઓ કે તેઓને ડય રાગે છે કે તેઓના
ય આ ઘય ત ુટી ડે.(જ્માયે કે) આલતી કારે
તેઓ

ફશાય

નીકળે

અને

તેઓને

કતર

કયલાભા આલળે.
શ.ઇભાભ

અરી

અભાયાભાથી

ઇબ્ને

ભાયા

નવલામ

હુવૈન
કઇ

(અ.વ.)
રયતાનશ

બાાાંને વાયી યીતે નશત ુ જાણત ુ. અને ભદીના
ના રક યીતાનશ બાા ને રૂભીય્મશ બાા
તયીકે જાણે છે .” (અર ખયાજેએ લરજયાએશ
૨/૭૫૩, ફેશાય ૪૫/૧૭૭/શદીવ ૨૫ અને
૪૬/૭૦/શદીવ ૪૭).
બસાએરૂદ્દરજાત
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૧૨૨૩) અબુ શળીભ જાપયીએ શદીવ લણુલી કે
: હુ શ.ઇભાભ અરીયઝા (અ.વ.)ની ણખદભત ભા
શાજય થમ ઇભાભ (અ.વ.) “અમ અબુ શળીભ
!આ ગુરાભની વાથે પાયવીભા લાત કય. કાયણ
કે તે એવુ ભાને છે કે પાયવી બાાાં વાયી યીતે
જાણે છે , ભે કહ્ુ : જાનુત ણચસ્ત? “તેણે ભને
જલાફ ન આપ્મ. ઇભાભ (અ.વ.) (ખાદીભને)
તે કશે છે કે તાયા ઘુટણ.” ભે તેને : નાપત
ણચસ્ત? તેણે ભને જલાફ ન આપ્મ. ઇભાભ :
“એટરે

કે

તાયી

નાપ”

(અર

ખયાજેએ

લરજયાએશ ૨/૭૫૭, ફેશાય ૪૯/૮૮/શદીવ
૭).
૧૨૨૫) માવીય નાભના ખાદીભેં શદીવ લણુલી
કે : “શ. ઇભાભ અરીયઝા (અ.વ.)ના અમુક
વકરાફી
બસાએરૂદ્દરજાત
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દયભીમાનના અને રૂભી ગુરાભ શતા. એક લાય
શ.ઇભાભ યઝા (અ.વ.) તેઓની નજીક શતા
અને તેઓ આવભા તેભની ભાત ૃબાા કરાફી
અને રૂભી બાાભાાં લાત કયી યહ્યા શતા “કે
આણે

દય

લે

આણા

ળશેયભા

પસ્દ

ખરાલીએ છીએ (નવ ભાથી રશી લશાવ્વુ)
ણ અશી આવ્મા છી આણે પસ્દ નથી
ખરાલી યહ્યા” ફીજા દીલવે એક તફીફને
ફરાલીને કહ્ુ કે : પરાણા ગુરાભની આ
નવને પસ્દ કય અને આ ગુરાભની તે નવ ને
પસ્દ કય” છી પયભાવ્યુ ાં : “અમ માવીય ! ત ુ
પસ્દ ન ખરલીળ.” માવીય : “ભે પવદ ખરલી
ત ભાય શાથ વજી ગમ અને રીર થઇ
ગમ.” ઇભાભ (અ.વ.) અમ માવીય શુ થયુ? “
ભે ઇભાભને જ્ણાવ્યુ ત ઇભાભ (અ.વ.) ભે તને
બસાએરૂદ્દરજાત
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આભ કયલાની ના નશતી ાડી? તાય શાથ
આ. ઇભાભ (અ.વ.) એ તેમ્ના શાથ થી સ્ળુ
કમો, ત તેને ળીપા ભી ગઇ. અને ઇભાભ
(અ.વ.)એ તેભને વરાશ આી કે તે યાત્રે લાળુ
ન કયે . માવીય : “તમાયફાદ હુ લાળુ ન શત
કયત અને કમાયે ક ગપરતથી હુ લાળુ કયી
રેત, તમાયે ત ભાયી શારત ખયાફ થઈ જતી.”
(ઓયુને અખ્ફાયે યે ઝા ૨/૨૨૭/શદીવ ૧, અર
ઇખ્તેવાવ ા.૨૯૦, અર ભનાકીફ ૪/૩૩૪,
ફેશાય ૨૬/૧૯૨/શદીવ ૬).
૧૨૨૬)

અમુક

રકએ

શ.ઇભાભ

વારદક.(અ.વ.)થી રયલામત કયી કે : શ.ઇભાભ
શવને મુજતફા (અ.વ.) અએ: “ફેળક અલ્રાશ
ફે ળશેય ધયાલે છે . એક ળશેય  ૂલુભાાં છે અને
એક ળશેય ચ્છીભભાાં છે . તે ફન્ને ળશેયની ઉય
બસાએરૂદ્દરજાત
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એક રખાંડની રદલાર છે . દયે ક ળશેય ય એક
રાખ દયલાજા છે તે ફન્નેના દયમ્માન વનુ છે .
તેભા વીિેય રાખ બાાાંઓ આલેરી છે

દયે ક

બાાાં અન્મ બાાાંથી અરગ છે તે દયે ક
બાાાંઓને હુ જાણુાં છ. તે ફન્ને ળશેયભા અને તે
ફન્ને ળશેય ના દયમ્માન અને તે ફન્ને ળશેય ય
ભાયા અને ભાયા બાઇ ઇભાભ હુવૈન (અ.વ.)
નવલામ

કઇ

ફીજી

હજ્
ુ જત

નથી.”

(કાપી

૧/૪૬૨, અર ઇખ્તેવાવ ૨૯૧, અર ખયાજેએ
લરજયાએશ ૨/૭૫૩, ફેશાય ૨૬/૧૯૨/શદીવ
૭૨-૨૭-૪૧).
૧૨૨૯) પઝારશ ણફન અય્યુફે ભેવાભશના એક
ભણવ કે જેનુ નાભ નભસ્ભઅ અને તેન રકફ
રકદીન છે , તેણે ઇભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)થી
શદીવ લણુલતા કહ્ુ કે : હુ ઇભાભે વારદક
બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.508

HAJINAJI.com

(અ.વ.)ની ણખદભતભા દાખર થમ, તમાયે
તેભના પયઝાંદ ઇસ્ભાઇર તેભની ાવે શતા. તે
વભમે અભ ઇસ્ભાઇર ને તેના નતા છી
ઇભાભ વભજતા શતા.” એક રાાંફી શદીવભાાં તે
લણુલે છે કે : “તેણે શ.ઇભાભ વારદક (અ.વ.)ને
તેભના ગુભાનથી નલરૂધ્ધ પયભાવ્તા વાાંબળ્મા.
હુ કુપાના ફે ભાણવ ાવે આવ્મ કે જેઓ
તેભની ઇભાભત ઉય અકીદ યાખતા શતા. ભે
તેઓને આ લાત જ્ણાલી. ત તે ફન્ને ભાથી
એકે કહ્ુ : “ભે વાાંબળ્યુ અને ઇતાઅત કયી અને
હુ ાં યાજી થમ અને હુ ાં તસ્રીભ થમ. “તે
ફન્નેભાાંથી ણફજાએ તેના શાથથી તેન ણગયે ફાન
પાડીને કહ્ુાં : “ન ભે વાાંબળ્યુ કે ન ભે ઇતાઅત
કયી ન હુ યાઝી થમ, તમા સુધી કે હુ ાં ઇભાભથી
વાાંબી
બસાએરૂદ્દરજાત
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(અ.વ.)ની તયપ જલાના ઇયાદે નનકળ્મ. હુ
ણ તેની ાછ ગમ. જ્માયે અભે દયલાજા
ાવે શોંચમા અને અભએ દાખર થલાની
યલાનગી ચાશી તમાયે ઇભાભ (અ.વ.)એ ભને
યલાનગી આી આથી હુ શેરા ભાણવથી
શેરા દાખર થમ. છી ઇભાભ (અ.વ.)એ તે
ભાણવ ને યલાનગી આી. ત તે દાખર
થમ જમાયે તે દાખર થમ ત ઇભાભ વારદક
(અ.વ.)એ તેને : અમ પરાણા શુ ાં ત ુાં એભ ચાશે
છે કે તભાયાભાથી દયે કને એક ખાવ ત્ર
ભકરલાભાાં આલે.? જેણે તને આ લાત જણાલી
છે તે લાત શક છે .” તેણે : હુ ાં આના ય
કુયફાન થાઉ હુ ાં એભ ચાશત શત કે હુ ાં તે લાત
તભાયી ાવે વાાંબી રઉ.” ઇભાભ વારદક
(અ.વ.) “ફેળક તે (ઇભાભ મ ૂવા કાણઝભ અ.વ.)
બસાએરૂદ્દરજાત
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ભાયા ફાદ તભાયા ઇભાભ અને ભોરા છે . એટ્રે
કે અબુર શવન (અ.વ.) તેના અને ભાયા
દયમ્માન કઇ (ઇભાભતન) દાલ નશી કયે
નવલામ કે તે જૂઠ અને આ મ ૂકનાય શળે.” તે
કુપી ભાયા તયપ પમો, તે નફનતમાશ બાાાંને
વાયી યીતે જાણત શત.. તેણે ભને કહ્ુ જયકાશ
ઇભાભ

વારદક

(અ.વ.)એ

:

જયકાશ

ન

નફનતમાશ બાાાંભાાં અથુ એભ થામ કે “આ
સ્લીકાયી ર” શાાં, ત આ સ્લીકાયી ર. છી
અભ ઇભાભ (અ.વ.)ની ણખદભતભાથી રૂખ્વત
થમા.

(અર

ઇખ્તેવાવ

૨૯૦,

ફેશાય

૪૭/૮૨/શદીવ ૭૨, ૪૮/૨૪/શદીવ ૪).

બસાએરૂદ્દરજાત
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ફાફ – ૧૩ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.), અંણફમા
(અ.મુ.વ.) ય નલનલધ બાાાંભાાં નાણઝર થએર
રકતાફ તોયાત અને ઇન્જીર લગેયે ને ઢે છે .
આ ફાફભાાં ૩ શદીવ છે .
૧૨૩૦) વભાઅશનાાં વાથીઓભાથી એક વ્રુધ
ળખ્વે શ. ઇભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)થી
શદીવ લણુલી કે : “અભ ઇભાભ (અ.વ.)ની
ણખદભત ભા શાજીય થલા ભાટે ગમા. જ્માયે
અભ ઘયના ઉમ્ફયે શોંચ્મા તમાયે નવયમાની
ઝફાનભાાં કીયઅત વાાંબી. તેઓ ઢી યહ્યા
શતા અને યડી યહ્યા શતા. તમાાં સુધી કે
અભાયાભાથી અમુક ને ણ યડાલી દીધા.”
(અર

ઇખ્તેવાવ

૨૯૧,

અર

ભનારકફ

૪/૧૯૫, ફેશાય ૨૬/૧૮૦/૧, ૪૬/૨૯૪).
બસાએરૂદ્દરજાત
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૧૨૩૧) રશળાભ ણફન શકીભેં શદીવ લણુલી કે :
“રશળાભ ! બુયમશા નવયાની ઈવાઈકશે છે . : “તે
રશળાભની વાથે શ. ઇભાભ મ ૂવા ણફન જાપય
(અ.વ.)ને ભલા ગમ. ઇભાભ (અ.વ.) અમ
બુયમશા ! ત ુાં તાયી રકતાફનુ કેવ ુ ઇલ્ભ ધયાલે
છે .? તે : “હુ ાં તેન આરીભ છાં.” ઇભાભ (અ.વ.)
તેની તાલીર ય તને કેલી યીતે બયવ છે ?
તે : “ભને તેભા યશેર ઇલ્ભના રીધે બયવ છે
ઇભાભ મ ૂવા કાણઝભ (અ.વ.)એ ઇન્જીરની
નતરાલત ળરૂ કયી દીધી. આથી બુયમશાએ :
“જ. ભવીશ તેની નતરાલત આલી જ યીતે કયતા
શતા. આ યીતની રકયાઅત જ.ભવીશ નવલામ
ફીજા કઇની નથી શઇ ળકતી.” છી બુયમશા
: “તભને જ હુ ાં ચાવ લુથી ળધી યહ્ય શત.”
છી

તે
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ઇભાભ

(અ.વ.)ના
ેજ.513

શાથ

ય

HAJINAJI.com

મુવરભાન થઇ ગમ” (અર ઇખ્તેવાવ ૨૯૨,
ફેશાય ૨૬/૧૮૦/શદીવ).
૧૨૩૨) મુવા નુભમયીએ શદીવ લણુલી કે :
અભ શ. ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)ના
ઘયનાાં દયલાજા ય ગમા , જેથી ઈભાભ ાવે
દાખર થલાની યલાનગી ભેલીએ. તમાયે
અભએ ઇબ્રાની બાાભાાં ગભગીન અલાજ
વાાંબળ્મ.. જમાયે અભએ અલાજ વાાંબળ્મ ત
અભએ એવુાં ગુભાન કયુું કે ઈભાભે કઈ એશરે
રકતાફભાાંથી ભાણવ ને ફરાવ્મ છે અને તેની
ાવે કીયઅત કયાલે છે . છી જમાયે અભે
ઈભાભ (અ.વ.) ની ાવે દાખર થમા

, ત

અભએ ઈભાભ (અ.વ.) ની ાવે કઈને ણ
ના જમા આથી અભએ કહ્ુાં : “અલ્રાશ
આની વાથે બરાઈ કયે .” અભએ ઇબ્રાની
બસાએરૂદ્દરજાત
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બાાભાાં અલાજ વાાંબળ્મ, ત અભએ એવુાં
ગુભાન કયુું કે આે અશરે રકતાફભાાંથી કઈને
ફરાવ્મ છે અને તેની ાવે કીયઅત કયાલ
છ.” ઈભાભ (અ.વ.) “નશીં, યાં ત ુ ભેં એરીમાની
તેના યફ વાથે મુનાજાતને માદ કયી જેના
રીધે હુ ાં યડલા રાગ્મ.” અભએ : “તેની
મુનાજાત શુ ાં છે ? અલ્રાશ અભને આના ઉય
કુયફાન કયે .” આથી ઈભાભ (અ.વ.) પયભાલલા
રાગ્મા : “અમ ભાયા યફ !શુ ાં તાયી વાભે રાાંફી
મુદ્દત સુધી કેમાભ નાાં છી ણ ત ુાં ભને
અઝાફ કયળે ? શુ ાં તાયી ભાટે રાાંફા વભમ
સુધી ની ભાયી નભાજ ફાદ ભને અઝાફ કયળે?
અને એ છી તેઓ તેભના આભાર ગણાલતા
યહ્યા, આથી અલ્રાશે તેની તયપ લશી કયી કે હુ ાં
તભને અઝાફ નરશ કરાંુ . છી તેભણે : “અમ
બસાએરૂદ્દરજાત
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ભાયા યફ ! તાયા શા ાડયા છી તને કણ
યકી ળકે ? અને હુ ાં તાય ફાંદ છાં અને હુ ાં તાયા
કબ્જા ભાાં છાં.” આથી અલ્રાશે લશી કયી કે :
“ફેળક, જમાયે હુ ાં કઈ લામદ કહુ ાં છાં ત તેને
લપા કરાંુ છાં.” (અર ઇખ્તેવાવ ૨૯૨, અર
ભનાકીફ

૪/૧૯૫,

ફેશાય

૧૩/૪૦૦/૭,

૨૬/૧૮૦/શદીવ ૩).
ફાફ – ૧૪ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) ક્ષીઓ ની
બાા જાણે છે .
આ ફાફભાાં ૨૫ શદીવ છે .
૧૨૩૩) વભાાંરીએ શદીવ લણુલી કે : “હુ ાં
ઈભાભ અરી ઇબ્ને હુવૈન (અ.વ.)ની વાથે
તેભના ઘયભાાં શત.તે ઘયભાાં એક ઝાડ શત ુાં
જેભાાં ચકરીઓ શતી અને તે ચકરીઓ ચીખી
યશી શતી. ઈભાભ (અ.વ.) “શુ ાં તભે જાણ છ કે
બસાએરૂદ્દરજાત
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આ ચકરીઓ શુ ાં કશી યશી છે ?” ભેં કહ્ુાં : “હુ ાં
નથી જાણત.” ઈભાભ (અ.વ.) “તેણીઓ તેના
યફની તસ્ફીશ કયે છે .” (અર ઇખ્તેવાવ ૨૯૨,
૨૭/૭૬૩/ અને ૬૧/૩૦૨/શદીવ ૪).
૧૨૩૪) અબુ શમ્ઝા વભારીએ શદીવ લણુલી
કે : “હુ ાં ઈભાભ અરી ઇબ્ને હુવૈન (અ.વ.) ાવે
શત, તમાાં ચકરીઓ ઉડતી શતી અને ચીખતી
શતી. આથી ઈભાભ (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં : “
અમ અબુ શમ્ઝા ! શુ ાં ત ુાં જાણે છે કે ચકરીઓ
શુ ાં કશી યશી છે ? ભેં : “નશી” ઈભાભ (અ.વ.)
ચકરીઓ તેના યફની તક્દીવ કયે છે અને
અલ્રાશ ાવે તે રદલવ ના ભાટે ળશ્ક્ત ભાાંગી
યશી છે .” છી ઈભાભ (અ.વ.)એ : “અમ અબુ
શમ્ઝશ ! “અભને ક્ષીઓની બાા ળીખલલાભાાં
આલી

છે
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આલાભાાં આવ્યુ ાં છે .” (અર ઇખ્તેવાવ ૨૯૨,
ફેશાય ૪૬/૨૩૧/શદીવ ૩).
૧૨૩૬) ફુજૈર ફીન મવાયે શ.ઈભાભ જાપયે
વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “હુ ાં ઈભાભ
જાપયે વારદક (અ.વ.) ની ણખદભત ભાાં શાજીય
શત. તમાયે ભેં ઈભાભ (અ.વ.)ની ાવે એક
કબ ૂતય ના જડા ને જયુ ાં કે કબ ૂતય કબ ૂતયી
ુ ઘ
ુ ુ કયી અલાજ કાઢી યહ્ય શત.
વાભે ઘુઘઘ
ઈભાભ (અ.વ.) એ ભને કહ્ુાં : “શુ ાં ત ુાં જાણે છે કે
તે શુ ાં કશી યહ્ય છે ? ભેં : “નશી”

ઈભાભ

(અ.વ.) તે કશી યહ્ય છે કે અમ ભાયા આયાભ !
અને અમ ભાયી દુલ્શન ! તાયાથી નપ્રમ શમ
તેલી કઈ ભખ્લ ૂક ને ૈદા કયલાભાાં નથી
આલી. નવલામ કે આ ભાયા ભોરા શ. ઈભાભ
જાપય ણફન ભશમ્ભદ (અ.વ.)” (અર ઇખ્તેવાવ
બસાએરૂદ્દરજાત
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૨૯૩,

દ્રાએલુર
ાં

ઈભાભશ

૧૩૪,

ફેશાય

૨૭/૨૬૯/૨૧, ૪૭/૮૫/૮).
૧૨૪૧) અબુ શમ્ઝાએ શદીવ લણુલી કે : “હુ ાં
ઈભાભ ઝય્નુર આફેદીન (અ.વ.) ાવે શત
તમાયે તેઓની વાભે રદલાર ય ચકરીઓ
ચીખી યશી શતી. છી ઈભાભ (અ.વ.)એ ભને :
“અમ અબુ શમ્ઝ્શ, શુ ાં ત ુાં જાણે છે કે તે શુ ાં કશી
યહ્યા છે ?” છી ઈભાભ (અ.વ.) “તેણીઓ લાત
કયી યશી છે . કે તેઓના ભાટે નનનિત વભમ છે .
જેભાાં તે તાની ળશ્ક્તન ભાાંગે છે . અમ અબુ
શમ્ઝ્શ ! સ ૂમોદમ શેરા ન સુઓ. હુ ાં તમાયે
સુલાને તભાયા ભાટે ના વાંદ કરાંુ છાં. ફેળક
અલ્રાશ તે વભમે ફાંદાઓની યઝીને લશેચણી
કયે છે . અને અભાયા શાથ ય યઝીને જાયી
કયે છે .” (ફેશાય ૪૬/૨૩/શદીવ ૫).
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૧૨૪૮) અબ્દુરૌુ શભાન ણફન કવીયે શ. ઈભાભ
જાપયે વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે :
“શ.ઈભાભ

ભશમ્ભદ

ફારકય

(અ.વ.)

અબુ

ઉમ્ય્મા કે જે તેભની વાથે ભક્કા જત શત તેની
તેણે ભશેનભર ની એક ફાજુ કુમ્રી (ક્ષી ) ને
જયુ.ાં આથી અબુ ઉમ્ય્માએ તેન શાથ રાંફાવ્મ
જેથી તેણે દૂય કયી દે . આથી ઈભાભ ફારકય
(અ.વ.) એ : “અમ અબુ ઉમ્ય્મા ! થબીજા આ
ક્ષી અભ અશરેફેત (અ.મુ.વ.) ાવે નાશ
રેલા આવ્યુ ાં છે અને ભેં અલ્રાશ ાવે દઆ
કયી છે કે તે એક વાને તેનાથી દુય કયી દે કે
જે દય લે તેની ાવે આલે છે અને તેના
ફચ્ચાઓને

ખાઈ

જામ

છે

.”

(ફેશાય

૪૬/૨૩૮/શદીવ ૧૯).
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૧૨૫૧) સુરૈભાન ણફન દાઉદ જાપયીએ શદીવ
લણુલી કે : “હુ ાં ઈભાભ અરીયઝા (અ.વ.)ની
વાથે તેભના ફાગભાાં શત તમાયે એક ચકરી
તેઓની વાભે ફેવી ગઈ. અને ચીખલા રાગી.
તે ખુફજ ચીખી યશી શતી અને ફેચૈન શતી.
ઈભાભ (અ.વ.)એ ભને : “અમ પરાણા ! શુ ાં ત ુાં
જાણે છે કે તે શુ ાં કશી યશી છે .? ભેં : “અલ્રાશ
અને તેના યસ ૂર અને પયઝાંદે યસ ૂર વોથી
લધાયે જાણનાય છે .” ઈભાભ (અ.વ.) “તેણી
કશી યશી છે કે : “એક વા એક ઘયભાાં યશેરા
તેના ફચ્ચાઓને ખાઈ જલા ચાશે છે . ભાટે તભે
ઉબા થાલ અને આ રાકડી રઈને ઘયભાાં
દાખર થાઓ અને વા ને ભાયી નાખ.” આથી
ભેં રાકડી રીધી અને ઘયભાાં દાખર થમ,
તમાયે એક વા ઘયભાાં પયી યહ્ય શત આથી ભેં
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તેણે

ભાયી

૧૭૨.

નાખ્મ.”

ભનાકીફ

(દ્રાએલુર
ાં

૪/૩૩૪,

ઈભાભશ

અર

ખયાજેએ

લરજયાએશ ૧/૩૫૬, ફેશાય ૪૯/૮૮/૮).
ફાફ – ૧૫ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) પ્રાણીઓની
બાાને જાણે છે . અને તેઓને ઓખે છે . અને
જ્માયે તેઓને આ (પ્રાણીઓ) ુકાયે છે ત
તેઓ જલાફ આે છે .
આ ફાફભાાં ૪ શદીવ છે .
૧૨૫૭)
(અ.વ.)થી

ઝયાયશે

ઈભાભ

જાપયે

વારદક

શદીવ

લણુલી

કે

“ફેળક

:

અન્વાયભાાંથી એક વ્મશ્ક્તની ાવે એક ઊંટ
શત. જમાયે તે ઊંટ ઘયડ થમ તમાયે તે
ભાણવના એક કુટુાંફીએ કહ્ુાં કે : “કાળ તભ
આને ઝફશ કયી દ.” તે ઊંટ શ.યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.) ાવે આવ્મ અને કાયલા રાગ્મ.
બસાએરૂદ્દરજાત
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શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)એ તેના ભાણરકને
ફરાવ્મ

જમાયે

તે

આવ્મ

તમાયે

આ

(વ.અ.લ.) એ પયભાવ્યુ ાં : “આ ઊંટ એવુાં ગુભાન
કયે છે કે તે જલાનીથી બુઢાા સુધી તભાયી
વાથે (ણખદભત ભાટે) યહ્ય. અને તભને પામદ
શોંચાડય અને શલે તભ તેને ઝફશ ન કય
અને તેને છડી દ.” આથી તેઓએ ઊંટ ને
છડી દીધ.” (ફેશાય ૧૭/૪૦૦/૧૩).
૧૨૬૮) જાફીય ણફન અબ્દુલ્રાશે શદીવ લણુલી
કે : “જમાયે શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) ગઝ્લાએ
ઝાત ુયે કાઅ થી કે જે ફની વઅરફશ અને
ગતપાનના દયમ્માન થઇ શતી, તેભાાંથી યત
પમાુ, અને ભદીના ની નજીક શતા તમાયે એક
ઊંટ ઝડથી શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) ાવે
શચ્યુ.ાં અને ઊંટે તેની ગયદન ન વાભેન
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બાગ જભીન ય યાખ્મ છી કાય કયલા
રાગ્મ આથી યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) એ : “શુ ાં
તભ જાણ છ કે આ ઊંટ શુ ાં કશે છે ? તેઓએ
કહ્ુાં : “અલ્રાશ અને તેના યસ ૂર (વ.અ.લ.)
વોથી ફશેતય જાણનાય છે . આ (વ.અ.લ.) એ
: “ઊંટે ભને જણાવ્યુ ાં છે કે તેના ભાણરકે તેની
ાવે કાભ રીધુાં તમાાં સુધી કે તે વ ૃદ્ધ થઇ ગમ
અને નનફુ કયી દીધ છી તેને ઝફશ
કયલાન ઈયાદ કમો અને તેન ુ ાં ગસ્ત લેચલા
ચાશે છે છી શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) એ :
અમ જાફીય ! તે ઊંટ ને તેના ભાણરક ાવે
રઈ જાઓ અને તેના ભાણરક ને ભાયી ાવે
રાલ.” જાફીય : હુ ાં તેના ભાણરક ને નથી
ઓખત, આ (વ.અ.લ.) ઊંટ તભને તેના
ભાણરક તયપ દયી જળે” જાફીય : હુ ાં ઊંટ ની
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વાથે ગમ તમાાં સુધી કે હુ ાં ફની લાકીપભાાં
શચ્મ અને તેની ગરીભાાં દાખર થમ તમાાં
અમુક રક ફેઠા શતા. તેઓએ કહ્ુાં : અમ
જાફીય ! તભે શ. યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) અને
મુવરભાનને કેલી શ્સ્થનતભાાં છડી આવ્મા? ભેં :
“તેઓને વાયી શ્સ્થતીભાાં છડી આવ્મ છાં યાં ત ુ
આ ઊંટ ન ભાણરક કણ છે ? તેઓભાાંથી એકે
કહ્ુાં : “હુ”ાં ભેં : તને શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)
ફરાલે છે .” તેણે : ભને ળા ભાટે? ભેં : તાયા
ઊંટે તાયા નલરૂધ પરયમાદ કયી છે .” છી છે હુ ાં
અને તે ભાણરક અને ઊંટ શ. યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.) ાવે આવ્મા આ (વ.અ.લ.) તાયા
ઊંટે ભને જણાવ્યુ ાં છે કે તે ઊંટ ની ાવે કાભ
રીધુાં અને જમાયે તે વ ૃદ્ધ થમ અને તે તેને
નનફુ કયી દીધ ત છી ત ુાં તેને ઝફશ કયીને
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તેન ુ ાં ગસ્ત લેચલાન ઈયાદ કયી યહ્ય છ? તે
: તે મુજફ છે અમ અલ્રાશના યસ ૂર ! આ
(વ.અ.લ.) “તે ઊંટ ભને લેચી દે .” તેણે : “તે
ઊંટ તભાયા ભાટેજ છે .” આ (વ.અ.લ.) “નશી,
ત ુાં ભને તે ઊંટ લેચી દે .” છી શ.યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.) એ તે ઊંટને ખયીદી રીધુાં છી તેને
આઝાદ

કયી

દીધુાં

છી

તેને

ભદીનાની

આજુફાજુના નલસ્તાય ભાાં ચયલા ભાટે છડી
દીધ.” છી અભાયા ભાાંથી કઈ એક યાનત્ર ની
વપય કયતા ત શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) તેને
ઊંટ આતા.” જ.જાફીય : “હુ ાં ઊંટને જત શત
કે તેના ઝખ્ભ દુય થઇ ગમા શતા.” (અર
ઇખ્તેવાવ ૨૯૯, ફેશાય ૧૭/૪૦૧/૧૮ અને
૬૧/૧૩૬/૩૪).
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ફાફ – ૧૬ : અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) ભસ્ખ
થમેરાની બાાને જાણે છે અને તેઓને ઓખે
છે .
આ ફાફભાાં ૨ શદીવ છે .
અબ્દુલ્રાશ

૧૨૭૪)
લણુલી

કે

:

“ભેં

ણફન

તલ્શાએ

શદીવ

શ.ઈભાભ

જાપયે

વારદક

(અ.વ.)ને ગરકાકીદ નલળે  ૂછ્ુ,ાં ત ઈભાભે
પયભાવ્યુ ાં : “તે ગાંદુ છે અને તે ભસ્ખ છે જમાયે
તભે તેને કતર કય તમાયે તભે ગુસ્ર કય” છી
આે પયભાવ્યુ ાં : “ભાયા નતા એક ઓયડાભાાં
ફેઠા શતા અને તેભની વાથે એક ભાણવ શત
કે જે તેઓની વાથે લાત કયી યહ્ય શત તે
વભમે એક ગરકાકીદ અલાઝ કયી યહ્ય શત.
ભાયા નતા એ તે ભાણવને કહ્ુાં : “શુ ાં ત ુાં જાણે
છે કે આ ગરકાકીદ શુ ાં કશે છે .?” તે ભાણવે :
બસાએરૂદ્દરજાત
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“તે જે કશી યહ્ય છે તેના નલળે હુ ાં કશુ ાં ણ નથી
જાણત” ઈભાભ (અ.વ.) “તે કશી યહ્ય છે :
“અલ્રાશની કવભ ! તભે ઉસ્ભાનની ફદીન
ણઝક્ર

કયળ,

ત

ત

હુ ાં અરી

(અ.વ.)ને

અળબ્દ કશેત યશીળ, તમાાં સુધી કે તભ
અશીથી

ઉબા

થઇ

જાઓ.”

(કાપી

૮/૨૩૨/શદીવ ૩૦૫, અર ઇખ્તેવાવ ૩૦૧,
અર

ખાયાએજે

લર

જયાએશ

૨/૮૨૩,

લવાએલુશાં ળીમા ૩/૩૨૨/શદીવ ૩૭૯૬, ફેશાય
૨૭/૨૬૯/શદીવ ૧૯, ૪૨/૨૨૫/શદીવ ૭,
મુસ્તદકુ ર લવાએર ૧૬/૧૯૭/૧૯૪૭૭).
૧૨૫૫)

શજ્જારે

શવન

ણફન

હુવૈન

અલ્રરલીથી, તેણે ઇબ્ને વીનાનથી, તેણે
ફઝેર અબ્લયથી અભને શદીવ લણુલી કે :
“અભાયા અમુક વાથીઓએ અભને : “શ.ઈભાભ
બસાએરૂદ્દરજાત
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ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.) ની ાવે એક ભાણવ
શત કે જે ઉસ્ભાન નલે કઈ લાત કયી યહ્ય
શત.” તમાયે એક દે ડક દીલાર ય અલાજ કયી
યહ્ય શત. ત ઈભાભ (અ.વ.) “શુ ાં તભે જાણ
છ કે દે ડક શુ ાં કશી યહ્ય છે ?” ભેં : “નશી” તે
કશી યહ્ય છે કે : “તભ ઉસ્ભાનની લાત
કયલાથી યકાઈ જાઓ, નરશતય હુ ાં ચક્કવ
અરી (અ.વ.) ને અળબ્દ કશીળ.” (અર
ઇખ્તેવાવ ૩૦૧, ફેશાય ૨૭/૨૬૮/શદીવ ૧૫).

બસાએરૂદ્દરજાત
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ફાફ – ૧૭ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) જભીન
ઉય નનળાનીઓ લડે ઓખનાય છે . તેઓ એ
છે કે જેભન ઉલ્રેખ અલ્રાશે તેની રકતાફભાાં
કમો છે “તેઓ રકને તેઓની નનળાનીઓ થી
ઓખે છે .”
આ ફાફભાાં ૧૮ શદીવ છે .
૧૨૭૬) અબુ ફક્ર ખઝયભીએ ઈભાભ વારદક
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “કઈ ણ
ભખ્લુક એલી નથી નવલામ કે તે ફાંને આંખના
દયમ્માન ભઅભીન અથલા કારપય એભ રખેલ ુાં
છે . તે તભાયા થી છાંાએલુાં છે . (યાં ત ુ) તે
આરે ભશમ્ભદ ભાાંથી અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ના
ભાટે છાએર નથી. છે કઈ ણ તેઓની
વાભે દાખર નથી થત ુાં નવલામ કે તેઓ જાણી
રે છે કે તે ભઅભીન છે કે કારપય? છી
બસાએરૂદ્દરજાત
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ઈભાભ (અ.વ.) એ આ આમાતની નતરાલત
કયી “ફેળક તેભાાં નનળાનીઓ લડે ઓખનાય
ભાટે નનળાનીઓ છે .” (સુ રશજ્ર - આમત : ૭૫).
અને તેઓ (અઇમ્ભાશ અ.મુ.વ.) વભજી જનાયા
છે .

(અર

ઇખ્તેવાવ

૩૦૨,

ફેશાય

૨૪/૧૩૦/શદીવ ૧૬).
૧૨૭૭) જાફીયે શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય
(અ.વ.)થી

શદીવ

લણુલી

કે

:

“જમાયે

શ.અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.) કુપા ભાાં શતા,
તમાયે એક સ્ત્રી આલી અને તેના નત ની
પરયમાદ કયી. શ.અરી (અ.વ.)એ તેણીની નલરૂદ્ગ
તેના નતની તયપેણ ભાાં પેસ્ર આપ્મ આથી
તેણી ગુસ્વે થઇ ગઈ અને તેણીએ કહ્ુાં : “નશી,
અલ્રાશની કવભ ! તભે જે પેવર કમો તેભાાં
શક નથી તભે વભાનતા  ૂલુક પેવર નથી
બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.531

HAJINAJI.com

કમો અને નત તભાયી યઇય્ય્તના દયનભમાન
ન્મામ કમો છે . અને તભાય પેવર અલ્રાશની
ુ ી ને ાત્ર નથી. શઝયતે તેણીની
નજદીક ખુશ્નદ
તયપ જયુ ાં અને કહ્ુાં : “ત ુાં જુઠુાં ફરી અમ ફદ
ઝફાન ! અમ ફદ અખ્રાક ! અમ પહ્શાવ ફે
શમા ! એ કે જેણી તમાાંથી શભેરા નથી થતી કે
જ્માાંથી સ્ત્રીઓ શભેરા થામ છે . આથી તે સ્ત્રી
તમાાંથી ચીખ ભાયતી બાગી ગઈ. અને કશેતી
શતી : “ભાયા ય લામ થામ ! ભાયા ય લામ
થામ ! અમ અબુ તારીફના પયઝાંદ ! જે યદ
છાલેર શત, તેને તભે ચાક કયી દીધ,
તેણીન

બેંટ

થમ.(અમ્ર

અમ્ર

ણફન

ણફન

હય
ુ મવ

હય
ુ મવ
કયળી

વાથે

ભખ્ઝુભી

શ.અભીરૂર ભઅભેનીન ના દુશભન અને ફની
ઉમ્ય્માશ ના દસ્તભાાંથી છે . આ શદીવ થી તેની
બસાએરૂદ્દરજાત
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ખફાવત અને શ અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.)
વાથે ની દુશભની જાશેય થામ છે . તેની ભઝ્મ્મ્ત
ભાાં ઘણી ફધી યીલામાત વુજુદ ધયાલે છે . તે
ભાટે યે જાજુર કળી અને તન્કીહુર ભીકાર તયપ
યજુ કય). તેણે સ્ત્રીને : “અમ અલ્રાશની કનીઝ
! તે અરી (અ.વ.) વાથે એલી લાત કયી કે
ભને ખુળ કયી દીધ. છી તેણે એક લાક્ય ભાાં
જ તને બગાડી દીધી ! શલે ત ુાં ચીખતી ુકાયતી
બાગી યશી છે .” તેણી અલ્રાશની કવભ ! ફેળક
અરી (અ.વ.) એ ભને

એ શકની ખફય

જણાલી કે જે ભેં ભાયા નનકાશ થમા તમાયથી
ભાયા નત અને ભાયા ભાતા નતા થી છાલેર
શતી.” હુ ાં તેને શઝયત અરી (અ.વ.) ાવે
આલીને લાત યજૂ કયી અને કહ્ુાં હુ ાં તભને ઈલ્ભે
કશાનતના જાણકાય તયીકે જાણત ન શત
બસાએરૂદ્દરજાત
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શઝયતે તેને : અમ અમ્ર ! તાયા ય લામ થામ
! તે કશાનતનુ ાં ઈલ્ભ નથી. ફલ્કે અલ્રાશે રૂશને
ળયીયના ફે શજાય લો શેરા ૈદા કયી.
જમાયે રૂશને ળયીય ઉય વલાય કયલાભાાં આલે
છે , ત તેની ફાંને આંખના લચ્ચે ભઅભીન
અથલા કારપય એભ રખી નાખે છે અને જે કઈ
ફાફતભાાં તેઓ વડાલલાના છે તે અને
તેઓના ફદ આભર અને વાયા આભર ઉંદય
ની કાન જેટરા પ્રભાણભાાં શમ ત તે ણ
રખેર છે . છી તેણે કુયઆનભાાં શ.ભશમ્ભદ
(વ.અ.લ.) ય નાઝીર કયુું કે : “ફેળક તેભાાં
નનળાનીઓ લડે ઓખાનાય ભાટે નનળાનીઓ
છે .” અને શ. યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) નનળાનીઓ
લડે ઓખાનાય શતા. અને તેના છી હુ ાં અને
ભાયા

છી

બસાએરૂદ્દરજાત

ભાયી

ઔરાદભાાંથી
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નનળાનીઓ

લડે

ઓખાનાય

છીએ

આથી

જમાયે ભેં તે સ્ત્રીની લાત ય ગોય કમો ત તે
જે તેના ચશેયા ય (નનળાની)થી ભેં ઓખી
રીધી.”

(અર

ઇખ્તેવાવ

૩૦૨,

ફેશાય

૨૪/૧૨૪/ શદીવ ૬, ૪૧/૨૯૦/શદીવ ૧૪).
૧૨૮૩) મુઆનલમા દશનીએ શ.ઈભાભ જાપયે
વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “આ
આમત નલળે કે : “ગુનાહ્ગાય ને તેભના
ચશેયાથી

ઓખી

રેલાળે,

છી

તેઓને

ભાથાના આગના લા તથા તેભના ગથી
ખેંચલાભાાં

આલળે

(અને

દઝખભાાં

પેંકી

દે લાળે).” (સુ યશભાન - આમત: ૪૧). ત
ઈભાભે કહ્ુાં : અમ મુઆનલમા ! વાભાન્મ રક
આ આમત નલળે શુ ાં કશે છે ?” ભેં કહ્ુાં : ‘તેઓ
એભ ભાાંને છે કે ફેળક અલ્રાશ તઆરા
બસાએરૂદ્દરજાત
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ગુનાહ્ગાય ને કમાભતના રદલવે તેભના ચશેયા
યથી ઓખી રેળ.ે છી તેઓને હુકભ કયળે
અને છી તેઓને ભાથાના આગના લા
અને ગ થી ખેંચલાભાાં આલળે અને છી
તેઓને આગભાાં પેકી દે લાભાાં આલળે.” ઈભાભ
(અ.વ.) એ ભને : “ખુદાલન્દે જબ્ફાય કેલી યીતે
ભખ્લ ૂક ની ભાઅયે પત ન ભશતાજ શમ જમાયે
કે તેણે તેઓને ખલ્ક કમાુ અને તેઓ તેની
ભખ્લ ૂક છે .” ભેં : “ત છી તેન અથુ શુ ાં છે ?
ઈભાભ

(અ.વ.)

“તે

અભાયા

કાએભ

(અ.ત.પ.ળ.) થી વાંફનાં ધત છે કે જમાયે તેઓ
કેમાભ કયળે, ત અલ્રાશ તેઓને ચશેયાઓ
ઓખલાની કુવ્લત અતા કયળે કે

તેઓ

કારપયનાાં ભાટે હુકભ કયળે અને તેને ભાથાના
આગના લા અને તેભના ગથી ખેંચલાભાાં
બસાએરૂદ્દરજાત
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આલળે.

છી

ભાયળે.”

(અર

તેને

તરલાય

ઇખ્તેવાવ

લડે

જયથી

૩૦૪,

ફેશાય

૫૨/૩૨૦/૨૬).
૧૨૮૯) અસ્ફગ ણફન નુફાતાએ શદીવ લણુલી
કે : અભ કુપાભાાં શ.અભીરૂર ભઅભેનીન
(અ.વ.) ની ણખદભતભાાં ઉબા શતા અને તેઓ
ભશ્સ્જદ ભાાંથી રકને અતા કયી યહ્યા શતા.
તમાયે એક સ્ત્રી આલી અને કહ્ુાં : “અમ મા
અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.) ! તભએ દયે ક
જીલ ને અતા કયુું વીલામ કે આ જીલને તભએ
કઈ નથી આપ્યુ.”ાં શઝયતે : “ચ ૂ યશે, અમ ફદ
ઝફાન ! અમ ફાદ અખ્રાક ! અમ ફ્હ્શાળ –
ફે શમા ! અમ કે જેણીને સ્ત્રીઓની જેભ શૈઝ
નથી આલત ુાં ! આથી તેણી ાછી લી અને
ભશ્સ્જદભાાંથી ફશાય નીકી, ત અમ્ર ણફન
બસાએરૂદ્દરજાત
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હુયમવ તેની ાછ ગમ અને તેણીને કહ્ુાં :
અમ સ્ત્રી ! અરી (અ.વ.)એ જે કઈ કશેલાનુ ાં શત ુાં
તે કશી દીધુ.” તેણી : “અલ્રાશની કવભ !
તેઓએ જુઠ નથી કહ્ુ.ાં તેભણે ભાયા નલળે જે
કઈ કહ્ુાં છે , તે ભાયાભાાં છે . તે ફાફતે કઈજ
ભારશતગાય નથી નવલામ કે અલ્રાશ કે જેણે
ભને ૈદા કયી અને ભાયી ભાતા કે જેણીએ ભને
જન્ભ આપ્મ. અમ્ર ણફન હય
ુ ે ળ ાછ પમો અને
તેણે કહ્ુાં : “મા અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.) !
હુ ાં તે સ્ત્રી ની ાછ ગમ અને તેણીના તભે જે
ઐફ જણાવ્મા તે  ૂછયા ત તે નળકસ્ત ાભી
ગઈ. છી તેણીએ એ તભાભ ફાફતન
ઈકયાય કયી રીધ. આે આ ફાફત કમાથી
જાણી રીધી.? શઝયતે પયભાવ્યુ ાં : “ફેળક, શ.
યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)એ ભને શરાર અને
બસાએરૂદ્દરજાત
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શયાભ ના શજાય ફાફ ળીખવ્મા, જેભાાંથી અમુક
થઇ ગમા અને અમુક કમાભત સુધીભાાં થલાના
છે . દયે ક ફાફ ફીજા શજાય ફાફને ખરે છે .
તેથી તે એક રાખ ફાફ થામ છે . તમાાં સુધી કે
હુ ાં મ ૃતયુન ુ ાં ઇલ્ભ અને ફરા અને પેવરા અને
પવરે ખેતાફનુ ાં ઇલ્ભ ધયાવુાં છાં તમાાં સુધી કે હુ ાં
સ્ત્રીઓભાાંથી ુરૂને અને ુરૂભાાંથી સ્ત્રીઓને
જાણુાં છાં.”

(અર

ઇખ્તેવાવ

૩૦૪,

ફેશાય

૩૪/૨૫૭/૪૦/૧૪૧/શદીવ ૪૨).
૧૨૯૦) અબ્દુયુ યશભાન ણફન કવીયે

શદીવ

લણુલી કે : “ભેં ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.)ની
વાથે શજ કયી. ઉમાયે અભ અમુક યસ્તાઓ
યથી વાય થમા ત ઈભાભ (અ.વ.)શાડ
ય ચઢયા અને ઈભાભે રક તયપ નઝય કયી
છી પયભાવ્યુ ાં : “ચીખ ુકાય કયનાયા કેટરા
બસાએરૂદ્દરજાત
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ફધા છે અને શજ કયનાયા કેટરા ઓછા છે ?”
દાઉદ યક્કીએ ઈભાભ (અ.વ.)ને : “અમ પયઝાંદે
યસ ૂર (વ.અ.લ.) ! શુ ાં આ વમ ૂશ કે જેને હુ ાં જઈ
યહ્ય છાં અલ્રાશ તેની દુઆ ને કબ ૂર કયળે”
ઈભાભ (અ.વ.) અબુ સુરમભાન ! “ફેળક
અલ્રાશ તેની વાથે કઈને ળયીક કયલાભાાં
આલે તેને ભાપ નશી કયે .” (સુ નનવાઅ –
આમત : ૪૮ અને ૧૧૬). શ.અરી (અ.વ.)ની
નલરામત ન ઈન્કાય કયનાય મ ૂનતિની જેલ છે .”
ભેં : “હુ ાં આના ય કુયફાન થાઉં ! શુ ાં આ
આના ચાશલાલાાઓ અને આ થી બુગ્જ
યાખનાયાઓને જાણ છ? ઈભાભ (અ.વ.) તાયા
ય લામ થામ ! અમ સુરમભાન ! કઈ ફાંદ
જન્ભ નથી ાભત નવલામ કે તેની ફાંને
આંખના દયમ્માન રખેર શમ છે કે ભઅભીન
બસાએરૂદ્દરજાત
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અથલા કારપય. ફેળક જ્માયે

કઈ ભાણવ

અભાયા તયપ અભાયી નલરામત અને અભાયા
દુશભનથી ફયાઅતના દાલા વાથે દાખર થામ,
તમાયે

અભ

તેની

ફાંને

આંખની

લચ્ચે

ભઅભીન અથલા કારપય રખેલ ુાં જઈએ છીએ.
અલ્રાશ (સુ.લ.ત.) પયભાલે છે : ફેળક, તેભાાં
નનળાનીઓ લડે ઓખાનાય ભાટે નનળાનીઓ
છે .” અભ અમ્ર દસ્ત ભાાંથી અભાયા દુશભનને
ઓખીએ

છીએ.”

