
વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 1 
 

િવણેલા 

મોતી 
(પન દ્ તાાર�) 

ભાગ 2 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 2 
 

ફાાસી અ�વુા્  : �સૂા �સૂાવી 

ઉ�ુર  અ�વુા્ : મોહમમ્ હસસ 

જઅફાર 

�જુાાતી અ�વુા્ : અલહાજ 

‘િસશાત �ાૂાસી 
 

 

  



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 3 
 

ક�તાબોમા ંકોઇ પણ �લુ દ�ખાય તો �ણ કરવા વીનતંી 
hajinajitrust@yahoo.com 

 

 

 

 

mailto:hajinajitrust@yahoo.com�


વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 4 
 

અ�કુમરણ�ા 
પ�ાણ-૧ : િવષય :- વચસ પાલસ ........................... 29 

(૦૧) સફવાસ રબસ યહા�ુ� વચસ પાલસ ............. 29 

(૦ા) �ીસો �ાાા ભ�ગ ........................................... 32 

(૦૩) જયા� �ામવાસસા ાાજ �ાદ ............................ 38 

(૦૪) એ� ાણિસવાસીસી વફા્ાાર......................... 43 

(૦પ) હા્ર ઇમામો મ�તો�ુ� પાલસ ચાહદ છે. ......... 55 

(૦૬) વચસ પાલસ બહા�ુારસી િસશાસી છે. .......... 60 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 5 
 

(૦૭) �ાાા લ�ી લેવા જોઈએ. ............................. 74 

(૦૮) અસમા રબનતે ઉમૈસસો જ. �્રજ�લુ �ુબાાથી 

વાય્ો ................................................................... 77 

(૦૯) વચસ ભ�ગ �એઝ સથી. ............................. 86 

(૧૦) શાસ�ો આ બસાવથી બોધ ગહણ �ાદ. .......... 91 

(૧૧) �ુ્ ાથી �ાદલો વાય્ો ................................... 94 

(૧ા) વચસ પાલસ અસે સેઅમતોસી અમાતા ...... 99 

(૧૩) સઅલબા રબસ હાિતબ�ુ� વચસ તોડ� ુ........ 102 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 6 
 

(૧૪) સબીસા �ાસ્ાસ�ુ� વચસ પાલસ .............. 107 

(૧પ) વાય્ાસા સાચા ઇસમાઈલ ......................... 112 

(૧૬) �દટરલ� �ાવાયતો ........................................ 115 

પ�ાણ-ા :  િવષય :- પાડોશીઓ અસે ્રસી ભાઈઓસી 

હ�ો ......................................................................... 120 

(૧) સમાા રબસ �ુન્બ�ુ� પડોશીઓ સાથે વતરસ. 120 

(ા) સમાા રબસ �ુન્બસે ઓળ�ો ....................... 123 

(૩) પડોશીસા હ� ................................................. 127 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 7 
 

(૪) પાડોશીસી સીમાઓ ....................................... 129 

(પ) આ �થાથી બોધ ગહણ �ાો .......................... 131 

(૬) ચ�ગેઝ �ાસસો �ા�સૂ .................................... 138 

(૭) પાડોશીઓસા આિથ�� હ�ોસો ખયાલ ાા�ો .... 143 

(૮) પાડોશીઓસા તાસથી �દવી ારતે બચાવયો ..... 150 

(૯) ઈમાસી બ��સુા હ�ો...................................... 153 

(૧૦) મોઅિમસસે �શૂ �ાવાસી જઝા .................. 158 

(૧૧) �્લ �તી લયો �ાાણ �દ એ હજ્ અ�બા છે.

 ............................................................................ 161 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 8 
 

(૧ા) મોઅિમસસા હ��ુ� મહતવ ............................ 168 

(૧૩) ઈમાસ્ાા માટદ �ુઆ .................................. 175 

(૧૪) �ુ્ ાસી �ાતા �ોઈસે ્ોસત બસાવવો શેરે 

અમલ છે .............................................................. 178 

(૧પ) મોઅિમસસે ાા� �ાવો શેરે અમલ છે ...... 183 

(૧૬) જયાાદ �ુ�્ ા સાથ ઇસલામ�ુ� �ાાણ છે ........ 187 

(૧૭) ઇમામસી સજામા� �ુ�્ ા ાહદવા�ુ� મહતવ ..... 190 

(૧૮) એ� �ધૃધ સાથે હ. ઇમામ �સૂા �ારઝમ 

અલ�યહસસલામસો વતારવ ..................................... 192 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 9 
 

(૧૯) પયગમબાદ અ�ામ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમસો �ુ�્ ા સાથ ........................ 193 

(ા૦) પવાસસો વહદવાા િશ�ો .............................. 195 

(ા૧) �દટરલ� �ાવાયતો ........................................ 198 

*-*-*પ�ાણ-૩ :  િવષય :- મહદમાસોસી ર�્મત ...... 205 

પ�ાણ-૩ :  િવષય :- મહદમાસોસી ર�્મત ............. 206 

(૦૧) ાણસા ાહદવાસીસી મહદમાસ સવાઝી ............ 206 

(૦ા) વ�ોસે મહદમાસોસો ર�્મત�ુ� ધોાણ સ 

બસાવો ................................................................. 210 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 10 
 

(૦૩) મહદમાસ �દટલો લાગણીશીલ હોય છે ........... 219 

(૦૪) હ. ઇમામ હસન અલ�યહહસલામની મહ�માન 

નવાઝી ................................................................ 220 

(૦પ) ઇનસાસ �દટલા �્વસ મહદમાસ ાહર શ�દ છે. 222 

(૦૬) મહદમાસસી ર�્મત �ાવી ્ાદ� શખસ પા 

વા�જબ છે. ........................................................... 232 

(૦૭) આવી હાલતમા� પણ મહદમાસસે �ા� ુ�વાાવ્ુ

 ............................................................................ 235 

(૦૮) મહદમાસીસો તાર�ો ...................................... 239 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 11 
 

(૦૯) મહદમાસ સવાઝીસો �ચ� ઝમાસાસા ઇમામે 

આપયો ................................................................. 243 

(૧૦) ાણસા ાહદવાસી �દવી ારતે મહદમાસી �ાદ છે . 246 

(૧૧) સલમાસ ફાાસીસી મહદમાસ સવાઝી ........... 254 

(૧ા) શેરે �ોણ મહદમાસ �દ મેજબાસ ................... 263 

(૧૩) મહદમાસ સવાઝીથી ભાગો સહ� ................... 266 

(૧૪) �દટરલ� �ાવાયતો ........................................ 275 

*-*-*પ�ાણ-૪ :  િવષય :- કમા - ્ા�ઝુા ............ 279 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 12 
 

પ�ાણ-૪ :  િવષય :- કમા - ્ા�ઝુા ................... 280 

(૦૧) બસી હાિશમ અસે બસી ઉમયયાસો ફા� ..... 280 

(૦ા) પયગમબાદ ઇસલામસી એ� �ુશમસથી ્ા�ઝુા

 ............................................................................ 284 

(૦૩) મ�ાસા િવજય ટાણે આપસી આમ માફર.... 289 

(૦૪) હ. અલી અલ�યહસસલામસી કમા �િૃત ....... 297 

(૦પ) હ. અલી અલ�યહસસલામસા ચા�ાત સી એ� 

બી� ઝા��ી .......................................................... 301 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 13 
 

(૦૬) હ. ઇમામ �સૈુસ અલ�યહસસલામ�ુ� �ાુસા 

લશ�ાસે પાણી પીવાાવ� ુ.................................... 304 

(૦૭) શાહર માફર�ુ� �ાાણ ..................................... 313 

(૦૮) અમીા ઇસમાઈલ સામાસી�ુ� માફ �ા�ુ� ....... 316 

(૦૯) હ. ્�ૂફુ અલ�યહસસલામસો પોતાસા ભાઈઓ 

સાથે વતારવ ......................................................... 320 

(૧૦) �ુ્ ાસે માફ �ાવા�ુ� બહા� ુજોઈએ ............ 329 

(૧૧) �ુિસયાસો અઝાબ �ૂા �ાવા�ુ� �ાાણ ......... 334 

(૧ા) ્ોઝ�મા� �ોણ બળશે ? .............................. 336 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 14 
 

(૧૩) અમલો�ુ� તાજ� ુઅસે અલલાહસી ાહદમત ... 339 

(૧૪) �ુ� તમસે માફરસી જ�ાત સથી ? ................ 342 

(૧પ) લો�ોસે ્ા�ઝુા �ાો.................................. 349 

(૧૬) �દટરલ� �ાવાયતો ........................................ 354 

*-*-*પ�ાણ-પ :  િવષય :- લાલચસી િસ�્ા ............. 359 

પ�ાણ-પ :  િવષય :- લાલચસી િસ�્ા .................... 360 

(૦૧) બહદ�લુ ્ાસા અસે લાલ� ુચોા ................. 360 

(૦ા) અલલાહ હ�ા ાસતેથી ાોઝી પહ�ચાડદ છે .... 367 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 15 
 

(૦૩) લાલચથી ાોઝીમા� વધાાો થતો સથી ......... 371 

(૦૪) લાલચ ��ુર બસાવી દ્ છે ........................... 374 

(૦પ) ઇબાહરમ અધમસી તૌબા ............................ 379 

(૦૬) આ બે જણમા� બહદતા �ોણ ? ..................... 384 

(૦૭) ગારબોસા �ાિસ્સે જવાબ ......................... 388 

(૦૮) હ. ઈસા અલ�યહસસલામ અસે લાલ� ુ��ુષ 393 

(૦૯) સ�તોષ �ુ� છે ? ............................................ 403 

(૧૦) માલ ભેગો �ાવાસી લાલચ ........................ 405 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 16 
 

(૧૧) ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમ આપણા માટદ �દવી રઝ�્ગી પસ�્  �ાતા 

હતા ? .................................................................. 410 

(૧ા) જયાાદ સફો સ �સવ�ાય� ............................... 418 

(૧૩) �ાો બા્શાહ ............................................. 422 

(૧૪) �રબા રબસ અબ�ુલલાહદ અનસાાર અસે 

�આુિવયા ............................................................ 428 

(૧પ) અ�ઝૂાસી ગૌાવવ�તી ગારબાઈ ................ 432 

(૧૬) ધસ આવે છે, ધસ �ય છે. ........................ 435 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 17 
 

(૧૭) �દટરલ� �ાવાયતો ........................................ 439 

*-*-*પ�ાણ-૬ : િવષય :- ઇષારસી િવસાશ�ાારઓ .... 443 

પ�ાણ-૬ : િવષય :- ઇષારસી િવસાશ�ાારઓ ........... 444 

(૧) ઇષાર્સો �ત ............................................... 444 

(૦ા) ઇમામ અલી સ�ર અલ�યહસસલામ પા ઇષાર 452 

(૦૩) ઇષારએ હ. આ્મ અલ�યહસસલામસે જ�તમા�થી 

તડરપાા �ાર ........................................................ 460 

(૦૪) હ. ઈસા અલ�યહસસલામ અસે હાિસ્ ઇષાર�ોા

 ............................................................................ 466 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 18 
 

(૦પ) ઇષારમા� �દટ� ુબળ સમાએ� ુછે. ................. 470 

(૦૬) �ુિસયાસો પહદલો �તલ ઇષારસા �ાાણે થયો. 477 

(૦૭) હ. ઇમામ મોહમમ્ ત�ર અલ�યહસસલામસે 

ઇષારસા �ાાણે શહર્ �ાર. .................................... 484 

(૦૮) �ીઓસી ઇષાર ............................................. 495 

(૦૯) હ. અલી અલ�યહસસલામસો ��ુા્ો ............. 502 

(૧૦) અસાવચેત �શુામ્ર .................................. 516 

(૧૧) ઇ�બલસ �ફાઔસસા ્ાવા્ ....................... 526 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 19 
 

(૧ા) �દટરલ� �ાવાયતો ........................................ 528 

*-*-*પ�ાણ-૭ :  િવષય :- ધૈયર અસે સહસશીલતા .. 532 

પ�ાણ-૭ :  િવષય :- ધૈયર અસે સહસશીલતા ......... 533 

(૦૧) ધૈયર અસે સહસશીલતા સફળતાસી ચાવી છે

 ............................................................................ 533 

(૦ા) ઇચછાઓ �ાૂર થવા માટદ ધૈયર અસે 

સહસશીલતાસી જ�ાત છે. ................................... 542 

(૦૩) સોશેાવાસ અસે ��ેયાાો ............................ 545 

(૦૪) �રટ પા ધીાજ અસે સહસશીલતા ............. 552 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 20 
 

(૦પ) ગારબાઈ પા ધૈયર શહા્તથી પણ ઉ�મ છે.

 ............................................................................ 556 

(૦૬) ઊતાવળ અસે હાામ ાોઝી ......................... 558 

(૦૭) સ��ટ સહસ �ાવાસો બ્લો ........................ 561 

(૦૮) ્વુાસ �તુસા મૌત પા સબ ...................... 566 

(૦૯) હ. હમઝા અલ�યહસસલામસી શહા્ત અસે 

પયગમબા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમસી 

સબ ...................................................................... 571 

(૧૦) ્ાદ� �રટ મોઅિમસ માટદ સબ�ુ� �ાાણ છે. . 579 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 21 
 

(૧૧) બીમાાર �ુ્ ાઈ ભેટ છે. ............................... 582 

(૧ા) ઇમામ સા�્� અલ�યહસસલામસો પત ......... 584 

(૧૩) ાણમા� ાહદવાવાળર �ીસી ધીાજ ................. 592 

(૧૪) બે ધીાજવાસ �ીઓસી સા�ામણી ............ 597 

(૧પ) �દટરલ� �ાવાયતો ....................................... 605 

પ�ાણ-૮ :  િવષય :- સાાા સ�સ�ાાસા ફાય્ા અસે 

�ાાબ સ�સ�ાાસી �કુસાસી ....................................... 611 

(૦૧) પયગમબા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમસા અખલા�સો એ� સ�સૂો ..................... 611 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 22 
 

(૦ા) �ુ� પયગમબા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમસા અખલા�સી ગણતી શ� છે ? .......... 614 

(૦૩) આપસા અખલા� �રૃટતા�ુ� �ાાણ બનયા. ... 619 

(૦૪) આપસે �ચા અખલા� �દટલા પસ�્  હતા ? 624 

(૦પ) �ાાબ સવભાવ �બમા� �ફશાા�ુ� �ાાણ છે. .. 638 

(૦૬) મારલ� �ાાબ સવભાવસો હોય તો �લુામ પણ 

�ાાબ સવભાવસો થઇ �ય છે ............................ 643 

(૦૭) હ. અલી અલ�યહસસલામએ મઝા� ઊડાવસાા 

સાથે �ુ� વતર�ુ�� �ાર ? ........................................ 645 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 23 
 

(૦૮) �ાાવાસ ધણી�ુ� ભા� ુ� ................................. 648 

(૦૯) ઇસલામસા પયગમબા સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમે પોતાસા અમલથી તબલીગ �ાર

 ............................................................................ 653 

(૧૦) ઇસલામસા �તુોથી ્ ર્ભાર અપીલ ............. 657 

(૧૧) �દટરલ� �ાવાયતો ........................................ 662 

*-*-*પ�ાણ-૯ :  િવષય :- સવછ�્તા�ુ� પ�ાણામ ..... 667 

પ�ાણ-૯ :  િવષય :- સવછ�્તા�ુ� પ�ાણામ ............ 668 

(૦૧) જયાાદ સવછ�્તા શામ�્ગીમા� ફાર ગઈ .... 668 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 24 
 

(૦ા) ઇચછાઓ સાકાત થઈ ગઈ ......................... 671 

(૦૩) સવેચછાચાાદ �લે�ાસે �દટલી હડ�તૂ �ાર .... 675 

(૦૪) �ામવાસસા �દટલી બળવાસ છે ................... 684 

(૦પ) ઇચછા બળવાસ છે �દ �દળવણી ? ................ 688 

(૦૬) �ામાનધતા�ુ� પ�ાણામ ................................ 693 

(૦૭) બસી ઉમયયાસી ઇસલામથી �ુશમસીસી એ� 

ઝલ� ................................................................... 697 

(૦૮) એ ્સે માવા સમયે પણ �લમો સસીબ સ 

થયો ..................................................................... 705 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 25 
 

(૦૯) બડદ િમયા� �બુહાસલલાહ .............................. 710 

(૧૦) ઇમામે હસસે �જુતબા અલ�યહસસલામસો 

��ા્ાા ................................................................. 720 

(૧૧) વાસસા ��ૂ �દ �તુ ��ૂ ........................... 726 

(૧ા) િવષય વાસસા�ુ� સૌથી �ાાબ પ�ાણામ ..... 730 

(૧૩) �દટરલ� �ાવાયતો ........................................ 740 

*-*-*પ�ાણ-૧૦ :  િવષય :- આતમ િસગહ (આતમ 

સ�યમ) ...................................................................... 745 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 26 
 

પ�ાણ-૧૦ :  િવષય :- આતમ િસગહ (આતમ સ�યમ)

 ................................................................................ 746 

(૦૧) મસસા િવાોધી�ુ� ફળ .................................. 746 

(૦ા) મસસી િવ�ધધતાસા �ાાણે �ાફાસે ઇસલામસી 

્ૌલત મળર ......................................................... 751 

(૦૩) એ� આરબ્સો આતમ િસગહ (આતમ સ�યમ) 756 

(૦૪) �ાા આરલમો�ુ� વતરસ ................................ 762 

(૦પ) એ� �ુ્ ાઈ આરલમસો ��ા્ાા ................... 765 

(૦૬) મસેચછા પા િવજય પામસાા �લુામ ......... 768 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 27 
 

(૦૭) પેમ અસે ��ુધધસા ્ધુધમા� િવ્તા �ોણ બનયો 

? .......................................................................... 774 

(૦૮) સફસે અમમાાાસી હાા ................................. 782 

(૦૯) ્સે ગામ લો�ુ સથી બાળ�ુ� ...................... 786 

(૧૦) �વુરણ ાજસી-ઘાથી ાણસ�ગામ �ધૂી .......... 792 

(૧૧) �દટરલ� �ાવાયતો ........................................ 798 

 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 28 
 

અઊઝો રબલલાહદ મેસશશયતાિસા 

ા�મ 

રબ�સમલલા �હાાહમા િસાાહરમ 

પન દ્ તાાર� (િવણેલા મોતી) ભાગ ા 
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પ�ાણ-૧ : િવષય :- વચસ પાલસ 

 

(૦૧) સફવાસ રબસ યહા�ુ� વચસ પાલસ 

 

શે� �સૂી �હદ છે �દ સફવાસ રબસ યહા 

પોતાસા ્ગુસા ભાોસાપાત વય�કત હતા , તેઓ ાોજ 

એકસો પચાસ ા�અત સમાઝ પડતા , વાસમા� તણ 

મ�હસા ાોઝા ાા�તા હતા અસે તણ વ�ત ઝ�ાત 

�ાઢતા હતા. 

આ�ુ� �ાાણ એ હ� ુ�દ તેમણે અબ�ુલલાહ રબસ 

�ુન્બ અસે અલી રબસ સોઅમાસ સાથે �ુ્ ાસા ઘા 
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(�ાબા) મા� �ાાા �� હતો �દ આપણામા� પહદલા 

માસાાસી સમાઝ , ાોઝા અસે ઝ�ાત પાછળ �વતો 

ાહર જસાા શખસ અ્ા �ાતો ાહદ. 

પણ થ્ુ� એમ �દ, અબ�ુલલાહ અસે અલી પહદલા 

�જુાર ગયા. સફવાસ પોતાસા વાય્ા પમાણે જયા� 

�ધૂી �વતા ાહા પોતાસા બ�ે ્ોસતોસી સમાઝ , ાોઝા 

અસે ઝ�ાત આપતા ાહા. 

હર.સ. ા૧૦ મા� તેઓ પણ અલલાહસા 

્ાબાામા� પહ�ચી ગયા. તયાાદ હ. ઇમામ મોહમમ્ ત�ર 

અલ�યહસસલામએ તેમસા માટદ ��ાૂ અસે �ફસ ાવાસા 

�ુર, અસે હ. ઇમામ �સૂા �ારઝમ અલ�યહસસલામસા �તુ 
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ઇસમાઈલસે ��ુમ આપયો �દ તેઓ તેમસી સમાઝે 

જસાઝા પડદ. 

તેમસી પાહદઝગાારસી હ્ એ હતી �દ તેમસા 

એ� મ�ર પાડોશીએ તેમસે બે ્રસાા અમાસત તાર�દ 

આપયા �દ આ ા�મ તમે �ફૂામા� ફલાણા શખસસે 

પહ�ચાડર ્યો, તો તેમણે ��ુ� : મ� �ટ ભાડદ લીધો છે 

અસે �ટસા મારલ�થી મ� આસી ા� સથી લીધી. તયાા 

પછર તેઓ �ટસા મારલ� પાસે ગયા અસે તેસાથી ા� 

લેવા પછર તેમણે બે ્રસાા અમાસત તાર�દ લીધા. 
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(૦ા) �ીસો �ાાા ભ�ગ 

 

હઝાત ઈસા અલ�યહસસલામ�ુ� એ� 

�બસતાસથી પસાા થવા�ુ� થ્ુ�. તેમણે જો્ ુ�દ એ� 

�ઢુો એ� �બા ઉપા ત�� ૂબા�ધીસે બેેો છે.  

હ. ઇસા અલ�યહસસલામએ તે �ઢુાથી તે�ુ� 

�ાાણ �છૂ�ુ�, તો તેણે ��ુ� : આ માાર પ�તસસી �બા છે. 

અમે એ� બી�થી વાય્ો �� હતો �દ અમાાામા�થી ્ 

�ોઈ પહદલા માશે તો બીજો પોતા�ુ� ��ુ �વસ એસી 

�બા પાસે બેસીસે વીતાવશે. એટલે માાર પ�તસ માણ 

પામતા �ુ� તેસાથી �ાદલો વાય્ો પાળર ાહો ��. 
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હ. ઈસા અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : જો � ુ

ઇચછે તો �ુ� તેસે �વતી �ાર ્દ ? 

�ઢુાએ ��ુ� : જો આપ એમ �ાર ્યો તો 

આપસી મોટર મહદાબાસી. 

હઝાત ઈસા અલ�યહસસલામએ �ુઆ મા�ગી. 

તાત જ �બા ફાટર અસે �ી સ�વસ થઈ અસે 

�બાથી બહાા આવી ગઈ. 

�ધૃધ ઘણો ાા� થયો અસે પોતાસી પ�તસસે 

લઈસે પોતાસા ઘા તાફ ાવાસા થયો. તે�ુ� ઘા 

�બસતાસથી ઘ� ુ�ૂા હ� ુ�. માગરમા� એ� ાણ આવ� ુહ� ુ�. 

તે પોતાસી પ�તસસે લઈસે ાણમા�થી પસાા થઈ ાહો 
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હતો �દ તેસે એ�્મ દઘ આવવા લાવી , એટલે તે 

પ�તસસા �ોળામા� માા ુાા�ી �ઈુ ગયો. 

એ જ સમયે એ� ાાજ�ુમાા�ુ� તયા�થી િસ�ળ� ુ

થ્ુ�, તેણે �ધૃધસે ્વુાસ અસે �પવાસ �ીસા �ોળામા� 

આાામ �ાતો જોયો તો તેસી ્ાસત �ોાા �ોપાા ્વી 

થઈ ગઈ. તેણે ઓાતસે ��ુ� : � ુ્વુાસ અસે 

સવ�પવાસ છો આ �ધૃધ સાથે �વસ વીતાવી ાહર છે ? 

�ીએ ��ુ� : �ુ� લાચાા �� , આ મસે ચોારસે લઈ 

આવયો છે. 

ાાજ�ુમાાદ ��ુ� : તો પછર � ુતે�ુ� માા ુહળવેથી 

જમીસ ઉપા ાા�ી દ્ અસે માાર સાથે ચાલ. 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 35 
 

�ીએ �ધૃધ�ુ� માા ુહળવેથી જમીસ પા ાા�ી ્ર� ુઅસે 

પોતે ાાજ�ુમાા સાથે ચાલી િસ�ળર. 

જયાાદ �ધૃધ દધમા�થી ��તૃ થયો તો પ�તસ�ુ� 

�ા�ય દે�ા� ુસહો�.ુ તે પગોસા િસશાસોથી માગર્શરસ 

મેળવતો �તે તે પ�તસસા દે�ાણા પા પહ�ચી ગયો. 

પછર શહદાસા �ા� પાસે ગયો અસે તેસી સામે પ�તસસી 

ફ�ાયા્ �ાર. 

�ા�એ તે �ીસે બોલાવી અસે સસીહત �ાર �દ 

જો �ધૃધ સાચો હોય તો તેસી સાથે જતા ાહદ� ુજોઈએ. 

પણ �ીએ તેસે પોતાસો પિત હોવાસો ઇન�ાા �ાર 

્રધો. 
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�ધૃધે �ા�સે ��ુ� : આ મારસે �બામા� ચાલી 

ગઈ હતી અસે જસાબે ઈસા અલ�યહસસલામસી �ુઆથી 

તેસે સ� ુ�વસ મળ્ ુછે. આપ જસાબે ઈસા 

અલ�યહસસલામસે બોલાવો, તે જ�ા સમથરસ �ાશે. 

જસાબે ઈસા અલ�યહસસલામ આવયા અસે ઓાતસે 

ભલામણ �ાર �દ �ધૃધ સાથે ચાલી �. પણ �ીએ 

બસાવ સાચો હોવાસો ઇન�ાા ��. 

હઝાત ઈસા અલ�યહસસલામએ ��ુ� : તમે પિત 

પ�તસ આપસમા� �બુાહદલા �ાો, ્ �ુેો હશે તે તાત જ 

માર જશે. પ�તસએ �ધૃધસી બ્�ુઆ �ાર પણ તેસી 
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બ્�ુઆસી �ોઈ અસા સ થઈ. પછર �ધૃધે પોતાસી 

પ�તસસી બ્�ુઆ �ાર તો તે તાત જ માર ગઈ. 
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(૦૩) જયા� �ામવાસસા ાાજ �ાદ 

 

�ાાત સ્રસા ��સાાા પા અસાત�સ સામસો 

એ� ાા� ાાજ �ાતો હતો. તે�ુ� ાા�ય એટ� ુમજ�તુ 

હ� ુ�દ શા�ાૂ �લ અકતાફ તેસી આમનયા �ાતો હતો. 

પા�� ુજયાાદ �મીઓથી શા�ાૂસી �લુહ થઈ ગઈ , તો 

તેણે પોતાસી �ૃરટ �િૃતસા �ાાણે અસાત�સસા શહદાસે 

તાબે �ાવાસો ઇાા્ો ��. શા�ાૂદ અસાત�સસા સાસા 

ગામો �તી લીધા અસે �તે તેસા પાટસગાસો ઘેાો 

ઘાલયો. 
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અસાત�સ ��લલામા� બ�ધ થઈ ગયો , જયા� 

�દટલાય વષ� �ધૂી ચાલે એટ� ુઅસાજ અસે ��ુો ચાાો 

વગેાદ મૌ�ૂ્ હતા. 

શા�ાૂદ બધા ્ાવ અજમાવી લીધા પણ તે �ોઈ 

ારતે ��લલામા� ્ા�લ સ થઈ શ�ો. 

એ� �્વસ અસાત�સસી �તુી ગઢસી �્વાલ 

પા ઊભી �ુશમસસા લશ�ાસો સ�ાો �ાર ાહર હતી �દ 

તેસી સજા શા�ાૂ પા પડર. તે તે�ુ� ��ુષાત સ�્યર 

જોઈ ��ઈ ગઈ. અસે તેસે સ�્ દશ મો�લયો �દ જો � ુ

માાાથી શા્ર �ાવાસો વાય્ો �ાદ તો �ુ� તાાા માટદ 

ગઢસા ્ાવા� �ોલાવી ્ઈશ. 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 40 
 

શા�ાૂદ વાય્ો �� �દ શહદા તાબે થવા પછર 

તાત જ �ુ� તાાાથી શા્ર �ાર લઈશ. 

�ુ�વારએ એ� ાાત ��લલાસા ા�ેવાળોસે 

્ાવાજો �ોલી સા�વાસો ��ુમ આપયો. ્વો ્ાવાજો 

ઉઘડયો �દ શા�ાૂસી ફોજ તીડસી ્મ ગઢમા� ્ા�લ 

થઈ અસે થોડા જ �લા�ોમા� ��લલા પા �બજો �ાર 

લીધો. ્ધુધમા� અસાત�સ માય� ગયો. 

શા�ાૂદ અસાત�સસી �તુીથી શા્ર �ાર લીધી. 

થોડા �્વસ થયા હશે �દ શા�ાૂદ પોતાસી પ�તસસી પીે 

પા એ� િસશાસ જો્.ુ તો તેણે પ�તસસે એ િસશાસ િવશે 

�છૂ�ુ�, તો તેસી પ�તસએ ��ુ� : વાત �ળૂ એ છે �દ �ુ� ્ 
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રબસતા પા ાાતે �તુી હતી તેસા પા �કૃ�ુ� એ� પા�્  ુ 

પડ્ ુહ� ુ�. એ પા�્ ડા�ુ� િસશાસ માાર પીે પા પડર 

ગ્.ુ 

આ સા�ભળર શા�ાૂસે અચાજ થઈ અસે ��ુ� : 

તાાર તો ઘણી �ોમળ અસે સા�ુ� ચામડર છે. તેસી 

પ�તસએ ��ુ� : � હા , માાા બાપે મસે ઘણા લાલસ 

પાલસથી ઉછેાર હતી અસે તે સ્ા મસે �ાવામા� 

�ુમબા�ુ� મગજ અસે �ડાસી જા્ર અસે મ્ �વાાવયા 

�ાતો હતો , એટલે માાર ચામડર આટલી �ોમળ અસે 

સામ છે. 
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આ સા�ભળર શા�ાૂદ પોતાસી ગા્સ સમાવી 

લીધી અસે ઘણી વાા �ધૂી માા ુસમાવી િવચાાતો 

ાહો. પછર તેણે માા ુ�� ુ�ાર ��ુ� : જયાાદ તે તાાા 

આવા મહદાબાસ બાપથી વફા્ાાર સ �ાર તો માાાથી 

� ુ�દવી ારતે વફા �ાશે ? 

પછર તેણે ��ુમ આપયો �દ તેસા વાળોસે 

ઘોડાસી � ૂ�છડર સાથે બા�ધી �ા�ટાળા સથળે એટલી વાા 

્ોડાવો જયા� �ધૂી તે માર સ �ય. 
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(૦૪) એ� ાણિસવાસીસી વફા્ાાર 

 

સોઅમાસ રબસ મનઝાસો સ�બ�ધ હરાાસા 

મલે�ોથી હતો અસે ્ �ાળમા� ઈાાસ પા 

સાસિસયાઓ�ુ� ાાજ હ� ુએ જ �ાળમા� અબા દીપ �લપ 

પા હરાાસા મલે�ો ાાજ �ાતા હતા. સોઅમાસ રબસ 

મનઝા આ વ�શસો પખયાત ાાજ કતાર હતો. 

એ� વ�ત તે પોતાસા થોડા સાથીઓસે લઈ 

િશ�ાા �ાવા િસ�ળયો , જ �ગલમા� તેસે એ� ગોા�ો�્યો 

દ્�ાણો, તેણે પોતાસો ઘોડો તેસી પાછળ ્ોડાવી ્રધો. 

અસે ઘોડાસે એટલો �ૂા લઈ ગયો �દ બધા સાથીઓ 
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ઘણા પાછળ ાહર ગયા. હવે તે જ �ગલમા� એ�લો અ�લૂો 

ાહર ગયો, સા�જ પડવા વાળર હતી , તેણે િવચા્ુર �દ હવે 

જયાાદ ાાત પડવા વાળર છે , �ુ� ાાત �ા� વીતાવીશ ? 

એ� િશ�ા પા ચડર તેણે આમ તેમ જો્ ુતો તેસે 

જ �ગલમા� �ૂા એ� ત�� ુસઝા આવયો એટલે તેણે ઘોડાસે 

એ તાફ હ��ાાર ��ૂો. 

તયા� પહ�ચયો તો એ� રઝણર ર�પડર લાગેલી 

હતી. અસે ર�પડરમા� એ� ��ુષ અસે �ી બેેા હતા. 

સોઅમાસે ��ુ� : �ુ� ાાતવાસો ાો�ાવા મસે અહ� 

જગયા મળર શ�દ છે ? 
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��ુષ ર�પડરમા�થી બહાા િસ�ળયો અસે ��ુ� : 

મહદમાસ પા અમાાર હ�ાો �સ �ુાબાસ , આપ ઘોડા 

પાથી સીચે આવી �ઓ. 

સોઅમાસ ઘોડા પાથી સીચે ઊતય� અસે એ 

��ુષ�ુ� સામ �છૂ�ુ� , તો તેણે બતાવ્ ુ�દ મા� સામ 

હનઝલા છે અસે માાો સ�બ�ધ તાઈસા વ�શથી છે. 

હનઝલાએ સોઅમાસસા ઘોડાસે એ� �ીલા સાથે 

બા�ધી ્રધો અસે તેસી સામે ચાાો સાખયો. 

એ ાણવાસી પાસે માત એ� ભેડ હતી અસે એ 

જ ભેડ તેસી �ાૂર સ��ૃધધ હતી. તે�ુ� �ુધ પીસે તેઓ 

��ુાો �ાતા હતા. 
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હનઝલાએ પ�તસસે ��ુ� : મસે આ શખસ 

માસવ�ત ઇનસાસ દ્�ાય છે , અસે અસાયાસે આજ 

આપણો મહદમાસ થયો છે. તેસા માટદ આપણે �ુ� 

પ�ાવીએ ? 

પ�તસએ ��ુ� : માાર પાસે થોડો લોટ પડયો છે , 

એટલે આપ ભેડસે ્ોહર �ૂધ �ાઢર લયો અસે પછર તેસે 

ઝબહ �ાર સા�ો. 

હનઝલાએ ભેડ ઝબહ �ાર અસે તે�ુ� �ૂધ અસે 

ગોશત ાોટલી સાથે સોઅમાસસે પીાસ્.ુ સોઅમાસે �ાૂર 

ાાત તયા� િવતાવી , સવાા પડર તો તેણે યજમાસસે ��ુ� 

�દ �ુ� અાબ �લુતાસ સોઅમાસ રબસ મનઝા ��. આપ 
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લો�ોએ માાર શેરે મહદમાસ સવાઝી �ાર છે , �ુ� તમસે 

માાદ તયા� આવવાસી ્ાવત આ� ુ��. 

આ બસાવસે ઘણા �્વસો વીતી ગયા. 

હનઝલાસી િસધરસતા અસે ે�ૂમાાએ તેસે બા્શાહ 

પાસે જવા મજ�ાૂ �ાર ્રધો. 

સોઅમાસસી પણારલ�ા હતી �દ તે વાસસો એ� 

�્વસ શો�સો �્વસ પાળતો હતો. �દમ�દ એ �્વસ 

તેસા ્ોસતોસી મૌતસો �્વસ હતો. એ �્વસે તે એ 

�બસતાસ આવતો હતો જયા� તેસા બ�ે ્ોસતો ્ફસ 

હતા. એ �્વસે બહાાથી �ોઈ પણ આવ� ુતો 

સોઅમાસ તેસે �તલ �ાાવી સા�તો હતો. 
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અસાયાસે એ� ુથ્ુ� �દ ��સમત હનઝલાસે એ જ 

�્વસે સોઅમાસ પાસે લઈ ગઈ ્ તેસા માટદ ગમસો 

�્વસ હતો. 

તેણે ્વો હનઝલાસે જોયો તો ઘણો �ુ�ઝાયો , 

�દમ�દ તે પોતાસા મોહિસસ (ઉપ�ાાર) સે �તલ �ા�ુ� 

પસ�્  પણ સહોતો �ાતો. તેણે હનઝલાસે ��ુ� : �ુ� 

ેલુતો સ હોદ તો � ુમાાો યજમાસ હનઝલા છે. 

હનઝલાએ જવાબ આપયો : આપે ેર� ઓળખયો , �ુ� એ 

જ હનઝલા ��. 

બા્શાહદ ��ુ� : આ્ માાા માટદ શો�સો �્વસ 

છે. �્ાચ � ુઆ �્વસે અહ� સ આવયો હોત. �દમ�દ 
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માાો િસધધા�ત છે �દ આ �્વસે ્ પણ બહાાથી અહ� 

આવે છે તો �ુ� તેસે �તલ �ાાવી સા� ુ��. ગમે તેમ 

તાાર ્ �ા�ઈ ઇચછા હોય તો માાાથી માગી લે , પછર �ુ� 

તસે �તલ �ાાવી સા�ીશ. 

હનઝલાએ ��ુ� : ્ોલત �વસથી શેરે વળતા 

સથી. જો તાાદ મસે �ોઈ પણ ારતે �તલ જ �ાવો છે તો 

પછર મસે મોહલત દ્ ્થી �ુ� એ� વ�ત માાા ઘાદ 

�દ અસે �ૌમ �બીલાસા લો�ોથી િવ્ાય �ાર લદ. 

બા્શાહદ ��ુ� : એ શાતે તસે ા� આપીશ �દ 

�ોઈ તાાર જમાસત આપે. હનઝલાએ એ� એ� ્ાબાાર 

પા સજા સા�ી , પણ �ોઈ પણ �મીસ બસવા પા 
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તૈયાા સ થયો , �તે એ� ્ાબાારએ તેસા �મીસ 

બસવા�ુ� ��લૂ �ાર ્ર�.ુ આ ્ાબાાર�ુ� સામ �ાા્ 

રબસ અજ્અ હ� ુઅસે તેસો સ�બ�ધ બસી �લબથી હતો. 

�ાા્ રબસ અજ્એ બા્શાહસે ��ુ� : આપ 

તેસે જવા ્યો , જો આવતા વાસે આ જ સથળે �ાૂજ 

 ુબવા �ધૂીમા� તે સ આવયો તો આપ મસે તેસી 

જગયાએ �તલ �ાર સા�શો. 

બા્શાહદ જમાસત ��લૂ �ાર અસે હનઝલાસે 

પા�ચસો �ટ આપયા, અસે તે �ટ લઈસે ચાલયો ગયો. 

વાસ વીતી ગ્ુ , ફાર ાા�સો શો��્સ આવી 

ગયો. બા્શાહદ ��ુમ આપયો �દ �મીસસે હાથ�ડર 
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પહદાાવી દ્વામા� આવે અસે તેસી ચો�ર્ાાર �ાવામા� 

આવે. 

બા્શાહ �બસતાસ ગયો, અસે ્વો ્વો �ાૂજ 

ઢળવા લાગયો, લો�ોસી વયા�ુળતામા� વધાાો થતો ગયો. 

�ાૂજ  ુબવાસી સ�� આવયો , જલલા્ તલવાા લઈસે 

�ાા્ રબસ અજ્અસા માથે પહ�ચી ગયો. અસે 

બા્શાહદ જલલા્સે ��ુ� : �દ હવે � ુ� આ�ુ� માા ુવધેાર 

સા�. 

પણ થોડા વઝીાોએ બા્શાહસે િવસ�તી �ાદ �દ 

આપ જલ્ર સ �ાો , હ� �ાૂજ �ાૂર ારતે  ુબયો સથી , 
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્વી �ાૂજસી છેલલી ��ાણ આથમી �ય તો આપ 

આપસા ��ુા્ા પા અમલ �ાાવજો.. 

એટલામા� લો�ોએ જો્ ુ�દ એ� શખસ �ૂાથી 

્ોડતો ્ોડતો આવી ાહો છે. અસે જોા જોાથી ાાડ 

પાડર ાહો છે �દ જલ્ર સ �ાો �ુ� આવી ગયો ��. 

તે શખસ સ�� આવયો તો તે હનઝલા હતો. 

બા્શાહસે તેસા આવવાથી �ુ:� થ્ુ�. �દમ�દ બા્શાહ 

માસિસ� ારતે ઇચછતો હતો �દ �મીસ �તલ થઈ �ય 

અસે હનઝલા �ોઈ પણ ારતે બચી �ય. હ�રકતમા� તે 

પોતાસા હનઝલાસે માાવા ઇચછતો સહોતો. ્વો 

હનઝલા આવયો તો બા્શાહદ ��ુ� : � ુમૌતસા લો��ડર 
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પ��મા�થી િસ�ળર ��ુો હતો , પછર તસે વચસ 

પાળવાસી �ુ� જ�ાત હતી ? ્�ુ� પ�ાણામ હા પ�ાાદ 

મૌત છે. 

હનઝલાએ ��ુ� : માાો ધમર મસે વચસ 

પાલસસો ��ુમ આપે છે. 

બા્શાહદ ��ુ� : તમાાો ધમર �ો છે ? 

હનઝલાએ ��ુ� : �ુ� હ.ઇસા અલ�યહસસલામસો 

અ�યુાયી ��. 

બા્શાહદ ��ુ� : એ ધમરસા જ�ાર �ા�સૂો મસે 

બતાવો. જયાાદ હનઝલા ઈસાઈ ધમરસા જ�ાર ��ુમો 

સ�ભળાવયા તો બા્શાહદ ��ુ� : અમે આજ �્વસ �ધૂી 
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�ધાાામા� હતા. અમસે પણ પોતાસી સાથે ઈસાઈ 

ધમરમા� ્ા�લ �ાો.. અસે આમ એ� શખસસા વચસ 

પાલસથી બા્શાહ પોતાસા સ�બ�ધીઓ સાથે ઈમાસ 

લઈ આવયો, અસે શો��્સસી પા�પાા સ્ાસે માટદ �તમ 

�ાર ્રધી. 
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(૦પ) હા્ર ઇમામો મ�તો�ુ� પાલસ ચાહદ છે. 

 

�રતાબ તઝ�ાએ ્વલત શાહરમા� જસાબ 

હસસ �ાશીસા િવશે લ�ાએ� ુ�દ તેઓ અસે� ભાષા પા 

પેતુવ ધાાવસાા શાઈા હતા. અસે તેમસી િવિશરટતા 

એ હતી �દ એહલેબૈત અલયહદ�સુસલામસી મ્હ િસવાય 

અનય િવષયો પા પયાસ �� સહોતો. 

ઈાાસથી હજ અસે રઝયાાત �ાવા ાવાસા 

થયા. મ�ા અસે મ્રસાસી રઝયાાતો �ાર સજફદ 

અશાફ આવયા અસે અમી�લ મોઅમેસીસ 

અલ�યહસસલામસા પિવત ાોઝા સામે ઊભા ાહર તેમસે 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 56 
 

એ� કસી્ો (સ�િુત �ાવય) પડયો ્સી �વુર �ડર આ 

હતી. 

અય ્રસ્ાાોસા ાહદબા અસે માગર્શર�  

આપસા �ાાણે ��ૃરટ�ુ� સસસ થ્ુ� અસે આપ એ પિવત 

હસતી છો �દ ��લુ અમીસ (�જબઈલ) આપસા 

બા�બુળસી પસ�શા �ાદ છે. 

કસી્ો �ાૂો થયો. ાાતસા �તૂા , સવપસમા� 

મૌલાએ �ાએસાત હ. અમી�લ મોઅમેસીસ 

અલ�યહસસલામસા ્ર્ાા થયા. આપે ફામાવ્ુ� : �ાશી  

�ુાથી આવયા છો. અસે અમાાા પા તમાાા બે હ� બસે 

છે. તમાાો પહદલો હ� એ છે �દ તમે અમાાા મહદમાસ 
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છો, અસે બીજો હ� એ છે �દ તમે અમાાર સમક શેા 

પડયા. 