(ફેશાય

૨૪/૧૨૩/૧,

મુસ્તાદાકુ ર લવાએર ૧/૧૫૭/૨૪૮).

બસાએરૂદ્દરજાત
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ફાફ – ૧૮ : ઈભાભ (અ.વ.) તેના અસ્શાફ ની
ઓખભાાં કઈના ભશતાજ નથી, અને તેઓની
ઓખના ભાટે તેઓના નલળે કઈની લાત ને
કબુર નથી કયતા.
આ ફાફભાાં ૪ શદીવ છે .
૧૨૯૫) ઝુયે વે કનાવીએ શદીવ લણુલી કે :
“અભ અભાયા વાથીઓના એક વમુશની વાથે
શ.ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.)ની ણખદભત ભાાં
ભોજૂદ શતા

એલાભાાં એક ભાણવ ઈભાભ

(અ.વ.)ની ાવે લાયીદ થમ, એ ભાણવ ને હુ ાં
જાણુાં છાં. છી તેણે અભાયા વાથીઓભાાંથી એક
ભાણવન ણઝક્ર કમો. છી તેણે એવુાં ધાયુું કે
શ.ઈભાભ વારદક (અ.વ.)એ તેને વાાંબળ્મ
નશત. આજ યીતે તેણે એજ યીતે લાતને પયી
કશી. ઈભાભ (અ.વ.)એ તેની તયપ પમાુ નશી.
બસાએરૂદ્દરજાત
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તે ભાણવ ને એભ રાગ્યુ ાં કે ઈભાભ (અ.વ.)એ
વાાંબળ્યુ ાં નથી, આથી તેણે તેની લાત ત્રીજી
લાય પયી કશી. ત ઈભાભ વારદક (અ.વ.)એ
તેભન શાથ તે ભાણવની દાઢી તયપ રાંફાવ્મ
અને તેણે કડી રીધી અને તેને ત્રણ લાય
ખેંચી તમાાં સુધી કે ભેં એવુાં ધાયી રીધુાં કે તે
ભાણવની દાઢી ઈભાભ (અ.વ.)ના શાથભાાં યશી
જળે અને છી ઈભાભ (અ.વ.)એ તેને કહ્ુાં :
“અગય હુ ાં રકને તમાાં સુધી ન ઓખુાં કે
તેભના નલે ભને ખફય શોંચાડલાભાાં આલે,
ત ભાય નવફ વોથી ખયાફ નવફ ગણામ.
છી તેભના શાથ ભાાંથીદાઢીને છડી દીધી.
અને શથેીભાાં જે લા ફચી ગમા શતા ખયી
ડયા.”

(અર

ઇખ્તેવાવ

૩૦૭,

ફેશાય

૨૬/૧૨૯/૬૪).
બસાએરૂદ્દરજાત
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૧૨૯૭) દાઉદ ણફન પકુ દએ શદીવ લણુલી કે :
“તેણે

ઈભાભ

પયભાલતા

જાપયે

વાાંબળ્મા

:

વારદક

(અ.વ.)ને

“અભ

એશરેફૈત

(અ.મુ.વ.) જમાયે કઈના નલળે ખૈય ને જાણી
રઈએં છીએ, ત છી રકની લાત તેના
નલે અભાયી જાણકાયીને દુય નથી કયી ળકતી”
(ફેશાય ૨૬/૧૩૦/૩૬).
ફાફ – ૧૯ : શ. યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ની
શદીવ કે જે અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)થી નક્ર થઇ
છે અને એશરે સુન્નતે જેને નક્ર કયી છે કે જે
એશરેફૈત (અ.મુ.વ.) ભાટે ખાવ છે .
આ ફાફભાાં ૧૪ શદીવ છે .
૧૨૯૯) ભશમ્ભદ ણફન મુશ્સ્રભએ શ.ઈભાભ
ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)થી શદીવ લણુલતા
કહ્ુાં કે : “ભેં તેઓંને પયભાલતા વાાંબળ્મા કે :
બસાએરૂદ્દરજાત
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“શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) એ રકની શાજત
(ઇલ્ભ અને રશકભતની જરૂયત)  ૂયી કયનાય
શતા અને તેઓએ શાજત  ૂયી કયી ફેળક,
અભ એશરેફૈત (અ.મુ.વ.) ઈલ્ભની નાશગાશ
અને

રશક્ભતના

દયલાજાઓ

અને

કામુની

યળની છીએ.” (અર ઇખ્તેવાવ ૩૦૭, ફેશાય
૨/૨૧૪/શદીવ

૧,

મુસ્તાદાકુર

લવાએર

૧૭/૩૩૮/શદીવ ૨૧૫૨૨).
૧૩૦૦)

રશળળાભ

ણફન

વાણરભએ

શદીવ

લણુલી કે : “ભેં ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.)ને
કહ્ુાં : “હુ ાં આના ય કુયફાન થાઉં ! આમ્ભશ
(એશરે સુન્નત)ાવે શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ની
શદીવ છે , શુ ાં તે વશીશ શદીવ છે ? ઈભાભ
(અ.વ.) “શા, ફેળક શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)એ
શાજત  ૂયી કયીને અતા કયુું અને અતા કયુ,ું
બસાએરૂદ્દરજાત
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ફેળક અભાયી ાવે ઈલ્ભની નાહ્ગાશ છે અને
રકના દયમ્માન શક અને ફાનતરન પેંવર
છે .” (અર ઇખ્તેવાવ ૩૦૮, ફેશાય ૨/૨૧૪/૨,
૨૬/૩૧/૪૩).
૧૩૦૭)

કાવીભ

ણફન

ઉયલાશે

શ.અભીરૂર

ભઅભેનીન (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે :
“શ.અરી (અ.વ.) કુપાના નભમ્ફય ય તળયીપ
રઈ ગમા. છી અલ્રાશની શમ્દ

વના કયી

છી શકની ગલાશી આી. છી પયભાવ્યુ ાં :
“ફેળક,

અલ્રાશે

શ.ભશમ્ભદ

(વ.અ.લ.)ની

રયવારત વાથે નનભણુકાં કયી અને તેઓને
નુબવ્ુ વ્ત લડે ભખ્સુવ કમાુ અને લશી લડે
તેઓને ખફય આી. છી તેઓએ રકને
ઇલ્ભ

અતા

કયુું

અને

અભ

એશરેફૈત

(અ.મુ.વ.) ભાાં ઈલ્ભની નાહ્ગાશ છે અને
બસાએરૂદ્દરજાત
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રશકભત ના દયલાજાઓ છે અને કામુની યળની
છે . તેથી જે કઈ અભ એશરેફૈત (અ.મુ.વ.)થી
ભશબ્ફત કયળે ત તેને તેન ુ ાં ઈભાન પામદ
શોંચાડળે અને તેનાથી તેના અભરને કબુર
કયલાભાાં આલળે અને જે કઈ અભ એશરેફૈત
(અ.મુ.વ.)થી, ભશબ્ફત નશી કયે , ત તેને તેન ુ ાં
ઈભાન પામદ નશી શચાડે અને તેનાથી તેના
અભરને કબુર કયલાભાાં નશી આલે. બરે છી
તે રદલવે યઝા યાખે અને યાત્રે ઇફાદતભાાં
જાગી વાય કયે .” (ફેશાય ૨૭/૧૮૧/૩૨).

બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.547

HAJINAJI.com

ફાફ – ૨૦ અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) નલળે કે તેઓ
અગાઉના રકભાાંથી કને ભતા આલે છે , તે
નલળે.
આ ફાફભાાં ૭ શદીવ છે .
૧૩૧૩) હુભયાને શદીવ લણુલી કે : “શ.ઈભાભ
ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)ને કહ્ુાં : “ઓરભા
(ઇભાભ)નુ ાં શુ ાં સ્થાન છે ?” ઈભાભ (અ.વ.)
“ઝુરકયનૈન ના જેવુાં અને સુરૈભાન ના વાથી
અને જ. દાવ ૂદ (અ.વ.)ના વાથી જેલા છે .”
(કાપી ૧/૨૪૮/૧, અર ઇખ્તેવાવ ૩૦૯,
ફેશાય ૨૬/૭૩/૨૨).
૧૩૧૪)

શાયીવ

ણફન

મુગીયશે

શ.ઈભાભ

ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે :
“ફેળક, શ.અરી (અ.વ.) મુશદવ શતા,” ભેં કહ્ુાં
: “શુ ાં આ એભ કશ છકે તેઓ નફી શતા?”
બસાએરૂદ્દરજાત
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તેથી ઈભાભે તેભન શાથ આયીતે (નકાયભાાં)
શરાવ્મ. છી પયભાવ્યુ ાં : “ફલ્કે સુરાય્ભાન
(અ.વ.)ના વાથી ની જેભ અને જ મ ૂવા
(અ.વ.)ના વાથીની જેભ અને ઝુરકયનૈનના
વાથી ની જેભ. શુ ાં તભાયા સુધી એ લાત નથી
શોંચી કે

તેભણે પયભાવ્યુ ાં કે

: “તભાયા

દયમ્માન તેના જેલી શસ્તી ભોજૂદ છે .” (કાપી
૧/૨૬૯/શદીવ
જયાએશ

૪,

અર

ખયાએજે

લર

૨/૮૩૦, ફેશાય ૪/૧૪૨/શદીવ

૪૩).
૧૩૧૫) બુયેદ ણફન મુઆનલમાએ શ.ઈભાભ
ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.) અને ઈભાભ જાપયે
વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલતા : “ભેં તેઓને
ુછ્ુ કે : “આન ભયતફ શુ ાં છે અને
ભ ૂતકાભાાં થઇ ગમેર રકભાાંથી કણ આને
બસાએરૂદ્દરજાત
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ભતા આલે છે ?” ત ઈભાભ (અ.વ.) એ
પયભાવ્યુ ાં : “જ.મુવા ના વાથી અને ઝૂરકયનૈન
ના વાથી કે તેઓ ફાંને આરીભ શતા અને તેઓ
ફાંને

નફીઓ

ન

શતા.”

(અર

કાપી

૧/૨૯૬/શદીવ ૫, તફ્વીયે અય્માળી ૨/૩૩,
અર કવવ અર

જ્ઝાએશી ની ૨૯૯, ફેશાય

૨૫/૭૪/૨૩).
૧૩૧૮) હુભયાનએ શદીવ લણુલી કે : “ભેં
શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)ને કહ્ુાં : શુ ાં
આે ભને નશત ુાં જણાવ્યુ ાં કે શ.અરી (અ.વ.)
ભશદ્દવ શતા? ઈભાભ (અ.વ.)એ : “શા, ભેં :
ુાં ઈભાભ
“તેઓની વાથે કણ લાત કયત ુ શત?”
(અ.વ.) “પરયશત તેભની વાથે લાત કયત
શત” ભેં : “હુ ાં એ  ૂછ્ુાં કે શુ ાં તેઓ નફી અથલા
યસ ૂર શતા?”
બસાએરૂદ્દરજાત
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તેભની નભવાર જ સુરમભાન ના વાથી, જ.
મ ૂવા (અ.વ.)ના વાથી અને જ.ઝૂરકયનૈન
જેલી છે . શુ ાં તભાયા સુધી એ લાત નથી શોંચી
કે શ.અરી (અ.વ.)ને વલાર કયલાભાાં આવ્મ કે
શુ ાં જ. ઝૂરકયનૈન નફી શતા? ઈભાભ (અ.વ.)
“નશી, તે ફાંદા શતા અને તેઓ અલ્રાશ થી
ભશબ્ફત કયતા શતા અને અલ્રાશ તેઓથી
ભશબ્ફત કયત અને તે અલ્રાશથી તાની
બરાઈ ચાશતા શતા અને અલ્રાશે ણ તેઓની
બરાઈન ઈયાદ કમો આ તેઓની નભવાર છે .”
(ફેશાય ૨૬/૭૩/શદીવ ૨૧).

બસાએરૂદ્દરજાત
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વળભાગ ૮
ફાફ – ૧ : અંણફમા, યસ ૂર અને અઇમ્ભાશ
(અ.મુ.વ.) ના દયમ્માન પકુ અને તેઓની
ભાાંઅયે ફ્ત અને તેઓની નવફ્ત અને મુશદ્વ
નલળે.
આ ફાફભાાં ૨૦ શદીવ છે .
૧૩૨૦) બુયેદ અજરીએ શદીવ લણુલી કે : “ભેં
શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)ને

યસ ૂર,

્ નલળે  ૂછ્ુાં ત ઈભાભ
નફી અને મુશદ્દવ
(અ.વ.)એ : “યસ ૂર એ છે કે જેની ાવે
પરયશતાઓ આલે છે અને અલ્રાશની તયપથી
તેઓને (વાંદેળ) શોંચાડે છે , અને નફી એ છે
કે જેઓ સ્લપ્નભાાં જુએ છે કે જે શકીકત શમ છે
અને મુશદ્દવ એ છે કે જે પરયશતાન અલાજ
વાાંબે છે અને તેના કાનભાાં તથા રદરભાાં
બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.552

HAJINAJI.com

ઇલ્કાઅ કયલાભાાં આલે છે .” (અર ઇખ્તેવાવ
૩૨૮, ફેશાય ૨૬/૭૪/૨૫).
૧૩૨૨) ઝયાયશે શદીવ લણુલી કે : “ભેં
શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)ને યસ ૂર
અને નફી અને મુશદવ નલળે  ૂછ્ુાં ત ઈભાભે
પયભાવ્યુ ાં : “યસ ૂર એ છે કે જેની ાવે પરયશત
આલે છે અને તેભની વાથે લાત ચીત કયે છે .
એલી યીતે કે જેલી યીતે તભાયાભાાંથી કઈ
(ભાણવ) તેના વાથીની વાથે લાત ચીત કયે
છે . અને નફી એ છે કે જેના ાવે સ્લપ્નભાાં
આલે

છે .

જેભકે

જ.

ઈબ્રાશીભ

(અ.વ.)નુ ાં

સ્લપ્ન.” ભેં : “તેઓ કેલી યીતે જાણે છે કે જે કઈ
તેભણે સ્લપ્નભાાં જયુ ાં તે શક છે ?” ઈભાભ
(અ.વ.) “તેને અલ્રાશ સ્ષ્ટ ફમાન કયી દે છે .
તમાાં સુધી કે તે જાણી રે કે તે શક્ક છે અને
બસાએરૂદ્દરજાત
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તેના ય નાઝીર કયલાભાાં આવ્યુ ાં છે , અને
શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) નફી શતા. અને
્ એ છે કે જે અલાજ ને વાાંબે છે અને
મુહૌદ્દવ
તે

કઈ

ચીઝ

ને

જતા

નથી.”

(ફેશાય

૨૬/૭૪/શદીવ ૨૭).
૧૩૨૩) ઈબ્રાશીભ ણફન શાનળભે શદીવ લણુલી કે
ઈસ્ભાઈર ણફન ભેશયાને કહ્ુાં કે : “શવન ઇબ્ને
અબ્ફાવ

ભઅરૂપીએ

શ.ઈભાભ

અરીયઝા

(અ.વ.)ને ત્ર ભાાં રખ્યુ ાં કે : “હુ ાં તભાયા ય
કુયફાન થાઉં ! કે યસ ૂર અને નફી અને ઈભાભ
અ.મુ.વ. લચ્ચે શુ ાં પકુ છે ?” શઝયતે રખ્યુ ાં
અથલા પયભાવ્યુ ાં : “યસ ૂર અને નફી અને
ઈભાભ ના દયમ્માન પકુ એ છે કે યસ ૂર એ છે
કે જેના ય જજબ્રઈર નાણઝર થામ છે અને
તેને જુએ છે અને તેની લાત ને વાાંબે છે ,
બસાએરૂદ્દરજાત
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અને નફી એ છે કે જેના ય જજબ્રઈર નાઝીર
થામ છે અને ઘણી લાય તેભને સ્લપ્નભાાં ખફય
આલાભાાં આલે છે . જેભ કે જ,ઈબ્રાશીભનુ ાં
સ્લપ્ન અને ઘણી લાય નફી અલાજને વાાંબે
છે અને ઘણીલાય ળખ્વને જુએ છે . યાં ત ુ
અલાજ

નથી

વાાંબતા,

ઈભાભ

અલાજને

વાાંબે છે અને ળખ્વને નથી જતા.” (અર
કાપી ૧/૧૭૨/શદીવ ૨, અર ઇખ્તેવાવ ૩૨૭,
ફેશાય ૨૬/૭૫/શદીવ ૨૮).
૧૩૨૮) ઝયાયશે શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “અંફીમાના ાાંચ
પ્રકાય છે , તેભાાંથી અમુક અલાજ વાાંબે છે
જેભ કે વાાંક (યણકલા)ન અલાજ. અને તેના
લડે લશીને જાણી રે છે . અને તેઓભાાંથી
અમુક્ને સ્લપ્નભાાં ખફય આલાભાાં આલે છે .
બસાએરૂદ્દરજાત
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જેભકે : જ.યુસપુ (અ.વ.) અને જ.ઈબ્રાશીભ
(અ.વ.) અને તેઓભાાંથી અમુક (પરયશતાને)
જુએ છે . અને અને તભાાંથી અમુક (પરયશતાથી)
લાત કયે છે અને તેઓભાાંથી અમુકના રદરભાાં
ઇલ્કાઅ

કયલાભાાં

આલે

છે

અને

કાનભાાં

નાખલાભાાં આલે છે .” (તફ્વીરૂર અય્માળી
૨/૧૬૬/શદીવ ૩, ફેશાય ૧૧/૫૨/૫૦).
૧૩૩૯) દુયસ્ત ણફન અફી ભન્સુયે શ. ઈભાભ
ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.) અને ઈભાભ જાપયે
વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “અંફીમા
(અ.વ.) અને યસુર (વ.અ.લ.) ના ચાય પ્રકાય
છે . એલા નફી કે જે ખુદ તાની જાત ય
નફી શમ છે અને તેઓ ફીજા કઈ તયપ
વ્મશ્ક્તગત જલાફદાયીની ભમાુ દા ઓાંગતા
નથી અને નફી કે જે સ્લપ્નભાાં જુએ છે અને
બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.556

HAJINAJI.com

અલાજને

વાાંબે

છે

અને

તેઓ

ૃ
જાગત

અલસ્થાભાાં નથી જતા. અને તેઓ ણ ઈભાભ
ધયાલે છે . જેભકે જ. લ ૂત (અ.વ.) ઉય જ.
ઈબ્રાશીભ ઈભાભ શતા. અને અમુક નફી તેભના
સ્લપ્નભાાં જતા શતા અને અલાજ વાાંબતા
શતા અને પયીશતાન અલાજ વાાંબતા. અને
તેઓને નાના કે ભટા વમ ૂશ તયપ ભકરલાભાાં
આવ્મા. જેભ કે અલ્રાશ સુ.લ.ત. પયભાલે છે :
“અભએ તેઓને એક રાખ અથલા એણા કયતા
લધાયે (રક) તયપ ભકલ્મા.” (સુ વફ્પત૧૪૭) ઈભાભ (અ.વ.) “લધાયાની વાંખ્મા ત્રીવ
શજાય શતી. અને એલા નફી કે જેઓ સ્લપ્નભાાં
ૃ
જુએ છે અને અલાજ વાાંબે છે અને જાગત
અલસ્થાભાાં જુએ છે . અને તેઓ ઉલુર અઝ્ભની
જેભ ઈભાભ શમ છે . શ.ઈબ્રાશીભ (અ.વ.)નફી
બસાએરૂદ્દરજાત
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શતા અને ઈભાભ ના શતા. તમાાં સુધી કે છી
અલ્રાશે

પયભાવ્યુ ાં

:

“હુ ાં

તભને

ઈભાભ

ફનાલનાય છાં. (ત) તેભણે કહ્ુાં : “અને ભાયી
ઝુયીમત ભાાંથી (ણ)” એટરા ભાટે કે તેઓ
દયે ક તેભની ઔરાદભાાંથી થનાય શતા ત
અલ્રાશે : “ભાય શદ્દ ઝારીભ સુધી નશી
શોંચે” (૨ – આમત :૧૨૪). ઝારીભ એટરે
ગૈયે ખુદા અથલા મ ૂનતિને  ૂજનાયા.” (કાપી
૧/૧૭૪/શદીવ ૧, ફેશાય ૧૧/૫૫/શદીવ ૫૨,
કવસુર અન્ફીમા જ્ઝાફેયી ેઈજ ૭).
ફાફ – ૨ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ને જભીનના
ખઝાનાઓ આલાભાાં આલે છે .
આ ફાફભાાં ૫ શદીવ છે .
૧૩૪૦)

હુવૈન

ણફન

સુલમય

ણફન

અફી

પાખેતશે શદીવ લણુલી કે : “અભ શ. ઈભાભ
બસાએરૂદ્દરજાત
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જાપયે વારદક (અ.વ.)ની ણખદભત ભાાં શાજય
શતા તમાયે ઈભાભ (અ.વ.)એ : જભીનના
ખઝાનાઓ અને તેની ચાલીઓ અભાયા ભાટે છે
અગય

હુ ાં ચાહુ

કે

ભાયા

એક

ગ

લડે

(જભીનને) કહુ ાં કે તાયી અંદય જે કઈ વનુ ાં છે ,
તે ફશાય કાઢ, ત તે ફશાય કાઢી દે . ” છી
ઈભાભ (અ.વ.)એ તેના એક ગ લડે જભીન
ય યે ખા દયી, ત જભીન પાટી ગઈ અને છી
તેભના શાથ લડે એક વનાન ઢાાંચ (રગડી)કે
જે એક લેંત જેલડ શત, તેણે ફશાય કાઢય
છી પયભાવ્યુ ાં : “તેના અંદય ખુફ વાયી યીતે
જુઓં “ત જભીનભાાં (વનાના) ઘણા ફધા
ઢાાંચા શતા. જેભાાંથી અમુક ફીજાઓ ય ચભકી
યહ્યા શતા. અભાયાભાાંથી અમુક રકએ ઈભાભ
(અ.વ.)ને : આને જે કઈ અતા કયલાભાાં
બસાએરૂદ્દરજાત
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આવ્યુ ાં છે તે અતા કયી દે લાયુ ાં છે જમાયે કે
તભાયા નળમાઓ ભશતાજ છે .” ઈભાભ (અ.વ.)
“ફેળક નજીકભાાં જ અલ્રાશ અભાયા અને
અભાયા ળીઆઓના ભાટે દુનનમા અને આખેયત
ને બેગી કયી દે ળ.ે તેઓ(નળઆઓ)ને નેઅભત
લાી

જન્નત

ભાાં

દાખર

કયળે.”

(અર

ઇખ્તેવાવ ૨૬૯, દ્રાએલુર
ાં ઈભાભશ ૧૪૫,
ફેશાય ૪૭/૮૭/૮૮).
૧૩૪૨) અમુક રક કે શ.અભીરૂર ભઅભેનીન
(અ.વ.) શદીવ લણુલી કે : “ઈભાભ (અ.વ.)
તેભના વાથીઓની વાથે ભશ્સ્જદે કૂપાભાાં શતા.
એલાભાાં એક ભાણવે ઈભાભ (અ.વ.)ને : “ભાયા
ભાાં ફા આના ય કુયફાન થામ ! ફેળક
ભને આ દુનનમા ય નલાઈ રાગે છે કે તે આ
રક ના શાથ ભાાં છે , યાં ત ુ તભાયી ાવે
બસાએરૂદ્દરજાત
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નથી.” તેથી ઈભાભ (અ.વ.) એ પયભાવ્યુ ાં :
“અમ પરાણા ! શુ ાં ત ુાં એવુાં ભાાંને છે કે અભ
દુનનમાને (તરફ કયલા) ન ઈયાદ કયીએ
છીએ, યાં ત ુ અભને આલાભાાં નથી આલતી?”
છી આ (અ.વ.) એ આના શાથની મુઠ્ઠીભાાં
કાાંકયીઓ રીધી ત તે ઝલેયાતભાાં તબ્દીર થઇ
ગઈ છી પયભાવ્યુ ાં : “આ શુ ાં છે ? ભેં : “આ
શ્રેષ્ઠ ઝલેયાત છે .” ઈભાભ (અ.વ.) “અગય
અભ ઈયાદ કયીએ ત આ યીતે થઇ જામ.
યાં ત ુ અભ એલ ઈયાદ નથી કયતા.” છી
ઈભાભ (અ.વ.)એ કાાંકયીઓને પેંકી દીધી. ત તે
શેરા જે સ્લરૂભાાં શતી તે મુજફ થમ ગઈ.”
(અર ઇખ્તેવાવ ૨૭૦, ફેશાય ૪૧/૨૩૪/૧૫).
૧૩૪૪) જાફીયે શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “હુ ાં ઈભાભ
બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.561

HAJINAJI.com

(અ.વ.) ની ણખદભત ભાાં શાજય થમ અને ભાયી
શાજતની ઈભાભ (અ.વ.)ને નળકામત કયી ત
ઈભાભ (અ.વ.) “અમ જાફીય ! અભાયી ાવે
અતમાયે રદયશભ નથી.” શજુ થડ વભમ વાય
નહ્ત થમ તમાાં ઈભાભ .(અ.વ.) ાવે કુભૈત
દાખર થમા અને ઈભાભ (અ.વ.)ને

: “હુ ાં

આના ય કુયફાન થાઉં ! અગય આને
મગ્મ રાગે ત ભને યલાનગી આ કે હુ ાં
આના નલળે એક કવીદ ફમાન કરાંુ .” ઈભાભ
(અ.વ.) “ફમાન કય.” તેભણે કવીદ ફમાન
કમો. ત ઈભાભ (અ.વ.) અમ ગુરાભ ! ેરા
ઘયભાાંથી એક થેરી ફશાય કાઢીને કુભૈતને
આ.” કુભૈત હુ ાં આના ય કુયફાન થાઉં !
અગય આને મગ્મ રાગે ત આના નલળે
ફીજ એક કવીદ ફમાન કરાંુ ?” ઈભાભ
બસાએરૂદ્દરજાત
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(અ.વ.) “ફમાન કય.” તેભણે ફમાન કમો ત
ઈભાભ

(અ.વ.)

“અમ

ગુરાભ

!

ેરા

ઓયડાભાાંથી એક થેરી ફશાય કાઢીને કુભૈતને
આ.” તેણે એક થેરી ફશાય કાઢી અને કુભૈત
ને આી. કુભૈત : “હુ ાં આના ય કુયફાન થાઉં
!

અગય

આને

મગ્મ

રાગે

ત

ભને

યલાનગી આ કે હુ ાં ત્રીજ કવીદ ફમાન
કરાંુ .” ઈભાભ (અ.વ.) “ફમાન કય” ત તેણે
ફમાન કયુું ઈભાભ (અ.વ.) “અમ ગુરાભ !
ેરા ઓયડાભાાંથી એક થેરી ફશાય કાઢીને
કુભૈતને આ.” કુભૈત : “હુ ાં આના ય
કુયફાન થાઉં ! અલ્રાશની કવભ ! હુ ાં આની
ભદ્દશ દુનનમાને તરફ કયલાના શેત ુ થી નથી
કયત. હુ ાં ફીજ કઈ શેત ુ નશી ફલ્કે શ. યસ ૂરે
ખુદા (વ.અ.લ.) વાથે જડાણ કયલા ભાટે અને
બસાએરૂદ્દરજાત
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જે શકને અલ્રાશે ભાયા ય લાજજફ કમો છે , તે
ભાટે આથી શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય અ.વ એ
તેના ભાટે દુઆ કયી અને છી :”અમ ગુરાભ
આ (થેરીઓ) ને તેની જગ્મા ય રટાલી
દ.” જ.જાફીય : “આ ફાફતન ભેં ભાયી
જાતભાાં એશવાવ કમો અને કહ્ુ : ઈભાભ
(અ.વ.)એ ભને કહ્ુાં કે ભાયી ાવે રદયશભ
નથી.” અને કુભૈતના ભાટે ત્રીવ શજાય રદયશભ
આલાન

હક
ુ ભ

કમો

.”

આથી

ઈભાભ

(અ.વ.)એ અમ જાફીય ! ઉબા થાઓ અને આ
ઘયભાાં દાખર થઇ જાઓ.” આથી હુ ાં ઉબ થમ
અને તે ઘયભાાં દાખર થમ યાં ત ુ ભેં તમાાં કઈ
ચીજ ન ાભી. આથી હુ ાં ફશાય નીકી ગમ.
આથી ઈભાભ (અ.વ.) એ : “અમ જાફીય !
તભાયી વાથે અભએ જે કઈ તભાયી વાભે
બસાએરૂદ્દરજાત
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જાશેય કયુું છે , તેના કયતા લધાયે અભએ છુ ાં
યાખ્યુ ાં છે .” છી ઈભાભ (અ.વ.) ઉબા થમા
અને ભાય શાથ કડીને ભને ઘયભાાં દાખર
કમો. છી તેભના એક ગથી જભીન ય
ઠકય ભાયી ત ઊંટના ગયદન ના આકાયના
એક વનાન ઢાાંચ ફશાય નીકળ્મ. છી :
“અમ

જાફીય

!

આ

જુઓ

અને

તભાયા

બાઈઓભાાંથી તભ જેના ય બયવ કયતા શ,
તે નવલામ ફીજા કઈને ન જણાલળ. ફેળક
અલ્રાશે અભ જે કાાંઈ ઈયાદ કયીએ છીએ,
તેના ય અભને ળશ્ક્તલાન ફનાવ્મા છે ,
અગય અભ ચાશીએ કે જભીનને અભ તેની
રગાભ લડે ખેંચીએ ત ચક્કવ ણે તેને ખેંચી
રઈશુ.ાં ”
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૪૬/૨૩૯/૨૭,

મુસ્તદકુ ર

લવાઈર

૧૦/૩૯૭/શદીવ ૧૨૨૫).
ફાફ

–

૩:

અઇમ્ભાશ

(અ.મુ.વ.)

ાવે

અલ્રાશના યશસ્મ શમ છે . જે તે એક ફીજાને
વોંે છે . અને તેઓ અલ્રાશના અભાનતદાય
છે .
આ ફાફભાાં ૬ શદીવ છે .
૧૩૪૫) અબુ જારૂદે શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ફેળક યસ ૂરે
ખુદા (વ.અ.લ.)એ તેભની ફીભાયીભાાં કે જેભાાં
તેઓંની લપાત થઈ, તેભાાં શ.અરી (અ.વ.)ને
ફરાવ્મા અને પયભાવ્યુ ાં : “અમ અરી (અ.વ.)
! ભાયી નજીક આલ, તમાાં સુધી કે હુ ાં તભને એ
યાઝ જણાવુાં કે જે યાઝ અલ્રાશે ભને જણાલેરા
છે . અને એ ફાફત ય તભને અભાનતદાય
બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.566

HAJINAJI.com

ફનાવુાં છાં.

કે જે ફાફતે અલ્રાશે ભને

અભાનાતદાય ફનાવ્મ છે . આ મુજફ શ.યસ ૂરે
ખુદા (વ.અ.લ.)એ શ.અરી (અ.વ.) વાથે કયુ.ું
અને શ.અરી (અ.વ.)એ આ મુજફ ઈભાભ
શવન (અ.વ.) વાથે કયુું અને આ મુજફ
ઈભાભ શવન (અ.વ.)એ ઈભાભ હુવૈન (અ.વ.)
વાથે કયુું અને ઈભાભ હુવૈન (અ.વ.) એ ભાયા
નતા વાથે કયુું અને ભાયા નતાએ આ મુજફ
ભાયી વાથે કયુ.ું તેઓ તભાભ ઉય અલ્રાશની
વરલાત થામ.” (ફેશાય ૨/૧૭૪/શદીવ ૧૧).
ફાફ – ૪ : કામો ને શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)
ને વોંલા નલળે.
આ ફાફભાાં ૧૯ શદીવ છે .
૧૩૫૧) અફી ઉવાભશે ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ફેળક અલ્રાશે
બસાએરૂદ્દરજાત
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શ.ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.)ને ફાંદા તયીકે ખલ્ક
કમાુ. છી તેઓની તયફીમત કયી તમાાં સુધી કે
જમાયે તેઓ ચારીવ લુના થમા ત તેભના
ય લશી કયી અને દયે ક ચીજ તેઓને વોંી
દીધી અને છી પયભાવ્યુ ાં : “જે કઈ યસ ૂર
તભને આે તેને તભ રઇ ર અને જેનાથી
તભને યકીરે તેનાથી યકાઈ જાઓ.” (ફેશાય
૨૫/૩૩૧/શદીવ ૬).
૧૩૫૩) કાવીભ ણફન ભશમ્ભદે ઈભાભ જાપયે
વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ ફેળક,
અલ્રાશે

તેના

નફીને

ફેશતયીન

અદફ

ળીખવ્મા. અને પયભાવ્યુ ાં : “તેઓની ભાપીને
કબુર કયી ર અને નેકીન હુકભ આ અને
જશીરથી ભ પેયલી ર.” (સુ. અઅયાપ –
આમત : ૧૯૯). જમાયે તે મુજફ કયુું ત
બસાએરૂદ્દરજાત
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અલ્રાશે નાઝીર

કયુું કે

:

“ફેળક, તભ

અખ્રાકના બુરદ
ાં દયયજા ય પાઈઝ છ.” (સુ.
કરભ – આમત : ૪). અને તેઓને રદનની
ફાફત વોંી દીધી અને પયભાવ્યુ ાં : “જે કાંઈ
યસ ૂર તભને આે તે રઇ ર અને જેનાથી
તભને યકીરે તેનાથી યકાઈ જાઓ.” અલ્રાશે
ળયાફને વાં ૂણુ યીતે શયાભ કયી દીધી. અને
શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)એ તભાભ નળાકાયક
ચીજને શયાભ કયી દીધી ત અલ્રાશે તેની
ઇજાઝત આી. અને તેઓએ અલ્રાશ ય
જન્નતની જલાફદાયી વોંી, ત અલ્રાશે તેની
ઈજાઝત આી. અલ્રાશે પયીઝાઓન ઉલ્રેખ
કમો, અને તેની શદન ઉલ્રેખ ના કમો ત
શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)એ તે નલળે ના રશસ્વાને
નક્કી કમો, ત અલ્રાશે તેની ઈજાઝત આી.
બસાએરૂદ્દરજાત
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અને આ મુજફ ફીજા અંફીમા (અ.મુ.વ.)ને
કામો વોંપ્મા નથી.” (ફેશાય ૧૭/૭/શદીવ
૧૦).
૧૩૫૬) ઝયાયશે શદીવ લણુલી કે : “ભેં.
શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)ને નભાઝ,
રદય્ય્ત, લાજીફાત અને તેના જેલી ફીજી ચીજ
નલળે

વલાર

પયભાવ્યુ ાં

:

કમો

ત

“ફેળક,

ઈભાભ

અલ્રાશે

(અ.વ.)એ
તેના

નફી

તયપ(આ ફાફત) ને વોંી દીધી.” (ફેશાય
૧૭/૯/શદીવ ૧૪).
૧૩૫૯) ઈસ્ભાઈર ણફન અબ્દુર અઝીઝે શદીવ
લણુલી કે : “ફેળક, શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) ને
(કામો) વોંલાભાાં આવ્મા શતા. ફેળક, અલ્રાશે
જ.સુરેભાનને મુલ્ક વોંપ્મ. છી પયભાવ્યુ ાં :
“આ અભાયી અતા છે , “(જેને ચાશ) તેને અતા
બસાએરૂદ્દરજાત
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કય

અને

યકી

ર.”

શઝયત

ભશમ્ભદ

(વ.અ.લ.)ને દયે ક કામુની જલાફદાયી વોંી
અને પયભાવ્યુ ાં : “જે કઈ યસ ૂર તભને આે તે
રઇ ર અને જેનાથી તભને યકી રે તેનાથી
યકાઈ જાઓ.” એક ભાણવે : “શુ ાં શ.યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.) તયપ પક્ત ખેતીલાડી ની ફાફત
વોંલાભાાં

આલી

શતી?

શ.ઈભાભ

વારદક

(અ.વ.)એ તેના તયપથી ગુસ્વાની શારતભાાં
ચેશયાને પેયલીને કહ્ુાં : “દયે ક ચીજ તેઓને
વોંલાભાાં આલી શતી.”

અલ્રાશની કવભ !

દયે ક ચીજ.” (ફેશાય ૧૭/૯/શદીવ ૧૬).
૧૩૬૨) ફઝેર ણફન મવાયે શદીવ લણુલી કે :
“ભેં શ. ઈભાભ વારદક (અ.વ.)ને વલાર કમો કે
ળયાફ ીનાયા વાથે શ.અભીરૂર ભઅભેનીન
(અ.વ.) કેલ લતાુલ કયતા શતા? ઈભાભ
બસાએરૂદ્દરજાત
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(અ.વ.) “તેના ઉય શદ જયી કયતા શતા.” ભેં :
“તે પયીલાય ીલે ત? ઈભાભ (અ.વ.) “તેના
ય પયી (શદ) જયી કયતા શતા.” ભેં : તે પયી
લાય ીલે ત? ઈભાભ (અ.વ.) ળયાફી ઉય
ત્રણલાય શદ જાયી કયતા શતા અને છી ણ
તે ીએ ત તેને કતર કયી દે તા શતા.” ભેં :
નળ કયનાયની વાથે ઈભાભ (અ.વ.) શુ ાં કયતા
શતા? ઈભાભ (અ.વ.) “ળયાફીની વાથે જે
વ્મલશાય કયતા શતા, તેલા જ વ્મલશાય નળ
કયનાય વાથે કયતા શતા.” ભેં : અગય કઈ
નળાકાયક ીણુાં ીએ ત શુ ાં તે ળયાફ ીલા
વભાન છે ? ઈભાભ (અ.વ.) તે ફાંને વભાન છે .”
આ લાત ભને કબુર કયલી વખ્ત બાયે રાગી,
ત ઈભાભ (અ.વ.)એ : અમ ફઝેર ! આ
લાતને

બાયે

બસાએરૂદ્દરજાત
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શ.ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.)ને તભાભ દુનીમાઓના
ભાટે પક્ત યશભત ફનાલીને ભકલ્મા, અને
અલ્રાશે તેના નફી (વ.અ.લ.)ને ફશેતયીન
અદફ ળીખવ્મા. અદફ ળીખવ્મ ફાદ ફાફત
તેભને વોંી દીધી. છી અલ્રાશે ળયાફને
શયાભ ઠેયલી અને શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)એ
તભાભ નળાકાયક લસ્ત ુઓને શયાભ ઠેયલી ત
અલ્રાશે તેની ઈજાઝત આી. અને અલ્રાશે
ભક્કાને

શયભ ઠેયવ્મ

અને

શ.યસ ૂરે

ખુદા

(વ.અ.લ.)એ ભદીના ને ણ શયભ કયાય
આપ્મ. ત અલ્રાશે આ તભાભની ઈજાઝત
આી. ખુદાલાંદે આરભે લાયવાભાાં ઔરાદન
રશસ્વ યાખ્મ અને શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)એ
દાદાને ણ તેભાાં વાથે યાખ્મા ત અલ્રાશે આ
તભાભ ફાફતની તેઓને ઈજાઝત આી. અમ
બસાએરૂદ્દરજાત
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ફુઝેર ! આ એ ફાફતભાાં કાંઈ ણ લાાંધાજનક
નથી કાયણકે

અલ્રાશે પયભાવ્યુ ાં “જે કઈ

શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ).ની ઇતાઅત કયળે, ત
તેણે અલ્રાશની ઇતાઅત કયી.” (સુ નનવાઅ –
આમત : ૮૦).
લવાએલુનળઆ

(અર ઇખ્તેવાવ ૩૦૯,

૧૪/૩૬૬/શદીવ

૨/૯૪૦૨,

ફેશાય ૧૭/૮/શદીવ ૧૨).
૧૩૬૪) ઝયાયશે શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “શ. યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.) એ આંખની દીમત અને જાનની
દીમત અને નાકની દીમત(ના કાનુન) ઠેયવ્મા
અને ખજૂયની ળયાફ તથા દયે ક નળાકાયક
ચીજને શયાભ ઠેયલી. ત એક ભાણવે ઈભાભ
(અ.વ.)ને કહ્ુાં : “શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) એ
હુકભ આપ્મા જમાયે કે તેના નલળે કઈ હુકભ
બસાએરૂદ્દરજાત
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આલેર ન શત? ઈભાભ (અ.વ.) “શા, જેથી એ
કે જેથી યસ ૂર (વ.અ.લ.)ની ઇતાઅત કયનાય
અને અને જે યસ ૂરની નાપયભાની કયનાયને
ઓખી

રે.”

લવાએલુનળઆ

(કાપી

૧/૨૬૭/શદીવ

૨૫/૩૫૪/શદીવ

૭,

૩૨૧૦૯,

ફેશાય ૨૫/૩૩૨/શદીવ ૮).
ફાફ – ૫ : જે કઈ શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ને
અલ્રાશે વોંપ્યુ ાં છે , તે અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) ને
ણ વોંપ્યુ ાં છે .
આ ફાફભાાં ૧૩ શદીવ છે .
૧૩૭૦)

ભશમ્ભદ

શ.ઈભાભ

જાપયે

ણફન
વારદક

શવન

ભમવભીએ

(અ.વ.)થી

શદીવ

લણુલી કે : “ભેં ઈભાભ (અ.વ.)ને પયભાલતા
વાાંબળ્મા કે : “ફેળક, અલ્રાશે તેના યસ ૂર
(વ.અ.લ.)ને અદફ ળીખવ્મા, તમાાં સુધી કે તેણે
બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.575

HAJINAJI.com

જે ફાફતન ઈયાદ કમો શત, તે દયજ્જા સુધી
અને છી તેના તયપ દયે ક કામોને વોંી દીધા
છી

પયભાવ્યુ ાં :

“જે

કાંઈ

તભને

યસ ૂર

(વ.અ.લ.) આે તે રઇ ર અને જેનાથી
તભને યકે તેનાથી યકાઈ જાઓ.” તેથી જે કઈ
અલ્રાશે તેના યસ ૂર (વ.અ.લ.)ને વોંપ્યુ ાં શત ુાં તે
તેણે

અભને

વોંપ્યુ ાં

છે .”

(ફેશાય

૨૫/૩૩૨/શદીવ ૯).
૧૩૭૧) મુવા ણફન અળમભેં શદીવ લણુલી કે :
“હ,ુ ાં

શ.ઈભાભ

જાપયે

ણખદભતભાાં શાજય

થમ,

વારદક
છી

(અ.વ.)ની
ભેં

ઈભાભ

(અ.વ.)ને એક વલાર  ૂછય ત ઈભાભ
(અ.વ.)એ ભને જલાફ આપ્મ. હુ ાં તમાાં ફેઠ
શત તમાયે જ એક ભાણવ આવ્મ અને ભેં જે
વલાર  ૂછય શત તે જ વલાર તેણે  ૂછય.
બસાએરૂદ્દરજાત
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ત ઈભાભ (અ.વ.) એ ભને જે જલાફ આપ્મ
તેનાથી નલરૂધ્ધ જલાફ આપ્મ. તમાયે જ એક
ત્રીજ ભાણવ આવ્મ એને ણ એજ વલાર
કમો ઈભાભ (અ.વ.) એ ભાયા અને ભાયા
વાથીને આેરા જલાફ કયતા જુદ જ જલાફ
આપ્મ હુ ાં ખુફ જ વ્માકુ થઇ ગમ અને તે
ભને ખુફ જ બાયે રાગ્યુ,ાં જમાયે રક તમાાંથી
ચાલ્મા ગમા ત ઈભાભ (અ.વ.)એ ભાયા તયપ
નઝય કયી અને પયભાવ્યુ ાં : “અમ ઇબ્ને
અળમભ ! એવુાં રાગે છે કે તભે ખુફજ ફેચૈન
થઇ ગમા છ.” ભેં : “હુ ાં આના ય કુયફાન
થાઉં ! હુ ાં ત પક્ત એ ભાટે જ ફેચૈન થઇ ગમ
કે એક જ પ્રશ્નના ત્રણ જલાફ ના રીધે,
ઈભાભ (અ.વ.) “અમ ઇબ્ને અળમભ ! ફેળક
અલ્રાશે તેની હુકુભતની ફાફત જ.સુરૈભાન
બસાએરૂદ્દરજાત
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ઇબ્ને દાઉદ ને શલારે કયી દીધી. છી
પયભાવ્યુ ાં : “આ અભાયી અતા છે . (જેને ચાશ)
તેને અતા કય અને (જેને ચાશ) તેનાથી યકી
ર, કઈ રશવાફ લગય.” અને અલ્રાશે શ
ભશમ્ભદ

(વ.અ.લ.)

તયપ

તેના

દીનની

ફાફતને વોંી દીધી. છી પયભાવ્યુ ાં : “જે કાંઈ
તભને યસ ૂર (વ.અ.લ.) આે તેને તે રઇ ર
અને જેનાથી યકે તેનાથી યકાઈ જાઓ.” છી
ફેળક અલ્રાશે જે કઈ ફાફત શ.ભશમ્ભદ
(વ.અ.લ.)ને

વોંી

શતી

તે

અભાયાભાાંથી

ઇભાભ (અ.મુ.વ.) ને ણ વોંી દીધી છે ભાટે
તભ ફેચૈન ન થાઓ. (અર ઇખ્તેવાવ ૩૨૯,
ફેશાય ૨/૨૪/૩૨ અને ૨૩/૧૮૫/શદીવ ૫૨,
મુસ્તદકુ ર લવાએર ૧૭/૩૦૫/૨૧૪૨).
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૧૩૭૩)

અબુ

ઇવશાકે

ઈભાભ

વારદક

(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “તેણે ઈભાભ
(અ.વ.)ને પયભાલતા વાાંબળ્મા કે : “ફેળક
અલ્રાશે તેની ભશબ્ફત ય તયફીય્ય્ત કયી
છી પયભાવ્યુ ાં : “ફેળક તભ ઉચ્ચ અખ્રાક
(ધયાલનાય) છ.” (સુ કરભ – આમત : ૪).
છી તેઓને કામો વોંપ્મા અને પયભાવ્યુ ાં : “જે
કઈએ યસ ૂર (વ.અ.લ.)ની ઇતાઅત કયી ત
તેણે અલ્રાશની ઈતાઅત કયી” છી ઈભાભ
(અ.વ.)એ : “અને શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)એ
શ.અરી (અ.વ.)ને કામો વોંપ્મા અને તેઓને
અભીન ફનાવ્મા. આથી તભ તસ્રીભ થમા
અને રક એ ઈન્કાય કમો. અને અલ્રાશની
કવભ ! તભાયા ભાટે મગ્મ એ છે કે જમાયે
અભ ફરીએ ત તભે ણ ફર અને જમાયે
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અભ ખાભળ યશીએ ત તભ ણ ખાભળ
યશ. અભ તભાયા અને અલ્રાશના દયમ્માન
લાસ્ત છીએ, અને કઈના ણ ભાટે અભાયા
હુકુભની નલરૂધ્ધ અલ્રાશે કઈ ણ ભાટે બરાઈ
યાખી નથી.” (તફ્વીરૂર અય્માળી ૧/૨૫૯/૩,
પઆએલુશ્શળઆ
લવાએલુશ્શળઆ

૩૪/શદીવ
૨૭/૭૨/૩૩૨૩૪,

૩૦,
ફેશાય

૨૫/૩૩૪/શદીવ ૧૩).
૧૩૭૯) અરી હુફેયશના ગુરાભ રૂપેદએ શદીવ
લણુલી કે : “શ.ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.)એ
પયભાવ્યુ ાં : “જમાયે તભ શ.કાએભ અ.ત.પ.ળ.ને
જુઓં કે તેઓ એક વ્મશ્ક્તને એક રાખ રદયશભ
આે અને ફીજી વ્મશ્ક્તને એક રદયશભ આે
ત તે કબુર કયવુાં તભાયાભાટે વખત ન શવુાં
જઈએ. અને ફીજી યીલામતભાાં છે કે તે કબુર
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કયવુાં તભાયા ભાટે બાયે ન રાગવુાં જઈએ.
કાયણકે આ ફાફત તેઓને વોંી દે લાભાાં
આલેર છે .” (અર ઇખ્તેવાવ ૩૩૧, ફેશાય
૨૫/૩૩૬/શદીવ ૧૫).
અબ્દુલ્રાશ

૧૩૮૧)

ણફન

વીનાને

શદીવ

લણુલી કે : “શ.ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.)
“નશી,

અલ્રાશની

ભખ્લુક્ાં ભાાંથી

કવભ

મગમ્ફય

!

અલ્રાશે તેની

(વ.અ.લ.)

અને

અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) નવલામ ફીજા કઈને
કામોની વોંણી નથી કયી અને પયભાવ્યુ ાં :
“ફેળક, અભએ તભાયા તયપ શક વાથે રકતાફ
નાઝીર કયી કે જેથી જે કાંઈ અલ્રાશે તભને
દળાુવ્યુ ાં છે તેના લડે રકના દયમ્માન પેંવર
કય.” (સુ નનવાઅ – આમત :૧૦૫). અને આ
ફાફત લવીઓભાાં ણ જાયી છે .(અર કાપી
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૧/૨૬૭/શદીવ ૮, અર ઇખ્તેવાવ ૩૩૧,
ફેશાય ૧૭/૬/શદીવ ૬).
ફાફ – ૬ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ને કાંઈ ફાફત
કુયઆન અને સુન્ન્તભાાં ન જલા ભે તેની
યશનુભાઇ
ાં
કયલાભાાં આલે છે .
આ ફાફભાાં ૪ શદીવ છે .
૧૩૮૩) વલયશ ણફન કુરૈફે શદીવ લણુલી કે :
“શ.ઈભાભ વારદક (અ.વ.)ને વલાર કમો કે :
“ઈભાભ કાંઈ ચીજ લડે પતલ આે છે ? ઈભાભ
(અ.વ.) “રકતાફ લડે.” ભેં : “અને જે કઈ
ફાફત રકતાફભાાં ન જલા ભે ત?” ઈભાભ
(અ.વ.) “સુન્નત લડે.” ભેં : “અને જે કઈ
ફાફત રકતાફ અને સુન્ન્તભાાં ન જલા ભે
ત?” ઈભાભ (અ.વ.) “કઈ ણ ચીજ એલી
નથી કે જે કુયઆન અને સુન્ન્તભાાં જલા ન
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ભે .” ભેં એક અથલા ફે લખત આ લાતને
દશયાલી, ત ઈભાભ (અ.વ.) ‘તેની યશનુભાઇ
ાં
કયલાભાાં આલે છે અને તેને તોપીક આલાભાાં
આલે છે . જે કઈ તભ ધાય છ (કે ઈભાભ
તાની યાઈથી જણાલે છે ). એવુાં નથી. (ફેશાય
૨/૧૭૫/શદીવ ૧૫).
ફાફ – ૭ : એલી ગુચ
ાં લણ કે જેન ઉકેર
રકતાફ અને સુન્નતભાાં જલા નથી ભત તેને
અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) જાણે છે .
આ ફાફભાાં ૭ શદીવ છે .
૧૩૮૮) અબ્દુયુ યશીભ કવીયે શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ
ફારકય (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ જમાયે
શ.અરી અ.વની વભક્ષ કઈ આલી ફાફત
ઉશ્સ્થત થતી કે જે રકતાફ કે સુન્ન્તભાાં ન
ભી આલે, ત તેઓ ઇલ્શાભ ય અભર
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કયતા.” છી ઈભાભ ફકીય અ.વ “આ મુશકે ર
પ્રશ્ન છે .”
ફાફ – ૮ ઈભાભ (અ.વ.) તેના નળઆઓને
તેના દુશભનથી (અરગ) જાણી રે છે . તે તતલ
લડે કે જેભાાંથી તેને ૈદા કયલાભાાં આવ્મા શતા
તેઓના ચશેયા લડે અને નાભ લડે.
આ ફાફભાાં ૭ શદીવ છે .
૧૩૯૫) અસ્ફગ ણફન નફાતાએ શદીવ લણુલી
કે : “ફેળક, શ.અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.)
નભમ્ફય ય તળયીપ રઈ ગમા અને અલ્રાશની
શમ્દ વના કયી છી પયભાવ્યુ ાં : “અમ રક !
અભાયા ળીઆઓને વરાભત તતલભાાંથી ૈદા
કયલાભાાં આવ્મા
કયલાના

૨

શ.આદભ (અ.વ.)ને ખલ્ક

શજાય

લુ

શેરા,

ફશાય

નીકનાય તેભાાંથી ફશાય નીકી નથી ળકતા
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અને દાખર થનાય તેભાાં દાખર નથી થઇ
ળકતા. ફેળક, શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) એ
તેભનુ ાં રઆફે દશન ભાયી આંખભાાં રગાડ્ુાં
શત,ુાં જમાયે ભાયી આંખભાાં દદુ શત.ુાં છી
પયભાવ્યુ ાં : “અમ ભાયા અલ્રાશ ! ત ુાં તેનાથી
ગયભી અને ળયદીને દુય કયી દે . અને તેને
દુશભનથી અરગ તાયલીને દસ્ત દે ખાડી દે .”
તમાયફાદ ન ત ભને આંખનુ ાં દદુ થયુ,ાં ન
ગયભી કે ન ઠાંડી રાગી. ફેળક હુ ાં ભાયા દસ્તને
ભાયા દુશભનથી અરગ તાયલીને ઓખી રઉ
છાં.”
એ વમ ૂશભાાંથી એક ભાણવ ઉબ થમ અને
વરાભ કયી, છી કહ્ુાં : “અલ્રાશની કવભ !
મા અભીરૂર ભઅભેનીન ! ફેળક, હુ ાં આની
નલરામત લડે અલ્રાશના રદન ય છાં અને હુ ાં
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તભને છી યીતે ણ એલી યીતે ચાહુ ાં છ કે
જેલી યીતે હુ ાં જાશેયભાાં તેન ઈઝશાય કરાંુ છાં.”
આથી શ.અરી (અ.વ.) એ : “ત ુાં જુઠુાં ફરે છે ,
અલ્રાશની કવભ ! હુ ાં તને નથી જાણત અને
ન નાભભાાંથી તાયા નાભને જાણુાં છાં અને ન
ચશેયાઓભાાંથી તાયા ચશેયાને જાણુાં છાં, અને
ફેળક તાયા મ ૂતતલ તે તતલથી અરગ છે ,
આથી તે ભાણવ ફેવી ગમ અને અલ્રાશે તેને
રૂસ્લા કમો અને તેને ભગ્લ ૂફ કયી દીધ. છી
ફીજ ભાણવ ઉબ થમ અને કહ્ુાં : “મા
અભીરૂર ભઅભેનીન ! ફેળક, હુ ાં આની
નલરામત લડે અલ્રાશના દીન ય છાં અને હુ ાં
તભને છી યીતે ણ એલી યીતે જ ચાહુ ાં છાં કે
જેલી યીતે હુ ાં તભને જાશેયભાાં ચાહુ ાં છાં.” શઝયતે
પયભાવ્યુ ાં : “ત ુાં વાચુાં કશે છે , તાયા મ ૂતતલ તે
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તતલભાાંથી છે અને અભાયી નલરામત ય તાય
કયાય રેલાભાાં આવ્મ છે . અને ફેળક, તાયી રૂશ
ભોંભીનની રૂશભાાંથી છે . આથી ત ુાં પકીયન
ણરફાવ ધાયણ કયલા ભાટે તૈય્માય થઇ જાઓ.
એટરા ભાટે કે એ અલ્રાશની કવભ ! કે જેના
શાથભાાં ભાયી જાન છે ” ભેં શ.યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.)ને પયભાલતા વાાંબળ્મા : “ફેળક,  ૂય
ઊંચાણલાી જગ્માએથી નીચે જે ઝડે આલે
છે તેનાથી ણ જલ્દી અભાયા ભરશબ્ફ ય
પકીયી આલેછે.” (અર ઇખ્તેવાવ ૩૧૦, ફેશાય
૨૬/૧૩૦/શદીવ ૩૮).
૧૩૯૬) અસ્બ્ગ ણફન નફતાએ શદીવ લણુલી
કે : “હુ ાં અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.)ની વાથે
શત તમાયે તેઓની ાવે એક ભાણવ આવ્મ
અને છી તેઓને વરાભ કયી છી કહ્ુાં : “મા
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અભીરૂર ભઅભેનીન ! અલ્રાશની કવભ ! હુ ાં
તભને ચાહુ ાં છાં અને તભને અલ્રાશની ખાતય
ચાહુ ાં છાં અને હુ ાં તભને છી યીતે ણ એલી
યીતે ચાહુ ાં છ, જેલી યીતે હુ ાં તભને જાશેયભાાં
ચાહુ ાં

છાં.

અને

આની

નલરામત

લડે

અલ્રાશના દીન ય કાએભ છાં, તમાયે શ.અરી
(અ.વ.)ના શાથભાાં રાકડી શતી અને આે
તેના ય વય ઝુકાલેલ ુાં શત,ુાં અને થડીલાય
રાકડી લડે જભીન ય બીંવ આી. અને તેની
તયપ

વય

ઊંચુાં

કયીને

પયભાવ્યુ ાં

:

“ફેળક,શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)એ ભને એક
શજાય શદીવ ળીખલાડી અને અને દયે ક શદીવ
ના

એક

શજાય

પ્રકયણ

છે ,

અને

ફેળક

ભઅભીનની યશ શલાભાાં રટકે છે , છી તે સુઘે
ાં
છે . તેભાાંથી જે કઈને ઓખે છે તેનાથી
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ભશબ્ફત કયે છે અને જેને ન ઓખે તેનાથી
ઇખ્તેરાપ કયે છે , તાયા ય લામ થામ ! હુ ાં
ચશેયાઓભાાં તાયા ચશેયાને અને નાભ ભાાં તાયા
નાભને નથી ઓખત.” છી ફીજ એક
ભાણવ દાખર થમ. છી કહ્ુાં : “મા અભીરૂર
ભઅભેનીન (અ.વ.) ! અલ્રાશની કવભ ! હુ ાં
તભને ચાહુ ાં છાં, અને તભને અલ્રાશની ખાતય
ચાહુ ાં છાં અને હુ ાં તભને છી યીતે ણ એલી
યીતે ચાહુ ાં છાં, જેલી યીતે હુ ાં તભને જાશેયભાાં
ચાહુ ાં છાં અને આની નલરામત લડે અલ્રાશના
દીન ય કાએભ છાં, જેલી યીતે જાશેયભાાં તભાયી
નલરામત લડે અલ્રાશના દીન ય કાએભ છાં. ”
શ.અરી (અ.વ.)એ ફીજી લાય રાકડી લડે
જભીન ય બીંવ આી. છી તેની તયપ વય
ઊંચુાં કયુું છી પયભાવ્યુ ાં : “ફેળક, અભાયા
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મ ૂતતલ સુયણક્ષત છે . અને તેનાથી અલ્રાશે
શ.આદભ (અ.વ.)ની સુલ્બ્ભાાંથી ભીવાક રીધ
શત. તેભાાંથી ફશાય નીકનાય ફશય નીકી
નથી ળકત અને તેના નવલામ કઈ દાખર
થનાય દાખર નથી થઈ ળકત. ત ુાં જા, અને
પકીયીન ણરફાવ ધાયણ કયલા તૈય્માય થઇ જા.
કાયણ

કે

ભેં

શ.યસ ૂરે

ખુદા

(વ.અ.લ.)ને

પયભાલતા વાાંબળ્મા છે કે : “ફેળક,  ૂય
ઊંચાણલાી જગ્માએથી નીચે જે ઝડે આલે
છે તેનાથી ણ જલ્દી અભાયા ભરશબ્ફ ય
પકીયી આલે છે .” (ફેશાય ૨૫/૧૪/૨૭).
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ફાફ – ૯ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ના ઈલ્ભભાાં
લધાય થામ છે . એલી યીતે કે શેરા શઝયત
યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ની વાભે યજૂ કયલાભાાં
આલે છે છી અશરેફૈત (અ.મુ.વ.)ના ઇભાભ
તયપ યજુ કયલાભાાં આલે છે .
આ ફાફભાાં ૧૧ શદીવ છે .
૧૩૯૮) ઝયાયશે શદીવ લણુલી કે : “ભેં
શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)ને આ મુજફ
પયભાલતા વાાંબળ્મા : “જ અભાયા ઈલ્ભભાાં
લધાય કયલાભાાં ન આલત શતે ત ચક્કવ
ણે અભારાંુ ઇલ્ભ ખતભ થઇ જાત.” ભેં : “શુ ાં
તભને કઈ એલી ચીજન લધાય કયલાભાાં
આલે છે કે જેને શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) ન
જાણતા શમ?” ઈભાભ (અ.વ.) જમાયે આ
(લધાય) થલાન શમ છે તમાયે શ.યસ ૂરે ખુદા
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(વ.અ.લ.)ની વાભે યજૂ કયલાભાાં આલે છે છી
અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ને અને છી અભાયા સુધી
શોંચે છે .” (અર ઇખ્તેવાવ ૩૧૨, ફેશાય
૨૨/૫૫૨/૧૦, ૨૬/૯૨/૧૯).
ુ ણફન અબ્દુય યશભાનથી તેણે
૧૩૯૯) યુનવ
અભાયા અમુક વાથીઓથી તેઓએ શ.ઈભાભ
જાપયે વારદક (અ.વ.)થી અભને શદીવ લણુલી
કે : “ભેં. શ.ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.)ને
પયભાલતા વાાંબળ્મા કે : “કઈ ણ ચીજ
અલ્રાશ તયપથી ફશાય નથી નીકતી, તમાાં
સુધી કે
(વ.અ.લ.)

તે તેની ળરૂઆત શ.યસ ૂરે ખુદા
ાવે

યજૂ

થામ

છે .

છી

શ.અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.)છી એક છી
એક ઇભાભ તયપ યજૂ થામ છે . જેથી કયીને
અભાયા આખીય અભાયા પ્રથભ કયતા લધાયે
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આરીભ ન થઇ જામ.” (અર ઇખ્તેવાવ ૩૧૨,
ફેશાય ૨૬/૯૨/૨૦).
૧૪૦૨)

ભશમ્ભદ

ણફન

સુરમભાને

તેના

નતાથી લણુવ્યુ ાં કે : “ભેં શ.ઈભાભ જાપયે વારદક
(અ.વ.)ને વલાર કમો અને તેઓને કહ્ુાં : “હુ ાં
આના ય કુયફાન થાઉં ! ભેં ઘણી લાય
આને આ મુજફ પયભાલતા વાાંબળ્મા છે કે
“અગય અભાયા ઈલ્ભભાાં લધાય કયલાભાાં ના
આલતે ત ચક્કવ ણે અભારાંુ ઇલ્ભ ખતભ થઇ
જાત.” ઈભાભ (અ.વ.) “જ્માાં સુધી શરાર અને
શયાભ ની લાત છે ત અલ્રાશે તેને વાં ૂણુતાની
વાથે તેના નફીની ઉય નાઝીર કયી દીધુાં છે .
અને ઈભાભને શરાર અને શયાભ નલળે કઈ
લધાય કયલાભાાં નથી આલત.” ભેં : આ
લધાય શુ ાં છે ?” ઈભાભ (અ.વ.) “શરાર અને
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શયાભ નવલામની ફીજી ચીજભાાં” ભેં : ત શુ ાં
તભાયા ભાટે એ લધાય કયલાભાાં આલે છે કે જે
શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)થી છી શમ?” ઈભાભ
(અ.વ.) “નશી કઈ ફાફત અલ્રાશ ાવેથી
ફશાય આલે છે છી પરયશત તેને શ.યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.)ની ાવે રાલે છે છી કશે છે : “મા
ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.) ! તભાયા યલયરદગાયે
તભને આ મુજફન હુકભ આપ્મ છે . “આ
(વ.અ.લ.) “તેને

શ.અરી (અ.વ.)ની ણખદભત

ભાાં રઇ જાઓ.” છી તે પયીશતાને કશે છે કે :
‘તેને શ.અરી (અ.વ.) ાવે રઇ જાઓ.” છી
શ.અરી અ.વ ાવે તે આલે છે છી આ
પયભાલે છે કે : “તેને શવન (અ.વ.) ાવે રઇ
જાઓ છી આ પયભાલે છે કે : તેને હુવૈન
(અ.વ.) ાવે રઇ જાઓ. છી આ યીતે એક
બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.594

HAJINAJI.com

છી એક ની ાવે રઇ જામ છે એટરે તે
અભાયા સુધી આલે છે . ભેં : શુ ાં તભાયા
(ઈલ્ભભાાં) કઈ ચીજન લધાય કયલાભાાં આલે
છે . કે જેને શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) ન જાણતા
શમ” છી પયભાવ્યુ ાં : “તાયા ય લામ થામ ,
શુ ાં એ જાઈઝ છે કે ઈભાભ (અ.વ.) એલી
ચીજને જાણતા શમ કે જેને શ. યસ ૂરે ખુદા
વ.અ.લ અને તેભના શેરા ઈભાભ ન જાણતા
શમ.”

(અર

ઇખ્તેવાવ

૩૧૩,

ફેશાય

૨૨/૫૫૧/શદીવ ૮).
૧૪૦૩) વભાઅશ ણફન ભશેયાનએ શ.ઈભાભ
જાપયે વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે :
ફેળક, અલ્રાશના ફે ઈલ્ભ છે . એક પ્રકાયનુ ાં
ઇલ્ભ એ શમ છે કે જેના નલળે તેના ભરાએકા
અને તેના અંફીમા (અ.મુ.વ.) અને યસ ૂર
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ઉય જાશેય કયુું છે જે કાંઈ અલ્રાશે તેના
ભરાએકા અને તેના અંફીમા (અ.મુ.વ.) અને
તેના યસ ૂર ય જાશેય કયુું શમ, તે અભ તેને
જાણીએ છીએ. અને ફીજા પ્રકાયનુ ાં ઇલ્ભ એ છે
કે જેને અલ્રાશે તેની તાની ભાટે ભખસુવ
યાખ્યુ ાં છે . આથી જમાયે અલ્રાશ તેભાાં કઈ
ફદા(ફદરાલ) કયે છે ત તે અભને જણાલે છે
અને અભાયા શેરાના અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) ની
વાભે યજૂ કયલાભાાં આલે છે .” (અર ઇખ્તેવાવ
૩૧૩, ફેશાય ૨૪/૯૩/શદીવ ૨૩).
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ફાફ – ૧૦ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) (ના
ઈલ્ભભાાં) રદલવે અને યાત્રે લધાય થામ છે .
અગય તેભ ન શતે ત તેઓ ાવે જે (ઇલ્ભ)
છે તે ખતભ થઇ જાત.
આ ફાફભાાં ૯ શદીવ છે .
૧૪૦૯) વપલાન ણફન મહ્યાએ કહ્ુાં : “ભેં
શ.ઈભાભ

અરીયઝા

(અ.વ.)ને

પયભાલતા

વાાંબળ્મા કે : “શ.ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.)
આભ પયભાલતા : “અગય અભાયા (ઈલ્ભભાાં)
લધાય કયલાભાાં ના આલે ત (અભારાંુ ઇલ્ભ)
નાળ ાભે.” (ફેશાય ૨૬/૯૦/શ.૧૨).
૧૪૧૧) અબુ શમ્ઝા વભાાંરીએ શ.ઈભાભ અરી
ઇબ્ને હુવૈન (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ભેં :
“હુ ાં આના ય કુયફાન થાઉં ! જે કાંઈ શ.યસ ૂરે
ખુદા (વ.અ.લ.) ાવે શત,ુાં તે તભાભ તેભણે
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તેભના

ફાદ

(અ.વ.)ને,

શ.

છી

અભીરૂર

ઈભાભ

ભઅભેનીન

શવન

(અ.વ.)ને,

અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.)ના ફાદ, છી
ઈભાભ હુવૈનને છી કમાભત સુધી દયે ક
ુાં ઈભાભ (અ.વ.) “શા,
ઈભાભને અતા કયુું શત?”
એ લધાયાની વાથે અતા કયુું શત ુાં કે જે દય લે
થામ છે અને દય ભશીને થામ છે અને દય ે
થામ

છે .”

(અર

ઇખ્તેવાવ

૩૧૪,

ફેશાય

૨૬/૯૦/૧૪).
ફાફ – ૧૧ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) ના નલળે કે
તેઓને જે કાંઈ તેઓથી છૂુ ાં છે તેની ખફય
જણાલલાભાાં આલે છે .
આ ફાફભાાં ૫ શદીવ છે .
૧૪૧૯) અબુ ફક્ર ખઝયભીએ ઈભાભ જાપયે
વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “તભાયી
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દયમ્માન જે કાાંઈ થામ છે અભ તેને જાણીએ
છીએ .” “ ભેં કહ્ુાં : “તે કે લી યીતે ? ઈભાભ
(અ.વ.) “તેને યાકીફ (જીન અથલા પરયશત
અથલા લન અથલા આસ્ભાની ભોજા) અભયી
ાવે રાલે છે .” (અર ઇખ્તેવાવ ૩૧૪, ફેશાય
૨૬/૧૫૧/૩૬).
૧૪૪૨) ઉયલશ ણફન મુવા જઅપીએ શદીવ
લણુલી કે : “એક રદલવ અભ તેઓ (શ.ઈભાભ
વારદક (અ.વ.)ની) વાથે લાત કયી યહ્યા શતા
તમાયે ઈભાભ (અ.વ.) “રશળાભ ણફન અબ્દુર
ભાણરકની આંખને કબ્રભાાં પડલાભાાં આલી અભ
: “તે કમાયે મુતયુ ામ્મ ? ઈભાભ (અ.વ.)
‘ત્રણ રદલવ થમા છે .” અભએ (રદલવને)
ગણ્મા અને તેના નલળે તાવ કયી ત જે યીતે
ઈભાભ (અ.વ.) પયભાવ્યુ ાં શત ુાં તેભ જ થયુ ાં શત.”ુાં
બસાએરૂદ્દરજાત
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(અર

ઇખ્તેવાવ

૪/૨૨૬,

૩૧૫,

એઅરામુર

લયા

અર

ભનાકીફ

૨૭૬,

ફેશાય

૨૬/૧૫૧/શદીવ ૩૮).
ફાફ – ૧૨ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) ને એ
કુદયત (ળશ્ક્ત) આલાભાાં આલી છે કે તેઓ
જભીન ય વેય કયે છે .
આ ફાફભાાં ૧૫ શદીવ છે .
૧૪૨૩) દાઉદ ણફન પકુ દએ શ.ઈભાભ જાપયે
વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ફેળક,
અભાયા અશરેફૈતભાાંથી એક ભાણવે ભદીનાભાાં
નભાઝે ળફ ઢી અને છી કોભે મ ૂવા
(અ.વ.)ના દયમ્માન ઇખ્તેરાપ શલાથી તેઓની
ાવે ગમા અને યાત્રે જ યત પમાુ અને
નભાઝે

સ ૂફશ

ભદીનાભાાં

ઢી.”

(અર

ઇખ્તેવાવ ૩૧૫, અર ખયાએજે લર જયાએશ
બસાએરૂદ્દરજાત
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૨/૭૮,

ભદીન્ત ુર

ભઆજીઝ

૬/૮૨/શદીવ

૧૮૬૪, ફેશાય ૨૫/૩૬૯/શદીવ ૧૫).

૧૪૩૦) જાફીયે શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “અમ જાફીય !
શુ ાં તભાયી ાવે એવુાં ખચ્ચય છે કે જે તભને
એક રદલવભાાં  ૂલુથી નિભ સુધી શોંચાડી
દે ?” ભેં કહ્ુાં : “મા અફા જાપય ! અલ્રાશ ભને
આના ય કુયફાન કયે ! ભાયી ાવે એવુાં
ખચ્ચય કેલી યીતે શમ ળકે ?” આથી ઈભાભ
ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.) એ : તેલી વ્મશ્ક્ત
શ.અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.) છે શુ ાં તભે
શ.અરી ઇબ્ને અફી તાણરફ (અ.વ.)ના નલળે
શ.

યસ ૂરે

ખુદા

(વ.અ.લ.)ન

કર

નથી

વાાંબળ્મ ? અલ્રાશની કવભ ! તભ એલા
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ભાધ્મભ સુધી શોંચળ કે તભ લાદ ય
વલાયી કયળ.”(ફેશાય ૩૯/૧૩૬/શદીવ ૧).
૧૪૩૭) અફાન ણફન તગ્રીફએ શદીવ લણુલી
કે : “અભ શ.ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.)ની
ાવે શતા એલાભાાં તેઓ (અ.વ.)ની ણખદભતભાાં
એક મભનન યશેલાવી આવ્મ ત આે તેને :
“અમ મભનના યશેલાવી બાઈ ! શુ ાં તભાયી
ાવે આણરભ છે ?” તેણે : “શા, ઈભાભ
(અ.વ.) “તભાયા આરીભનુ ાં ઇલ્ભ ક્યાાં સુધી
શોંચુાં છે ? “ તેણે : “તે એક યાનત્રભાાં ફે
ભરશનાઓનુ ાં અંતય કાે છે અને ક્ષીઓને પાર
ભાટે ઊડાડે છે અને તેન ીછ કયે છે .” આથી
ઈભાભ (અ.વ.)એ : ભદીનાના આરીભ તભાયા
આરીભ કયતા લધાયે
“ભદીનાના
બસાએરૂદ્દરજાત
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જાણનાય છે .” તેણે

નુ ાં ઇલ્ભ
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શોંચ્યુ?”
ાં તે રદલવની એક ભાાં સ ૂમુના એક
લુની વપય જેટલુાં અંતય કાે છે . તમાાં સુધી કે
તભાયી

દુનનમા

આ

દુનનમાઓનુ ાં

અંતય

જેલી
કાે

ફાય
છે .

શજાય
કે

એ

(દુનીમાલાાઓ) એ નથી જાણતા કે અલ્રાશે
જ.આદભ (અ.વ.)ને ૈદા કમાુ છે અને ન ત
ઇબ્રીવને જાણે છે ” તેણે : “તે રક તભને
ઓખે છે ?” ઈભાભ (અ.વ.) “શા, તેઓના
ઉય

અભાયી

નલરામત

અને

અભાયા

દુશભનથી ફયાઅત ના નવલામ અન્મ કઈ
ચીજને લાજજફ કયલાભાાં નથી આલી.” (અર
ઇખ્તેવાવ ૩૧૮, ફેશાય ૨૫/૩૬૯/શદીવ ૧૪,
અને ૫૫/૨૨૮/શદીવ ૧૦).
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ફાફ – ૧૩ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) તેભને
અલ્રાશે

અતા

કયે ર

કુદયત

લડે

તેભના

અસ્શાફભાાંથી જેને ચાશે તેઓને જભીનભાાં વેંય
કયાલે છે .
આ ફાફભાાં ૧૧ શદીવ છે .
૧૪૩૭) અરી ણફન ખારીદે લણુલી કે : “હુ ાં
રશકયી છાલણી (વાભયુ શ)ભાાં શત તમાયે ભને
વભાચાય ભળ્મા કે તમાાં આગ એક ભાણવ કૈ દ
તેને ક્ડીને ળાભથી રાલલાભાાં આવ્મ છે .
રકએ કહ્ુાં : “તે ભાણવે નબુવ્વ્તન દાલ કમો
છે ” અરી ણફન ખારીદ : “હુ ાં દયફાન અને
જેરયને ભળ્મ અને તેઓની વાથે ભશેયફાની
કયી. તમાાં સુધી કે હુ ાં તે કૈ દી સુધી શોંચી ગમ.
ત તે વભજદાય ભાણવ શત. છી ભેં તેને :
“અમ ભાણવ ! તાય ફનાલ શુ ાં છે ? છી તેણે
બસાએરૂદ્દરજાત
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કહ્ુાં : “હુ ાં ળાભન એક ભાણવ શત અને
શ.ઈભાભ હુવૈન ઇબ્ને અરી ઇબ્ને અફી તાણરફ
(અ.વ.)ના મુફાયક વયની કબ્ર ાવે ઈફાદત
કયત શત. હુ ાં ઇફાદતભાાં ભશગ ૂર શત તમાયે
ભાયી ાવે એક વ્મશ્ક્ત આવ્મા અને પયભાવ્યુ ાં :
‘ભાયી વાથે આલ ઉબા થાઓ” હુ ાં ઉબ થમ
અને તેભની વાથે ગમ. હુ ાં તેઓની વાથે જ
શત એલાભાાં હુ ાં ભસ્જીદે કૂપાભાાં શોંચી ગમ
તેભણે ભને : શુ ાં ત ુાં આ ભશ્સ્જદને ઓખે છે ?
ભેં : “શા, આ ભસ્જીદે કૂપા છે ” છી તેભણે
નભાઝ ઢી અને ભેં ણ તેભની વાથે નભાઝ
ઢી. હુ ાં તેઓની વાથે જ શત, એલાભાાં હુ ાં
ભદીનાની ભસ્જીદભાાં શોંચી ગમ. છી તેભણે
નભાઝ ઢી અને ભેં ણ વાથે નભાઝ ઢી
અને તેભણે શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) ય
બસાએરૂદ્દરજાત
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વરાલાત ભકરી અને તેઓના ભાટે દુઆ કયી.
હુ ાં તેઓની વાથે જ શત એલાભાાં હુ ાં ભક્કા
શોંચી ગમ હુ ાં તેઓની વાથે જ શત તમાાં સુધી
કે તેભણે ભનાનવક અદા કમાુ અને ભે ણ
તેભની વાથે ભનાનવક અદા કમાુ. હુ ાં તેઓની
વાથે જ શત એલાભાાં હુ ાં ભાયી એ જ્ગ્માએ
શોંચી ગમ કે જે જગ્માભાાં – ળાભભાાં હુ ાં
ઈફાદત કયી યહ્ય શત અને છી તે વ્મશ્ક્ત
ચાલ્મા ગમા. જ્માયે ફીજુ ાં લુ આવ્યુ ાં ત
શજના રદલવભાાં હુ ાં તે જગ્માએ જ શત તમાયે
તે વ્મશ્ક્તએ જે યીતે શેરાના લે કયુું શત,ુાં
તેભજ ભાયી વાથે કયુું જ્માયે અભ અભાયા
ભનાનવકે શજથી લાુ માુ અને તેભણે ભને
ળાભભાાં યત ભકરી દીધ અને ભાયાથી છૂટા
ડલાન તેભણે ઇયાદ કમો. ભે તેભને કહ્ુાં :
બસાએરૂદ્દરજાત
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“હુ ાં તભને એ અલ્રાશના લાસ્તાથી વલાર કરાંુ
છ કે જેણે એ ફાફત ય કે જે ભે જઈ છે ,
તેના ય તભને કુદયત આી છે , કે તભ ભને
જણાલ કે તભ કણ છ ?” આથી તેઓ રાાંફ
વભમ ખાભળ યહ્યા અને છી ભાયા તયપ
નઝય કયી છી પયભાવ્યુ ાં : “હુ ાં ભશમ્ભદ ઇબ્ને
અરી ઇબ્ને મુવા (અ.વ.) છ” છી આ લાત
ખુફજ ભળહય
ુ થઈ, તમાાં સુધી કે આ લાત
ભશમ્ભદ ઇબ્ને અબ્દુર ભણરક અઝઝમમાત
(ભઅતનવભના લઝીય)સુધી શોંચી. ત તેણે
ભાયા તયપ તેના ભાણવ ને ભકલ્મા અને ભને
ફરાલી રીધ. છી ભને રખાંડની (વાક)
લડે ફાાંધી દીધ. અને છી ભને ઈયાક તયપ
રઈ ગમા અને જેલી યીતે તભે જઈ યહ્યા છ,
તે યીતે ભને કે દ કયી રીધ. ભે તેને કહ્ુાં :
બસાએરૂદ્દરજાત
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“તાય ફનાલ ભશમ્ભદ ણફન અબ્દુર ભરીકના
સુધી શોંચાડી દ.” તેણે : “તેના સુધી આ
ફનાલ કણ શોંચાડળે? આથી ભે તેની ાવે
કરાભ અને દલાત રાલી આપ્મા તેના લડે
તેણે ભશમ્ભદ ણફન અબ્દુર ભણરક ને જે કઈ
ફનાલ ફન્મ શત તે રખી આપ્મ. આ ત્રના
જલાફભાાં ભશમ્ભદ ણફન અબ્દુર ભણરકે કહ્ુાં કે
: “ત ુાં એ વ્મશ્ક્તને કશે કે જે યાનત્રના તને
ળાભથી

કૂપા

અને

કૂપાથી

ભદીના

અને

ભદીનાથી ભક્કા રઈ ગમા અને છી ભક્કાથી
તને ળાભ યત ભકરી દીધ શત, તેભને કશ
કે તેઓ તને તાયી (આ) જેર ભાથી ફશાય
કાઢે. અરી ણફન ખાણરદ : “તે ભાણવની શારતે
ભને દુખી કયી દીધ અને તેના ભાટે ભને
રયક્ક્ત થઇ અને ભે તેને રદરાવ આપ્મ અને
બસાએરૂદ્દરજાત
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વબ્ર કયલા જણાવ્યુ.”

ફીજા રદલવે વલાયે હુ ાં

તેને ભલા ગમ ત રશકય અને યખેલા
અને જેરય અને ઘણા ફધા રક તેને ળધી
યહ્યા શતા કાયણ કે તે જેર ભાાંથી ગુભ થઇ
ગમ શત. ભે : “આ ફધુાં શુ ાં છે ?” તેઓ : “જે
ભાણવે નુબવ્ુ વ્તન દાલ કમો શત અને તેને
ળાભથી ઊઠાલી ને રાલલાભાાં આવ્મ શત તે
ગઈ યાનત્ર થી ગુભ થમ ગમ છે . અભ નથી
જાણતા કે તેને જભીન ગી ગઈ કે ક્ષી તેને
ઊઠાલી

ગમાછે .”

અરી

ણફન

ખારીદ

:

“ભશમ્ભદ ણફન શસ્વાન કે જે ઝેદી શત, તે
તમાયફાદ ઇભાભતભાાં ભાનલા રાગ્મ અને
તેન

અકીદ

વશીશ

થઇ

ગમ.”

(ફેશાય ૫૦/૩૮/શદીવ ૩).
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૧૪૩૯) શપવ અરઅબ્મઝ અતમ્ભાયથી અભને
શદીવ લણુલી કે : “જે રદલવભાાં મુઅલ્રા ણફન
ખુનૈળને પાાંવી આલાભાાં આલી શતી, તે
રદલવભાાં હુ ાં શ.ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.)ની
ણખદભતભાાં શાજય થમ ઈભાભ (અ.વ.)એ ભને
: “અમ શપવ ! ભેં ભઅલ્રાને એક હુકભ કમો
શત, તે ફાફતે તેણે ભાયી મુખારેપત કયી,
રયણાભે

તે

રખાંડની

વખ્ત

તખ્રીપભાાં

વડાઈ ગમ. એક રદલવ ભેં તેના તયપ જયુ,ાં
ત તે ગભગીન અને દુુઃખી શત ભેં તેને કહ્ુાં :
“અમ મુઅલ્રા ! તને શુ ાં થામ દયુ ાં છે ? એવુાં
રાગે છે કે જાણે કે ત ુાં તાયા કુટુાંફને અને ભાર
અને દોરત અને ફ ફચ્ચાઓને માદ કયી
યહ્ય છે ” તેણે : “શા, ભેં : “ત ુાં ભાયી નજીક આલ
આથી તે ભાયી નજીક આવ્મ ત ભેં તેના
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ચશેયા ય સ્ળુ કમો.છી ભેં તેને : “ત ુાં તાયી
જાત ને કમા જઈ યહ્ય છે ? તેણે : “હુ ાં ભાયી
જાતને ભાયા ઘયભાાં જઈ યહ્ય છ. આ ભાયી
તની છે અને આ ભાયી ઔરાદ છે .” આથી ભેં
તેને છડી દીધ કે જેથી તે ધયાઈને ભી રે
અને ભેં ભાયી જાતને છાલી દીધી કે જેથી તે
જે યીતે ુરૂ તેના અશેરની નજીક થામ છે તે
યીતે નજીક થામ જી છે . છી ભેં તેને કહ્ુાં :
“ભાયી નજીક આલ.” ત તે ભાયી ાવે આવ્મ
અને ભેં તેના ચશેયા ય સ્ળુ કમો. છી ભેં
તેને : “ત ુાં તાયી જાતને કમા જઈ યહ્ય છે ?
તેણે : “હુ ાં ભાયી જાતને ભદીનાભાાં જઈ યહ્ય છ
અને આ આ (અ.વ.)નુ ાં ઘય છે .” છી ભેં તેને
અમ ભઅલ્રા ! જે અભાયી શદીવ રશફ્ઝ કયળે
અલ્રાશ
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રશપાઝત કયળે અભાયી શદીવના રીધે તભ
રકના કૈ દી ન ફની જતા. અગય તેઓ ચાશળે
તે તભાયા ય ભશેયફાની કયળે અને અગય
તેઓ ચાશળે ત તે તભને કતર કયી દે ળ.ે અમ
મુઅલ્રા ! જે કઈ અભાયી શદીવભાાંથી અઘયી
લસ્ત ુને રશફ્ઝ કયળે ત તેની ફાંને આંખના
દયમ્માન ન ૂય સ્થાી દે ળ.ે અને અલ્રાશ તેણે
રકના દયમ્માન ઇઝ્ઝત આળે. અને જે કઇ
અભાયી શદીવભાાંથી અઘયી ફાફતને જાશેય
કયળે ત જ્માાં સુધી શનથમાય તેને ણગયફ્તાય
ના કયી રે તમાાં સુધી મ ૃતયુ નશી ાભે અથલા તે
ધયકડ થએર શ્સ્થનતભાાં મ ૃતયુ ાભળે, અને
અમ મુઅલ્રા ણફન ખુનૈળ !

અને તભ કતર

થનાયા છ. ભાટે તય્માયી કયલા ભાાંડ. (અર
ઇખ્તેવાવ ૩૨૧, દરાઈલુર
ાં
ઈભાભશ ૧૩૬,
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શદીવ

મુસ્તાદાકુ ર

૩૧,

લવાએર

૧૨/૨૯૭/શદીવ ૧૪૧૩૨).
અબ્દુલ્રાશ

૧૪૪૦)
લણુલી

કે

:

“ભેં

ણફન

વીનાને

શદીવ

શ.ઈભાભ

જાપયે

વારદક

(અ.વ.)ને શઝ ના નલળે વલાર કમો ત
ઈભાભ (અ.વ.) “આ શઝ ફવયા અને વનઆ
લચ્ચેના અંતય જેટર ભટ છે , શુ ાં ત ુાં તેને
જલા ચાશે છે ?” ભેં : “હુ ાં આના ય કુયફાન
થાઉં ! શા.” ઈભાભ (અ.વ.)એ ભાય શાથ
કડય અને ભને ભદીનાની ફશાય રઇ ગમા.
છી ઈભાભ (અ.વ.)એ તેભના ગથી ઠકય
ભાયી ત ભેં એક નશેય જઈ તે નશેય જાયી શતી
અને તેન રકનાય નશત ફતાત. નવલામ કે
ભાત્ર એક જ જગ્મા ધેખાઈ યશી શતી કે ઉમ હુ ાં
ઉબ શત તે જગ્મા ટાુ જેલી શતી. હુ ાં અને
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ઈભાભ (અ.વ.) ઉબા શતા. છી ભેં નશેય તયપ
જયુ ાં ત તેની એક તયપ ાણી શત ુાં જે ફયપ
કયતા લધાયે વપેદ શત ુાં અને તેની એક ફાજુ
દૂઘ શત ુાં કે જે ફયપ કયતા લધાયે વપેદ શત ુાં
અને તેની ભધ્મભાાં ળયાફ શતી જે માકૂત કયતા
લધાયે સુદય
ાં
શતી દૂધ ને ાણીના દયમ્માન તે
ળયાફ કયતા લધાયે સુદય
ાં
કઈ ચીજ ભેં નથી
જઈ. ભેં : ‘હુ ાં આના ય કુયફાન થાઉં ! આ
(નશેય) ક્યાાંથી નીકે છે અને કમા લશે છે ?
ઈભાભ (અ.વ.) “આ એ ઝયણાઓ છે કે જેનુ ાં
લણુન અલ્રાશે તેની રકતાફભાાં કયુું છે . અને
આ જન્નતની નશેય છે , ાણીનુ ાં ઝયણુ,ાં દૂધનુ ાં
ઝયણુ,ાં અને ળયાફનુ ાં ઝયણુાં આ નશેયભાાં લશે છે
અને ભેં તેના રકનાયાને જમ કે તેના ઉય
વ ૃક્ષ શત,ુાં જેના ય હુય રટકેરી શતી હુયના
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ભાથા ય લા શતા કે તેઓના થી લધાયે
ખુફસુયત કઈ ચીજ ભેં નથી જઈ. તેણીઓના
શાથભાાં લાવણ શત,ુાં ભેં તેનાથી સુદ
ાં ય લાવણ
નથી જયુ,ાં તે લાવણ દુનનમાના લાવણભાાંથી
ન શત.ુાં ઈભાભ.(અ.વ.) તેભાાંથી એક ની નજીક
ગમા અને તેણીને શાથ લડે ઈળાય કમો કે
તેણી તેઓને ાણી ીલડાલે. ભેં તેણીની તયપ
જયુ ાં કે તેણી ાણી બયલા ભાટે ઝુાંકી ત વ ૃક્ષ
ણ તેની વાથે ઝુાંકી ગયુ.ાં છી તેણીએ તે
ીણુાં ઈભાભ (અ.વ.)ને આપ્યુ ાં અને ઈભાભ
(અ.વ.)એ ભને આપ્યુ.ાં ભેં તે ીધુ,ાં ભેં તે ીના
કયતા લધાયે નયભ અને રીઝ્ઝતદાય કઈ
ીણુાં નશત ુાં જયુ,ાં તેની ખુશબુ કસ્ત ૂયીની ખુશબુ
જેલી શતી છી ભેં પ્મારા તયપ જયુ.ાં ત તેભાાં
ત્રણ યાં ગની ળયાફ શતી ભેં ઈભાભ (અ.વ.)ને :
બસાએરૂદ્દરજાત
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‘હુ ાં અના ય કુયફાન થાઉં ! ભેં કદી ણ
આજના રદલવ જેલ રદલવ નથી જમ. અને હુ ાં
એ ણ નશત જાણત કે આ અમ્ર (અમ્રે
નલરામત)

આ

મુજફ

શઈ

ળકે.”