તમે બસાા ચાલયા �ઓ , તયા� એ� પખયાત 

વેપાાર ાહદ છે. ્�ુ� સામ મસઊ્ રબસ અફલહ છે. તમે 

એસે મળો અસે તેસે અમાાા સલામ આપો , અસે તેસે 

�હો �દ હ. અમી�લ મોઅમેસીસ અલ�યહસસલામ ફામાવે 

છે �દ જયાાદ તમે વેપાા માટદ માલ અમાસ લઈ જવાસી 

તૈયાાર �ાર હતી તો તમે મ�ત માસી હતી �દ જો 

તમા� વહાણ સહર સલામત ઇ�ચછત સથળે લા�ગાર ગ્ ુ

તો તમે એ� હ�ા ્રસાા અમાાા માગરમા� �ચર �ાશો. 
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�ાશી  એ વેપાારથી એ� હ�ા ્રસાા લઈ 

પોતાસી જ�ાતો �ાૂર �ાજો. 

હસસ �ાશી �હદ છે �દ �ુ� બસાા ગયો અસે એ 

વેપાારથી મળયો. અસે તેસે હ.અમી�લ મોઅમેસીસ 

અલ�યહસસલામસો પયગામ સ�ભળાવયો. તો તે �શૂીસો 

માય� બેહોશ થતા ાહર ગયો. અસે �હદવા લાગયો : 

�ુ્ ાસી કસમ  �ોઈ પણ જણ માાર આ મ�તસે સથી 

�ણ�.ુ તેણે મસે એ� હ�ા ્રસાા આપયા અસે શેરે 

�પડા મસે ભેટ ધયાર. અસે બસાાસા ગારબો અસે 

િમસ�રસોસે �ાવા�ુ� �વાાવ્.ુ (ાવઝા�લુ જ�ાત , પે. 

૧૭૧) 
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હા્ર ઇમામો અલયહદ�સુસલામસા ્ોસતોથી 

અમાાર િવસ�તી છે �દ તેઓ જયાાદ પણ �ોઈ મ�ત માસે 

તો તેસે �ાૂર �ાદ , �દમ�દ મા�મૂીસ અલયહદ�સુસલામ એ 

મ�ત અસે સઝા �ાૂર �ાવાસી ભલામણ �ાર છે. 
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(૦૬) વચસ પાલસ બહા�ુારસી િસશાસી છે. 

 

અબબાસ સામી એ� શખસ મા�સૂ ાશી્ 

અબબાસીસા ાા�ય�ાળમા� પોલીસસો વડો હતો. તે �હદ 

છે �દ �ુ� એ� �્વસ મા�સૂ પાસે બેેો હતો �દ એ� શખસ 

હાથ�ડરઓ અસે તો� પહદાદલ તેસા ્ાબાામા� પેશ 

થયો. 

મા�સેૂ મસે ��ુ� : અબબાસ  આ શખસ મોટો 

�સેુહગાા છે. �ુ� તેસે તાાર ��ુુ્ રગીમા� આ� ુ�� અસે 

તેસા પા સજા ાા�્ , �ા�� તે ભાગી સ �ય. મ� 

સીચેસા સો�ાોસે ��ુ� �દ તમે તેસે માાા ઘાદ લઈ �ઓ 
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અસે તયા� એ� ઓાડામા� �ાૂર તા્ માાર ્યો , �ુ� તેસી 

તપાસ �ાતો ાહરશ. 

સો�ાોએ ��્રસે માાા ઘાદ પહ�ચાડર ્રધો. થોડરવાા 

પછર �ુ� માાા ઘાદ ગયો. મ� ��્રસે માાર સામે બોલાવયો. 

સૌ પથમ મ� તેસાથી તેસા શહદા�ુ� સામ �છૂ�ુ� 

તો તેણે ��ુ� �દ માાો સ�બ�ધ ્િમશ� શહદાથી છે. 

મ� ્િમશ� શહદા�ુ� સામ સા�ભળ્ ુતો તેસે �છૂ�ુ� 

�દ �ુ� � ુફલાણા માણસસે �ણે છે ? તેણે માાો સવાલ 

સા�ભળર ઉલટો માાા પા સવાલ �ાર ્રધો �દ આપ તેસે 

�દવી ારતે �ણો છો ? મ� ��ુ� �દ તે માાા �પાા 
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સ�જોગોસો સાથી છે. પા�� ુહવે � ુતા� સામ , દે�ા� ુ

અસે એ �સુોહ બતાવ. 

તેણે ��ુ� : આપ ધીાજ ધાો , �ુ� તમસે તમાાા 

બધા સવાલોસો જવાબ આપી ્ઈશ. પા�� ુપથમ આપ 

મસે આપસી શામસી વીત� સ�ભળાવો. 

અબબાસે પોતાસી શામસી વીત� �હદવી શ� 

�ાર. 

�ુ� ઘણા વાસો પહદલા શામસા ગવરસાસો સાથી 

હતો. લો�ોએ તેસી િવ�ધધ બળવો �ાર ્રધો. અસે 

બળવો એટલો સફળ થયો �દ શામસા ગવરસાસે મહદલ 

છોડવો પડયો અસે ભાગ� ુપડ્.ુ ગવરસાસે ભાગવા 
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સાથે અમે પણ મહદલ છોડર ભાગવાસો ાસતો પ�ડયો. 

લો�ો અમાાર પાછળ પડયા હતા અસે અમસે �ાતાર 

હતી �દ જો અમે પ�ડાઈ ગયા તો ઉશ�દાાએ� ુટો્ 

અમાાો બોટર બોટર �ાર સા�શે. 

ભાગવા ્ાિમયાસ મ� એ� શખસસે તેસા 

્ાવા� પા ઊભલો જોયો. તો તેસે િવસ�તી �ાર �દ તે 

મસે આશાો આપે. અસે ઉશ�દાાએલા ટોળાથી મસે 

બચાવી લે અસે તે એ �દ �ુ� તેસો આ ઉપ�ાા 

જ�્ગીભા યા્ ાા�ીશ. 

એ શખસે મસે ઘામા� લઈ લીધો , મસે એ� 

ઓાડામા� લઈ ગયો અસે પોતાસી પ�તસસે ��ુમ �� �દ 
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તે પણ માાર સાથે આ ઓાડામા� આવી �ય. પોતાસી 

પિતસો ��ુમ માસી તેસી પ�તસ પણ એ જ �મમા� આવી 

ગઈ જયા� �ુ� મૌ�ૂ્ હતો. 

થોડર વાા પછર ઉશ�દાાએ� ુટો્ આ ઘામા� 

્ા�લ થ્ુ� અસે ઘાધણીસે ��ુ� �દ અમાાો �સેુહગાા 

તમાાા ઘામા� ્ા�લ થઈ ગયો છે. તેસે અમાાદ હવાલે 

�ાર ્યો. 

માાા યજમાસે ��ુ� : મા� ��ુ ઘા તમાાર સામે 

છે, તમો માાા ઘાસી તલાશી લઈ લયો. માાા ઘામા� 

�ોઈ �સેુહગાા ્ા�લ થયો સથી. 
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ટો્ િવફાદલા તોફાસસી ્મ ઘામા� ્ા�લ 

થઈ ગ્ુ, તેઓએ બધા �માાઓ �ોલીસે જોવા�ુ� શ� 

�ુર. અસે જયાાદ તેઓ એ ઓાડાસા બાાણે પહ�ચયા , 

્મા� �ુ� હતો તો તેસી પ�તસએ ચી�ીસે ��ુ� : તમસે 

શામ સથી આવતી ? તમે માાા ઓાડામા� ્ા�લ થવા 

મા�ગો છો ? 

ઓાતસી અવાજ સા�ભળર ટો્ પા� ચાલ્ ુ

ગ્,ુ અસે આમ માાર �સ બચી ગઈ. 

�ુ� થોડા �્વસ એ માણસસા ઘામા� ાહો તેણે 

માાર ઘણી મહદમાસ સવાઝી �ાર , એ� �્વસ મ� ��ુ� : 

�ુ� વેશ બ્લીસે બહાા જવા મા�� ુ�� , ્થી �ોઈ 
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�ણીતા શખસસે શોધી શ�ુ. તેણે ��ુ� : એ શાતે તમસે 

બહાા જવા ્ઈશ �દ તમે ફાર માાા ઘાદ પાછા આવશો. 

�ુ� બહાા ગયો , અસે �ોઈ �ણીતા શખસસી 

શોધ�ોળ �ાતો ાહો પણ મસે �ોઈ વા��ફગાા શખસ 

સ મળયો. �ુ� ફાર માાા મોહિસસસા ઘાદ પાછો આવયો 

અસે તેસે ��ુ� �દ �ુ� બગ્ા્ જવા મા�� ુ��. તેણે ��ુ� 

બગ્ા્સો �ાફલો તણ �્વસ પછર અહ�થી ાવાસા 

થશે. એટલે ્વો �ાફલો ઉપડશે �ુ� તમસે �ાફલા �ધૂી 

પહ�ચાડર ્ઈશ. 
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ાવાસગીસી ાાતે �ુ� ાાત ભા િવચાાતો ાહો �દ 

સવાાર અસે વાટ�ચ� વગા બગ્ા્સી લા�બી સફા 

�દવી ારતે �ાર શ�રશ. 

સવાા થઈ તો માાા યજમાસે મસે �ાફલો 

ઉપડવાસી �બા આપી , એ જ અાસામા� તેસી પ�તસ 

આવી. તેણે મસે એ� જોડર �પડાસી અસે એ� સવા 

જોડા આપયા. અસે એ� તલવાા પણ મસે સ�પી , પછર 

એ� પેટર લઈસે આવી ્મા� પા�ચ હ�ા �્ાહમ હતા. 

તયાા પછર એ� ગધેડો અસે એ� ઘોડો પણ લઈ આવી. 

અસે તેસી સાથે એ� �લુામ પણ હતો. માાા યજમાસે 

��ુ� : માાો �લુામ આપસી સાથે બગ્ા્ �ધૂી �શે. 
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પાછા વળતી વેળા તે ઘોડો અસે ગધેડો લેતો આવશે. 

હવે આપ િસાા�તે �ઓ , જો અમાાા તાફથી મહદમાસી 

�ાવામા� �ચાશ ાહર ગઈ હોય તો તે માટદ અમસે માફ 

�ાર ્યો. 

મ� માાા ઉપ�ાારસો આભાા માનયો અસે ��ુ� �દ 

જો અલલાહદ સાાા �્વસો દ્�ાડયા તો �ુ� તેસા 

અહદસાસસો બ્લો જ�ા �કુવીશ. 

પછર �ુ� બગ્ા્ આવી ગયો. અસે અહ� 

�લીફાસી પોરલસમા� સો�ાર �ાર લીધી અસે પોતાસી 

મહદસત અસે ��ુધધ વડદ આજ �ુ� પોરલસસો વડો ��. મસે 

આજ પણ માાા મોહિસસસે જોવાસી તીવ ઇચછા છે. 
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માાો ��્ર માાર �ાૂર �હાસી ધયાસથી સા�ભળતો 

ાહો અસે જયાાદ માાર વાત �ાૂર થઈ તો તેણે ��ુ� : 

અલલાહદ �ોઈપણ મહદસત અસે શમ વગા તમસે તમાાો 

મોહિસસ મેળવી ્રધો છે. મ� ��ુ� : એ �દવી ારતે ? 

તો તેણે ��ુ� : �ુ� જ ્િમશ�મા� તમાાો મેઝબાસ 

હતો અસે તમે માાદ તયા� જ ાો�ાયા હતા.પછર તેણે મસે 

�દટલા� �ધાણ યા્ દ્વાાવયા ્સાથી મસે તેસી 

સચચાઈ પા િવવવાસ આવી ગયો. 

મ� તેસે �છૂ�ુ� �દ હવે તમાાા પા �ઈ આપિ�  

આવી પડર �દ ્સા �ાાણે તમે આ હાલતે પહ�ચયા છો 

? 
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તો તેણે બતાવ્ ુ�દ ્વો તમાાા જમાસામા� એ� 

બળવો થયો હતો એવી જ ારતે થોડા �્વસ પહદલા 

્િમશ�મા� બળવો થયો. �લીફાસી ફો્ બગાવતસે 

સા�ામ અસે બાગી આગેસાસોસે ��્ �ાર લીધા. �ોઈ 

ઇષાર�ોાદ તેઓસે માાા િવશે બતાવ્ ુ�દ �ુ� પણ 

બ�ડ�ોાોમા� શામેલ �� , જયાાદ �દ �ુ્ ા �ણે છે �દ આ 

બગાવતથી માાો �ૂાસો પણ વાસતો સથી. બસ તયાા 

પછર ��્ �ાર મસે બગ્ા્ ાવાસા �ાર ્રધો. અસે 

આ્ �ુ� તમાાર ��્મા� ��. 

મ� �હુાાસે બોલાવયો અસે તેસી હાથ�ડરઓ 

�પાવાાવી. પછર મ� તેસે પા�ચ જોડર �પડા અસે ્સ 
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હ�ા �્ાહમ અસે ઘોડો આપી ��ુ� �દ �ુ� તસે એ� પળ 

પણ વધાાદ ��્ સથી ાા�ી શકતો. ાાતસા �ધ�ાાસો 

લાભ ઉપાડો અસે અહ�થી સાસી �ટો. 

��્રએ ��ુ� : આ વીાતાસા િસધધા�તોસી િવ�ધધ 

છે. �ુ� ભાગી ગયો તો �લીફા માાા બ્લે તસે �તલ 

�ાાવી સા�શે. 

મ� ��ુ� : ગમે તે થાય તમે અહ�થી ચાલયા 

�ઓ. 

તેણે ��ુ� : આપ એટલા જ મહદાબાસ છો તો 

મસે �ોઈ બી� જગયાએ ફદાવી સા�ો. સવાાદ જયાાદ 

તમે �લીફા પાસે �ઓ તો તેસે માાર અસે તમાાર 
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�થા સ�ભળાવજો અસે તેસે િવવવાસ અપાવજો �દ માાો 

બગાવતમા� �ોઈ હાથ સહોતો. જો તેસે િવ�ાસ બેસી 

�ય તો ઘ� ુસા�. પછર �ુ� �ા�ય બહાા ચાલયો જઈશ. 

અસે જો તે મસે પોતાસી સામે બોલાવવાસો આગહ �ાદ , 

તો મસે એ જગયાએથી ્ાબાામા� બોલાવી લેજો. 

સવાા પડર , �ુ� �લીફાસા ્ાબાામા� હાજા 

થયો, �લીફાએ મસે ��્ર િવશે �ચૃછા �ાર , તો મ� તેસે 

�ાૂર ્ાસતાસ સ�ભળાવી. �લીફા આ સા�ભળર ઘણો 

પભાિવત થયો અસે ��ુ� : �ુ્ ાસી કસમ  એ શખસ 

ભડવીા છે. �ુ� તેસે મળવા મા�� ુ��. 
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મ� તેસે ્ાબાામા� બોલાવયો , તો તે આવી 

ગયો, �લીફાએ તેસે માસ આપ્ ુઅસે પોતાસી પાસે 

બેસાય� અસે તેસે ્િમશ�સા �ાાભાાર બસવાસી ઓફા 

�ાર. તેણે �ાાભાાર બસવાથી ઇન�ાા ��. �લીફાએ 

��ુ� : તો પછર તમે અમસે શામસી પ�ા�સથિતથી 

સાવચેત �ાતા ાહો. તેણે �લીફાસી આ વાત માસી 

લીધી. મા�સેૂ તેસે ્સ ઘોડા , ્સ �લુામ અસે ્સ 

હ�ા ્રસાા ઈસામ તાર�દ આપયા , અસે શામસા 

ગવરસાસે લખ્ ુ�દ ભાિવમા� તેસી પાસેથી મહદ�લુ સ 

લેવામા� આવે. 
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(૦૭) �ાાા લ�ી લેવા જોઈએ. 

 

હ. ઇમામ મોહમમ્ બા��ા અલ�યહસસલામ�ુ� 

ફામાસ છે �દ અલલાહ તઆલાએ હઝાત આ્મ 

અલ�યહસસલામસે આધયા�તમ� જગતમા� તેમસી 

અવલા્મા� થસાાા સબીઓ બતાવયા. જયાાદ હ. આ્મ 

અલ�યહસસલામએ જસાબ ્ા� ૂ્ સી વય જોઈ તો તેમસે 

ઘણો અફસોસ થયો , અસે અાજ �ાર : પાવા�્ગાા  

મસે માાો આ �તુ ઘણો વહાલો છે , પણ તેસી વય 

ઘણી ઓછર છે અસે �ુ� તેસે માાર ઉમાસા તીસ વાસ 
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આ� ુ��. માાા આ્રુયસા તીસ વાસ �ાપી તેસા 

આ્રુયમા� આ �્વસોસો વધાાો �ાર દ્. 

�ુ્ ાવ�્ દ આલમે હ. આ્મ અલ�યહસસલામસી 

�ુઆ ��લૂ ફામાવી, અસે તેમસા �વસસા તીસ વાસ 

્ા� ૂ્  અલ�યહસસલામસા �વસમા� લ�ી લીધા. (અસે 

યમ�લુલાહો મયયશાઓ વ ્સુબેતો વ ઇન્� ુઉમ�લુ 

�દતાબ’’ સા ભાવાથર પણ આ જ છે.) 

�્વસ વીતતા ગયા , તયા� �ધૂી �દ આ્મ 

અલ�યહસસલામસી �તૃ્સુો સમય આવી ગયો , મલે�ુલ 

મૌત તેમસી પાસે પહ�ચયા તો આ્મ 

અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : હ� તો માાર રઝ�્ ગીસા 
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તીસ વાસ બા�ર છે. ઇઝાાઈલે ��ુ� : આપે એ તીસ 

વાસ પોતાસા �તુ ્ા� ૂ્  અલ�યહસસલામસે આપી 

્રધા છે, અસે તે સમયે આપ ્�સાસી �ીણમા� હતા. 

આ્મ અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : મસે તો 

એવી �ોઈ વાત યા્ સથી. 

ઇમામ બા��ા અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : 

�ુ્ ાસી કસમ , આ્મ �ુેા સ હતા. તેમસે હ�રકતમા� 

પોતાસો વાય્ો ેલુાઈ ગયો હતો. તયાા પછર અલલાહ 

તઆલાએ ��ુમ �� �દ જયાાદ પણ �ાાા �ાવામા� આવે 

તો તેસે લ�ી લેવામા� આવે , ્થી �ોઈ પક વાય્ાસે 

ેલૂી સ શ�દ. 
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(૦૮) અસમા રબનતે ઉમૈસસો જ. �્રજ�લુ 

�ુબાાથી વાય્ો 

 

હઝાત ઉમ�લુ મોઅમેસીસ �્રજ�લુ �ુબાા 

સલા�લુલાહદ અલયહા બીમાા પડયા , અસે તેમસી 

બીમાાર જોા પ�ડર ગઈ તો હ. ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો 

અલયહદ વઆલેહર વસલલમ તેમસા માથા પાસે આવીસે 

બેેા. 

�્રજ�લુ �ુબાા સલા�લુલાહદ અલયહાએ અાજ 

�ાર : યા ા�લૂલલાહ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમ  માાર ��ઈ� વસીયયતો છે. આપ તેસે 
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સા�ભળો, માાર પહદલી વસીયયત એ છે �દ જો આપસી 

સેવામા� ��ઈ �ચાશ ાહર ગઈ હોય તો �સીઝસે માફ �ાર 

્યો. 

ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમે ફામાવ્ુ� : તમે �ોઈ �ચાશ ાા�ી સથી , તમે 

સ��ણૂર ારતે માાર સેવા �ાર છે. પોતા�ુ� ધસ �ુ્ ાસા 

માગરમા� �ચર �ુર અસે માાા ઘામા� તમે થીગડા માાદલા 

�પડા પહદયાર, જયાાદ �દ તમે અાબસી શાહઝા્ર હતા. 

બીબી �્ર� સલા�લુલાહદ અલયહાએ ��ુ� : 

માાર બી� વસીયયત એ છે �દ માાા �તુી જ. ફાતેમા 
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ઝહદાા સલા�લુલાહદ અલયહા સાસા છે , માાા પછર 

યતીમ થઈ જશે. તેસે �ોઈ �ુ:� સ આપે. 

માાર એ� તી� વસીયત છે , પા�� ુ�ુ� આપસી 

સામે �હદતા શામાદ � , તે વસીયત માાર બેટર જ. 

ફાતેમા સલા�લુલાહદ અલયહાસે સ�ભળા� ુ� અસે એ જ 

આપસે સ�ભળાવશે. ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમ ઓાડામા�થી બહાા ચાલયા ગયા 

અસે પોતાસા �તુીસે �્ર� સલા�લુલાહદ અલયહા પાસે 

મો�લયા. 

જસાબે �્ર� સલા�લુલાહદ અલયહાએ પોતાસી 

�તુી જસાબે ફાતેમા સલા�લુલાહદ અલયહાસે ��ુ� : બેટા  
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તમાાા િપતા�સે �હો �દ માાર મા �હદ છે �દ �ુ� �બાથી 

ઘણી ડ� ��. આપ વહરસા સમયે ્ વ�ો પહદાો છો તે 

મસે �ફસ તાર�દ એ જ ચા્ા પહદાાવી દ્જો. 

હઝાત ફાતેમા સલા�લુલાહદ અલયહાએ માસી 

વસીયયત માસવ�ત િપતાશીસે સ�ભળાવી , ા�લેૂ �ુ્ ા 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ એ પોતાસી 

�ા્ા ઊતાાર જ.ફાતેમા સલા�લુલાહદ અલયહાસે આપી , 

અસે ��ુ� : આ આપસી માસી પાસે લઈ �ઓ. હઝાત 

�્ર� સલા�લુલાહદ અલયહા �ા્ા જોઈસે ઘણા �શૂ 

થયા. 
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જયાાદ તેમસી વફાત થઈ તો પયગમબાદ �ુ્ ા 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમએ તેમસે �સુલ 

આપ્,ુ �ફસ પહદાાવવાસો ઇાા્ો �� તો �જબઈલ 

સારઝલ થયા અસે ��ુ� : અલલાહ તઆલા આપસે 

સલામ �હદ છે અસે ફામાવે છે �દ �્ર�એ પોતાસો 

માલ અમાાા માગરમા� �ચર �� આજ તેસા માટદ અમે 

પોતે �ફસ મો�લીએ છરએ. આમ �હર �જબઈલે અમીસે 

જ�ત�ુ� �ફસ ��ુા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમસા હાથમા� ��ૂ.ુ ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો 

અલયહદ વઆલેહર વસલલમએ પથમ પોતાસી �ા્ા�ુ� 

�ફસ પહદાાવ્,ુ પછર બે�હશતી �ફસ પહદાાવ્.ુ 
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્ �્વસોમા� જ. �્ર� સલા�લુલાહદ અલયહા 

બીમાા હતા અસમા રબનતે ઉમૈસ તેસા �બા �તા 

�છૂવા આવયા તો જો્ ુ�દ �્ર� સલા�લુલાહદ અલયહા 

ાડર ાહા છે. 

અસમા રબનતે ઉમૈસે ��ુ� : આપ શા માટદ ાડો 

છો, આપસી ગણસા િવવવસી શેરે સાારઓમા� થાય છે. 

આપે આપસી બધી ્ૌલત �ુ્ ાસા માગરમા� �ાચ �ાર 

છે. આપ �િતમ સબીસા પ�તસ છો અસે ા�લેૂ �ુ્ ા 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વઆલેહર વસલલમ 

આપસે જ�તસી વધાઈ આપી ��ૂા છે. 
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હઝાત �્ર� સલા�લુલાહદ અલયહાએ 

ફામાવ્ુ� : અસમા  �ુ� એટલા માટદ સથી ાડતી. �ુ� માત 

એટલા માટદ ા ુ � �દ �ુ� �ુિસયાથી જઈ ાહર ��. માાા 

�તુી યતીમ થઈ ાહા છે અસે શા્રસી ાાતે ્ાદ� 

છો�ારસે �ોઈ વડરલ �ીસી જ�ાત હોય છે. માાા 

જવાસા �ાાણે માાા �તુી પાસે �ોઈ પા�ટ વયસી �ી 

સહ� ાહદ. 

અસમા રબનતે ઉમૈસે ��ુ� : �ુ� વાય્ો �� � �દ 

જો �ુ્ ાએ મસે તે �્વસ �ધૂી �વતી ાા�ી તો �ુ� 

આપસા બ્લે ફાતેમા સલા�લુલાહદ અલયહાસી મા 

બસીશ. 
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અસમા �હદ છે �દ જયાાદ હઝાત સયય્ા 

સલા�લુલાહદ અલયહાસી શા્ર થઈ તો ઓાડામા� ઘણી 

�ીઓ મૌ�ૂ્ હતી. ા�લેૂ �ારમ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમએ ��ુમ આપયો �દ બધી �ીઓ 

અહ�થી ચાલી �ય. આ સા�ભળર બધી ઔાતો ચાલી 

ગઈ, પણ �ુ� બેેર ાહર. 

થોડર વાા પછર હ. ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો 

અલયહદ વઆલેહર વસલલમ તશારફ લાવયા તો મસે 

બે દેલી જોઈસે ફામાવ્ુ� : તમે �ોણ છો ? 

મ� ��ુ� : �ુ� અસમા ��. 
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આપે ફામાવ્ુ� : તો �ુ� તમે માાો ��ુમ સથી 

સા�ભળયો �દ બધી ઔાતો માાર �તુીસા �માામા�થી 

ચાલી �ય. 

મ� અાજ �ાર : મ� આપસી આજા સા�ભળર , 

પા�� ુમ� �્ર� સલા�લુલાહદ અલયહાસે વાય્ો �� 

હતો �દ �ુ� સયય્ા સલા�લુલાહદ અલયહાસી શા્રસી ાાતે 

તેસી પાસે પસાા �ારશ. અસે તેસી જ�ાતો �ાૂર �ારશ. 

અસે આ ાાત �્ર� સલા�લુલાહદ અલયહા બસી જ. 

ફાતેમા સલા�લુલાહદ અલયહાસી પાસે ાહરશ. આ 

સા�ભળર આપ ાોયા અસે અલલાહસા ્ાબાામા� હાથ 

�ચા �ાર અસે માાા માટદ �ુઆ ફામાવી. 
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(૦૯) વચસ ભ�ગ �એઝ સથી. 

 

ઈાાસસા છેલલા શહદસશાહ યઝ દ્ ગ ર્સા 

શાસસ�ાળમા� અહવાઝસો ગવસરા �ાુમઝાસ હતો. 

જયાાદ �સુલમાસોએ અહવાઝસે �તી લી� ુતો 

�ાુમઝાસસે ��્ �ાર હઝાત ઉમા પાસે મ્રસા ાવાસા 

�ાર ્રધો. 

�લીફાએ �ાુમઝાસસે ��ુ� : જો �વતા ાહદવા 

માગતા હો તો �સુલમાસ થઈ �ઓ , સ�હતા �ુ� તમસે 

�તલ �ાાવી સા�ીશ. 
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�ાુમઝાસે ��ુ� : વા� , �તલ �ાવા પહદલા મસે 

પાણી પીવાાવો, �ુ� ઘણો તાસયો ��. 

હઝાત ઉમાદ ��ુ� : તેસે પાણી પીવાાવો , 

લા�ડાસા પયાલામા� તેસે પાણી આપવામા� આવ્ુ�. 

�ાુમઝાસે ��ુ� : �ુ� આ પયાલાથી પાણી સહ� 

પીદ, �ુ� તો સ્ા જવાહદાાત ટા��દલા પયાલામા� પાણી 

પીવાસે ટદવાએલો ��. 

હઝાત અલી અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : �ોઈ 

હાજ સહ� , તેસે જવાહદાત જડદલા પયાલામા� પાણી 

પીવાાવવામા� આવે. એટલે જવાહદા જડદલા પયાલામા� 
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પાણી લાવી �ાુમઝાસસા હાથમા� ાા�વામા� આવયો 

�ાુમઝાસે તેસે હો દે સ લગાડયો.  

હઝાત ઉમાદ ��ુ� : જલ્રથી પાણી પી લે. 

�દમ�દ �ુ� તસે વાય્ો આપી ��ુો � �દ પાણી 

પીવાાવયા પહદલા �ુ� તસે �તલ સહ� �ારશ. 

આ સા�ભળર �ાુમઝાસે પયાલો જમીસ પા ફફ�ર 

્રધો અસે પયાલો તડા� �ારસે �ટુર ગયો , અસે બ� ુ

પાણી વહર ગ્.ુ 

હઝાત ઉમાદ તેસી �ચુચાઈ જોઈ અચાજ 

પામયા અસે હઝાત અલી અલ�યહસસલામથી �હદવા 
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લાગયા : આપ બતાવો આસી સાથે �ુ� વતારવ �ાવામા� 

આવે ? 

હઝાત અલી અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : તમે 

વાય્ો �ાર ��ુા છો �દ પાણી પીવાાવવા પહદલા તેસે 

�તલ સહ� �ાો. પોતાસા વાય્ા પા �ાયમ ાહો, તમસે 

એસે �તલ �ાવાસો �ોઈ હ� સથી. અલબ�ા તેસા પા 

જઝયો (વેાો) સા�ી ્યો. 

�ાુમઝાસે ��ુ� : �ુ� જઝયો દ્વા ાા� સથી. 

અલબ�ા હવે �ુ� િસભરયે અસે સ�તોષથી �સુલમાસ બ� ુ

��. એટલે તેણે �લમએ શહા્ત પડર અસે �સુલમાસ 

થઈ ગયો. 
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હઝાત ઉમાદ મ્રસામા� તેસે એ� ઘા આપ્ ુ

અસે વાિષ�� ્સ હ�ા �્ાહમ તે�ુ� સલયા� ુબા�ધી 

આપ્.ુ 
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(૧૦) શાસ�ો આ બસાવથી બોધ ગહણ �ાદ. 

 

સેશા�ાૂ અસે તેસી આ�ુ બા�ુ મોહમમ્ તા�હા 

��ુમૂત હતી. યઅ�બૂ લયસથી તેસી �ુશમસી હતી. એ� 

પસ�ગે યઅ�બૂ લયસ એ� ભાાદ લશ�ા લઈસે સેશા�ાૂ 

તાફ ાવાસા થયો. 

સેશા�ાૂસા તકસા� ૂવઝીાો અસે અમીાોએ 

યઅ�બૂ લયસસે પત લ�ી પોતાસી વફા્ાાર�ુ� ય�રસ 

દ્વડાવ્.ુ પા�� ુમોહમમ્ તા�હાસા ાા�યમ�તી ઇબાહરમ 

હા�બે તેસે �ોઈ પત સ લખયો. 
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�તે મોહમમ્ તા�હા પાા�જત થયો અસે 

યઅ�બૂ લયસ િવજય ડ��ા સાથે સેશા�ાૂમા� ્ા�લ 

થયો. તેણે મોહમમ્ તા�હાસા ્ાબાાસા બધા 

અમીાોસે બોલાવયા. તેમા� ઇબાહરમ હા�બ પણ હતો. 

િવજયી ાા�એ ઇબાહરમ હા�બસે ��ુ� �દ બધા વઝીાો 

અસે અમીાોએ પત લ�ી માાો ઉતસાહ વધાય� અસે 

મસે પોતાસી વફા્ાારઓસો િવવવાસ અપાવયો. પણ 

મસે તાાા પા અફસોસ છે �દ ત� મસે �ોઈ પત સ 

લખયો અસે છેલલી ઘડર �ધૂી મોહમમ્ તા�હાસે 

વફા્ાા ાહો. 
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ઇબાહરમ હા�બે જવાબ આપયો. બા્શાહ  !   

આ પહદલા માાર તમાાર સાથે �ોઈ ઓળ�ાણ સહોતી �દ 

�ુ� પત લ�ી સ�બ�ધમા� વધાાો �ાત. અસે પોતાસા 

આ�ાસી સમ� હાામી �ાવા�ુ� મસે મા� �્લ ા� 

આપ� ુસહો�.ુ એટલા માટદ �ુ� માાા ાા�સી �િતમ 

ઘડર �ધૂી તેસી સાથે ાહો. 

બા્શાહ યઅ�બૂ લયસ આ જવાબ સા�ભળર 

ઘણો �શૂ થયો અસે �હદવા લાગયો , �ાદ�ા તમે 

સમ��ુ� ૠણ અ્ા �ુર. પછર તેસે વઝીાસો ઓહ્ો 

આપયો અસે બધા સમ� હાામ અમીાોસે �ડ� સ�ઓ 

�ાર.   
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(૧૧) �ુ્ ાથી �ાદલો વાય્ો 

 

વાઈઝ �ાશફર મા�મૂ અખલા�દ મોહિસસીમા� 

લ�ે છે �દ �ોઈ બા્શાહસે એ� લડાઈ લડવી પડર અસે 

બા્શાહદ માસતા માસી �દ જો અલલાહ તઆલાએ તેસે 

લડાઈમા� િવજય અપાવયો તો ��ુમૂતસા ��સામા� 

્ટલી ્ૌલત છે એ બધી અલલાહસા સામ પા ગારબો 

અસે િમસ�રસોમા� વહફચી ્ઈશ. 

અલલાહ તઆલાએ તેસી મ્્ �ાર અસે 

પોતાસી લડતમા� િવજયી બસી પાછો ફય�. તેણે 

��સચીસે બોલાવયો અસે ��સાસી  �ણી �ાાવી , 
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જયાાદ �હસાબ લગાવયો તો ��સો ્ોલતથી ભય� 

પડયો હતો. 

બા્શાહદ ��ુ� : આ બધી ્ોલત ગારબો અસે 

િમસ�રસોમા� વહફચી દ્વામા� આવે. પણ વઝીાોએ 

બા્શાહસા મતસો િવાોધ �� અસે ��ુ� : બા્શાહદ 

આમ �ા�ુ� સ જોઈએ. �દમ�દ તેસાથી આિથ�� સ��ટ ઊે ુ

થશે. અસે ફોજસે પગાા આપવા માટદ ા�મ મૌ�ૂ્ સહ� 

ાહદ. અસે આમ પણ ��સો ફૌ્ ભેગો �ાદલો  છે અસે 

�ુાઆસસી આયત વલ આમેલીસ અલયહા પમાણે પણ 

ગારબો અસે િમસ�રસોમા� તેઓ શામેલ છે. અસે 
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��સાથી તેઓસો પગાા �કુવવો પણ માસતામા� 

શામેલ છે. 

બા્શાહ �ુ�ઝાણો , એ� �્વસ તે આ જ 

�ુ�ઝવણમા� હતો અસે બેેો હતો �દ એ� પાદશાસ અસે 

િવ�ાાએલા વાળ વાળો ફ�રા શખસ તયા�થી પસાા 

થયો. બા્શાહદ તેસે બોલાવી ��ુ� : � ુમાાા આ પવસ 

િવશે �ુ� �હદ છે ? 

તે શખસે ��ુ� : જયાાદ બા્શાહદ માસતા માસી 

હતી અસે એ સમયે તેસી �લપસામા� ગારબો અસે 

િમસ�રસો સાથે ફૌજ પણ હતી તો તેણે માસતામા� ફૌજસે 
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પણ સમાવી લેવી જોઈએ. બા્શાહદ ��ુ� : સહ� એ 

સમયે માાા �્લમા� ફૌજસી �ોઈ �લપસા જ સ હતી. 

તયાાદ એ શખસે ��ુ� : તો બા્શાહદ પોતાસી 

માસતા ગારબો અસે િમસ�રસો �ાૂતી જ ાા�વી જોઈએ. 

તેમા� �ોઈ પણ �તસો ફદાફાા સ �ાવો જોઈએ. 

એ� ્ાબાારએ ��ુ� : �ાુ�  ફૌ� પણ ગારબ 

અસે િમસ�રસ હોય છે. તેસે આ માસતામા� �દમ 

ભેળવવામા� સ આવે ? 

એ શખસે ્ાબાાર તાફથી મ� ફદાવીસે 

બા્શાહસે સ�બોધતા ��ુ� : બા્શાહદ ્સી સામે મ�ત 

માસી છે, જો ભિવરયમા� તેસી જ�ાત હોય તો પોતાસી 
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માસતા એવી ારતે �ાુર �ાદ ્વી ારતે માસી છે. અસે 

જો તેસે ભિવરયમા� �ુ્ ાસી જ�ાત સથી તો પછર 

માસતા �ાૂર સ �ાવી જોઈએ. ફ�રાસી આ વાતથી 

બા્શાહસા �્લ ઉપા �ડર અસા થઈ અસે તેણે એ જ 

વ�તે �ાૂો ��સો ગારબો અસે િમસ�રસોમા� વહફચી 

્રધો. 
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(૧ા) વચસ પાલસ અસે સેઅમતોસી અમાતા 

 

�ોઈ શખસ પાસે એ� પાહદઝગાા �લુામ હતો. 

એ� વ�ત એ શખસ ઘણો બીમાા પડયો અસે �ુ્ ા 

પાસે માસતા માસી �દ જો તે ત��ુાસત થઈ ગયો તો એ 

પોતાસા �લુામસે આઝા્ �ાર દ્શે. 

અલલાહ તઆલાએ તેસે શફા આપી. અસે તે 

હાલવા ચાલવા લાગયો પણ તે�ુ� �્લ �લુામસે આઝા્ 

�ાવામા� માન્ ુસહ�. એટલે એ માસતા પછર પણ 

�લુામ િસયમ પમાણે �લુામ જ ાહો.  
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થોડા �્વસ પછર એ શખસ ફાર બીમાા પડયો. 

જયાાદ તેસામા� હાલવા ચાલવાસી શ�કત સ ાહર તો તેણે 

�લુામસે ��ુ� �દ તબીબસે બોલાવી લાવ. 

�લુામ થોડર વાા પછર પાછો આવયો અસે ��ુ� 

�દ તબીબ �હદ છે �દ �ુ� તેસો ઇલાજ સહ� �� �દમ�દ તે 

પોતાસા વચસ પા �ાયમ સથી ાહદતો. આ શખસ 

વચસ ભ�ગ �ાદ છે. 

આ શબ્ો સા�ભળર મારલ��ુ� �ળૂ વાત તાફ 

ધયાસ ગ્ ુઅસે ��ુ� �દ તબીબસે �હો �દ �ુ� હવે વચસ 

ભ�ગ સહ� ��. 
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�લુામે ��ુ� : વા�  !  તો સા�ભળો તબીબ �હદ છે �દ જો 

તેણે વચસ પાળ્ ુતો અમે પણ તેસે ત��ુાસતી�ુ� પી� ુ

પીવાાવ�.ુ 

ઇનસાસસે જોઈએ �દ તે જયાાદ પણ �ુ્ ાથી 

વાય્ો �ાદ તો તેસે �ાૂો �ાદ અસે �ુ્ ાથી �ાદલા વાય્ા 

પા હા સ�જોગોમા� �ાયમ ાહદ. સઅલબાસી ્મ વચસ 

ભ�ગી સ બસે. 
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(૧૩) સઅલબા રબસ હાિતબ�ુ� વચસ તોડ� ુ

 

સઅલબા રબસ હાિતબ અનસાાર ્ ઘણો મોટો 

આરબ્ અસે પાહદઝગાા હતો. એ� �્વસ ે�ૂથી ત�ગ 

આવી હઝાત ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમ પાસે આવયો અસે અાજ �ાર : આપ �ુઆ 

�ાો �દ �ુ્ ા મસે માલ અસે ્ૌલત આપે. આપ 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમે ફામાવ્ુ� : � ુ

એ ાહદવા દ્ , પણ તેણે એ� સ માસી અસે �હદવા લાગયો 

�દ મ� �ુ્ ાથી વાય્ો �� છે �દ તેસા બધા હ�ો અ્ા 
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�ારશ અસે �ાશતે્ાાો�ુ� ધયાસ ાા�ીશ અસે �ોઈ 

વાતસી �ચાશ સહ� ાા�.ુ 

છેવટદ આપે તેસી ઇચછા પમાણે �ુઆ �ાર, �ુઆ 

��લૂ થઈ. તેસી ્ૌલત ાાત �્વસ વધવા લાગી. તેણે 

્ �ુબળર પાતળર બ�ારઓ પાળર હતી તેમા� એટલી 

��ૃધધ થવા લાગી �દ મ્રસામા� તેસે ાા�વાસી જગા સ 

ાહર એટલે જ �ગલમા� ાહદવા લાગયો. અસે તેસી પાસે 

એટલી �ાસ્ સ ાહર �દ જમાઅતસી સમાઝમા� હાજા 

થાય. પછર તે �ુમમા સમાઝમા�થી પણ ભાગવા લાગયો 

અસે �તે ઈ્સી સમાઝમા� પણ હાજા સ થયો. 
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આપે બે માણસોસે તેસી પાસે ઝ�ાત 

ઉઘાાવવા મો�લયા અસે એ� પત પણ લખયો. આ 

લો�ો પહ�ચયા, પત આપયો અસે ઝ�ાતસી આયત પડર. 

તો તેણે ��ુ� : ા�લૂ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમ માાર પાસે જઝીયો મા�ગે છે. તમે હમણા બી્ 

ઉઘાાણી �ાો તયા� �ધૂીમા� �ુ� િવચાા �ાર લદ. આ લો�ો 

ફાર પાછા તેસી પાસે ગયા , તેણે પાછો એ જ જવાબ 

આપયો. �તે એ લો�ો ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમસી પાસે પાછા આવયા તેસા 

સ�બ�ધમા� આ આયત ઊતાર. અસે તેઓમા�થી ્ઓ 

�ુ્ ા અસે ા�લૂથી �ૌલ �ાાા �ાર ��ુા હતા �દ જો તે 
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અમસે પોતાસી �ૃપાથી મહદાબાસીથી અમસે ��ઈ� માલ 

આપશે તો અમે જ�ા �ૈાાત (્ાસધમર) �ા� ુઅસે 

સે�ુ�ાા બ�્ ા બસી ��ુ , પણ જયાાદ �ુ્ ાએ તેમસે 

પોતાસી �ૃપા માયાથી આપ્ ુતો તેમા� ���ુસાઈ �ાવા 

લાગયા, અસે મ� ફદાવી કતાાવા લાગયા. એટલે અલલાહદ 

તેઓસા �્લમા� �ામત �ધૂીસો િસફા� સા�ી ્રધો 

�દમ�દ તેમણે અલલાહથી વાય્ો �ાર વચસ ભ�ગ �� 

અસે એટલા માટદ પણ �દ તેઓ �ો�ુ બોલયા. 

આ આયતો સા�ભળર ા�લેૂ મ��લૂ સલલલલાહો 

અલયહદ વઆલેહર વસલલમએ ફામાવ્ુ� : સઅલબા પા 

અફસોસ થાય અસે એ� શખસસે આપે આ આયતો 
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આપી મો�લયો �દ જઈસે સઅલબાસે આ આયતો 

સ�ભળાવો. જયાાદ સઅલબાએ પોતાસા િવશે આ 

આયતો સા�ભળર તો ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમ પાસે હાજા થઈ ��ુ� �દ હવે �ુ� 

ઝ�ાત આપવા તૈયાા ��. આપે તેસી પાસેથી ઝ�ાત 

લેવાસો ઇન�ાા �ાર ્રધો અસે પછર આ જ સઅલબા 

હઝા અ� ૂબ�ા , હઝાત ઉમા અસે હઝાત ઉસમાસ 

પાસે તેમસા શાસસ�ાળ ્ાિમયાસ ગયો �દ તેસી 

પાસેથી ઝ�ાત લેવામા� આવે પણ �ોઈએ તેસી પાસેથી 

ઝ�ાત વ�લુ સ �ાર. 
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(૧૪) સબીસા �ાસ્ાસ�ુ� વચસ પાલસ 

 

ઇબસે અબબાસથી �ાવાયત છે �દ એ� વ�ત 

હઝાત હસસૈસ અલ�યહસસલામ બીમાા પડયા , એટલે 

હ. ા�લૂ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ અ��ુ 

લો�ો સાથે �બા �તા �છૂવા પધાયાર. અસે જસાબે 

અમીા અલ�યહસસલામસે ફામાવ્ુ� : સા� થાય તો તમે 

પોતાસા બાળ�ોસી ત��ુાસતી માટદ �ોઈ માસતા માસો. 