ઈભાભ

(અ.વ.)એ ભને : “અલ્રાશ સુ.લ.ત. એ અભાયા
ળીઆઓના ભાટે જે કઈ વ્મલસ્થા કયી યાખી છે
તેના કયતા ત આ ખુફજ ઓછાં છે . ફેળક,
ભઅભીન જમાયે મ ૃતયુ ાભે છે , ત તેની રૂશ
નશેય ાવે શોંચે છે . અને તેના ફગીચાઓભાાં
યશે છે અને તેન ુ ાં ીણુાં ીએ છે ફેળક, જમાયે
અભાય દુશભન મ ૃતયુ ાભે છે ત તેની રૂશ
લાદીએ ફયહત
ભાાં શોંચે છે અને તેના
ુ
અઝાફભાાં કામભ ભાટે યશે છે અને તેને ઝક્કુભ
ભાાંથી ખલડાલામ છે . અને શભીભ ભાાંથી ીણુાં
ીલડાલલાભાાં આલે છે . અલ્રાશ ાવે આ
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લાદી થી નાશ ચાશ.” (અર ઇખ્તેવાવ ૩૨૧,
ફેશાય

૬/૨૮૭/શદીવ

૯,

૨૫/૩૮/૩૫,

૪૭/૭૭/૯૩, ૫૪/૪૩૨/શદીવ ૩૩).
૧૪૪૧) જાફીયે શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય
(અ.વ.) થી રયલામત કયતા કહ્ુાં કે : “ભેં ઈભાભ
(અ.વ.)ને આ આમત નલળે વલાર કમો કે :
“આ યીતે અભ એ ઈબ્રાશીભ ને આવભાન અને
જભીનનુ ાં યાજ્મ દે ખાડ્ુ.”(સુ
ાં
.અનાભ -૭૫). ભેં
જભીન તયપ ભાથુ ાં ઝુકાલી દીધુાં શત.ુાં ઈભાભ
(અ.વ.)એ આવભાન તયપ તેભન શાથ બુરદ
ાં
કમો અને છી ભને કહ્ુાં : “તભારાંુ ભાથુ ાં ઉચુાં
કય. આથી ભેં ભારાંુ ભાથુ ાં ઉચુાં કયુું છી ભેં છત
તયપ જયુ ાં ત છત ખુરી ગઈ તમાાં સુધી કે
ભાયી નઝય ફશાય ઝશતા આંખ અંજામ
તેલા ન ૂય ય ડી.
બસાએરૂદ્દરજાત
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છી ઈભાભ (અ.વ.) “તભારાંુ ભાથુ ાં ઝુકાલ ત
ભેં ભાથુ ાં ઝુકાવ્યુ.ાં છી ભને પયભાવ્યુ ાં : “તભારાંુ
ભાથુ ાં ઉચુાં કય ત ભેં ભારાંુ ભાથુ ાં ઉચુાં કયુું ત ભેં
જયુ ાં કે છત મ ૂ શ્સ્થનત ભાાં શતી છી ઈભાભ
(અ.વ.)એ ભાય શાથ કડય અને ઉબા થમા.
અને હુ ાં જે ઘયભાાં શત તેભાાંથી ભને ફશાય રઇ
ગમા. અને ભને ફીજા ઘયભાાં દાખર કમો. અને
તેઓના ળયીય ય જે ણરફાવ શત. તે
ઉતાયીને ફીજ ણરફાવ શેયી રીધ. છી ભને
પયભાવ્યુ ાં : “તભાયી આંખને ફાંધ કયી દ છી
ભેં ભાયી આંખ ફાંધ કયી દીધી. અને ભને :
“તભાયી આંખને ન ખરતા” હુ ાં થડીલાય એ
શ્સ્થનતભાાં જ યહ્ય. છી ઈભાભ (અ.વ.) “શુ ાં
તભ જાણ છ કે તભ કમા છ?” ભેં : “હુ ાં
આના ય કુયફાન થાઉં ! હુ ાં નથી જાણત.”
બસાએરૂદ્દરજાત
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ઈભાભ (અ.વ.) “તભે એ અંધકાયભાાં છ કે
જેભાાંથી જ.ઝુલ્કનૈન વાય થમા શતા.” ભેં : “શુ ાં
આ ભને યલાનગી આ છ.” ભેં : શુ ાં આ
ભને યલાનગી આ છ કે હુ ાં ભાયી આંખ
ખલુ?ાં ઈભાભ (અ.વ.) “તાયી આંખ ખર યાં ત ુ
ત ુાં કાંઈ જઈ નશી ળકે ” ભેં આંખ ખરી ત હુ ાં
અંધકાયભાાં શત હુ ાં ભાયા કદભની જગ્મા ણ
નશત જમ ળકત છી થડુાં ચાલ્મા છી
ઈભાભ (અ.વ.) શુ ાં તભે જાણ છ કે તભે કમા
છ? છી ભેં : “નશી.” ઈભાભ (અ.વ.) “તભે
આફે શમાતના ઝયણા ય છ કે જેભાાંથી
જ.ખીઝ્ર (અ.વ.)એ ીધુાં શત.”ુાં તમાયફાદ અભ
તે દુનનમાભાાંથી ફશાય નીકળ્મા અને ફીજી
દુનનમાભાાં દાખર થમા.અભ તેભાાંથી વાય
થમા ત તે ફાાંધકાભ અને ભકાન અને
બસાએરૂદ્દરજાત
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યશેલાવીઓની  ૃષ્ષ્ટએ આણી દુનનમા જેલી જ
શતી તમાાં સુધી કે અભ ાાંચભી દુનનમાભાાં
દાખર

થમા.

જભીનનુ ાં

છી

યાજ્મ

છે

ઈભાભ
કે

(અ.વ.)

જેને

“આ

શ.ઈબ્રાશીભ

(અ.વ.)એ નશત ુાં જયુ ાં તેઓએ આવભાનનુ ાં
યાજ્મ જયુ ાં શત ુાં કે તે ફાય દુનનમાઓ છે દયે ક
દુનનમા તભએ જે જયુ ાં તે સ્લરૂભાાં છે . જમાયે
અભાયાભાાંથી કઈ ઈભાભ દુનનમાભાાંથી નલદામ
થામ છે ત આ દુનનમાઓભાાંથી કઈ એક
દુનનમાભાાં ઠેશયે છે . તમાાં સુધી કે તેઓભાાંથી
અંનતભ શ.કાએભ (અ.વ.) આણી દુનનમાભાાં
ઠશેયળે કે જેના આણે યશેલાવી છીએ. છી
ઈભાભ (અ.વ.) “તભાયી આંખને ફાંધ કય, ત
ભેં ભાયી આંખને ફાંધ કયી દીધી. છી ઈભાભ
(અ.વ.)એ ભાય શાથ કડી રીધ ત અભે
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એજ ઘયભાાં શતા કે જેભાાંથી અભ ફશાય
નીકળ્મા શતા. છી ઈભાભ (અ.વ.)એ તેભના
કડા ઉતાયીને શેરા જે ણરફાવ શેમો શત ,
તે ધાયણ કયી રીધ. અને અભે અભાયી
ભજરીવ ભાાં ાછા પમાુ. ભેં કહ્ુાં : “હુ ાં આના
ય કુયફાન થાઉં ! કે ટર રદલવ વાય થઇ
ગમ છે .? ત ઈભાભ (અ.વ.)એ : ત્રણ કરાક.”
(અર

ઇખ્તેવાવ

ા.

૩૨૨,

ફેશાય

૪૬/૨૮/૭૨, ૪૭/૯૦/૯૬).
૧૪૪૨) અબુ ફળીયે શદીવ લણુલી કે : “હુ ાં
શ.ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.)ની ણખદભતભાાં
શાજય શત, તમાયે ઈભાભે તેભના ગ લડે
જભીન ય ઠકય ભાયી ત તેની અંદય એક
દરયમ શત કે જેભાાં ચાાંદીની શડીઓ શતી.
ઈભાભ (અ.વ.) શડી ય વલાય થમા અને હુ ાં
બસાએરૂદ્દરજાત
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ણ તેઓની વાથે વલાય થઇ ગમ. તમાાં સુધી
કે અભ એક જગ્મા ય શોંચ્મા કે તે જગ્માભાાં
એક ચાાંદીન ખૈભાઓ શત. છી ઈભાભ
(અ.વ.) ખૈભાાં ભાાં દાણખર થમા. છી ફશાય
આવ્મા. છી : “શુ ાં તભે એ ખૈભ જમ કે જેભાાં
હુ ાં શેરા દાખર થમ?” ભેં : શા,” ઈભાભ
(અ.વ.) “તે શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ન ખૈભ
શત અને ફીજ ખૈભ શ.અભીરૂર ભઅભેનીન
(અ.વ.)ન શત અને ત્રીજ ખૈભ જ. પાતેભા
વ.અ.ન શત અને ચથ ખૈભ જ. ખદીજા
વ.અ.ન શત ાાંચભ ખૈભ ઈભાભ શવન
(અ.વ.)ન શત અને છઠ્ઠ ખૈભ ઈભાભ હવ
ુ ૈન
(અ.વ.)ન શત અને વાતભ ખૈભ શ.અરી
ઇબ્ને હુવૈન (અ.વ.)ન છે અને આંઠભ ખૈભ
ભાયા નતાન છે અને નલભ ખૈભ ભાય છે
બસાએરૂદ્દરજાત
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અને અભાયાભાાંથી કઈ (ઈભાભ) મ ૃતયુ નથી
ાભતા, નવલામ કે તેઓના ભાટે એક ખૈભ
શમ છે કે જેભાાં તેઓ ઠશેયે છે .” (ફેશાય
૬/૨૪૫/૭૫, ૪૭/૯૧/૯૭, ૫૪/૩૨૪/૮).
ફાફ

–

૧૪

:

અઈમ્ભાશ

(અ.મુ.વ.)ને

આલાભાાં આલેર વિા નલળે.
આ ફાફભાાં ૪ શદીવ છે .
૧૪૫૧) વભાઅશ ણફન ભેશયાને શદીવ લણુલી
કે : શ.ઈભાભ જાપયે

વારદક (અ.વ.) એ

પયભાવ્યુ ાં : “ફેળક આ દુનનમા ઈભાભની ભાટે
અખયટ ની દ જેલી છે . તેભાાંથી કઈ ણ
ચીજ તેભનાથી છી નથી શતી દુનનમાની
દયે ક ફીજુ ાં થી તેઓ જે કઈ ભેલલા ચાશે તે
ભેલે છે . (અર ઇખ્તેવાવ ૨૧૭, ફેશાય
૨૫/૩૪૭/શ.૧૧).
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ફાફ

–

૧૫

:

શ.અભીરૂર

ભઅભેનીન

(અ.વ.)નુ ાં લાદ ય વલાય થવુાં અને તેઓનુ ાં
આવભાન ય ચઢવુ.ાં
આ ફાફભાાં ૪ શદીવ છે .
૧૪૫)

એશભદ

ણફન

ભશમ્ભદે ,

ઇબ્ને

વીનાનથી, તેણે અબ્દુરૌુ શીભથી અભને શદીવ
લણુલી કે : શઝયત ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય
(અ.વ.) એ : “ફેળક જ. ઝુલ્કનૈન (અ.વ.) ને
ફે લાદભાાંથી ળાાંત લાદને વાંદ કયુું અને
તભાયા ભોરા (શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)) ના
ભાટે

મુશકેર

લાદને

વાંગ્રરશત

યાખલાભાાં

આવ્યુ.ાં ભેં : મુશકેર એટરે શુ ાં ? “ઈભાભ
(અ.વ.) “એવુાં લાદ કે જે ગજૉના અને
લીજીલા

શમ

અને

તભાયા

વાશેફ

(શ.ઈભાભ ભશદી અ.વ.) તેના ઉય વલાય
બસાએરૂદ્દરજાત
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થળે અને તેઓ આવભાન અને જભીનના વાત
તફક્કા સુધી થળે કે જેભાાં ાાંચ તફક્કાઓ
આફાદ છે અને ફે તફક્કા નલયાન છે .” (અર
ઇખ્તેવાવ ેઈજ ૧૯૯, ફેશાય ૧૨/૧૮૨/૧૨,
૫૨/૩૨૧/૨૭).
ફાફ – ૧૬ :

શઝયત અભીરૂર ભઅભેનીન

(અ.વ.) ની વાથે અલ્રાશે તાએપ અને ફીજી
જગ્માએ મુનાજાત કયી અને તેઓના દયમ્માન
જજબ્રઈર

(અ.વ.)(ભાધ્મભ

તયીકે)

નાઝીર

થતા.
આ ફાફભાાં ૧૦ શદીવ છે .
૧૪૫૭) હુભયાન ણફન અઅમને શદીવ લણુલી
કે : “ભેં શ.ઈભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)ને કહ્ુાં :
“હુ ાં આના ય કુયફાન થાઉં ! ભાયા સુધી એ
લાત શોંચી કે ફેળક અલ્રાશ સુ.લ.ત. એ
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શ.અરી (અ.વ.) વાથે મુનાજાત કયી શતી ત
ઈભાભ (અ.વ.)એ : “શા, તેભના (અલ્રાશ અને
શ.અરી

અ.વ.)

ના

દયમ્માન

તાએપભાાં

મુનાજાત થઇ શતી અને તેઓના દયમ્માન
(ભાધ્મભ તયીકે) જજબ્રઈર (અ.વ.) નાઝીર
થમા શતા.” (અર ઇખ્તેવાવ ૩૨૭, ફેશાય
૩૯/૧૫૩/શદીવ ૭, ૪૦/૨૦૯/૪).
૧૪૫૯) જાફીય ણફન અબ્દુલ્રાશ અન્વાયીએ
શદીવ લણુલી કે : “શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)
જગે
ાં તાએપભાાં શતા અને તેઓએ શ.અરી
(અ.વ.)

ને

ફરાવ્મા

અને

તેભની

વાથે

મુનાજાત કયી. આથી રક અને શ.અબુફક્ર એ
કહ્ુાં : “અભાયા ફદરે શ.અરી (અ.વ.)ની વાથે
મુનાજાત કયી. આથી શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)
ઉબા થમા છી અલ્રાશ ની શમ્દ વના કયી.
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છી કહ્ુાં : “અમ રક ! ફેળક તભે રક એભ
કશ છ કે અરી (અ.વ.)ની વાથે મુનાજાત
કયી. ફેળક, અલ્રાશની કવભ ! ભેં મુનાજાત
નથી કયી ફલ્કે અલ્રાશે તેની વાથે મુનાજાત
કયી છે .” યાનલ : “ભેં આ શદીવ શ.ઈભાભ જાપયે
વારદક (અ.વ.)ની વાભે યજૂ કયી ત ઈભાભ
(અ.વ.) “આ જ લાત કશેલાભાાં આલી છે .”
(અર

ઇખ્તેવાવ

૧૯૯,

ફેશાય

૩૯/૧૫૩/શદીવ ૯).
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ફાફ – ૧૭ : શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ના કૉર
નલળે કે : “ફેળક હુ ાં તભાયા દયમ્માન ફે બાયી
ચીજ મ ૂકી જાલ છાં, અલ્રાશની રકતાફ અને
ભાયી એશરેફેત (અ.મુ.વ.)”
આ ફાફભાાં ૬ શદીવ છે .
૧૪૬૭)

અબુ

ળમેફ

અર

શદ્દાદે

શ.ઈભાભ.જાપયે વારદક (અ.વ.)થી તેણે શ.યસ ૂરે
ખુદા (વ.અ.લ.)થી શદીવ લણુલી કે : “હુ ાં
અલ્રાશની ફાયગાશભાાં વો પ્રથભ લાયીદ થનાય
છાં છી ભાયી ાવે અલ્રાશની રકતાફ લાયીદ
થળે

છી

ભાયી

ાવે

ભાયી

એશરેફૈત

(અ.મુ.વ.) લાયીદ થળે છી ભાયી ાવે ભાયી
ઉમ્ભત લાયીદ થળે. છી તેઓ (અલ્રાશની
ફાયગાશભાાં ) થબળે અને અલ્રાશ તેઓનાથી
વલાર કયળે કે : “તભે ભાયી રકતાફ અને
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તભાયા નફીના એશરેફૈત (અ.મુ.વ.)ના વાથે
કેલ વ્મલશાય કમો.?” (ફેશાય ૭/૨૬૫/શદીવ
૨૨).
૧૪૬૯) જાફીયે શદીવ લણુલી કે : શ.ઈભાભ
ભશમ્ભદ

ફારકય

(અ.વ.)

એ

પયભાવ્યુ ાં :

“શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) એ રકને ભીનાભાાં
ફરાવ્મા અને છી પયભાવ્યુ ાં : “અમ રક !
ફેળક, હુ ાં તભાયા દયમ્માન ફે બાયે ચીજ છડી
જનાય છાં. જ્માાં સુધી તભે તે ફાંને થી લગેરા
યશેળ તમાાં સુધી શયણગઝ ગુભયાશ નશી થાઓ.
તે ફાંને ચીજ અલ્રાશની રકતાફ અને ભાયી
ઈતયત અને ભાયી અશરેફૈત (અ.મુ.વ.) છે .
અને તે ફાંને ચીજ એક ફીજા થી શયગીઝ જુદી
નશી ડે તમાાં સુધી કે તે ફાંને ભાયી ાવે શોઝ
(કોવય) ય લાયીદ થામ. છી પયભાવ્યુ ાં :
બસાએરૂદ્દરજાત
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“અમ રક ! હુ ાં તભાયી દયમ્માન અલ્રાશની
ભશતયભ ચીજ છડી જનાય છાં.” ભેં : “તે શુ ાં
છે ? આ (અ.વ.)એ : “અલ્રાશની રકતાફ અને
ભાયી ઇતયત અને કઅફશ ફૈત ુર શયાભ.” છી
ઈભાભ ભશમ્ભદ ફકીય (અ.વ.) એ : “તએ
અલ્રાશની રકતાફભાાં પેયપાય કમો અને ખાને
કાફા ન ધ્લવ કમો અને ઇતયતને તેઓએ
કતર કયી. અને અલ્રાશ ની તભાભ અભાનાત
ને

ફયફાદ

કયી

નાખી.”

(ફેશાય

૨૩/૧૪૦/શદીવ ૯૧).

બસાએરૂદ્દરજાત
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ફાફ – ૧૮ : શ.અભીયીર ભઅભેનીન (અ.વ.)
નલળે કે તેઓ જન્નત અને જશન્નભ ની લશેચણી
કયનાય છે .
આ ફાફભાાં ૧૧ શદીવ છે .
૧૪૭૩) વભાઅશ ણફન ભશેયાને શદીવ લણુલી
કે : “શ.ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.) એ
પયભાવ્યુ ાં : “જ્માયે કમાભતન રદલવ આલળે
તમાયે એક નભમ્ફયને મુકલાભાાં આલળે કે તભાભ
ભખ્લ ૂક તેને જળે તેના ઉય એક વ્મશ્ક્ત
ચઢળે. તેની જભણી ફાજુ એક પરયશત શળે
અને તેની ડાફી ફાજુ એક પરયશત શળે તેની
જભણી ફાજુન પરયશત નનદા આળે કે : ‘અમ
ભખ્લ ૂકના વમ ૂશ ! આ શ.અરી ઇબ્ને અફી
તાણરફ (અ.વ.) છે . તેઓ જેને ચાશળે તેને
જન્નતભાાં દાખર કયળે અને તેભની જભણી
બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.631

HAJINAJI.com

ફાજુન પરયશત કશેળે : “અમ ભખ્લુકના વમ ૂશ
! આ શ.અરી ઇબ્ને અફી તાણરફ (અ.વ.) છે .
તેઓ જશન્નભના ભાણરક છે . તેઓ જેને ચાશળે
તેને જશન્નભ ભાાં દાખર કયી

દે ળ.ે ” (ફેશાય

૭/૩૨૯/શદીવ ૪).
૧૪૭૬) મુપઝ્ઝર ણફન ઉભય અર જઅપીએ
શ.ઈભાભ

જાપયે

વારદક

(અ.વ.)થી

શદીવ

લણુલી કે ભેં તેઓને પયભાલતા વાાંબળ્મા કે :
‘ફેળક, શ.અભીરૂર ભઅભેનીન અરી ઇબ્ને
અફીતારીફ

(અ.વ.)

કમાભતના

રદલવે

રકના શાકીભ શળે. અને અલ્રાશ તયપથી
જન્નત અને જશન્નભ ની લશેચણી કયનાય છે ,
કઈ ણ તેભણી લશેચણી નવલામ (જન્નત અને
જશન્નભ) ભાાં દાણખર નશી થામ અને ફેળક
તેઓ

(ભોરા

બસાએરૂદ્દરજાત
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ફતીરભાાં) વોથી ભશાન તપાલત કયનાયા છે . ”
(ફેશાય ૩૯/૨૦૦/શદીવ ૧૬).
૧૪૭૭)

અબુ

શમ્ઝા

વભાાંરીએ

શ.ઈભાભ

ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે :
“અમ અબુ શમ્ઝા ! શ.અરી (અ.વ.)ને અલ્રાશે
જે ભકાભ અને ભયતફ આપ્મ છે , તે નવલામ
ફીજુ ાં કઈ ફીજુ ાં કઈ સ્થાન ન આ. અને
અલ્રાશે તેભને જેટરી બુરદ
ાં ી અતા કયી છે ,
તેનાથી લધાયે તેભને બુરદ
ાં ન કય. શ.અરી
(અ.વ.) ભાટે એજ લાત કાપી છે કે તેઓ
ફેદીન વાથે રડળે અને જન્ન્તલાાઓને
આવભાાં જડી દે ળ.ે (ફેશાય ૨૫/૨૮૩/શદીવ
૨૯).
૧૪૮૩) અબુ વઈદ ખુદયીએ શદીવ લણુલી કે :
“શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) “જમાયે તભ અલ્રાશ
બસાએરૂદ્દરજાત
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ાવે ભાયા ભાટે કાંઈ ભાાંગ તમાયે લવીર
ભાાંગ. ત અભએ શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ને
લવીરા નલળે  ૂછ્ુ.ાં આથી શ.યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.) એ : “તે જન્નતભાાં ભાય દયજ્જ છે
તેના એક શઝાય ગથીમા છે . દયે ક ગથીમા
રકભતી ઝલેયાતના ફનેરા છે . અમુક ગથીમા
ઝફજુ ુદના છે , અમુક માકૂતના છે , અમુક
રઅરના છે , અમુક વનાના છે , અમુક
ચાાંદીના છે , તેને કમાભતના રદલવે રાલલાભાાં
આલળે, તમાાં સુધી કે તેને નફીઓના દયજ્જાઓ
વાથે

મુકલાભાાં

દયજ્જાઓની

આલળે,
દયમ્માન

તે

નફીઓના

નવતાયાઓ

ના

દયમ્માન ચાંદ્રની જેભ શળે, તે રદલવે કઈ ણ
નફીઓ અને નવદ્દીક અને ળશીદ એલા નશી
શમ નવલામ કે તે કશેળે કે : “જેના ભાટે આ
બસાએરૂદ્દરજાત
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દયજ્જ તેના ભકાભ સ્લરૂે શમ તેને ભાટે
ત ુફા (મુફાયકફાદ)છે , આથી અલ્રાશ સુ.લ.ત.
તયપથી એક નનદા આલાભાાં આલળે કે જેને
નફીઓ, વીદ્દીક,અને ળશીદ અને ભઅભીન
વાાંબળે કે : “આ શ.ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.)અને
તેભની અશરેબ્મત (અ.મુ.વ.) ન દયયજ છે .
છી શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) “એ રદલવે હુ ાં
ન ૂયન ણરફાવ ધાયણ કયે ર શઈળ તેલી
શ્સ્થનતભાાં રાલલાભાાં આલીળ અને શ.અરી
ઇબ્ને અફી તારીફ (અ.વ.) ભાયી આગ શળે
તેના શાથભાાં ભાય રેલાઅ (યચભ) શળે અને
તે રેલાએ શમ્દ છે . તેના ઉય રખેલ ુાં છે , :
“અલ્રાશના નવલામ કઈ ખુદા નથી (અને)
કાભમાફ થનાયા જ વપતા ભેલનાયા છે .”
જ્માયે અભ નફીઓની ાવે વાય થઈશુ ાં ત
બસાએરૂદ્દરજાત
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તેઓ કશેળે કે : “આ ફાંને (અલ્રાશના) મુકયુ ફ
પરયશતાઓ છે , અને જમાયે અભ પયીસ્તાની
ાવેથી વાય થઈશુ ાં ત તેઓ કશેળે કે : “આ
ફાંને પરયશતાઓ કે જેભને અભ ઓખતા નથી
કે નત અભ એ તેઓને જમા છે .” અને જમાયે
અભ ભઅભીન ાવેથી વાય થઈશુ ાં ત
તેઓ કશેળે કે : “આ ફાંને નફી –મુયસ્ર છે .”
તમાાં સુધી કે હુ ાં ભાયા દયજ્જા ય ઉય ચઢી
જઈળ અને શ.અરી (અ.વ.) ભારાંુ અનુવયણ
કયતા શળે તમાાં સુધી કે હુ ાં વોથી ઉચ્ચા
ગથીમા ઉય શોંચી જઈળ અને શ.અરી
(અ.વ.) ભાયી કયતા એક ગથીમે નીચે શળે
અને તેભના શાથભાાં ભાય યચભ શળે તે
રદલવે કઈ ણ પરયશત અથલા નફી કે
વીદ્દીક અથલા ળશીદ અથલા ભઅભીન એલા
બસાએરૂદ્દરજાત
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નશી શમ નવલામ કે તેઓ ભાયી તયપ તેભના
વયને ઊંચા કયી ને કશેતા શળે : “આ ફાંને
ફાંદાઓના ભાટે ખુળ ખફય છે .

તેઓ ફાંને

અલ્રાશની નજદીક કેટરા ભાનનીમ છે .” છી
અલ્રાશ તયપથી નનદા આલળે, જેને નફીઓ
અને તભાભ ભખ્લુકાં વાાંબળે : “આ ભાયા
શફીફ ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.) છે અને અને આ
ભાયા

લરી

શ.અરી

ઇબ્ને

અફી

તાણરફ

(અ.વ.) છે . જે કઈ તેનાથી ભશબ્ફત કયે
તેના ભાટે ખુળખફયી છે અને જે કઈ તેનાથી
બુગ્ઝ યાખે અને તેને જુઠરાલે તેના ય લામ
થામ.

છી

શ.યસ ૂરે

ખુદા

(વ.અ.લ.)

એ

શ.અરી (અ.વ.)ને પયભાવ્યુ ાં : “તે રદલવે
કમાભતના ભેદાનભાાં જે કઈ તભને ચાશતા
શળે તેઓભાાંથી કઈ એવુાં નશી શમ નવલામ કે
બસાએરૂદ્દરજાત
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આ કરાભને વાાંબીને તેભન વીન નલળા
થઇ જળે અને તેભન ચશેય વપેદ થઈ જળે
અને તેભનુ ાં રદર ખુળ થઇ જળે અને જે
તભાયાથી દુશભની યાખતા શળે અને તભાયાથી
જગ
ાં કયી શળે અને તભાયા શકન ઈન્કાય કમો
શળે તેભાાંથી કઈ ણ એવુાં નશી શમ નવલાઈ કે
તેન ચશેય કા થઇ જળે અને તેભના ફાંને
ગ ડગભગી જળે.” શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)
“અભ આ શ્સ્થનતભાાં શઈશુ ાં એ દયમ્માન ફે
પરયશતાઓ ભાયી ાવે આલળે તેભાાંથી એક
યીઝલાન જન્નતન યખેલા શળે અને ફીજ
પરયશત

જશન્નભન

યખેલા

ભાણરક

શળે.

યીઝલાન નજીક આલળે અને કશેળે : “આના
ય વરાભ થામ અમ યસ ૂલુલ્રાશ ! “હુ ાં તેને
વરાભન જલાફ આીળ અને કશીળ : “અમ
બસાએરૂદ્દરજાત
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પરયશતા ! તાય ચશેય કેટર સુદય
ાં
છે ! અને
તાયી સુગધ
ાં કેટરી વાયી છે ! ત ુાં કણ છે ? “તે
કશેળે : “હુ ાં જન્નતન યખેલા યીઝલાન છાં ભને
ભાયા યલયરદગાયે હુકભ આપ્મ છે કે હુ ાં તભને
જન્નતની ચાલીઓ આી દઉં. ભાટે હુ ાં તે
ચાલીઓ તભને વોંુ ાં છાં તભે તેને રઈ ર,
અમ અશભદ ! આથી હુ ાં કશીળ : “ભેં ભાયા
યલયરદગાય તયપથી તેને કબુર કયી, તેણે
ભાયા ય જે નેઅભત અતા કયી છે , તે ફદર
તેના ભાટે તભાભ તાયીપ છે , હુ ાં તે ચાલીઓ
ભાયા

બાઈ

(અ.વ.)ને

શ.અરી
વોંુ ાં છાં.”

ઇબ્ને

અફી

યીઝલાન

તાણરફ

ચાલીઓને

શ.અરી (અ.વ.)ને વોંી દે ળે અને તે યત
પયી જળે” છી ફીજ પરયશત નજીક આલળે
અને કશેળે અમ અલ્રાશના શફીફ ! આના
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ય વરાભ થામ આથી હુ ાં કશીળ : “તાયા ય
વરાભ થઇ અમ પરયશતા ! તાય દે ખાલ કેટર
ખયાફ છે અને તાય ચશેય કેટર કદરૂ છે ત ુાં
કણ છે ? તે કશેળે હુ ાં જહ્ન્નભન યખેલા છાં.
ભને ભાયા યલયરદગાયે હુકભ આપ્મ છે કે
જશન્ન્ભની ચાલીઓ આને વોંી દઉં, આથી
આ તેને રઇ ર અમ અશભદ !” આથી હુ ાં
કશીળ : “ભેં ભાયા યલયરદગાય તયપથી તેણે
કબ ૂર કયી. તેણે ભાયા ઉય જે નેઅભત અતા
કયી અને ભને જે પઝીરત આી તે ફદર
તેના ભાટે તભાભ તાયીપ છે આ ચાલીઓ ભાયા
બાઈ શ.અરી ઇબ્ને અફી તાણરફ અ.વ ને
વોંી દ આથી તે શ.અરી (અ.વ.)ને વોંી
દે ળે અને તે યત પયળે છી શ.અરી અ.વ
આલળે અને તેભના શાથભાાં જન્નતની અને
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જ્શન્ન્ભની ચાલીઓ શળે તમાાં સુધી કે શ.અરી
(અ.વ.) જશન્ન્ભના રકનાયે ઉબા યશળે અને
તેના શાથ લડે જ્શન્ન્ભની રગાભને કડી રેળે
જ્શન્ન્ભની મુવીફત ખુફજ ભટી શળે અને તેની
ગયભી

ખુફજ

વખ્ત

શળે

અને

તેની

અગનજલાાઓ આવભાનભાાં ઉંચે સુધી જળે.
આથી જશન્નભ નનદા આળે : “અમ અરી
(અ.વ.) ! ભને છડી દ કાયણકે આનુ ાં નુય
ભાયી જલાાઓને બુઝાલી દે

છે .” આથી

શ.અરી (અ.વ.) તેને કશેળે : “અમ જશન્નભ ! ત ુાં
આને રઈરે આને છડી દે ભાયા દુશભનને
રઈરે અને ભાયા દસ્તને છડી દે .” તે રદલવે
જશન્નભ શ.અરી (અ.વ.) ભાટે તભાયા કઈ ણ
ના ગુરાભ કયતા ણ લધાયે પયભાાંફદાય શળે
અને શ.અરી (અ.વ.) તેને જે કાંઈ હુકભ આળે
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તે નલળે તભાભ ભખ્લુકાં કયતા લધાયે ઇતાઅત
ગુઝય

શળે.”

એલ્લુસ્રાએ

(તફ્વીરૂર

૧/૧૬૪,

કુમ્ભી

૨/૩૨૪,

અઅરામુદીન૪

૬૧,

ફેશાય ૭/૩૨૬/શદીવ ૯).
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વળભાગ – ૯
ફાફ – ૧ :

શ.અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.)

નલળે કે તેઓને અસ્ભાઅ (નાભ) એ યીતે
ળીખલલાભાાં આવ્મા શતા જે યીતે શ.આદભ
(અ.વ.)ને ળીખલલાભાાં આવ્મા શતા.
આ ફાફભાાં ૨ શદીવ છે .
૧૪૮૫) ભશમ્ભદ ણફન મુશ્સ્રભે શ.ઈભાભ જાપય
વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ શ.યસ ૂરે
ખુદા (વ.અ.લ.) ને મભનથી જુદા જુદા દાણા
તશપા

તયીકે

આલાભાાં

આવ્મા

આ.(વ.અ.લ.)એ તેને તાની વાભે યાખીને
કહ્ુાં : “અમ અરી (અ.વ.) ! આ શુ ાં છે ? અને
આ

શુ ાં

છે ?

શ.અરી

(અ.વ.)એ

જલાફ

આલાનુ ાં ળરૂ કયુું . ત આ (વ.અ.લ.)
“ફેળક જજબ્રઈર (અ.વ.) એ ભને જણાવ્યુ ાં કે
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અલ્રાશે આ (અ.વ.)ને ખાવ નાભ એ યીતે
ળીખવ્મા છે કે જેલી યીતે શ.આદભ (અ.વ.)ને
ળીખવ્મા શતા.(ફેશાય ૪૦/૧૮૬/શદીવ ૭૦).
ફાફ – ૨ :

શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) અને

અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) ની નવપત નલળે કે તેઓને
જે ખાવ દ્રષ્ષ્ટ આલાભાાં આલી છે કે તેઓ
ઊંઘભાાં અને જાગ ૃત અલસ્થાભાાં આભારને જુલે
છે .
૧૪૮૬)

ભશમ્ભદ

અરીયઝા

ણફન

(અ.વ.)થી

મુકાયુ ને

શદીવ

શ.ઈભાભ

લણુલી

કે

:

“અભાયી ાવે એલી આંખ છે કે જે રકની
આંખ વાથે વામ્મતા નથી ધયાલતી અને તે
આંખભાાં નુય છે અને તેભાાં ળૈતાન ભાટે કઈ
બાગીદાયી નથી.”(અર અભારી રે.ત ુવી ૨૪૫
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શદીવ

૪૨૭,

ફેશાય

૨૪/૧૨૬/શદીવ

૩,

૨૬/૬૬/શદીવ ૩).
૧૪૮૯) અબ્દુલ્રાશ શલ્ફીએ શ.ઈભાભ જાપય
વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ફેળક
શઝયત યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)એ પયભાવ્યુ ાં કે
“તભાયી વપને વ્મલશ્સ્થત યાખ હુ ાં તભને
ભાયી ાછથી એ યીતે જઉં છાં કે જે યીતે તભે
તભાયી વાભે જુઓં છ લચ્ચે જગ્મા ના યાખ
કાયણકે

આલી

શ્સ્થનતભાાં

અલ્રાશ

તભાયા

દયમ્માન ઇખ્તેરાપ ઉબ કયી દે ળ.ે ” (પીખુયેઝા
૧૨૩,

અર

ફ્કીશ

૧/૩૮૫/શદીવ

અલારીયુલ્રેઆરી

૧/૩૪૩,

૧૩૯,
ફેશાય

૮૫/૧૦૦/શદીવ ૭૩).
૧૪૯૩)

ઝયાશુ એ

શ.ઈભાભ

જાપય

વારદક

(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “શઝયત યસ ૂરે
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ખુદા (વ.અ.લ.)એ પયભાવ્યુ ાં કે : “ફેળક અભ
અંફીમાઓન વમ ૂશ છીએ અભાયી આંખ સુએ
છે અને અભાયા રદર સુતા નથી અભ જેલી
યીતે અભાયી વાભે જઈએ છીએ એજ યીતે
અભ અભાયી ાછની લસ્ત ુને જમ છીએ.”
(ફેશાય

૧૧/૫૫/શદીવ

૫૩,

વનાનુન્ફી
ાં

૧૦/૧૦૧, દયારૂર અખ્ફાય ૧૪૮/શદીવ ૩).
૧૪૯૬) વલાદાશ અફી અરીએ તેના અમુક
રકથી શદીવ લણુલી કે : “શઝયત અભીરૂર
ભઅભેનીન (અ.વ.)એ શારયવ અર અઅલય ને
કે જે તેના ાવે શત તેને કહ્ુાં કે : “શુ ાં ત ુાં એ
જુએ છે કે જે હુ ાં જઉં છાં? આથી તેણે : “હુ ાં જે
કાંઈ આ જુઓ છ તે કેલી યીતે જઈ ળકુાં?
જમાયે કે અલ્રાશે તભને નુયાની ફનાવ્મા છે
અને તભને એ આપ્યુ ાં છે કે જે કઈને ણ
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આલાભાાં નથી આવ્યુ.”ાં ઈભાભ (અ.વ.) “આ
પરાણ પ્રથભ (જીબ્ત) છે જે જશન્નભ ની
લાદીઓભાાંથી એક એલી લાદી ય છે અને કશી
યહ્ય છે કે : “અમ અફર શવન ! ભાયા ભાટે
ઇસ્તેગ્પાય કય. અલ્રાશે તે (ફીજા તાગુત)ને ન
ફક્ષે આે” છી આ થડી લાય ખાભળ યહ્યા.
છી પયભાવ્યુ ાં : “અમ શારયવ ! શુ ાં ત ુાં જુએ છે કે
જે હુ ાં જઉં છાં ? આથી તેણે : “ હુ ાં જે કાંઈ આ
જુઓ છ, તે કેલી યીતે જઈ ળકુાં ? જમાયે કે
અલ્રાશે તભને નુયાની ફનાવ્મા છે અને
તભને એ આપ્યુ ાં છે

કે

જે કઈને ણ

આલાભાાં આવ્યુ ાં નથી.” ઈભાભ (અ.વ.) “આ
પરાણ ફીજ છે જે જશન્નભ ની આગની
લાદીઓભાાંથી એક લાદી ય છે અને કશી યહ્ય
છે : “અમ અફર શવન ! ભાયા ભાટે ઇસ્તેગ્પાય
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કય અને અલ્રાશ તે (શેરા) ને ન ફક્ષે. ”
(ફેશાય

૩૦/૧૯૫/શદીવ

૫૭,

૪૦/૧૮૫/શદીવ ૬૮).
૧૪૯૭) અબુર જારૂદે લણુલી કે : “શ.ઈભાભ
જાપયે વારદક (અ.વ.) એ : “ અભાયાભાાંથી
ઈભાભ તેની ાછની ચીજને એ યીતે જુએ છે
જેલી યીતે તેની આગની લસ્ત ુને જુએ છે .”
(ફેશાય ૨૫/૧૪૮/શરદવ ૨૧).
૧૪૯૯) ખારીદ ણફન નજીશે શદીવ લણુલી કે :
ભેં શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) ને કહ્ુાં : “હુ ાં
આના ય કુયફાન થાઉં ! શુ ાં શ.યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.)એ અબુ ફક્રને નવદ્દીકનુ ાં નાભ આપ્યુ ાં
શત?ુાં ઈભાભ (અ.વ.) “શા”, તેણે કેલી યીતે ?
ઈભાભ (અ.વ.) “જમાયે અબુફક્ર શ.યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.)ની વાથે ગાયભાાં શત તમાયે શ.યસ ૂરે
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ખુદા (વ.અ.લ.)એ : “હુ ાં જાપય ણફન અબુ
તાણરફ (અ.વ.)ની શડીઓં ને દરયમા ભાાં
બટકતી

જઈ

યહ્ય

છાં.”

અબુફક્રે

:

“મા

યસુલલ્ુ રાશ ! શુ ાં તભે તેને જઈ યહ્યા છ? આ
(વ.અ.લ.) “શા” તેણે : “શુ ાં આ તે શડીઓ
ભને દે ખાડી ળક?” આ (વ.અ.લ.) “ભાયી
નજીક આલ તે શઝયત ની નજદીક ગમ અને
આ (વ.અ.લ.)એ તેની આંખ ય સ્ળુ કયુું
છી પયભાવ્યુ ાં કે : “જ “ છી અબુફક્રે જયુ ાં
ત તેણે દરયમાભાાં શડીને બટકતી જઈ. છી
તેણે ભદીનાના રકના ભશેર તયપ જયુ.ાં છી
તેણે ભનભન કહ્ુાં “હુ ાં તસ્દીક કરાંુ છાં કે ફેળક
તભે જાદુગય છ” આથી શ.યસ ૂરે ખુદા વ.અ.લ
એ : ત ુાં નવદ્દીક છે .” (ફેશાય ૧૮/૧૦૯/શદીવ
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૧૦, ૧૯/૭૧/શદીવ ૨૩, ૩૦/૧૯૪/શદીવ
૫૫).
ફાફ – ૩ : અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ના નળમાઓ
નલળે કે અગય તેઓના જીબ ય રગાભ શતે
ત અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) તેઓને તેભના પામદા
અને નુકળાન નલળે જણાલી દે તે.
આ ફાફભાાં ૩ શદીવ છે .
૧૫૦૦) અબ્દુર લશીદ ણફન મુખ્તાયે શ.ઈભાભ
જાપયે વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે
“અગય તભાયી જીબ ય રગાભ શતે ત દયે ક
વ્મશ્ક્તને તેના પામદા અને નુકળાન નલળે
કશેલાભાાં

આલતે.”

(અર

ભશાવીન

૧/૨૫૮/શદીવ ૩૦૪, ફેશાય ૨૬/૧૪૯/શદીવ
૪૬).
બસાએરૂદ્દરજાત
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ફાફ – ૪ : છીના ઈભાભ(અ.વ.)ને અગાઉના
ઈભાભ(અ.વ.)જેટલુાં જ આલાભાાં આલે છે
અને લધાયાની ાાંચ ચીજ આલાભાાં આલે
છે .
૧૫૦૩) અબુ ઈસ્ભાઈરે ઈભાભ જાપયે વારદક
(અ.વ.).થી શદીવ લણુલી કે : “ ઈભાભ
(અ.મુ.વ.) ભાાંથી કઈ ણ આ દુનનમાથી
રૂખ્વત નથી થતા નવલાઈ કે તેભના ફાદના
ઈભાભ (અ.વ.)ને તેના જેટલુજ આલાભાાં
આલે છે અને ાાંચ બાગ લધાયે અામ છે . ”
(ફેશાય ૨૬/૧૭૫/શદીવ ૫૧).
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ફાફ – ૫ : શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) અને
અઇમ્ભાશ

(અ.મુ.વ.)

વાભે

આભાર

યજુ

કયલાભાાં આલે છે .
૧૫૦૬) ભશમ્ભદ હ્લ્ફીએ ઈભાભ જાપયે વારદક
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ફેળક, દયે ક
ગુરૂલાયે ભાયી વાભે આભાર યજૂ કયલાભાાં આલે
છે છી જમાયે ચાાંદ નમ ૂદાય થામ છે તમાયે
વાં ૂણુ થામ છે છી જમાયે ૧૫ ભી ભાશે
ળાફાન આલે છે તમાયે શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ)
અને શ.અરી (અ.વ.) ય યજૂ કયલાભાાં આલે
છે છી ણઝક્રે શકીભ ભાાં રખી રેલાભાાં આલે છે . ”
(ફેશાય ૨૩/૩૪૩/શદીવ ૨૯).
૧૫૦૭) અશેભદ ણફન ઉભયે શ.ઈભાભ જાપયે
વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “તેઓ
(અ.વ.)ને આ આમત નલળે વલાર કયલાભાાં
બસાએરૂદ્દરજાત
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આવ્મ કે : “તભ અભર ફજાલી રાલ, છી
નજીકભાાં જ અલ્રાશ તભાયા અભરને જળે
અને તેના યસ ૂર (વ.અ.લ.) અને ભઅભીન
(ણ જળે).” (સુ.તોફા – આમત : ૧૦૫).
ઈભાભ (અ.વ.) “ફેળક, ફાંદાઓના આભાર
શ.યસ ૂરે ખુદા વ.અ.લ ની વાભે દયયજ વલાયે
યજુ કયલાભાાં આલે છે (છી ચાશે ) તે નેક
રકના શમ કે ગુનેહ્ગાયના. ભાટે તભ
ચેત.”

(લવાએલુસ્ાં ળીઆ

૧૬/૧૧૨/શદીવ

૨૧૧૧૮, ફેશાય ૨૩/૩૪૩/શ.૩૦).
૧૫૦૮) ઝૈદ અશશશાભેં શદીવ લણુલી કે : “ ભેં
શ.ઈભાભ જાપય વારદક (અ.વ.) ને આ ઉમ્ભત
ના આભાર નલળે  ૂછ્ુાં ત ઈભાભ (અ.વ.)
“કઈ ણ વલાય વાય નથી થતી નવલામ કે
શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) ની વાભે આ ઉમ્ભત
બસાએરૂદ્દરજાત
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ના આભાર યજૂ કયલાભાાં આલળે.” (ફેશાય
૧૭/૧૫૦/શદીવ ૩૩).
૧૫૧૭) અબ્દુલ્રાશ ણફન વીનાને શ.ઈભાભ
જાપય વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “
ફેળક,

શ.ભશમ્ભદ

આભાર

દયે ક

(વ.અ.લ.)ની

ગુરૂલાયે

ઉમ્ભતના

યસ ૂરે

શ.

ખુદા

(વ.અ.લ.) ય યજૂ કયલાભાાં આલે છે ત છી
તભાયા ભાાંથી દયે કે શ. યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)
થી ળયભ કયલી જઈએ કે તેભના ય ખયાફ
યજુ

આભાર

કયલાભાાં

આલે”

(ફેશાય

૧૭/૧૫૦/શદીવ ૫૧).
૧૫૨૨)

વભાઅશે

(અ.વ.)થી

શદીવ

શ.ઈભાભ
લણુલી

જાપય
કે,

ભેં

વારદક
તેઓને

પયભાલતા વાાંબળ્મા કે : “તભને શુ ાં થઈ ગયુ ાં
છે કે તભ શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ને તકરીપ
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આ છ?” આથી એક ભાણવે તેઓને કહ્ુાં :
“હુ ાં આના ય કુયફાન થાઉં ! અભ તેઓ
(વ.અ.લ.)ને

કેલી

યીતે

તકરીપ

આીએ

છીએ? આથી ઈભાભ (અ.વ.)એ : “ શુ ાં તભ
નથી જાણતા કે ફેળક તભાયા કામો તેઓ
(વ.અ.લ.)ની વાભે યજૂ કયલાભાાં આલે છે .
આથી જમાયે

તેઓ આભારભાાં અલ્રાશની

નાપયભાની ને જુએ છે તમાયે તેઓને તકરીપ
આે છે આથી શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ને
તકરીપ

ના

આ

અને

તેઓને

ખુળ

કય.”(આભારી, રે- મુપીદ ૧૯૬/શદીવ ૨૯,
ફેશાય ૨૨/૫૫૧/શદીવ ૬, ૭/૩૬૦/શદીવ
૮૫).
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ફાફ – ૬ : જીલાંત અને ળશીદ થમેર
અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ની વાભે આભાર નુ ાં યજૂ
કયવુ.ાં
આ ફાફભાાં ૧૧ શદીવ છે .
૧૫૨૩) બુયેદ ઈજ્રીએ શદીવ લણુલી કે : “હુ ાં
શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)ની ણખદભત
ભાાં શાજય શત, ભેં તેભણે આ આમત નલળે કે :
“તભ અભર ફજાલી રાલ છી નજીકભાાં જ
અલ્રાશ તભાયા અભરને જળે અને તેના
યસ ૂર (વ.અ.લ.) અને ભઅભીન ણ જળે”
(સુ. તોફા – આમત : ૧૦૫). ઈભાભ (અ.વ.)
“ (ભઅભીનથી) મુયાદ અભ છીએ.” (અભાાંરી
એ ત ુવી, ૪૦૯ શદીવ ૯૧૮, લવાએલુસ્વીમા
૧૬/૧૧૩/શદીવ ૨૧૧૨૧).
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૧૫૩૦) બુયેદ ણફન મુઆનલમા ઈજ્રીએ શદીવ
લણુલી કે : “ભેં શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય
(અ.વ.)ને આ આમત નલળે  ૂછ્ુાં કે “તભ
અભર

ફજાલી

રાલ

છી

નજીકભાાં

જ

અલ્રાશ તભાયા અભરને જળે અને તેના
યસ ૂર (વ.અ.લ.) અને ભઅભીન ણ જળે”
(સુ. તોફા – આમત : ૧૦૫).
ઈભાભ(અ.વ.) “જમાયે કઈ ભઅભીન અથલા
કારપય મ ૃતયુ ાભે છી તેણે કબ્રભાાં મુકલાભાાં
આલે તમાાં સુધી કે તેના અભર શ.યસ ૂરે
ખુદા(વ.અ.લ.) અને શ. અરી (અ.વ.) અને
એજ યીતે આખય ઈભાભ (અ.મુ.વ.) કે જેઓની
ઇતાઅત અલ્રાશે ફાંદાઓ ય લાજજફ કયી છે
તેની વાભે યજૂ કયલાભાાં આલે છે .” (તફ્વીરૂર
અય્માવી
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૧૬/૧૧૩/શદીવ

૧૨૧૨૩,

ફેશાય

૬/૧૮૩/શદીવ ૧૩ અને ૨૩/૩૫૧/શદીવ
૬૭).
૧૫૩૧)

ુ ે
યુનવ

અબુર

શવન

શ.ઈભાભ

અરીયઝા (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે

: ભેં

ઈભાભ (અ.વ.)ને રદલવના નલળે પયભાલતા
વાાંબળ્મા કે જમાયે તેઓએ ગુરૂલાયન ણઝક્ર
કમો ત પયભાવ્યુ ાં : “આ એ રદલવ છે કે જેભાાં
આભાર અલ્રાશ અને તેના યસ ૂર (વ.અ.લ.)
અને

અઈમ્ભાશ

(અ.મુ.વ.) ની

વાભે

યજૂ

કયલાભાાં આલે છે .” (ફેશાય ૨૩/૩૪૬/શદીવ
૪૫).
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ફાફ – ૭ : આરે ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.)ભાાંથી
જીલાંત અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) ય આભાર યજુ
થલા નલળે.
આ ફાફભાાં ૧૧ શદીવ છે .
ુ ણફન ઝ્બ્માને શદીવ લણુલી કે
૧૫૪૮) યુનવ
શ.ઈભાભ જાપય વારદક (અ.વ.) એ પયભાવ્યુ ાં :
“જમાયે અલ્રાશ એલ ઈયાદ કયે કે ઈભાભ
અ.વની રૂશને કબ્ઝ કયે અને તેભના છી
આલનાયા ઈભાભ (અ.મુ.વ.)ને ખલ્ક કયે ત
અલ્રાશ અળુની નીચેના ાણીભાાંથી, એક ટીુ ાં
જભીન ય ઉતાયે છે અને તે ટીાને પ
અથલા ળાકબાજી ને એ ઈભાભ (અ.વ.) ખામ
છે કે જેના ભાાંથી અલ્રાશ તેભના ફાદ થનાય
ઈભાભ (અ.વ.) ને ખલ્ક કયનાય છે . છી તે
ટીાભાાંથી
બસાએરૂદ્દરજાત
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સુલ્ફભાાં નુતપ ેદા કયે છે . છી તે નુતપ
(ભાતાના) ળીકભભાાં મુન્તકીર થઈ જામ છે .
છી તે નુતપ ચારીવ યાનત્ર સુધી ઠશેયે છે .
છી જમાયે તેની ચારીવ યાત્રી વાય થામ
જામ છે ત અલાઝ્ને વાાંબે છે . છી જમાયે
ચાય ભાવ વાય થઇ જામ છે ત તેભના
જભણા ફાઝુાં ય રખી દે લાભાાં આલે છે કે
તાયા યલયરદગાય ન કરેભ વચ્ચાઈ અને
ન્મામ  ૂલુક તભાભ થમ અને તેના ક્રેભાને
ફદરનાય કઈ નથી. અને તે વાાંબનાય અને
જાણનાય છે . અને જમાયે ઈભાભ (અ.વ.)
જભીન ય ફશાય આલે છે ત તેભને રશકભત
આલાભાાં આલે છે . અને તેઓને ઇલ્ભ અને
લકાય લડે સુળણબત કયલાભાાં આલે છે અને
તેભને શય્બ્તન ણરફાવ શેયાલલાભાાં આલે છે
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અને તેભના ભાટે ન ૂયન ણચયાગ સ્થાનત
કયલાભાાં આલે છે જેના લડે તેઓ રકના
ફાતીન ને જાણે છે અને તેના લડે ફાંદાઓના
આભારને

જુએ

છે .”

(તફ્વીરૂર

અય્માવી

૧/૩૭૪/શદીવ ૮૩, ફેશાય ૨૫/૩૯/શદીવ ૮,
અને ૫૭/૩૫૮/શદીવ ૪૭).
૧૫૫૩) ઇવશાક ણફન અમ્ભાયે શદીવ લણુલી
કે: “ હુ ાં શ.ઈભાભ જાપય વારદક (અ.વ.) ની
ણખદભતભાાં દાખર થમ અને (છી) તેઓથી
નલદામ થલા રાગ્મ ત ઈભાભ (અ.વ.) એ
ગઝફનાક રશેઝાભાાં કહ્ુાં : “ફેવી જાઓ” છી
પયભાવ્યુ ાં : “અમ ઇસ્શાક! જાણે કે તભ એભ
ભાન છ કે હુ ાં આ અમુક ભખ્લ ૂક ભાાંથી જ છાં.
શુ ાં ત ુાં નથી જાણત કે અભાયાભાાંથી એક ઈભાભ
(અ.વ.)
બસાએરૂદ્દરજાત
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ભાતાના ળીકભભાાં વાાંબે છે . જમાયે તેભની
નલરાદત થામ છે . ત અલ્રાશ (સુ.લ.ત.)
તેભના જભણા ફાઝૂ ય રખે છે

“તાયા

યલયરદગાય ન ક્રેભ વચ્ચાઈ અને ન્મામ
 ૂલુક તભાભ થમ. તેના ક્રેભાને ફદરનાય
કઈ નથી. અને તે વાાંબનાય અને જાણનાય
છે .” છી જમાયે ઈભાભ (અ.વ.)ભટા થામ છે
અને શયકત કયલા રાગે છે ત તેભના ભાટે
આવભાનથી રઈ જભીન સુધી એક સ્થાંબ
સ્થાલાભાાં આલે છે . જેના લડે તેઓ ફાંદાઓના
આભારને જુએ છે .” (ફેશાય ૨૫/૪૦/શદીવ
૧૧).

બસાએરૂદ્દરજાત
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ફાફ – ૯ : ઈભાભ (અ.વ.) નુય લડે  ૂલુ અને
નિભના દયમ્માન જુએ છે .
આ ફાફભાાં ૩ શદીવ છે .
૧૫૫૭) ફઝેઈર ણફન મવાયે શ.ઈભાભ જાપય
વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ફેળક
અભાયાભાાંથી ઈભાભ (અ.વ.) તેભની ભાતાના
ળીકભભાાં લાતને વાાંબે

છે . જમાયે

તેઓ

જભીન ય નલરાદત ાભે છે , તમાયે તેભના
ભાટે આવભાન થી જભીન સુધી ન ૂય ચભકે છે .
છી જમાયે તેઓ ચારલા રાગે છે ત તેભના
ભાટે એક ન ૂય ન સ્થાંબ ફરાંદ કયલાભાાં આલે
છે

જેના

લડે

તેઓ

 ૂલુ

અને

નિભના

દયમ્માન જે કાંઈ છે તે જુએ છે .” (ફેશાય
૨૬/૧૩૨/શદીવ ૧).
બસાએરૂદ્દરજાત
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ફાફ – ૧૦ : ઈભાભ (અ.વ.) નલળે કે તેઓના
ભાટે દયે ક ળશેયભાાં એક નુય ન નભનાય ફરાંદ
કયલાભાાં આલે છે , જેના લડે તેઓ ફાંદાઓના
આભારને જુએ છે .
આ ફાફભાાં ૭ શદીવ છે .
૧૫૫૯)

જભીર

વાથીઓથી

ણફન

દયયાજે

અમુક

શદીવ લણુલી કે : “ઈભાભ

(અ.વ.) નલળે લાત ના કય. કાયણકે ફેળક
ઈભાભ

(અ.વ.)

જમાયે

તેભની

ભાતાના

ળીક્ભભાાં શમ છે તમાયે લાતને વાાંબે છે .
જમાયે તેઓ નલરાદત ાભે છે , ત એક
પરયશત તેઓની ફાંને આંખના દયમ્માન રખી
દે છે : “તાયા યલયરદગાયન ક્રેભ વચ્ચાઈ
અને ન્મામ  ૂલુક તભાભ થમ. તેના કરેભાને
કઈ ફદરનાય નથી.” જમાયે
બસાએરૂદ્દરજાત
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ઇભાભત ય કાએભ થામ છે , તમાયે તેભના
ભાટે દયે ક ળશેયભાાં એક ભીનાય ફરાંદ કયલાભાાં
આલે છે તેના લડે તેઓ ફાંદાઓના આભર ને
જુએ છે .” (અર કાપી ૧/૩૮૮/શદીવ ૬, ફેશાય
૨૬/૧૩૩/શદીવ ૩).
ફાફ – ૧૧ : ઈભાભ (અ.વ.) ના નલળે એ
શદીવ નલળે કે ઈભાભ (અ.વ.) એક ળશેયભાાં
શમ છે , ત ણ તેઓ ફીજા ળશેય ને જુએ છે .
આ ફાફભાાં ૩ શદીવ છે .
૧૫૬૮) ફઝેર ણફન મવાયે શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ
ફારકય (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ભેં
ઈભાભ (અ.વ.)ને પયભાલતા વાાંબળ્મા કે :
“જમાયે ઈભાભ (અ.વ.) જલાન થામ છે , તમાયે
અલ્રાશ તેભના ભાટે દયે ક ળશેયભાાં એક ન ૂયન
સ્થાંબ ફરાંદ કયે છે . તેના લડે ઈભાભ (અ.વ.)
બસાએરૂદ્દરજાત
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ફીજા ળશેયભાાં જે કઈ થઈ યહ્ુાં શમ તેને જાણે
છે . (ફેશાય ૨૬/૧૩૪/શદીવ ૮).
ફાફ – ૧૨ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) ના નલળેની
અગાઉ જેલી શદીવ જેભાાં જલાની ળશ્ક્તન
ઉલ્રેખ ન શત.
આ ફાફભાાં ૫ શદીવ છે .
ુ ણફન ઝબ્માને શદીવ લણુલી કે :
૧૫૭૧) યુનવ
શ.ઈભાભ જપય વારદક (અ.વ.)એ : “અને તાયા
યલયરદગાયન ક્રેભ વચ્ચાઈ અને ન્મામ
 ૂલુક

તભાભ

થમ.

તેના

કરેભાને

કઈ

ફદરનાય નથી. અને તે વાાંબનાય અને
જનાય

છે .”

છી

ઈભાભ

(અ.વ.)

“આ

અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) ભાટે ખાવ છે . છી
પયભાવ્યુ ાં :

અમ

ુ
યુનવ

!

ફેળક

ઈભાભ

(અ.વ.)ને અલ્રાશે તેના શાથ લડે ખલ્ક કયે છે .
બસાએરૂદ્દરજાત
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અને ઈભાભ (અ.વ.)ને તેના નવલામ ફીજા
કઈના શલારે નથી કયત. અને અલ્રાશ તેભને
તેભની ભાતાના ળીકભભાાં વાાંબનાયા અને
જનાય ફનાલી દે છે. તમાાં સુધી કે જમાયે તેઓ
જભીન ય નલરાદત ાભે છે તમાયે તેભના
ફાંને ખબા લચ્ચે રખી દે છે : “અને તાયા
યલયરદગાયન ક્રેભ વચ્ચાઈ અને ન્મામ
 ૂલુક

તભાભ

થમ.

તેના

કરેભાને

કઈ

ફદરનાય નથી. અને તે વાાંબનાય અને
જનાય

છે .(ફેશાય

૨૫/૪૪/શદીવ

૨૦,

૨૫/૧૪૯/શદીવ ૩).

બસાએરૂદ્દરજાત
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ફાફ

– ૧૩

:

નારદય

શદીવ અઇમ્ભાશ

(અ.મુ.વ.) નલળે કે જે યીતે લણુન થઇ ચુક્ ુાં છે
કે જેભાાં સ્થાંબ અને ન ૂયન ણઝક્ર છે તે નલળે.
આ ફાફભાાં ૯ શદીવ છે .
૧૫૭૩) ઇવશાક અર શયીયીએ શદીવ લણુલી
કે: “હુ ાં શ.ઈભાભ જાપય વારદક અ.વ ની
ણખદભતભાાં શાજય

શત.

અને

ભેં

તેઓને

પયભાલતા વાાંબળ્મા કે : “ફેળક અલ્રાશના
ભાટે ન ૂયના સ્થાંબ છે . જેને તેણે તેની તભાભ
ભખ્લ ૂકથી છા યાખ્મા છે તેન એક છે ડ
અલ્રાશ ાવે છે અને ફીજ છે ડ ઈભાભ
(અ.વ.)ના કાનભાાં શમ છે . જમાયે અલ્રાશ
કઈ ચીઝન ઈયાદ કયે છે , ત તે તેની લશી
ઈભાભ (અ.વ.)ના કાનભાાં કયે છે .”

(ફેશાય

૨૬/૧૩૪/શદીવ ૯).
બસાએરૂદ્દરજાત
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૧૫૭૪) વારેશ ણફન વશરએ શ.ઈભાભ જાપય
વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “હુ ાં ઈભાભ
(અ.વ.)ની ણખદભતભાાં ફેઠ શત. ત ઈભાભ
(અ.વ.) એ લાતની ળરૂઆત કયતા ભને કહ્ુાં :
અમ વારેશ ણફન વશર ! અલ્રાશે તેના અને
તેના

યસ ૂર

(વ.અ.લ.)ના

દયમ્માન યસ ૂર

નનયુક્ત કમાુ. અને તેણે તેના અને ઈભાભ
(અ.વ.)ના દયમ્માન યસ ૂર નથી નનયુક્ત કમાુ ,
ભેં : “આવુાં ળા ભાટે?” ઈભાભ (અ.વ.) “
અલ્રાશે તેના અને ઈભાભ (અ.વ.)ના દયમ્માન
ન ૂયના સ્થાંબ ફનાવ્મા, તેના લડે અલ્રાશ
ઈભાભ તયપ જુએ છે અને તેના લડે ઈભાભ
અલ્રાશ તયપ જુએ છે છી જમાયે ઈભાભ
(અ.વ.) કઈએ ચીઝનુ ાં ઇલ્ભ જાણલાન ઈયાદ
કયે છે તમાયે તેઓ તે ન ૂય તયપ જુએ છે જેથી
બસાએરૂદ્દરજાત
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તેઓ

જાણી

રમ

છે .”

(ફેશાય

જાપય

વારદક

૨૬/૧૩૪/શદીવ ૧૦).
૧૫૭૬)

ુ ે
યુનવ

શ.ઈભાભ

(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “જમાયે અલ્રાશ
ઈભાભ (અ.વ.)ને ખલ્ક કયલાન ઈયાદ કયે છે
તમાયે તેના શાથ લડે અળુની નીચેન ુ ાં ીણુાં રે
છે , અને પરયશતાઓભાાંથી એક પરયશતાને વોંે
છે . તે પરયશત તે (ીણુ)ાં ઈભાભ (અ.વ.)ને
શચાડે છે . અને છી તે ીણાથી શલે છીના
ઈભાભ (અ.વ.) નલરાદત ાભે છે . છી જમાયે
તેના ચારીવ રદલવ ુયા થામ છે , તમાયે
ઈભાભ (અ.વ.) તાની ભાતાના ળીકભભાાં
અલાઝ વાાંબે છે . છી જમાયે તેઓ (જભીન
ય) નલરાદત ાભે છે તમાયે તેભને રશકભત
આલાભાાં આલેછે અને તેભના જભણા ફાઝુ
બસાએરૂદ્દરજાત
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ય

રખી

દે

છે

કે

:

“અને

તાયા

યલયરદગાયન ક્રેભ વચ્ચાઈ અને ન્મામ
 ૂલુક

તભાભ

થમ.

તેના

કરેભાને

કઈ

ફદરનાય નથી. અને તે વાાંબનાય અને
જનાય છે .” જમાયે તેઓ ઇભાભતના ભનવફ
ય શોંચે છે . તમાયે અલ્રાશ તેભને જગે
ાં ફદ્ર
લાાના જેટરી વાંખ્માભાાં ૩૧૩ પરયશતાઓ લડે
ભદદ કયે છે. અને તેઓ તેભની વાથે યશેછે અને
તેભની વાથે નવિેય રક અને ૧૨ નકીફ શમ
છે . નવિેય રકને ણક્ષનતજ તયપ નીભે છે અને
જે ફાફત તયપ તેઓએ શેરા દાલત આી
શતી તેના તયપ રકને દાલત આેછે. દયે ક
જગ્માએ અલ્રાશ તેના ભાટે ણચયાગ નનયુક્ત
કયે છે કે જેના લડે તેઓ (રકના) આભારને
જુએ છે .” (ફેશાય ૨૫/૧૩૯/શદીવ ૧૨).
બસાએરૂદ્દરજાત
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૧૫૭૮) શવન ણફન અબ્ફાવ ણફન શરયળે શ.
ઈભાભ

ભશમ્ભદ

ફારકય

(અ.વ.)થી

:

“શ. ઈભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)એ : “અભએ
તેણે નાઝીર કયુું ન ૂય” કે જે આંખના સ્લરૂભાાં
નફી અને અલવીમાના ભાથાભાાં શમ છે .
અભાયાભાાંથી કઈ ણ આવભાન ની અને
જભીન ની ફાફત કે જે અલ્રાશ ના દયમ્માન
અને

અળુના

દયમ્માન

રશજાફ

ફાફત

જાણલાન ઈયાદ કયે , ત તે ન ૂય તયપન છે ડ
ઉંચ કયી નાખલાભાાં આલે છે . અને તેઓ જે
ફાફતન ઈયાદ કયતા શતા, તેને રખેલ ુાં
જઇરે છે .(ફેશાય ૨૬/૧૩૫/શદીવ ૧૧).
૧૫૮૧) અરી ણફન એશભદ ણફન ભશમ્ભદે
તેના નતાથી શદીવ લણુલી કે : “હુ ાં અને
વફ્લાન
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ણખદભત

ભાાં

શાજય

શતા.

તમાયે

રકએ

ઈભાભ.(અ.વ.) અને તેભની પઝીરતન ણઝક્ર
કમો. ત ઈભાભ (અ.વ.) “ઈભાભ (અ.વ.)ની
ભાંઝેરત આવભાન ભાાં ચાંદ્ર જેલી છે . અને તેઓ
તેભની જગ્માએથી તભાભ ચીજથી ભારશત
ગાય યશે છે .(ફેશાય ૨૬/૧૩૬/શદીવ ૧૪).
ફાફ – ૧૪ શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.લ.અ.)ના કર
નલળે કે આભાર તેઓના તયપ યજૂ થામ છે
અને તેઓની શમાત અને તેઓની ભત તભાયા
ભાટે ખૈય છે . અને જભીન તેઓના ફદનભાાંથી
કઈ ચીજ ને ખાતી નથી.
આ ફાફભાાં ૮ શદીવ છે .
૧૫૮૩) અબ્દુલ્રાશ ણફન વીનાને શ. ઈભાભ
જાપય વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે :
“ભારાંુ જીલન તભાયા ભાટે ખૈય છે અને ભાયા
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મ ૃતયુ તભાયા ભાટે ખૈય છે . ત અસ્શાફે કહ્ુાં :
મા યસ ૂલુલ્રાશ (વ.અ.લ) ! શુ ાં આ આની
શમાતી છે ? આ (વ.અ.લ.) “શા” અસ્શાફ :
“ત છી તભારાંુ મ ૃતયુ એ કે લી યીતે? આ
(વ.અ.લ.)એ

:

“અલ્રાશે

અભાયા

ગસ્તને

જભીન ય શયાભ કયુું છે કે તેભાાંથી કઈ
ચીજને ખાઈરે .”(ફેશાય ૨૨/૫૫/શદીવ ૧).
૧૫૮૪) અબ્દુલ્રાશ ણફન ઉભેંય મુસ્રીએ તેણે
એક

ભાણવથી

શ.ઈભાભ

જાપય

વારદક

(અ.વ.)ની શદીવ લણુલી કે ઈભાભે પયભાવ્યુ ાં :
શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)એ પયભાવ્યુ ાં : “ભારાંુ
જીલન તભાયા ભાટે ખૈય છે અને ભારાંુ મ ૃતયુ
તભાયા ભાટે ખૈય છે અને જ્માાં સુધી ભાયી
શમાતીની લાત છે ત અલ્રાશ તભને તેભાાં
ભાયા

લડે
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“આગના ખાડાની અણી “ (સુ.આરે ઇભયાન –
આમત : ૧૦૩) ય થી નજાત આે છે . અને
જ્માાં સુધી ભાયા મ ૃતયુની લાત છે , ત તભાયા
આભાર ભાયી વાભે યજૂ કયલાભાાં આલે છે . જ
તેભાાં નેકી શમ ત હુ ાં અલ્રાશ ાવે તેભાાં
લધાય વાંદ કરાંુ છાં અને જ તેભાાં ખયાફ
કામો શમ ત, ત હુ ાં અલ્રાશ ાવે તભાયા ભાટે
ઇસ્તીગ્પાય કરાંુ છાં આથી મુનાપીક ભાાંથી એકે
કહ્ુાં :

“આવુાં કેલી

યસુલલ્ુાં રાશ

!

જમાયે

(કશલાઈ) જળ?”

યીતે
કે

શઈ

ળકે,

તભ ક્ષીણ

મા
થઇ

આથી શઝયત યસ ૂરે ખુદા

(વ.અ.લ.)એ : “શયણગઝ નશી” “અલ્રાશે અભાયા
ગશતને જભીન ય શયાભ કયુું છે કે તેભાાંથી
કઈ ચીજને ખાઈ રે.” (ભન રા મશઝયહુર
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ફ્કીશ ૧/૧૯૧/૫૮૨, ફેશાય ૨૨/૫૫/શદીવ
૨, અને ૨૭/૨૯૯/શદીવ ૨).

૧૫૯૦) તેણે ઝીમાદ ણફન અફી શલ્રારે
શ.ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.) થી શદીવ
લણુલી કે : “કઈ ણ નફી (વ.અ.લ.)અને
લવી (તેઓની લપાત ફાદ) જભીન ય ત્રણ
રદલવ થી લધાયે ફાકી નથી યશેતા. તમાાં સુધી
કે તેઓની રૂશ, શાડકા અને ગશતને આવભાન
તયપ ઉચકલાભાાં આલે છે તેઓના આવાયની
જગ્મા(કફય ય) રક આલે છે અને દુયથી
તેઓને વરાભ ભકરે છે અને તેઓ તેભની
આવાય

ની

જગ્માઓભાાંથી

તેને

નજીકથી

વાાંબે છે .” (કાપી ૪/૫૬૭/શદીવ ૧, ફ્કીશ
૨/૫૭૭/૩૧૬,

ફેશાય

૨૨/૫૫/શદીવ
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૩,મુસ્તાદકુ ર

લવાએર

૧૦/૧૮૮/શદીવ

૧૧૮૧૯).
ફાફ – ૧૫ :

અલ્રાશે અંણફમા (અ.મુ.વ.),

અલવીમા, ભઅભીન અને અન્મ રકના ભાટે
જે રૂશ ૈદા કયી છે તે નલળે અને અંણફમા
(અ.મુ.વ.) અને અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ની રૂહુર
કુદુવ લડે પઝીરત અને ાાંચ રૂશન ણઝક્ર.
આ ફાફભાાં ૭ શદીવ છે .
૧૫૯૧) જાફીયે ઝઅપીએ શદીવ લણુલી કે :
“શ.ઈભાભ જાપય વારદક (અ.વ.) “અમ જાફીય!
ફેળક અલ્રાશે રકને ત્રણ પ્રકાયના ખલ્ક કમાુ
છે . જેભ કે તે નલળે અલ્રાશન કર છે : “તભ
ત્રણ પ્રકાયના વમ ૂશ છ અને જભણી ફાજુ
લાાઓ.... “શુ ાં કશેવ ુાં જભણી ફાજુ લાાનુ,ાં
ડાફી ફાજુ લાા કેલા દુ:ખી શળે ડાફી ફાજુ
બસાએરૂદ્દરજાત
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લાા અને આગ લધી જનાય આગ લધી
ગમેર શળે” (સુયે લાકેઆ - આમત : ૭
થી૧૧).

ઈભાભ

યશેનાયાઓથી
(વ.અ.લ.)અને

(અ.વ.)
મુયાદ

“આથી

આગ

શ.યસ ૂરે

ખુદા

અલ્રાશની

ભખ્લુકભાાંથી

અલ્રાશના ખાવ ફાંદાઓ છે . તેઓનાભાાં ાાંચ
રૂશ મ ૂકી છે .તેઓની રૂહુર કુદુવના થકી ભદદ
કયી છે અને તેના લડે જ અંણફમા (અ.મુ.વ.)ની
નનભણુક કયલાભાાં આલી છે . અને તેઓને રૂહર
ુ
ઈભાન લડે ભદદ કયી છે અને તેનાાં લડે તેઓ
અલ્રાશ થી ડયે છે . અને તેઓની રૂહર
ુ કુવ્લત
લડે ભદદ કયી અને તેના લડે અલ્રાશની
ઈતાઅત ય તેઓ ળશ્ક્તળાી ફને છે . અને
તેઓની રૂહુળ ળશલત લડે ભદદ કયે છે અને
તેના લડે અલ્રાશની ઇતાઅત તયપ ભાઈર
બસાએરૂદ્દરજાત
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થામ છે

અને અલ્રાશની

નાપયભાની

થી

અણગભ કયે છે અને તેઓના દયમ્માન રૂહુર
ભદયજ મ ૂકી છે કે જેના લડે રક દયમ્માન
આલ જા કયે છે .” અને જભણી ફાઝુાં લાા
ભઅભીન ભાાં રૂહુર ઈભાન મુક્ ુાં છે જેના લડે
તેઓ અલ્રાશથી ડયે છે અને તેઓનાભાાં રૂહુર
કુવ્લત મુકી છે કે જેના લડે તેઓ

લડે

અલ્રાશની ઈતાઅત ય તેઓ ળશ્ક્તળાી
ફને છે . અને તેઓની રૂહળ
ુ ળશલત મ ૂકી, કે
જેના લડે અલ્રાશની ઇતાઅત તયપ ભાઈર
થામ છે અને તેઓના દયમ્માન રૂહર
ુ ભદયજ
મ ૂકી છે કે જેના લડે રક દયમ્માન આલ જા
કયે છે .”

(ફેશાય ૨૫/૫૨/શદીવ ૧૩).

૧૫૯૩) અને તે નવલામના એ અબુસ્વાનભતથી
રયલામત કયી છે . જન્નતની ભાટી આ મુજફ છે
બસાએરૂદ્દરજાત
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: “જન્નતે અદન અને જન્નતે ભઅલા અને જન્નતે
નઈભ અને જન્નતે પીયદવ અને જન્નતે ખુલ્દ.”
અને જભીન ની ાાંચ પ્રકાયની ભાટી આ મુજફ
ુ
છે ભક્કા અને ભદીના અને કુપા અને ફૈતર
મુકદ્દવ

અને

કયફરા.”

(અર

કાપી

૧/૩૮૯/શદીવ ૩, ફેશાય ૨૫/૪૯/શદીવ ૯).
૧૫૯૫) જાફીયે શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ભેં ઈભાભ
(અ.વ.)ને આરીભ (ઈભાભ . અ.વ.) ના ઇલ્ભ
નલળે વલાર  ૂછય. ત આ (અ.વ.) અમ
જાફીય ! ફેળક અંણફમા (અ.મુ.વ.) અને
અલવીમા (અ.મુ.વ.) ભાાં ાાંચ રૂશ શમ છે .
રૂહુર કુદુવ, રૂહુર ઈભાન, રૂહુર શમાત, રૂહુર
કુવ્લશ, અને રૂહ્શળહ્વ્ત. અને અમ જાફીય !
રૂહુર કુદ્દુવના થકી તેઓ અળુની શેઠ થી
બસાએરૂદ્દરજાત
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રઈને જભીન ની નીચે સુધીની ફાફતને જાણે
છે . અમ જાફીય ! આ રૂશભાાં નલી ફાફત
શોંચે છે (ફદરાલ આલે છે ) નવલામ કે રૂહુર
કુદ્દુવ તે નકાભી ફાફત અને યભત ગભત
નથી કયતા.” (કાપી ૧/૨૭૨/શદીવ ૨, ફેશાય
૨૫/૫૫/શ.૧૫).
ફાફ – ૧૬ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ના નલળે કે
જ્માયે તેઓને જરૂયત શમ છે (તે ફાફતને )
રૂહુર કુદ્દુવ તેઓ સુધી શચાડે છે .
આ ફાફભાાં ૧૩ શદીવ છે .
૧૫૯૯) જઅય્દે શમ્દાનીએ શદીવ લણુલી કે :
“ભેં શ.ઈભાભ અરી ઇબ્ને હુવૈન (અ.વ.)ને
વલાર કમો કે આ કે લી યીતે પેંવર કયછ?”
ઈભાભ (અ.વ.) “અભે આરે દાઉદ નાાં પેંવરા
મુજફ પેવર કયીએ છીએ. અગય કઈ ચીજ
બસાએરૂદ્દરજાત
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અભાયાથી છી શઈ ત રૂહુર કુદુવ તેને
અભાયા

સુધી

શોંચાડી

દે

છે .”

(કાપી

૧/૨૯૮/શદીવ ૪, કશફુર ગુમ્ભાશ ૨/૧૧૩,
ફેશાય ૨૫/૫૫/શદીવ ૧૭).
૧૬૦૫) અરી ણફન અબ્દુર અઝીઝે તેના
નતા થી શદીવ લણુલી કે : “ ભેં શ.ઈભાભ
જાપય વારદક (અ.વ.) ને કહ્ુાં કે : “હુ ાં આના
ય કુયફાન થાઉં ! રક એવુાં ગુભાન કયે છે કે
યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)એ શ.અરી (અ.વ.)ને
મભન તયપ ભકલ્મા, જેથી તેઓના દયમ્માન
તેઓ પેંવર કયે .” તમાયે શ.અરી (અ.વ.)એ :
“ભાયી ાવે કઈ ણ ફાફત યજૂ થળે ત તેભાાં
હુ ાં અલ્રાશના

પેંવરા

અને

શ.યસ ૂરે

ખુદા

(વ.અ.લ.) ના પેંવરા મુજફ પેંવર કયીળ.”
ઈભાભ (અ.વ.) “રક વાચુાં કશે છે .” ભેં : “એવુાં
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કઈ યીતે ફની ળકે જમાયે કે શજુ પ્રુરૂ કુયઆન
નાણઝર

નશત ુાં થયુ ાં

અને

શ.યસ ૂરે

ખુદા

(અ.વ.)લ. ણ તેઓનાથી છા શતા.” ઈભાભ
(અ.વ.) “તે ફાફતને રૂહુર કુદ્દુવ તેઓના સુધી
શોંચાડતા શતા.” (મુખ્તવરૂર ફવાએય ૨,
ફેશાય ૨૫/૫૭/૨૩ અને ૩૯/૧૫૧/શદીવ ૨,
દયરૂર અખ્ફાય ૨૦૮/ શદીવ ૩).

બસાએરૂદ્દરજાત
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ફાફ – ૧૭ : રૂશ નલળે કે જેના વાંદબે અલ્રાશે
પયભાવ્યુ ાં કે “અને આલી યીતે અભએ અભાયા
હુકભભાાંથી રૂશની તાયા તયપ લશી કયી” ફેળક
તે શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)અને અઇમ્ભાશ
(અ.મુ.વ.)ના નલળે છે કે તે (રૂશ) તેઓને ખફય
આે છે અને તેઓની રશપાઝત કયે છે અને
તેઓને કામ્માફ કયે છે .”
આ ફાફભાાં ૧૫ શદીવ છે .
૧૬૧૧) અબુ ફળીયે

“ભેં શ.ઈભાભ જાપય

વારદક (અ.વ.)ને કહ્ુાં કે : “હુ ાં આના ય
કુયફાન થાઉં ! ભને અલ્રાશના આ કર નલળે
જણાલ કે : “અને અભએ અભાયા હુકભ ભાાંથી
રૂશની તાયા તયપ લશી કયી અને આ શેરા
તભ

નશતા જાણતા કે રકતાફ શુ ાં છે અને

ઈભાન શુ ાં છે ? ફલ્કે અભએ તેને ન ૂય ફનાવ્યુ,ાં
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તેના લડે અભાયા

ફાંદાઓ

ભાાંથી

જેઓને

ચાશીએ તેઓને રશદામત કયીએ છીએ અને
ફેળક ત ુાં વીધા યસ્તા તયપ

રશદામત કયે છે .

એ અલ્રાશન યસ્ત કે જેના ભાટે આસ્ભાનભાાં
જે કાંઈ છે તે અને જે કાંઈ જભીનભાાં છે તે તેના
ભાટે છે . માદ યાખ કે તભાભ કમો અલ્રાશની
તયપ રટે છે .” (સુ.શુયા – આમત : ૫૨).
ઈભાભ (અ.વ.) “અમ અબુ ભશમ્ભદ ! (રૂશ એ)
જજબ્રઈર અને ભીકાઈર કયતા ભટી ભખ્લ ૂક છે
તે શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ની વાથે શત
તેઓને તે ખફય આત અને તેભની રશપાઝત
કયત શત અને તે અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) ની
વાથે શમ છે . તેભને ખફય આત અને
તેભની રશપાઝત કયત યશે છે .”

(ફેશાય

૨૭/૫૯/શદીવ ૨૫).
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૧૬૧૩) અફાન ણફન તગ્રીફએ શદીવ લણુલી
કે : રૂશ એ જજબ્રઈર અને નભકાઈરથી ભશાન
ભખ્લુક છે . તે શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) ની
વાથે શત અને તેઓની રશપાઝત કયત અને
(તેઓના કામુભાાં) તેઓને કામ્માફ ફનાલત
અને તે શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ના ફાદ
અઇમ્ભાશ

(અ.મુ.વ.)

ની

વાથે

શમ

છે .”

(ફેશાય ૨૫/૫૯/શદીવ ૨૯).
ફાફ – ૧૮ : ઈભાભ (અ.વ.)ને ઇલ્ભ નલળે કે
જે તેભની ાવે જે વશીપા છે તેભાાં લધાય કયે
છે . અથલા યીલામાતની ળયશ જણાલે છે . તે
રૂશ તયપથી શમ છે .
આ ફાફભાાં ૫ શદીવ છે .
૧૬૨૭) ઈબ્રાશીભ ણફન ઉભયે શદીવ લણુલી કે
: “ભેં શ. ઈભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)ને કહ્ુાં :
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“ભને એ ઇલ્ભ નલળે જણાલ કે જે તભ જાણ
છ શુ ાં તે તભાયાભાાંથી અમુક વ્મશ્ક્ત થી ફીજા
અમુક રક સુધી એક ફીજાના જફાનના
લવીરાથી અથલા શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)
તયપથી તભાયી ાવે કઈ રખાણ છે ? ઈભાભ
(અ.વ.) “આ ફાફત તેના કયતા ણ લધાયે
ભશાન છે . શુ ાં તે અલ્રાશન આ કર નથી
વાાંબળ્મ કે “ આલી યીતે અભએ અભાયા હક
ુ ભ
ભાાંથી રૂશની તભાયા તયપ લશી કયી (આ
શેરા) તભ રકતાફ અને ઈભાન શુ ાં છે તે
જાણતા ન શતા.” ભેં કહ્ુાં : “શા” ઈભાભ (અ.વ.)
“જમાયે અલ્રાશે તેઓને આ રૂશ અતા કયી છે
જેના થકીત તેઓએ જાણ્યુ.ાં આલી જ યીતે
જમાયે તે (રૂશ) કઈ ફાંદા સુધી શોંચે છે ત તે
તેના લડે ઇલ્ભ અને વભજ જાણે છે . આનાથી
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મુયાદ

શઝયતની

ખુદની

ઝાત

છે .(ફેશાય

૨૫/૬૨/શદીવ ૪૦).
૧૬૨૯) ઝીમાદ ણફન અફીર શલ્રારે શદીવ
લણુલી કે : “ભેં જાફીય થી આ હ્દીવને વાાંબી
જેના રીધે ભારાંુ રદર ફેચૈન થઇ ગયુ.ાં તેના
નલળે ભાયા રદરભાાં ખુફજ ફૈચેની થઇ. ભેં કહ્ુાં :
“અલ્રાશની કવભ ! આ યાશત ભેલલાની
જગ્મા નજીક છે અને તે ફાફતે હુ ાં ળશ્ક્તળાી
છાં.” આથી ભેં એક ઊંટ ખયીદ્ુાં અને હુ ાં ભદીના
તયપ ગમ. અને શ.ઈભાભ જાપય વારદક
(અ.વ.)ની

ણખદભતભાાં

ઉશ્સ્થત

થલાની

યલાનગી ભાાંગી ત તેઓએ ભને યલાનગી
આી. છી જમાયે તેભને ભાયા તયપ નઝય
કયી ત પયભાવ્યુ ાં : “અલ્રાશ જાફીય ય યશેભ
કયે , તે અભાયા તયપથી વાચુ કશે છે અને
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અલ્રાશ મુગીયશ ની ઉય રાનત કયે , તે
અભાાંયા તયપથી જુઠ કશે છે . છી પયભાવ્યુ ાં :
“અભાયા દયમ્માન શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ની
રૂશ છે .” (ફેશાય ૨૫/૬૨/શદીવ ૪૧).
ફાફ – ૧૯ : રૂશ નલળે કે અલ્રાશ (સુ.લ.ત.)
પયભાલે છે

: “રક તભને રૂશ નલળે વલાર

કયે છે ત તભ જણાલી દ કે રૂશ ભાયા
યલયરદગાય ના હક
ુ ભ ભાાંથી છે .” તે શ.યસ ૂરે
ખુદા

(વ.અ.લ.)

તથા

તેભની

અશરેફેત

(અ.મુ.વ.)ભાાં શમ છે અને તેઓને(અલ્રાશ
તયપથી)દયલણી કયે છે અને તોપીક આે છે
અને ઇલ્ભ આે છે .”
આ ફાફભાાં ૧૩ શદીવ છે .
૧૬૩૧) રશવાભ ણફન વારેભે શદીવ લણુલી :
“ભેં ઈભાભ જાપય વારદક (અ.વ.) ને પયભાલતા
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વાાંબળ્મા છે કે “ રક તભને રૂશ નલળે વલાર
કયે છે ત તભ જણાલી દ કે રૂશ ભાયા
યલયરદગાય ના હુકભ ભાાંથી છે . ઈભાભ
(અ.વ.) “(રૂશ એ) જજબ્રઈર અને નભકાઈરની
ણખલ્કત કયતા ભશાન ભખ્લ ૂક છે . ભ ૂતકાભાાં
થઇ

ગએર

રકભાાંથી

શ.ભશમ્ભદ

(વ.અ.લ.)ના નવલામ કઈની ણ વાથે તે
નશતી. અને તે અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ની વાથે
છે . તે તેઓને (અલ્રાશની તયપથી) તોપીક
આે છે અને તેઓની દયલણી કયે છે અને
એવુાં નથી કે દયે ક ચીજ કનળળથી શાાંનવર કયી
રેલાભાાં

આલે.”

મનાફીઉર

(મુખ્તવરૂર

ભઆઝીજ

ફવાએય
૭૨,

૩,

ફેશાય

૨૫/૪૭/શદીવ ૪૭).
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૧૬૪૩) મુપઝ્ઝર ણફન ઉભયે શ.ઈભાભ જાપય
વારદક

(અ.વ.)થી

શદીવ

લણુલી

કે

:

“ભઅભીન ની રૂશ અને તેના ળયીયની નભવાર
ેટીભાાં

યશેરા

ઘયે ણા

વભાન

છે

જમાયે

ેટીભાાંથી ઘયે ણા ફશાય નીકી જામ છે ત
ેટીને પેકી દે લાભાાં આલે છે અને તેની કાજી
રેલાભાાં નથી આલતી. ફેળક રૂશને ફદનભાાં
નાખલાભાાં નથી આલતી, ન ત તેભાાં દાખર
થામ છે . તે ત ફદન ભાટે

પક્ત એક

ભચ્છયદાની ની જેભ છે , અને તેણે ઘેયી રે છે .”
(મુખ્તવરૂર

ફવાએય

૩,

ફેશાય

૫૮/૪૦/શદીવ ૧૧).
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ફાફ – ૨૦ : રૂશ નલળે કે અલ્રાશે પયભાવ્યુ ાં :
‘તેના હુકભભાાંથી રૂશની વાથે પરયશતાઓને તે
નાણઝર કયે છે તે અંણફમા (અ.મુ.વ.) અને
અલવીમા (અ.મુ.વ.)ની વાથે શમ છે . અને રૂશ
તથા પરયશતાઓની દયમ્માન તપાલત નલળે.
૧૬૪૪) અબુ ફળીયે શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ભેં ઈભાભ
(અ.વ.) ને આ આમાત નલળે વલાર કમો કે :
“તે તેના ફાંદાઓભાાંથી જેને ચાશે તેના ઉય
તેના હુકભ ભાાંથી રૂશની વાથે પરયશતાઓને
નાણઝર કયે છે .” (સુ.નશર – આમાત :૨).
ઈભાભ (અ.વ.) “જજબ્રઈર (અ.વ.) કે

જે

અંણફમા (અ.મુ.વ.) ઉય નાણઝર કયલાભાાં
આલે છે . અને રૂશ તેઓની વાથે અને અલવીમા
(અ.મુ.વ.)ની વાથે શમ છે . અને તેઓનાથી
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જુદા નથી થતા. અલ્રાશ તયપથી તેઓની
દયલણી કયે છે . અને તેઓને ઇલ્ભ ળીખલે છે . ”
રાએરાશ ઈલ્લ્રાશ લ ભશમ્ભદુય યસુલલ્ુાં રાશ.
આ

ફે

જુભરા

કયલાભાાં આલે

લડે
છે

અલ્રાશની

અને

આજ

ઈફાદત
ઈફાદતને

અલ્રાશે જજન અને ઇન્વાન અને પરયશતાઓથી
ઈચ્છી છે . અને પરયશતા અને નફી (વ.અ.લ.)
અને ઇન્વાન અને જજન અલ્રાશની ઈફાદત
નથી કયતા નવલામ કે “અલ્રાશ નવલાઈ કઈ
ખુદા

નથી

અને

શ.