જસાબે અમીા અલ�યહસસલામ , હઝાત ફાતેમા 

ઝહદાા સલા�લુલાહદ અલયહા અસે તેમસી �સીઝ જ. 

ફરઝઝાએ તણ ાોઝા ાા�વાસી માસતા �ાર. 
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જયાાદ બ�ે ��ુુમાાો સા� થયા અસે માસતા 

�ાૂર �ાવાસો સમય આવયો તો ઘામા� ��ઈ સ હ� ુ�. 

હઝાત અલી અલ�યહસસલામએ શમઊસ 

ય�ૂ્ રથી તણ સાઅ (૯ �રલો) ઘદ ઉધાા લીધા , જસાબે 

સયય્ા સલા�લુલાહદ અલયહાએ તણ �રલો ઘદ પીસી 

પા�ચ ાોટરઓ પ�ાવી , અસે સા�જસા ઇફતાા �ાવા 

મા�ગતા હતા �દ એ� સાઈલે અવાજ આપી , અય 

મોહમમ્ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમસા 

એહલેબૈત અલયહદ�સુસલામ, તમાાા પા સલામ �ુ� એ� 

�સુલમાસ િમસ�રસ �, મસે �ાવા�ુ� આપો. �ુ્ ા તમસે 

જ�તસો થાળ મો�લશે. 
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આ અવાજ સા�ભળર બધાએ પોતાસા ભાગસી 

ાોટલીઓ આપી ્રધી. અસે માત પાણીથી ાોઝો �ોલયો 

અસે ાાતસા �ઈુ ાહા. 

બી� �્વસે ફાર ાોઝા ાાખયા , િસયમ �જુબ 

જસાબે સયય્ા સલા�લુલાહદ અલયહાએ ફાર પા�ચ 

ાોટલીઓ પ�ાવી અસે �ાવા બેેા �દ યતીમે અવાજ 

આપી. અસે બધાએ પોત પોતાસી ાોટલીઓ તેસે આપી 

્રધી અસે પાણીથી ાોઝો �ોલયો. 

તી્ �્વસે ફાર ાોઝો �ોલવા બેેા તો એ� 

��્રએ અવાજ આપી. અવાજ સા�ભળર બધાએ પોત 

પોતાસી ાોટલીઓ આપી ્રધી. 
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અલલાહ તઆલાએ તેમસી પશ�સા અસે 

વ�ાણમા� ્હદાસી �ાૂા ઊતાાર , ્મા� તેમસા વચસ 

પાલસસો ઉલલે� �ાતા ફામાવ્ુ� : “્ફૂદ�સુ રબ�ઝાદ વ 

ય�ા�સ યવમસ �ાસ શા�� ુ�સુતતીાસ. વ ્તુએ�સૂત 

તઆમ અલા �બુબેહર િમસ�ર સવ યતીમવ અસીાા. 

ઇ�મા ��ુએ્મો�ુમ લે વજ�હલલાહદ લા સોાર્ો િમ ન�ુમ 

જઝાઅવ  વ  લા  શો�ાૂા. ” - ‘‘આ એ લો�ો છે ્ઓ 

માસતા �ાૂર �ાદ છે અસે એ �્વસથી ડાદ છે , ્સી 

સખતી બધે પસાદલી હશે. અસે તેસી (�ુ્ ાસી) 

મોહબબતમા� િમસ�રસ , યતીમ અસે ��્રસે �ાવા�ુ� 

�વાાવે છે. અમે તો તમસે બસ માત �ુ્ ાસા �ાતા 
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�વાાવીએ છરએ. સ તો તમાાાથી �ોઈ વળતા 

મા�ગીએ છરએ અસે સ આભાા ્શરસ.’’ 
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(૧પ) વાય્ાસા સાચા ઇસમાઈલ 

 

ઇસમાઈલ સામસા બે સબી થઈ ગયા છે. એ� 

તો હઝાત ઇબાહરમ �લીલ અલ�યહસસલામસા �તુ 

ઇસમાઈલ છે. અસે તેઓ ઉપાા�ત એ� બી� સબી પણ 

ઇસમાઈલ સામસા થઈ ગયા છે. અસે �ુાઆસે મ�્મા� 

તેમસે ‘વાય્ાસા સાચા ’ સા સામથી યા્ �ાવામા� 

આવયા છે , ્મ�દ : ��તાબમા� ઇસમાઈલ 

અલ�યહસસલામસો રઝક �ાો , બેશ� તેઓ વાય્ાસા 

સાચા હતા. 
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હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� �દ એ� શખસે તેમસે એ� જગયાએ ઊભા 

ાા�ીસે ��ુ� �દ આપ અહ� માાર ાાહ �ુઓ �ુ� હમણા 

આ� ુ��. 

હઝાત ઇસમાઈલ અલ�યહસસલામ એજ સથળે 

��ુ એ� વાસ ાાહ જોતા ાહા , જયાાદ �દ એ શખસ 

પોતાસો વાય્ો ેલૂી ગયો. તેમસી ઉમમતસા લો�ો 

તેમસે શોધતા શોધતા એ સથળે પહ�ચયા અસે અાજ 

�ાર �દ અમે તો આપસા પછર િસાાધાા થઈ ગયા છરએ 

અસે લા�બા સમયથી આપસે ગોતી ાહા છરએ. 
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આપે ફામાવ્ુ� �દ તાઈફ વાળાઓમા�થી ફલાણા 

શખસે મસે અહ� ાાહ જોવા�ુ� ��ુ� છે અસે �ુ� તેસાથી 

વાય્ો �ાર ��ુો ��. પણ એ� વાસ વીતી ગ્ ુછે તે 

અહ� આવયો સથી. તે લો�ો એ શખસ પાસે ગયા અસે 

તેસે ��ુ� : �ુ્ ાસા �ુશમસ ! તાાા �ાતા સબીસે આટલો 

શમ ઊેાવવો પડયો છે. તેણે ��ુ� : �ુ્ ાસી કસમ ! �ુ� 

તો વાય્ો ત�ૃસ વીસાર ગયો હતો. એટલે તે આવયો 

અસે પછર આપ પોતાસા સથળેથી હેયા. એટલા માટદ 

અલલાહદ આપસે ‘સા દ્�ુલ વઅ્’ (વાય્ાસા સાચા) સો 

લ�બ અતા ��. 
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(૧૬) �દટરલ� �ાવાયતો 

 

હ. અમી�લ મોઅમેસીસ અલ�યહસસલામએ 

મારલ�દ અશતાસે શાસસસા િસયમો લ�ીસે આપયા. 

તેમા� આપ અલ�યહસસલામએ એ પણ લખ્ ુ�દ પ� પા 

ઉપ�ાા જતાવવાથી �ૂા ાહો. અસે પોતાસા �ોઈ સાાા 

�ામસે વધાાદ �ામ સ સમજો અસે તેઓથી વાય્ો ભ�ગ 

સ �ાો. �દમ�દ ઉપ�ાા જતાવવાથી ઉપ�ાા સથી ાહદતો. 

અસે વચસ ભ�ગ અલલાહ અસે લો�ોસી સાાાજગી�ુ� 

�ાાણ બસે છે. અલલાહ તઆલાએ �લામે મ�્મા� 

ઇાશા્ ફામાવ્ુ� છે �દ અલલાહસે આ વાત અતય�ત સા 
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પસ�્  છે �દ તમે એ વાત �હો �દ ્સા પા તમે અમલ 

સ �ાો. 

ઇબસે અલ �િમયા �હદ છે : મ� સ�વુવતસા 

એલાસ પહદલા ��ુાદ અ�ામ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમસી સાથે લે વેચસો વહદવાા �� 

હતો. મ� �હસાબ �ાવા માટદ એ� સથળ સ�ર �ુર અસે �ુ� 

એ વાત ેલુી ગયો. જયાાદ �ુ� તી� �્વસે તયા� ગયો 

તો ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ 

તયા� મૌ�ૂ્ હતા અસે માાર ાાહ જોઈ ાહા હતા. મસે 

જોઈસે તેમણે ફામાવ્ુ� : તમે તો માાા માટદ સ��ટ ઊે ુ
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�ાર ્ર�.ુ �ુ� તણ �્વસથી લગાતાા તમાાા આવવાસી 

ાાહ જોઈ ાહો ��.  

હઝાત ા�લેૂ મ��લૂ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમએ ફામાવ્ુ� : ્મા� તણ લકણો 

જોવામા� આવે તો તે �સુા�ફ� છે , ભલે તે સમાઝ 

ાોઝાસી પાબ�્ ર �ાદ અસે �ુ્  પોતાસે �સુલમાસ 

સમ્. 

(૧) તેસા પાસે અમાસત ાા�વામા� આવે તો �યાસત 

�ાદ. 

(ા) જયાાદ વાત �ાદ �ુ�ુ બોલે. 

(૩) જયાાદ વાય્ો �ાદ તો વચસ ભ�ગ �ાદ. 
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અલલાહ તઆલાએ પોતાસી ��તાબમા� ફામાવ્ુ� 

છે : ‘‘િસ:શ�� અલલાહ �યાસત �ાસાાાઓ સે પસ�્  

સથી �ાતો. ’’ અસે અલલાહ તઆલાએ ફામાવ્ુ� : 

‘‘�ુેાઓ પા અલલાહસી લઅસત છે. ’’ અસે અલલાહ 

તઆલાએ ફામાવ્ુ� : ‘‘��તાબમા� ઇસમાઈલસો ઉલલે� 

�ાો, તેઓ વાય્ાસા પાબ�્  હતા.’’ 

હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામએ હ. 

�ાસાલત મઆબ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમથી �ાવાયત �ાર. આપે ફામાવ્ુ� : ્ અલલાહ 

અસે �ામતસા �્વસ પા ઈમાસ ાા�ે છે તેસે જોઈએ 

�દ વચસ પાલસ �ાદ. 
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હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� : મોઅિમસ ભાઈ સાથે વાય્ો �ાવો એવી 

મ�ત છે , ્સો �ફફાાો સથી. ્ મોઅિમસથી વચસ 

ભ�ગ �ાદ તો તેણે અલલાહથી વચસ ભ�ગ �� અસે 

પોતાસે તેસા ગઝબસો હ�્ાા (�ોપસે પાત) બસાવી 

્રધો. 

 

*-*-* 
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પ�ાણ-ા :  િવષય :- પાડોશીઓ અસે 

્રસી ભાઈઓસી હ�ો 

 

(૧) સમાા રબસ �ુન્બ�ુ� પડોશીઓ સાથે વતરસ 

 

ઝાાાા રબસ અઅયોસે હ. ઇમામ મોહમમ્ 

બા��ા અલ�યહસસલામથી �ાવાયત �ાર છે �દ એ� 

અનસાારસા બાગમા� સમાા રબસ �ુન્બ�ુ� એ� ��ૂા�ુ� 

�કૃ હ� ુ�. 

સમાા સાાો ઇનસાસ સ હતો , તે અનસાારસી 

ા� િવસા ��ુાસા �કૃ પા ચડર જતો. અનસાાર�ુ� ઘા 
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એ �કૃસી પાસે હ� ુ�.્સાથી તેસા ઘાસી બેપ ર્ગી થતી 

હતી. 

તેણે ઘણી વાા સમાાથી ��ુ� �દ જયાાદ પણ 

તાાદ �કૃ પા ચડ� ુહોય તો પહદલા ા� લઈ લીધા 

�ા, ્થી અમાાા ઘાસો પ્� ાહર �ય. પણ સમાા સ 

માનયો. 

લાચાા થઈસે અનસાારએ હ. ા�લેૂ �ુ્ ા 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ પાસે ફ�ાયા્ 

�ાર. 

આપ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમએ 

સમાાસે બોલાવયો અસે ફામાવ્ુ� : તાાદ ઝાડ પા 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 122 
 

ચડવા પહદાા અનસાારસી ા� લેવી જોઈએ. સમાાએ 

ઇન�ાા ��. 

પછર આપ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમએ ફામાવ્ુ� : તો � ુઝાડ વેચી સા� , આપ 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમએ તેસા �કૃસી 

���મત અસે� ગણી વધાાદ બતાવી પણ તે વેચવા પા 

ાા� સ થયો. 

આપ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમએ 

ફામાવ્ુ� : � ુઆ ઝાડ અનસાારસે ્ઈ દ્ અસે તેસા 

બ્લે જ�તમા� ��ુા�ુ� �કૃ લઈ લે. સમાા તો પણ 

ાા� સ થયો. 
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પછર ા�લૂ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમએ અનસાારસે ફામાવ્ુ� : �ઓ , �કૃસે �ાપી 

ફફ�ર ્યો , �દમ�દ ઇસલામમા� �કુસાસ આપ� ુઅસે 

�કુસાસ સહસ �ા�ુ� �એઝ સથી. 

 

(ા) સમાા રબસ �ુન્બસે ઓળ�ો 

 

ઇબસે અબીલ હ્ર્ મોઅતઝલી સહદ�ુલ 

બલાગાહસી શાહમા� લ�ે છે �દ �આુિવયાએ સમાા 

રબસ �ુન્બસે એ� લા� �્ાહમ ઈસામસો વાય્ો ��, 
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એ શાતે �દ તે લો�ોસે બતાવે �દ આ આયત હ. અલી 

ઇબસે અબી તારલબ અલ�યહસસલામ માટદ ઊતાર હતી. 

‘‘લો�ોમા� એવો શખસ પણ છે ્સી �ુનયવી 

�વસ �થા તસે આવચયરમા� સા�ે છે, અસે ્ ��ઈ તેસા 

�્લમા� છે તેસા પા અલલાહસે ગવાહ બસાવે છે, જયાાદ 

�દ તે સ�ત ઝઘડા્ છે. અસે જયાાદ તે હા��મ બસશે 

તો જમીસમા� ફસા્ બપાર �ાવાસી �ોિશશ �ાશે અસે 

�ેતી તથા સસલસો સાશ �ાશે અસે અલલાહસે ફસા્ 

પસ�્  સથી. અસે જયાાદ તેસે �હદવામા� આવે છે �દ 

�ુ્ ાથી ડાો તો �સુાહસો સવા્ તેસે �ુ્ ાસા ડાથી ાો�ર 
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લે છે. બસ તે�ુ� દે�ા� ુ્ોઝ� છે , અસે તે સૌથી �ાાબ 

દે�ા� ુછે.’’ 

તેસી સાથે મોઆિવયાએ એ પણ ��ુ� �દ તમે 

લો�ોમા� એ પણ બયાસ �ાો �દ આ આયત હ. અલી 

અલ�યહસસલામસા �ાિતલ અબ�ુા ાહદમાસ રબસ 

�લુ�જમ (લાસતી) સા હ�મા� ઊતાર છે. 

‘‘વ મેસ�ાસે મ�ય યશાર  સફસ�બુતેગાઅ 

માઝાિતલલાહદ વલલાહો ાઊ�મ રબલ એબા્ ’’ - ‘‘અસે 

લો�ોમા� એવા શખસ પણ છે ્ઓ પોતાસી �સ વેચી 

અલલાહસી ાઝાસે શોધે છે અસે અલલાહ બ�્ ાઓ પા 

મહદાબાસ છે.’’ 
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મોઆિવયાએ એ� લા� �્ાહમસી પેશ�શ 

સમાા રબસ �ુન્બસે �ાર તે ��લૂ સ �ાર. પછર તેણે 

બે લા�સી ઓફા �ાર તે પણ સમાાએ �સવ�ાાર સહ� , 

પછર તેણે તણ લા�સી ઓફા �ાર તે પણ સમાાએ 

�ુ�ાાવી ્રધી. �તે મોઆિવયાએ ચાા લા� �્ાહમસી 

ઓફા �ાર ્ સમાાએ ��લૂ �ાર લીધી અસે િમમબા 

પા ઊભા ાહર એલાસ �ુર �દ પથમ આયત 

(સઉઝોરબલલાહ) હ. અલી અલ�યહસસલામસા હ�મા� અસે 

બી� આયત તેમસા �ાિતલ અબ�ુા ાહદમાસ રબસ 

�લુ�જમસા હ�મા� ઊતાર હતી. 
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(૩) પડોશીસા હ� 

 

સઈ્ રબસ �ુબેાથી સ�લ થએલ છે �દ 

અબ�ુલલાહ રબસ અબબાસ , અબ�ુલલાહ રબસ �બેાસી 

પાસે ગયા. ઇબસે �બેાદ ��ુ� :  ઇબસે અબબાસ તમે મસે 

સ્ા �ાયા અસે ���ુસ �હો છો. 

ઇબસે અબબાસે ��ુ� : � હા , મ� �ાસાલત 

મઆબ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમથી 

સા�ભળ્ ુ�દ આપ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમ એ ફામાવ્ુ� : એવો શખસ ઇસલામસા ઘેાાથી 
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બહાા છે, ્ પેટ ભારસે �ાય અસે તેસો પાડોશી ેખુયો 

ાહદ. 

ઇબસે �બેાદ ��ુ� : ઇબસે અબબાસ ! માાા 

�્લમા� તમો એહલેબયતથી �પટ ચારલસ વાસથી 

ઊછાર ા�.ુ એ બ�ે વચચે બી� ઘણી વાતો થઈ. �તે 

ઇબસે અબબાસ તેસી �ાુાઈથી બચવા માટદ મ�ા છોડર 

તાઈફ ચાલયા ગયા. 
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(૪) પાડોશીસી સીમાઓ 

 

હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� : એ� અનસાાર જસાબે ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો 

અલયહદ વઆલેહર વસલલમસી ર�્મતમા� હાજા થયો 

અસે અાજ �ાર , મ� ફલાણા મોહલલામા� મ�ાસ ��ા્્ ુ

છે, માાો સ��સો પાડોશી એવો છે �દ મસે તેસાથી 

સાાાપણાસી આશા સથી અસે �ુ� તેસા ા��ડથી �ાુરકત 

સથી. 

હ. ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમએ હ.અલી અલ�યહસસલામ , સલમાસ ાઝી. , 
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અ�ઝૂા ાઝી. , અસે િમ�્ા્ ાઝી.સે ��ુમ આપયો �દ 

તેઓ મ�સજ્મા� મોટા અવા્ એલાસ �ાદ �દ ્સી 

ા��ડથી પાડોશી �ાુરકત સ હોય તે ઈમાસ્ાા સથી. 

પછર આપે ફામાવ્ુ� : પાડોશીપણાસી સીમા 

ચાલીસ ઘાો �ધૂી છે , અથારત ચાલીસ ઘા સામે , 

ચાલીસ ઘા પાછળ , ચાલીસ ઘા જમણી બા�ુ અસે 

ચાલીસ ઘા ડાબી બા�ુ �ધૂી પાડોશીપણા�ુ� વ� ુરળ 

િવસ�તૃ છે. 

 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 131 
 

(પ) આ �થાથી બોધ ગહણ �ાો 

 

��તાબ એઅલા��ુાસમા� આપે� ુછે �દ અબબાસી 

�લીફા મોઅતિસમસા વઝીાદ એ� ભવય �ચો મહદલ 

ચણાવયો, તે એ મહદલસી બાારઓમા�થી પાડોશીઓસી 

વ� ુ�્�ારઓસે જોયા �ાતો હતો. 

એ� વ�ત તેસી સજા એ� �ુ�્ ા , સવ�પવાસ 

�ુ�વાાર છો�ાર પા પડર. પથમ દ�રટએ જ તે પોતા�ુ� 

�્લ એસે આપી બેેો. અસે છો�ાર િવશે મા�હતી એ�ેર 

�ાવા લાગયો. 
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તેસે �બા પડર �દ છો�ાર �ુ�વાાર છે અસે તેસો 

બાપ એ� વેપાાર છે.  

તેણે તે વેપાારસા ઘાદ મા� ુમો�લ્ુ , પણ 

વેપાારએ એમ �હરસે મા� ુપા� દેલ્ ુ�દ �ુ� મધયમ 

વગરસો વેપાાર ��. �ુ� વઝીાથી સગપણ �ા�ુ� પસ�્  

સથી �ાતો. �ુ� જયાાદ પણ સગાઈ �ારશ તો માાા ્વા 

લો�ોથી �ારશ. 

વઝીાદ ઘણા પયતસો �ાર પણ વેપાાર �ોઈ પણ 

ારતે સ�મત સ થયો. 
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અહર વઝીા ઇશ�સા હાથે િવવશ હતો. તેણે એ� 

ભાોસાપાત શખસસે બોલાવી ભે્થી પ�ારચત ��. 

અસે તેસાથી �ોઈ માગર શોધી �ાઢવાસી િવસ�તી �ાર. 

એ શખસે ��ુ� : જો આપ મસે એ� હ�ા 

્રસાા આપો તો �ુ� આપ�ુ� �ામ �ાર ્ઈશ. 

વઝીાદ ��ુ� : એ� હ�ા તો ��ઈ સથી �ુ� તો 

�દટલાય લા� �ાચવા તૈયાા ��. 

એ શખસે વઝીાથી એ� હ�ા ્રસાા લીધા 

અસે ્સ એવા જણાસે તૈયાા �ાર ્સી ગવાહર 

�ાઝીસી અ્ાલતમા� �સવ�ાયર હતી અસે તેઓસે બતાવ્ ુ

�દ આપ એટલી ગવાહર આપો �દ વેપાારએ પોતાસી 
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્ર�ારસા િસ�ાહ વઝીા સાથે આટલી મહદા પા �ાર 

્રધા છે. અસે મહદાસી �કુવણી �ખસતી સમયે ાા�ી છે. 

તે ઉપાય સાધ�દ ગવાહોસે સમ�વ્ ુ�દ આવી 

સાકી આપવામા� ��ઈ વા�ધો સથી , �દમ�દ વઝીા ાાત 

�્વસ પેમા�ગસમા� સળગે છે, તેસાથી તેસા પેમસી આગ 

ેાર જશે , વેપાારસે એ� સાાો જમાઈ મળર જશે અસે 

છો�ારસે મહદામા� ઘણી ��મતી ્ોલત મળર જશે. 

આ તૈયાાર પછર વઝીાદ �ાઝીસી અ્ાલતસા 

બાાણા �ટ�ટાવયા , ્સ સાકીઓએ �ાઝી સામે 

�બાસી આપી �દ અમાાર સામે આટલી મહદાસા 
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બ્લામા� િસ�ાહ થયા હતા , પણ હવે વેપાાર �ખસતમા� 

આસા�ાસી �ાદ છે. 

�ાઝીએ વેપાારસે અ્ાલતમા� બોલાવયો અસે 

��ુ� �દ તમે તમાાર �તુીસે વઝીાસા ઘાદ �દમ સથી 

મો�લતા ? 

વેપાારએ ઘણો ઇન�ાા �� , પણ �ાઝીએ તેસી 

એ� સ માસી અસે તેસી ્ર�ારસે જબા્સતી વઝીાસા 

ઘાદ પહ�ચાડર ્રધી.  

વેપાાર �ુ�ઝાયો અસે તે �ોઈપણ ારતે �લીફાસે 

મળવા મા�ગતો હતો , પા�� ુ�લીફાસે મળ� ુઘ� ુઅઘ� 

�ામ હ� ુ�. �તે એ� િમતે તેસે સલાહ આપી �દ 
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�લીફાસો મહદલ ચણાઈ ાહો છે. � ુજો તેસે મળવા 

માગે તો મ�ૂાોસા �પડા પહદાર વહદલી સવાાદ મહદલમા� 

ચાલયો �. �લીફા ાોજ ફજાસી સમાઝ પછર પોતાસા 

ચણાતા મહદલસે જોવા આવે છે. 

વેપાારએ મ�ૂાસા �પડા પ�ાધાસ �ાર અસે 

વહદલી સવાાદ �લીફાસા ચણાતા મહદલમા� ્ા�લ થઈ 

ગયો. �લીફા િસયમ પમાણે મહદલસે જોવા માટદ આવયા 

તો વેપાારએ તેસી પાસે પોતાસી ફ�ાયા્ ા�ુ �ાર 

્રધી. 

�લીફાએ ્ાબાામા� વઝીા અસે તેસા 

ગવાહોસે બોલાવયા , અસે ગવાહો િવશે તેણે ��ુમ 
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આપયો �દ તેઓસે �ળૂરએ લટ�ાવી દ્વામા� આવે અસે 

વઝીાસા માટદ ��ુમ આપયો �દ તેસે બળ્સી �ાલમા� 

સા�ી લોઢાસા સળરયાઓથી એટલો માાવામા� આવે �દ 

તેસા હાડ મા�સ એ� થઈ �ય. પછર વેપાારસે ��ુ� �દ � ુ

તાાર �તુીસે પોતાસા ઘાદ લઈ �. અસે મહદાસી ્ હ� 

ા�મ ્ વઝીાદ આપી છે તે તાાર �તુીસી છે. 

 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 138 
 

(૬) ચ�ગેઝ �ાસસો �ા�સૂ 

 

ચ�ગેઝ �ાસે પોતાસી ��ુુમતસા સમયમા� 

�ાય્ો બસાવયો હતો �દ �ોઈ શખસ ઉધાડદ છોગે 

�સવાસે ઝબહ સ �ાદ અસે ્સે ગોશત �ાવાસી જ�ાત 

હોય તે �સવા�ુ� ગ્ �ુ�પાવી માાર સા�ે. આ 

�ા�સૂથી �સુલમાસો ઘણા �ુ�ઝાણા �દમ�દ ઇસલામમા� 

આ� ુગોશત �ા� ુહાામ છે. 

એ� મોગલ�ુ� ઘા �સુલમાસસા ઘાસી 

લગોલગ હ�,ુ તે મોગલ તેસાથી અતય�ત સફાત �ાતો 

હતો. એ� �્વસ મોગલે પોતાસા મ�ાસસી છત પાથી 
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જો્ ુ�દ તેસો �સુલમાસ પાડોશી પોતાસા ઘાસા 

 ગણામા� બેસી મ�ઢો ઝબહ �ાર ાહો છે. તેણે આ 

ત�સો લાભ ઉપાડર પોતાસા �બીલાસા થોડા લો�ોસે 

લઈસે �સુલમાસસા ઘામા� ્ા�લ થયો અસે તેસે ઝબહ 

થએલ મ�ઢા અસે છાર સમેત પ�ડર ચ�ગેઝ �ાસસી 

સામે ા�ૂ ��. અસે ચ�ગેઝસે ��ુ� �દ આ શખસે આપસા 

�ા�સૂસો ભ�ગ �� છે. એટલે તેસે સ� મળવી જોઈએ. 

ચ�ગેઝ �ાસે �છૂ�ુ� : તે એસે �ા� ઝબહ �ાતા 

જોયો ? 

તેણે ��ુ� : અમે તેસે તેસા ઘામા� ઝબહ �ાતા 

જોયો. 
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ચ�ગેઝ�ાસે ��ુ� : જયાાદ તે પોતાસા ઘામા� 

ઝબહ �ાર ાહો હતો તયાાદ તમે એસા ઘામા� બેેા હતા. 

તેઓએ ��ુ� : સહ� , અમે તેસે અમાાર છતથી 

તેસે ઝબહ �ાતો જોયો તો તેસે પ�ડર આપસી પાસે 

લઈ આવયા. 

ચ�ગેઝ�ાસે ��ુ� �દ બે વાા પોતાસા વા�ો�ુ� 

�સુાાવતરસ �ાો. તેણે બે વાા પોતાસા વા�ોસો 

�સુાોચચાા ��. 

ચ�ગેઝ�ાસે ��ુ� �દ તેણે માાા ��ુમ�ુ� સ��ણૂર 

પાલસ �ુર છે �દમ�દ મ� ��ુમ આપયો હતો �દ �હદામા� 

�ોઈ શખસ આમ સ �ાદ. એ શખસે �હદામા� મ�ઢો ઝબહ 
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સથી ��. અસે માાો �ોઈ �ા�સૂ �ુ્ ાસા �ા�સૂસી 

ઉપાવટ તો સથી. અલલાહદ ઘણી ચીઝોસી લો�ોસે મસા 

�ાર છે, પણ લો�ો પોતાસા ઘાોમા� �પાઈ એ �ામ �ાદ 

છે તેઓસે એ છતા સ� આપી સથી શ�ાતી. �દમ�દ 

તેઓએ લો�ોસી સામે એ �ામ �ુર સથી. 

�ળૂ �સેુહગાા એ સથી , �ળૂ �સેુહગાા � ુછે 

�દમ�દ તે પોતાસા મ�ાસસી છત પા બેસીસે લો�ોસા 

ઘાોમા� તા�� ઝા�� �ાર છે. 

પછર ચ�ગેઝ �ાસે જલલા્સે ��ુમ આપયો �દ 

તે�ુ� માા ુ�ુ�ુ �ાર દ્વામા� આવે. ્થી �ારસે આ પછર 
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�ોઈસે બી�ઓસા ઘાોમા� તા� ઝા�� �ાવાસી હ�મત સ 

ાહદ. 

�સુલમાસોસે જોઈએ �દ તેઓ પોતાસા 

પાડોશીઓસા ઘાોમા� તા�દ ઝા��દ સહ� , અસે તેમસા 

ભામસો �યાલ ાા�ે. ઇસલામસો �ા�સૂ એ છે �દ જો 

�ોઈ �ોઈસા ઘામા� તા�દ ઝા��દ તો એ ઘાસો ઘણી તેસે 

ાોકવા માટદ �ોઈ પતથા વગેાદ માાદ અસે તેસાથી તેસી 

 � �ટર �ય તો તેસા માટદ �બુાહ છે. 
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(૭) પાડોશીઓસા આિથ�� હ�ોસો ખયાલ ાા�ો 

 

�સૂા રબસ ઈસા અનસાાર �હદ છે �દ અમે 

અસાસી સમાઝ પડર હ. અમી�લ મોઅમેસીસ 

અલ�યહસસલામસી સાથે બેેા હતા �દ એ� શખસે આવી 

અાજ �ાર : મૌલા ! આપ મહદાબાસી �ાર માાર સાથે 

ચાલો, �દમ�દ મસે આપસાથી �ામ છે. 

હ. અમી�લ મોઅમેસીસ અલ�યહસસલામએ મસે 

પણ પોતાસી સાથે લીધો અસે એ શખસસે �છૂ�ુ� : 

તમા� �ુ� �ામ છે ? તેણે ��ુ� �દ ફલાણો શખસ માાો 

પાડોશી છે , તેસા ઘામા� ��ૂા�ુ� ઝાડ છે. જયાાદ હવા 
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ચાલે છે તો ��ૂાસા ��ઈ� પા�ા ્ાણા અસે ��ઈ� �ાચા 

્ાણા માાા ઘામા� આવી પડદ છે. આપ તેસે ભલામણ 

�ાો �દ અમે ્ અમાાા ઘામા� પડદલા ્ાણા �ાઈએ 

છરએ તે અમસે �બુાહ �ાર દ્. અસે અમે �્ર પણ 

પતથા અથવા લા�ડા માાર ��ૂાસા ્ાણા સથી 

તોડતા. 

હ. અમી�લ મોઅમેસીસ અલ�યહસસલામ એ 

શખસસી પાસે ગયા. સલામ �ાર , અસે તેણે સલામસો 

જવાબ આપયો અસે હ. અમી�લ મોઅમેસીસ 

અલ�યહસસલામએ એ શખસથી ��ુ� �દ તમે પોતાસા 

��ૂાસા ્ાણા પોતાસા પાડોશી માટદ હલાલ અસે 
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�બુાહ �ાર ્યો ્ હવાથી અથવા પ��ીઓસા �ાાણે 

તેસા  ગણામા� પડદ છે. 

તે શખસે ઇન�ાા ��. આપે બી� વાા તેસે 

એજ ��ુ� : પણ તેણે બી� વાા પણ ઇન�ાા ��. 

પછર આપે ફામાવ્ુ� : �ુ� પયગમબાદ �ુ્ ા 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ સા તાફથી 

જમાસત આ� ુ� �દ તેસા બ્લામા� અલલાહ તસે 

જ�તસો બાગ આપશે. 

પણ તેણે તો પણ �સવ�ાા સ �� તો આપે 

ફામાવ્ુ� : પછર તમે એમ �ાો �દ તમા� મ�ાસ પોતાસા 
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પડોશીસે આપી ્યો અસે તેસા બ્લે માાાથી ફલાણો 

બાગ લઈ લયો. 

તેણે ��ુ� : મસે આ સો્ો ��લૂ છે , �ુ� �ુ્ ા 

અસે �સૂા રબસ ઈસાસે ગવાહ ાા�ી �� ુ� �દ �ુ� મા� 

આ ��ુ મ�ાસ ફલાણા બાગસા બ્લે વે� ુ��. 

હઝાત અલી અલ�યહસસલામએ સ��સા 

પાડોશીસે ��ુ� તમસે આ મ�ાસ �બુાા� થાય. 

એટલામા� મગારબસી અઝાસ થઈ. અમે બધા સમાઝ 

પડવા મ�સજ દ્ સબવીમા� ગયા અસે ાાત વીતવા પછર 

સવાા પડર તો હ. ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમએ ફજાસી સમાઝ પડાવી અસે 
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સમાઝ પતાવયા પછર આપ તા�રબાતમા� પ�તૃ થઈ 

ગયા �દ આપ પા વહર ઊતાર. 

આપે પોતાસા સહાબીઓ તાફ �� �ાર 

ફામાવ્ુ� : �ાલ સા�્  �ોણે સે� �ામ �ુર છે ? તમે પોતે 

બતાવો છો �દ �ુ� બતા� ુ? 

હઝાત અલી અલ�યહસસલામએ અાજ �ાર : 

આપ જ બતાવો , આપ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમએ ફામાવ્ુ� : હમણા �જબઈલે આવી મસે 

�બા આપી છે �દ તમે ઘ� ુસા� �ામ �ુર છે અસે 

અલલાહદ તમાાા હ�મા� આ �ાૂા ઊતાાર છે. 

રબ�સમલલા�હ ા�હમાિસ ા�હરમ 
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‘‘વલલયલે એઝા યગશા , વઝજહાાદ એઝા તજલલા , ફ 

અમમા મસ અઅતા વ ��ા, વસ�ૃ� રબલ �સુસા , ફ 

સોસયસસેાો� ૂરલલ ્સુાા.’’ 

આપે હ. અલી અલ�યહસસલામસી તાફ 

પ�ાિશત �� �ાર �છૂ�ુ� : તમે જ�ત�ુ� સમથરસ �ુર , 

અસે ઘાસા બ્લામા� પોતાસો બાગ આપયો ? હઝાત 

અલી અલ�યહસસલામએ અાજ �ાર : � હા , તો આપ 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમએ ફામાવ્ુ� : 

તમસે �બુાા� થાય , અલલાહદ તમાાા હ�મા� આ �ાૂા 

ઊતાાર છે. પછર આપ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમએ ઊભા થઈ હ. અલી અલ�યહસસલામસા 
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ગાલસે � ૂ�બસ �ુર અસે ફામાવ્ુ� : �ુ� તાાો ભાઈ � 

અસે � ુમાાો ભાઈ છે. 

 

 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 150 
 

(૮) પાડોશીઓસા તાસથી �દવી ારતે બચાવયો 

 

હ. ઇમામ મોહમમ્ બા��ા અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� : એ� શખસે હ. �ાસાલત મઆબ સલલલલાહો 

અલયહદ વઆલેહર વસલલમસી સેવામા� હાજા થઈ 

પોતાસા પાડોશીસા ા��ડસી િશ�ાયત �ાર.  

આપે તેસે સબ �ાવાસો ��ુમ આપી પાછો 

ફદાવયો. થોડા �્વસ પછર ફારવાા પાડોશીસી ફ�ાયા્ 

લઈ આપસી પાસે આવયો. આપે ફાર તેસે સબ �ાવાસી 

ભલામણ �ાર. 
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તી� વાા ફાર એ શખસ પાડોશીસી ફ�ાયા્ 

�ાવા આપસી પાસે આવયો. આ વ�તે આપે ફામાવ્ુ� 

�દ તમે �ુમમાસા �્વસે �ુમમાસી સમાઝ પહદલા ઘાસો 

સામાસ બહાા �ાઢર શેારમા� ાા�ી દ્જો , જયાાદ લો�ો 

તમસે �છેૂ �દ ઘાસો બધો સામાસ બહાા �દમ િસ�ાળયો 

? તો તેઓસે �હદજો �દ ફલાણા શખસસા લગાતાા 

તાસથી ��ટાળર મ� સામાસ િસ�ાળયો છે. એ શખસે 

આપસા �હદવા પમાણે અમલ ��. �યાાદ લો�ોએ તેસો 

સામાસ બહાા �ાઢદલો જોયો તો તે�ુ� �ાાણ �છૂ�ુ� તેણે 

બતાવ્ ુ�દ મ� માાા પાડોશીસી લગાતાા ા��ડથી 
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��ટાળર પોતાસો સામાસ �ાઢયો છે. હવે �ુ� આ ઘા છોડર 

�ોઈ બી�ુ ઘા ગોતી �ાઢરશ. 

થોડર વાા થઈ હતી �દ ા��ડસાા પાડોશી 

આવયો અસે પોતાસા પાડોશીથી આ�� �ાર ��ુ� : 

તમસે �ુ્ ાસો વાસતો પોતાસો સામાસ �્ા ાા�ો. મસે 

વધાાદ લ�ત સ �ાો. �ુ� �ુ્ ાસે સાકી ાા�ીસે �� ુ� 

�દ હવે તમસે ફાર માાાથી �ોઈ િશ�ાયતસો મો�ો સહ� 

મળે. 
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(૯) ઈમાસી બ��સુા હ�ો 

 

ઉ�લેૂ �ાફરમા� લ�ે� ુછે �દ મોઅલલા રબસ 

�સીસે હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામ થી 

�છૂ�ુ� �દ એ� �સુલમાસસો બી� �સુલમાસ પા �ુ� હ� 

છે ? 

આપે ફામાવ્ુ� : ્ાદ� �સુલમાસસા બી� 

�સુલમાસ પા સાત હ�ો છે ્ વા�જબ છે. જો તેમા�થી 

�ોઈ એ�સી બ�વણીમા� �ોઈ ઉણપ ાા�ી તો �ુ્ ાસી 

બ�્ ગી અસે ા�ેવાળરમા�થી િસ�ળર જશે. 
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મોઅલલાએ આપસી િવગત �છૂર તો આપે ફામાવ્ુ� : 

મોઅલલા � ુમસે વહાલો છે , ડ� � �દ �ા�� �ણવા 

પછર ફાજ બ�વણી સ �ાર શ�દ. 

મોઅલલાહદ ��ુ� : �ુ� અલલાહથી તેસી બ�વણી 

માટદ મ્્ અસે શ�કત માગીશ. આપે ફામાવ્ુ� : તો 

સા�ભળ ! 

૧. તમાાા �સુલમાસ હોવાસા �ાાણે બી� �સુલમાસ 

પા હલ�ામા� હલ�ો હ� એ છે �દ ્ પોતા માટદ પસ�્  

�ાો છો , પોતાસા ભાઈ માટદ એ જ પસ�્  �ાો અસે ્ 

પોતાસા માટદ સા પસ�્  �ાો છો પોતાસા ભાઈ માટદ એ 

જ ચીજ સાપસ�્  �ાો. 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 155 
 

ા. પોતાસા ભાઈસે સાાાજ સ �ાો. ભાઈસી સ�મિત 

મેળવવાસી �ોિશશ �ાો અસે તેસી વાત�ુ� અ��ુાણ 

�ાો. 

૩. પોતાસા �સ માલ , �ભ, હાથ અસે પગથી તેસી 

મ્્ �ાો. 

૪. પોતાસા �સુલમાસ ભાઈઓ માટદ અારસા સમાસ 

બસો અસે તેસા ઐબો �ૂા �ાવાસી �ોિશશ �ાો. 

પ. પોતાસા ભાઈસે ેખૂયો, પયાસો અસે વ� િવહોણો સ 

ાહદવા ્યો. એ� ુસ થાય �દ તમા� પેટ તો ભાદ� ુહોય 

અસે તે ેખૂયો હોય અસે તમે વ�ો પહદયાર હોય અસે તે 

સવ�ો હોય. 
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૬. જો તમાાર પાસે સેવ�ો અસે સો�ાો હોય અસે 

તમાાા ભાઈ પાસે સેવ� સ હોય તો તે�ુ� �ાવા�ુ� 

પ�ાવવા, �પડા ધોવા અસે બી� �ામો માટદ પોતાસા 

સો�ાસે તેસા ઘાદ મો�લો ્થી તેસી જ�ાત પણ �ાૂર 

થઈ શ�દ. 

૭. તેસી કસમસે �ાૂર �ાો , અસે સમથરસ �ાો. જયાાદ તે 

બીમાા થાય તો તેસી �બા �છૂો. અસે જયાાદ માર 

�ય તો તેસા જસાઝામા� �ઓ અસે તમે સમજતા હો 

�દ તેસે �ોઈ વસ�સુી જ�ાત છે તો તેસા માગવાસી વાટ 

સ �ુઓ. માગવા પહદલા તેસી જ�ાત �ાૂર �ાો. અસે 

જો એ� ુ�ુર તો �સુલમાસોમા� પાસપા સ�બ�ધો �ળવી 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 157 
 

ાાખયા અસે ઈમાસસા સગપણસે મજ�તૂ �ુર. (બેહાા , 

�જ. ૧૬ પે. ૬૬)  
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(૧૦) મોઅિમસસે �શૂ �ાવાસી જઝા 

 

ઉ�લેુ �ાફરમા� હ. ઇમામ મોહમમ્ બા��ા 

અલ�યહસસલામથી સ�લ �ાવામા� આવ્ુ� છે , આપે 

ફામાવ્ુ� : અલલાહ તઆલાએ હ. �સૂા અલ�યહસસલામ 

પા વહર ઊતાાર : મ� માાા અ��ુ બ�્ ાઓ માટદ 

જ�તમા� જગયા ાા�ી છે , અસે તેઓસે વગા �હસાબે 

જ�તમા� ્ા�લ �ાર ્ઈશ. 

હઝાત �સૂા અલ�યહસસલામએ અાજ �ાર : 

પાવા�્ગાા એ ભાગયશાળર �ોણ છે ? 
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સ્ા આવી : ્ મોઅિમસસે ાા� �ાદ , ્ �ોઈ 

એવા મોઅિમસસે આશાો આપે ્ �ોઈ ઝારલમ 

બા્શાહસા ડાથી ભાગેલો હોય. 

જો �ોઈ મોઅિમસસે એ� �ાફા પણ આશાો 

આપે તો તેસા �તૃ્ ુસમયે તેસે સ�બોધી �હરશ : મસે 

માાા જલાલ અસે ઇઝઝતસી કસમ જો તાાા ્વા લો�ો 

માટદ જ�તમા� જગયા હોત તો �ુ� જ�ા તસે જ�તમા� 

્ા�લ �ાત. માાર જ�ત એ લો�ો માટદ હાામ છે , ્ 

�તૃ્ ુસમયે �ાફાસી હાલતમા� માદ. હવે ્ોઝ� પોતાસા 

બીહામણા અવાજથી તસે ડાાવશે જ�ા , પા�� ુતસે 
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�કુસાસ સહ� પહ�ચાડદ. તસે સવાા સા�જ �ાવા�ુ� મળ� ુ

ાહદશે. 

ાાવી �હદ છે �દ મ� ઇમામ અલ�યહસસલામસે 

�છૂ�ુ� : તો �ુ� તેસે જ�તમા�થી �ાવા�ુ� મો�લવામા� 

આવશે ? 

ઇમામે ફામાવ્ુ� : �ુ્ ા જયા�થી પણ ઇચછશે 

તેસે ાોઝી પહ�ચાડશે. 
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(૧૧) �્લ �તી લયો �ાાણ �દ એ હજ્ અ�બા છે. 

 

ાય શહદાસો એ� ાહદવાસી બયાસ �ાદ છે �દ 

યહા રબસ �ારલ્ બામ�રસા તાફથી એ� શખસ 

અમાાા શહદાસો વહરવટ્ાા બસી ગયો. મસે ��ુુમત�ુ� 

મહદ�લૂ અસે વેાો એટલો બધો દ્વાસો હતો �દ જો 

માાાથી એ બધા લેણા લઈ લેવામા� આવે તો �ુ� િસધરસ 

થઈ �દ. મસે હ�મેશા એ રચ�તા સતાવતી હતી �દ 

સ��મા� જ માાો વાાો આવવાસો છે. મસે �દટલા� 

િમતો માાફત �બા પડર �દ વહરવટ્ાા શીઆ છે. પણ 

માાર હ�મત થતી સ હતી �દ તેસાથી �લુા�ાત ��. 
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�દમ�દ �ુ� ડાતો હતો �દ શ� છે �દ તે શીઆ સ હોય અસે 

મસે પ�ડરસે ્લમા� સા�ી દ્. 

મ� �્લમા� િવચા્ુર �દ માાદ પોતાસા �ુ્ ાસો 

આશાો લેવો જોઈએ અસે ઝમાસાસા ઇમામથી સ�બ�ધ 

જોડવો જોઈએ. 

આમ િવચાાર �ુ� બય�લુલાહસી હજ �ાવા મ�ા 

ચાલયો ગયો. અસે હામમા� માાર �લુા�ાત ઇમામે 

સારબા હ. ઇમામ �સૂા �ારઝમ અલ�યહસસલામથી થઈ. 

મ� ઇમામ અલ�યહસસલામ થી પોતાસી 

િસાાધાાતા અસે સા�ાાર લેણાસો ઉલલે� �� અસે 

આપથી ઉપાય બતાવવાસી િવસ�તી �ાર. 
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ઇમામ અલ�યહસસલામએ વહરવટ્ાાસા સામે 

એ� ચીઠી લ�ીસે મસે આપી અસે ફામાવ્ુ� : માાર 

ચીઠી વાલી �ધૂી પહ�ચાડજો. આ ચીઠીમા� આપે માત 

આટ� ુલખ્ ુહ� ુ:  

‘‘�ણી લયો �દ અશરસી સીચે અલલાહદ ાહદમતસો 

છાય� પાથય� છે , એમા� માત એ જ ાહર શ�દ છે ્ણે 

પોતાસા ભાઈ સાથે ભલાઈ �ાર હોય અથવા તે�ુ� �રટ 

�ૂા �ુર હોય અથવા તેસા �્લસે �શૂ �ુર હોય. આ 

તમાાો ભાઈ છે. વસસલામ’’ 

�ુ� હજથી પાવાાર પોતાસા શહદા પહ�ચયો અસે 

એ� ાાત ઇમામ આલી મ�ામ અલ�યહસસલામ સો પત 
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લઈ તેસા ઘાદ ગયો અસે તેસા સો�ાોસે ��ુ� �દ ઇમામ 

�ારઝમ અલ�યહસસલામથી એ� �ાિસ્ તમસે મળવા 

આવયો છે. 

સો�ાદ ્વી �્ા જઈસે માાર �બા આપી તો 

તે ઉધાડદ પગે ્ોડતો ્ોડતો ્ાવા� પા આવયો અસે 

મસે ગળે મળર મા� મ� �મુવા લાગયો અસે વાા�વાા 

મા� �પાળ �મુવા લાગયો. 

પછર મસે પોતાસા ઘામા� લઈ ગયો , �ચી 

બેે� પા મસે બેસાય� અસે પોતે સીચે બેસી ઇમામ 

અલ�યહસસલામસા �બા �તા �છૂવા લાગયો. �ુ� ્મ 

્મ ઇમામ અલ�યહસસલામસા કે મ �ુશળતા તેસે 
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બતાવતો ગયો તેમ તે�ુ� વ્સ �લસી ્મ �ીલ� ુ

ગ્.ુ પછર મ� ઇમામ અલ�યહસસલામસી ચીઠી તેસે 

આપી. તેણે વાાદ વાાદ ઇમામ અલ�યહસસલામસા પતસે 

�મુયો અસે પત વા�ચયો. પછર સો�ાસે બોલાવયો અસે 

��ુ� �દ માાા બધા વ�ો લઈ આવ. સો�ા તેસા બધા 

વ�ો લઈ આવયો , તો તેણે અધાર વ�ો મસે આપયા 

અસે અધાર વ�ો પોતા પાસે ાાખયા. અસે તેસા ઘામા� 

્ટલા પણ �્ાહમ અસે ્રસાા હતા તેણે બધા માાા 

અસે તેસી વચચે સા�ા વહફચી ્રધા. અસે ્ વસ�ઓુ 

વહફચી શ�ાય એવી સહોતી , તેસી અધ� ��મત મસે 

સ�પી. અસે સા�ાાર લેણા�ુ� ા�સટા મ�ગાવી મા� બ� ુ
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�ાજ માફ �ાર ્ર�.ુ અસે માફર�ુ� લ�ાણ લ�ી આપ્.ુ 

�તમા� મસે �છૂ�ુ� �દ �ુ� મ� તમસે ાા� �ાર ્રધા. 

મ� ��ુ� : બેશ�, તમે મસે ાા� �ાર ્રધો. 

�ુ� તેસી પાસેથી ચાલયો આવયો , અસે મસમા� 

િવચા્ુર �દ વાલીસી સે�રસો �ુ� �ઈ બ્લો આપી શ�ુ 

એમ સથી. સા� એ છે �દ તેસા માટદ હજ �� અસે ઇમામ 

અલ�યહસસલામથી તેસા હ�મા� �ુઆ �ાવા ��.ુ 

બી� વાસે ફાર �ુ� હજસા માટદ ાવાસા થયો 

અસે ઇમામ અલ�યહસસલામથી �લુા�ાત �ાર. મ� ાયસા 

વહરવટ્ાાસી બધી વાતો ઇમામ અલ�યહસસલામસે 

સ�ભળાવી. ઇમામ અલ�યહસસલામ તેસા સ્ વતરસસી 
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વાતો સા�ભળર ઘણા �શૂ થયા , તો ઇમામ 

અલ�યહસસલામથી મ� �છૂ�ુ� �ુ� આપ �શૂ થયા ? તો 

ઇમામ અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : �ુ્ ાસી કસમ, તેણે 

મસે �શૂ �� , માાા ્ા્ા હ. અમી�લ મોઅમેસીસ 

અલ�યહસસલામસે �શૂ �ાર. પાવા�્ગાાસી કસમ, તેણે 

હ. ા�લેૂ મ��લૂ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમસે �શૂ �ાર. તેણે પાલસહાાસે પણ �શૂ ��. 
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(૧ા) મોઅિમસસા હ��ુ� મહતવ 

 

ઇબાહરમ સાાબાસ આલે મોહમમ્ 

અલયહદ�સુસલામસો પયાવ અસે તેમસો �ારલસ શીઆ 

હતો. તેણે �ોઈ �ામસા �ગે અલી રબસ યકતીસસા 

પાસે જવા�ુ� થ્ુ� , ્ એ સમયે હા�સ ાશી્સો વઝીા 

હતો. 

અલી રબસ યકતીસે તેસે �લુા�ાતસી ા� સ 

આપી. તે બીચાાો િસ ાાશ થઈ પોતાસા ઘાદ �ફૂા પાછો 

ફય�. 
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એ જ વાસે અલી રબસ યકતીસ હજ માટદ મ�ા 

ગયો, અસે હજસી િવિધઓ પતાવી મ્રસા �સુવવાા 

ગયો, અસે હ. ઇમામ �સૂા �ારઝમ અલ�યહસસલામસા 

પિવત ચો�ટદ હાજાર આપી. ઇમામ અલ�યહસસલામએ 

તેસે મળવાથી ઇન�ાા �ાર ્રધો. 

અલી રબસ યકતીસે �લુામ માાફત �છૂાવ્ ુ: 

આ�ા માાાથી �ુ� ેલૂ થઈ ગઈ છે �દ માાા મૌલા મસે 

મળવા સથી માગતા ? 

ઇમામ અલ�યહસસલામએ જવાબમા� �હદાાવ્ ુ: 

તમે તમાાર વઝાાતસા ગવરમા� અમાાા ગારબ શીઆથી 

મળવાસો ઇન�ાા ��. તો અમસે પણ તમસે મળવાસી 
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�ોઈ ઇચછા સથી. જો તમે તમાાા હજસે ��લૂ �ાાવવા 

માગો છો તો પહદલે ઈમાસી ભાઈ ઇબાહરમ સાાબાસસે 

ાા� �ાો. 

અલી રબસ યકતીસે અાજ �ાર : ભલા એ �દવી 

ારતે શ� છે �દ �ુ� મ્રસામા� � અસે તે�ુ� ઘા �ફૂામા� 

છે. 

ઇમામ આલી મ�ામ અલ�યહસસલામએ �હદાાવ્ ુ

: જો તાાર ઇચછા તેસે ાા� �ાવાસી હોય તો તેસા 

સાધસ અમે �ાર ્ઈએ છરએ. આજ ાાત ઈશાસી 

સમાઝ પછર તમે એ�લા જ��લુ બ�રમા� �ઓ. તયા� 

તમસે એ� �ટ બે દે� ુ દ્�ાશે, ્સા પા પલાણ ાા�ેલી 
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હશે. તમે તેસા પા સવાા થઈ જજો, પછર અલલાહ 

તઆલાસો મોઅ�જઝો જો જો. અલી રબસ ાાતસા 

જ��લુ બ�રમા� ગયા તયા� �ટ તૈયાા હ� ુ�. તે તેસા પા 

સવાા થયા. અસે થોડરવાામા� �ટ એ� �ાચા ઘાસી 

સામે જઈ બે�ુ , હવે જો અલી રબસ યકતીસે ધયાસ �ુર 

તો તેસે લાગ્ ુ�દ આ બી�ુ શહદા છે. તેમણે �ોઈ 

વટદમા�ુરસે શહદા�ુ� સામ �છૂ�ુ� તો બતાવવામા� આવ્ુ� �દ 

આ �ફૂા છે. 

પછર અલી રબસ યકતીસે �છૂ�ુ� �દ આ �ો�ુ� ઘા 

છે ? તો તેસે બતાવવામા� આવ્ુ� �દ આ ઇબાહરમ 

સાાબાસ�ુ� ઘા છે. 
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અલી રબસ યકતીસે ઇબાહરમસો ્ાવાજો 

�ટ�ટાવયો, તેણે �છૂ�ુ� : �ોણ ? તો તેણે બતાવ્ ુ: �ુ� 

અલી રબસ યકતીસ ��. 

ઇબાહરમે તાત જ ્ાવાજો ઉધાડયો અસે 

આવચયર ચ�કત થઈ �છૂ�ુ� �દ માાર સજાો �ુ� જોઈ ાહર 

છે. આટલો મોભાશાળર વઝીા માાા ્વા ા��સા 

્ાવા્ �દવી ારતે આવી ગયો ? અલી રબસ યકતીસે 

��ુ� : તાાા પાસે આવ� ુમાાા માટદ અવશય થઈ ગ્ ુ

�દમ�દ જયા� �ધૂી � ુમાાાથી ાા� સહ� થાય માાા 

ઇમામ પણ માાાથી ાા� સહ� થાય. અસે માાર હજ 

પણ ��લૂ સહ� થાય. 
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ઇબાહરમ સાાબાસે ��ુ� : મ� તમસે માફ �ુર , 

�ુ્ ા તમસે માફ �ાદ. 

અલી રબસ યકતીસે પોતાસો ગાલ ઝમીસ પા 

ાાખયો અસે ઇબાહરમથી ઇચછા વયકત �ાર �દ તે 

પોતાસો પગ તેસા ગાલ પા ાા�ે , ્થી �ળૂ વાળા 

ગાલસે ાા� થયાસા પમાણ �પે ઇમામ 

અલ�યહસસલામસી સામે ા�ુ �ાર શ�ાય. 

ઇબાહરમે ગાલ પા પગ ાા�વાસી મસા �ાર , 

પણ અલી રબસ યકતીસે તેસે વાસતો આપી �તે ાા� 

�ાર લીધો. ઇબાહરમે તેસા ગાલ પા પોતાસો પગ 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 174 
 

ાાખયો, તો અલી રબસ યકતીસે ��ુ� :  ‘‘અલલા�મુ 

મશહ્’’ , અય અલલાહ ગવાહ ાહદ્ . 

પછર અલી રબસ યકતીસ �ટ પા સવાા થયા. 

ઇમામતસા મોઅ�જઝાથી થોડરવાામા� મ્રસા પહ�ચી 

ગયા. પછર ઇમામ �સૂા �ારઝમ અલ�યહસસલામ તેસાથી 

ાા� થઈ ગયા અસે �લુા�ાત�ુ� માસ આપ્.ુ 
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(૧૩) ઈમાસ્ાા માટદ �ુઆ 

 

ઇબાહરમ રબસ હાિશમ �હદ છે �દ મ� અાફાતમા� 

અબ�ુલલાહ �ુન્બથી વધાાદ �ુઆ મા�ગવાવાળો �ોઈસે 

સથી જોયો, મ� જો્ ુ�દ હા વ�ત તેસા હાથ આસમાસ 

તાફ �ચા ઊ દેલા છે અસે તેમસી  �મા�થી  �ુ સા 

ાદલા વહર ાહા છે. 

મ� તેમસે ��ુ� �દ મ� અાફાતમા� �ોઈ અનયસે 

આવી ારતે �સુા�તમા�  ુબેલો સથી જોયો , ્વી ારતે 

તમસે જોયા છે. 
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અબ�ુલલાહ રબસ �ુન્બે ��ુ� : �ુ્ ાસી કસમ ! 

મ� આ સથળે માાા માટદ �ોઈ �ુઆ સથી માગી , મ� 

્ટલી પણ �ુઆઓ �ાર તે પોતાસા મોઅિમસ ભાઈઓ 

માટદ �ાર છે. �દમ�દ હ. ઇમામ �સૂા �ારઝમ 

અલ�યહસસલામથી સા�ભળળ્ ુહ�,ુ તેઓએ ફામાવ્ુ� : ્ 

પોતાસા મોઅમીસ ભાઈ માટદ તેસી ગેા હાજારમા� �ુઆ 

�ાદ તો અશરથી અવાજ આવે છે �દ અમે તાાા માટદ એ� 

લા� �ુઆઓ ��લૂ �ાર. અસે અમાાા ફ�ાશતાઓએ 

તમાાા માટદ �ુઆ મા�ગી અસે મલાએ�ાએ આમીસ �હર. 

એટલે �ુ� એ વધાાદ સા� સમ�ુ � �દ પોતાસા પ�ડ માટદ 

�ુઆ �ાવાથી ઉચચતા એ છે �દ પોતાસા ભાઈઓ માટદ 
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�ુઆ �ાદ ્થી તેસી પોતાસી હાજતો પણ �ાૂર થઈ 

�ય. અસે ઈમાસી ભાઈઓસી ભલાઈ ચાહવાસો સવાબ 

પણ સસીબ થાય. 
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(૧૪) �ુ્ ાસી �ાતા �ોઈસે ્ોસત બસાવવો શેરે 

અમલ છે 

 

�ુ્ ાવ�્ દ આલમે હઝાત �સૂા 

અલ�યહસસલામથી ફામાવ્ુ� : �સૂા ! તમે પોતાસા 

�વસમા� �ોઈ �ામ માાા માટદ પણ �ુર છે ? 

�સૂા અલ�યહસસલામએ અાજ �ાર : 

પાવા�્ગાા ! મ� તાાા માટદ સમાઝો પડર , અસે ાોઝા 

ાાખયા, તાાા માગરમા� ્ાસ �ાર અસે તાાો ઘણો રઝક 

��. 
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�ુ્ ાસા તાફથી અવાજ આવી : �સૂા ! સમાઝ 

જ�તસો માગર્શર� છે. અસે ાોઝા ્ોઝ�થી બચવાસી 

ઢાલ છે. ઝ�ાત અસે સ્�ાઓ ાોશસી છે. અલલાહસી 

યા્ (રઝક) જ�તસા મહદલો મળવા�ુ� �ાાણ છે. અસે 

બતાવો �દ તમે માાા માટદ �ુ� �ુર ? 

�સૂા અલ�યહસસલામએ અાજ �ાર : 

પાવા�્ગાા ! � ુપોતે જ મસે ાસતો બતાવ �દ એ �ો 

અમલ છે �દ ્ �ધુધ તાાા માટદ જ છે ? 

માસવ�ત પાલસહાાદ ફામાવ્ુ� : �સુા ! તમે �્ર 

માાા ્ોસતસે પોતાસો ્ોસત અસે માાા �ુશમસસે 

પોતાસો �ુશમસ સમજયો છે ? 
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આ સા�ભળર �સૂા અલ�યહસસલામસે �બા પડર 

�દ �ુ્ ાસે �ાતા �ોઈથી પયાા �ાવો અસે �ુ્ ાસી 

�શુ�ુ્ ર માટદ �ોઈસાથી �ુશમસાવટ ાા�વી સૌથી શેરે 

અમલ છે. 

હ. ઇમામ સા�્� અલ�યહસસલામથી સ�લ 

�ાવામા� આવેલ છે �દ આપે ફામાવ્ુ� : �ામતસા 

�્વસે એ� શખસસે �હસાબ દ્વા માટદ ા�ુ �ાવામા� 

આવશે તેસા આમાલસામામા� �ોઈ સે�ર સહ� હોય. 

ફ�ાશતા �હદશે : િવચાાો, �્ર તમે �ોઈ સ્�ાયર 

�ુર હોય તો બયાસ �ાો. તે શખસ અાજ �ાશે �દ મ� 

�વસમા� અનય �ોઈતો સા� �ામ સથી �ુર , અલબ�ા 
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ફલાણો શખસ એ� �્વસ માાા ઘા પાસેથી જઈ ાહો 

હતો, તેણે માાર પાસે વર માટદ પાણી મા�ગ્ુ , મ� તેસે 

પાણી આપ્ુ, ્સાથી તેણે વર �ાર સમાઝ પડર. એ 

શખસસે સાકી આપવા બોલાવવામા� આવશે તો તે �હદશે 

: પાલસહાા ! તાાો બ�્ ો સા� ુ�હદ છે. 

એ સમયે એ� અવાજ આવશે : મ� માાા આ 

બ�્ ાસે માફ �ાર ્રધો, તેસે જ�તમા� લઈ �ઓ. 

�ામતસા �્વસે મોઅિમસસે �હદવામા� આવશે 

�દ આ લો�ોસે ધયાસથી જો, તમે �્ર �ોઈસે પાણી પા્ ુ

હોય અથવા �્ર �ોઈસે ાોટર �વાાવી હોય અથવા 

�ોઈસી સાથે �ોઈ ભલાઈ �ાર હોય , તો પછર તમે એ 
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મોઅિમસસો હાથ પ�ડર જ�તમા� ચાલયા �ઓ. તયાા 

પછર એ મોઅિમસ એવા ઘણા મોઅિમસો ્ઓ સાથે 

તેણે ભલાઈ �ાર હશે તેસે લઈસે �લેૂ સેાાત પાથી 

પસાા થશે તો ફ�ાશતા �હદશે : �ુ્ ાસા ્ોસત (વલી) 

�ા� જવા ચાહો છો ? 

અવાજ આવશે : માાા �ફાશતાઓ ! તેસે �લેૂ 

સેાાત પાથી પસાા થવા ્યો , મલાએ�ા તેસે પસાા 

થવાસી ા� આપી દ્શે. 
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(૧પ) મોઅિમસસે ાા� �ાવો શેરે અમલ છે 

 

હ. ઇમામ �સૈુ સ અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� �દ 

માાા સાસા હઝાત સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમ�ુ� ફામાસ છે : સમાઝ પછર શેરે અમલ એ 

છે �દ મોઅિમસસે એવા સાધસોથી �શૂ �ાવામા� આવે 

્ �ુ્ ાસી સાફામાસીમા� સ ગણાતા હોય. �ુ� માાા 

સાસાસા આ ફામાસસો અ�ભુવ �ાર ��ુો ��. મ� એ� 

�્વસે એ� �લુામસે જોયો �દ તે ાોટર �ાઈ ાહો છે , 

એ� �ોરળયો તે પોતે �ાઈ ાહો છે અસે એ� �ોરળયો 

�ુતાાસે �વાાવી ાહો છે. મ� તેસે આમ �ાવા�ુ� �ાાણ 
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�છૂ�ુ� તો તેણે ��ુ� : ફાઝ�્ દ ા�લૂ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમ ! �ુ� ગમઝ્ા ઇનસાસ � અસે ઇચ� 

� �દ મસે આસ�્  મળે. એટલા માટદ આ પાણીસે 

�વાાવવાથી મસે આસ�્  મળે છે. મ� તેસે �છૂ�ુ� : � ુ� 

ગમગીસ શા માટદ છે ?  

તેણે બતાવ્ ુ�દ �ુ� એ� ય�ૂ્ રસો �લુામ �� અસે ઇચ� 

�� �દ તેસાથી ��ુકત મેળ�ુ�. 

એટલે �ુ� (ઇમામ અલ�યહસસલામ) તેસા ય�ૂ્ ર 

મારલ� પાસે ગયો અસે તેસે ��ુ� �દ તમે મસે તમાાો 

�લુામ વેચી ્યો. અસે બસો ્રસાા એસી ��મત 

માાાથી લઈ લયો. 
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ય�ૂ્ રએ ��ુ� : �લુામ આપસા સામ પા 

�ુાબાસ છે, �ુ� તેસે આઝા્ �� ��. અસે આ બાગ પણ 

તેસે ભેટ આ� ુ��. અસે બસો ્રસાા આપસી સેવામા� 

ભેટ ધ� ��. 

મ� તેસે ��ુ� : તમે માાર પાસેથી બસો ્રસાા 

લઈ લયો તો તેણે માાર પાસેથી બસો ્રસાા લઈસે 

�લુામ મસે આપી ્રધો. 

આ ઇમામ અલ�યહસસલામસી ય�ૂ્ ર સાથે થતી 

વાતચીત ય�ૂ્ રસી પ�તસ સા�ભળર ાહર હતી. તે ઇમામ 

અલ�યહસસલામસી ઉ્ાાતા જોઈ બોલી ઊેર : �ુ� 
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ઇસલામ મઝહબ �ગી�ાા �� � અસે માાર મહદાસો હ� 

પિતસે માફ �ાર ્દ ��. 

ય�ૂ્ રએ આ સા�ભળર ��ુ� : �ુ� પણ ઇસલામ 

મઝહબમા� ્ા�લ થાદ �� , અસે માાર પ�તસસે મહદાસા 

બ્લામા� આ મ�ાસ ભેટ આ� ુ��. 
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(૧૬) જયાાદ �ુ�્ ા સાથ ઇસલામ�ુ� �ાાણ છે 

 

હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� : હ. અમી�લ મોઅમેસીસ અલ�યહસસલામ �ફૂા 

જઈ ાહા હતા. ાસતામા� એ� એહલે ��તાબ ઝીમમી 

તેમસો સહ પવાસી બનયો , ્ હ. અમી�લ મોઅમેસીસ 

અલ�યહસસલામસે ઓળ�તો સ હતો. તેણે આપસે �છૂ�ુ� 

: આપ �ા� જશો ? આપે ફામાવ્ુ� : �ુ� �ફૂા જઈશ. 

જયાાદ થોડદ �ૂા ચાલવા પછર તેઓ એ જગયા ઉપા 

પહ�ચયા, જયા�થી બે માગર પા થતા હતા. એટલે 
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રઝમમીએ બીજો ાસતો પ�ડયો. �દમ�દ તેસે �ફૂા જ� ુસ 

હ� ુ�. 

હ. અમી�લ મોઅમેસીસ અલ�યહસસલામ પણ 

તેસી સાથે એ માગ� ચાલવા લાગયા. તેણે આવચયરથી 

�છૂ�ુ� : આપ તો �ફૂા જવાસા હતા , આપ આ ાસતે �દમ 

ચાલયા આવયા ? જયાાદ �દ આ ાસતો �ફૂા સથી જતો. 

હ. અમી�લ મોઅમેસીસ અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� : �ુ� �� ુ� આ માગર �ફૂા સથી જતો , તમે 

થોડો સમય માાા સહ પવાસી ાહા છો અસે અમસે 

ઇસલામસા પયગમબાદ એ સસીહત �ાર છે �દ 

સહપવાસીસે થોડા પગલા �ધૂી આગળ વળાવવા જ� ુ
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જોઈએ એટલે �ુ� તાાા સહપવાસી હોવાસો હ� અ્ા 

�ાવા માટદ તાાર સાથે ચાલી ાહો ��. 

તેણે ��ુ� : ઇસલામે �ાદ�ા ઉચચ સ�સ�ાાસો 

��ુમ આપયો છે. અસે �ુ� આપસે ગવાહ બસાવીસે �� ુ� 

�દ �ુ� �સુલમાસ થઈ ગયો ��. 

પછર તેણે પોતાસો માગર ત� �ફૂાસો ાસતો 

લીધો, ્વો તે �ફૂા પહ�ચયો તો તેસે �ણ થઈ �દ તેસો 

સહ પવાસી હ. અમી�લ મોઅમેસીસ અલ�યહસસલામ 

છે. આ �ણી તેણે �ુફથી તૌબા �ાર. અસે આપસા હાથ 

પા ઇસલામસી બયઅત �ાવા�ુ� માસ પાપત �ુર. 
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(૧૭) ઇમામસી સજામા� �ુ�્ ા ાહદવા�ુ� મહતવ 

 

ઉ�લેૂ �ાફરમા� લ�ે�ુ� છે �દ હા�ઓસા ાહદબા 

અ� ૂહસીફા અસે તેમસા જમાઈ વચચે �ોઈ વાાસા 

�ગે ઝઘડો થયો. સાસાો જમાઈ આપસમા� લડર ાહા 

હતા, �દ હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામસા 

�ાસ િશરય �ફુઝઝલ રબસ ઉમા �ફૂર�ુ� તયા�થી િસ�ળ� ુ

થ્ુ�. અસે તેમણે તેઓસે પાસપા ઝઘડતા જોયા. તો 

એ બ�સેસે આપ પોતાસી સાથે પોતાસા મ�ાસ પા લઈ 

આવયા, તેઓથી લડવા�ુ� �ાાણ �છૂ�ુ� . તો �બા પડર 

�દ ચાાસો �્ાહમ તેમસા ભાગમા� સથી આવતા એટલે 
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લડર ાહા છે , તો �ફુઝઝલ રબસ ઉમાદ ચાાસો �્ાહમ 

પોતાસા ઘામા�થી લાવી તેઓ વચચે સમાધાસ �ાાવી 

્ર�.ુ અસે ��ુ� �દ આ ા�મ �ુ� માાા �ીચામા�થી સથી 

દ્તો, માાા આ�ા અસે મૌલા હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� 

અલ�યહસસલામએ ��ઈ� ા�મ મસે સ�પી હતી �દ તેસા 

વડદ �ુ� લો�ોમા� સમાધાસ �ાાવી આ�ુ�. 
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(૧૮) એ� �ધૃધ સાથે હ. ઇમામ �સૂા �ારઝમ 

અલ�યહસસલામસો વતારવ 

 

ઝ��ાયા અઊશ બયાસ �ાદ છે �દ મ� જો્ ુ�દ હ. 

ઇમામ �સૂા �ારઝમ અલ�યહસસલામ સાફદલા સમાઝો 

પડર ાહા છે , અસે તેમસી બા�ુમા� એ� �ધૃધ શખસ 

બે દેલા છે. �ધૃધ ઊેવા લાગયા અસે ઊભા થઈ પોતાસી 

લા�ડર ગોતવા લાગયા , ઇમામ અલ�યહસસલામએ 

સમીસે તેસી લા�ડર ઉપાડર અસે તેસા હાથમા� થ�ભાવી 

અસે ફાર િસયયત �ાર સાફદલા પડવા લાગયા. 
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(૧૯) પયગમબાદ અ�ામ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમસો �ુ�્ ા સાથ 

 

હઝાત ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમ �દટલા� સહાબીઓ સાથે પવાસ �ાર 

ાહા હતા. ાસતામા� એ� ઝાણા પા ઊતાાો ��. તો 

સહાબીઓએ ઇચછ્ ુ�દ બ�ાર ઝબહ �ાર �ાવા�ુ� તૈયાા 

�ાવામા� આવે. એ� સહાબીએ ��ુ� : �ુ� બ�ાર ઝબહ 

�ારશ. 

બી�એ ��ુ� : �ુ� �ાલ ઊતાારશ. 
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હ. ા�લેૂ અ�ામ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમએ ફામાવ્ુ� : �ુ� લા�ડરઓ વીણી લાવીશ. 

સહાબીઓએ અાજ �ાર : યા ા�લૂલલાહ 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ ! આપસા 

સેવ�ો મો�ૂ્ છે, આપ જાાય શમ સ ઊેાવો. 

આપે ફામાવ્ુ� : �ુ� માાા સાથીઓ પા બોજો 

બસવા સથી મા�ગતો , �ુ� માાા હાથે �ામ �ારસે �ોાા� 

�ાવા મા�� ુ� , અલલાહસા સબી ્ા� ૂ્  અલ�યહસસલામ 

પણ મહદસત �ાર ાોટર �ાતા હતા. 
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(ા૦) પવાસસો વહદવાા િશ�ો 

 

હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામ 

અાજ �ાદ છે �દ માાા ્ા્ા જસાબે અલી ઝય�લુ 

આબે્રસ અલ�યહસસલામ જયાાદ સફાસો િસણરય �ાતા 

તો એ લો�ો સાથે સફા �ાતા , ્ઓ તેમસાથી અ�ણ 

હોતા હતા. અસે પોતાસા માટદ તેઓથી એ વાય્ો લઈ 

લેતા� �દ તેઓ પણ બી� �સુાફાસી ્મ �ામ �ાશે. 

એ� વ�ત આપ એ� અ�ણયા ટોળા સાથે 

સફા �ાર ાહા હતા �દ એ� શખસે આપસે ઓળ�ી 

લીધા, તો પોતાસા સાથીઓસે ��ુ� �દ આપણાથી એ� 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 196 
 

મોટર ેલુ થઈ ગઈ �દ આપણે ઇમામ ઝય�લુ 

આબે્રસ અલ�યહસસલામસે આપણા �ામમા� સાથે �ાતા 

ાહા.  

આ સા�ભળર બધા સાથીઓ આપસી પાસે 

આવયા અસે આપસા હાથ �મૂવા લાગયા અસે માફર 

મા�ગવા લાગયા : ફાઝ�્ દ ા�લૂ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમ ! �ુ્ ાસા વાસતે  આપ અમસે માફ 

�ાર ્યો. અમે આપસે ઓળખયા સહ� , સ�હ�તા અમે 

આપસે �ોઈપણ �ામસો શમ સ આપતે. 

ઇમામ અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : �ા�ઈ વા�ધો 

સહ�, �ુ� એટલા માટદ તો અ�ણયા લો�ો સાથે સફા �� 
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�, ્થી �ુ� પણ તેઓ સાથે હળર મળરસે તેઓ ્ટ� ુ

�ામ �ાર શ�ુ. �ુ� પવાસ ્ાિમયાસ �્ાિપ એ પસ�્  

સથી �ાતો �દ �ુ� માાા સાથીઓ પા બોજ બ�ુ�. 
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(ા૧) �દટરલ� �ાવાયતો 

 

હ. �ાસાલત મઆબ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમએ ફામાવ્ુ� : ્ણે પોતાસા 

પાડોશીસે ા�જ પહ�ચાડયો તો અલલાહદ તેસા પા 

જ�તસી �શૂ� ુહાામ �ાર ્રધી. અસે તે�ુ� દે�ા� ુ

્ોઝ� છે. અસે તે ઘ� ુ�ાાબ દે�ા� ુછે. અસે ્ણે 

પોતાસા પાડોશીસો હ� બાબા્ �� તો તેસો અમાાર 

સાથે �ોઈ સ�બ�ધ સથી. �જબઈલે પાડોશી િવશે મસે 

એટલી વાા તા�ર્ �ાર છે �દ મસે એમ લાગવા લાગ્ ુ

�દ તેઓ પાડોશીસે વાાસામા� ભાગી્ાામા� બસાવી દ્શે. 
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અસે �જબઈલે મસે િમસવા� (્ા�ત સાફ �ાવા) િવશે 

એટલી તા�ર્ �ાર �દ �ુ� સમજવા લાગયો �દ િમસવા� 

વા�જબ �ાર દ્શે અસે ાાતસા �ગતા ાહદવાસી 

�જબઈલે મસે એટલી તા�ર્ �ાર �દ મસે લાગ્ ુ�દ માાર 

ઉમમતસા સે� લો�ો �ઈૂ સહ� શ�દ. 

ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમએ ફામાવ્ુ� : લો�ો તમસે પાડોશીઓસા હ�ો 

િવશે �ોઈ જાસ છે ? તમે પાડોશીઓસા હ�ો િવશે ઘ� ુ

ઓ� �ણો છો. એ શખસ�ુ� અલલાહ અસે આ�ેાત પા 

ઈમાસ સથી ્સો પાડોશી તેસી વતર��ુથી સરચ�ત 

સથી. 
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જયાાદ પાડોશી �ાજ માગે તો તેસે �ાજ આપો. 

અસે જયાાદ પાડોશીસે તયા� �ોઈ �શૂી હોય તો તેસે 

�બુાા�બા્ આપો. અસે જો �ોઈ ગમીસો પસ�ગ આવે 

તો તેમસે �્લાસો આપો. અસે તેસી ા� વગા પોતા�ુ� 

મ�ાસ �� ુસ �ાો �દ તેસી હવા ાો�ાઈ �ય. અસે 

જયાાદ �ોઈ ફળ ��ા્યા �ાો તો તેસા ઘાદ પણ ભેટ 

તાર�દ મો�લો અસે જો તમે ભેટ સ ્ઈ શ�ો તો પછર 

ફળ સ�તાડરસે પોતાસા ઘામા� લાવો અસે પોતાસા 

બાળ�ોસે �વાાવો અસે તેમસે સમ�વો �દ તેઓ એસા 

બાળ�ોસે રચડાવવા તેમસી સામે ફળ સ �ાય. 
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પછર આપે ફામાવ્ુ� : પાડોશી તણ પ�ાાસા 

છે. પથમ પાડોશી એ છે ્સા તમાાા પા તણ હ� છે. 

ઇસલામસો હ�, પાડોશીસો હ� અસે સગપણસો હ� અસે 

બીજો પાડોશી એ ્સા બે હ� છે. ઇસલામસો હ� અસે 

પાડોશીસો હ� અસે તીજો પડોશી એ છે ્સો એ� હ� 

છે અસે તે છે પાડોશીસો હ� અસે આ હ� �ાફાસો છે. 

હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામએ 

સ�શીસા પતસા જવાબમા� લખ્ુ� : તમસે �બા હોવી 

જોઈએ �દ મ� માાા પિવત વડવાઓ અસે તેમણે હ. 

અમી�લ મોઅમેસીસ અલ�યહસસલામથી સા�ભળ્ ુછે �દ 

હ. ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 
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વસલલમએ પોતાસા સહાબીઓસે સ�બોધી ફામાવ્ુ� : એ 

શખસ�ુ� અલલાહ અસે �ામતસા �્વસ પા ઈમાસ 

સથી ્ ાાતે પેટ ભારસે �એૂ અસે તેસો પાડોશી ેખૂયો 

હોય. 

આ સા�ભળર સહાબીઓએ અાજ �ાર : યા 

ા�લૂલલાહ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ  

પછર તો અમે હલા� થઈ ગયા. 

આપે ફામાવ્ુ� : પોતાસો વધાાાસો �ોાા� , 

પોતાસી બચેલી ��ૂાો અથવા થોડર ા�મ અથવા �ૂસા 

�પડાથી પાડોશીસી જ�ા મ્્ �ાવી જોઈએ. આ 

તમસે �ુ્ ાસા �ોપથી બચાવી લેશે. 
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ા�લેૂ �ારમ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમસી ર�્મતમા� અાજ �ાવામા� આવી �દ 

ફલાણી �ી �્વસસા ાોઝા ાા�ે છે અસે ાાતે સાફદલા 

સમાઝો પડદ છે , પણ પોતાસા પોડોશીઓસે �ભથી 

સતાવે છે. તો આપે ફામાવ્ુ� : તેમા� �ોઈ ભલાઈ સથી. 

તે �ી જહ�મી છે. પછર �હદવામા� આવ્ુ� �દ ફલાણી �ી 

માત વા�જબ સમાઝો પડદ છે , અસે ાોઝા માત ામઝાસ 

માસમા� ાા�ે છે , પણ તે પોતાસા પાડોશીઓસે 

સતાવતી સથી . તો આપે ફામાવ્ુ� : તે જ�ત 

વાળાઓમા�થી છે. 
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�ફુઝઝલ રબસ ઉમા �હદ છે �દ �ુ� હ. ઇમામ 

જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામસી સેવામા� હાજા થયો , 

આપે મસે �છૂ�ુ� : તમાાો સહ પવાસી �ોણ હતો ? મ� 

��ુ� : માાો એ� ્રસી ભાઈ માાો સાથી હતો. આપે 

ફામાવ્ુ� : પછર તે �ા� ગયો ? મ� ��ુ� : જયાાદ �ુ� અહ� 

આવયો તો મ� તેસે તેસા ાહદવાસા દે�ાણા િવશે સથી 

�છૂ�ુ�. 

આપે ફામાવ્ુ� : ્ �ોઈ મોઅિમસસી સાથે 

ચાલીસ ડગલા પવાસ �ાદ તો �ામતસા �્વસે 

અલલાહ તઆલા તેસાથી તેસા પવાસી સાથી િવશે જ�ા 

પવસ �ાશે. (વસાઈલ ��તાબે હજ, પે. ા૬૭) 
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હ. ઇમામે મોહમમ્ બા��ા અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� : �સુા�ફ�સી સાથે �ભથી સાાા સાાર ાા�ો 

અસે ઈમાસી રબાા્ાો માટદ પોતાસી મોહબબત �ધુધ 

ાા�ો. અસે જો �્ર ય�ૂ્ ર તમાાો ્ોસત હોય તો તેસી 

સાથે સાાો વતારવ �ાો. 

બ�ે જગત�ુ� ��ુ આ બે શબ્ોસા િવવાણમા� 

છે. 

્ોસતો સાથે પેમ અસે �ુશમસોથી િવવે�. 

 

 

*-*-*
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પ�ાણ-૩ :  િવષય :- મહદમાસોસી ર�્મત 

 

(૦૧) ાણસા ાહદવાસીસી મહદમાસ સવાઝી 

 

�સ રબસ સઅ્ રબસ એબા્ા અાબસો 

મશ�ાૂ મહદમાસ સવાઝ.  �ોઈએ તેસે �છૂ�ુ� �દ તમે 

તમાાાથી પણ ચ�ડયાતો �ોઈ મહદમાસ સવાઝ જોયો છે 

? 

તેણે ��ુ� : � , હા . અમે એ� ાણસા ાહદવાસી 

શખસસા મહદમાસ બનયા. ઘા ધણી મો�ૂ્ સ હતો. તેસી 

પ�તસએ અમાાા મહદમાસ �ાસાસો ્ાવાઝો �ોલયો. 
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જયાાદ તેસો પિત આવયો તો તેસે તેણીએ 

બતાવ્ ુ�દ બે મહદમાસ આવેલા છે , તો તેણે એ� �ટ 

સહદા ��. અસે અમાાા માટદ �ાવા�ુ� તૈયાા �ુર. પછર 

બી� �્વસે તેણે બીજો �ટ �ાપયો અસે ભોજસ તૈયાા 

�ુર. અમે ��ુ� �દ આપ શમ સ ઊેાવો , હ� તો �ાલસા 

�ટ�ુ� ગોશત વધે� ુછે. તેણે ��ુ� : સહ� , અમોસે 

મહદમાસોસે વાસી �ાવા�ુ� �વાાવવાસી આ્ત સથી. 

અમસે વાસા્સા �ાાણે થોડા �્વસ તયા� 

ાો�ા� ુપડ્ુ, તો એ શખસ ાોજ અમાાા માટદ એ� �ટ 

સહદા �ાતો હતો. 
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જયાાદ અમે ાવાસા થયા તો બસવા�ાળ 

અમાાો મેઝબાસ હાજા સ હતો. અમે તેસી પ�તસસે 

બસો ્રસાા આપયા અસે ��ુ� : આ અમાાા તાફથી 

�ચુછ ભેટ છે. 

અમે ા�મ આપી ાવાસા થયા , તો એ સમય 

�બુહદ સા�્�સો હતો. ્વો �ાૂજ િસ�ળયો તો અમે જો્ ુ

�દ એ� શખસ અમાાો પીછો �ાતો �ટ પા આવી ાહો 

છે.અસે તેસા હાથમા� સેજો (ભાલો) છે અસે તે બાાબા 

અમસે ાો�ાઈ જવા માટદ �હર ાહો છે.  

અમે ાો�ાઈ ગયા , ્વો તે સ�� આવયો , તો 

તે અમાાો મેઝબાસ હતો. તેણે ��ુ� �દ આપે રઝયા્તી 
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�ાર છે. તમાાર ા�મ પાછર લઈ લયો. અમે ાોટર વેચતા 

સથી. અસે જો તમે પૈસા પાછા લેવાસી આસા�ાસી �ાર 

તો �ુ� આ ભાલાથી તમાાર સાથે લડરશ. એટલે અમે 

લાચાા થઈસે ા�મ પાછર લઈ લીધી. 
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(૦ા) વ�ોસે મહદમાસોસો ર�્મત�ુ� ધોાણ સ 

બસાવો 

 

�મા�દુરસ મયસમ બહદાાસી , એ� મશ�ાૂ અસે 

�ણીતા આરલમ થઈ ગયા છે. તેમણે ઘણી ��તાબો 

લ�ી છે. ્મા� તેમસી ��તાબ સહદ�ુલ બલાગાહ�ુ� 

િવવાણ મશ�ાૂ છે. તેમસી મહ�ા માટદ આ �ાૂ� ુછે �દ 

ખવા� સસી�દરસ �સૂીએ તેમસા િવશે આ શબ્ો �હા 

છે : ઉસતા દ્ બ શા, અ�લે હા્રએ બશા , સયય�ુલ 

મોહ�ે�રસ. મ�રલ�લુ મોઅમેસીસસા કતાર તેમસા 

�વસ �તૃા�ત બયાસ �ાતા લ�ે છે:  
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તેમણે તેમસા �વસસા આા�ભમા� એ�ા�તવાસ 

અપસાવી ાાખયો હતો, ઈાા� અસે �હલલાસા આરલમોએ 

તેમસે ઘણા પતો લખયા �દ આપ એ�ા�તવાસ છોડર 

અમાાદ તયા� પધાાો �દમ�દ આપ ્વા મોટા આરલમ માટદ 

એ� બા�ુ બેસ� ુેર� સથી. 

આરલમોસા પતસા જવાબમા� તેમણે આ શેા 

લ�ી મો�લયો. 

મ� મોભાશાળર બસવા માટદ ઘણી િવદાઓ 

શી�ી, પા�� ુિસધરસતા અસે ત�ગ્સતીએ મસે ઉ�ત 

સથાસે પહ�ચવા સ ્રધો. આ જોઈસે મસે �બા પડર �દ 
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બધી �બૂીઓસી �ોઈ ઈજજત સથી. અસે પૈસો આ 

બધા માટદ ઈજજત સમાસ છે. 