ભશમ્ભદ

(વ.અ.લ.)

અલ્રાશના યસ ૂર છે , તે ગલાશી લડે. અને
અલ્રાશે ભખ્લ ૂક ને ૈદા નથી કયી નવલામ કે
તેની ઈફાદત ભાટે.” (ફેશાય ૨૫/૩૬/શદીવ
૪૩).
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૧૬૪૬) વઅદ અર ઇવશાપીએ શદીવ લણુલી
કે : “ એક ભાણવ શ.અરી ઇબ્ને અફી તાણરફ
(અ.વ.)ની ણખદભત ભાાં શાજય થમ અને તેભને
ઈભાભ (અ.વ.) ને રૂશ નલળે વલાર કમો કે શુ ાં
તે જજબ્રઈર નથી? તેને શ.અરી (અ.વ.) એ
પયભાવ્યુ ાં : “જજબ્રઈર ભરાએકાભાાંથી છે . અને
રૂશ જજબ્રઈર નવલામ ની (ભખ્લ ૂક) છે . અને આ
લાતને ઘણીલાય ઉચ્ચાય કમો. ઈભાભ (અ.વ.)
ને તેણે કહ્ુાં : “આે ખુફ ભટી લાત કયી કઈ
ણ એલ અકીદ નથી ધયાલત કે રૂશ એ
જજબ્રઈર નવલામ ની (ભખ્લ ૂક) છે . આથી શ.
અરી

(અ.વ.)

એ

તેને

કહ્ુાં

:

“ત ુાં

ગુભયાશીલાાઓથી રયલામત કયી યહ્ય છે .
અલ્રાશ (સુ.લ.ત.) તેના નફી (વ.અ.લ.) ને
પયભાલે છે : ‘અલ્રાશન હુકભ આલી શોંચ્મ
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આથી તે ફાફત ઉતાલ ન કય. તેઓ જે
કઈને ળયીક ફનાલે છે તેનાથી તે ાક છે
અને ઉચ્ચ છે . અને તે પરયશતાઓને રૂશની વાથે
ઉતાયે છે . અને રૂશ એ ભરાએકા નવલામની
(ભખ્લ ૂક) છે .” (અર કાપી ૧/૨૭૪/શદીવ ૬,
ફેશાય ૨૫/૬૪/શદીવ ૪૪ અને ૫૬/ ૨૨૨).
૧૬૪૭) અબુ ફળીયે શદીવ લણુલી કે : “હુ ાં
ઈભાભ જપય વારદક (અ.વ.)ની ણખદભતભાાં
શાજય શત. છી તેભણે ઈભાભ (અ.વ.)ની
જમાયે નલરાદત થામ છે તે ફાફતન ણઝક્ર
કમો. ઈભાભ (અ.વ.) “તેભના ભાટે ળફે કદ્રભાાં
રૂશની ણઝમાયત લાજજફ છે . “ ભેં : “હુ ાં આના
ય કુયફાન થાઉં ! શુ ાં રૂશ એજ જજબ્રઈર
નથી?” ઈભાભ (અ.વ.) “જજબ્રઈર ભરાએકા
ભાાંથી છે અને રૂશ એ ભરાએકા કયતા ભશાન
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ભખ્લુક છે . શુ ાં અલ્રાશે આભ નથી પયભાવ્યુ ાં કે :
“ભરાએકા અને રૂશ તે (યાનત્રભાાં) નાણઝર થામ
છે .” (ફેશાય ૨૫/૬૪/શદીવ ૪૫).
ફાફ – ૨૧ : ઈભાભ (અ.વ.)ના નલળે કે તેઓ
એ વભમને જાણે છે કે જમાયે તેઓ આ
દુનનમાભાાંથી રૂખ્વત થળે અને અને તેઓના
(ઈલ્ભભાાં) યાનત્ર અને રદલવના લધાય કયલાભાાં
આલે છે અને તેઓને તેભની ઝાત ના શલારે
કયલભ આલતા નથી.
આ ફાફભાાં ૯ શદીવ છે .
૧૬૪૮) ઉભય ણફન મઝીદે શદીવ લણુલી કે :
“ભેં ઈભાભ જાપય વારદક (અ.વ.) ને કહ્ુાં :
“જમાયે ઈભાભ (અ.વ.) આ દુનનમાથી રૂખ્વત
થામ છે ત તેઓ જે યાનત્રભાાં દુનનમા થી કુચ
કયી જામ છે . તે યાનત્રભાાં તેભના ફાદ આલનાય
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ઈભાભ (અ.વ.)ને ઇલ્ભ શોંચે છે , જેવુાં ઇલ્ભ
તેભના શેરા ના ઈભાભ (અ.વ.) ને શત.ુાં
ઈભાભ (અ.વ.) “અથલા જે કઈ અલ્રાશ ચાશે
તે તેઓને રકતાફ લાયવાભાાં આલાભાાં આલે
છે . તેઓને તેભની ઝાતના શલારે કયલાભાાં
નથી આલતી અને તેભના (ઈલ્ભભાાં) યાનત્રના
અને રદલવના લધાય કયલાભાાં આલે છે .”
(ફેશાય ૨૬/૯૪/શદીવ ૨૮, ભકાતીબુય યસ ૂર
૩/૫૧/શદીવ ૫૬).
૧૫૬૪) માકુફ ણફન અસ્વયાુજે શદીવ લણુલી
કે : “ભેં શ.ઈભાભ જપય વારદક (અ.વ.)ને  ૂછ્ુાં
કે : “જમાયે ઈભાભ (અ.વ.) આ દુનનમાથી
રૂખ્વત થામ છે તમાયે તેભના ઈલ્ભને તેઓના
ફાદ ભન્વફ ય આલનાયા ઈભાભ (અ.વ.)ને
ળીખલી દે છે ?” આથી ઈભાભ (અ.વ.) ઈભાભ
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(અ.વ.) દુનનમાથી રૂખ્વત નથી થતા તમાાં સુધી
કે તેઓ તેભના ઈલ્ભને અલ્રાશે જેભણે ચુટી
ાં
રીધા છે તેભને ળીખલી ન દે . યાં ત ુ તેઓ
તેભની વાથે ખાભળ શમ છે . જમાયે ઈલ્ભના
લરી આ દુનનમાથી રૂખ્વત થામ છે ત તે ઇલ્ભ
લડે તેભના ફાદ ભન્વફ ય આલેર ઈભાભ
(અ.વ.) ફરે છે .” (ફેશાય ૨૬/૯૫/શદીવ
૩૨).
ફાફ – ૨૨ : ઈભાભ (અ.વ.) નલળે કે તેઓ
કમાયે એ જાણે છે કે તેઓ ઈભાભ છે .?
આ ફાફભાાં ૬ શદીવ છે .
૧૬૫૭) ભશમ્ભદ ણફન હુવૈને વપલાન ણફન
માશમાએ શદીવ લણુલી કે : “ભેં શ.ઈભાભ
અરીયઝા (અ.વ.)ને કહ્ુાં : “ભને ઈભાભ નલળે
જણાલ કે તેઓ ક્યાયે એ જાણે છે કે તેઓ
બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.698

HAJINAJI.com

ઈભાભ છે ? તમાયે કે જમાયે તેભને ખફય શોંચે
કે તેભના શેરાાંના ઈભાભ (અ.વ.) દુનનમાથી
રૂખ્વત થમા છે અથલા ત એ યીતે કે ઈભાભ
કાણઝભ (અ.વ.) ફગદાદભાાં ળશીદ થમા અને
આ અશી શતા ?” ઈભાભ (અ.વ.) “ઈભાભ
તમાયે જાણે છે કે જમાયે તેભના શેરાના
ઈભાભ આ દુનનમાથી રૂખ્વત થામ છે .” ભેં :
“કેલી યીતે તેઓ જાણે છે ? ઈભાભ : “અલ્રાશ
તે

નલળે

તેઓને

ઇલ્શાભ

કયે

છે .”

(કાપી

૧/૩૮૧/શદીવ ૪, ફેશાય ૨૭/૨૯૭/શદીવ ૧,
અને ૪૮/૨૪/શદીવ ૫૫).
૧૬૫૯) શારૂન ણફન પઝારે શદીવ લણુલી કે : “
ભેં શ.ઈભાભ જલાદ (અ.વ.)ની ળશાદતના
રદલવે ઈભાભ શાદી (અ.વ.)ને જમા કે તેઓએ
: “ ઇન્ના રીલ્રાશે લ ઇન્નાએરય્શે યાજેઉન.”
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ઈભાભ (અ.વ.) ને  ૂછલાભ આવ્યુ ાં : “આે તે
કેલી યીતે જાણ્યુ ાં ? ઈભાભ (અ.વ.) “ભાયાભાાં
એલી નલનમ્રતા દાખર થઇ કે જેને હુ ાં જાણત
નશત.” (કાપી ૧/૩૮૧/શદીવ ૫, દરાએલુર
ઈભાભશ ૨૧૯, ફેશાય ૨૭/૨૯૨/શદીવ ૩,
૫/૧૩૫/શદીવ ૧૬).
ફાફ – ૨૩ : શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) એ
ઈસ્ભે

અકફય

(વથી

ભશાન

નાભ)

અને

નબુવ્વ્તની નભયાવ અને ઈલ્ભની નભયાવ ને
તેભની લપાતના વભમે શ.અરી (અ.વ.)ને
વોંી શતી.
આ ફાફભાાં ૪ શદીવ છે .
૧૬૬૩) અબ્દુર શભીદ ણફન અબુ દય્રભીએ
શ.ઈભાભ

જાપય

વારદક

(અ.વ.)થી

શદીવ

લણુલી કે : “ફેળક, અલ્રાશ (સુ.લ.ત.)એ
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શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) તયપ લશી કયી કે
તભએ તભાયી નબુવ્વ્તને અદા કયી દીધી અને
તભાયી ઉમ્ર ણ  ૂણુ થઇ ગઈ. આથી તભ
ઇસ્ભે અકફય, અને ઈલ્ભની નભયાવ અને
નબુવ્વ્તના ઇલ્ભના આવાયને શ.અરી ઇબ્ને
અફી તાણરફ (અ.વ.)ને વોંી દ. કાયણ કે હુ ાં
જભીનને છડી નથી દે ત નવલામ કે તેભાાં ભાયા
ભાટે એક આરીભ શમ છે .કે જેના લડે ભાયી
ઇતાઅત ને ઓખલાભાાં આલે છે અને જેના
લડે ભાયી નલરામતને ઓખલાભાાં આલે છે .
અને તે એક નફીની લપાતથી રઈને ફીજા
નફીના જાશેય થલા સુધી હજ્
ુ જત ફને છે .
આથી શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)એ ઇસ્ભે અકફય
અને ઈલ્ભની નભયાવ અને નબુવ્લતના ઈલ્ભના
આવાયને
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(અ.વ.)ને

વોંી

દીધા.”

(ફેશાય

૪/૨૧૬/શદીવ ૧૧).
૧૬૬૫)

અબુ

શમ્ઝા

વભારીએ

શ.ઈભાભ

ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે :
ભેં” ઈભાભ (અ.વ.)ને પયભાલતા વાાંબળ્મા કે :
“જમાયે

શ.ભશમ્ભદ

(વ.અ.લ.)

એ

તેભની

નબુવ્વ્તને અદા કયી દીધી અને અને તેભની
ઉભય  ૂણુ થમ ગઈ છે તમાયે અલ્રાશે લશી કયી
કે અમ ભશાંભદ (વ.અ.લ.) તભાયી નબુવ્લત
 ૂણુ થઇ ગઈ ભાટે તભાયી ાવે યશેર ઈભાન,
ઇસ્ભે અકફય, ઈલ્ભની નભયાવ અને નબુવ્વ્તના
આવાય ને તભાયી અશરેફૈત (અ.મુ.વ.)ભાાંથી
શ.અરી (અ.વ.)ને વોંી દ. કાયણકે ફેળક હુ ાં
ઇલ્ભ, ઈભાન, ઇસ્ભે અકફય, ઈલ્ભની નભયાવ
અને નબુવ્વ્તના આવાયન નવરનવરાને તભાયી
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નસ્રભાથી નશી કાી નાખુાં જેલી યીતે અંણફમા
(અ.મુ.વ.)ના ઘયભાાં થી ભેં આ (નવરનવરાને)
કાપ્મ ન શત.” (અર કાપી ૨/૨૯૧/શદીવ ૨,
ફેશાય ૨૬/૪૩/શદીવ ૧૪૫).
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વળભાગ - ૧૦
ફાફ – ૧ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) તેભના ફાદ
થનાય ઈભાભ (અ.વ.) નલળે ની શ.યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.)ની લનવય્મતને જાણે છે .
આ ફાફભાાં ૧૪ શદીવ છે .
૧૬૬૭) અમ્ર ણફન અશળઅવે ખફય આી કે
ભેં શ.ઈભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)ને પયભાલતા
વાાંબળ્મા કે : “શુ ાં તભે એભ ધાય છ કે
અભાયાભાાંથી લનવય્ય્ત કયનાય, તે તે જેને
ચાશે તેના નલળે લનવય્ય્ત કયી દે છે ? નશી,
અલ્રાશની કવભ ! યાં ત ુ તે શ.યસ ૂરે ખુદા
(અ.વ.)લ. તયપથી અહ્દ પ્મભાન છે . એક
વ્મશ્ક્ત થી રઇ ફીજી વ્મશ્ક્ત સુધી
ાં એટરે સુધી
ુ અમ્ર સુધી શોંચી
કે આ અભે ઇભાભત વાશેબર
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જામ.” (અર કાપી ૧/૨૭૭/શદીવ ૨, ફેશાય
૨૩/૭૦/શદીવ ૮).
૧૬૭૦) ઉભય ણફન અમાને શદીવ લણુલી કે : “
શ.ઈભાભ જાપય વારદક (અ.વ.) એ લવીઓન
ણઝક્ર કમો અને ભેં ઈસ્ભાઈર ન ણઝક્ર કમો ત
ઈભાભ (અ.વ.) એ : “નશી, અલ્રાશની કવભ !
અમ અબુ ભશમ્ભદ ! તે (ઈભાભ (અ.વ.)ની
નનભણુક) અભાયા શાથભાાં નથી નવલાઈ કે તે
અલ્રાશની તયપથી છે . તે એક છી એક
નાણઝર કયે છે .” (અર કાપી ૧/૨૭૭/શદીવ ૧,
ફેશાય ૨૩/૭૧/શદીવ ૧૧).
૧૬૭૨)

અમ્રે

શ.ઈભાભ

જાપયે

વારદક

(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “અભ રગબગ
લીવ

રક

ઈભાભ

(અ.વ.)ની

ણખદભતભાાં

ભોજૂદ શતા, તમાયે ઈભાભ (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં
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કે : “કદાચ તભે રક એવુાં ગુભાન કય છ કે
આ અમ્રે નલરામત અભાયાભાાંથી કઈ વ્મશ્ક્ત
ના શલારે કયી દે લાએર છે . કે તે અમ્ર ને અભ
જ્માાં ચાશીએ તમાાં મ ૂકી દઈએ.(ચાશીએ તેની
નનભણુક કયી દઈએ). શયણગઝ નશી, અલ્રાશની
કવભ ! કે શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ની તયપથી
અહ્દ મભાન છે . એક છી એક વ્મશ્ક્ત
નક્કી છે એટરે સુધી કે વાશેફેઅમ્ર સુધી
શોંચી જામ.” (ફેશાય ૨૩/૭૨/શદીવ ૧૩.)
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ફાફ – ૨ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) તેઓના
મ ૃતયુના શેરા તેઓને અલ્રાશ જે જણાલે છે ,
તેના લડે એ જાણી રે છે કે તેઓએ કને લવી
ફનાલલાના છે .
આ ફાફભાાં ૪ શદીવ છે .
૧૬૮૧)

હુભયાને

શ.ઈભાભ

જાપય

વારદક

(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ભેં ઈભાભ
(અ.વ.)ને પયભાલતા વાાંબળ્મા કે “અભાયાભાાંથી
કઈ આરીભ મ ૃતયુ નથી ાભતા નવલામકે
તેઓને અલ્રાશ એ જણાલી દે છે કે તેઓએ
કને

લવી

ફનાલલાના

છે .”

(ફેશાય

૨૩/૭૩/શદીવ ૧૭).
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ફાફ – ૩: ઈભાભ (અ.વ.) તેભના મ ૃતયુના
શેરા તેભના છી થનાયા ઈભાભ (અ.વ.) ને
ઓખે છે .
આ ફાફભાાં ૪ શદીવ છે .
૧૬૯૦)

અબુ શમ્ઝાએ

શ.ઈભાભ

ભશમ્ભદ

ફારકય (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ઈભાભ
(અ.વ.) તેભના ફાદ થનાય ઈભાભ (અ.વ.)ને
જાણે છે . (ફેશાય ૨૩/૭૩/શદીવ ૨૧).
ફાફ – ૪ : ઈભાભ (અ.વ.) નલળે કે તેઓ
તેભના

ફાદ

થનાય

ઈભાભ

(અ.વ.)ને

(ઇભાભત) વોંે છે .
આ ફાફભાાં ૧૩ શદીવ છે .
૧૬૯૨) ઝયયાશએ શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ઈભાભ (અ.વ.)
એ આ આમત : “ફેળક, અલ્રાશ તભને હુકભ
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કયે છે કે તભ અભાનાત ને તેના ભાણરકને
અદા કયી દ.” (સુ.નનવા – આમત : ૫૮).
ઈભાભ અ.વ : “એક ઈભાભ ફીજા ઈભાભ
(અ.વ.) સુધી અદા કયે છે . તેભના ભાટે મગ્મ
નથી

કે

તેને

યકી

રે.”

(ફેશાય

૨૩/૨૭૫/શદીવ ૨).

૧૬૯૭) ભઅલ્રા ણફન ખુનૈળે શદીવ લણુલી કે
: “ભેં શ.ઇભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)ને આ
આમત નલળે વલાર કમો કે : “ફેળક, અલ્રાશ
તભને હુકભ કયે છે કે તભ અભાનતને તેના
ભાણરકને અદા કયી દ.”

ઈભાભ (અ.વ.)

“અલ્રાશ (વ.લ.ત.) પ્રથભ ઈભાભને હુકભ કયે
છે કે તેઓ તેભના ફાદ થનાય ઈભાભને
તેભની ાવે જે કાંઈ છે તે વોંી દે .”(કાપી
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૧/૨૭૭/શદીવ ૪, ફેશાય ૨૩/૨૭૬/શદીવ
૭).
ફાફ – ૫ : એ વભમે કે જ્માયે ફીજા ઈભાભ
તેભના શેરાના ઈભાભ ાવે જે કાંઈ શત ુાં તે
જાણે છે .
આ ફાફભાાં ૩ શદીવ છે .
૧૭૦૫) ઉફૈદ ણફન ઝયાયશે શદીવ લણુલી કે :
“તેઓએ કહ્ુાં : “અભ એ શ.ઇભાભ જાપય વારદક
(અ.વ.)ને પયભાલતા વાાંબળ્મા કે : “છી થી
થનાય

ઇભાભ

(અ.વ.)

તેભની

અગાઉના

ઈભાભ (અ.વ.)ની રૂશની ફાકી યશેર અંનતભ
ભાાં ઈલ્ભ જાણે છે .” (કાપી ૧/૨૭૪/શદીવ
૨, ફેશાય ૨૭/૨૯૪/શદીવ ૧).
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ફાફ – ૬ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) અગય એલી
વ્મશ્ક્તને ાભતે કે જે તેઓ તયપથી (ઈલ્ભને)
ફદાુશત કયી ળકતે ત તેઓ તેભને ઇલ્ભ અતા
કયતે, અને તેઓને શરાર અને શયાભની
ફાફતભાાં અલરકન કયલાની જરૂયત ન યશેતે.
આ ફાફભાાં ૫ શદીવ છે .
૧૭૨૮) ઝયીશે શદીવ લણુલી કે ભે શ.ઇભાભ
જાપય વારદક (અ.વ.)ને પયભાલતા વાાંબળ્મા કે
: “ફેળક, ભાયા નતા એ શ્રેષ્ઠ નતા શતા, તેઓ
પયભાલતા શતા કે : “અગય હુ ાં એલી ત્રણ
વ્મશ્ક્તઓને ાભી રઉં કે જેઓને હુ ાં ઇલ્ભ વોંી
દઉં, અને તેઓ તેના ભાટે મગ્મ શમ, ત
તેઓને એ ફમાન કયી દે તે કે જે નલળે તેઓ
શરાર અને શયાભભાાં અને કમાભત સુધી
થનાયી

ફાફતભાાં
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કયલાની જરૂયત ન યાખતે. : “ફેળક,અભાયી
શદીવ વખ્ત અને મુશકેર છે . તેના ય કઈ
ઈભાન નશી રાલે નવલામ એ ફાંદ કે જેના
રદરનુ ાં ઈભાન લડે અલ્રાશે ઇમ્તેશાન રઇ રીધુાં
છે .” (ફેશાય ૨/૨૧૨/શદીવ ૧).
૧૭૦૯) અન્ફવશ

ણફન

મુસઅ
ૌ ફે

શ.ઇભાભ

જાપય વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે :
“અગય તભાયા ભાટે ફીજા રક જેલા ફનાલ
ન ફનતે ત હુ ાં તભને એક રકતાફ આતે કે
તભ કઈના ભશતાજ ન યશેતે એટરે સુધી કે
શ.કાએભ (અ.ત.પ.ળ.) ઝુહયૂ પયભાલે.” (ફેશાય
૨/૨૧૨/શદીવ ૨, દરૂરૂર અખ્ફાય -૪૬).
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ફાફ – ૮ : અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) નલળે કે
ફેળક હુજ્જત, ઇતાઅત, ઇલ્ભ, અમ્ર, નશી,
અને શુજાઆત એક છે અને (તે) શ.યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.) અને શ.અરી (અ.વ.) ભાટે છે .
આ ફાફભાાં ૩ શદીવ છે .
૧૭૧૬) અબ્દુયયે શભાન ફીન કવીયે શ.ઇભાભ
જાપય વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે :
“તેઓ કે જેઓ ઈભાન રાવ્મા, તેઓની ઔરાદ
ઈભાન લડે તેઓનુ ાં અનુવયણ કયળે અભ
તેઓની વાથે તેઓની ઔરાદને ભેલી દઈશુ ાં
અને અભ તેઓના અભરભાાં કઈ કભી નશીં
કયીએ.” (સુ. ત ૂય – આમાત : ૨૧). ઈભાભ
(અ.વ.) “ઈભાન રાવ્મા થી મુયાદ શ.યસ ૂરે
ખુદા (વ.અ.લ.) અને શ.અભીરૂર ભઅભેનીન
(અ.વ.) છે . અને ઔરાદથી મુયાદ અઈમ્ભાશ
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(અ.મુ.વ.) અને અલનવમાશ છે . ‘તેઓને ભેલી
દઈશુ ાં થી મુયાદ’ શ.અરી (અ.વ.) ના નલળે
શ.ભશમ્ભદ

(વ.અ.લ.)

જે

કાંઈ

(અલ્રાશ

તયપથી) રાવ્મા છે તે નલળે તેભની ઔરાદભાાં
કભી નશીં કયે . તેઓની હુજ્જત (દરીર) એક
છે અને તેઓની ઇતાઅત ણ એક છે .” (અર
કાપી

૧/૨૭૫/શદીવ

૧,

તફ્વીયે

કુમ્ભી

૨/૨૩૬, ફેશાય ૨૫/૩૫૧/શદીવ ૫).
૧૭૧૭) શાયીવ અન્ન્સ્વયીએ શ.ઇભાભ જાપય
વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલતા કહ્ુાં કે : “ભેં
તેઓને પયભાલતા વાાંબળ્મા કે : શ.યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.) અને અભ અમ્ર નશી (હુકભ અને
ભનાઈ)ભાાં શરાર અને શયાભભાાં એક વભાન
યલીળ ધયાલીએ છીએ યાં ત ુ શ.યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.) અને શ.અરી (અ.વ.) તેઓની ખાવ
બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.714

HAJINAJI.com

પઝીરત ધયાલે છે .” (કાપી ૧/૨૭૫/શદીવ ૩,
ફેશાય ૨૫/૩૫૧/શદીવ ૬).
૧૭૧૮) અરી ણફન જાપયે

શ.ઇભાભ મ ૂવા

કાણઝભ (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “અભ
ઇલ્ભ અને શુજાઆત (ફશાદુયી)ભાાં એક વભાન
છીએ અને અભને જે પ્રભાણે હુકભ કયલાભાાં
આલે છે , તે મુજફ અભારાંુ અતા (વખાલત)
કયલાનુ ાં શમ છે .” (કાપી ૧/૨૭૫/શદીવ ૨,
ફેશાય ૨૫/૩૫૨/શદીવ ૭).
ફાફ – ૯ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) નલળે કે તેઓ
જાણે છે કે તેઓ ક્યાયે મ ૃતયુ ાભળે અને આ
ફાફત તેઓ મ ૃતયુના શેરા જાણી રે છે .
આ ફાફભાાં ૧૪ શદીવ છે .
૧૭૧૯) એશભદ ણફન હુવૈને ઇબ્ને અસ્ફાતે
શ.અભીરૂર
બસાએરૂદ્દરજાત
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શદીવ લણુલી કે : “શ.અભીરૂર ભઅભેનીન
(અ.વ.) શમ્ભાભભાાં દાખર થમા. છી તેભણે
શ.ઈભાભ શવન (અ.વ.) અને શ.ઈભાભ હુવૈન
(અ.વ.)ન ફરાંદ અલાઝ વાાંબળ્મ. આથી
આે તેઓ ફાંને (અ.વ.)ને પયભાવ્યુ ાં : “ભાયા
ભાતા નતા તભાયા ય કુયફાન થામ ! તભ
ફાંને ને શુ ાં થયુ ાં છે ? તેઓ ફાંને (અ.વ.) એ
પયભાવ્યુ ાં : “આ પાજીય ભાણવ તભાય ીછ
કયી યહ્ય શત. આથી અભએ એવુાં ગુભાન કયુું
કે તે તભને નુકળાન શોંચાડલાન ઈયાદ
ધયાલી યહ્ય છે .” ઈભાભ (અ.વ.) “તેણે છડી
દ, અલ્રાશની કવભ ! તે છૂટી નથી યહ્ય
નવલામ

કે

તે

જ

(શેત ુ)

ભાટે .”

(અર

ઉસુલસ્ુાં વીિા અળય ૧૨૪, અર ખયાએજ લર
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જયાએશ

૨/૭૭૧,

ફેશાય

૪૨/૧૯૭/શદીવ

૧૫).
૧૭૨૦) સુદૈયે શદીવ લણુલી કે : “ભેં શ.ઈભાભ
જાપય વારદક (અ.વ.)ને પયભાલતા વાાંબળ્મા
છે .

કે : “ફેળક, ભાયા લારીદ વખત ફીભાય

ડયા, તમાાં સુધી કે અભને તેભના નલળે ડય
રાગ્મ. આથી તેભના કુટુાંફી ભાાંથી અમુક
યડલા રાગ્મા. ઈભાભ (અ.વ.)એ તેઓની તયપ
જયુ ાં અને પયભાવ્યુ ાં : “હુ ાં આ ફીભાયી ભાાં મ ૃતયુ
ાભનાય નથી. ફેળક, ફે વ્મશ્ક્ત ભાયી ાવે
આવ્મા અને ભને જણાવ્યુ ાં કે : “ફેળક, હુ ાં આ
ફીભાયીભાાં મ ૃતયુ ાભનાય નથી. (એ છી)
ઈભાભ (અ.વ.) વાજા થઇ ગમા અને છી
અલ્રાશે જ્માય સુધી ચાહ્ુાં તમાય સુધી ઈભાભ
(અ.વ.) જીલતા યહ્યા. એક રદલવ જમાયે તેઓ
બસાએરૂદ્દરજાત
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તાંદુયસ્ત શતા અને કઈ ફીભાયી ધયાલતા ન
શતા તમાયે પયભાવ્યુ ાં : “અમ ભાયા પયઝાંદ ! તે
ફાંને વ્મશ્ક્તઓ એ કે જે ભાયી ફીભાયીભાાં
આવ્મા શતા, તેઓ આવ્મા શતા અને ભને
જણાવ્યુ ાં શત ુાં કે હુ ાં પરાણા રદલવે મ ૃતયુ ાભનાય
છાં.” છી ઈભાભ (અ.વ.)એ (જણાલેર) રદલવે
મ ૃતયુ ામ્મા.”
૨/૭૭૧,

(ખયાએજ

ફેશાય

લર

જયાએશ

૨૭/૨૮૭/શદીવ

૬

,

૪૬/૨૧૩/શદીવ ૧૩).
૧૭૨૧) એક વશાફીએ શદીવ લણુલી કે : “ભેં
શ.ઈભાભ અરીયઝા (અ.વ.)ને કહ્ુાં : “શુ ાં ઈભાભ
(અ.વ.) એ જાણે છે કે તેઓ ક્યાયે મ ૃતયુ
ાભળે?”

ઈભાભ

(અ.વ.)

“શા,

(અલ્રાશ

તયપથી) તસ્રીભ લડે તેઓ જાણે છે જેથી
તેઓ તેભના કામુભાાં આગ લધે.” ભેં : “મહ્યા
બસાએરૂદ્દરજાત
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ણફન

ખારીદ

એ

શ.ઈભાભ

મ ૂવા

કાણઝભ

(અ.વ.)ને જે ઝશેય આલુદ અિય અને ફર
ભકલ્મા શતા, તે નલળે શુ ાં તેઓ જાણતા શતા?”
ઈભાભ યઝા (અ.વ.) “શા, ભેં : “તેઓ જાણતા
શતા, છતા ણ તેઓએ તે ખાધુ?ાં ” ઈભાભ
(અ.વ.) “(અલ્રાશે) તેઓને ભુરલાડી દીધુાં
જેથી તેઓના પેંવર રાગુ થઈ જામ.” (ફેશાય
૨૭/૨૮૫/શદીવ ૪૨).
૧૭૨૨) ઇબ્ને મુવારપયે શદીવ લણુલી કે :
“શ.ઈભાભ જલાદ (અ.વ.)એ તેઓ જે યાનત્રભાાં
ફીભાય ડી ળશીદ થમા, તે યાનત્રની વાાંજે ભને
કહ્ુાં : “અમ અબ્દુલ્રાશ ! અલ્રાશે તેના
નફીઓભાાંથી કઈ નફી ને કઈ ની તયપ નથી
ભકલ્મા નવલામ કે તેનાથી ત્રણ ફાફતન
ઈકયાય રીધ છે . ભેં : “અમ ભાયા વયદાય ! તે
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કાંઈ ફાફત છે ?” ઈભાભ (અ.વ.) “એ ઈકયાય
કે જે અલ્રાશની ઉબુદ્દીમત અને લહ્દાનીય્ય્ત
અને અલ્રાશ જેને ચાશે તેને આગ રાલી દે
છે અને જેને ચાશે તેને ાછ યાખી દે છે . અને
અભ એ કભ અને વભાજ છીએ કે જમાયે
અભાયાભાાંથી કઈના ભાટે અલ્રાશ દુનનમા ને
વાંદ નથી કયત, ત અભ તેના તયપ
મુન્તકીર

થઇ

જઈ

છીએ.

(ફેશાય

૪/૧૧૩/શદીવ ૩૪, ૨૭/૨૮૬/શદીવ ૩).
૧૭૨૩) શમ્ઝા ણફન હભ
ુ યાને શ.ઈભાભ જાપય
વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “અભએ
શ.ઈભાભ હુવૈન (અ.વ.) ના (ભદીના)થી ફશાય
નીકલાને માદ કયુું અને ભશમ્ભદ ઇબ્ને
શન્પીમા ના ાછ યશી જલાન ણઝક્ર કમો. ત
શ.ઈભાભ વારદક (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં : “અમ
બસાએરૂદ્દરજાત
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શમ્ઝા ! હુ ાં આજે તભને એક એલી લાત ફમાન
કરાંુ છાં જેથી આ ફાફતે આજની ફેઠક છી
તભે કઈ વલાર નશી કય જ્માયે શ.ઈભાભ
હુવૈન (અ.વ.)એ વપયન ઈયાદ કમો, ત આે
ખડીઓ

ભાંગાવ્મ

અને

આે

રખ્યુ ાં

:

“ણફશ્સ્ભલ્રારશય યશભાનીય યશીભ”. હુવૈન ઇબ્ને
અરી (અ.વ.) તયપથી ફની શાનળભ તયપ ..
અમ્ભા ફાદ.. જે કઈ ભાયી વાથે જડાઈ જળે
તેને ભાયી વાથે ળશીદ કયલાભાાં આલળે. અને
જે કઈ ાછ યશી જળે, તે વપતા નશી
ાભે.

લસ્સ્રાભ.”

(અલ્રહપ
ુ

૬૫,

અર

અલરીભ અર હવ
ુ ૈન (અ.વ.) ૩૧૮, શદીવ
૧૩, ફેશાય ૪૪/૩૩, ૪૫/૮૪/શદીવ ૧૩).
૧૭૨૪) અશભદ ણફન આએઝે શદીવ લણુલી કે
: “જમાયે ભાયા નતા શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ ણફન
બસાએરૂદ્દરજાત
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અરી (અ.વ.)ની ળશાદત થઇ તે રદલવે હુ ાં
તેઓની ાવે શત. આે ભને તેભના ગુસ્ર,
કપન અને તેભના કબ્રભાાં દાખર થલા નલળે
અમુક ચીજની લવીય્ય્ત કયી. ભેં કહ્ુાં : “અમ
ભાયા નતા ! અલ્રાશની કવભ ! જ્માયથી
આ ફીભાય ડયા છ તમાયથી આજના રદલવ
જેટરા વાયી શારતભાાં આને નથી જમા. હુ ાં
આના ભોતની કઈ અવય નથી જઈ યહ્ય.”
ઈભાભ (અ.વ.) “અમ ભાયા પયઝાંદ ! શુ ાં
દીલારની ાછ તભે શ.અરી ઇબ્ને હવ
ુ ૈન
(અ.વ.) ને ુકાયતા નથી વાાંબી યહ્યા કે :
“અમ ભશમ્ભદ ! આલ જલ્દી કય.” (કાપી
૧/૨૬૦/શદીવ ૭, કશફુર ગુમ્ભાશ ૨/૧૩૯,
ફેશાય ૪૬/૨૧૩/શદીવ ૪).

બસાએરૂદ્દરજાત
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૧૭૩૨) માકુફ ણફન મઝીદે શવન ણફન અરી
અર લશળાએ શદીવ લણુલી કે : “એક મુવારપયે
અભને કહ્ુાં : “હુ ાં ઈભાભ અરીયઝા (અ.વ.)ની
વાથે ભીનાભા શત તમાયે માહ્યા ણફન ખારીદ
તમાથી વાય થમ. તેન ુ ાં ભાથુ ાં ધ ૂ થી ઢાંકાઈ
ગયુ ાં આથી ઈભાભ (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં :
“ભીસ્કીન . એ નથી જાણતા કે તેઓની વાથે
આ લે શુ ાં થલાનુ ાં છે ?” આથી ભને નલાઈ
રાગી તમાયે હુ ાં અને શારૂન ફાજુભાાં જ ઉબા
શતા. આભ તેણે તાની ફાંને આંગીઓ
ભેલીને દળાુવ્યુ.ાં મુવારપય : “હુ ાં આ શદીવન
અથુ નશત વભજ્મ, તમાાં સુધી કે અભએ તેણે
(મહ્યાને) તે (શારૂન) ની વાથે દપન કયી
દીધ.”

(કાપી

૧/૪૯૧/શદીવ

૯,

ફેશાય

૪૯/૪૪/શદીવ ૩૬).
બસાએરૂદ્દરજાત
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ફાફ – ૧૦ : જભીન હુજ્જત એટરે કે
અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ની લગય ખારી નથી
યશેતી.
આ ફાફભાાં ૧૭ શદીવ છે .
૧૭૩૩)

અબ્દુલ્રાશ

ણફન

સુરૈભાન

અર

આભેયીએ શ.ઈભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)થી
શદીવ લણુલી કે : “જભીન અલ્રાશના ઝીક્રથી
ખારી નથી શત અને તેભાાં એક હુજ્જત શમ
છે કે જે શરારને અને શયાભને જાણતા શમ છે .
અને અલ્રાશના ભાગુ તયપ દાલત આતા
શમ

છે .

જભીનભાાંથી

હુજ્જતન

(નવરનવર)કાળે નશી, વીલામ કે કમાભત
આલલાના

ચારીવ

રદલવ

શેરા.

જમાયે

હુજ્જતને ઊંચકી રેલાભાાં આલે છે , ત તોફા
ન દયલાજ ફાંધ કયી દે લાભાાં આલે છે . અને
બસાએરૂદ્દરજાત
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અગય કઈ (હુજ્જતને ઊંચકી રેલા શેરા)
ઈભાન નશી રાલે, ત તેને તેન ુ ાં ઈભાન પામદ
નશી શોંચાડે.” (સુ.અનાભ – આમત : ૧૫૮).
આલા રક અલ્રાશની ભખ્લ ૂકભાાં વોથી ખયાફ
રક છે . અને તેઓ એ છે કે જેભની નલરૂદ્ધ
કમાભત

સ્થાનત

થળે.”

(કભાલુદ્દીન

૧/૨૨૯/શ.૨૪, ફેશાય ૨૩/૪૧/શદીવ ૭૮).

૧૭૩૫) અબુ ફળીયે શ.ઈભાભ જાપય વારદક
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ફેળક, અલ્રાશ
(વ.લ.ત.) એ ફાફતથી લધાયે બુઝુગુ અને
ભશાન છે કે આ જભીનને ઈભાભ લગય છડી
દે .” (કાપી ૧/૧૭૮/શદીવ ૬, અભાલુદ્દીન
૧/૨૨૯/શદીવ ૨૬, ફેશાય ૨૩/૫૦/શદીવ
૯૫).
બસાએરૂદ્દરજાત
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૧૭૩૬) અબુ
ફારકય

શમ્ઝાએ

શ.ઈભાભ

શદીવ

(અ.વ.)થી

ભશમ્ભદ

લણુલી

કે

:

“અલ્રાશની કવભ ! શ.આદભ (અ.વ.)ની લપાત
થી રઈને કદી ણ જભીનને છડી દે લાભાાં
નથી આલી નવલામ કે તેભાાં ઈભાભ (અ.વ.)
શમ છે કે જેભના લડે અલ્રાશ તયપ રશદામત
કયલાભાાં આલે છે

અને તેઓ

અલ્રાશના

ફાંદાઓ ય અલ્રાશની હજ્
ુ જત છે . અને જભીન
અલ્રાશના ફાંદાઓ ઉય અલ્રાશની હજ્
ુ જત
લગય

ફાકી

નઅભાની

નથી

યશેતી.”

૧/૧૭૮/શદીવ

૧/૨૨૯/શદીવ

૨૬,

ફેશાય

(અર
૬,

ગેફત

કભાલુદ્દીન

૨૩/૫/શદીવ

૯૫).
૧૭૪૦) શાયીવ ણફન મુગીયશએ કહ્ુાં : “ભેં
શ.ઈભાભ વારદક (અ.વ.)ને પયભાલતા વાાંબળ્મા
બસાએરૂદ્દરજાત
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કે : “ફેળક જભીનને એક આરીભ લગય છડી
દે લાભાાં નથી આલતી કે જેભની તયપ રક
ભશતાઝ શમ છે અને તેઓ રકના ભશતાઝ
નથી શતા. તેઓ શયાભ અને શરારને જાણે
છે .” (અર ભશાવીન ૧/૨૩૪/૧૯૪, ફેશાય
૨૩/૫/શદીવ ૧૦૦, અને ૨૬/૧૭૮/શદીવ
૫૮).
૧૭૪૨) ઇળશાક ણફન અમ્ભાયે શ.ઈભાભ જાપય
વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ભેં ઈભાભ
(અ.વ.)ને

પયભાલતા વાાંબળ્મા કે : “ફેળક,

જભીન ખારી નથી યશેતી નવલામ કે તેભાાં
હુજ્જત શમ છે . જમાયે ણ ભઅભીન કઈ
ચીજભા લધાય કયે , ત તેને રટાલી દે છે
અને જમાયે કઈ ચીજભાાં કભી કયે ત તે
ચીજને તેઓના ભાટે વાં ૂણુ કયી દે છે .” (કાપી
બસાએરૂદ્દરજાત
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૧/૧૭૮/શદીવ ૨, અર ગય્ફત નઅભાની
૧/૧૩૮/શદીવ

૩,

એરલુશળયાએ

૧/૨૦૦/શદીવ ૨૯, ફેશાય ૨૩/૨૭/શદીવ
૩૭).
૧૭૪૪) ઇવશાક ણફન અમ્ભયે શ.ઈભાભ વારદક
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ફેળક, આ
જભીન એલી (ળખ્ળીય્ય્ત)થી ખારી નથી યશેતી
કે જે લધાયાને અને ઘટાડાને જાણતા શમ છે .
જમાયે મુવરભાન કઈ ચીજભાાં લધાય કયી દે
છે . ત તેને રટાલી દે છે . જમાયે તે નુકળાન
રાલે છે , ત તેને તેઓના ભાટે વાં ૂણુ કયી દે
છે . અગય આભ ના થયુ ાં ત મુવરભાન ભાટે
તેઓની ફાફત ગચ
ાં ૂ લણ રૂ થઇ જળે.”
(એલ્લુળયાએ ૧/૧૯૯/શદીવ ૨૪,

ફેશાય

૨૩/શદીવ ૧૨૭, શદીવ ૩૬).
બસાએરૂદ્દરજાત
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ફાફ – ૧૧ : આ જભીન અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)
લગય ખારી યશેતી નથી. અગય આ જભીનભાાં
(પક્ત) ફે જ વ્મશ્ક્ત યશી જામ ત ણ તે
ફન્નેભાથી એક હુજ્જત શળે.
૧૦૭૯) અફાન ણફન તગ્રીફે શ.ઈભાભ જાપય
વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “હુજ્જત
ભખ્લ ૂકના શેરા શમ છે , ભખ્લ ૂકની વાથે શમ
છે અને ભખ્લ ૂકની છી ણ શળે (અર કાપી
૧/૧૭૭/શદીવ ૪, કભાલુદ્દીન ૧/૨૨૧/શદીવ
૫, અર ઇખ્તેવાવ ૨૩, ફેશાય ૨૩/૩૮/શદીવ
૬૬).
ુ ણફન માકુફે શદીવ લણુલી કે :
૧૭૫૦) યુનવ
“ભેં

શ.ઈભાભ

જાપય

વારદક

(અ.વ.)ને

પયભાલતા વાાંબળ્મા કે : “ અગય આ દુનનમાભાાં
પક્ત ફે વ્મશ્ક્ત જ ફાકી યશી જામ, ત તે
બસાએરૂદ્દરજાત
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ફાંનેભાાંથી એક અલ્રાશની હુજ્જત યશેળ.ે ” (અર
કાપી

૧/૧૮/શદીવ

નઅભાની

૫,

૧૪૦/શદીવ

અર
૫,

ગમફાશ
કભાલુદ્દીન

૧/૩૩૩/શદીવ ૩૮, ફેશાય ૨૩/૫૨/શદીવ
૧૦૭).
ફાફ – ૧૨ જભીન ઈભાભ લગય ફાકી નથી
યશેતી, અગય ફાકી યશી જામ ત ઘવી જામ.
આ ફાફભાાં ૮ શદીવ છે .
૧૭૫૫)

અબુ શયાવાએ શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ

ફારકય (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “અગય
ઈભાભ (અ.વ.)ને આ જભીન ય થી એક 
ભાટે ણ ઉય ઊંચકી રેલાભાાં આલે ત તેના
યશેલાવીઓને

એલી

યીતે

તાની

અંદય

વભાલી રેળે જેલી યીતે દરયમાના ભજા તેના
યશેલાવી
બસાએરૂદ્દરજાત
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૧/૧૭૯/શદીવ
૧/૨૦૧/શદીવ

૧૨,
૩,

મુન્તાખ્બુર

કભાલુદ્દીન
અન્લારૂર

મુઝીઅશ ૩૩, ફેશાય ૨૩/૩૪/શદીવ ૫૬).

૧૭૫૯) સુરય્ભાન ણફન જાપય જાપયીએ શદીવ
લણુલી કે : “ભેં શ.ઈભાભ અરીયઝા (અ.વ.)ને
વલાર કમો કે શુ ાં જભીન ઈભાભ લગય ફાકી
યશી ળકે? ઈભાભ (અ.વ.) “નશી, ભેં : “અભ ત
એલી રયલામત લણુલીએ છીએ કે (જભીન)
ફાકી નથી યશેતી નવલામ કે અલ્રાશ તેના
ફાંદાઓ ય ગઝફનાક થામ ત (ફાકી ન
યશે).” ઈભાભ (અ.વ.) “ફાકી નથી યશેતી. તમાયે
(ઈભાભ લગય) તે ઘવી જામ.” (એરાલુળ
ાં યાએ
૧/૧૯૭/શદીવ ૧૫, ફેશાય ૨૩/૨૪/શદીવ
૨૯).
બસાએરૂદ્દરજાત
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ફાફ – ૧૩ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) જમાયે
દુનનમા થી રૂખ્વત થામ છે , ત તેભના છી
થનાય ઈભાભ (અ.વ.)ને જાણે છે .
આ ફાફભાાં ૨ શદીવ છે .
૧૭૬૧) અબુ જારૂદે શદીવ લણુલી કે: “ભેં
ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)ને કહ્ુાં : “હુ ાં
તભાયા ય કુયફાન થાઉં ! જમાયે તભ
એશરેફૈત

(અ.મુ.વ.)ભાાંથી

આરીભ

આ

દુનનમાભાાંથી રૂખ્વત થામ છે તમાયે કેલી યીતે
તેભના ફાદ આલનાય ઈભાભ(અ.વ.)ને ઓખે
છે ? ઈભાભ (અ.વ.) “રશદામત લડે અને લકાય
લડે

અને

એશરેફૈત

(અ.મુ.વ.)દ્વાયા

તેની

શ્રેષ્ઠતા ના ઈકયાય લડે અને તેભને કુયઆનના
ફાંને  ૃષ્ઠની દયમ્માન ની ફાફત નલળે
 ૂછલાભાાં નથી આલત,ુાં નવલામ કે તેઓ તેન
બસાએરૂદ્દરજાત
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જલાફ

આે

છે .”

(ગય્ફતે

નઅભાની

૨૪૨/શદીવ ૪૧, અર ખેવાર ૧/૨૦૦/શદીવ
૧૩, ફેશાય ૨૫/૩૯/શદીવ ૧૧).
૧૭૬૨) શરયળ ણફન મુગીયશએ શદીવ લણુલી કે
: “ભેં ઈભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)ને કહ્ુાં :
ુ અમ્ર (અ.વ.) (ઈભાભ અ.વ.)ને કેલી
“વાશેબર
યીતે ઓખલાભાાં આલે છે .? ઈભાભ (અ.વ.)
“સુકુન, લકાય, ઇલ્ભ, અને લવીય્ય્ત લડે.”
(અર ખેવાર ૧/૨૦૦/શદીવ ૧૨, ફેશાય
૨૫/૧૩૮/શદીવ ૧૦).

બસાએરૂદ્દરજાત
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ફાફ – ૧૪ : અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) નલળે કે  ૂલુ
અને નિભ ાછ ની ભખ્લ ૂક તેઓને ઓખે
છે અને તેઓની ાવે આલે છે અને તેઓના
દુશભનથી ફયાઅત કયે છે .
આ ફાફભાાં ૧૨ શદીવ છે .
૧૭૬૩) ભશમ્ભદ ણફન હુવૈને વફ્લાન ણફન
મહ્યાથી,

તેણે

શ.ઈભાભ

જાપય

તેના

અમુક

વારદક

રકથી,

(અ.વ.)થી

તેણે
તેભણે

તેભના નતાથી, તેભણે શ.ઈભાભ અરી ઇબ્ને
હુવૈન

(અ.વ.)થી,

તેઓએ

શ.અભીરૂર

ભઅભેનીન (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે :
“ફેળક, નિભ રદળાની ાછ અલ્રાશના ભાટે
એક ળશેય છે કે જેનુ ાં નાભ જાફરકા છે . તેભાાં
નવિેય શજાય ઉમ્ભત છે . તેઓભાાંથી એક ણ
ઉમ્ભત આ ઉમ્ભત જેલી નથી. તેઓ રક
બસાએરૂદ્દરજાત
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ઝફકે

તેટરી

લાય

ભાટે

ણ

અલ્રાશની

નાપયભાની નથી કયતા. તેઓ કઈ અભર
નથી કયતા અને દુઆ નથી ભાાંગતા નવલામ
યાં ત ુ શેરા ફન્ને ભાટે ફદદુઆ અને ફન્નેથી
ફયાઅત અને શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ની
અશરેફૈત

(અ.મુ.વ.)થી

નલરામત

ન

ઈઝશાય.”(ફેશાય ૩૦/૧૯૫/શદીવ ૫૮ અને
૫૪/૩૨૯/શદીવ ૧૧).
૧૭૬૪) હુવૈન ણફન જારૂદે અજાણી વ્મરકતના
લાસ્તાથી

તેણે

શ.ઈભાભ

જાપય

વારદક

(અ.વ.)ની શદીવ લણુલી કે : “ફેળક, તભાયી
આ જભીનની ાછ એક વપેદ જભીન છે .(આ
જભીન)
અલ્રાશની

ની

યોળની
ભખ્લ ૂક

તેભાાંથી
છે .

તેઓ

છે .

તેભાાં

અલ્રાશની

ઈફાદત કયે છે અને કઈને તેના ળયીક નથી
બસાએરૂદ્દરજાત
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ફનાલતા. અને તેઓ પરાણાથી ફયાઅત કયે
છે .” (ફેશાય ૫૪/૩૨૯/શદીવ ૧૨).
૧૭૬૫) અબ્દુરૌુ શભાન ણફન કવીયે શ.ઈભાભ
જાપય વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે :
“તભાયા આ સ ૂમુના ગાની ાછ ૪૦
સ ૂમુના ગાઓ છે . જેભાાં ઘણી ફધી ભખ્લ ૂક
છે . તભાયા આ ચાંદ્રની ાછ ચારીવ ૪૦ ચાંદ્ર
છે . તેભાાં ુષ્ક ભખ્લ ૂક છે . તેઓ એ નથી
જાણતા કે અલ્રાશે શ.આદભ (અ.વ.)ને ખલ્ક
કમાુ કે ખલ્ક નથી કમાુ. તેઓને પરાણા અને
પરાણા ય રાનત કયલાનુ ાં ઇલ્શાભ કયલાભાાં
આલે

છે .

(ફેશાય

૩૦/૧૯૬/શદીવ

૬૦,

૫૪/૩૨૯/શદીવ ૧૩).
૧૭૬૬) રશળાભ જલારકીએ શ.ઈભાભ જાપય
વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ફેળક,
બસાએરૂદ્દરજાત
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અલ્રાશના ભાટે દરયમાની ાછ એક ળશેય છે .
તેની

નલળાતા

સ ૂમુની

ગનતના

ચારીવ

રદલવની છે . તેભાાં એક કભ છે કે જેને કદીણ
અલ્રાશની નાપયભાની નથી કયી. અને ન ત
તેઓ ઇબ્રીવને જાણે છે . અને ના ત તેઓ
ઇબ્રીવ ની ણખલ્ક્ત નલળે જાણે છે . દયે ક વભમે
તેઓને ઇલ્કાઅ થામ છે . છી તેઓ જે કઈ
ફાફતે જરૂયતભાંદ શમ છે . તેન અભને
વલાર કયે છે , અને અભને દુઆ નલળે  ૂછે છે ,
આથી અભ તેઓને ળીખલાડીએ છીએ અને
તેઓ અભાયા કાએભ (અ.ત.પ.ળ.) નલળે અભને
વલાર કયે છે કે તેઓ ક્યાયે ઝુહય
ુ પયભાલળે,
તેઓના દયમ્માન ઈફાદત અને વખ્ત વાંઘુ
છે . તેઓના ળશયના દયલાજાઓ છે . તેના એક
દયલાજા થી ફીજા દયલાજા નુ ાં અંતય એક વ
બસાએરૂદ્દરજાત
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પયવખ છે . તેઓ તક્દીવ અને વખ્ત વાંઘુ
ધયાલે છે . અગય તભ તેઓને જઈ ર ત
તભ તભાયા અભરને ત ુચ્છ ગણળ. તેઓભાાંથી
એક ભાણવ એક ભરશના સુધી નભાઝ ઢે છે .
અને

તાના

ભાથાને

વજ્દાભાથી

નથી

ઉચકત. તેઓન ખયાક તસ્ફીશ છે અને
તેઓન શેયલેળ ાાંદડાન છે . તેઓના ચશેયા
ન ૂયથી પ્રકાનળત છે . જમાયે તેઓ અભાયાભાાંથી
કઈને જઈ રે છે ત તેને ઘેયી રે છે અને
તેના આજુફાજુ બેગા થઇ જામ છે અને તેના
ગની ભટ્ટી ને રઇ રે છે અને તેનાથી તફરુ ક
ચાશે છે . જમાયે તેઓ નભાઝ ઢે છે ત
તેઓન ગણગણાટ તેઝ ફુાંકાતા લન કયતા
લધાયે વખ્ત શમ છે . તેઓભાાંથી એક વમ ૂશ
જ્માયથી
બસાએરૂદ્દરજાત
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ઇન્તેઝાય

કયી

યહ્યા

છે ,

તમાયથી

તેઓએ

શનથમાયને શેઠા નથી મ ૂક્યા. તેઓ દુઆ કયે છે
કે તેઓને ઈભાભ (અ.વ.)ન દીદાય કયાલી દે .
તેઓભાાંથી દયે કની ઉમ્ર એક શઝાય લુ છે .
જમાયે તભ તેઓને જુઓ ત તભ તેઓભાાં
ુ (નલનમ્રતા), ખુદાન ડય અને ખુદાની
ખુશઅ
નજદીક કયનાય ફાફતની તરફને જળ.
જમાયે અભ તેઓનાથી યકાઈ જઈએ છીએ,
ત તેઓ તેને ગઝફ વભજે છે . જમાયે અભ
તેઓના ાવે આલીએ છીએ, તમાયે તેઓ
અલ્રાશથી લામદ કયે ર છે તે મુજફ ન ત
તેઓ થાકે છે કે નત શુસ્ત થામ છે . અભએ
તેઓને જેલી યીતે ળીખવ્યુ ાં શત,ુાં તે મુજફ તેઓ
અલ્રાશની રકતાફની નતરાલત કયે છે . અને
ફેળક જે કઈ અભ જાણીએ છીએ તે અગય
બસાએરૂદ્દરજાત
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રકની ઉય ઢલાભાાં આલે ત રક તેનાથી
કુફ્ર કયી ફેવે અને તેન ઈન્કાય કયી દે છે .
જમાયે

કુયઆન ફાફતે તેઓને કઈ પ્રશ્ન

લાયીદ થામ અને તેઓન તેને જાણતા ન શમ,
ત અભને તેઓ વલાર  ૂછે છે . જમાયે અભ
તેઓને જણાલીએ છીએ અને તેઓ અભાયાથી
વાાંબે છે તમાયે તેઓના વીના નલળા થઇ
જામ છે . તેઓ અલ્રાશની ાવે અભાયા ભાટે
રાાંફા વભમ સુધી ફાકી યશેલાની અને તેઓ
અભને ગુભાલી ન દે તે ભાટે દુઆ કયે છે . અને
તેઓ જાણે છે

કે

અભ તેઓને જે કાંઈ

ળીખલીએ છીએ તે અલ્રાશ તયપથી ભશાન
કૃા

છે .

તેઓ

જમાયે

શ.ઈભાભ

કાએભ

(અ.ત.પ.ળ.) ઝુહુય પયભાલળે, તમાયે તેઓની
વાથે ખુરૂજ કયળે અને તેઓ ભાાંથી શનથમાયફાંધ
બસાએરૂદ્દરજાત
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વાથીઓ આગ લધળે. તેઓ અલ્રાશ ાવે
દુઆ કયે છે કે તેઓને એ વમુશભાાં ળાનભર યાખે
કે જેના લડે તે તેના દીનની ભદદ કયે છે .
તેઓભાાં વ ૃદ્ધ અને જલાન રક છે . જમાયે
તેઓભાાંથી જલાન વ ૃદ્ધને જુએ છે , ત તેની
વાભે એક ગુરાભની જેભ ફેવી જામ છે જ્માાં
સુધી તેને વ ૃદ્ધ હુકભ ના કયે તમાાં સુધી ઉબ
નથી થત તેઓન ભાગુ છે . ઈભાભ (અ.વ.)
કઈ ફાફત ન ઈયાદ કયે છે , તેને તેઓ
તભાભ ભખ્લ ૂક કયતા લધાયે જાણે છે . જમાયે
તેઓને ઈભાભ (અ.વ.) કઈ હક
ુ ભ આે છે ત
તેઓ તેને ફજાલી રાલે છે તમાાં સુધી કે ઈભાભ
(અ.વ.) ફીજ કઈ હક
ુ ભ આે. અગય તેઓ
 ૂલુ અને નિભની ભખ્લુકાં ના દયમ્માન લાયીદ
થામ ત તેઓને એક જ ભાાં પના કયી દે .
બસાએરૂદ્દરજાત
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તેઓને રખાંડ અવય નથી કયત ુ. તેઓની
તરલાય આ રખાંડ નવલામના રખાંડ થી
ફનેરી શમ છે અગય તેઓભાાંથી કઈ તેની
તરલાય લડે શાડ ય પ્રશાય કયે ત તેના
ટુકડા કયીને ફે બાગ કયી નાખે. તેઓના લડે
ઈભાભ (અ.વ.) રશન્દ, દય્રભ, કુદુ, ત ુકુ , રૂભ
અને ફયફય થી જગ
ાં કયળે. જાફયવા અને
જાબ્રકાના દયમ્માન કે તે ફાંને ળશેય છે એક
ળશેય  ૂલુભાાં છે . અને ફીજુ ાં ળશેય નિભ ભાાં છે .
દીન લાાઓ ાવે તેઓ નશી જામ નવલામ કે
તેઓને અલ્રાશ તયપ અને ઇસ્રાભ તયપ
દાલત આળે અને જે કઈ ઇસ્રાભન ઈકયાય
નશી કયે અને મુવરભાન નશી થામ ત તેને
કતર કયી દે ળ.ે તમાાં સુધી કે  ૂલુ અને નિભના
દયમ્માન શાડ નવલામ કઈ ફાકી નશી યશે
બસાએરૂદ્દરજાત
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નવલામ કે તે ઈકયાય કયી રેળ.ે ” (ફેશાય
૨૭/૪૧/શદીવ ૩, અને ૫૪/૩૩/શદીવ ૧૮,
ભઅજ્ભ અશાદીનવર ઈભાનભર ભશદી (અ.વ.)
૪/૬૦/શદીવ ૧૧૩૫).
૧૭૬૭) અબુ વઈદ શમ્દાનીએ લણુલે છે કે :
“શ.ઈભાભ

શવન

ણફન

અરી

(અ.વ.)

એ

પયભાવ્યુ ાં કે : “ફેળક, અલ્રાશના ભાટે એક
ળશેય  ૂલુભાાં અને એક ળશેય નિભભાાં છે . તે
દયે ક ય રખાંડ ની દીલાર છે . તે દયે ક
દીલારભાાં નવિેય શઝાય દયલાજાઓ છે . દયે ક
દયલાજાભાાં ભાનલીની નવિેય શઝાય બાાઓ
દાખર થામ છે . તેભાાં કઈ ણ બાા એલી
નથી નવલામ કે તે અન્મ બાાથી અરગ છે .
તેભાાં કઈ ણ બાા નથી નવલામ કે અભ
તેને જાણીએ છીએ. તે ફાંનેભાાં અને તે ફાંનેના
બસાએરૂદ્દરજાત
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દયમ્માન ભાયા અને ભાયા બાઈના નવલામ કઈ
નફીના પયઝાંદ નથી. અને હુ ાં તેઓના ઉય
હુજ્જત છાં.” (ફેશાય ૫૪/૩૨/શદીવ ૧૪).
૧૭૬૮) કરકરશે શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ફેળક અલ્રાશે
રીરા ઝફયજદભાાંથી આ દુનનમાને ઘેયી રેનાય
એક શાડ ફનાવ્મ, આવભાનની રીરાળ
પક્ત તે શાડની રીરાળભાાંથી છે , અને તેની
ાછ અલ્રાશે એક ભખ્લ ૂકને

ખલ્ક કયી,

અલ્રાશે તેની ભખ્લ ૂક ય જે કાંઈ નભાઝ અને
ઝકાત નલગેયે લાજજફ કયુું છે , તેભાાંથી કશુ ાં તે
કભના ઉય લાજજફ નથી કયુ.ું તેઓ દયે ક આ
ઉમ્ભતના ફે ભાણવને રાનત કયે છે .(આભ
કશી) છી તે ફાંનેના નાભ રીધા). (ફેશાય
૨૭/૪૭/શદીવ ૧૦, ૫૭/૧૨૧/શદીવ ૯).
બસાએરૂદ્દરજાત
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૧૭૬૯) તેણે ઓફેદુલ્રાશ ણફન અબ્દુલ્રાશ
દહ્શાનએ

શ.ઈભાભ

અરીયઝા

(અ.વ.)થી

શદીવ લણુલી કે : “ભેં ઈભાભ (અ.વ.)ને
પયભાલતા વાાંબળ્મા કે : “ફેળક, અલ્રાશ ના
ભાટે આ ભેદાન ની ાછ રીર ઝફયજદ છે
તેની રીરાળ લડે આવભાન ણ રીલુાં છે .” આ
ભેદાન શુ ાં છે ? ઈભાભ (અ.વ.)એ : “યદ છે .
તેની ાછ નવિેય શઝાય દુનનમા છે . ઇન્વાન
અને જજન્નાતની વાંખ્મા કયતા લધાયે . તેઓ
દયે ક પરાણા અને પરાણા ય રાનત કયે છે .”
૧૭૭૦) અજરાન અબુ વારેશ ે શદીવ લણુલી કે
:

ભેં

શ.ઈભાભ

જાપય

વારદક

(અ.વ.)ને

જ.આદભ (અ.વ.)ના કુબ્ફા –ગુફ
ાં જ નલળે  ૂછ્ુાં
આથી ભેં કહ્ુાં : “શુ ાં આદભ (અ.વ.)ન કુબ્ફ
છે .?” ત ઈભાભ (અ.વ.)એ : “શા, અલ્રાશની
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કવભ ! ઘણા ફધા ગુફ
ાં જ છે . તભાયી આ
નિભ દીળાની ાછ ૩૯ વપેદ જભીન
આલેરી છે . જે ભખ્લ ૂકથી બયાએરી છે . તેના
ન ૂયથી તેઓ પ્રકાનળત થએરા છે . તેઓએ એક
રક

ઝફકે

તેટરા

વભમ

ભાટે

ણ

અલ્રાશની નાપયભાની નથી કયી તેઓ એ ણ
જાણતા નથી કે અલ્રાશે શ.આદભ (અ.વ.)ને
ૈદા કામુ છે કે નશી તેઓ પરાણા અને
પરાણાથી તફયાુ કયે છે .” ઈભાભ (અ.વ.)ને
કશેલાભાાં આવ્યુ ાં કે : “જમાયે કે તેઓ એ ણ
જાણતા નથી કે અલ્રાશે શ.આદભ (અ.વ.)ને
ખલ્ક કમાુ છે કે નશી, ત છી તેઓ પરાણા
અને પરાણા થી તફયાુ કેલી યીતે કયે છે ? ”
ઈભાભ (અ.વ.)એ વલાર  ૂછનાય ને : “શુ ાં ત ુાં
ઇબ્રીવને ઓખે છે ? ત તેણે : નશી, ફરકે
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ખફય આલાભાાં આલી શલાથી (ઓખુાં છાં).
ઈભાભ (અ.વ.) તને ઇબ્રીવ ય રાનત અને
તફયાુ કયલાન હુકભ કયલાભાાં આવ્મ છે ? તેણે
: “શા, ઈભાભ (અ.વ.): “આ રકનુ ાં કાભ ણ
આલી જ યીતે છે .” (ફેશાય ૨૭/૪૫/શદીવ ૫).
૧૭૭૧) જાફીયે શ. ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ભેં

શ.ઈભાભ

ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)ને પયભાલતા વાાંબળ્મા
કે : “ફેળક તભાયા આ સ ૂમુની ાછ ચારીવ
સ ૂમુના

ગા

છે .

દયે ક

સ ૂમુના

દયમ્માન

ચારીવ લુન ુ ાં (અંતય) છે . તેભાાં ુષ્ક
ભખ્લ ૂક છે . તેઓ એ નથી જાણતા કે અલ્રાશે
શ.આદભ (અ.વ.)ને ખરક કમાુ

છે કે નશી?

અને તભાયા આ ચાંદ્રની ાછ ચારીવ ચાંદ્ર છે .
દયે ક ચાંદ્ર દયમ્માન ચારીવ રદલવનુ ાં (અંતય)
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છે . તેભાાં ુષ્ક ભખ્લ ૂક છે . તેઓ એ નથી
જાણતા કે અલ્રાશે શ.આદભ (અ.વ.)ને ખલ્ક
કમાુ છે કે નરશ, જે યીતે કીડીને ઇલ્શાભ
કયલાભાાં આવ્યુ ાં શત,ુાં તે યીતે તેઓને પ્રથભ
અને ફીજા ય રાનત કયલાનુ ાં દયે ક વભમે
ઇલ્શાભ કયલાભાાં આલે છે . તેઓના ઉય
પરયશતાઓ નનયુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે . કે
જમાયે તે રક એ ફાંનેનાાં ઉય રાનત નથી
કયતા ત તેઓને અઝાફ કયલાભાાં આલે છે .”
(ફેશાય ૨૭/૪૫/શદીવ ૬).
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ફાફ – ૧૫ : અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) જમાયે કઈ
સુરતાન-શારકભની ાવે જામ છે અને તેઓ
તેભના અને શાકીભ ના દયમ્માન કાંઈ શાઈર
થામ તેવ ુાં ચાશે છે ત તેભ કયે છે .
આ ફાફભાાં ૩ શદીવ છે .
૧૭૭૫) અરી ણફન મુમાસ્વીયે શદીવ લણુલી કે
: “જમાયે શ.ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.) અબુ
જાપય ભન્સુય ાવે આવ્મા ત તેને તેના
ગુરાભને તાની નજદીક ઉંચી જગ્માએ ઉબ
યાખ્મ અને તેને કહ્ુાં કે : “જ્માયે ઈભાભ
(અ.વ.)ભાયી ાવે આલે તમાયે

ત ુાં તેભની

ગયદન ઉડાલી દે જે. જ્માયે શ.ઈભાભ જાપય
વારદક (અ.વ.) તળયીપ રાવ્મા ત ઈભાભ
(અ.વ.)એ ભન્સુય તયપ જયુ ાં અને ઈભાભ
(અ.વ.)એ તાની જાતે –સ્લગત ણઝક્ર ડય
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તેને વભજી ન ળકાયુ ાં કે શુ ાં ઢમા, છી ઈભાભ
(અ.વ.)એ ફરાંદ આલાઝે કહ્ુાં : “અમ તાની
તભાભ ભખ્લ ૂક ભાટે કાપી છે તેનાથી કઈ ણ
કાપી નથી. અબ્દુલ્રાશ ણફન અરી ના ળય
નલરૂદ્ધ ભાયા ભાટે કાપી થઇ જા” છી અબુ
જાપય તેના ગુરાભને જમ ળકત ના શત
યાં ત ુ ન ત તેન ગુરાભ તેને જઈ યહ્ય શત.
અબુ જાપયે કહ્ુાં : “અમ જાપય ણફન ભશમ્ભદ !
ભેં તભને આ ગયભીભાાં તકરીપ આી આી
છે . ભાટે આ ાછા પયી જાઓ. આથી ઈભાભ
વારદક (અ.વ.)એ તેની ાવેથી યત પમાુ.
આથી અબુ જાપયે તેના ગુરાભને કહ્ુાં : “ભેં તને
જે હક
ુ ભ કમો શત તે ફજાલી રાલતા તને કાંઈ
ફાફતે યકી રીધ?” ગુરાભ : “અલ્રાશની
કવભ ! હુ ાં ઈભાભ (અ.વ.)ને ન શત જઈ
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ળકત ભાયા અને ઈભાભ (અ.વ.)નાાં દયમ્માન
કઈ ચીઝ અલયધ રૂ થઇ ગઈ શતી.” આથી
અબુ જાપયે : “અલ્રાશની કવભ ! અગય જ તે
આ લાત કઈને ણ કયીળ ત હુ ાં તને ચક્કવ
કતર કયી દઈળ.”
૧૭૭૬) મુઆનલમા ણફન લશફએ લણુવ્યુ ાં કે :
“હુ ાં શ.ઈભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)ની વાથે
ભદીનાભાાં શત, તેઓ તેભના ખચ્ચય ય
વલાય શતા. અભ ફાઝાય તયપ જઈ યહ્યા શતા
અથલા ફઝાયની નજદીક શતા છી ઈભાભ
(અ.વ.) નીચે ઉતમાુ અને વજદ કમો અને
ઈભાભ (અ.વ.)એ રાાંફ વજદ કમો. હુ ાં ઈભાભ
(અ.વ.)ની યાશ જઈ યહ્ય શત છી ઈભાભ
(અ.વ.)એ તેભનુ ાં ભાથુ ાં વજ્દાભાથી ઉચક્ુ.ાં ભેં
કહ્ુાં : “હુ ાં આના ય કુયફાન થાઉં ! ભેં આ
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(અ.વ.)ને જમા કે આ (અ.વ.) નીચે ઉતમાુ
અને આે વજદ કમો? ઈભાભ (અ.વ.)એ :
“ભેં ભાયા ઉયની અલ્રાશની નએભતને માદ
કયી (એ ભાટે ભેં વજદ કમો).” ભેં : “આ
(અ.વ.)એ ફઝાયની નજદીક વજદ કમો કે
જ્માયે રક આલી ને જઈ યહ્યા શતા?” ઈભાભ
(અ.વ.) “ભને કઈએ ણ નથી જમ” (ફેશાય
૪૭/૨૧/શદીવ ૧૯).
૧૭૭૭) મુપઝ્ઝર ણફન ઉભયે શદીવ લણુલી કે
: “શ.ઈભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)અને ફની
ઉભય્માના અમુક રક દયમ્માન કઈ ફાફતે
ભતબેદ થમ આથી ઈભાભ વારદક (અ.વ.)
વયકાયી

કચેયીભાાં

દયફાયીઓની વાભે

દાખર
ઉબા

થમા

યહ્યા.

અને

શાકીભ

:

તેઓને આલલાની યલાનગી કણે આી?
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તેઓ : “અલ્રાશની કવભ ! અભ ત કઈને
ણ નથી જઈ યહ્યા.” (ફેશાય ૪૭/૯૨/શદીવ
૧૦૨).
ફાફ – ૧૬ : અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) એ છે કે
જેઓનાાં નલળે અલ્રાશે પયભાવ્યુ ાં છે કે તેઓ
જન્નતીઓને અને જશન્નભીઓને જાણે છે .
આ ફાફભાાં ૧૯ શદીવ છે .
૧૭૭૮) રશલ્કાભે શ. ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “આ આમત
“અઅયાપ ઉય અમ ૂક રક શળે કે જેઓ
દયે કને

તેઓની

(ચશેયાની)

નનળાની

થી

ઓખળે.” (સુ. અઅયાપ – આમત : ૪૬).
ઈભાભ (અ.વ.) એ અ આમાત નલળે પયભાવ્યુ ાં :
“ અભ તે રક છીએ કે અભાયા ભાાંથી
અઈભભાશ (અ.મુ.વ.) એ જાણે છે કે કણ આગ
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ભાાં દાખર થળે અને કણ જન્નત ભાાં દાખર
થળે. જેલી યીતે તભાયા કફીરાઓ ભાાં જાણ
છ. તભાયા ભાાંથી એક ભાણવ જાણત શઈ છે
કે તેભાાંથી કણ નેક છે

અને કણ ફદ

છે .”(તફ્વીય ફયાતીર કુપી ૪૫, મુખ્તવરૂર
ફવાએય ૫૨, ફેશાય ૨૪/ ૨૫ શદીવ ૫ ).
૧૭૮૫) મુકુયેની શદીવ લણુલી કે

: “ભેં

શ.ઈભાભ જાપય વારદક (અ.વ.)ને પયભાલતા
વાાંબળ્મા

:

“ઇબ્ને

કવ્લાઅ

શ.અભીરૂર

ભઅભેનીન (અ.વ.) ાવે આવ્મ અને છી
તેણે : “મા અભીયર ભઅભેનીન (અ.વ.) !
અઅયાપ ઉય રક શળે કે જેઓ દયે કને
તેઓની (ચશેયાની) નનળાની થી ઓખળે ?”
ઈભાભ (અ.વ.) “અભ તે અઅયાપ ના રક
છીએ કે અભ અભાયા ભદદગાય ને તેઓની
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નનળાનીથી ઓખીશુ.ાં અભ એ અઅયાપ છીએ
કે અલ્રાશને અભાયી ભાયે પાતના યસ્તા લગય
ઓખી નથી ળકાત. અભ એ ના રક
અઅયાપ છીએ કે અભને અલ્રાશ કમાભતના
રદલવે ઓખાલળે કઈ ણ જન્નતભાાં દાખર
નરશ થામ નવલામ એ કે જે અભાયી ભાઅયે પત
યાખત શમ અને અભ તેને ઓખતા શઈએ.
અને કઈ ણ જશન્નભભાાં દાખર નરશ થઇ
નવલામ એ કે જે અભાય ઇન્કાય કયે અને અભ
તેન ઇન્કાય કયીએ. ફેળક, અગય અલ્રાશ
ચાશતે ત ફાંદાઓને તેની ઝાત ની ઓખ
કયાલી

દે તે.

યાં ત ુ

તેણે

અભને

તેના

દયલાજાઓ અને તેન ભાગુ અને તેન લવીર
અને તેન ચેશય ફનાવ્મા કે જેના લડે (તેના
તયપ) રાલલાભાાં આલે છે . છી જે કઈ
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અભાયી નલરામત થી બટકી જામ અને અભાયા
ઉય ફીજા રકને પઝીરત આે, ત ફેળક
તેઓ “ યસ્તાથી બટકી ગમેરા” છે . રક કઈ
ફીજા ની ાવે નાશ ભેલે તે મગ્મ નથી. કે
જે તયપ રક જતા શઈ તે તયપ જામ. રક
કડલા ઝયણાાં તયપ જામ છે . તેભાાંના અમુકને
અમુકની અંદય લશાલી દે લાભાાં આલે છે અને જે
કઈ અભાયા તયપ આલે ત તે ખાણરવ ઝયણાાં
તયપ આલળે કે જે ખતભ નથી થત ુાં કે સુકાત ુાં
નથી.” (કાપી ૧/૧૮૪/શદીવ ૯, મુખ્તાવરૂર
ફવાઈય ૫૫, ફેશાય ૨૪/૨૫૩/શદીવ ૧૬).
૧૭૮૬) ણઝય ણફન શફૈળે શદીવ લણુલી કે :
“ભેં શ. અરી અ.વ ને પયભાલતા વાાંબળ્મા કે :
“જ્માયે ફાંદાને તેની કબ્રના ખાડાભાાં દાખર
કયલાભાાં
બસાએરૂદ્દરજાત
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પરયશતાઓ આલે છે તે ફાંને ના નાભ મુન્કાય
અને નકીય છે . તે ફાંને જે પ્રથભ વલાર તેને
કયળે તે તેના યફ નલળે છી તેના નફી નલળે
છી તેના લરી નલળે  ૂછળે. જ ફધા જલાફ
આળે ત નજાત ાભળે અને જ મુજા
ાં ઈ જળે
ત તેઓ ફાંને તેને અઝાફ કયળે. આથી એક
ભાણવે કહ્ુાં : “જે કઈ તેના યફ અને તેના
નફી ની ભાયે પત યાખત શઈ અને તેના લરી
ને ન ઓખત શઈ તેના નલળે શુ ાં કશ છ?
“ઈભાભ અ.વ એ કહ્ુાં : “તે અશ્સ્થય છે ન ત
આ તયપ છે ન ત તે તયપ છે . “અને જે કઈને
અલ્રાશ ગુભયાશ કયે ત તભે તેના ભાટે
(નજાતન) ભાગુ નરશ ાભ (સુ. નીવાઅ –
આમત

:

૧૪૩).

તેથી

તેના

ભાટે

કઈ(નજાતન) ભાગુ નથી. અને શ. નફી
બસાએરૂદ્દરજાત
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(વ.અ.લ.)ને  ૂછલાભાાં આવ્યુ ાં શત ુાં કે : “અમ
અલ્રાશ ના નફી ! લરી કણ છે ? આ
વ.અ.લ : “આ ઝભાનાભાાં તભાયા લરી અરી
અ.વ છે . તેભના ફાદ તેભના લવી છે . અને
દયે ક ઝભાના ભાાં એક આરીભ શમ છે કે
જેભના લડે અલ્રાશ તેની હુજ્જત તભાભ કયે
છે . જેથી એવુાં ન ફને કે જે યીતે તેભના ેશરા
ના ગુભયાશ રક થી જ્માયે તેભના નફીઓ
જુદા થમા તમાયે તેઓએ કહ્ુાં : “અમ અભાયા
ખુદા ! અગય ત ુએ અભાયા તયપ યસ ૂરને
ભકલ્મા શતે ત અભ ઝરીર અને રૂસ્લા થલા
ેશરા તાયી નનળાનીમનુ ાં અનુવયણ કયતે.”
(સુ. તાશા – આમાત : ૧૩૪). તેઓની
ગુમ્રાશીની રય ૂણુતા તેઓની નનળાનીમની
જેશારત છે કે જે નનળાની એ અલવીમા છે .
બસાએરૂદ્દરજાત
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આથી અલ્રાશે તેઓને જલાફ આપ્મ : “કશ કે
દયે ક યાશ જુએ છે આથી તભ ણ યાશ જુઓ
છી નજીકભાાંજ તભ જાણી રેળ કે કણ વીધા
યસ્તા લાા છે અને કણ રશદામત ામ્યુ ાં છે .?”
અને તેઓની ઉમ્ભીદ ત પક્ત એજ શતી કે
તેઓ કશે કે અભને લવીમની ભાઅયે પતની
જરૂય નથી કે અભ ઈભાભ (અ.વ.) ની
ભાઅયે પત ભેલીએ.” આના રીધે અલ્રાશે
તેઓને ઐફદાય જાણીમા. અને અલવીમા,
તેઓ વેયાતલાાઓ છે . તેઓ વેયાત ય ઉબા
શળે, જન્નતભાાં કઈ દાખર નરશ થામ નવલામ કે
જે તેઓને ઓખત શમ અને તમાયે તેને
ઓખતા શમ અને જશન્નભભાાં કઈ દાખર
નરશ થામ નવલામ કે જે તેઓને ઇન્કાય કયે અને
તેઓ તેન ઈન્કાય કયી દે . એટરા ભાટે કે તેઓ
બસાએરૂદ્દરજાત
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અલ્રાશની ભાઅયે પત યાખનાયા છે . તેઓને
અલ્રાશે

ભખ્લ ૂકથી

નભવાક

રેતી

લેાએ

ઓખાવ્મા શતા અને તેઓનુ ાં લણુન કુયાન ભાાં
કયુું અને પયભાવ્યુ ાં : “અને અઅયાપ ય અમુક
રક શળે જેઓ દયે કને તેઓની નનળાની થી
ઓખી જળે.” (સુ. અઅયાપ – આમાત : ૪૬).
તેઓ તેભના ચાશલાલાાઓ ઉય ગલાશ છે
અને નફી (વ.અ.લ.) તેઓના ય ગલાશ છે .
તેઓના ભાટે ફાંદાઓન

ઇતાઅત

કયલાન

ભીવાક રીધ શત અને નફી (વ.અ.લ.) એ
તેઓના ય ઇતાઅત ભાટેન નભવાક રીધેર
છે . છી તેઓની નબુવ્લત તેઓના ઉય જાયી
થઇ. આ જ અલ્રાશન કર છે : “તમાયે કેલી
શ્સ્થનત શળે કે અભ દયે ક ઉમ્ભત ય ગલાશને
રાલી દે શ ુ ાં અને તભને તેઓના ઉય ગલાશ
બસાએરૂદ્દરજાત
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તયીકે રાલીશુ.ાં તે રદલવે એ રક કે જે કુફ્ર
કયુું શત ુાં અને યસ ૂરની નાપયભાની કયી શતી
તેઓ એલી ઉમ્ભીદ કયળે કે તેઓને જભીન
તાની

અંદય

છાલી

રઇ

યાં ત ુ તેઓ

અલ્રાશથી કઈ લાતને છાલી નરશ ળકે.” (સુ.
નનવાઅ

–

આમાત

:

૪૧-૪૨).

(કશફુર

મુશજ્જાશ ૨૭૩, મુખ્તવરૂર ફવાએય ૫૪,
ફેશાય ૬/૨૩૩/શદીવ ૪૬).
૧૭૮૭) નસ્ર અમ્ભાયે શદીવ લણુલી કે :
“શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) એ શ.અરી (અ.વ.)
ને પયભાવ્યુ ાં કે મા અરી ! ત્રણ ફાફત એલી
છે કે હુ ાં કવભ ખાઉં છાં કે તે શક્ક છે . તભ અને
તભાયા

લવીઓ

આયીપ

છ

કે

તભાયી

ભાઅયે પત ની લગય અલ્રાશની ઓખ નથી
થઇ ળકતી. અને (તભ એલા) આયીપ છ કે
બસાએરૂદ્દરજાત
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કઈ જન્નતભાાં દાણખર નરશ થામ નવલામ કે જે
તભને

ઓખત

શમ

અને

તભ

તેને

ઓખતા શ. અને (તભ એલા) આયીપ છ કે
કઈ જશન્નભભાાં દાણખર નરશ થામ નવલામ કે જે
તભાય ઇન્કાય કયે અને તભ તેન ઇન્કાય કયી
દ.” (ખેવાર ૧/૧૫૦/શદીવ ૧૮૩. ફેશાય
૨૩/૯૯/શદીવ ૨ , ૨૪/૨૫૧/શદીવ ૯).
ફાફ – ૧૭

અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) ની વાથે

નનજીલ ચીજનુ ાં લાત કયવુ.ાં
આ ફાફભાાં ૧૯ શદીવ છે .
૧૭૯૭) અબ્દુર આઅરાએ શ.ઈભાભ જપય
વારદક (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “ શ.યસ ૂરે
ખુદા (વ.અ.લ.)ની ાવે વફેખત નાભન
મહુદી આવ્મ અને કહ્ુાં : અમ હુ ાં આની ાવે
આ (વ.અ.લ.)ના યફ નલળે  ૂછલા ભાટે
બસાએરૂદ્દરજાત
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આવ્મ છાં. અગય આ ભને જલાફ આળ
ત હુ ાં (કબ ૂર કયીળ) નરશતય હુ ાં યત ચાલ્મ
જઈળ? આ (વ.અ.લ.)એ પયભાવ્યુ ાં : “ત ુાં જે
ચાશે  ૂછી રે.” તેણે : ‘આન યફ ક્યા છે ?
આ (વ.અ.લ.) “તે દયે ક જગ્માએ છે તે કઈ
ણ જગ્માભાાં ભમાુરદત નથી.” તેણે : “ તે કેલ
છે ?” આ (વ.અ.લ.) “હુ ાં તેન કય્પ (તે કેલ
છે ) તે કેલી યીતે લણુવ.ુાં જ્માયે કે “કેવ ુાં શવુ”ાં તે
ણ અલ્રાશની ભખ્લ ૂક છે . અને અલ્રાશનુ ાં
લણુન તેની ભખ્લ ૂકથી નથી થઇ ળકત.”ુાં તેણે :
“ત છી કેલી યીતે જાણી ળકામ કે તભ નફી
છ?”

તમાયે આની આજુફાજુભાાં જે કઈ

થ્થય અને ઢેપા નલગેયે શતા તેઓ સ્ષ્ટ
અયફી બાાભાાં ફરલા રાગ્મા કે “અમ ળેખ
ફેળક,

તેઓ

બસાએરૂદ્દરજાત
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સુરેખતે કહ્ુાં : “અલ્રાશની કવભ ! આ
ફાફતને આજના રદલવ જેટરી શયણગઝ સ્ષ્ટ
ભેં નથી જઈ.” છી તેણે કહ્ુાં : “હુ ાં ગલાશી
આુ ાં છાં કે અલ્રાશના નવલામ કઈ ખુદા નથી
અને ફેળક, આ (વ.અ.લ.) અલ્રાશના યસ ૂર
છ.” (અર કાપી ૧/૯૪/શદીવ ૯, અિશીદ
૩૦૯/શદીવ ૧, ફેશાય ૩/૩૩૨/શદીવ ૩૬,
૧૭/૩૭૩/શદીવ ૨૮).
અબ્દુયુ યશભાન

૧૭૯૮)

ણફન

એશભદ

વરભાનએ શ.અભીરૂર ભઅભેનીન શ.અરી
ઇબ્ને અફી તાણરફ (અ.વ.) થી શદીવ લણુલી
કે : શ. યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) એ ભને
ફરાવ્મ અને ભને મભન તયપ ભકલ્મ, જેથી
હુ ાં તેઓના દયમ્માન સુરેશ કયાવુ.ાં આથી ભેં
તેઓને

કહ્ુાં :

બસાએરૂદ્દરજાત
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(વ.અ.લ.) ! ફેળક તેઓની વાંખ્મા લધાયે છે .
અને હુ ાં એક નલયુલાન છાં” આથી આ
(વ.અ.લ.)એ ભને પયભાવ્યુ ાં કે : “અમ અરી
(અ.વ.) ! જ્માયે તભ રપક નાભની ભટી ઘાટી
ાવે શચ તમાયે ભટા અલાજે નનદા આળ
કે : “અમ વ ૃક્ષ ! અમ ઢેપાઓ ! અમ બીની
ભાટી

!

શ.

યસ ૂરે

ખુદા

શ.

ભશમ્ભદ

(વ.અ.લ.)એ તભને વરાભ આપ્મા છે .” શ.
અરી (અ.વ.) “આથી હુ ાં ગમ અને રપક નાભની
ઘાટી ય શચ્મ કે જમાથી મભન દે ખાત ુાં શત ુાં
તેઓ દયે ક શનથમાય ફાંધ શતા ખબા ઉય
કભાન નાખેરી શતી અને ઉઘાડી તરલાય શતી
આથી ભેં ઉચ્ચ અલાજથી નનદા કયી કે : “ અમ
વ ૃક્ષ ! અમ ઢેપાઓ ! અમ બીની ભાટી ! શ.
યસ ૂરે ખુદા શ. ભશમ્ભદ (વ.અ.લ.)એ તભને
બસાએરૂદ્દરજાત
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વરાભ આપ્મા છે .” આથી કઈ ણ વ ૃક્ષ
અથલા ઢેપા કે ભાટી એલી ન શતી નવલામ કે
તે દયે ક એ એકી અલાજે શયકત કયી કે : “અને
શ.

ભશમ્ભદ

યસ ૂરે

ખુદા

(વ.અ.લ.)અને

આના ઉય વરાભ થામ”. આથી તભાભ
રકની ગનત ધીભી ડી ગઈ અને તેઓના
વલાય ધ્રુજી ઉઠયા અને તેઓના શાથ ભાાંથી
શનથમાય ડી ગમા આથી તેઓ ઝડ બેય
(ભાયી

ાવે)

આવ્મા

અને

ભેં

તેઓના

દયનભમાન સુરેશ કયાલી દીધી અને હુ ાં યત
પયી

ગમ.”