�હલલાસા આરલમોએ જવાબમા� લખ્ ુ�દ 

આપસી ગેા સમ�ુિત થઈ છે , પૈસો જ બ� ુ��ઈ સથી 

હોતો. ઇનસાસ�ુ� માસ ઇલમ અસે અ્બથી ઉ�ત થાય 

છે. એટલે આપે િસધરસતાસા �ાાણે જાાએ ગભાા� ુસ 

જોઈએ. આપસી પાસે અલલાહસી િવશેષ ભેટ ઇલમ 

મૌ�ૂ્ છે. આપ પધાાો , અમે આપસો ઇનતેઝાા �ાર 

ાહા છરએ. તેસા જવાબમા� અલલામા મયસબ 

બહદાાસીએ આ શેા લખયા. 
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અ��ુ લો�ોએ �ણયા વગા �હર ્ર� ુ�દ 

ઇનસાસ�ુ� માસ પાસ તેસા �ાસ્ાસથી થાય છે. �ુ� �� ુ

� �દ એ� ડાહા ��ુષ�ુ� �થસ છે �દ ઇનસાસ�ુ� મહતવ 

પૈસા ટ�ાથી છે. ્સી પાસે ધસ સ હોય તેસી પ�તસ 

પણ તેસા તાફ લક સથી આપતી. 

પા�� ુઆ બધા બહાસાઓ છતા આરલમોસો 

આગહ ચા� ુાહો , તો મયસમ બહદાાસી રઝયાાતસા 

ઇાા્ાથી ઈાા� ાવાસા થયા. અસે ફાટયા �ટુયા �પડા 

પહદાર એ� મેસામા� ચાલયા ગયા. મેસામા� ્ટલા 

આરલમો અસે િવદાથ�ઓ હતા આપે બધાસે સલામ �ાર 
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પણ �ોઈએ પણ આપસી સલામસો ઉરમાભય� જવાબ 

સ આપયો. 

પછર આપ આરલમોસા �માામા� ગયા , જયા� 

આરલમો એ� મસઅલા પા ચચાર �ાર ાહા હતા , તયા� 

�ોઈએ આપસે બેસવાસી જગયા �ધૂધા� સ આપી , એટલે 

આપ આરલમો બેેા હતા તયા� છેલલે જઈસે બેસી ગયા. 

મસઅલો ઘણો �ુ�ચવણ ભય� હતો , આરલમોથી �ોઈ 

પણ ારતે તે મસઅલો ઉ�દલી શ�ાતો સ હતો , અલલામા 

બહદાાસી એ મસઅલાસો જવાબ આપયો ્ અતય�ત 

્લીલથી ભા�ાૂ હતો. પણ �ોઈએ તેમસા જવાબસે 

લકમા� લેવા ્વો સ સમજયો. પછર �ાવાસો સમય 
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આવયો, અસે �ફુાો પાથાવામા� આવયો તો તેમસે �ફુાા 

પા બેસવાસી �ોઈએ ્ાવત સ આપી. બલ�દ એ� 

અલગ પલેટમા� તેમસે �ાવા�ુ� આપવામા� આવ્ુ�. 

પછર બી� �્વસે આપે ભભ�ા્ાા �પડા 

પહદયાર અસે એ� મોટો અમામો માથા પા બા�ધયો અસે 

એ જ મેસામા� પધાયાર. તેમસા �પડા જોઈસે હ�શભેા 

બધાએ તેમસાથી હાથ મેળવયા અસે �બા �તા 

�છૂયા. પછર તેઓ આરલમસા �માામા� પધાયાર તો 

તેમસે સભાસા �ખુય સથાસે જગયા આપવામા� આવી 

અસે ચચાર ્ાિમયાસ ઢ�ગધડા વગાસા વા�ો �હા તો 

પણ તેમસી વાહ વાહ �ાવામા� આવી. અસે જયાાદ 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 216 
 

�ફુાો પાથાવામા� આયો તો આપસે શેરે વાસણમા� 

ભોજસ પીાસવામા� આવ્ુ�.  

�મા�દુરસ મયસમ બહદાાસીએ પોતાસી બા�યો 

શા�મા� બોળર અસે બા�યોસે �હદવા લાગયા �દ �ાવા�ુ� 

�ાઓ, આ તમાાા માટદ છે. 

મેસાસા બધા આરલમો અસે િવદાસોએ આ જોઈ 

આવચયર વયકત �ુર અસે આમ �ાવા�ુ� �ાાણ �છૂ�ુ� તો 

તેમણે ��ુ� �દ આ સા� �ાવા�ુ� �પડાસા �ાાણે છે. 

એટલે �પડાસો હ� છે �દ આ �ાવા�ુ� �ાય. �ુ� તો �ાલે 

પણ અહ� આવયો હતો પણ �ોઈએ માાા તાફ ધયાસ 

પણ સ આપ્.ુ અસે તમે લો�ોએ �ફુાા પા પોતાસી 
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સાથે બેસાાવા�ુ� પણ ઉરચત સ �ણ્ુ�. અસે આજ 

જયાાદ �ુ� અમીાો અસે મોટા આરલમો ્વા વ�ો 

પ�ાધાસ �ાર અહ� આવયો તો ્ાદ�દ મા� સવાગત �ુર. 

આ �ાાણ સા તો મ� તમસે લખ્ ુહ� ુ�દ આજ�ાલ 

ઇનસાસસા માસ પાસ�ુ� ધોાણ ઇલમ સથી બલ�દ ધસ 

્ૌલત છે.પણ તમે �ોઈ પણ ારતે માાર વાત માસવા 

તૈયાા થયા સ હતા. આજસા અ�ભુવે આ હ�રકત 

�ાૂવાા �ાર ્રધી �દ ઇલમ અ્બસી તમાાદ તયા� �ોઈ 

�્ાો ��મત સથી. હા , તમાાદ તયા� ��મત અસે �્ા 

હોય તો તે માત અસે માત વ�ો અસે પૈસાસી છે. 
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પછર બધા આરલમોએ આપસી માફર માગી 

અસે અફસોસ વયકત �� 
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(૦૩) મહદમાસ �દટલો લાગણીશીલ હોય છે 

 

�આુિવયા રબસ અબી �ફુયાસસા �ફુાા પા 

એ� શખસ બેસી �ાવા�ુ� �ાઈ ાહો હતો. મહદમાસે બટ�ુ 

તોડ્ ુતો �આુિવયાએ અવાજ આપી �ોરળયામા� વાળ 

છે, તે �ાઢર સા�ો. મહદમાસ તાત જ �ફુાો છોડર ઊભો 

થઈ ગયો અસે ��ુ� : �ુ� એવા શખસસા �ફુાા પા બેસી 

�ા� ુસથી �ાઈ શકતો ્ મહદમાસસા �ોરળયા પા 

એટ� ુધયાસ �વુર� જોતો હોય �દ તેસે તેમા� વાળ �ધુધા 

સજા આવતો હોય. 
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(૦૪) હ. ઇમામ હસન અલ�યહહસલામની મહ�માન 

નવાઝી 

 

�ાળા ા�ગસો એ� �્�પો શખસ ઇમામ હસસ 

અલ�યહસસલામસા �ફુાા પા બેસી �ાવા�ુ� �ાઈ ાહો 

હતો. અસે બેસબાાસી ્મ ઊતાવળે હાથ ચલાવી ાહો 

હતો. હ. ઇમામ હસસ અલ�યહસસલામ મહદમાસસે �ાતો 

જોઈ �શૂ થઈ ાહા હતા. 

આપે ફામાવ્ુ� : આાાબી ! તમે શા્ર �ાર છે �દ 

એ�લા છો ? 

તેણે ��ુ� : �ુ� પ�ાણીત ��. 
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આપે ફામાવ્ુ� : તમાાદ �દટલા બાળ�ો છે ? 

આાાબીએ ��ુ� : માાર આે �તુીઓ છે. ા�ગ 

�પે �ુ� તેઓથી વધાાદ �ુ�્ ા ��. અસે �ાઉધાા હોવાસી 

દ�રટએ તેઓ માાાથી વધાાદ �ાઉધાા છે. 

હ. ઇમામ હસસ અલ�યહસસલામએ આ સા�ભળર 

�સમત વે્ુર અસે તેસે ્સ હ�ા �્ાહમ અપરણ �ાર 

અસે ફામાવ્ુ� : આ તાાો અસે તાાર પ�તસ અસે આે 

�તુીઓસો ભાગ છે. 
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(૦પ) ઇનસાસ �દટલા �્વસ મહદમાસ ાહર શ�દ છે. 

 

હા�સ ાશી્ અબબાસીસા જોા �ુલમથી તાસી 

હ. ઇમામ �સૂા �ારઝમ અલ�યહસસલામસા �તુ જ. 

�ાિસમે �પુતવાસ અપસાવયો. પોતાસી �સ બચાવવા 

માટદ એ� �્વસ તેઓ સહદાદ �ાાત પાસે એ� સથળેથી 

પસાા થઈ ાહા હતા �દ તેમણે સાસી સાસી બે 

બાળ�રઓસે જોઈ �દ ્ઓ એ� બી� સાથે ામી ાહર 

હતી. એ� બાળ�રએ પોતાસી વાતસા �ાુાવા માટદ આમ 

કસમ �ાધી : (બેહ�ે અમીાદ સાહદરબલ ગ્રા) મસે 
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જસાબે અમીા અલ�યહસસલામસી કસમ ્મસી 

ઇમામત�ુ� એલાસ ગ્રામા� થ્ુ�. 

જ. �ાિસમ આ સા�ભળર મસમા� ધણા �શૂ થયા 

�દ આ બાળ�રઓ મોઅિમસ મા-બાપસી ઔલા્ છે. 

જ. �ાિસમે એ� છો�ારસે �છૂ�ુ� : તમે ્ 

અમીાસી કસમ �ાધી છે તે �ોણ છે ? 

છો�ારએ ��ુ� : તેઓ હ સસૈસ �ારમયસસા 

િપતા અ�લુ હસસ અલી રબસ અબી તારલબ 

અલયહદ�સુસલામ છે. 

બાળ�રસો જવાબ સા�ભળર આપ ઘણા �શૂ 

થયા �દ પોતાસા બાપ્ા્ાસા ્ોસતો પાસે આવયા છે. 
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જ. �ાિસમે ��ુ� : મસે આ �બીલાસા સા્ાાથી 

મેળવો. 

બાળ�રએ ��ુ� : માાો બાપ �બીલાસો સા્ાા 

છે. 

તે જ. �ાિસમસે લઈસે પોતાસા િપતા પાસે 

આવી. જ. �ાિસમ તણ �્વસ �ધૂી તેમસા મહદમાસ 

ાહા, ચોથે �્વસે આપે �બીલાસા સા્ાાસે ��ુ� : મ� 

પયગમબાદ ઇસલામસી એ� હ્રસ સા�ભળર છે �દ 

મહદમાસી તણ �્વસ હોય છે. તયાા પછર જો �ોઈ 

�ોઈસા ઘાથી �ાવા�ુ� �ાય છે તો તે ઘાસો સ્�ો હોય 

છે. એટલા માટદ �ુ� આપસા ઘાસો સ્�ો �ા� ુપસ�્  
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સથી �ાતો , આપ મસે �ોઈ �ામ સ�પો ્થી �ુ� સ્�ો 

�ાવાથી બચી �દ. 

�બીલાસા સા્ાાદ ��ુ� : �ુ� આપસા માટદ �ોઈ 

�ામ ગોતીશ. પા�� ુજસાબે �ાિસમે ફામાવ્ુ� : આપ 

આપસી બેે�મા� પાણી પીવાાવવા�ુ� �ામ મસે સ�પી 

્યો. 

તેણે �સવ�ાાર લી�.ુ તયાા પછર જ. �ાિસમ 

�બીલાસા સા્ાાસી બેે�મા� પાણી પીવાાવયા �ાતા 

હતા. એ� વ�ત �બીલાસો સા્ાા અધ� ાાતસા ઘાસી 

બહાા િસ�ળયો તો જો્ ુ�દ �ાિસમ અલલાહસી બ�્ ગીમા� 

તલલીસ છે.અસે અલલાહ તઆલાથી આ ારતે �સુા�ત 
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�ાર ાહા છે �દ તેમસે આ�ુ બા�ુ�ુ� ��ઈ ભાસ સથી. 

�ાિસમસી આ �સથિત જોઈ સા્ાા ઘણો પભાિવત થયો. 

્વી સવાા પડરતો તેણે પોતાસા �બીલાસા 

સભયોસે ભેગા �ાર ��ુ� : �ુ� માાર �તુીસા િસ�ાહ 

�ાિસમથી �ાવા ચા� ુ��. બધા સભયોએ આ િસણરય પા 

�શૂી બતાવી. અલલાહ તઆલાએ �ાિસમસે એ� �તુી 

અપરણ �ાર. બાળા તણ વાસસી થઈ તો જ. �ાિસમ 

બીમાા પડયા અસે �્સ પિત �્સ તેમસી બીમાાર 

વધતી ગઈ. �બીલાસો સા્ાા જ. �ાિસમસા માથા 

આગળ બેસી તેસા �ુ�ુ�બ �બીલા િવશે �છૂવા લાગયો. 

જસાબે �ાિસમે ��ઈ� એ પમાણે જવાબો આપયા �દ તેણે 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 227 
 

અચાસ� ��ુ� : બેટા , �ુ� �ણી ગયો � ુહાશમી છે. 

હઝાત �ાિસમે ફામાવ્ુ� : � હા, �ુ� ઇમામ �સૂા �ારઝમ 

અલ�યહસસલામસો �તુ �ાિસમ ��. 

આ સા�ભળર તે પોતા�ુ� મ� અસે માા ુપીટવા 

લાગયો �દ હાય , �ુ� માાર સભામા� આપથી ભીશતી�ુ� �ામ 

લેતો ાહો , �ુ� ઇમામ �સૂા �ારઝમ અલ�યહસસલામસે 

�દવી ારતે મ� દ્�ાડરશ ? 

જ. �ાિસમે ફામાવ્ુ� : આપે માાર ઘણી આગતા 

સવાગતા �ાર છે. ઇ.અ. આપ જ�તમા� માાર સાથે હશો 

અસે �ુ� આપસી શફાઅત �ારશ. 
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સા�ભળો !  �ુ� �ુિસયાથી �ચૂ �ાવાવાળો ��. 

માાા માવા પછર મસે �સુલ �ફસ આપી ્ફસ �ાર 

દ્જો. અસે પછર જયાાદ હજસા �્વસો આવે તો માાર 

પ�તસ અસે માાર �તુીસે સાથે લઈસે �ુ્ ાસા ઘાસી 

રઝયાાત �ાવા ચાલયા જજો. અસે પાછા ફાતી વેળા 

મ્રસાસો ાસતો લેજો. જયાાદ તમે મ્રસા પહ�ચો તો 

શહદાસા આા�ભમા� માાર �તુીસે પગપાળા �ાર દ્જો. 

તમે પોતે તેસી પાછળ પાછળ ચાલજો. માાર �તુી 

ચાલતા ચાલતા એ� મોટર હવેલીસા ્ાવા� પા 

પહ�ચી જશે. અસે એ જ અમા� ઘા છે. માાર બેટર એ 
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ઘામા� ચાલી જશે. એ ઘામા� આગેવાસ િવહોણી �ીઓ 

છે અસે માાર મા પણ તયા� મૌ�ૂ્ હશે. 

જ. �ાિસમસી વફાત થઈ ગઈ અસે તેસી �ફસ 

્ફસ િવિધ થઈ ગઈ તયાા પછર શો� ગસત �ાસ્ાસ 

મ�ા ગ્.ુ હજ પતાવી મ્રસા પહ�ચયા. ્� ુમ્રસા 

શહદા શ� થ્ુ� સા્ાાદ સવાસીસે મહદિમલથી ઊતાાર 

અસે પોતે તેસી પાછળ ચાલવા લાગયો અસે ��ુ� : બેટર 

તમે પોતા�ુ� ઘા શોધી લયો. ચાલતા ચાલતા બાળ�ર 

એ� મોટર હવેલીસા ્ાવા� પા ઊભી ાહર ગઈ તયા� 

પોતાસા િપતાસી �શુ� ૂઅ�ભુવી , થોડરવાા �ધૂી ાોતી 

ાહર પછર હવેલીમા� ્ા�લ થઈ ગઈ. પિવત ઔાતોએ 
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જયાાદ આ બાળ�રસે જોઈ તો �છૂવા લાગી , તમે �ોણ 

છો ? 

પણ બાળ�રએ �ોઈસા સવાલસો જવાબ સ 

આપયો, બાાબા ાોતી ાહર. જ. �ાિસમસી મા આવયા 

અસે બાળ�રસે ગો્મા� લઈ ાોવા લાગયા અસે બાળ�રસે 

પયાા �ાવા લાગયા અસે ફામાવ્ુ� : આ માાા �ાિસમસી 

્ર�ાર છે. 

બધી પા્ાવાળર �ીઓ હ�ાાસ થઈ �છૂવા 

લાગી : આપે �દવી ારતે �ણ્ુ� �દ આ �ાિસમસી �તુી છે 

? 
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બીબીએ ફામાવ્ુ� : તમે બાળ�રસે ધયાસથી 

�ુઓ, આ �બુ� ુમાાા �ાિસમસી ્વી છે. તયાાદ 

બાળ�રએ બતાવ્ ુ: માાર મા અસે સાસા પણ ્ાવા� 

પા હાજા છે. 

જયાાદ જ. �ાિસમસી માએ મૌતસા �બા 

સા�ભળયા તો બીમાા પડર ગયા અસે તણ �્વસ પછર 

તેમસી વફાત થઈ ગઈ. 

જ. �ાિસમસી મઝાા �હલલા શહદાથી છ 

ફાસ�સા �તાદ બા�મારમા� મૌ�ૂ્ છે. અસે આ 

શહદા�ુ� અવારચીસ સામ મ્રસ�લુ �ાિસમ છે. 
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(૦૬) મહદમાસસી ર�્મત �ાવી ્ાદ� શખસ પા 

વા�જબ છે. 

 

હ. ઇમામ હસસ અસ�ાર અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� : એ� વ�ત એ� બાપ બેટો હઝાત અલી 

અલ�યહસસલામસા મહદમાસ બનયા. આપે તેઓસે �ચા 

સથાસે બેસાયાર અસે પોતે � ૂ્  તેઓસી સામે બેેા. પછર 

આપે �ાવા�ુ� લાવવાસો ��ુમ આપયો. જયાાદ બ�ે 

મહદમાસ �ાવા�ુ� �ાઈ ��ુા તો �મબા ચલમચી, લોટો 

અસે �ુવાલ લઈસે તેઓસા હાથ ધોવાાવવા આવયા. 

�મબા ઇચછતો હતો �દ બાપસા હાથ ધોવાાવે. હઝાત 
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અલી અલ�યહસસલામ પોતાસી જગયાએથી ઊભા થયા 

અસે �મબાસા હાથમા�થી આપે લોટો લઈ લીધો અસે 

ઇચછ્ ુ�દ આપ તેસા હાથ ધોવાાવે. તો મહદમાસે ઘણા 

િવસય �વુર� ��ુ� : મૌલા ! �ુ્ ાસી �ાતા આપ આ 

શમ સ ઊેાવો. �ુ� માાા �ુ્ ાસે �ુ� જવાબ આપીશ �દ 

અલી અલ�યહસસલામએ માાા હાથ ધોવાાવયા. 

હઝાત અલી અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : 

તમસે માાા હ�સી કસમ તમે આાામથી બેસી ાહો. 

્વી ારતે તમસે �મબાસા હાથ ધોવાાવવા પા વા�ધો 

સહોતો એવી ારતે માાા હાથ ધોવાાવવા પા પણ 

વા�ધો સ ઊેાવો.પછર આપે તેસા હાથ ધોવાાવયા. 
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તયાા પછર આપે લોટો પોતાસા �તુ મોહમમ દ્ 

હસ�ફયાસે આપયો અસે ફામાવ્ુ� �દ મ� બાપસા હાથ 

ધોવાાવયા તમે બેટાસા હાથ ધોવાાવો. �ુ� પોતે જ 

બ�ેસા હાથ ધોવાાવત પણ એ ઇચ� � �દ બાપ 

બેટામા� ��ઈ� ફા� જ�ા ાહદવો જોઈએ. પછર મોહમમ દ્ 

હસ�ફયાએ બેટાસા હાથ ધોવાાવયા. 

હ. ઇમામ હસસ અસ�ાર અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� : ્ આ �ામમા� હ. અલી અલ�યહસસલામસી 

પયાવી �ાશે તો અલી અલ�યહસસલામસો �ાો શીઆ 

હશે. 

 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 235 
 

(૦૭) આવી હાલતમા� પણ મહદમાસસે �ા� ુ

�વાાવ્ ુ

 

અલલામા મજરલસીએ બેહા�લ અનવાાસા 

સવમા� ભાગમા� સામાનય તફસીાોથી સ�લ �ુર છે �દ 

એ� શખસ ા�લેૂ �ારમ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમસા પાસે આવયો અસે ે�ૂસી િશ�ાયત �ાર. 

આપે પોતાસી બીબીઓસે ફામાવ્ુ� �દ �ોઈસી પાસે ��ઈ 

�ાવા�ુ� હોય તો આ મહદમાસસે આપો. બધી બીબીઓએ 

અાજ �ાર અમાાર પાસે પાણી િસવાય ��ઈ સથી. 
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પછર આપે મ�સજ્મા� ફામાવ્ુ� : �ોઈ છે ્ 

આ્ આ મહદમાસસે �ાવા�ુ� �વાાવે ? 

હઝાત અલી અલ�યહસસલામએ અાજ �ાર : 

યા ા�લૂલલાહ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ 

! આ મહદમાસ આજ ાાત અમાાો મહદમાસ થાશે. 

હઝાત અલી અલ�યહસસલામ મહદમાસસે સાથે 

લઈ ગયા અસે જસાબે સયય્ા સલા�લુલાહદ અલયહાથી 

�છૂ�ુ� �દ મહદમાસ આવયો છે ? ઘામા� �ાવા માટદ ��ઈ છે 

? 
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જસાબે સયય્ા સલા�લુલાહદ અલયહાએ ��ુ� : 

બાળ�ો�ુ� થો ુ �ાવા�ુ� હાજા છે. પણ �ુ� મહદમાસસે 

માાા બાળ�ો પા સાસાઈ આપીશ. 

હ. અલી અલ�યહસસલામ �ાવા�ુ� લઈસે 

મહદમાસ પાસે આવયા. ્� ુમહદમાસે �ાવા�ુ� શ� �ુર. 

આપે ્રવો ેાાર સાખયો. અસે મો�ુ ચલાવતા ાહા. 

મહદમાસ એમ સમજયો �દ માાો મેઝબાસ પણ માાર 

સાથે �ાઈ ાહો છે. મહદમાસે પેટ ભારસે �ા�.ુ ાાત 

વીતી થઈ , જયાાદ સવાા પડર તો હઝાત અલી 

અલ�યહસસલામ ફજાસી સમાઝ પડવા સબવી 

મ�સજ્મા� પધાયાર. પયગમબાદ અ�ામ સલલલલાહો 
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અલયહદ વઆલેહર વસલલમએ આપસી સામે જો્ ુઅસે 

આપસી  �થી અ� ુવહદવા લાગયા અસે ફામાવ્ુ� : 

અલલાહ તઆલા તમાાા ાાતસા વતરસથી ઘણો �શૂ 

થયો છે અસે હમણા હમણા �જબઈલ માાર પાસે આ 

આયત લઈસે આવયા છે. ‘‘તેઓ પોતાસી �ત પા 

બી�ઓસે સાસાઈ આપે છે. જો �દ તેઓ પોતે વધાાદ 

જ�ાતવાળા હોય છે.’’ 
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(૦૮) મહદમાસીસો તાર�ો 

 

હ�રમ સઅ�ુ દરસ સઝાાર , શે� �સુલે�ુ દરસ 

સઅ્ર શીાાઝીસા સમ�ાલીસ હતા અસે બ�ે ��ુગ� 

વચચે ઘણો સસેહ સ�બ�ધ હતો. શે� સઅ્ર હ�રમ 

સઝાારસે મળવા માટદ બે વ�ત �ો�હસતાસ આવયા. અસે 

હ�રમ સઝાાર પણ શે� સઅ્રસે મળવા માટદ �દટલીએ 

વાા શીાાઝ પધાયાર. 

એ� વ�ત હ�રમ સઅ�ુ દરસ તયા� મહદમાસ 

બનયા. શે� સઅ્રએ તેમસી ઘણી વધાાદ આગતા 

સવાગતા �ાર ્સા �ાાણે હ�રમ વધાાદ વ�ત 
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શીાાઝમા� ાો�ાઈ સ શ�ા.અસે િવ્ાય વેળા સઅ્રસે 

��ુ� : અમે તો જઈ ાહા છરએ , પા�� ુઆવી મહદમાસ 

સવાઝીસી ારત આ સ હતી ્ તમે બ�વી લાવયા. 

શે� સઅ્રએ માફર માગી �દ �ુ� તમાાર સાાર 

ારતે ચા�ાર સ �ાર શ�ો. 

થોડા સમય પછર શે� સઅ્ર હ�રમ સઝાારસે 

મળવા માટદ �ો�હસતાસ આવયા અસે જયાાદ બીાજ �્  

પહ�ચયા તો તેમણે હ�રમસે પોતાસા �ેતામા� �ામ 

�ાતા જોયા, હ�રમે શે� સઅ્રસે પોતાસા ઘાદ મો�લી 

્રધા અસે પોતે પોતાસા �ામમા� વળગી ગયા. જયાાદ 

�ામ ��ુ થ્ુ� તો પોતાસા મહદમાસ પાસે આવયા અસે 
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બેસી ગયા અસે �ાવા પીવામા� �ોઈ પણ �તસો 

ભપ�ો સ દ્�ાડયો. એ જ સામાનય અસે સા�ુ ભોજસ ્ 

િસયમ પમાણે તેમસા ઘામા� પા�ા �ા� ુહ� ુ�. એ જ 

ભોજસ મહદમાસસે �વાાવતા ાહા. શે� સઅ્ર તણ 

મ�હસા તેમસા મહદમાસ ાહા અસે જયાાદ હ�રમે જો્ ુ�દ 

શે� પાછા જવાસો ઈાા્ો �ાર ાહા છે તો તેમણે ઘણી 

આગતા સવાગતા �ાર અસે ્ોસતોસે ��ુ� �દ શે� પાછા 

જઈ ાહા છે એટલે તમો પણ તેસી મહદમાસી �ાો. �ાૂો 

એ� મહરસો શે�સે ્ાવતો મળતી ાહર. જયાાદ શે� 

ાવાસા થવા લાગયા તો હ�રમ સઝાારએ ��ુ� : મહદમાસ 

સવાઝીસી ારત એ છે �દ ેાેમાેથી �ાલી હોય ્થી 
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મહદમાસ થોડા �્વસ પોતાસા યજમાસ પાસે ાો�ાઈ 

શ�દ. 
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(૦૯) મહદમાસ સવાઝીસો �ચ� ઝમાસાસા ઇમામે 

આપયો 

 

બેહાયસસા અ��ુ શીઆઓએ એ� બી�થી 

�ાાા �� �દ તેઓ એ� બી�સી મહદમાસી �ાશે. આ 

કમ ચાલતો ાહો તયા� �ધૂી �દ એ� િસધરસ શીઆસો 

વાાો આવયો. એ બીચાાા પાસે મહદમાસી �ાવાસા પૈસા 

સહોતા. ઘણો �ુ�ઝાણો, પોતાસી �ુ�ઝવણ �ૂા �ાવા માટદ 

જ �ગલમા� ચાલયો ગયો. એ જ અાસામા� એ� શખસ 

દ્�ાયો અસે તેણે ��ુ� �દ શહદામા� ફલાણા વેપાાર પાસે 

�ઓ અસે �હો �દ તેણે ્ બાા અશાફરઓસે અમાાા 
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માટદ મ�ત માસી હતી તે આપી ્યો. તેસી ા�મ લઈ 

્ોસતોસી મહદમાસી �ાો. 

તેણે �છૂ�ુ� �દ જો તા�ા �છેૂ �દ મસે �ોણે 

મો�લયો છે ? તો ફામાવ્ુ� : તમે �હદજો �દ મોહમમ્ 

રબસ હસસ રબસ અલી અલયહદ�સુસલામ એ મો�લયો છે. 

એ શખસ વેપાાર પાસે ગયો. અસે પયગામ 

આપયો. વેપાારએ �છૂ�ુ� : આ શબ્ો મોહમમ્ રબસ 

હસસ અલયહદમસસલામએ પોતે તમસે �હા હતા ? 

તેણે ��ુ� : � હા , વેપાારએ ��ુ� : તમે તેસે 

ઓળ�ો છો �દ તેઓ �ોણ છે ? �ુ્ ાસી કસમ એ 

ઝમાસાસા મારલ� હતા. મ� બાા અશાફર તેમસી સઝા 
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માટદ ાા�ી હતી. આપ છ અશાફર લઈ લયો અસે બા�ર 

છ અશાફરઓ મસે આપો. �ુ� તેસે માાર પાસે તબ�ર� 

તાર�દ ાા�ીશ.અસે તેસા બ્લે તમસે બી� પૈસા 

આપીશ. 

આમ ઇમામ સાહદ�ઝુઝમાસ અજજલલલાહો 

તઆલા ફાજ� ુશારફદ મહદમાસ સવાઝીસો �ચર પોતા 

પાસેથી ��ુવયો. 
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(૧૦) ાણસા ાહદવાસી �દવી ારતે મહદમાસી �ાદ છે 

 

મા�મૂ �ાૂર ્ા�સસલામ �જલ્ બી�મા� લ�ે છે 

�દ બસાા શહદામા� એ� ઈસાઈ વેપાાર ાહદતો હતો. તેસો 

�ામ ધ�ધો ધમ ધો�ાા ચાલી ાહો હતો. તેસા વેપાાદ 

એટલી પગિત �ાર હતી �દ તેસા માટદ બસાા શહદા સા� ુ

પડવા લાગ્.ુબગ્ા્સા વેપાારઓથી તેસી ્ોસતી હતી. 

તેઓએ તેસે સલાહ આપી �દ બસાા સા�ામણીમા� સા� ુ

શહદા છે. તયા� તમાાો વેપાા ��ઈ વધાાદ પગિત સહ� 

�ાદ. તમાાા માટદ વધાાદ સા� એ છે �દ તમે બગ્ા્ 

આવી �ઓ અસે અહ� ધ�ધો શ� �ાો. 
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વેપાારએ લો�ોથી ્ ��ઈ લે�ુ� હ� ુબ� ુવ�લૂ 

�ુર. પોતાસો બધો સામાસ વેચયો અસે ્રસાાોસી 

થેલીઓ ભાર બગ્ા્ તાફ ાવાસા થઈ ગયો. 

ાસતામા� ડા�ઓૂએ �ાફલા પા �મુલો �� અસે 

બી� �સૂાફાો સાથે તેસો પણ બધો સામાસ � ૂ�ટર 

લીધો. આમ એ વેપાાર ાોટર પાણીસો મોહતાજ થઈ 

ગયો. તેણે િવચા્ુર �દ હવે બસાા પાછા જ� ુબે�ાા છે. 

અસે બગ્ા્ જ� ુશાિમ�્ ગી ઊેાવવા ્� ુ

છે.�જ�્ગીભાસી એ �ડૂર હતી ્ ડા� ૂલઈ ગયા. આમ 

િવચાાર �ાફલાથી �ટો થઈ ગયો અસે ાણસા અાબોસો 

મહદમાસ બસી ગયો. 
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ાણસા ાહદવાસી અાબોસો �ાય્ો છે �દ તેઓ 

પોતાસા ત��સુી સ�� એ� મોટો ત�� ુમહદમાસો માટદ 

લગાવે છે અસે જયાાદ �ોઈ તેઓ પાસે મહદમાસ આવી 

�ય તો તેસે એ ત��મૂા� ઊતાાો આપે છે. 

ગમે તેમ , તે ઈસાઈ વેપાાર િવિવધ ટોળાઓ 

સાથે મહદમાસ ાહો , �તે તે એ� �બીલા પાસે મહદમાસ 

બનયો. આ �બીલાએ તેસે ઘણો પયાા અસે મોહબબત 

આપયા. થોડા �્વસ પછર તે ��ઈ� ગમગીસ થઈ ગયો. 

�બીલાવાળાઓએ તેસે ગમગીસી�ુ� �ાાણ �છૂ�ુ� , તો 

તેણે ��ુ� : �ુ� તમાાા પા સ�ામો બોજ બસી બેેો ��. 

પણ આપ લો�ોસો પેમ જોઈસે �ોઈ બી� જગયાએ 
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જવા�ુ� મસ સથી થ�.ુ �બીલા વાળાઓએ ��ુ� �દ આપે 

રચ�તા �ાવાસી જ�ાત સથી , અમાાદ તયા� આવસાાસો 

�ચર �ોઈ એ� વય�કત સે ઊેાવવો સથી પડતો. . અમે 

વાસસા આા�ભમા� એ� ા�મ મહદમાસો માટદ �ાસ 

અલગ      �ાઢરએ છરએ અસે એ ા�મ �બીલાસા 

સા્ાા પાસે જમા �ાાવી ્ઈએ છરએ. એટલે આપસે 

તયા� ાહદવાથી અમાાા �ચારમા� �ોઈ વધાાો થતો સથી 

અસે આપસા જવાથી અમસે �ોઈ પ�ાાસી બચત સહ� 

થાય. એટલે આપ આાામથી અમાાદ તયા� ાહર શ�ો છો. 

થોડા �્વસ વીતયા હશે �દ મોહારમસો ચા�્  

સજા આવી ગયો અસે આ�ૂ બા�ૂસા ત�� ુવાસીઓ 
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પગપાળા આ �બીલા પાસે આવયા. પછર આ �બીલાએ 

પોતાસા �ૈમાઓ ઉપાડર લીધા અસે અઝા્ાારસી ાસમો 

બ�વવા ાવાસા થઈ ગયા. આ �ુ�ટાએલ વેપાાર પણ 

તેઓ સાથે હતો. પથમ એ લો�ો સજફદ અશાફ આવયા 

અસે હ. અમી�લ મોઅમેસીસ અલ�યહસસલામસે તેમસા 

સ�તાસસો �ાૂસો આપયો. પછર સજફદ અશાફથી 

�ાબલાએ મોઅલલા આવયા અસે શબે આ�ાૂ (્સમીસી 

ાાતે) ઇમામ �સૈુ સ અલ�યહસસલામસા ાોઝામા� ્ા�લ 

થયા. �બીલા વાળાઓએ પોતાસા જોડા અસે બી� 

સામાસ આ ઈસાઈ મહદમાસસે હવાલે �� �દ તમે 

અમાાા સામાસસી સ�ભાળ ાા�ો, અમે આજ ાાત ઇમામ 
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�સૈુસ અલ�યહસસલામસા ાોઝામા� વીતાવ�ુ , અસે �ાલે 

ઝોહા પછર અમે આ સામાસ તમાાર પાસેથી પાછો લઈ 

લે�.ુ 

ઈસાઈ વેપાાર ઇમામે મઝ�મૂસા સહદસસા એ� 

�ણૂામા� સામાસ સાચવવા બેસી ગયો. સફામા� થા� 

ઘણો લાગયો હતો એટલે તેસે દઘ આવી ગઈ. સવપસમા� 

જો્ ુ�દ હામ �બુાા�થી હ. ઇમામ �સુયસ 

અલ�યહસસલામ બહાા પધાયાર. અસે તેમસી સાથે બે 

જવાસ હતા. આપે જવાસોસે ��ુમ આપયો �દ તેઓ 

�ાગળ અસે �લમ પ�ડદ અસે અમાાા બધા ઝવવાાોસા 

સામ લ�ી લે. જવાસોએ બધા ઝવવાાોસા સામ લ�ી 
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ઇમામ અલ�યહસસલામસી સેવામા� ા�ૂ �ાર. આપે 

ઝવવાા�ુ� સા��ળર્ ુજો્ ુઅસે ફામાવ્ુ� �દ સહ� , હ� 

અ��ુ ઝવવાાસા સામ લ�વાસા ાહર ગયા છે , �ઓ, 

ફાર સાાર ારતે અમાાા ઝવવાાોસા સામ લ�ીસે 

લાવો.�ોઈ ઝાઈા�ુ� સામ લ�વાથી ાહર સ �ય.બ�ે 

જવાસ ઇમામ અલ�યહસસલામસા ��ુમસે માસ આપી 

ઘણી ચોકસાઈથી ઝવવાાસા સામો લ�વા લાગયા , અસે 

�તે લીસટ ઇમામ આલી મ�ામસી ર�્મતમા� ા�ૂ �ુર. 

આપે લીસટ જોઈ ફામાવ્ુ� �દ હ� �ોઈ ઝાઈા�ુ� સામ 

લ�વા�ુ� ાહર ગ્ ુછે. આ સા�ભળર જવાસોએ અાજ 

�ાર : મૌલા ! અમે બધા ઝવવાાોસા સામો લ�ી લીધા 
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છે, પણ અમે આ શખસ�ુ� સામ સથી લખ્ ુ�ાાણ �દ તે 

ઈસાઈ છે. 

આ સા�ભળર ઇમામ અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� 

: એ સા� ુછે �દ આ ઈસાઈ છે , પા�� ુએ તો �ુઓ �દ તે 

આપણો મહદમાસ છે. તે�ુ� સામ પણ ઝવવાાોસી લીસટમા� 

લ�ો �દમ�દ તે પણ આપણા સહદસમા� આવી ગયો છે. 

્વો ઈસાઈ દઘમા�થી ��તૃ થયો તો 

એ�ાએ� ાડવા લાગયો અસે એ જ સમયે �સુલમાસ 

થઈ ગયો. 
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(૧૧) સલમાસ ફાાસીસી મહદમાસ સવાઝી 

 

સયય્ મોહમમ્ બા��ા �ઝવીસી ઈાા�સા 

આ�ાફ રબલલાહ (અલલાહસી મઅાદફત ધાાવસાાા) 

આરલમોમા�થી હતા. આપ �ાામતો ધાાવતા હતા. 

અમાાો આશય અહ� ��તાબમા� તેમસા ચમત�ાાો 

લ�વાસો આશય સથી. બસ તેમસા એ� બે ચમત�ાાો 

જ અમે પયાાા વા�ચ�ો સમક ા�ૂ �ારએ છરએ. 

સયય્ મહદ્ ર �ઝવીસી �હદ છે �દ અમે સયય્ 

બા��ા �ઝવીસીસી સાથે હતા. પથમ અમે �ાબલા 

મોઅલલામા� મઝ�મૂ ઇમામસી રઝયાાત �ાર , પછર 
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તયા�થી હોડરમા� બેસી સજફદ અશાફ તાફ ાવાસા થયા. 

ાસતામા� ગાજ ચમ� સાથે વાસા્�ુ� તોફાસ શ� થ્ુ�. 

હોડર ઝાડસી ડા��ળરસી ્મ હ�ચ�ા �ાવા લાગી. અમે 

બધા �ુ�ઝાઈ ગયા. અમાાા �ાફલામા� એ� સબળા 

મસસો માણસ પણ હતો. ્ સૌથી વધાાદ ગભાાતો 

હતો. તે હોડરમા� �ાાદ� ડાબી બા�ુ તો �ાાદ� જમણી 

બા�ુ જતો અસે �ાાદ� વાસા્સી ્મ  �ઓુ વેાતો 

અસે હ. અમી�લ મોઅમેસીસ અલ�યહસસલામસી 

શાસમા� શેાો બોલતો. 

જયાાદ સયય્ મોહમમ્ બા��ાદ આ માણસસી 

અસીમ બેચેસી જોઈ તો ફામાવ્ુ� : �ુ્ ાસા બ�્ ા � ુ� 
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આટલો બધો ગભાાય છે શા માટદ ? હવા અસે વા્ળ 

બધા �ુ્ ાસા ��ુમસા મોહતાજ છે. તાાદ આ �ાાણે 

જાાય ગભાા� ુસ જોઈએ.પછર આપે પોતાસી અબાસે 

સ��દલી હવા તાફ ઇશાાો �ાતા ��ુ� : �ુ્ ાસા ��ુમથી 

થ�ભી �. થોડર પળો પછર હવા ાો�ાઈ ગઈ અસે એટલી 

થ�ભી �દ અમાાર સાવ હલી સહોતી શકતી. 

સયય્ �ાુતઝા સજફર સયય્ બા��ા 

�ઝવીસીસા મોટા �ાુર્ હતા. તેઓ �હદ છે �દ �ુ� 

�ાઝમયસમા� હતો �દ મસે �બા મળર �દ સયય્ બા��ા 

આેમા ઇમામ અલ�યહસસલામ સી રઝયાાત �ાર પાછા 

ફયાર છે. �ુ� તેમસે મળવા ગયો. તો તેમણે મસે ��ુ� �દ 
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હઝાત સલમાસ ફાાસીસી રઝયાાત માટદ �ાલે મ્ાઈસ 

જવા ચા� ુ��. એટલે �ાલે આપ તણ ઘોડા ભાડદ �ાર 

લયો. એ� માાા માટદ , એ� સયય્ સાલેહ માટદ અસે એ� 

તમાાા માટદ , અસે �ાલે ફલાણા સથળે આવી �ઓ , �ુ� 

પણ તયા� પહ�ચી જઈશ. 

પછર બી� �્વસે �ુ� એ સથળે ગયો તો સયય્ 

બા��ા ઘોડા પા સવાા થયા અસે અમે પણ અમાાર 

સવાારઓ પા બેેા. અસે મસે એ જોઈસે રચ�તા થઈ �દ 

તેઓ પાસે �ાવા - પીવાસો �ોઈ સામાસ સથી. અસે 

મ્ાઈસમા� ાાત ાો�ાવા માટદ �ોઈ ્રવો વગેાદ પણ 

તેમસી પાસે સથી. �ુ� �્લમા� ઝ��વાયો �દ �્ાચ સયય્ 
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સાહદબે પોતાસા �્માગમા� આ વસ�ઓુસો બ�્ ોબસત 

માાા પા ાાખયો હશે, પણ �દમ�દ �ભથી આ વસ�ઓુસો 

��ુમ આપયો સહોતો એટલે �ુ� પણ �ોઈ વસ� ુમાાર 

સાથે લાવયો સહોતો. �ૂ��મા� અમો મ્ાઈસ પહ�ચયા. 

સલમાસ ફાાસી (ાઝે.) સી રઝયાાત �ાર. મ�બાા સાથે 

લગોલગ આવેલા ઓાડામા� અમે બેસી ગયા. અસે 

સયય દ્ ��ુ� : ્રવો �ા� છે ?  

મ� કમા યાચ� શૈલીમા� ��ુ� �દ ્રવો લાવતા 

ેલૂી ગયો ��. સયય દ્ ફાર �છૂ�ુ� : તમાાર પાસે �હાવો 

છે. મ� ફાર માફર માગતા ��ુ� : �ુ� ��ઈ પણ સાથે સથી 

લાવયો. આ સા�ભળર તેઓએ ��ુ� : �ોઈ હાજ સહ�. 
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સયય દ્ સલમાસસી તાફ મ� �ાર ��ુ� : સલમાસ ! તમે 

ઉ્ાા અસે સ�ી �ાસ્ાસસા સેવ� છો અસે �ુ� એ જ 

�ાસ્ાસસો વ�શજ ��. �ુ� ઇમામ અલી ાઝા 

અલ�યહસસલામસી સેવામા� જઈસે ફ�ાયા્ �ારશ �દ અમે 

સલમાસસા મહદમાસ બનયા હતા અસે તેણે અમાાર 

મહદમાસ સવાઝી �ાર સહોતી. 