(અર

અભારી

રીસ્વાદુક

૨૨૩/શદીવ ૧ , યોઝાત ુર લાએઝીન ૧/૧૧૬,
અર ખયાએજે લર જયાએશ ૨/૪૯૨, અર
કવવ

રીયાલાંદી

૨૮૫/શદીવ

૩૫,

ફેશાય

૨૧/૩૬૨/શદીવ ૬, તાયીખે ફગદાદ ૭/૫૬,
બસાએરૂદ્દરજાત
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પઝાએલુર

ખભવતે

ભીનવવેશાશીવસુન્ન

૨/૧૨૩).
૧૭૯૯) ઝયાયશે શ. ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય
અ.વ થી શદીવ લણુલી કે : “જ્માયે શ. ઈભાભ
હુવૈન (અ.વ.)ને ળશીદ કયલાભાાં આવ્મા તમાયે
ભશમ્ભદ ણફન શનાપીમા એ શ. ઈભાભ અરી
ઇબ્ને હુવૈન (અ.વ.) તયપ કઈને ભકરીને
તેભની વાથે એકાાંત ભાાં લાત કયી કે : “અમ
ભાયા બાઈ ના ુત્ર ! તભે જાણ છ કે શ.
યસ ૂરે

ખુદા

વ.અ.લ

એ

લવીય્મત

અને

ઇભાભતને શ. અભીરૂર ભભીનીન (અ.વ.)
તયપ વોંી શતી અને તેભના ફાદ શ. ઈભાભ
શવન (અ.વ.) તયપ અને તેભના ફાદ શ.
ઈભાભ હુવૈન (અ.વ.) તયપ વોંી શતી. તભાયા
નતાને ળશીદ કયી દે લાભાાં આવ્મા છે અને
બસાએરૂદ્દરજાત
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તેભણે

કઈ લવીય્મત નથી કયી. હુ ાં તભાય

ચાચા છાં અને તભાયા નતા ન બાઈ છાં અને
હુ ાં શઝયત અરી (અ.વ.) ન પયઝાંદ છાં ભાયી
ઉભય અને ભાયી અલસ્થા (ઈભાભતનાભાટે )
તભાયા કયતા લધાયે શકદાય છે . આ ભાભરે
લવીય્મત અને ઈભાભતના ફાયાભાાં ભાયા વાથે
ઝઘડ કે નલલાદ ન કયળ.” આથી શ. ઈભાભ
અરી ઇબ્ને હવ
ુ ૈન (અ.વ.) એ પયભાવ્યુ ાં : “અમ
ચાચા ! અલ્રાશથી ડય. અને તભને જેન શક
નથી તેન દાલ ન કય. હુ ાં આને

નવીશત

કરાંુ છાં કે આ જાશીરભાથી ન થઇ જળ.”
“અમ ચાચા ! ભાયા નતા (અ.વ.)એ ઇયાક
જલાન ઈયાદ કમાુ ેશરા જ ભાયી તયપ
લવીય્મત કયી શતી અને તે નલળે ભાયા થી
અશદ તેભની ળશાદત ના થડા વભમ ેશરા
બસાએરૂદ્દરજાત
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જ રઈ રીધ શત. અને આ શ. યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.)ના શનથમાય ભાયી ાવે છે આ
ફાફતે ભાય નલયધ ન કયળ. કાયણ કે ફેળક
હુ ાં આના નલળે આયુષ્મ ના ઘટલાની અને લેય
નલખેય શારત થલાથી ડરાંુ છાં. ફેળક, અલ્રાશ
અઝ્ઝા લ જલ્ર એ લવીય્મત અને ઇભાભત
ને ઈભાભ હુવૈન (અ.વ.) ના લાંળ ભાાં યાખી છે .
અગય આ આ નલળે જાણલા ચાશતા શ ત
આઓ આણે શજયે અસ્લદ ાવે જઈએ અને
તેનાથી પેવર ચારશમે અને તે નલળે તેનાથી
ુછીએ.” શ.ઇભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)
“તેઓ ફાંને ના દયનભમાન આ લાત ભક્કાભાાં
થઇ યશી શતી. આથી તેઓ શાજયે અસ્લદ ાવે
શચ્મા. આથી ઈભાભ અરી ઇબ્ને હુવૈન અ.વ
એ ભશમ્ભદ ઇબ્ને શનાપીમા ને : “આઓ
બસાએરૂદ્દરજાત
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અલ્રાશ થી આજેઝી અને દુઆ કય અને
તેનાથી વલાર કય કે તભાયા ભાટે આ શજય
(તથય) ને ફરત કયી દે . છી તેણે  ૂછ.
આથી ભશમ્ભદે વલાર કમો અને આજેઝીથી
દુઆ કયી અને અલ્રાશથી વલાર કમો છી
શજય ને ુકામો ણ તેણે જલાફ ન આપ્મ.
છી ઈભાભ અરી ઇબ્ને હુવૈન અ.વ : “ અમ
ચાચા ! અગય આ લવી અથલા ઈભાભ શતે
ત શજય આણે જલાફ આતે.” આથી
ભશમ્ભદ એ કહ્ુાં : “અમ ભાયા બાઈ ના ુત્ર !
આ અલ્રાશથી દુઆ કય અને તેનાથી
વલાર કય. આથી ઈભાભ અરી ઇબ્ને હવ
ુ ૈન
(અ.વ.)એ તે નલળે અલ્રાશથી દુઆ કયી. છી
પયભાવ્યુ ાં : “હુ ાં તને તેના લાસ્તાથી વલાર કરાંુ
છાં કે જેણે તાયા અંદય અંણફમા (અ.મુ.વ.)ન
બસાએરૂદ્દરજાત
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નભવાક અને અલવીમા ન નભવાક અને રક
ન નભવાક મુકયુ ય કમો. અભને ઈભાભ હુવૈન
ઇબ્ને અરી (અ.વ.) છી ઈભાભ અને લવી
નલળે ખફય આ.” આથી શજયે શયકત કયી
તમાાં સુધી કે નજીક શત ુાં કે તે તેની જગ્માએથી
ડી જામ. આથી અલ્રાશ (સુ.લ.ત.)એ તેને
સ્ષ્ઠ અયફી ઝફાનભાાં ફરત કમો. કે :
“અમ ભાયા ખુદા ! ફેળક શ. ઈભાભ હુવૈન ઇબ્ને
અરી (અ.વ.) છી લવીમત અને ઇભાભત શ.
ઈભાભ અરી ઇબ્ને હવ
ુ ૈન ઇબ્ને અરી ઇબ્ને
અફી તાણરફ (અ.વ.) અને જનાફે પાતેભા
દુખ્તયે યસ ૂર સુધી શચી છે .” આથી ભશમ્ભદ
ઇબ્ને શનપીમા શ. અરી ઇબ્ને હવ
ુ ૈન (અ.વ.)ની
નલરામતભાાં ભાનીને યત પમાુ.” (અર કાપી
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૧/૩૪૮/શદીવ ૫, અર એહ્તેજાઝ ૨/૩૧૬,
ફેશાય ૪૬/૧૧૧/શદીવ ૨).

૧૮૦૧) અબુફવીયે શ. ઈભાભ જાપયે વારદક
(અ.વ.) થી શદીવ લણુલી કે : “જગે
ાં ખૈફય ના
રદલવે

શ.યસ ૂરે

ખુદા(વ.અ.લ.)ને

ઝશેય

આલાભાાં આવ્યુ.ાં આથી એ ગશત ફલ્યુ ાં કે :
“મા યસ ૂરલ્રાશ (વ.અ.લ) ! હુ ાં ઝશેય અામેર
છાં. આથી આ (વ.અ.લ.)એ આની લપાત
ના વભમે કહ્ુાં : “આજના રદલવે ભેં ખૈફયભાાં
ખાધેર ગશતભાાંથી જે ફાકી યશી ગમેર શત ુાં
તેણે ભને મ ૃતયુ સુધી શચાડી દીધ છે . કઈ
ણ નફી અથલા લવી નથી નવલામ કે તે
ળશીદ શમ.” (ફેશાય ૧૭/૪૦૫/શદીવ ૨૫,
૨૨/૫૧૬/શદીવ ૨૧).
બસાએરૂદ્દરજાત
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ફાફ – ૧૮ : અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) તથા
તેઓની અજાએફી નલળે.
આ ફાફભાાં ૫૨(ફાલન) શદીવ છે .
૧૮૦૫) ફઝેર ણફન મવાયે શ. ઈભાભ જાપયે
વારદક અ.વ થી શદીવ લણુલી કે : “શ. ઈભાભ
અરી ઇબ્ને હુવૈન (અ.વ.)ને ભધ આલાભાાં
આવ્યુ.ાં ત આે તે ીધુ.ાં છી પયભાવ્યુ ાં :
“અલ્રાશ ની કવભ ! હુ ાં એ જાણુાં છાં કે આ ભધ
ક્યાાંથી આવ્યુ ાં છે અને કાંઈ જભીન ભાાંથી આવ્યુ ાં
છે .

અને

તે

પરાણા

પરાણા

ગાભડાથી

ભેલલાભાાં આવ્યુ ાં છે .” (ફેશાય ૪૬/૭૧/શદીવ
૪૯).
૧૮૦૬) ભશમ્ભદ ણફન ઈવા ણફન ઓફેદ
અરઅફીદીએ શ. ઈભાભ જાપયે વારદક અ.વ
થી શદીવ લણુલી કે : “અલ્રાશ કઈ ણ
બસાએરૂદ્દરજાત
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ચીજના જાયી થલાની યજા નથી આત
નવલામ કે અવફાફ લડે. છી અલ્રાશે દયે ક
ચીજના ભાટે એક વફફ યાખ્મ અને દયે ક
વફફ ના ભાટે ળશુ યાખી. અને દયે ક ળશુ ના
ભાટે ચાલી યાખી અને દયે ક ચાલીના ભાટે ઇલ્ભ
યાખ્યુ.ાં અને દયે ક ચીજના ભાટે એક ફરત
દયલાજ યાખ્મ કે જે કઈ તેને ઓખે ત
તેણે અલ્રાશને ઓખી રીધ અને જે કઈ
તેન ઇન્કાય કયે ત તેણે અલ્રાશન ઇન્કાય
કમો અને તે શ. યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.) અને
અભ છીએ.” (ફેશાય ૨/૯૦/શદીવ ૧૫).
૧૮૦૯) હુવૈન ણફન ખારીદે અબુર શવન
ઈભાભ યઝા (અ.વ.) થી શદીવ લણુલી કે : “ભેં
તેઓને  ૂછ્ુાં કે, : “આ આમાત “યશભાન કે
જેણે કુયાુન ળીખવ્યુ”ાં
બસાએરૂદ્દરજાત
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અલ્રાશે કુયઆન ળીખવ્યુ.”ાં ભેં : “તેણે ઇન્વાનને
ેદા કમો અને તેને ફમાન ળીખવ્યુ.”ાં ઈભાભ
અ.વ : “તેનાથી મુયાદ શ. અભીરૂર ભઅભેનીન
(અ.વ.) છે . અલ્રાશે તેને દયે ક ચીજનુ ાં ફમાન
(સ્ષ્ટતા) ળીખલાડયુ કે જેની તભાભ રકને
જરૂયત શમ છે . (તાલીલુર આમાત ૬૧૧,
તફ્વીરૂસ્વાપી

૧૦૮૫;

૪૦/૧૪૨/શદીવ

૪૫

ફેશાય

૩૬/૧૬૪,

તફ્વીરૂર

બુશાુન

્
૫/૨૩૦/શદીવ ૧૦૨૯૮ તફ્વીયે કાઝુદ્દકાએક
૧૨/૫૫૯, તફ્વીરૂર જલશયીળળભવે રીળળબ્રે
(૬/૧૩૦).
૧૮૧૧)

એશભદ

ણફન

ભશમ્ભદે ,

ઇબ્ને

વીનાનથી, તેણે મુયાઝીભ અને મુવા ણફનથી,
તે ફાંને એ કહ્ુાં : “અભએ શ. ઈભાભ જાપયે
વારદક અ.વ ને પયભાલતા વાાંબીમા કે :
બસાએરૂદ્દરજાત
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“અભ એશરેફૈત છીએ, અલ્રાશ અભાયાભાાંથી
એલા ણે નનભણ ૂક કયે છે કે જે અલ્રાશની
રકતાફને તેના અવ્લરથી આખય સુધી જાણતા
શમ છે . ફેળક અભાયી ાવે અલ્રાશના શરાર
અને તેના શયાભ (ના ભવાએર) છે . તેન ુ ાં
છાલવુાં અભાયા ભાટે જરૂયી છે . અને અભ
તેના નલળે કઈને જણાલી નથી ળકતા.” (ફેશાય
૨/૨૧૩/શદીવ ૪).
૧૮૧૨) કાનભર અતતમ્ભાયે શદીવ લણુલી કે :
“એક રદલવ હુ ાં શ. ઈભાભ જાપયે વારદક (અ.વ.)
ની ણખદભત ભાાં શાજય શત. ત ઈભાભ
(અ.વ.)એ ભને પયભાવ્યુ ાં : “અમ કાનભર !
અભાય એક યલયરદગાય શલાનુ ાં સ્લીકાય કે
જેના તયપથી અભ નનમાફત કયીએ છીએ.
(છી) અભાયા નલળે તભ જે ચાશ તે કશ. ભેં :
બસાએરૂદ્દરજાત
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“તભાયા

ભાટે

એક

યફ

શલાન

અભ

સ્લીકાયીએ કે જેના તયપથી તભ નનમાફત કય
છ. અને તભાયા નલળે અભ જે ચારશમે તે
કશીએ?” આથી ઈભાભ અ.વ ટટ્ટાય ફેવી ગમા
અને પયભાવ્યુ ાં : “અને અભએ એભ ણ કેશવુાં
જઈએ. અલ્રાશની કવભ ! અભાયા ઇલ્ભ ભાાંથી
તભાયા

સુધી

ફતાલાલાભાાં

એક

શયપ

નથી

નવલામ
આવ્યુ”.ાં

કાંઇણ
(ફેશાય

૨૫/૨૮૩/શદીવ ૩૦).
૧૮૧૫) અફી ઉફેદશે રયલામત લણુલી કે : “ભેં
શ. ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય અ.વ ને કહ્ુાં :
“ફેળક વાણરભ ણફન અબ્ન અફી શરૂવશ એ
કહ્ુાં કે : “શુ ાં તભાયા સુધી એ લાત નથી શચી
કે : “જે કઈ એલી શારાતભાાં મ ૃતયુ ાભે કે
તેના કઈ ઈભાભ ન શમ, ત તે જાશેરીય્મત
બસાએરૂદ્દરજાત
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ની ભત ભયે છે ?” ભેં : “શા”. તેણે : “ત છી
તાયા ઈભાભ કણ છે ?” ભેં : “ભાયા ઈભાભ
આરે ભશમ્ભદ (અ.મુ.વ.) ભાાંથી ઇભાભ છે .”
આથી તેણે કહ્ુાં : “ભેં એવુાં વાાંબળ્યુ ાં નથી કે તભે
કઈ ઈભાભને ઓખતા શમ.” આથી ઈભાભ
ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)એ : “વાણરભ ય
લામ થામ ! શુ ાં વાણરભ એ જાણ છ કે
ઈભાભની ભન્ઝેરત (સ્થાન) શુ ાં શમ છે ?” જ્માાં
સુધી વાણરભ અને તભાભ રકના નલચાય
શચે તેના કયતા ઈભાભ લધાયે ભશાન અને
લધાયે

અપઝર

શમ

છે .

અને

ફેળક

અભાયાભાાંથી કઈ ણ કદી ણ મ ૃતયુ નથી
ાભતા નવલામ કે અલ્રાશ તેભના છી એલા
(ઈભાભ) ની નનભણ ૂક કયે છે કે જે તેના અભર
જેલ અભર કયે અને તેની વીયત જેલી વીયત
બસાએરૂદ્દરજાત
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ધયાલે અને જે યીતે તે (રકને) દાલત
આતા શતા, તેની તયપ દાલત આે. અને
ફેળક અલ્રાશ ભાટે કઈ રૂકાલટ નથી કે તેણે
જે દાઉદ (અ.વ.)ને અતા કયુ,ું તે સુરેભાન
(અ.વ.)ને દાઉદ (અ.વ.) ને જે કઈ અતા કયુ,ું
તેનાથી

અપઝર

અતા

કયે .”

(ફેશાય

૨૩/૫૩/શદીવ ૧૧૧).
૧૮૧૭ ) અબુ ફવીયે શ. ઈભાભ ભશમ્ભદ
ફારકય (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : આ
આમાત નલળે કે : “શુ ાં તે રક એલા રકથી
શવદ કયે છે કે જેઓને અલ્રાશે તાના ફ્ઝ્ર
થી અતા કયુું છે ? અભએ આરે ઇબ્રાશીભને
રકતાફ અને રશકભત અતા કયી છે અને અભ
તેઓને મુરકે અણઝભ (ભશાન હુકભત) અતા
કયી છે .” (સુ. નનવાઅ – આમાત : ૫૪). ઈભાભ
બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.779

HAJINAJI.com

(અ.વ.) “(મુરકે અઝીભથી મુયાદ) લાજજફ
કયલાભાાં

આલેર

ઇતાઅત

છે .”

(કાપી

૧/૧૮૬/શદીવ ૪, ફેશાય ૨૩/૨૮૭/શદીવ
૮).

૧૮૨૩) ઉભય ણફન મઝીદે શદીવ લણુલી કે :
“ભેં શ. ઈભાભ અરીયે ઝા અ.વ ને કહ્ુાં : “ફેળક
ભેં આના લારીદે બુઝુગુલાયને એક વલાર
 ૂછય શત, હુ ાં આણે ણ તે નલળે  ૂછલા
ચાહુ ાં છાં.” ઈભાભ અ.વ : “તભ કઈ ફાફતે
 ૂછી યહ્યા છ ?” ભેં : “ભેં તેઓ (અ.વ.)ને
 ૂછ્ુાં શત ુાં કે શુ ાં આની ાવે શ. યસ ૂરે ખુદા
(વ.અ.લ.)નુ ાં ઇલ્ભ અને તેઓની રકતાફ અને
લવીઓનુ ાં ઇલ્ભ અને તેઓની રકતાફ છે ?”
ઈભાભ (અ.વ.) “શા, અને તેના કયતા ણ
બસાએરૂદ્દરજાત
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લધાયે . ત ુાં જે ચાશે તે  ૂછી રે.” (ફેશાય
૨૬/૧૭૬/શદીવ ૫૪).
૧૮૨૪)

અબ્દુલ્રાશ

શ.ઈભાભ

જાપયે

લણુલી

કે

(અ.વ.)આ

:

ણફન

વારદક
“શ.અરી

ઉમ્ભતના

અરી

મઅફયે

(અ.વ.)થી
ઇબ્ને

આરીભ

શદીવ

અફીતારીફ
શતા

અને

ઇલ્ભને લાયવાભાાં યાખલાભાાં આવ્યુ ાં છે અને
અભાયાભાાંથી કઈ લપાત નથી ાભતા નવલામ
કે તે તેઓની ઔરાદભાાંથી તેને જઈ રે છે કે
જે તેના ઇલ્ભ ને જાણતા શમ અને આ ઝભીન
એક રદલવ ભાટે ણ અભાયા ભાાંથી એલા
ઈભાભ લગય ખારી નથી યશેતી કે જેભની ાવે
ઉમ્ભત નાશ રે.” ભેં : “શુ ાં ફે ઇભાભ શમ
ળકે?” ઈભાભ (અ.વ.) “નરશ, નવલામ એભ શમ
કે તે ફાંને ભાાંથી એક ખાભળ શમ અને ફરે
બસાએરૂદ્દરજાત
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નરશ તમાાં સુધી કે પ્રથભ ઈભાભ (અ.વ.)
દુનનમાથી

કુચ

કયી

જામ”.

(ફેશાય

૨૩/૫૩/શદીવ ૧૧૩).
૧૮૨૫) ફઝેરે શદીવ લણુલી કે : “ભેં શ. ઈભાભ
ભશમ્ભદ

ફારકય

(અ.વ.)ને

પયભાલતા

વાાંબળ્મા કે : “જે કાંઈ આ ઘયભાાંથી ફશાય ન
આલે તે ફાતીર છે .” (અર ઇખ્તેવાવ ૩૧,
લવએલુળનળમા

૨૭/૭૪/શદીવ

૩૩૨૩૬,

ફેશાય ૨/૯૪/શદીવ ૩૨, મુસ્તદકુંુ ર લવાએર
૧૭/૨૮૨/શદીવ ૨૧૩૫૩).
૧૮૨૮)

અબ્દુલ્રાશ

ભભીને

શ.

ઈભાભ

ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)થી રયલામત લણુલી કે
: “ળા ભાટે અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.)ને
અભીરૂર ભઅભેનીન (અ.વ.) કશેલાભાાં આલે
છે ?” આથી ઈભાભ (અ.વ.)એ ભને : “કાયણ કે
બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.782

HAJINAJI.com

ભભીનન ખયાક તેઓના તયપથી છે અને
તેઓ તે રકને ઇલ્ભન ખયાક આતા શતા”
(અર કાપી ૧/૪૧૨/શદીવ ૩, એરલુળયાુ એ
૧/૧૬૧/શદીવ

૪,

ભઆનીર

અખફાય

૧૩/૬૩, ફેશાય ૩૭/૨૯૫/શદીવ ૧૧).

૧૮૩૧) અરી ણફન જાપયે શ.ઈભાભ મુવા
કાણઝભ (અ.વ.)થી શદીવ લણુલતા કહ્ુાં કે તેણે
ઈભાભ (અ.વ.)ને પયભાલતા વાાંબળ્મા : “અગય
અભને ઇજાઝત આલાભાાં આલે ત અભ
અભાયી પઝીરત નલળે ખફય આીશુ”ાં ભેં : “શુ ાં
તે (પઝીરતભાાંથી) ઇલ્ભ ણ છે ? ઈભાભ
(અ.વ.) “ઇલ્ભ ત તેના કયતા નાની ફાફત
છે .” (ભવએર અરી ઇબ્ને જાપય ૩૨૩/શદીવ
૮૦૭, ફેશાય ૨૫/૩૭૧/શદીવ ૨૧).
બસાએરૂદ્દરજાત
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૧૮૩૮) જાફીયે શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય
(અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે : “અભ અશરેફૈત
(અ.મુ.વ.) છીએ. અભારાંુ ઇલ્ભ અલ્રાશના
ઇલ્ભભાાંથી છે અને અભાય પેવર અલ્રાશના
પેવરાભાાંથી શમ છે . અને વારદક (વાચા) ની
લાત અભ વાાંબીમે છીએ અગય તભ અભારાંુ
અનુવયણ કયળ ત તભ રશદામત ાભળ.”
(ફેશાય ૨/૯૪/શદીવ ૩૩, સુરેભ ણફન કૈ વ
૭૧૬/શદીવ

૧૭,

અર

ઈળાુદ

૧/૨૪૦,

નેહ્ઝુર શક ૩૨૬).
૧૮૪૧)

અબ્દુલ્રાશ

ણફન

અફાન

અઝઝ્ય્માતએ શદીવ લણુલી કે : “ભેં ઈભાભે
અરીયઝા (અ.વ.) ને કહ્ુાં : “ફેળક, આના
દસ્તભાાંથી એક વમુશ ે અભાયાથી વલાર કમો
કે આ તેઓના ભાટે દુઆ કય.” ઈભાભ
બસાએરૂદ્દરજાત
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(અ.વ.) “અલ્રાશની કવભ ! ફેળક તેઓના
આભાર દયયજ ભાયી ાવે યજૂ કયલાભાાં આલે
છે ”

(લવાએલુળનળમા

૧૬/૧૧૪/શદીવ

૨૧૧૨૬, મનાફીઉર ભઆજીઝ ૧૦૫, ફેશાય
૨૩/૩૪૯/શદીવ ૫૬).

૧૮૫૧) એશભદ ણફન ભશમ્ભદ વય્માયી તેના
વાથીઓભાાંથી એક થી લણુલે છે કે : “શ.ઈભાભ
શાદી (અ.વ.) “ફેળક અલ્રાશ (સુ.લ.ત.)એ
અઈભભાાંશ

(અ.મુ.વ.)ના

રદરને

તેના

ઈયાદાની જગ્મા ફતાલી છે . જ્માયે અલ્રાશ
કઈ ચીજને ચાશે છે ત તેઓ ણ તેણે ચાશે છે
અને તે અલ્રાશન કર છે . “તેઓ કશુ ાં
ચાહ્તાજ નથી નવલામ એ કે જે અલ્રાશ ચાશે
છે .” (તફ્વીરૂર કુમ્ભી ૨/૪૦૯, મુખ્તવરૂર
બસાએરૂદ્દરજાત
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ફવાએય ૬૫, ફેશાય ૨૫/૩૭૨/શદીવ ૨૩,
તફ્વીયે નુરૂવવકરૈન ૫/૫૧૯/શદીવ ૩૦).
ફાફ – ૧૯ : અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.) નલળે કે જે
શક અને મગ્મ રકના શાથ ભાાં છે તે એ છે કે
જે

તેઓના

એશરેફૈત

(અ.મુ.વ.)

ાવેથી

ખાયીજ થમેર છે અને જે કાંઈ યદ અને ફાતીર
કયામ છે કે તેઓ (રક) તયપથી છે .
આ ફાફભાાં ૪ શદીવ છે .
૧૮૫૭) ઝયાયા કશે છે કે : “હુ ાં શ.ઈભાભ
ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)ાવે શત તમાયે કૂપા
લાનવમભાાંથી એક ભાણવે ભને કહ્ુ:ાં “તેઓને શ.
અભીરૂર ભભેનીન (અ.વ.)નાાં કર નલળે  ૂછ્ુાં
કે : “તભ જે કાંઈ ચાશ તે અભને  ૂછ, તભ
કઈ ફાફતના નલળે ભને  ૂછળ નરશ નવલામ
કે હુ ાં તભને તેની ખફય આીળ.” આથી ભેં
બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.786

HAJINAJI.com

તેને વલાર કમો ત ઈભાભ અ.વ : “કઈ
ણની ાવે ઇલ્ભની કઈ ચીજ નથી, નવલામ
કે તે અભીરૂર ભભેનીન અ.વ ાવેથી ખાયીજ
થઇ છે . રક જ્માાં ચાશે તમાાં જામ, અલ્રાશની
કવભ ! ફાફત અશી સ્ષ્ટ થળે. અને તેભના
શાથ લડે તેભના વીના તયપ ઈળાય કમો.”
(કાયી ૧/૩૯૯/શદીવ ૨, અર મુન્તાઝાય ૧૦,
લાવએલુનાં ળમા ૨૭/૬૯/શદીવ ૩૩૨૨૩, ફેશાય
૪૦/૧૩૬/શદીવ ૨૭).
ફાફ – ૨૦ : આરે ભશમ્ભદ (અ.મુ.વ.)
તયપથી જે કાંઈ શચે, તેભાાં તેઓને તસ્રીભ
(વભનિત)થવુ.ાં
આ ફાફભાાં ૩૨ શદીવ છે .
૧૮૬૧) કાભીરે તમ્ભાય કશે છે કે : “ શ.ઈભાભ
ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.) અમ કાનભર ! શુ ાં આ
બસાએરૂદ્દરજાત
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આમત “ ફેળક, ભઅભીન કામ્માફ થમા.” (સુ
ુ ાં – આમત : ૧). ન અથુ ત ુાં જાણે
ભઅભેનન
છે ? ભેં : “હુ ાં આના ય કુયફાન થાઉં ! તેઓ
વપ થમા અને તેઓ કામ્માફ થમા અને
તેઓને જન્નતભાાં દાખર કયલાભાાં આવ્મા.
ઈભાભેં પયભાવ્યુ ાં : “ફેળક, તસ્રીભ થનાયાઓ
કામ્માફ થમા. ફેળક, તસ્રીભ થનાયાઓ જ
ળયીપ રક છે .” (ફેશાય ૨/૧૯૯/શદીવ ૬૦,
તફ્વીયે બુયશાન૪/૧૨/શદીવ ૭૪૪૫).
૧૮૬૨) અબ્દુલ્રાશ નજાળી : “ભેં શ.ઈભાભ
જાપય વારદક (અ.વ.)ને આ આમત નલળે
વલાર કમો કે : “નરશ, અને તેના યલયરદગાય
ની કવભ ! તેઓ તમાાં સુધી ઈભાન નરશ રાલે,
જ્માાં

સુધી

તેઓ

તેઓના

દયમ્માન

ના

ભતબેદભાાં તભને પેવર કયનાય ન ઠેયલે અને
બસાએરૂદ્દરજાત
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છી તભ જે પેવર આ તે નલળે તાની
જાતભાાં કઈ શયજ ન અનુબલે અને તભને
તસ્રીભ થઈ જામ કે જે તસ્રીભ થલાન શક
છે .” (સુયે નનવા – આમત : ૬૫). ઈભાભ
(અ.વ.) એ : “
આ આમત થી મુયાદ શ.અરી (અ.વ.) છે .”
(ફેશાય ૩૬/૯૫/શદીવ ૩૧).
૧૮૬૩) કાશેરી કશે છે કે : શ.ઈભાભ જાપય
વારદક (અ.વ.)થી લણુલે છે કે :ઈભાભ (અ.વ.)
એ આમતની નતરાલત કયી કે : “નશી. અને
તેના યલયરદગાય ની કવભ ! તેઓ તમાાં સુધી
ઈભાન નથી રાવ્મા જ્માાં સુધી તેઓ તેભના
દયમ્માન ભતબેદભાાં તભને પેવર કયનાય ન
ઠેયલે અને છી તભ જે પેવર આ તે નલળે
તાની જાતભાાં કઈ શાયજ ન અનુબલે અને
બસાએરૂદ્દરજાત
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તભને તસ્રીભ થઇ જામ કે જે તસ્રીભ થલાન
શક્ક

છે .”

ઈભાભ

(અ.વ.)

“અગય

કભ

અલ્રાશની ઈફાદત કયે અને તેની તશીદ ભાને
છી તેઓ શ.યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ના કામો
ફાફતે કશે જ આભને ફદરે તેભ શત ત
(વારાંુ થતે)તે મ ૂળરયકથઇ જળે અથલા

શ.

યસ ૂરે ખુદા (વ.અ.લ.)ના કામુ ફાફતે રદરભાાં
એઅતેયાઝ શમ ત ણ મુળરયક થઈ જળે
છી

નતરાલત

કયી

“

નશી,

અને

તેના

યલયરદગાય ની કવભ ! તેઓ તમાાં સુધી
ઈભાન નથી રાવ્મા જ્માાં સુધી તેભના ભતબેદ
દયમ્માન પેવર કયનાય તભને ન ઠેયલે છી
તભે જે પેવર આ તેના નલળે તાની
જાતભાાં કઈ શયજ ન અનુબલે અને તસ્રીભ
થઈ જામ જેલ તસ્રીભ થલાન શક છે .” છી
બસાએરૂદ્દરજાત
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આે પયભાવ્યુ ાં કે દયે ક કાભભાાં તસ્રીભ થવુ.”ાં
(તફ્વીરૂર અય્માળી ૧/૨૫૫/શદીવ ૧૮૪,
ફેશાય

૨/૧૯૯/શદીવ

૬૧,

મુસ્તાદકુર

લવાએર ૧૮/૧૮૪/શદીવ ૨૨૪૫૫).
૧૮૬૬)

ભશમ્ભદ

ણફન

મુશ્સ્રભે

શ.ઈભાભ

ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)થી શદીવ લણુલી કે :
“આ આમત “જે કઈ નેકી કયળે ત અભ તેની
નેકીભાાં લધાય કયી દઈશુ”ાં (સુ. શુયા – આમત
: ૨૩). ઈભાભ (અ.વ.) “નેકી કયલાથી મુયાદ
અભને તસ્રીભ થવુાં છે અને અભારાંુ વભથુન
કયવુાં

અને

જુઠરાલલા

નરશ.”

(કાપી

૧/૩૯૧/શદીવ ૪, તાલીલુર આમત ૫૩૨,
ફેશાય ૨/૧૬૦/શદીવ ૬).
૧૮૬૮) વઈદ ણફન ગઝ્લાન : ભેં ઈભાભ જપય
વારદક (અ.વ.)ને પયભાલતા વાાંબળ્મા કે :
બસાએરૂદ્દરજાત
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“અલ્રાશની કવભ ! અગય રક એક અલ્રાશ
ય ઈભાન રાલે અને નભાઝ કામભ કયે અને
ઝકાત આે છી તસ્રીભ ન થામ ત આના
રીધે તેઓ મુળરયક થઇ જળે. છી ઈભાભ
(અ.વ.)એ

(સુ. નનવા ની ૬૫ ભી આમત

નતરાલત કયી) “ ન એવુાં નથી તાયા યફની
વગાંધ ઈભાન નથી રાવ્મા નવલામ કે તાના
ઝઘડાભાાં તભને પેંવર કયનાય ફનાલે અને જે
કાાંઈ તભાય પેવર શમ તે ફાફતે રદર રેળ
ભાત્ર

ણ

અણગભ

ન

યાખે.”

(ફેશાય

૨/૨૦૦/શદીવ ૬૩).
૧૮૭૭) ઝયાયશ અને હુભયાન ફાંનેકશે છે . કે :
“અભાયા વાથીઓભાાંથી એક વ્મશ્ક્ત અભાયી
વાથે ફેવત શત. જ્માયે ણ તે શદીવ
વાાંબત તમાયે કશેત કે વલ્રીમુાં એટરે કે
બસાએરૂદ્દરજાત
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તસ્ભે તસ્રીભ થાઓ.” તમાાં સુધી કે તેન ુ ાં નાભ
ડી ગયુ ાં જમાયે ણ તે આલત તમાયે રક
કશેતા કે “વલ્રીભ” આવ્મ.” છી હુભયાન અને
ઝયાયશ શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ ફારકય (અ.વ.)ની
ણખદભતભાાં શાજય થમા અને કહ્ુાં : અભાયા
વાથીદાયભાાંથી એક વ્મશ્ક્ત જ્માયે આણી
શદીવભાાંથી કઈ ચીજ વાાંબે છે . ત તેઓ
કળે છે વલ્રમુાં એટરે કે તભ તસ્રીભ થાઓ.
તમાાં સુધી કે તેન ુ ાં નાભ ડી ગયુ ાં છે . તે જ્માયે
ણ આલે છે ત રક કશે છે કે “વલ્રીભ”
આવ્મ.

આથી

(અ.વ.)એ

શ.ઈભાભ

પયભાવ્યુ ાં

થનાયાઓ

કામ્માફ

થનાયાઓ

જ

:
થમા.

વહ્રીપ

ભશમ્ભદ

ફારકય

“ફેળક,

તસ્રીભ

ફેળક

તસ્રીભ

રક

છે .

(ફેશાય

૨/૨૦૧/શદીવ ૭૧).
બસાએરૂદ્દરજાત
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૧૮૮૦) વારશય કશે છે કે : “ભેં ઈભાભ ભશામ્દ
ફારકય

(અ.વ.)ને

:

“હુ ાં

ચાશલાલાાઓને

ઇખ્તેરાપ ભતબેદની શ્સ્થનતભાાં છડીને આવ્મ
છાં. તેઓ એક ફીજાથી ફેઝાયી દાખલે છે .”
ઈભાભ (અ.વ.) “તભાયે તેઓની વાથે શુ ાં કાભ?
અને

ફેળક,

રકને

ત્રણ

જલાફદાયી

આલાભાાં આલી છે . અઈમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)ની
ભાઅયે પત ભેલલી, અને તેઓ તયપથી જે કાંઈ
લાયીદ થામ તેભાાં તેઓને તસ્રીભ થવુાં અને જે
ફાફત ભાાં તેઓ ઇખ્તેરાપ કયતા શમ તેભાાં
તેઓ (અઇમ્ભાશ (અ.મુ.વ.)) તયપ રટવુ.”ાં
(અર

કાપી

૧/૩૯૦/શદીવ

૧,

ફેશાય

૨/૨૦૨/શદીવ ૭૪).
૧૮૮૨) અબુ ફળીય શ.ઈભાભ જાપય વારદક
(અ.વ.)થી આ આમત નલળે લણુલે છે કે :
બસાએરૂદ્દરજાત
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“ફેળક, જે રક એ એભ કહ્ુાં કે : “અભાય યફ
અલ્રાશ છે છી અડગ યહ્યા. તેઓના ઉય
પરયશતાઓ નાણઝર થામ છે કે : “તભ ડય નશી
અને ગભગીન ન થાઓ.” (સુ. ફસ્વેરાત આમત

:

અઇમ્ભાશ

૩૦).

ઈભાભ

(અ.મુ.વ.)

છે .

(અ.વ.)

“તેઓ

અને

અભાયા

નળમાભાાંથી જે અડગ યશે અને અભાયા હુકભને
તસ્રીભ થામ, અને અભાયી શદીવ ને અભાયા
દુશભનથી છાલે, તેના ભાટે જાયી થામ છે ,
ભરાએકાઓ તેઓનુ ાં અલ્રાશ તયપથી જન્નતની
ખુળ ખફયી વાથે સ્લાગત કયે છે . અને અલ્રાશ
ની કવભ ! એલી કભ વાય થઇ ચુકી છે કે
જેઓ તભે જે દીન ય છ તે રદન ય શતા
અને છી તેઓ અડગ યહ્યા અને અભાયા
હુકભની વાભે તસ્રીભ થમા અને અભાયી
બસાએરૂદ્દરજાત
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હ્દીવને છાલી અને અભાયા દુશભનની ાવે
તેને લેડપી નશી અને તેઓએ જે યીતે તભ ળક
કય છ તેલી યીતે ળક ન કમો ત ભરાએકા
ઓએ તેઓનુ ાં અલ્રાશ તયપથી જન્નતની ખુળ
ખફયી વાથે સ્લાગત કયુું (મુખ્તવરૂર ફવાએય
૯૬,

ફેશાય

૨/૨૦૩/શદીવ

૭૬,

૨૫/૩૬૫/શદીવ ૫).
૧૮૮૮) ઝૈદ ળહ્શાભ : “ભેં શ.ઈભાભ
વારદક (અ.વ.)ને

જાપય

કહ્ુાં : “ફેળક, અભાયે તમાાં

એક ભાણવ છે કે જેનુ ાં નાભ કુરૈફ છે . તભાયા
તયપથી કઈ ણ ચીજ આલતી નથી નવલામ
કે તે એભ કશે છે કે હુ ાં તસ્રીભ થમ” આથી
અભએ તેન ુ ાં નાભ કુરૈફે તસ્રીભ યાખી દીધુાં
છે . આથી ઈભાભ (અ.વ.)એ તેના ય યશેભત
ભકરી અને પયભાવ્યુ ાં કે : “શુ ાં તભ જાણ છ કે
બસાએરૂદ્દરજાત

ેજ.796

HAJINAJI.com

તસ્રીભ થવુાં એ શુ ાં છે ? આથી અભ ચ ૂ થઇ
ગમા. આથી ઈભાભ (અ.વ.) એ : “અલ્રાશની
કવભ ! તેનાથી મુયાદ નમ્રતા દાખલલી છે .
જેભકે અલ્રાશ પયભાલે છે : “જેઓ ઈભાન
રાવ્મા અને નેક કામો ફજાલી રાવ્મા અને
તેઓના યફ તયપ નલનમ્રતા દાખલી.” (કાપી
૧/૩૯૦/શદીવ

૩,

૨/૧૪૩/શદીવ
૩૩૯/શદીવ

૬૨૭,

તફ્વીરૂર

૧૫,
ફેશાય

યે જાલુર
ાં

અય્માળી
કળી

૨/૨૦૩/શદીવ

૮૦).
૧૮૯૦) વબ્ફાશ : “ભેં શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ
ફારકય (અ.વ.)ને કહ્ુાં : “અભ આના તયપથી
શદીવ લણુલીએ છીએ ત અભાયાભાાંથી અમુક
એભ કશે છે કે અભાયી લાત એ જ લાત છે કે જે
તેઓ (ઇભાભ (અ.મુ.વ.)) ની લાત છે . ઈભાભ
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(અ.વ.) “ત તભ શુ ાં ચાશ છ? શુ ાં તભ એવુાં
ભાન છ કે એક ઈભાભ (અ.વ.) શમ કે જેભનુ ાં
તભાયા દ્વાયા અનુવયણ કયલાભાાં આલે? અને
જે કઈ લાત ને અભાયા તયપ રટાલે તે
વરાભત થમ.” (મુખ્તવરૂર ફવાએય ૭૪,૯૨,
લવએલુળીય્મા ૨૭/૧૩૦/શદીવ ૩૩૪૦૦).
ફાફ

–

૨૧

:

નફી

અને

અઇમ્ભાશ

(અ.મુ.વ.)ના તેભની ઝાતભાાં કામોની ળશુ
અને એ રક કે જેઓ તેભની જેશારત ના
રીધે ગુલ ુ કયે છે અને અશરેફૈત (અ.મુ.વ.)ના
કરને નથી જાણતા, તેઓને યદ કયવુ.ાં
આ ફાફભાાં ૫ શદીવ છે .
૧૮૯૪) હ્ફ્વ મુઅઝ્ઝીન : “શ.ઈભાભ જાપય
વારદક (અ.વ.)એ અબુર ખિાફને ત્ર રખ્મ
કે : “ભાયા સુધી એ લાત શોંચી છે કે ળયાફ
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એ ભાણવ છે અને ઝીના એ ભાણવ છે અને
નભાઝ એ ભાણવ છે અને યઝા એ ભાણવ છે
અને જેવુાં ત ુાં કશે છે તેવ ુાં નથી. અભ દયે ક
બરાઈ નુ ાં મ ૂ છીએ અને તેની ળાખાઓ
અલ્રાશની ઇતાઅત છે . અને અભાય દુશભન
એ દયે ક ખયાફીનુ ાં મ ૂ છે અને તેની ળાખાઓ
અલ્રાશની

નાપયભાની

છે .”

છી

ઈભાભ

(અ.વ.)એ રખ્યુ ાં “જેને ઓખલાભાાં ન આવ્મ
શમ તેની કે લી યીતે ઇતાઅત થઇ ળકે અને
જેની ઇતાઅત ન કયલાભાાં આલે તેને કેલી યીતે
ઓખી ળકામ?” (મુખ્તાવરૂર ફવાએય ૨૩૭
/શદીવ ૨૪૪, ફેશાય ૨૪/૩૦૧/શદીવ ૮).
૧૮૯૫) દાઉદ ણફન પકાુદ : “શ.ઈભાભ જપય
વારદક (અ.વ.)એ પયભાવ્યુ ાં : “દયે ક આમત
ભાટે એભ ન કશ કે તે આ ભાણવ છે અને તે
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આ ભાણવ છે . કુયાનભાાંથી (થડુ)ાં શરાર છે
અને તે ભાાંથી (થડુ)ાં શયાભ છે . અને તેભાાં
તભાયા

શેરાની

ખફય

છે

અને

તભાયા

દયમ્માન જે કઈ છે , તેન પેવર છે અને
તભાયા છીની ખફય છે . તે આયીતે છે . ”
(તફ્વીરૂર અય્માવી ૧/૧૮/શદીવ ૪, ફેશાય
૨૪/૩૦૧/શદીવ ૯, ૮૯/૧૧૧/શદીવ ૧૮).
ફાફ – ૨૨ : તેના નલળે કે જે શદીવને ઓખી
નથી ળકત ત તેને યદ કયે છે .
આ ફાફભાાં ૫ શદીવ છે .
૧૮૯૮) અબુ ઉફેદા : “ભેં શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ
ફારકય (અ.વ.) ને પયભાલતા વાાંબળ્મા કે :
“અલ્રાશની કવભ ! ભાયા અસ્શાફભાાંથી ભાયા
નજીક વોથી લધાયે નપ્રમ એ છે કે જે તેઓભાાં
વોથી લધાયે યશેઝગાય શમ અને તેઓભાાં
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વોથી લધાયે ઊંડુ ઇલ્ભ ભેલેર શમ અને
તેઓભાાં

વોથી

લધાયે

અભાયી

શદીવને

છાલનાય શમ અને (ભાયા અસ્શાફભાાંથી)
વોથી ભાયી નજીક વોથી લધાયે ખયાફ અને
વોથી લધાયે ધ્રુણાસ્દ એ છે કે જે જમાયે
શદીવ ને વાાંબે છે કે જે અભાયાથી ભન્સુફ
શમ અને અભાયાથી રયલામત કયલાભાાં આલી
શમ અને તે તેને ન વભજામ ત તેન ુ ાં રદર
વાંકચામ જળે અને તેન ઈન્કાય કયળે અને જે
કાંઈ અકીદ યાખત શમ તેનાથી આ (ન
વભજામેર શદીવ)ન ઇન્કાય કયળે અને તે એ
ના જાણત શમ ત કે કદાચ અભાયા તયપથી
આલી શમ અને અભાયાભાાંથી ભન્સુફ શમ.
આના ઇન્કાયને રીધે તે અભાયી નલરામત
ભાાંથી

ફશાય
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૨/૨૨૩/શદીવ ૭, અિમ્શીવ ૪૭/શદીવ ૬૦,
લાવએલુળ
ાં ીય્મા

૨૭/૮૭/શદીવ

૩૩૨૮૪,

ફેશાય ૨/૧૮૬/શદીવ ૧૨ અને ૭૨/૭૬).
૧૯૦૦) સુરપમાન ણફન વમ્તે : “ભેં શ.ઈભાભ
જાપય વારદક (અ.વ.)ને કહ્ુાં : “હુ ાં આના ય
કુયફાન થાઉં ! ફેળક એક ભાણવ તભાયા
તયપથી અભાયી ાવે આલે છે અને તભાયા
તયપથી ભશાન ફાફતની અભને ખફય આે
છે . છી તેના રીધે અભાયા વીનાઓ વાંકચાઈ
જામ છે . તમાાં સુધી કે અભ તેને જૂઠરાલી
દઈએ છીએ.” આથી શ.ઈભાભ જાપય વારદક
(અ.વ.) એ : “શુ ાં તભને અભાયા તયપથી શદીવ
ફમાન નથી કયત? ભેં : “શા,” ઈભાભ (અ.વ.)
“શુ ાં તે રદલવને યાનત્ર અને યાનત્રને રદલવ કશે
છે ? ભેં નશી.” ઈભાભ (અ.વ.) “તેને અભાયા
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તયપ રટાલ, અગય ત ુાં (હ્દીવને) જુઠરાલી
દઈળ ત તે અભને જૂઠરાલી દીધા.” (કાપી
૧/૪૩/શદીવ

૮,

વદુક

અભારીએ

૪૨૦/શદીવ ૧૫, મુન્મત ુર મુયીદ ૨૧૫, ફેશાય
૨/૧૧૩/શદીવ ૩, ૨/૧૮૬/શદીવ ૧૩).

૧૯૦૧) અરી અસ્વી શ.ઈભાભ મ ૂવા કાણઝભ
(અ.વ.)થી : “કે ઈભાભે તેને ત્રભાાં રખ્યુ ાં કે :
“જે કાંઈ તભાયા સુધી અભાયા તયપથી શોંચે
અને જે અભાયા ભાાંથી ભન્સુફ શમ, તેના નલળે
એભ ના કશ કે આ ફાનતર છે . અગય ત ુાં
તેનાથી નલરૂદ્ધ અભાયી ફીજી શદીવને જાણત
શમ ત ણ.

કાયણ કે ત ુાં નથી જાણત કે

અભએ ળા ભાટે કહ્ુાં અને કેલી યીતે તે
નલગતલાય
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૮/૧૨૫/શદીવ ૯૫, યે જારે કળી ૪૫૪/શદીવ
૮૫૯, ફેશાય ૨/૧૮૬/શદીવ ૧૧).
૧૯૦૨) અબુ ફળીય : “શ.ઈભાભ ભશમ્ભદ
ફારકય (અ.વ.)એ : “કઈ અગય તભાયી ાવે
શદીવ રાલે ત તભ તેને જૂઠરાલ નશી. કાયણ
કે તભ નથી જાણતા કે કદાચ તે શક્ક શમ અને
તેને જૂઠરાલલાના કાયણે તભએ અલ્રાશને
તેના અળુ ય જુઠરાવ્મ ગણાળે”. (ફેશાય
૨/૧૮૬/શદીવ ૧૦).
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