થોડર પળો વીતી હશે �દ સલમાસસા ્ાબાાસો 

એ� �ા�્મ એ� બ�ીઘા લઈસે આવયો અસે તેસી 

સાથે પા�ચ છ મીણબ�ી હતી. અસે ��ુ� �દ બ�ીઘા એ� 

એ� મોઅિમસે ઝવવાા માટદ મો�લ્ ુછે. અસે આપસાથી 
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વધાાદ તેસો �ોઈ હ�્ાા સથી. એટલે આસે લયો અસે 

ઓાડામા� સળગાવી લયો. 

મ� બ�ીઘા સળગાવ્ ુ: પછર સયય દ્ ��ુ� : 

સલમાસ ! તમાાર મહદમાસીમા� ઢરલ થઈ ાહર છે. મસે 

�હવાસી તલબ છે. એટલામા� એ� શખસ �્ા ્ા�લ 

થયો અસે સયય્સે ઓળ�ી લીધા અસે �હદવા લાગયો 

�દ �ુ� આપસે િવરચત �થા સ�ભળાવવા મા�� ુ��. 

સયય દ્ ��ુ� : વાતાર પહદલા એ બતાવ �દ તાાર 

પાસે �હવો પણ છે �દ સહ� ? 
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તેણે એ� મોટર થેલી સયય્સા સામે ાા�ી અસે 

��ુ� : આમા� �હાવો , �ા�ડ અસે �ાવા માટદ ાોટલીઓ 

હાજા છે. 

અમે �હાવો તૈયાા �� અસે બસાર સાસ �ાધા 

તો એ માણસે બતાવ્ ુ�દ �ુ� એ� �ાાવો � , અસે સ્ા 

બસાાથી વેપાાસો સામાસ લઈ બગ્ા્ પહ�ચા ુ ��. 

આજ ાાત માાર સાવ ્�ાયામા� મો�ઓ પા ચાલી ાહર 

હતી અસે અ��ુળૂ હવા ચાલી ાહર હતી. પા�� ુ્વી 

માાર સાવ સલમાસસા મઝાા સામે પહ�ચી તો ાો�ાઈ 

ગઈ. અમે તેસે ચલાવવાસા ઘણા પયતસો �ાર , પા�� ુ

માાર સાવ �ોઈપણ ારતે ચાલી સહ�. 
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મસે એ� ુલાગ્ ુ�દ �ણે �ોઈ �હર ા� ુછે �દ 

બ્સસીબ તસે સલમાસસી રઝયાાત �ાદ એ� ઝમાસો 

થઈ ગયો એટલે સાવ અહ� ઊભી ાહદશે , તમે જઈસે 

આજસી ાાત સલમાસસી રઝયાાત �ાો અસે પછર 

સવાાદ સાવ પા સવાા થઈ જજો. 

વે માાર સાવ સલમાસસા મઝાા સામે ઊભેલી 

છે અસે �ુ� અહ� રઝયાાત માટદ આવયો ��. ગમે તેમ ાાત 

પસાા થઈ. સવાાદ એ સાિવ� સાથે તેસી સાવ �ધૂી 

ગયો અસે ્� ુસાવવાળાઓએ લ�ગા ઉપાડ્ુ , �શતી 

બગ્ા્ તાફ ચાલી િસ�ળર. 
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(૧ા) શેરે �ોણ મહદમાસ �દ મેજબાસ 

 

સેક�લુ ઇસલામ �ુલયસી ઉ�લેુ �ાફરમા� લ�ે છે 

�દ હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામએ �સૈુ સ 

રબસ સઈમથી �છૂ�ુ� : પોતાસા ્રસી બ��ઓુથી 

મોહબબત ાા�ો છો તો તેણે ��ુ� : � હા , પછર આપે 

ફામાવ્ુ� : ત�ગ્સત મોઅિમસસી મ્્ �ાો છો ? તેણે 

��ુ� : � હા , પછર આપે ફામાવ્ુ� : તેમસાથી સસેહ 

ાા�વો જ�ાર છે. 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 264 
 

તયાા પછર આપે ફામાવ્ુ� : તો �ુ� �્ર િસધરસ 

અસે ગારબસે પોતાસા ઘાદ બોલાવી �ાવા�ુ� �વાાવો 

છો ? 

તેણે ��ુ� : � હા , �ુ� એ�લો બેસી �ાવાસે 

ટદવાએલો જ સથી. �ુ� હમેશા બે તણ મોઅિમસોસે સાથે 

બેસાારસે જ �ાવા�ુ� �ાઉ ��. 

આપે ફામાવ્ુ�: �ણી લયો , તેઓ તમાાા પા 

સાસાઈ ાા�ે છે. 

�સૈુસ રબસ સઈમે અાજ �ાર : માાા મા-બાપ 

આપ પા �ુાબાસ , �ુ� તેઓસે આમ�તણ આ� ુ�� અસે 
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�ાવા�ુ� �વાા� ુ�� તો પણ તેઓસે માાા પા સાસાઈ 

છે. 

આપે ફામાવ્ુ� : � હા , જયાાદ મોઅિમસ 

તમાાા ઘામા� પવેશ �ાદ છે તો તમાાા માટદ બ�ખશશ 

લઈસે આવે છે. અસે જયાાદ તમાાા ઘાદથી �ય છે તો 

તમાાા અસે તમાાા �ુ�ુ�બસા �સુાહો લઈસે િવ્ાય 

થાય છે.  
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(૧૩) મહદમાસ સવાઝીથી ભાગો સહ� 

 

હ. ઇમામ મોહમમ્ બા��ા અલ�યહસસલામ 

ફામાવતા હતા �દ પયગમબાદ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમ સવાા સા�જ ���ુસાઈથી પસાહ 

મા�ગતા હતા. અસે અમે પણ આપસી આ ��ુત પા 

અમલ �ારએ છરએ. �દમ�દ અલલાહ તઆલા�ુ� ફામાસ 

છે ‘‘્ લો�ો પોતાસા મસસે ���ૂસીથી બચાવી લઈ �ય 

તો એજ લો�ો સફળતા પામસાા છે.’’ 

તમસે �ણ� ુજોઈએ �દ �તૂસી �ૌમસી 

બ્બખતી�ુ� �ળૂ ���ુસાઈ હ�,ુ �દમ�દ આ �ૌમ એ� ાાજ 
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માગર પા ાહદતી હતી. લો�ોસા �ાફલાઓ તયા�થી પસાા 

થતા હતા અસે તેઓથી �ાવા�ુ� મા�ગતા હતા. આ લો�ો 

પોતાસી ���ુસાઈસા �ાાણે મહદમાસ સવાઝીથી ��ટાળર 

ગયા. મહદમાસોથી �સ છોડાવવા માટદ એ બ્બખતોએ 

��ૃરટ િવ�ધધ �ૃતયસો �ાવાજ સાખયો. ધીાદ ધીાદ આ 

સમાચાા બધા શહદાોમા� ફદલાઈ ગયા �દ �તૂસી �ૌમ 

પવાસીઓ સાથે �ુર�ૃતય �ાદ છે. આ સા�ભળર �સુાફાોએ 

તેઓસે તયા� આવ� ુબ�ધ �ાર ્ર�.ુ 

જો �દ આ �ાાબ �ામસો આા�ભ તેઓ 

મહદમાસોથી �સ છોડાવવા માટદ �� હતો , પણ તે�ુ� 

બી�ુ પ�ાણામ એ આવ્ુ� �દ તેઓ�ુ� �ીઓ તાફથી મસ 
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હેર ગ્ ુએટલે તેઓ �ૂા ��ૂુાથી �ુ�્ ા છો�ાાઓસે 

પૈસા આપી પોતાસા શહદામા� લાવયા �ાતા હતા અસે 

તેઓથી �ુર�ૃતય �ાર �ાતા હતા. 

ાાવીએ ઇમામ અલ�યહસસલામથી મા�મૂ �ુર : 

તો �ુ� શહદાસા બધા લો�ો આ લાસતમા� સ�ડોવાએલા 

હતા ? આપે ફામાવ્ુ� : �તૂ અલ�યહસસલામસા 

�ાસ્ાસ િસવાય ��ુ શહદા આ લાસતમા� સપડાએ� ુ

હ� ુ�. 

�તૂ અલ�યહસસલામ હ. ઇબાહરમ 

અલ�યહસસલામસા માસીયાઈ ભાઈ હતા , અસે ઇસહા� 

અલ�યહસસલામસી માતા હ ઝાત સાાાસા ભાઈ હતા. 
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આપ સ�ી અસે મહદમાસ સવાઝ હતા. આપસી �ૌમ 

આપસે મહદમાસ સવાઝીસી મસા �ાતી હતી. આપ 

લગાતાા તીસ વાસ �ધૂી એ �ુ�મ� �ૌમસે ઉપ દ્શ 

દ્તા ાહા, પા�� ુપ�ાણામ ��ઈ સ આવ્ુ�. જયાાદ આપ 

મહદમાસસે �ૌમથી �પાવીસે ાા�તા ્થી મહદમાસસી 

ફ્તી સ થાય. 

અલલાહ તઆલાએ �ુ�મ� �ૌમસો સાશ �ાવા 

માટદ ઇાા્ો ફામાવયો , તો �જબઈલ અલ�યહસસલામ 

પોતાસી સાથે થોડા �ફાશતાઓસે લઈસે �પવાસ 

છો�ાાઓસા �પમા� સા�જસા સમયે �તૂ અલ�યહસસલામ 
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પાસે આવયા , તે સમયે આપ પોતાસા �ેતામા� �ામ 

�ાર ાહા હતા. 

ફ�ાશતાઓએ તેમસે િવસ�તી �ાર �દ આજ ાાત 

અમસે તમાાા પાસે ાો�ાવાસી ા� આપો. અમે 

આપસા મહદમાસ છરએ. 

હઝાત �તૂ અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : સા� 

તો એ છે �દ તમે અહ�થી �ા�ય �ૂા ચાલયા �ઓ , આ 

શહદાસા લો�ો અતય�ત �ુાાચાાર છે. મહદમાસોસે ફ્ત 

�ાદ છે અસે તેઓસો સામાસ પણ �ુ�ટર લે છે. 
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ફ�ાશતાઓએ ��ુ� : હવે તો ઘણો સમય વીતી 

ગયો છે. અતયાાદ અમે �ા�ય જવાથી તો ાહા. એટલે 

આજ અમસે આપસા મહદમાસ બસાવી લયો. 

હઝાત �તૂ અલ�યહસસલામએ પોતાસી પ�તસસે 

ફામાવ્ુ� : આજ આપણે તયા� ��ઈ� મહદમાસ આવયા છે. 

માાર તાાાથી એટલી જ ઇચછા છે �દ આ ગામસા લો�ોસે 

તેઓસા આવવાસી �બા સ આપ્. જો તે માાા �હદવા 

પા અમલ �� તો �ુ� તાાર પહદલાસી ેલૂો માફ �ાર 

્ઈશ. 
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તેમસી પ�તસ સાફામાસ અસે પિતત હતી. 

�તૂસી �ૌમે એ� બી�સે મહદમાસસોસા આવવાસી �ણ 

�ાવા માટદ આટ સળગાવવાસી સ�જા સ�ર �ાર હતી. 

ઘામા� ્વા મહદમાસ ઊતયાર , હઝાત �તૂ 

અલ�યહસસલામસી પ�તસએ ઘાસી છત પા આગ 

સળગાવી ્રધી. અસે આમ બ્�ાા �ૌમસે મહદમાસ 

આવવાસી �બા આપી. આગસા ભડ�ાઓ જોઈ ચાાદ 

તાફથી �ુાાચાાર લો�ો �તૂસા મ�ાસ પા ઉમટર 

આવયા. તેમસા ઘાસે ઘેાામા� લઈ લી�.ુ અસે હ હઝાત 

�તૂ અલ�યહસસલામસે ��ુ� �દ તેઓ મહદમાસ એમસા 

હવાલે �ાર દ્. 
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જસાબે �તૂ અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : આ 

માાા મહદમાસો છે, મસે ફ્ત સ �ાો. બ્�ાા �ૌમે ��ુ� 

અમે તમસે પહદલા જ મસા �ાર ��ૂા છરએ �દ આપ 

પોતાસે તયા� મહદમાસસે ઊતાાો સ આપો. તો આ મસા 

�ાવા છતા તમે મહદમાસસે પોતાસી પાસે �દમ ઊતાયાર 

? 

જયાાદ �ુરટ �ૌમસો શોાબ�ોા વધી ગયો અસે 

્ાવાજો તોડર �તૂ અલ�યહસસલામસા ઘામા� આવવા 

લાગયા, તો જસાબે �જબઈલે ઇશાાો �� �દ બધાએ 

બધા  ધળા થઈ ગયા. �તે �્વાલોસા આધાા લઈ 

પોત પોતાસા ઘાદ ાવાસા થયા. 
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�જબઈલ અલ�યહસસલામએ �તૂ 

અલ�યહસસલામસે ��ુ� : આપ પોતાસા �ુ�ુ�બ �બીલાસે 

લઈસે �ૂા િસ�ળર �ઓ. અમે સવાાસા સમયે આ 

શહદાસે સાશ અસે બાબા્ �ાર દ્�.ુ 

જસાબે �તૂ અલ�યહસસલામ �ાસ્ાસસે લઈસે 

ચાલયા ગયા. સવાા પડર તો ફ�ાશતાઓએ જમીસસા 

આ પટસે ઉથલાવી સાખયો અસે પછર આ�ાશથી એવો 

પતથાોસો વાસા્ પડયો. આવો અવાજ સા�ભળર �તૂ 

અલ�યહસસલામસી પ�તસએ પાછળ જો્ ુતો એ� પતથા 

તેસે લાગયો અસે તેણી તયા� જ ઢળર પડર. 
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(૧૪) �દટરલ� �ાવાયતો 

 

જયાાદ અલલાહ �ોઈ �ૌમ� ુભ� ુઇચછે છે તો 

અલલાહ તેઓ તાફ ભેટ મો�લે છે. લો�ોએ �છૂ�ુ� : યા 

ા�લૂલલાહ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ ! 

એ �ઈ ભેટ છે �દ ્ �ુ્ ા મો�લે છે ? આપે ફામાવ્ુ� : 

મહદમાસ �ુ્ ાસી ભેટ છે. જયાાદ મહદમાસ આવે છે તો 

પોતાસી ાોઝી સાથે લઈસે આવે છે. અસે જયાાદ �ય 

છે તો ઘાવાળાઓસા �સુાહો સાથે લઈસે �ય છે. 

ઇમામ ાઝા અલ�યહસસલામએ પોતાસા 

બાપ્ા્ાથી �ાવાયત �ાર છે �દ એ� શખસે હ. અમી�લ 
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મોઅમેસીસ અલ�યહસસલામસે �ાવાસી ્ાવત આપી. 

તો આપે ફામાવ્ુ� : જો મસે તમે તણ વાતસી બાહફધાર 

આપો તો �ુ� તમાાર ્ાવત ��લૂ �ારશ. 

તેણે �છૂ�ુ� : યા અમી�લ મોઅમેસીસ 

અલ�યહસસલામ  આપસી તણ શાતો �ઈ છે ? 

આપે ફામાવ્ુ� : મસે વચસ આપો �દ માાા 

માટદ ઘાથી બહાાસી �ોઈ ચીજ સહ� લાવો અસે ઘાસી 

�ોઈ ચીજ માાાથી �પાવશો સહ�. અસે પોતાસા 

�ુ�ુ�બીજસોસે પણ માાા �ાાણે ઓછો �ોાા� સ�હ આપો. 

તેણે ��ુ� : મૌલા ! મસે આપસી તણ શાતો 

મ�રા છે. પછર આપે તેસી ્ાવત ��લૂ �ાર. 
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હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામ�ુ� 

ફામાસ છે : જયાાદ તમાાો ભાઈ તમાાદ તયા� આવી �ય 

તો ઘામા� ્ ��ઈ પા�દ� ુહોય તે તેસી સામે ાા�ો અસે 

જો તમે �ોઈસે ્ાવત આપો તો પછર તેસા માટદ સા� 

સા� પ�ાવો. 

સફવાસ �હદ છે �દ અબ�ુલલાહ રબસ સસાસ 

માાર પાસે આવયા. અસે ��ુ� : ઘામા� �ાવા માટદ ��ઈ છે 

? મ� ��ુ� : � હા, મ� માાા �તુસે અ��ુ �્ાહમ આપયા 

�દ તે બ�ામા� જઈસે ગોશત અસે  ડા લઈ આવે. 

અબ�ુલલાહ રબસ સસાસે મસે �છુ્ ુ: તમે 

�તુસે �ા� મો�લયો ? 
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મ� બતાવ્ ુ�દ મ�  ડા અસે ગોશત લેવા 

બ�ામા� મો�લયો છે. તેણે ��ુ� તેણે પાછો બોલાવો. મ� 

બેટાસે પાછો બોલાવયો , તો તેમણે ��ુ� : તમાાા ઘામા� 

િસા�ો અસે ઝય�સૂ�ુ� તેલ સથી �ુ� ? 

મ� ��ુ� : હાજા છે. તેઓએ ��ુ� : પછર એ જ 

લાવો. મ� ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામથી 

સા�ભળ્ ુછે �દ આપે ફામાવ્ુ� : એ શખસસો સાશ થાય , 

્ ઘામા� હાજા વસ�સેુ પોતાસા ભાઈ માટદ હલ�ર ગણે. 

અસે એ શખસ પણ સાશ પામે ્ ભાઈએ લાવેલી 

વસ�સેુ હલ�ર ગણે.  
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હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� : જયાાદ તમાાામા�થી �ોઈ પોતાસા ભાઈસા 

ઘાદ �ય, તો જયા� ઘા ધણી બેસાાદ તયા� જ બેસે �દમ�દ 

ઘાસો ધણી  ગ��ુથી વધાાદ સાાર ારતે �ણે છે �દ 

તેસા ઘાસો પા્ો �દવી ારતે જળવાઈ શ�દ છે.  

 

*-*-*
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પ�ાણ-૪ :  િવષય :- કમા - ્ા�ઝુા 

 

(૦૧) બસી હાિશમ અસે બસી ઉમયયાસો ફા� 

 

શે� સસ� દરસ મજલી ��ુીઓસા 

ભાોસાપાતોમા� ગણાય છે. તેઓ �હદતા હતા �દ �ુ� એ� 

ાાતસા �તૂો તો સવપસમા� હ. અમી�લ મોઅમેસીસ 

અલ�યહસસલામસી રઝયાાત સસીબ થઈ. મ� અાજ �ાર 

: મૌલા  આપ �દટલા �ૃપા્ અસે ્યાવાસ હતા �દ 

આપે મ�ાસા િવજય સમયે લો�ોસે આમ માફર આપી 

્રધી. અસે આપે તયા� �ધૂી એલાસ �ાર ્ર� ુ�દ ્ 
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શખસ અ� ૂ�ફુયાસસા ઘામા� પણ ્ા�લ થઈ �ય 

તેસે પણ અમાસ છે , પા�� ુઅ� ૂ�ફુયાસસી સસલ 

�દટલી િસલરજજ છે �દ તેઓએ આ�ાૂસા �્વસે આપસા 

�ાસ્ાસ પા ્યા સ �ાર. 

હ. અમી�લ મોઅમેસીસ અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� : તમે આ અ�સુ�ધાસમા� ઇબસે સયફરસા શેાો 

સા�ભળયા છે ? 

મ� અાજ �ાર : સહ� , મ� સથી સા�ભળયા. આપે 

ફામાવ્ુ� : તેસી પાસે જઈસે શેાો સા�ભળો. 
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�ુ� સવપસમા�થી ��તૃ થઈ ઇબસે સયફરસા ઘા 

તાફ ચાલતો થયો. અસે મ� આ સવપસસી વાત �ાર. 

અસે તે શેાો સા�ભળવાસી ઇચછા વયકત �ાર. 

ઇબસે સયફર આ સા�ભળર અસાાધાા ાોવા 

લાગયો અસે કસમ �ાઈસે ��ુ� : �ુ્ ાસી કસમ , મ� હ� 

આ શેાો �ોઈસે સથી સ�ભળાવયા. મ� આ શેાો આ્ જ 

લખયા છે, પછર તેણે મસે પોતાસા શેાો સ�ભળાવયા. 

જયાાદ અમે શા ષ� હતા તો અમાાર કમા 

્ા�જુાસી આ્ત હતી. અસે જયાાદ તમે શાસ� બનયા 

તો તમે િસ્�ષ ાકતસા �ાૂ વહાવી ્રધા. 
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તમે ��્રઓસે માાર સા�વા પણ �ઈઝ 

દેાવયા, જયાાદ �દ અમે હમેશા ��્રઓસે ્ા�જુા �ાતા 

ાહા. 

આજ અમો બસી હાિશમ અસે તમે બસી 

ઉમયયામા� ફા� છે , એ આ ફા� �દમ સ હોય , �દમ�દ 

વાસણમા�થી એજ િસ�ળે છે ્ એમા� હોય છે. 
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(૦ા) પયગમબાદ ઇસલામસી એ� �ુશમસથી 

્ા�ઝુા 

 

અબ�ુલલાહ રબસ અબબાસ �હદ છે �દ , ઇસલામસા 

પયગમબા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ 

મહા�ાબ અસે બસી અમમાાસી જ �ગ માટદ જઈ ાહા હતા 

�દ ાસતામા� એ� સથળે પડાવ સાખયો. 

ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમ �્શા શૌચ માટદ લશ�ાસી ઘણે �ૂા િસ�ળર 

ગયા અસે એ ્ાિમયાસ ઘણી તેજ વષાર થઈ અસે 

પહાડર સાળાઓ જોા શોાથી વહદવા લાગયા. 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 285 
 

એટલા માટદ ��ુાદ અ�ામ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમ ઘણી વાા �ધૂી ાો�ાઈ ગયા �દમ�દ 

તેઓ પહાડર સાળાસી પેલી બા�ુ હતા અસે આપ�ુ� 

લશ�ા આ બા�ુ હ� ુ�. એજ અાસામા� એ� �ાફા �વેુાસ 

રબસ હા�ાસ મહાાબીએ આપસે જોઈ લીધા. અસે 

પોતાસા ્ોસતોથી �હદવા લાગયો આ મોહમમ્ 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ છે. અતયાાદ 

પોતાસા સાથીઓથી અલગ થઈ ગયા છે. મસે �ુ્ ા 

માાદ જો આજ �ુ� તેમસે કતલ સ ��. 

એટલે તે તલવાા લઈસે આપસી સામે આવયો 

અસે તલવાા હવામા� ઉછાળર ��ુ� �દ મોહમમ્ 
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સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ ! બતાવો આજ 

માાા હાથથી તમસે �ોણ બચાવશે ? 

આપે ઘણા આાામથી શા�િત�વુર� ��ુ� : મસે 

અલલાહ બચાવશે. આપે �ભથી �ુઆ મા�ગી : અય 

�ુ્ ા ! મસે �વેુાસ રબસ હા�ાસસા તાસથી ાકણ આપ. 

�ુશમસે ્વો આપ પા ઘા �ાવા ચા�ુ , એ� 

�ફાશતાએ તેસે પા�� માાર અસે તે પીે ભા જમીસ પા 

પટ�ાઈ ગયો અસે તેસી તલવાા �ટરસે ાહદમ�લુ રલલ 

આલમીસ સામે આવી પડર. 

આપે તલવાા ઉપાડર અસે ફામાવ્ુ� : મસે 

બતાવ અતયાાદ તસે માાા હાથથી �ોણ બચાવશે ? 
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�ાફાદ ��ુ� : �ોઈ બચાવવાવાળો સથી. આપે 

��ુ� : �લમો પડ �દ ્થી તસે �ુ� તાાર તલવાા પાછર 

આપી ્દ. 

તેણે ��ુ� : �ુ� �લમો સથી પડતો , પણ આપસે 

વચસ આ� ુ� �દ �ુ� ભિવરયમા� આપ અસે આપસા 

સાથીઓથી જ �ગ સહ� �� અસે સ તો જ �ગમા� આપસા 

�ુશમસોસી મ્્ �ારશ. 

આપે તેસે તલવાા પાછર આપી ્રધી તો તેણે 

��ુ� : �ુ્ ાસી કસમ, આપ માાાથી ઉ�મ છો. થોડરવાા 

પછર પહાડર સાળા�ુ� જોા ધી� ુપડ્ ુતો આપ પોતાસા 
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લશ�ાસે આવી મળયા અસે તેઓ સે �ાૂો પસ�ગ 

સ�ભળાવયો. 
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(૦૩) મ�ાસા િવજય ટાણે આપસી આમ માફર 

 

મ�ાસા િવજય ટાણે જયાાદ ઇસલામી ફૌજો 

મ�ામા� ્ા�લ થઈ તો એ સમયે ઝ�ડો સઅ્ રબસ 

એબા્હસા હાથમા� હતો અસે તેઓ આ િવજય હા�� 

સ�ભળાવી ાહા હતા : આ્ સ�ત લડાઈસો �્વસ છે , 

આજ મ�ાવાળાઓસી રગાફતાારસો �્વસ છે , અલલાહદ 

�ુાયશસે હડ�તૂ �ાર. 

હઝાત સઅ્સી િવજયહા�� સા�ભળર અ� ૂ

��ુફયાસ ાહદમ�લુ રલલ આલમીસસી પાસે આવયો અસે 

��ુ� : �ુ� આપે આપસી �ૌમસે �તલ �ાવાસો ��ુમ �ાર 
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�ાર ્રધો છે ? જો આપે આ િસણરય લઈ લીધો છે તો 

�ુ્ ાસા વાસતે આ ઇાા્ો ��ુર ્યો �દમ�દ આપ સૌથી 

મોટા ્યા્ ઇનસાસ છો. 

આપ એ સમયે સહાબીઓસા મજમામા� બેેા 

હતા. આપે ઊભા થઈ ફામાવ્ુ� : અલ ય વમો યવ�લુ 

માહમા. આજ ્યા અસે ઉ્ાાતાસો �્વસ છે. આપે 

સઅ્થી પાચમ લઈ હઝાત અલી અલ�યહસસલામસે 

સ�પયો અસે ફામાવ્ુ� : અલી અલ�યહસસલામ ! તમે 

પાચમ લઈસે એલાસ �ાો �દ આજ ્યા અસે 

ઉ્ાાતાસો �્વસ છે. 
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પછર આપે થોડા સહાબીઓસે ફામાવ્ુ� : તેઓ 

ઊભા થઈ �ાૂા મ�ામા� આ ��ુમસો સા્ �ાદ �દ ્ 

હિથયાા ઊતાાર લે તેસે અમાસ છે , ્ પોતાસા ઘાસો 

્ાવાજો બ�ધ �ાર બેસી �ય તેસે અમાસ છે , તયા� �ધૂી 

�દ અ� ૂ��ુફયાસસા ઘાવાળાઓસે પણ અમાસ છે. 

આપે સહાબીઓસા લશ�ાસે ફામાવ્ુ� : 

મ�ામા�થી �ોઈથી �ોઈ ત�ાાા �ાવામા� સ આવે. હા , 

જો �ોઈ તમાાાથી જ �ગ �ાદ તો તેસી સાથે જ �ગ �ાો. 

પછર આ�ાશસી  �ોએ જો્ ુ�દ મ�ાથી 

�ધાાર ાાતે િસ�ળસાાો શખસ ધોળે �્વસે િવજય વ�તી 

શાજથી મ�ામા� ્ા�લ થયો અસે મ�સજ�ુલ હાામમા� 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 292 
 

પહ�ચી �ાબાસા ્ાવા�સે પ�ડર અિત િવસય અસે 

સમતા �વુર� �ુ્ ાસો �કુ વયકત �ાતા ��ુ� : ‘લા 

એલાહ ઇલલલલાહો વહ્� ૂવહ્� ૂઅનજઝ વઅ્� ૂવ 

સસા અબ્� ૂવ અઅઝઝ �ુન્� ુવ હઝમલ અહઝાબ 

વહ્�’ૂ 

અલલાહસા િસવાય �ોઈ બ�્ ગીસે પાત સથી, તે 

એ� છે , તે એ� છે. તેણે પોતાસા બ�્ ાસી મ્્ �ાર 

અસે પોતાસા લશ�ાસે માસવ�ત �ુર અસે તેણે બધા 

લશ�ાોસે એ�લાએ હાાવયા.  થોડર વાા પછર આપસા 

બધા શ�ઓુ આપસી સામે ઊભા ઊભા �ા�પી ાહા 

હતા.આજ તેઓસે ાહર ાહરસે પોતાસા બધા �લમ યા્ 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 293 
 

આવતા હતા , પણ તેઓ બધા અશકત અસે લાચાા 

હતા અસે અલલાહસા સબી સવારિધ�ાાર હતા. બધા 

મ�ાવાળાઓ સજાો સીચી �ાર પોતાસા ભાિવસા 

ફફસલાસી ાાહ જોઈ ાહા હતા. 

આપે ઇાશા્ ફામાવ્ુ� : એ �ુા�શ �બીલાઓ ! 

બતાવો આજ તમાાા સાથે �દવો વતારવ �ાવામા� આવે 

? 

�ુા�શ �હદવા લાગયા : અમે આપથી ભલાઈસી 

આશા ાા�ીએ છરએ. �દમ�દ આપ સાાા ભાઈ છો અસે 

ઉ્ાા શખસસા �તુ છો. 
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હઝાત ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમ આ સા�ભળર ાોઈ પડયા અસે 

ફામાવ્ુ� : આજ �ુ� તમસે એજ �હદવા વાળો � ્ 

જસાબે ્�ૂફુદ પોતાસા ભાઈઓથી �હા હતા : ‘‘લા 

તસારબ અલય�ો�લુ યવમ , યગફદ�લલાહો લ�ુમ વ હોવ 

અાહ�ાુ� ાાહદમીસ ’’ - આજ ત મસે �ોઈ ેપ�ો 

આપવામા� સહ� આવે , અલલાહ તમસે માફ �ાદ અસે 

એજ સૌથી વધાાદ ્યા �ાવાવાળો છે. પા�� ુઆ પણ 

સા�ભળો !  તમે ઘણા �ાુા પાડોશીઓ હતા , તમે મસે 

�ુેલાવયો, મસે શહદા િસ�ાલ ��.અસે મસે �ાઢવા પા 

સ�તોષ સ માનયો, બલ�દ તમે માાાથી ્ધુધો �ાર. 
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પછર આપે ઐિતહાિસ� વા� ��ુ� : ‘‘ઇઝહ� ૂફ 

અનતો��ુોલ�ાઅ’’ - �ઓ તમે બધા અમાાા આઝા્ 

�ાદલા �લુામો છો. 

આપસી �ભથી િસ�ળસાાો શબ્ �લુ�ાઅ 

સ્ા માટદ તેઓસા �પાળે ચ�ટર ગયો. શામસા 

્ાબાામા� યઝી્ મા�ૂ દ્ પોતાસા િવજયસા મ્મા 

થોડા �શૂીસા શેાો પડયા તો જસાબે ઝયસબે �ુબાા 

સલા�લુલાહદ અલયહાએ એ મા�ૂ્સે સ�બોધસ �ારસે 

��ુ� અસે તેસે તેસી �ળૂ હદિસયત યા્ દ્વાાવી હતી 

અસે હઝાતે સયય્ા સલા�લુલાહદ અલયહાએ ફામાવ્ુ� : 
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અમાાા આઝા્ �ાદલા �લુામોસા વ�શજો ! �ુ� 

આ નયાય છે�દ તાાર લ�ડરઓ તો પા્ામા� ાહદ અસે 

ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમસી 

વ� ુબેટરઓ બ�ાોમા� લાવવામા� આવે. 
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(૦૪) હ. અલી અલ�યહસસલામસી કમા �િૃત 

 

હ. અલી અલ�યહસસલામસા સ�ા પા આવવા 

સાથે જ ઉમ�લુ મોઅમેસીસ આએશાએ આપસો સ�ત 

િવાોધ �� અસે તલહા તથા �બેાસી સાથે મળર 

આપસી િવ�ધધ બળવો ��. બસાા શહદાસે �ુ�ટર લી� ુ

અસે આપસા પક�ાાોસે કતલ � યાર. �તે હ. અલી 

અલ�યહસસલામએ તેઓસા સાથે લડ�ુ� પડ્ુ�. 

સ�ત લડાઈ થઈ, બ�સે પકોસા હ�ાો ઇનસાસ 

�તલ થઈ ગયા. �તમા� અલલાહદ સતયસે િવજય 

અપાવયો. તલહા જ �ગસા મય્ાસમા� પોતાસા જ સાથી 
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માવાસ રબસ હ�મસા તીાથી માય� ગયો. અસે �બેા 

મય્ાસ છોડર સબાસી �ીણમા�થી પસાા થઈ ાહો હતો 

�દ એ� શખસે તેસે �તલ �ાર સાખયો. બીબી આએશાસો 

�ટ ઘવાતા �ાેર પાથી પડર જવા લાગયા તો હ. અલી 

અલ�યહસસલામએ તેસા ભાઈ મોહમમ્સે ફામાવ્ુ� : 

મોહમમ્ તમાાર બહદસ �ટ પાથી પડર ાહા છે , તેસે 

જઈસે ટદ�ો આપો. 

આપે થોડા �્વસ બીબી આએશાસે બસાામા� 

ાાખયા, પછર તેસા પાછા ફાવા માટદ પડ્ાવાળર 

મહદિમલ �ાાવાાવી અસે બસી અબ�ુલ � યસસી વીસ 

્વુાસ �ીઓસે ��ુષસા વેશમા� સશ� �ાર તેમસા 
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ાકણ માટદ તેમસા સાથે મો�લી અસે માસભેા તેમસે 

મ્રસા પહ�ચાડયા. 

જયાાદ બીબી આએશા પોતાસા ઘામા� પહ�ચી 

ગયા તો પોતાસા ભાઈ મોહમમ્થી િશ�ાયત �ાર �દ 

અલી અલ�યહસસલામએ સા� સ �ુર. વીસ ્વુાસ 

િસપાહરઓ માાર મહદમીલ સાથે �ાાવી ્રધા. 

આ સા�ભળર મોહમમ્ ઘાસી બહાા આવયા 

અસે િસપાહરઓસે ��ુમ આપયો �દ �્ા ્ા�લ થઈસે 

તેણીસે પોતાસી �ળૂ હ�રકતથી �બા્ાા �ાો. 

િસપાહરઓ �્ા ્ા�લ થયા અસે માથા 

પાથી પાઘડર ઊતાાર અસે ��ુ� : ઉમ�લુ મોઅમેસીસ  
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અલીસો િશકવો સ �ાો. અલીએ મ્�સે તમાાર સાથે 

સથી મો�લયા , અમે બધી �ીઓ છરએ. અલી 

અલ�યહસસલામએ અમસે ��ુષસા વ�ો પહદાાવી 

આપસા ાકણ માટદ ાવસા �ાર હતા. 
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(૦પ) હ. અલી અલ�યહસસલામસા ચા�ાત સી એ� 

બી� ઝા��ી 

 

િસફફરસમા� �આુિવયાસા લશ�ાદ �ાાત સ્રસા 

ઘાટ પા �બજો �ાર હ. અલી અલ�યહસસલામ સા 

લશ�ાસે પાણી લેવાથી ાો�ર લીધા અસે �હદવા લાગયો : 

તમે ઉસમાસસી ્મ પયાસા ાહદશો. આપે �આુિવયા 

પાસે સ�્ દશવાહ� મો�લયો �દ તમાાા લશ�ાસે �હો �દ 

તેઓ ઘાટસે �લુલો ��ૂર દ્ , પાણી પા બધા પાણીઓસો 

હ� છે. પણ �આુિવયા પોતાસી �્ પા મ�મ ાહો. 
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હ. અલી અલ�યહસસલામસી ફૌજ અિતશય 

પયાસી થઈ તો આપે મારલ�દ અશતાસે ��ુમ આપયો �દ 

તે ઘાટસે આઝા્ �ાાવી લયે. મારલ�દ અશતાદ સ�ત 

લડાઈ પછર ્�ાયા પા �બજો �ાર લીધો. અસે શામસા 

લશ�ાસે તયા�થી માાર ભગાવ્.ુ હવે શામી લશ�ા પયા� ુ

થવા લાગ્.ુ તેમસા િસપાહર મશ�ો લઈસે આવયા તો હ. 

અલી અલ�યહસસલામસી ફૌ્ ��ુ� �દ હવે ઘાટ પા 

અમાાો �બજો છે. અમે તમસે પાણી ભાવા સહ� ્ઈએ. 

જયાાદ મૌલા અલી અલ�યહસસલામસે આ વાતસી �બા 

પડર તો આપે પોતાસી ફૌજસે ��ુમ આપયો �દ ઘાટસો 

એ� ��સાાો તેઓ માટદ �ાલી �ાર દ્વામા� આવે , ્થી 
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�ુિસયા જોઈ શ�દ �દ �આુિવયાસો ��ા્ાા �ુ� હતો અસે 

અલી અલ�યહસસલામસો ��ા્ાા �ુ� છે ? 
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(૦૬) હ. ઇમામ �ુસૈસ અલ�યહસસલામ�ુ� �ુાસા 

લશ�ાસે પાણી પીવાાવ� ુ

 

�ાસ્ાસે �સૂ�ફુા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમ�ુ� આ સ્ાવત ા� ુછે �દ તેઓ હ�મેશા 

ેખુયાઓસે અસે તાસયાઓસે �પૃત �ાતા હતા , અસે 

તેઓએ એ �્ર સથી જો્ ુ�દ અમે ્સે �ાવા�ુ� 

�વાાવી ાહા છરએ અથવા પાણી પાઈ ાહા છરએ તે 

પોતાસો છે �દ પાાયો , સાથી છે �દ �ુશમસ. હા , જો 

તેમસી દ�રટ હતી તો એ વાત પા �દ તે પણ અલલાહસી 

મખ��ૂ છે. તે પણ �વવાળો છે. 
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મૌલા અલી અલ�યહસસલામએ િસફફરસસા 

મય્ાસમા� પયાસા ાા�વાવાળાઓસે પયાસા ાહદવા સ 

્રધા, અસે તેમસા �િુસત �તુ�ુ� ચા�ાત  એ છે �દ 

મ�ાથી �ફૂા જઈ ાહા છે. એ� સથળે પડાવ �� , જયા� 

પાણી �રુ�ળ પમાણમા� મૌ�ૂ્ હ� ુ�. આપે ઘણા �ટો 

પા, �ાવાયત �જુબ બસો �ટો પા પાણી લ્ાવ્.ુ 

આપસા સાથીઓ પાણીસા આટલા પમાણસે અાજસી 

દ�રટએ જોઈ ાહા હતા �દ અમાાર સ�ખયા તો થોડર છે 

પણ આપ પાણી વધાાદ સ�ગહ �ાર ાહા છે. આપસો 

�ાફલો ચાલયો , ગામી સ�ત પડર ાહર હતી. દ�રટસી 

મયાર્ા �ધૂી ાદતીસા ટદ�ાાઓ િસવાય ��ઈ દ્�ા� ુસ 
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હો�.ુ એ જ અાસામા� આપસા એ� સાથી હજ�્ રબસ 

મસ��દ જોાથી ત�બીા પડર. આપે તેસે બોલાવી ��ુ� : 

અલલાહ �ાદ�ા મહાસ છે , પા�� ુઅતયાાદ તસે 

ત�બીાસો સાાો પો�ાાવાસી �દમ જ�ાત પડર ? 

સાથીએ અાજ �ાર : મૌલા ! મ� માાા ઘોડાસા �સ પા 

બેસીસે �ૂા રકિતજમા� સજા �ાર , મસે �ાળા �ાળા 

ધાબા દ્�ાણા, મા� ધાા� ુછે �દ ાણ ��ુ થવા વા્ છે 

અસે સ�રલસતાસ આવવા વાળા છે. એટલે મ� ત�બીા 

પડર. 

આપે ફામાવ્ુ� : અહ� �ોઈ સ�રલસતાસ�ુ� 

અ�સતતવ  સથી , માાો �યાલ છે �દ �ુશમસસી ફૌજ 
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આપણા સાથે લડવા આવી ાહર છે. પછર આપે હઝાત 

અબબાસ અલ�યહસસલામસે ��ુમ આપયો �દ �ાફલા�ુ� 

�� એવી બા�ુ �ાર દ્વામા� આવે જયા� �ુશમસ 

આપણસે ચાાદ બા�ુથી ઘેાર સ વળે. હઝાત અબબાસ 

અલ�યહસસલામએ રહસમ પહાડર તાફ પોતાસા 

�ાફલાસે વાળયો અસે �ુશમસસા આવવા પહદલા 

ાાવટરઓ �ોડર ્રધી અસે એહલે હામ ાાવટરઓમા� 

બેસી ગયા. 

એટલામા� �ુશમસસી ફૌજ ્સી આગેવાસી �ાુ 

રબસ યઝી્ �ાયાહર �ાર ાહા હતા  પહ�ચી ગઈ. �ાુસા 

લશ�ાસી સ�ખયા બે હ�ા હતી. ગામીસી 
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અિતયોશ�કતસા �ાાણે તેઓસા મ� �ાુઝાએલા 

હતા.અસે તાસસા માયાર હોેો પા છાાર �મી ગઈ 

હતી. ��ુ લશ�ા પયાસસા �ાાણે માવાસી અણી પા 

હ� ુ�.  

�ુિસયાસો �ોઈપણ લડવૈયો હોત તો પોતાસા 

લશ�ાસે ��ુમ આપ �દ આપણો �ુશમસ પયાસો છે , તેસા 

પા �મુલો �ાર ્યો. અસે માસી લયો �દ �ોઈ અતય�ત 

્યા્ બા્શાહ હોત તો એમ જ �હદત �દ તેમસે ��ઈ સ 

�હો આ થોડર વાા પછર આપોઆપ એડરઓ ાગડર માર 

જશે. પણ ાહદમ�લુ રલલ આલમીસસો ્ો�હતો �ુશમસસે 

પણ પયાસો જોવા�ુ� સહર સ શ�ો. આપે ��ુમ આપયો 
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�દ �ાૂસા લશ�ાસે પાણી િપવાાવો. �સૈુ સ 

અલ�યહસસલામસા સાથીઓએ �ાૂા લશ�ાસે પાણી 

પીવાાવ્ ુ: એ લશ�ાસો એ� િસપાહર અલી રબસ તહાસ 

મહાાબી �હદ છે �દ �ુ� તાસથી વયા�ળૂ થઈ ��ુો હતો 

અસે માાર  �ો સામે �મુમસ છવાઈ ગ્ ુહ� ુ�. જયાાદ 

અમાાર સવાારઓ ઇમામ �સૈુ સ અલ�યહસસલામ સી 

સામે ાો�ાણી તો હ. �સૈુ સ અલ�યહસસલામએ મસે 

ફામાવ્ુ� : ‘‘તાાર �ટણીસે બેસાા ’’ �ુ્ ાસી �મસ મસે 

�સૈુસ અલ�યહસસલામસા હોે હલતા દ્�ાતા હતા પણ 

તેમસી વાત માાર સમજમા� આવતી સહોતી. જયાાદ 

તેસી આ �સથિત જોઈ તો ઇમામ અલ�યહસસલામએ પોતે 
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જ તેસી �ટણીસી લગામ પ�ડર તેસે બેસાાર ્રધી. 

અસે તેસે ટદ�ો આપી �ટ પાથી ઊતાય� અસે � ૂ�ટ � ૂ�ટ 

�ારસે તેસા ગળામા� પાણી ઊતા્ુર , જયાાદ ��ુ લશ�ા 

�પૃત થઈ ગ્ ુતો આપે ફામાવ્ુ� : તેમસા �સવાો 

પયાસા છે , ચામડાસી ડોલ ાા�વામા� આવી અસે તેમા� 

પાણી સા�વામા� આવ્ુ� , આપે ��ુમ આપયો જયા� �ધૂી 

�ોઈ �સવા તણ વ�ત મ� સ ઉપાડદ તેસી પાસેથી 

પાણી સ હેાવવામા� આવે.  

�જુ વાચ�ો ! આ સથળે થોડરવાા થ�ભો , અસે 

જાા �ાબલા પા દ�રટ સા�ો �દ �સૈુ સ 

અલ�યહસસલામસા �ૈમાઓમા� પયાસ છે. ઇમામ 
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અલ�યહસસલામ પોતે પયાસા છે. આપસા ્વુાસો અસે 

િસ્�ષ બાળ�ો અસે મહદમાસ બધા પયાસા છે. 

આપ �ાબલાસો સ��ણૂર ઇિતહાસ વા�ચી �ઓ �દ 

ઇમામ અલ�યહસસલામએ યઝી્સા લશ�ાથી પાણી 

માગ્ ુપણ એમ �હરસે માગ્ ુ�દ પાણી પા ્ાદ� 

�વવાવાળાસો હ� છે. તમસે પાણી ાોકવાસો �ોઈ 

અિધ�ાા સથી. �ાબલાસા ઇિતહાસમા� તમસે �ા�ય એ 

શબ્ો સહ� મળે �દ આપે ફામાવ્ુ� હોય �દ તમસે શામ 

આવવી જોઈએ, �ાલે અમે તમસે પાણી પીવાાવ્ ુહ� ુ , 

આજ તમે અમસે પાણી પાઓ. આપે શહા્તસી ઘડર 
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�ધૂી યઝી્સી ફૌજસે પોતાસો ઉપ�ાા જતાવી 

શામ�્ા સથી �ાર. 
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(૦૭) શાહર માફર�ુ� �ાાણ 

 

��ુમૂતસા એ� બળવા�ોાદ ��ુમૂતસો ઘણો 

િવાોધ �� અસે બા્શાહસા સ�બ�િધત ઘણા લો�ોસે 

મોતસે ઘાટ ઊતાાર ્રધા. �તે એ� �્વસ તે પોતાસા 

પગે ચાલી બા્શાહ પાસે આવી ગયો અસે ાા�એ ��ુ� 

: મસે અચાજ છે �દ તાાા ્વો �સેુહગાા પોતે સામે 

ચાલીસે અહ� �દવી ારતે આવયો? 

તેણે ��ુ� : બા્શાહ  મ� િવચા્ુર �દ માાો �સુોહ 

�દટલોએ વધાાદ �દમ સ હોય  બા્શાહસી માફર તેસા 

�ાતા િવશેષ છે. એટલે �ુ� આપસી ાાજવીય ઉ્ાાતાસે 
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સજામા� ાા�ી જાાય �ચ�ાયા વગા તમાાર પાસે 

ચાલયો આવયો.  

બા્શાહ તેસા શબ્ોથી પભાિવત થયો અસે 

તેસે માફ �ાર ્રધો. ્ાબાારઓએ બા્શાહસે અાજ 

�ાર, આપ આટલા મોટા �ુશમસ પા સફળ થયા , પા�� ુ

તેસા થોડા શબ્ો સા�ભળર આપ પીગળર ગયા. તેસે 

માફ �ાવાસા બ્લે તેસાથી વેા લે� ુજોઈ� ુહ� ુ�. 

બા્શાહદ ��ુ�: જો �ુ� આજ બ્લો લેત તો મસે 

એ� પ�ાાસો સ�તોષ જ�ા થાય , પણ મ� માફ �ાર ્ર� ુ

તો તેસા �્લસે સ�તોષ થયો છે. અસે તેસાથી માાર 
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સે�સામીમા� પણ વધાાો થયો છે. �ુ� એ� �ુશમસસા 

બ્લે માાર સે�સામીસે સથી તયાગી શકતો. 

માફર આપવામા� ્ મઝા છે તે બ્લો લેવામા� 

સથી. 
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(૦૮) અમીા ઇસમાઈલ સામાસી�ુ� માફ �ા�ુ� 

 

સામાસા ાા�ઓમા� અમીા ઇસમાઈલ સામાસી 

પથમ શખસ છે , ્ણે આ વ�શસી ઇમાાત (ાા�ય) સે 

મજ�તૂ �ાર. તેમા� ચા�ાત સી ઉચચતા અસે ઉમ્ા 

સ્ાચાાસા રચહસો પગટ હતા. 

તેસા મોટા ભાઈ સસા સામાસીએ તેસે 

��ુાાાસો ગવસરા બસાવી ાવાસા ��. તેણે પોતાસા 

ચા�યુરસી �ુ�્ ાતાથી તાત જ લો�ોસા �્લો �તી 

લીધા, એસી સાથે ાા�યસી સીમાઓ િવકસાવી. ઇષાર્ 
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્ાબાારઓસે તેસી પગિત ગમી સહ�. અસે તેઓએ બ�ે 

ભાઈઓ વચચે જ �ગ શ� �ાર ્રધી. 

અમીા સસા પોતાસા ભાઈસે હાાવવા માટદ 

સમા��્થી એ� મો�ુ લશ�ા લઈસે આવયો. બ�સે 

લશ�ાોમા� ્ધુધ થ્ુ�. ્મા� અમીા સસા�ુ� લશ�ા હાાર 

ગ્.ુ અમીા સસા ાણમે્ાસ મા�થી ભાગી ગયો. 

ઇસમાઈલ સામાસીસા �દટલા� સૈિસ�ોએ તેસે 

પ�ડર લીધો અસે સા��ળો પહદાાવી ઇસમાઈલસી પાસે 

લાવયા. ્ાદ� જણસે ય�રસ હ� ુ�દ ઇસમાઈલ પોતાસા 

ભાઈસે �તલ �ાર સા�શે. પણ ્વો ઇસમાઈલે પોતાસા 

મોટા ભાઈસે જોયો તો તેસે માસ દ્વા આગળ વધયો. 
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તેસા પગોસે �મૂી લીધા પછર તેસા સાથળો પા માસ 

આપવા બ�ે હાથ ાાખયા અસે ભાઈસા હાથોસે �મૂવા 

લાગયો. 

આા�ભમા� તો સસા સામાસી સમજયો �દ 

ઇસમાઈલ મ�� �ાદ છે. પા�� ુતેસા અમલથી �ાૂવાા 

થઈ ા� ુહ� ુ�દ તે મોટા ભાઈસી હાગીઝ મ�� સથી 

�ાર ાહો. 

ઇસમાઈલે ��ુમ �� �દ માાા ભાઈસો ત�� ૂમાાા 

ત��સુી બા�ુમા� લગાવવામા� આવે. થોડર વાા પછર 

ઇસમાઈલ પોતાસા મોટા ભાઈસા ત��મૂા� ગયો અસે 

� ૂ�ટણભેા તેસી સામે બેસી ગયો અસે �હદવા લાગયો �દ 
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ભાઈ �સ આપસે �લુામથી અગણમો હતો તો મસે 

પોતાસી પાસે બોલાવી લેતે , આ લડાઈ �ાવાસી 

આપસે શી જ�ાત હતી ? 

અમીા સસાદ પોતાસા ભાઈસી માફર માગી. 

પછર ઇસમાઈલે મોટા માસ પાસ સાથે તેસે સમા��્ 

ાવાસા �ાર ્રધો અસે જયાાદ હરજાર સસ ા૭૯ મા� 

અમીા સસા�ુ� માણ થ્ુ� તો ઇસમાઈલ �ાૂા મધય 

એશીયાસો ાા� બસી ગયો. 
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(૦૯) હ. ્�ૂફુ અલ�યહસસલામસો પોતાસા ભાઈઓ 

સાથે વતારવ 

 

જયાાદ હઝાત ્�ૂફુ અલ�યહસસલામ િમસાસા 

અઝીઝ (સ�ાધાાર) બનયા તો �ુર�ાળ વ�તે તેમસા 

ભાઈઓ તેમસી ખયાિત સા�ભળર તેમસી પાસે ઘદ લેવા 

માટદ આવયા. આ પવાસમા� રબસ યામીસ તેઓસી સાથે 

સહોતા. હઝાત ્�ૂફુ અલ�યહસસલામએ ભાઈઓસે ��ુ� 

: મ� સા�ભળ્ ુછે �દ તમાાા બી� પણ બે ભાઈઓ હતા. 

તેઓએ ��ુ� : � હા , અમાાા એ� ભાઈ�ુ� સામ 

્�ૂફુ હ�,ુ તેસે જ �ગલમા� ભે�ડયો �ાઈ ગયો હતો. એ� 
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બીજો ભાઈ ઘામા� છે અસે તે ્�ૂફુસો સગો ભાઈ છે. 

એટલે અમાાા િપતાશી તેમસે પોતાસી અલગ સથી 

�ાતા. 

 જ. ્�ૂફુ અલ�યહસસલામએ અસાજ આપ્ ુ

અસે �પૂ�દથી સો�ાોસે ��ુમ આપયો �દ તેઓસી ા�મ 

બોારઓમા� સા�ી દ્. પછર પોતાસા ભાઈઓસે ��ુ� : હવે 

જો તમે ફાર વાા આવો તો પોતાસા ભાઈસે પણ સાથે 

લઈ આવજો. જો તમે તેસે સ લાવયા તો �ુ� તમસે ઘદ 

સહ� આ�.ુ 
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્�ૂફુસા ભાઈઓ બાપસી સેવામા� હાજા થયા 

અસે �ાૂો પસ�ગ તેઓસે �હર સ�ભળાવયો. અસે રબસ 

યામીસસા ાકણસી કસમ �ાધી. 

થોડા �્વસ પછર બધા ભાઈઓ રબસ યામીસસે 

લઈસે િમસા દ્શ તાફ ાવાસા થયા. હઝાત ્�ૂફુદ 

બધા ભાઈઓ માટદ �ફુાો પથાાવયો અસે ��ુમ આપયો 

�દ આ �ફુાા પા બધા ભાઈઓ એ�ેા થઈસે બેસે. થોડર 

વાા પછર બધા બેસી ગયા પણ રબસ યામીસ એ�લો 

ાહર ગયો. 

હ. ્�ૂફુ અલ�યહસસલામએ ��ુ� : સવજવાસ  

� ુ�ોઈસી સાથે �દમ સથી બેસતો ? 
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રબસ યામીસે ��ુ� : આપે તો ��ુ� હ� ુ�દ ્સી 

મા એ� હોય તે એ� બી�થી હળર મળરસે બેસે. 

તેઓસી મા એ� હતી એટલે તેઓ બેસી ગયા અસે 

માાર મા �ુ્ર છે એટલે �ુ� તેઓ સાથે �દવી ારતે બે�ુ�? 

હ. ્�ૂફુ અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : અહ� 

તમાાો �ોઈ માજરણયો ભાઈ સથી એટલે તમે માાર 

સાથે બી� �મમા� આવો અસે માાર સાથે �ફુાા પા 

બેસી ભોજસ જમો. 

્�ૂફુ અલ�યહસસલામ પોતા સી સાથે રબસ 

યામીસસે બી� ઓાડામા� લઈ ગયા અસે ફામાવ્ુ� �દ �ુ� 

ઇચ� �� �દ �ુ� ્�ૂફુસા બ્લે તમાાો ભાઈ બસી �દ 
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રબસ યામીસે ��ુ� : આપ ઘણા ભલા છો , પા�� ુ

આપ ્�ૂફુસી જગયા સથી લઈ શકતા �દમ�દ આપસા 

બાપ યઅ�બૂ સથી અસે મા ાાહર સથી. ્�ૂફુ 

અલ�યહસસલામ વધાાદ ધીાજ ધાર સ શ�ા. પોતાસા 

ભાઈ�ુ� મ� �મુીસે ફામાવ્ુ� : ઓ�� સ લાવ, �ુ� જ તાાો 

�ોવાએલો ભાઈ ્�ૂફુ ��. પણ ભાઈઓસે એ વાતસી 

�બા પડવા સ દ્્. 

પછર હઝાત ્�ૂફુ અલ�યહસસલામએ ચોારસા 

આાોપમા� પોતાસા ભાઈ રબસ યામીસસે પોતાસા પાસે 

ાો�ર લીધો અસે ્�ૂફુ અલ�યહસસલામસા બી� ભાઈઓ 
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આ �બા લઈસે પોતાસા િપતા યઅ�બૂ 

અલ�યહસસલામસી પાસે આવયા. 

જ. યઅ�બૂ અલ�યહસસલામએ િમસાસા ાા�સે 

પત લખયો ્મા� તેમણે લખ્ ુહ� ુ: અઝીઝે િમસા ! 

અમા� �ુ�ુ�બ એ� ુછે �દ અલલાહ તઆલા �રટો અસે 

સેઅમતો દાાા સ્ા ્�ુ� ઇમતેહાસ લેતો ાહો છે , વીસ 

વાસથી લગાતાા �રટોમા� જ�ડાએલો � , માાો એ� 

�તુ ્�ૂફુ હતો ્ માાા �્લસો મેવો હતો અસે  �ો�ુ� 

�ાૂ હતો. ્સા ચહદાાસે જોઈ માાો ગમ �ૂા થઈ જતો 

હતો, તે માાાથી િવ�ટૂો પડર ગયો છે. અસે તેસી 
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�ુ્ાઈ પા �ુ� એટ� ુાોયો � �દ  �ો સફદ્ થઈ ગઈ 

છે. 

્�ૂફુ પછર તેસો ભાઈ રબસ યામીસ માાો 

આધાા હતો, આપે તેસે ચોારસા આાોપમા� પોતા પાસે 

ાા�ી લીધો છે. �ુ� આપસે િવવવાસ અપા� ુ� �દ અમા� 

�ુ�ુ�બ ચોાર સથી �ા�.ુ એટલે આપ અમાાા પા ્યા 

�ાો અસે તેસે ભાઈઓ સાથે પાછો મો�લી આપો અસે 

અમસે સસતા ભાવે ઘદ પણ આપો. 

્�ૂફુસા ભાઈઓ આપસો પત લઈ જ. ્�ૂફુ 

અલ�યહસસલામસી પાસે આવયા અસે પોતાસા િપતાસો 

પત આપયો, જ. ્�ૂફુ અલ�યહસસલામએ િપતાસો પત 
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વા�ચયો તો ધીાજસા બધા બ�ધસ �ટુર ગયા. ્�ૂફુ 

અલ�યહસસલામ બી� ઓાડામા� ગયા અસે ઘણી વાા 

�ધૂી ાોતા ાહા પછર મ� ધોઈ ભાઈઓ પાસે આવયા 

અસે તેઓસે ��ુ� �દ તમે �ણો છો �દ તમે ્�ૂફુ અસે 

તેસા ભાઈઓ સાથે �દવો વતારવ �� હતો ? 

ભાઈઓએ સહસા ��ુ� : તો �ુ� તમે ્�ૂફુ છો ? 

ફામાવ્ુ� : હા , �ુ� ્�ૂફુ � અસે આ માાો ભાઈ 

છે અલલાહદ અમાાા પા ઉપ�ાા �� અસે ્ પણ 

અલલાહથી ડાદ તે�ુ� ��ુ� માસે અસે ધીાજ ધાદ તો 

અલલાહ સે� લો�ોસો અજા બાબા્ સથી �ાતો. 
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ભાઈઓએ ્�ૂફુ અલ�યહસસલામથી માફર માગી �દ આપ 

અમસે માફ �ાર ્યો, અમે જ �સેુહગાા છરએ. 

જ. ્�ૂફુ અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : ‘‘લા 

તસારબ અલય�ો�લુ યવમ યગફદ�લલાહો લ�ુમ વ હોવ 

અાહ�ાુ ાાહદમીસ ’’ - ‘‘આજ તમસે ��ઈ ેપ�ો સથી 

�ાવામા� આવતો. અલલાહ તઆલા �સુાહોસે માફ �ાદ 

છે. અસે એ સૌથી વધાાદ ાહદમ �ાવા વાળો છે.’’ 
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(૧૦) �ુ્ ાસે માફ �ાવા�ુ� બહા� ુજોઈએ 

 

સયય્ સેઅમ�લુલાહ જઝાએાર સવા દ્�લ 

અ�બાામા� લ�ે છે �દ બા�રએ �દટલા સહાબીઓસી 

જબાસે હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામથી 

�ાવાયત �ાર છે �દ બસી ઇસાાઈલમા� એ� ડોળધા� ુ

આરબ્ હતો. અલલાહ તઆલાએ ્ા� ૂ્  

અલ�યહસસલામસે વહર �ાર �દ ફલાણો આરબ્ ડોળધા� ુ

છે. થોડા �્વસ પછર આરબ્ માણ પામયો. હઝાત 

્ા� ૂ્  અલ�યહસસલામ તેસા જસાઝામા� સ આવયા. તેસા 

�ફસ ્ફસ વ�તે બસી ઇસાાઈલસી એ� મોટર સ�ખયા 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 330 
 

ભેગી થઈ અસે ચાલીસ જણાએ �ુ્ ા સમક આ ગવાહર 

આપી ‘‘અલલા�મુમ અસા લા સઅલમો િમન� ૂઇલલા 

�યાા વ અનત અઅલમો બેહર િમ�ા’’. 

અય �ુ્ ા અમે તેસી ભલાઈ િસવાય તેસા િવશે 

��ઈ સથી �ણતા. અસે � ુઅમાાાથી વધાાદ સાસ ારતે 

�ણે છે. 

ચાલીસ માણસોસી ગવાહરસા �ાાણે અલલાહદ 

તેસા �સુાહ માફ �ાર ્રધા અસે જયાાદ તેસે ્ફસ 

�ાવામા� આવયો તો ચાલીસ જણાએ ફાર ઉપાોકત 

ગવાહર આપી. 
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�ુ્ ાવ�્ દ �ારમ તાફથી ્ા� ૂ્  

અલ�યહસસલામસે વહર થઈ �દ તે ફલાણા આરબ્સા 

જસાઝામા� ભાગ �દમ સ લીધો ? 

તેઓએ અાજ �ાર : અય અલલાહ ! તે પોતે 

મસે �બા આપી હતી �દ તે �્ભી છે , એટલા સા� �ુ� 

તેસા જસાઝામા� સ ગયો. 

અલલાહ તઆલાએ ફામાવ્ુ� : એ સા� ુછે , 

પા�� ુચાલીસ જણાએ તેસી ભલાઈસી ગવાહર આપી. 

એટલે મ� પણ તેસે માફ �ાર ્રધો. જયાાદ �દ �ુ� તેસા 

ભીતાસે �ણતો હતો. 
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��ુગર મોહદરસ સયય્ સેઅમ�લુલાહ જઝાએાર 

લ�ે છે �દ �્ાચ હઝાત અલલામા મજરલસીએ પણ આ 

હ્રસસે ધયાસમા� ાા�ી �ફસ પા ચાલીસ મોઅિમસોસી 

ગવાહર �સુતહબ ેાાવી છે. અસે અલલામા મજરલસીએ 

પોતાસી હયાતીમા� �ફસ પા ચાલીસ મોઅિમસોસી 

ગવાહર લ�ાવી હતી અસે તેમા� �ુ� પણ શામેલ હતો. 

એ� �્વસ અલલામા મજરલસી ઇસફહાસસી 

�મે મ�સજ્મા� પધાયાર અસે િમમબા પા બેસી ઉપ દ્શ 

ફામાવયો. આા�ભમા� તેમણે પોતાસા અ�ર્ા બયાસ 

�ાર. પછર તેમણે ��ુ� : લો�ો  ્ ��ઈ તમે માાાથી 

સા�ભળ્ ુએ જ માાો અ�ર્ો છે. અસે �ુ� તમસે િવસ�તી 
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�� � �દ તમે ્ ��ઈ સા�ભળ્ ુતેસી ગવાહર માાા �ફસ 

પા લ�ી ્યો અસે અલલામા સાહદબ એ સમયે �ફસ 

પોતાસી સાથે લાવયા હતા. લો�ોએ તેમસા �ફસ પા 

પોતાસી ગવાહર લ�ી આપી. 
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(૧૧) �ુિસયાસો અઝાબ �ૂા �ાવા�ુ� �ાાણ 

 

�ફાઔસસા ્ાબાામા� એ� મશ�ાો હતો ્ 

પોતાસા ઉટપટા�ગ ચાળાઓથી �ફાઔસસે હસાવતો 

હતો. 

જયાાદ �સૂા �ફાઔસસા ્ાબાામા� પધાાતા 

તો તે મશ�ાો �ફાઔસસે હસાવવા માટદ �સૂા 

અલ�યહસસલામસી ્મ એ� �ુસી અબા પોતાસા �ા�ધા 

પા સા�તો , હાથમા� લા�ડર લઈ �સૂા 

અલ�યહસસલામસી સ�લો ઊતાાતો હતો અસે �ફાઔસ 

અસે તેસા ્ાબાારઓસે હસાવયા �ાતો હતો. 
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�સૂા અલ�યહસસલામએ અાજ �ાર : અય 

પાવા�્ગાા ! ત� તાાા �ુશમસસે હલા� �ાર ્રધો પણ 

માાા �ુશમસસે બચાવી લીધો. �ુ્ાતસા તાફથી 

અવાજ આવી : અય �સૂા ! આ �મસસીબ તાાર 

પિતમા (શબીહ) બસાવતો હતો અસે મ� માાા �લીમસી 

શબીસે  ુબાડર દ્� ુપસ�્  સ �ુર. 
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(૧ા) ્ોઝ�મા� �ોણ બળશે ? 

 

જ. ા�લેૂ મ��લૂ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમ સફા �ાર ાહા હતા. ાસતામા� એ� 

ઔાત ત��ુા ઉપા ાોટલીઓ શે�ર ાહર હતી. �ોઈએ 

ઔાતસે બતાવ્ ુ�દ આ ા�લેૂ �ારમ સલલલલાહો 

અલયહદ વઆલેહર વસલલમ જઈ ાહા છે. ઔાત 

પોતાસા �ૂધ પીતા બાળ�ોસે ઉપાડર આપસી સેવામા� 

આવી અસે અાજ �ાર : યા ા�લૂલલાહ સલલલલાહો 

અલયહદ વઆલેહર વસલલમ ! મ� સા�ભળ્ ુછે �દ આપ 

ફામાવયા �ાો છો �દ �ુ્ ા મા �ાતા પણ વધાાદ 
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પોતાસા બ�્ ાઓ પા મહદાબાસ છે. આપે ફામાવ્ુ� : � 

હા, સા� ુછે, આ શબ્ો મ� �હા છે. 

ઔાતે ��ુ� : યા ા�લૂલલાહ સલલલલાહો 

અલયહદ વઆલેહર વસલલમ ! જો આ વાત સાચી છે તો 

�ોઈ પણ મા પોતાસા બાળ�સે બળતી આગમા� સા�ી 

સથી શકતી આ સા�ભળર ા�લેૂ �ારમ સલલલલાહો 

અલયહદ વઆલેહર વસલલમ ાડર પડયા અસે ફામાવ્ુ� : 

અલલાહ માત એસે ્ોઝ�મા� સા�શે ્ લાએલાહ 

ઇલલલલાહ �હદવાથી ઘમ�ડસા �ાાણે પા ાહદશે. 

આ હ્રસસા િવવાણમા� સયય્ સેઅમ�લુલાહ 

લ�ે છે �દ લાએલાહા ઇલલલલાહ માત �ભથી �હદ� ુ
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�ાૂ� ુસથી. લાએલાહ ઇલલલલાહસા ત�ા્ાઓ પા પણ 

અમલ �ાવો તેમા� શાિમલ છે.અસે હા્ર ઇમામોસી 

ઇમામત અસે િવલાયત પણ લાએલાહ ઇલલલલાહસા 

અ�સુ�ધાસમા� છે. ્મ�દ હ. ઇમામ અલી ાઝા 

અલ�યહસસલામએ હ્રસ સોસાસી માળામા� ઇાશા્ 

ફામાવ્ુ� છે �દ  :  લાએલાહ.... સી શાતોમા� �ુ� પણ 

શાિમલ ��. 
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(૧૩) અમલો�ુ� તાજ� ુઅસે અલલાહસી ાહદમત 

 

હ્રસોમા� આવે� ુછે �દ , �ામતસા �્વસે એ� 

બ�્ ાસા અમલો�ુ� વજસ �ાવામા� આવશે. તાજવાસી 

એ� પલલામા� સે�રઓ અસે બી�મા� �ાુાઈઓ 

ાા�વામા� આવશે. પા�� ુતેસી �ાુાઈઓ�ુ� પલ ુ ભાાદ 

હશે ફ�ાશતાઓ તેસે ્ોઝ�મા� લઈ જવાસો ઇાા્ો 

�ાશે, તો એ સમયે તેઓસે �ુ્ાતસી અવાઝ સ�ભળાશે 

�દ હમણા ફફસલામા� ઊતાવળ સ �ાો તેસો એ� અમલ 

માાર પાસે સચવાએલો છે. ્સી તમસે �બા સથી. 

અસે તે અમલ એ છે �દ એ જયાાદ પણ પાણી પીતો 
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હતો, ઇમામ �સૈુસ અલ�યહસસલામસી પયાસસે યા્ �ાર 

�ાતો હતો અસે ઝારલમો પા લાસત �ાતો ાહદતો હતો. 

તેસા આ અમલસે સે�રસા પલડામા� ાા�ો. જયાાદ તેસો 

એ અમલ સે�રસા પલડામા� ાા�વામા� આવશે તો તેસી 

સે�રઓ�ુ� પલ� ુવજસી બસી જશે. અસે �ાુાઈઓ�ુ� 

પલ ુ હલ�ુ થઈ જશે. 

વસાઈલ પેજ ૪૯૯ પા �ાવાયત સ�ધાએલી છે 

�દ �ામતસા �્વસે એ� શખસસા અમલો�ુ� વજસ 

�ાવામા� આવશે તો તેસી �ાુાઈઓ વધાાદ અસે સે�રઓ 

થોડર હશે. ફ�ાશતા તેમસે ્ોઝ� તાફ લઈ જવા�ુ� 

િવચાાશે તો તે પાછળ જોશે. અવાજ આવશે, અય બ�્ ા 
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! પાછળ વળરસે �ુ� �ુએ છે ? તો તે �હદશે �દ અય 

અલલાહ ! તાાર ાહદમતથી મસે એ આશા સહોતી �દ � ુ� 

મસે ્ોઝ�મા� સા�ીશ. તો એ વ�તે ફ�ાશતાઓસે 

અલલાહ�ુ� ફામાસ સ�ભળાશે �દ મસે માાર ઇઝઝત અસે 

�રત�સી કસમ �વસમા� તેણે માાા પા એ� �્વસ પણ 

સાાર આશા સહોતી ાા�ી. ગમે તેમ આજ એ સે� 

આશાસો ્ાવો �ાદ છે તો તેસે જ�તમા� ્ા�લ �ાર 

્યો. 
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(૧૪) �ુ� તમસે માફરસી જ�ાત સથી ? 

 

હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામ�ુ� 

ફામાસ છે �દ માાા ્ા્ા જસાબ અલી ઝય�લુ 

આબે્રસ અલ�યહસસલામસો િસયમ હતો �દ જયાાદ પણ 

ામઝાસ માસ શ� થતો તો આપ પોતાસા �લુામો અસે 

�સીઝોસે તેમસી �ોઈ ેલૂ પા ઝાટકતા સ હતા.  અસે 

એ મ�હસામા� ્સાથી પણ આજા પાલસમા� �ોઈ ઉણપ 

ાહર જતી તો એ� �ાગળ ઉપા આપ તાાર� વાા સ�ધી 

લેતા. જયાાદ �બુાા� માસસી છેલલી તાાર� આવતી 

તો ાાતે આપ બધા �લુામો અસે �સીઝોસે ભેગા �ાતા 
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અસે પોતે તેઓ વચચે ઊભા ાહર ફામાવતા �દ માાા 

ફલાણા �લુામે ફલાણી તાાર�ે ેલૂ �ાર છે. માાર 

ફલાણી �સીઝે ફલાણી તાાર�ે માાો ��ુમ માસવામા� 

ઢરલ �ાર છે. પા�� ુમ� આમ છતા તેઓસે �ોઈ ેપ�ો 

આપયો સથી. 

બધા �લુામ અસે �સીઝો પોતાસી ેલૂસો 

�સવ�ાા �ાર લેતા તો આપ તેઓસે ��ુમ આપતા �દ 

તમે મળરસે �ચા અવા્ મસે સ�બોધીસે �હો : અલી 

ઇબ�લુ �સૈુ સ અલયહદ�સુસલામ ! ્વી ારતે તમે 

અમાાર ેલૂો લ�ી લીધી છે તો એવી ારતે તાાા 

પાલસહાાસા ફ�ાશતાઓએ પોતાસી પાસે ાા�ેલા 
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ા�જસટાોમા� તાાર બધી કિતઓ અસે ઢરલો લ�ેલી 

છે.અસે તાાો �ોઈ સાસો �દ મોટો અમલ એવો સથી ્ 

એ ા�જસટામા� સ�ધાએલ સ હોય. તાાો �ુ્ ા ાાઈસા 

્ાણા બાાબા પણ �ોઈ પા �લમ �ાતો સથી. એટલે 

અમે ચા�હએ છરએ �દ તમે અમાાર ેલૂો માફ �ાર ્યો , 

્થી �ારસે તમાાો �ુ્ ા પણ મસે માફ �ાર આપે. 

‘‘તેઓસે માફ �ાર દ્વા જોઈએ , અસે ્ા�ઝુા �ાવી 

જોઈએ, �ુ� તમે એ પસ�્  સથી �ાતા �દ અલલાહ તમસે 

માફ ફામાવે ? ’’ 

આપસા બધા �લુામ આપે બતાવેલ શબ્ોસો 

�સુાોચચાા �ાતા તો આપ �્લ દાવ� �લપા�ત �ાતા 
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અસે એ� �ુ્ ાસી બાાગાહમા� અાજ �ાતા : પાલસહાા 

! તે અમસે માફ �ાવાસો અસે ્ા�ઝુાસો ��ુમ આપયો 

છે. અય �ુ્ ા ! � ુપણ અમસે માફ �ાર દ્ , �દમ�દ 

બ�્ ાઓસી સા�ામણીમા� � ુવધાાદ બખશવાવાળો છે. 

અય �ુ્ ા ! તે અમસે ��ુમ આપયો છે �દ અમાાા 

્ાવા્થી �ોઈ મા�ગણસે �ાલી હાથે પાછો સ �ાઢદ. તો 

હવે અય �ુ્ ા ! અમે પણ બ�ખશશસી આશા લઈસે 

તાાર ચો�ટદ ભીકા પાત લઈસે હાજા થયા છરએ. 

અમાાર િવસ�તી એ છે  �દ  � ુ� અમસે માફ �ાર દ્. અસે 

અમાાા પા મહદાબાસી �ા. અય �ુ્ ા ! તાાા બ�્ ા પા 

ઉપ�ાા �ા અસે મસે િસાાશ સ �ા , અય �ુ્ ા ! મસે 
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એ લો�ોમા� ગણી લે ્ઓ તાાર બ�ખશશોથી સફળ થયા 

છે. 

પછર આપ �લુામો તાફ લક આપી 

ફામાવતા, �ુ� તમાાર ેલૂોસે માફ ��� � અસે જો 

માાાથી તમાાા હ�મા� �ોઈ ઉણપ ાહર ગઈ હોય તો 

તમો પણ મસે માફ �ાર દ્જો. 

�લુામો �હદતા : મૌલા ! આપસા તાફથી �શી 

ઉણપ સથી ાહર. 

પછર આપ �લુામોસે ��ુમ આપતા �દ તમે 

બધા મળરસે અલલાહસી બાાગાહમા� માાા માટદ આ 

�ુઆ �ાો, ‘‘અય �ુ્ ા ! અલી રબસ �સૈુસસે માફ �ાર દ્ 
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્વી ારતે તેઓએ અમોસે માફ �ાર. અસે તેસે 

્ોઝ�સી આગથી �કુત ફામાવ ્મ તેઓએ અમસે 

�લુામીથી �કુત �ાર.’’ 

�લુામ આ �ુઆ માગતા અસે ઇમામ ઝય�લુ 

આબે્રસ અલ�યહસસલામ ાડર ાડરસે આમીસ �હદતા. 

પછર આપ તેઓસે ફામાવતા �દ �ઓ મ� તમસે 

આઝા્ �ાર ્રધા અસે એ આશાએ મ� તમસે ��ુકત 

આપી �દ અલલાહ મસે માફ �ાર દ્શે. 

પછર આપ ્ાદ� �લુામસે સાાા પમાણમા� પૈસા 

આપી પોતાસી પાસેથી િવ્ાય �ાર દ્તા હતા. ્ા 
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વાસે ઇ�ુલ ફરતસા પસ�ગે આપ વીસ �લુામો અસે 

�સીઝોસે આઝા્ �ાર �ાતા હતા. 
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(૧પ) લો�ોસે ્ા�ઝુા �ાો 

 

��તાબ ��ૂલ ઓ્સૂસા કતારએ તફસીાદ 

�ાશફરથી સ�લ �ુર છે �દ એ� સે� શખસ એ� માણસસો 

વીસ હ�ા �્ાહમસો �ઝર્ાા હતો. અસે �ઝર �કુવવા 

માટદ તેસી પાસે ��ઈ સ હ� ુ�. 

એ� �્વસ લેણ્ાાદ મા�ગણી �ાવામા� સખતીથી 

�ામ લી� ુઅસે તેસે એટલો ફ્ત �� �દ �ાજ્ાાસા 

 � ૂવહદવા લાગયા. તે બીચાાો ાોતો ાોતો ઘાદ જઈ 

ાહો હતો �દ તેસા એ� ય�ૂ્ ર પાડોશીએ તેસે ાોતો જોઈ 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 350 
 

લીધો. અસે તેસે પોતા પાસે બોલાવી તેસા ાોવા�ુ� 

�ાાણ �છૂ્ુ�. 

�ઝર્ાાદ પોતાસા �ઝરસી વાત સ�ભળાવી અસે 

લેણ્ાાસી સખતી બયાસ �ાર. 

ય�ૂ્ રસે તેસા પા ાહદમ આવી ગઈ અસે ��ુ� �દ 

જો �દ આપણો ્રસ અલગ છે પણ આપણે બ�ે 

માસવતાસા સાતે એ�બી�સા ભાઈ છરએ અસે � ુમાાો 

ભલો પાડોશી પણ છો. તમે માાર પાસેથી વીસ હ�ા 

્રાહમ લઈસે તેસે આપી આવો. 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 351 
 

�ઝર્ાાદ ય�ૂ્ રથી વીસ હ�ા �્ાહમ લીધા 

અસે લેણ્ાાસા ્ાવા્ પહ�ચી ગયો. અસે તેસે 

બોલાવી ��ુ� �દ � ુ� તાાર ા�મ માાર પાસેથી લઈ લે. 

લેણ્ાાદ અચાજથી ��ુ� �દ થોડર વાા પહદલા 

તો તાાર પાસે ��ઈ સ હ� ુ�. હવે આટલી મોટર ા�મ 

�ા�થી લઈ આવયો ? 

�ઝર્ાાદ ��ુ� �દ �ુ� તાાર માગણીસી સખતીસે 

લીધે ાોતો ાોતો જઈ ાહો હતો �દ એ� ય�ૂ્ ર પાડોશીએ 

મસે આ ા�મ આપી છે અસે �ુ� એ જ ા�મ તાાર પાસે 

લાવયો ��. 
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લેણ્ાાદ ��ુ� : �ુ� ય� ૂ્ રથી વધાાદ ઊતાતો તો 

સથી. આ ા�મ ય�ુ્ રસે પાછર આપી દ્ અસે મ� તસે 

માાો �ાજો માફ �ાર ્રધો. તેસી સાથે માફર �ત પણ 

લ�ી ્ર�ુ�. 

ાાત પડર તો તેણે ખવાબમા� જો્ ુ�દ �ામત 

બાપા થઈ ��ૂર છે. અ��ુ લો�ોસા આમાલસામા 

જમણા હાથમા� છે તો અ�લુ લો�ોસા ડાબા હાથમા� 

એટલામા� ફ�ાશતાએ તે�ુ� આમાલસા�ુ� જમણા હાથમા� 

પ�ડાવ્ ુઅસે તેસે �ુ્ ાસો ��ુમ સ�ભળાવયો �દ � ુવગા 

�છૂયે જ�તમા� ચાલયો �. 
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તેણે �છૂ�ુ� : અય �ુ્ ા , આ�ા �ુ� �ાાણ છે �દ 

તે માાાથી �હસાબ �ધુધા �છૂયો સહ� �ુ્ાતસી અવાજ 

આવી  જયાાદ તે અમાાા બ�્ ાસો �હસાબ સ લીધો તો 

અમસે તાાા �હસાબસી �ુ� જ�ાત છે?(્ા�સસલામ, ભાગ 

- ા, પેજ. ૧૯પ-૧૯૬) 
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(૧૬) �દટરલ� �ાવાયતો 

 

મૌલા અલી અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : 

જયાાદ તમે તમાાા �ુશમસ પા ��ુશ મેળવી લયો , તો 

એ સફળતાસા ��ુકયામા� તેસે માફ �ાર ્યો. 

પયગમબાદ અ�ામ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમએ ફામાવ્ુ� �દ �ામતસા �્વસે 

એ� અવાજ આવશે , ્સે બધા મહદશાવાળાઓ 

સા�ભળશે. સ્ા દ્સાાો �હદશે : ઉચચતા અસે 

શેરેતાવાળાઓ �ા� છે ? એહલે મહદશામા�થી એ� ટો્ 

આ અવાજ સા�ભળર ઊે ુથશે. અસે �ફાશતાઓ તેઓ�ુ� 
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સવાગત �ાશે અસે તેઓસે �છૂશે તમાાર એ િવશેષતા 

અસે ઉચચતા �ુ� હતી ? ્સા �ાાણે તમસે આ સનમાસ 

મળ્ુ�. 

તો તેઓ �હદશે �દ �દટલી�વાા અણસમજસા 

�ાાણે લો�ો અમા� અપમાસ �ાતા હતા તો અમે તો 

અમે સહસ �ાર લેતા હતા. અસે �્ર� અમાાર સાથે 

�ાાબ વતરસ થ� ુતો અમે માફ �ાર દ્તા હતા. એ 

સમયે �ુ્ ા તાફથી અવાજ આવશે ફ�ાશતાઓ માાા 

બ�્ ાઓ સા� ુ�હદ છે , તેમસો ાસતો છોડર ્યો , ્થી 

�હસાબ વગા તેઓ જ�તમા� ્ાસલ થઈ �ય. 
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તોહફ�લુ ઓ�લૂમા� હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� 

અલ�યહસસલામથી �ાવાયત છે �દ આપે અબ�ુલલાહ રબસ 

�ુન્બથી ઇાશા્ ફામાવ્ુ� : �ુન્બસા �તુ  ્ તાાર 

સાથે ��એ્ ાહમી(સગો થઈસે �ુ:�ી) �ાદ � ુતેસી સાથે 

સીલી ાહદમી (સગો થઈ ભલાઈ) �ા અસે ્ તસે 

વ�રચત ાા�ે � ુતેસે અપરણ �ા. અસે જો �ોઈ તાાાથી 

ઝગડદ તો નયાય �ા, અસે જો �ોઈ તાાા પા અતયાચાા 

�ાદ � ુએસે માફ �ાર દ્ , ્મ�દ � ુઇચછે છે �દ �ુ્ ા તસે 

માફ �ાર દ્. 
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હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� : શ�કત હોવા છતા માફ �ાર દ્� ુ , ા�લૂોસી 

��ુત અસે ��ુ�રઓસા ાહસયોમા�થી છે. 

અસે કમા ્ા�ઝુાસો ભાવાથર એ છે �દ 

�સેુહગાાસા �સુાહસો ઉલલે� સ �ાદ , બલ�દ �્લમા�થી 

પણ તેસી ેલૂસે ેલૂાવી દ્. અસે પછર �સુાહ �ાસાા 

પા વધાાદ ઉપ�ાા �ાદ અસે પોતાસી ભલાઈમા� વધાાો 

�ાદ. 

અસે આમ �ા�ુ� માત એ લો�ો માટદ શ� છે 

્સા આગલા પાછલા �સુાહો અલલાહદ માફ �ાર ્રધા 

હોય. અસે ્સે અલલાહદ પોતાસા ચમત�ા�ા� �ાૂથી 
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શોભાયમાસ �ાર હોય અસે પોતાસી પેતુાસા પ�ાિશત 

��ાણોથી તેસે શણગાય� હોય. 

અસે યા્ ાા�ો કમા ્ા�જુા �ુ્ ાસો �ણુધમર છે. 

અલલાહદ પોતાસા સસસોમા�થી �દટલા� જણાસે આ 

�ણુધમરથી �રુણયલ બસાવયા છે , ્થી તેઓ મખ��ૂ 

(લો�) મા� ાહરસે સસસહાાસા �ણુો�ુ� પિતરબ�બ ગણાય. 

અલલાહ તઆલા �ુાઆસે મ�્મા� ફામાવે છે માફ �ાો 

અસે  � મ�ચામણા �ાો. �ુ� તમે સથી ઇચછતા �દ 

અલલાહ તમસે માફ �ાર દ્ અસે તે બખશવાવાળો 

મહદાબાસ છે. 
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્ શખસ પોતાસા ્વા એ� માસવીસે માફ 

સથી �ાર શકતો તો �ુ્ ાવ�્ દ જબબાાસી બ�ખશશસી 

આશા �દવી ારતે ાા�ી શ�દ છે ? 

 

*-*-*
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પ�ાણ-પ :  િવષય :- લાલચસી િસ�્ા 

 

(૦૧) બહદ�લુ ્ાસા અસે લાલ� ુચોા 

 

બહદ�લુ ્ાસાસી ટદવ હતી �દ જો તેસી પાસે 

�ચ�મા�થી �્ર �ોઈ ા�મ બચી �તી તો તે એ� 

ઘડામા� સા�ી દ્તા. તેમણે આ ઘડાસે એ� ઉજજડ 

જગયામા� �પાવયો હતો. �ણે આ બહદ�લુ ્ાસાસી 

તીજોાર હતી. 
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બહદ�લૂ ્ાસા એ� અાસા �ધૂી પોતાસી બચત 

તેમા� ભેગી �ાતા ાહા , તયા� �ધૂી �દ તેમસી બચત 

તણસો �્ાહમ થઈ ગઈ. 

એ� વ�ત તેઓ ્સ �્ાહમ આ ગલલામા� 

સા�વા ગયા તો મોચીસી સજા પડર ગઈ અસે બહદ�લુ 

્ાસાએ પણ તેસે જોઈ લીધો , �દ તે તેમસે ઘડામા� પૈસા 

સા�તા જોઈ ગયો છે. 

બહદ�લુ ્ાસા ્સ �્ાહમ જમા �ાર ચાલયા 

ગયા. થોડર વાા પછર મોચી તયા� આવી ગયો અસે 

બહદ�લુ ્ાસાસી �ાૂર જમા �ુ�� તયા� થી �ાઢર પોતાસા 

ઘાદ ચાલયો ગયો. 
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ઘણા �્વસો પછર બહદ�લુ ્ાસા એ જગયા પા 

ગયા તો જો્ ુ�દ તીજોાર �ાલી છે , તેઓ તાત જ 

સમ� ગયા �દ આ �ામ મોચી�ુ� છે. 

બહદ�લુ ્ાસા તેસી પાસે ગયા અસે ��ુ� : ભાઈ 

મસે ��ઈ� �હસાબ તો �ાર દ્. તેણે �છૂ�ુ� �દવો �હસાબ ? 

બહદ�લુ ્ાસાએ ��ુ� : મ� ઘણી જગયાએ માાા 

ગલલાઓ �પાવયા છે તેમા� સાાા પમાણમા� ા�મ ભેગી 

થઈ છે. આપ જાા �હસાબ �ારસે બતાવો �દ �ુલ �દટલી 

ા�મ બસે છે ? પછર બહદ�લુ ્ાસાએ �હસાબ શ� �� 

�દ આટલા �્ાહમ એ� ગલલામા� , આટલા બી� 

ગલલામા�, અસે આટલા તી� ગલલામા� છે. મોચી 
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�હસાબ �ાતો ાહો. અસે �હસાબ �ારસે બોલયો : બધી 

મળરસે ા�મ તણ હ�ા �્ાહમ થાય છે. 

પછર બહદ�લુ ્ાસાએ ��ુ� : ભાઈ , �ુ� ઇચ� � 

�દ બધા ગલલાઓમા�થી ા�મ �ાઢર ફલાણા ��ડદામા� 

�પાવી છે , તેમા� ભેળવી ્દ , �દમ�દ આ ગલલો ત�ૃસ 

મહદ�ઝ છે અસે ચોાોસી સજાથી �ૂા છે. મોચીએ ��ુ� : 

તો ેર� છે , આપ એમ જ �ાો. પછર મોચીએ મસમા� 

��ુ� �દ મ� તો ઊતાવળ �ાર. જો બહદ�લુ ્ાસાસે �બા 

પડર ગઈ �દ તેસા આ ગલલામા� ��ઈ સથી તો બા�ર 

ા�મ તયા� ફદાવશે સહ�. ડહાપણ એમા� જ છે �દ �ુ� તેસી 

આ ા�મ તેસા ગલલામા� જઈસે સા�ી આ�.ુ ્થી તે 
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બી� ા�મ પણ અહ� લઈ આવે. અસે આમ મસે 

તણસો �્ાહમસા બ્લે તણ હ�ા �્ાહમ મળર �ય. 

એટલે મોચીએ ા�મ ઉપાડર અસે એ જ 

ગલલામા� જઈસે સા�ી ્રધી. 

બી� �્વસે બહદ�લુ ્ાસાએ જઈસે �પૂ�દથી 

પોતાસી ા�મ તેમા�થી �ાઢર લીધી અસે એ ઘડામા� 

સ�ડાસ �ાર તેસે ફાર બ�ધ �ાર તયા� �પાવી ્રધો. 

મોચીએ આ વ�તે પણ બહદ�લુ ્ાસાસે આ 

તાફ જતા જોઈ લીધો હતો. તે સમજયો �દ બહદ�લુ 

્ાસા પોતાસી બા�ર ા�મ પણ અહ� સા�ીસે જઈ ાહા 

છે. 
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બહદ�લુ ્ાસાસા જવા પછર મોચી પણ છાસો 

માસો તયા� ગયો અસે ઘડા પાથી માટર હટાવી તેમા� 

હાથ સાખયો તો તેસો હાથ ગ�્ �રથી જઈ અથડાયો. 

મોચી સમ� ગયો �દ બહદ�લુ ્ાસાએ તેસી 

સાથે ચાલ ચાલી છે. થોડા �્વસ પછર બહદ�લુ ્ાસા 

ફાર એ મોચી પાસે આવયા અસે ફામાવ્ુ� : ભાઈ જાા 

�હસાબ તો �ાો. મોચીએ ��ુ� : બતાવો , બહદ�લુ 

્ાસાએ ��ુ� : આટલા �્ાહમ હોય પછર આટલા 

�્ાહમ હોય તેસે ભેગા �ાવામા� આવે સે તેસા સાથે 

તમાાા હાથસી �ુગ�ધ ભેળવવામા� આવે તો બધી 

મળરસે �દટલી બસશે ? આ સા�ભળર મોચી તેમસી 
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પાછળ ્ોડયો , પણ બહદ�લુ ્ાસા પહદલે જ ્ોડરસે 

જતા ાહા.  
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(૦ા) અલલાહ હ�ા ાસતેથી ાોઝી પહ�ચાડદ છે 

 

સયય્ અબ�ુલલાહ �સૂવી ��તાબ તોહફ�સુ 

સસીયાસા હા�િસયા પા લ�ે છે �દ ઇબાહરમ અધમ 

બલ�સા ાા� હતા. એ� વાા પોતાસા લશ�ા સાથે 

�ા�� જતા ાસતામા� તેમણે પહાડોસી વચચે એ� 

ામણીય સથળે પડાવ સાખયો. �ાવાસો વ�ત થયો તો 

�ફુાો પાથાવામા� આવયો અસે બ�ાર�ુ� તળે� ુગોશત 

�ફુાા પા સ�વવામા� આવ્ુ�. એ જ અાસામા� એ� 

પકી આવ્ુ� , તેણે �ફુાા પા ાા�ેલ ગોશત પા ઝપટ 

માાર અસે ગોશતસો એ� �ુ�ડો લઈસે ઊડર ગ્.ુ 
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ઇબાહરમ અધમે પોતાસા ફૌ�ઓસે ��ુ� �દ તેસી પાછળ 

પડર �ઓ. તે સ��સા પહાડસી પાસે જઈ ઊત્ુર. 

જયાાદ ફૌ� તયા� પહ�ચયા તો તેમસે આવચયરસી સીમા 

સ ાહર. તેઓએ જો્ ુ�દ એ� શખસસા હાથ પગ બા�ધેલા 

છે અસે એ પકી ગોશતસા �ુ�ડા �ાર પોતાસી ચા�ચથી 

તેસા મ�મા� સા�ી ા� ુછે. ફૌ� એ શખસસે એ જ 

હાલતમા� ઉપાડર ઇબાહરમ અધમ પાસે લઈ આવયા. 

અસે �ાૂો બસાવ �હર સ�ભળાવયો.  

પછર ઇબાહરમે તેસે �છૂ�ુ� : તમાાર �ુ� વીત� છે 

? તો તેણે બતાવ્ ુ: �ુ� એ� �સુાફા � અસે અહ�થી 

પસાા થઈ ાહો હતો �દ ડા�ુઓએ માાો સામાસ �ુ�ટર 
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લીધો અસે માાા હાથ પગ બા�ધી જ �ગલમા� સા�ી ્રધો 

�દ જ �ગલી �સવા મસે ફાડર �ાય અસે �ુ� મા� ાકણ 

પણ સ �ાર શ�ુ. આ બસાવસે �ાૂા સાત �્વસ વીતી 

ગયા છે. મસે અલલાહ તઆલા �વતો ાા�વા મા�ગતો 

હતો તો તેણે પકીસી ડ્ટૂર લગાડર ્રધી �દ આ સવાા 

સા�જ �ા�યથી ��ઈ� �ાવાસી વસ�ઓુ લઈ માાર પાસે 

આવે છે અસે પોતાસી ચા�ચથી મસે �વાાવે છે. અસે 

ાોજ આ જ પ��ી પોતાસી ચા�ચમા� પાણી ભાર લાવે છે 

અસે મસે પીવાાવે છે. હમણા આ પ��ી મસે ગોશત 

�વાાવી ા� ુહ� ુ�દ તમાાા આ ફૌ� મસે તયા�થી 

ઉપાડર લઈ આવયા. 
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ઇબાહરમે તેસી ાસસીઓ તોડર અસે ાોવા લાગયા 

અસે ાોઈસે ��ુ� : જયાાદ અલલાહ મખ��ૂસી ાોઝીસો 

�િમસ છે અસે તે હાલમા� પણ ાોઝી પહ�ચાડદ છે તો �ુ� 

આ ��ુુમત અસે ાા�યસો બોજ ઉપાડર શા માટદ ફ� � 

? થોડા �્વસ પછર તેમણે ાાજપાટ છોડર ્ર� ુઅસે 

�ુ્ ાસી યા્મા� લીસ થઈ ગયા.    

              (ાવઝા�લુ 

જ�ાતસા હાિશયા પાથી પેજ. ૩૯) 
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(૦૩) લાલચથી ાોઝીમા� વધાાો થતો સથી 

 

અબ�ુલલાહ રબસ આિમા ઈાા�સો ગવસરા 

િસમાયો. તેસા બે ્ોસતોએ િવચા્ુર �દ ઈાા� જઈસે તેસે 

�બુાા� બા્ આપવી જોઈએ , �્ાચ તે આિથ�� ારતે 

આપણી મ્્ �ાદ. તેઓમા� એ� અનસાાર હતો , અસે 

બી� સ�ફર. 

થોડો સમય તો તેઓ એ� સાથ સફા �ાતા 

ાહા. પછર અનસાારએ પોતાસા સ�ફર િમતસે ��ુ� : �ુ� 

ઈાા� જવા સથી માગતો , સાથીએ િસણરય ફદાવવા�ુ� 

�ાાણ �છૂ�ુ� , તો ��ુ� : ્ �ુ્ ા અબ�ુલલાહ રબસ 
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આિમાસે ગવસરાર ્ઈ શ�દ છે તે �ુ� મસે ાોઝી સથી 

્ઈ શકતો ? આમ �હર તે પોતાસા ઘાદ ચાલયો ગયો. 

સ�ફર �સુાફાર �ાર ઈાા� ગયો અસે અબ�ુલલાહ રબસ 

આિમાથી �લુા�ાત �ાર , અસે તેણે અનસાારસા પાછા 

ફાવાસો અસે પોતાસા આવવાસો હાલ સ�ભળાવયો , તો 

અબ�ુલલાહ રબસ આિમાદ સ�ફર માટદ ચાા હ�ા ્રસાા 

અસે અનસાાર માટદ આે હ�ા ્રસાાસો ��ુમ આપયો. 

આ જોઈ સ�ફરએ આ શેા પઢયા. 

�ુ્ ાસી કસમ , લાલ�સુી લાલચ ફાય્ામ�્  

સથી �દ તે તેસે ગસી �ાર દ્ અસે સ�તોષ માસસાાા સો 

સ�યમ �કુસાસ �ાતા સથી. 
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એ� વ�ત હ. �સૂા અલ�યહસસલામસે અલલાહ 

તઆલાએ ફામાવ્ુ� : �સૂા ! �ણો છો �દ �ુ� ��ુારસે 

ાોઝી શા માટદ આ� ુ� ? 

�સૂાએ અાજ �ાર : �ુ� સથી �ણતો. અલલાહ 

તઆલાએ ફામાવ્ુ� : �ુ� એટલા માટદ ��ુરસે ાોઝી આ� ુ

�� �દ ��ુધધવાસોસે �બા પડદ �દ ાોઝીસો સ�બ�ધ ��ુધધ 

હોિશયાારથી સથી. 
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(૦૪) લાલચ ��ુર બસાવી દ્ છે 

 

�હદવાય છે �દ એ� શખસે એ� ચ�લીસે પ�ડર 

લીધી. ચ�લીએ િશ�ાારસે �છૂ�ુ� : મસે પ�ડવાથી તસે 

�ુ� મળ્ ુ? 

તેણે ��ુ� : �ુ� તસે ઝબહ �ાર તા� ગોશત 

�ાઈશ. ચ�લીએ ��ુ� : માાા જાા ્ટલા ગોશતથી તા� 

પેટ તો સહ� ભાાય . હા, જો � ુમસે છોડર દ્ તો �ુ� તસે 

તણ વાત બતા�,ુ ્મા� તાાો ફાય્ો છે. પથમ વાત એ 

વ�તે �ારશ જયાાદ તાાા હાથથી �કુત થઈશ. અસે 
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બી� વાત �્વાલ પા બેસીસે �હરશ અસે તી� વાત 

ઝાડસી ટોચે બેસીસે બતાવીશ. 

િશ�ાારએ ��ુ� : મસે ��લૂ છે. હવે � ુતાાર 

પથમ વાત બતાવ. 

ચ�લીએ ��ુ� : પથમ વાત એ છે �દ ્ વસ� ુ

તાાા હાથમા�થી િસ�ળર �ય તેસો અફસોસ સ �ાવો. 

િશ�ાારએ ચ�લીસે છોડર ્રધી. તે �્વાલ પા જઈસે 

બેેર. અસે ��ુ� : બી� વાત એ છે �દ ્ વાત 

��ુધધગમય સ હોય તેસે �્ર �સવ�ાાવી સહ�. અસે તે 

ઘણો મોટો સોસેાર મો�ો હાથથી જવા ્રધો. જો � ુમસે 

ઝબહ �ાત તો માાા શારાસી �્ા ્સ ્સ 
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િમસ�ાલસા બે મોતી હતા. � ુએસે વેચી પૈસા્ાા બસી 

�ત. પછર ચ�લી ઊડરસે ઝાડસી ટોચે જઈ બેેર. 

િશ�ાાર ચ�લીસે �કુત �ાર પસતાવા લાગયો 

અસે �્લમા� �હદવા લાગયો �દ હાય માાા �ુભારગય , જો �ુ� 

તેસે ઝબહ �ાત તો મોતીઓસા �ાાણે આજ માલામાલ 

થઈ �ત. 

િશ�ાાર ઝાડસી સીચે જઈસે ઊભો ાહો અસે 

��ુ� : હવે � ુતાાર તી� વાત બતાવ. ચ�લીએ ��ુ� : 

��ુર માણસ  જયાાદ માાર પહદલી સસીહતો પા જ તે 

અમલ સ �� તો તી� વાત �છૂર �ુ� �ારશ? 
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એ શખસે આગહ ��. ચ�લીએ ��ુ� : બેવ�ફૂ 

આ્મી ! મ� હમણા� જ તસે બતાવ્ ુહ� ુ�દ ્ વાત 

અ�લમા� સ ઊતાદ તેસે �્ર �સવ�ાાવી સહ� , હવે � ુ

વીસ િમસ�ાલસા બે મોતીઓ માટદ પછતાઈ ાહો છે , 

જયાાદ પા��ો સ�હત મા� વઝસ બે િમસ�ાલથી વધાાદ 

સથી સે વીસ િમસ�ાલસા મોતીઓ�ુ� ય�રસ �દવી ારતે 

�ાર લી� ુ? 

જો�દ આ વાતાર ��લપત છે. પણ તેસો સાા 

ત�ૃસ સાચો છે �દ લાલ� ુપોતાસી લાલચસા �ાાણે 

સમજ��ુધધથી �ાલી થઈ �ય છે. અસે �દટરલ� વાા 
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એવા પગલા ભાર બેસે છે , ્સાથી તેસી �સસો પણ 

�તાો ઊભો થાય છે. 
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(૦પ) ઇબાહરમ અધમસી તૌબા 

 

ઇબાહરમ અધમસી તૌબા િવશે િવિવધ 

�ાવાયતો બયાસ �ાવામા� આવી છે. ્મા�સી એ� 

�ાવાયત આ પણ છે �દ ઇબાહરમ અધમ બલ�સો 

બા્શાહ હતો અસે એ� ાાતે તે પોતાસા મહદલસી 

બાારમા�થી બહાા�ુ� દશય જોઈ ાહો હતો �દ તેણે જો્ ુ�દ 

એ� ફ�રા તેસા મહદલસી �્વાલસી પાસે આવીસે બેો 

અસે તેણે પોતાસી ગો્ળરમા�થી જવસી ��ુર ાોટલી 

�ાઢર અસે પાણીમા� ભ��વી �ાવા લાગયો. પછર તેણે 
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પાણી પી� ુઅસે �ુ્ ાસો �કુ અ્ા �ાર �્વાલસે 

અઢદલીસે �ઈૂ ગયો. 

આ દરય જોઈ ઇબાહરમ અધમસી  �ો �લૂી 

ગઈ. અસે સવગત �હદવા લાગયો : જયાાદ જવસી ��ૂર 

ાોટલી પા પણ ઇનસાસસો આતમા સ�તોષ �ાર શ�દ છે 

તો �ુ� તાજ અસે તખતસો ભાા પોતાસા માથે લઈસે શા 

માટદ ફ� � ? ્�ુ� પ�ાણામ આ�ાા �છૂાણા િસવાય ��ઈ 

સથી. 

આમ િવચાાર તેણે ગા્ર તયાગી ્રધી અસે 

બલ�થી ચાલયા ગયા. 
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તેમસા િવશે �હદવાય છે �દ એ� �્વસ તેઓ 

થીગડા માાદલા �પડા પહદાર એ� હમામમા� ગયા અસે 

ઇચછતા હતા �દ �્ા જઈસે �સુલ �ાદ. પા�� ુહમામસા 

મારલ�દ તેમસી �સથિત જોઈ તો સમ� ગયો �દ તેસી 

પાસે સાહવાસા પૈસા સથી. એટલે તેણે તેમસે હમામમા� 

જવાસી ા� સ આપી. 

ઇબાહરમ અધમે ��ુ� : મસે ધાતી �તુો પા 

આવચયર થાય છે. જયાાદ એ� હમામવાળો વગા પૈસે 

હમામમા� ્ા�લ થવા સથી દ્તો તો સે� અમલ 

(સ્ાચાા) િવસા અલલાહ તઆલા જ�તમા� �દવી ારતે 

્ા�લ થવા દ્શે ? 
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શફર� બલ�ી �હદ છે �દ એ� �્વસે ઇબાહરમે 

મસે �છૂ�ુ� : તમે તમા� �વસ �દવી ારતે વીતાવો છો? 

મ� ��ુ� : માાર આ્ત એ છે �દ જો ��ઈ મળર 

�ય તો �ાઈ લદ � અસે જો ��ઈ સ મળે તો સબા 

��� ��. 

આ સા�ભળર ઇબાહરમ અધમે ��ુ� : બલ�સા 

�ુતાા પણ એમ જ �ાદ છે. તેમસે ��ઈ મળર �ય તો 

�ાઈ લે છે અસે જો સ મળે તો સબા �ાદ છે. 

મ� �છૂ�ુ� તો આપ �દવી ારતે �વસ વીતાવો છો 

? 
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તેમણે ��ુ� : માાો િસધધા�ત એ છે �દ જો ��ઈ 

મળર �ય તો બી�ઓસે માાાથી અગ ગ� ુ� સે જો 

��ઈ સ મળે તો �કુ �� ��. 
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(૦૬) આ બે જણમા� બહદતા �ોણ ? 

 

સેક�લુ ઇસલામ �ુલયસી (ાહદ.) એ સોફદલીથી 

�ાવાયત �ાર છે �દ તેણે હ. ઇમામ ઝય�લુ આબે્રસ 

અલ�યહસસલામથી �ાવાયત �ાર છે �દ હ. ા�લેૂ �ુ્ ા 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ એ� વ�ત 

જ �ગલમા�થી પસાા થઈ ાહા હતા અસે થોડા સહાબીઓ 

પણ આપસી સાથે હતા. આપે એ� �ટવાસસે જોયો �દ 

તે �ટણી ચાાવી ાહો હતો. 

આપે તેસે ફામાવ્ુ� : તમે અમસે ��ઈ� �ૂધ 

પીવાાવી શ�ો છો ? 
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�ટવાળાએ ��ુ� : ્ �ૂધ અતયાાદ માાર પાસે 

વાસણમા� છે તે સા�જસા સમયે �ામ આવશે અસે ્ �ૂધ 

�ટણીઓસા થસોમા� છે તે સવાાસા સમયે �ામ 

આવશે. એટલે �ુ� આપસે �ૂધ સથી પાઈ શકતો. 

ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમએ તેસા માટદ �ુઆ �ાર અસે ફામાવ્ુ� : અય 

�ુ્ ા  આસે �રુ�ળ ધસ અસે ાોઝી અપરણ �ા અસે તેસે 

ઘણા સ�તાસો આપ. 

પછર તયા�થી આગળ વધયા તો વળર એ� 

�ટવાળો દ્�ાણો આપે તેસે ફામાવ્ુ� : �ુ� તમે અમસે 

થો ુ �ૂધ પીવાાવી શ�ો છો ? 
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�ટવાસે �ટણીઓસે ્ોહર અસે સાથે 

બ�ારઓસે પણ ્ોહર પછર વાસણ ભારસે આપસી 

સેવામા� લાવયો. આપે �ૂધ પોતાસા સાથીઓસે 

પીવાાવ્ ુઅસે પછર �ુઆ મા�ગી : અય અલલાહ ! આસે 

જ�ાત �ાૂ� ુ�ાઝ� અતા �ા. આપસી આ �ુઆ 

સા�ભળર સહાબાએ આવચયરથી �છૂ�ુ� : યા ા�લૂલલાહ 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ ! ્ 

�ટવાળાએ આપસે �ૂધથી વ�રચત ાાખયા આપે તેસા 

માટદ �રુ�ળ માલસી અસે સ�તાસોસી �ુઆ મા�ગી અસે 

્ણે આપણી સાથે ભલાઈ �ાર આપણસે �ૂધ પીવાાવ્ ુ
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આપે તેસા માટદ આ �ુઆ માગી. આ�ા આ�ુ� �ાાણ �ુ� 

છે ? 

આપે ફામાવ્ુ� : મ� ત�ૃસ ેર� �ુઆ મા�ગી 

�દમ�દ થોડર અસે જ�ાત પમાણે ાોઝી એ ાોઝીથી વધાાદ 

સાાર છે ્ વધાાદ હોય અસે �ુ્ ાસી યા્થી ગા�ફલ 

�ાર દ્. 

આપ મોટદ ભાગે આ �ુઆ માગયા �ાતા હતા : 

અય �ુ્ ા ! મોહમમ્ અસે આલે મોહમમ્ 

અલયહદ�સુસલામસે જ�ાત �ાૂતી ાોઝી અતા ફામાવ. 
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(૦૭) ગારબોસા �ાિસ્સે જવાબ 

 

અસસ રબસ મારલ� �હદ છે �દ એ� વ�ત 

ગારબોએ એ� જણસે પોતાસો �ાિસ્ બસાવી ાહદમ�લુ 

રલલ આલમીસ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમસી સેવામા� મો�લયો. તેણે ��ુ� : યા ા�લૂલલાહ 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ ! �ુ� ગારબોસો 

�ાિસ્ અસે પિતિસિધ બસી આપસી સેવામા� આવયો ��. 

આપે ફામાવ્ુ� : �ુ� તા� સવાગત �� ��. તમે એ 

વગરસા પિતિસિધ બસીસે આવયા છો ્સે �ુ� ્ોસત ાા� ુ

��. 
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તેણે અાજ �ાર : યા ા�લૂલલાહ સલલલલાહો 

અલયહદ વઆલેહર વસલલમ ! ગારબો �હદ છે �દ ધસવાસ 

બધી સે�રઓ સમેટરસે લઈ ગયા. �દમ�દ તેઓ પહ�ચતા 

પામતા છે. એટલે હજ પા �ય છે , અમે શ�કતમાસ 

સથી એટલે અમે હજસા સવાબથી વ�રચત છરએ. તેઓ 

પાસે ધસ છે , તે અલલાહસા માગરમા� �ચ� પોતા માટદ 

આ�ેાત�ુ� ભા� ુ� તૈયાા �ાર લે છે. �યાાદ �દ અમાાર 

પાસે ��ઈ સથી એટલે અમે આ�ેાત�ુ� ભા� ુ� તૈયાા 

�ાવાથી વ�રચત છરએ. 

આપ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમએ 

ફામાવ્ુ� : ગારબોસે જઈસે માાો આ સ�્ દશ સ�ભળાવો �દ 
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્ ગારબ સબથી પોતા�ુ� �વસ પસાા �ાદ અલલાહ 

તેસે તણ િવિશરેતાઓ આપશે ્ અમીાસે સસીબ સહ� 

થાય. 

૧. જ�તમા� �ુ્ ાવ�્ દ આલમે �ચાઈ પા એવા મ�ાસ 

બસાવાાવયા છે ્સે જ�તવાળા એવી ારતે જોશે ્વી 

ારતે જમીસ વાળા િસતાાાઓસે �ુએ છે. જ�તસા આ 

ઊત�ૃરટ મ�ાસોમા� �ા� તો ગારબ સબી �શે , અથવા 

ગારબ શહર્ � શે અથવા ગારબ મોઅિમસ તેમા� 

્ા�લ થશે. 
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ા. ધસવાસથી અધ� �્વસ પહદલે ગારબ જ�તમા� 

�શે. અસે અધ� �્વસ પણ પા�ચસો વાસસી બાાબા 

છે. 

૩. જયાાદ �ોઈ ધસવાસ �બુહાસલલાહદ વલ હમ્ો 

રલલલાહદ વલા એલાહ ઇલલલલાહો વલલાહો અ�બા �હદ 

અસે ગારબ પણ આ તસબીહ પડદ તો ધસવાસસે ગારબ 

્ટલો સવાબ તયા� �ધૂી સહ� મળે જયા� �ધૂી તે હા 

તસબીહસી સાથે ્સ હ�ા �્ાહમ અલલાહસા માગરમા� 

�ચર સ �ાદ. આવી જ ારતે બી� અમલોમા� પણ 

અલલાહ તઆલા ગારબોસે વધાાદ અઅ આપશે. 
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�ાિસ દ્ ગારબો પાસે જઈ આપસી વાતચીત 

સ�ભળાવી તો તેઓએ ��ુ� : અમે ાા� છરએ. 
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(૦૮) હ. ઈસા અલ�યહસસલામ અસે લાલ� ુ��ુષ 

 

હઝાત ઈસા અલ�યહસસલામ એ� િશરયસે 

લઈસે સફા પા િસ�ળયા. ાસતામા� એ� જગયાએ 

તેઓએ ઊતાાો ��. અસે િશરયસે �છૂ�ુ� �દ તમાાા 

�ીચામા� ��ઈ છે ? 

તેણે ��ુ� : � હા, માાર પાસે બે �્ાહમ છે. 

આપે પોતાસા �ીચામા�થી એ� �્ાહમ �ાઢયો , 

તેસે આપયો અસે ફામાવ્ુ� : આ તણ �્ાહમ થઈ �શે, 

સ��મા� વસતી છે તો તયા�થી તણ �્ાહમસી ાોટરઓ 

લઈ આવો. 
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િશરય ગયો અસે તણ ાોટરઓ લીધી. ાસતામા� 

િવચા્ુર મસીહદ તો મસે એ� �્ાહમ આપયો હતો બે 

�્ાહમ માાા હતા. જયાાદ �દ ાોટલીઓ તણ છે , તેમા�થી 

અધ� ાોટલીઓ મસીહ �ાશે અસે અધ� ાોટલીઓ માાદ 

ભાગે આવશે. એટલે બહદતા એ છે �દ એ� ાોટર �ુ� 

પહદલેથી �ાઈ લદ એટલે તેણે ાસતામા� એ� ાોટલી 

�ાઈ લીધી અસે બે ાોટરઓ લઈસે ઇસા 

અલ�યહસસલામસી ર�્મતમા� હાજા થયો. 

આપે ાોટર �ાધી અસે િશરયસે �છૂ�ુ� : તણ 

�્ાહમસી �દટલી ાોટરઓ મળર હતી ? 
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િશરયે જવાબ આપયો : બે ાોટરઓ મળર હતી 

એ� આપે �ાધી અસે એ� મ� �ાધી. 

હ. ઈસા અલ�યહસસલામ તયા�થી ાવાસા થયા , 

માગરમા� એ� સ્ર આવી , િશરયે ગભાાઈસે ��ુ� : 

આપણે સ્ર પાા �દવી ારતે �ા�ુ� ? જયાાદ �દ અહ� �ોઈ 

હોડર દ્�ાતી સથી. 

હ. ઈસા અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : ગભાા 

સહ�, �ુ� આગળ ચાલીશ અસે � ુમાાર અબાસો છેડો 

પ�ડર માાર પાછળ પાછળ ચાલયો આવ. �ુ્ ાએ 

ઇચછ્ ુતો આપણે સ્ર ઓળ�ગી લે�.ુ 
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એટલે જસાબે ઇસા અલ�યહસસલામએ સ્રમા� 

પગ ાાખયો અસે િશરયે તેસી અબા પ�ડર લીધી. 

�ુ્ ાસી ા�થી આપે સ્ર ઓળ�ગી લીધી અસે તેમસા 

પગ ત� ભ��ણા સહ�. 

િશરયે આ મોઅ�જઝો જોઈસે ��ુ� : માાર હ�ાો �સ 

આપ પા �ુાબાસ, આપ ્વો ચમત�ા�ા� સબી આપસી 

પહદલા �ોઈ મબઉસ જ સથી થયો. 

આપે ફામાવ્ુ� : આ મોઅ�જઝો જોઈસે તાાા 

ઈમાસમા� ��ઈ વધાાો થયો ? 
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િશરયે ��ુ� : � હા , મા� �્લ પ�ાશથી ભાાઈ 

ગ્.ુ પછર આપે ફામાવ્ુ� : જો તા� �્લ ાોશસ થઈ 

ગ્ ુછે તો બતાવ ાોટરઓ �દટલી હતી ? 

િશરયે ��ુ� : હઝાત ! ાોટરઓ બસ બે જ હતી. 

પછર આપ તયા�થી આગળ ચાલયા. ાસતામા� 

હાણો�ુ� એ� ટો્ પસાા થઈ ા� ુહ� ુ�. આપે હાણસે 

ઇશાાો �� તો આપસી પાસે ચાલ્ ુઆવ્ુ�. આપે ઝબહ 

�ાર તે�ુ� ગોશત �ા� ુઅસે િશરયસે પણ �વાાવ્.ુ 

જયાાદ બ�ે ગોશતથી ધાાઈ ગયા તો હ. ઈસા 

અલ�યહસસલામએ તેસી �ાલ પા પગસી ેો�ા માાર 
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��ુ� : ‘‘�ુમ બેઇઝિસલલાહ ’’ અલલાહસા ��ુમથી �વ� ુ

થઈ �. 

હાણ �વ� ુથઈ ગ્ુ , અસે ્ોડરસે પોતાસા 

ટોળામા� ભળર ગ્.ુ 

િશરય મોઅ�જઝો જોઈસે �્ગ થઈ ગયો અસે 

�હદવા લાગયો : અલલાહસો �કુ છે ્ણે મસે આપ ્વા 

સબી અસે ઉસતા્ આપયા છે.  

હ. ઈસા અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : આ 

મોઅ�જઝો જોઈ તાાા ઈમાસમા� વધાાો થયો ? 

િશરયે ��ુ� : �બુહાસલલાહ ! મા� ઈમાસ 

પહદલાથી બેવ ુ થઈ ગ્.ુ 
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આપે ફામાવ્ુ� : પછર એ બતાવો �દ ાોટરઓ 

�દટલી હતી ? 

િશરયે ��ુ� : હઝાત ાોટરઓ તો બે જ હતી. 

બ�ે ાસતો ચાલતા ગયા. એ� પહાડર પાસે 

સોસાસી તણ  ટો પડર હતી. આપે ફામાવ્ુ� : એ�  ટ 

માાર છે, અસે એ�  ટ તમાાર છે અસે એ�  ટ એસી 

છે ્ણે તી� ાોટલી �ાધી. 

આ સા�ભળર િશરયે ઝ��વાઈસે જવાબ આપયો : 

હઝાત, તી� ાોટલી મ� �ાધી છે. 

હ. ઈસા અલ�યહસસલામએ એ લાલચીસે છોડર 

્રધો અસે ફામાવ્ુ� : તણે  ટો � ુજ લઈ �. આમ 
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�હર હ. ઈસા અલ�યહસસલામ ાવાસા થઈ ગયા અસે 

લાલ� ુશખસ  ટોસી પાસે બેસી િવચાાવા લાગયો �દ 

તેસે ઘાદ �દવી ારતે લઈ જવી. 

એ જ અાસામા� તણ ડા�ુ તયા�થી પસાા થયા. 

તેઓએ જો્ ુ�દ એ� શખસ પાસે સોસાસી તણ  ટો છે. 

તેઓએ તેસે માાર સાખયો અસે પાસપા �હદવા લાગયા 

 ટો તણ છે અસે આપણે પણ તણ છરએ એટલે એ� 

એ� જણસે એ� એ�  ટ ભાગમા� આવે છે. જોગા� ુ

જોગ તેઓ ેખુયા હતા. તેમણે એ� સાથીસે પૈસા 

આપયા અસે ��ુ� �દ ગામ સ�� છે , તમે તયા�થી 

ાોટલીઓ લાવો , તયાા પછર આપણે આપણો ભાગ 
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વહફચ�,ુ તે શખસ ાોટલીઓ લેવા ગયો , અસે િવચાાવા 

લાગયો જો �ુ� ાોટલીઓમા� ઝેા મેળવી ્દ તો તે બ�ે 

સાથી માર જશે અસે તણે  ટો માાર િમલકત થઈ જશે. 

અહ� તેસા બ�ે સાથીઓએ મસલત �ાર �દ જો આપણે 

આ સાથીસે માાર સા�ીએ તો આપણા ભાગમા� સોસાસી 

્ોઢ ્ોઢ  ટો આવશે. 

જયાાદ તેઓસો તીજો સાથી ઝેા ભેળવેલી 

ાોટલીઓ લઈસે આવયો તો એ બ�ેએ યોજસા �જુબ 

તેસા પા �મુલો �ાર ્રધો અસે તેસે �ાપી સાખયો. પછર 

�યાાદ તેમણે ાોટલીઓ �ાધી તો એ બ�ે પણ ઝેાસા 

�ાાણે માર ગયા.  
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હ. ઈસા અલ�યહસસલામસો એ સથળેથી �ઝુા 

થયો તો જો્ ુ�દ  ટો એવી જ પડર હતી , પણ તેસા 

બા�ુમા� ચાા જણાસી લાશો પડર હતી. આપે આ જોઈસે 

�ેડો વવાસ ભય� અસે ફામાવ્ુ� : �ુિસયા તેસા 

ચાહવાવાળાઓથી એ જ વતરસ �ાદ છે. 
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(૦૯) સ�તોષ �ુ� છે ? 

 

અ� ૂવાઈલ �હદ છે �દ �ુ� અ�ઝૂાદ ગફફાારસી 

સાથે સલમાસ ફાાસીસા ઘાદ ગયો , જયાાદ �ાવાસો 

સમય આવયો તો હ. સલમાસ ફાાસીએ ��ુ� : જો ા�લેૂ 

�ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમએ 

ત�લ�ફુસી મસા સ �ાર હોત તો �ુ� તમસે શાસ્ાા 

્ાવત દ્ત. આમ �હર હ. સલમાસ ાોટર અસે સમ� 

લઈ આવયા. 

અ�ઝૂાદ ��ુ� : જો આસી સાથે થોડો �્રસો 

હોત તો ઓા મ� આવત. સલમાસે �ુ�ાસ્ાા પાસે 
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પોતાસો લોટો ગીાવી ાાખયો અસે �્રસો લઈ આવયા. 

જયાાદ અમે �ાવા�ુ� �ાઈ ��ુા તો   

 અ�ઝૂા ગફફાારએ ��ુ� : ‘‘અલ હમ્ો 

રલલલાહરલલઝી �સઅસા ’’ - એ ઝાતસી સ�િૂત છે ્ણે 

અમસે સ�તોષી બસાવયા. 

આ સા�ભળર સલમાસ ફાાસીએ ��ુ� : જો તમે 

સ�તોષી હોત તો માાો લોટો ગીાવી સ ા�ાવત. 
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(૧૦) માલ ભેગો �ાવાસી લાલચ 

 

અબ�ુા ાહદમાસ રબસ ઓફ એ છ જણામા�થી છે 

્ઓસે બી� �લીફાએ �ાૂા માટદ સીમયા હતા. અસે 

એહલે ��ુતસા �થસ �જુબ તેઓ એ ્સ જણામા�થી 

છે, ્ઓસે ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમએ જ�તસી �શૂ�બાર આપી હતી. તેઓસા 

માલ ્ૌલત િવશે ઇબસે અસીાદ અસ�ુલ ગાબામા� લખ્ ુ

છે �દ જયાાદ તેમસે મૌત આવ્ુ� તો એ� હ�ા �ટ , 

એકસો ઘોડા , તણ હ�ા બ�ારઓ પાછળ છોડર ગયા 

અસે તેમસા ઘામા�થી એટ� ુસો� ુિસ�ળ્ ુ�દ તેસે 
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�ુહાડરથી �ાપવામા� આવ્ુ� અસે �દટલાય લો�ોસા હાથમા� 

ઉઝાડા પડર ગયા. વફાત ટાણે તેમસી ચાા �ીઓ હતી 

અસે ્ાદ� �ીસે �સી �સી હ�ા ્રસાા વાાસામા� 

મળયા. 

તેમસા માણ પછર સહાબીઓમા� અઢળ� ધસ 

િવશે િવવા્ �ગયો. અ��ુ સહાબીઓએ ��ુ� �દ 

આપણસે તેસી આ�ેાતસો ભય છે. 

�અ�લુ અહબાાદ (્ પહદલા ય�ૂ્ ર હતો અસે 

પાછળથી �સુલમાસ થયો હતો) ��ુ� �દ તમાાદ તેસી 

આ�ેાતસી રચ�તા સ �ાવી જોઈએ. તેણે મહદસતથી 
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ાોઝી �માઈ , માસભા �વસ વીતાવ્ ુઅસે બચેલ 

માલ ��ૂર ચાલયો ગયો. 

હઝાત અ�ઝૂાસે �અ�લુ અહબાાસા આ 

િવવેચસસી �બા પડર તો ઘણા સાાાજ થયા અસે તેસે 

માાવા માટદ ચાલી િસ�ળયા. 

�અ�લુ અહબાાસે �ણ થઈ ગઈ �દ અ�ઝૂા 

તેમસે માાવા માગે છે તો તે ્ોડરસે હ. ઉસમાસ સી 

પાસે ચાલયો ગયો અસે તેસી પીે પાછળ �પાઈસે 

બેસી ગયો. તેસે શોધતા શોધતા હ. અ�ઝૂા તયા� પણ 

પહ�ચી ગયા. અસે ફામાવ્ુ� : ય�ૂ્ રસા બેટા ! � ુઆ 

ફતવો આપસાા �ોણ �દ અબ�ુા ાહદમાસસી ્ૌલત �ોઈ 
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ઐબ સથી. �ુ્ ાસી કસમ જ �ગે ઓહ્મા� ા�લેૂ �ુ્ ા 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમસી સાથે જઈ 

ાહો હતો , તો આપે ફામાવ્ુ� : અ�ઝૂા ! પૈસા્ાા 

�ામતસા �્વસે ફ�રા અસે િસાાધાા હશે. િસવાય 

એસા ્ ચાાદ બા�ુએથી �ુ્ ાસા માગરમા� �ચર �ાદ. અસે 

એવા લો�ોસા �ૂજ છે.  અ�ઝૂા  મસે એ વાત પસ�્  

સથી �દ માાર પાસે ઓહ્સા પહાડ ્ટ� ુધસ હોય 

અસે �ુ� તેસે �ુ્ ાસા માગરમા� �ચર �� અસે માવા ટાણે 

માાર પાસે બે ��ાાત ધસ બા�ર ાહર �ય. 

ય�ૂ્ ર �તુ  ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમ માવા સમયે બે ��ાાત ધસ 
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પોતાસા ઘામા� ાા�� ુપસ�્  સ �ાદ અસે � ુ�હદ છે �દ 

અબ�ુા ાહદમાસથી તેસા ધસ િવશે �ોઈ �છૂા સહ� થાય 

? � ુ�શુામ્ર અસે �ુેો છે. 

�ોઈસી �હ�મત સ પડર �દ અ�ઝૂાસી વાતસે 

ા�્યો આપે.       (�લમએ તયયબા, પેજ. ૧૭૭)  
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(૧૧) ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમ આપણા માટદ �દવી રઝ�્ ગી પસ�્  �ાતા 

હતા ? 

 

હ. ઇમામ મોહમમ્ બા��ા અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� �દ ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમસા એ� સહાબી હતા, ્�ુ� સામ સઅ્ હ�ુ�. તે 

અતય�ત ��ગાળ અસે ગારબ હતો અસે તે અસહાબે 

�ફુફાસો એ� મેમબા પણ હતો. 

તે �ાસાલત મઆબ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમસી પાછળ બધી સમાઝો પડતો 
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હતો. આપ સઅ્સી િસધરસતાથી ઘણા લાગણીશીલ 

હતા. અસે એ� �્વસ આપે તેસે ફામાવ્ુ� �દ માાર પાસે 

��ઈ� ા�મ આવી તો �ુ� તસે ધાવી ્ઈશ. 

એ� સમય �ધૂી આપ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમ પાસે �ોઈ ા�મ સ આવી. આપ 

સઅ્સી િસધરસતાથી ઘણા રચ�તા�ાૂ થયા. એ� �્વસ 

�જબઈલે અમીસ આવયા અસે અાજ �ાર �દ અલલાહ 

તઆલા આપસે ્�્ અસે સલામ મો�લે છે. અસે 

ફામાવે છે �દ આપ સઅ્સી ા�કતા જોઈસે રચ�તાગસત 

છો અસે આપ તેસે વાય્ો પણ �ાર ��ૂા છો �દ તેસે 

��ઈ� આપશો. આપ આ બે �્ાહમ લયો અસે સઅ્સે 
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આપી �હો �દ તે એસાથી ધ�ધો �ાદ. હ. ા�લેૂ �ારમ 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમએ બે �્ાહમ 

લીધા. ઝોહાસી સમાઝસો સમય થયો તો સઅ દ્ 

આપસી પાછળ સમાઝ પડર. આપે સમાઝ પડર લીધા 

પછર ફામાવ્ુ� : સઅ્ ! વેપાા �ાર શ�ો છો ? તેણે 

અાજ �ાર : �ુ્ ાસી કસમ , માાર પાસે ��ઈ પણ સથી. 

�ુ� ભલા વેપાા �દવી ારતે �ાર શ�ુ �� ? આપે તેસે બે 

�્ાહમ આપયા અસે ફામાવ્ુ� : �ઓ આસાથી વેપાા 

શ� �ાો અલલાહ બાકત આપશે. સઅ દ્ બે �્ાહમ 

લીધા અસે તેસાથી લે વેચ શ� �ાર. અલલાહ 
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તઆલાએ તેસી િત�ાતમા� બાકત આપી. તે �ળૂમા� 

હાથ સા�તો તો પણ તેસે સફો થતો. 

ધીાદ ધીાદ તેસી આિથ�� �સથિત સાાર થવા 

લાગી. તેણે મ�સજ્સા ્ાવા� પા એ� �ુ�ાસ લઈ 

લીધી, તેમા� પોતાસો સામાસ ાા�વા લાગયો. પછર 

સોબત તયા� �ધૂી પહ�ચી �દ હઝાત રબલાલ અઝાસ 

�હદતા અસે ા�લેૂ મ��લૂ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમ પોતાસા ઘાદથી તૈયાા થઈસે િસ�ળતા અસે 

મ�સજ્મા� પહ�ચી �તા , પા�� ુસઅ્ ધ�ધામા� તલલીસ 

ાહદતો હતો, જો �દ વેપાા શ� �ાર પહદલા તે અઝાસસી 

પહદલા વર �ારસે મ�સજ્મા� પહ�ચી જતો.  
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પયગમબાદ અ�ામ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમએ ફામાવ્ુ� : સઅ્ , �ુિસયાએ તસે 

પ�તૃ �ાર ્રધો છે અસે પૈસાએ તસે સમાઝથી ગા�ફલ 

�ાર ્રધો છે. 

સઅ દ્ ��ુ� : તો �ુ� �ુ� માાા માલસે બાબા્ 

�ાર ્દ ? એ� શખસસા હાથે મ� જણસ વેચી છે , હ� 

તેસી ��મત લેવાસી બા�ર છે અસે આ શખસથી ���મત 

લઈ ��ુો �, પણ તેસે માલ સથી આપયો. 

પયગમબાદ અ�ામ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમ તેસી આ �ુનયવી લાલસા જોઈસે 

રચ�તાગસત થયા. એ� વાા �જબઈલ અમીસ ઊતયાર 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 415 
 

અસે અાજ �ાર , અલલાહ તઆલા ફામાવે છે આ 

સઅ્સી �સથિત જોઈસે પાદશાસ છો , જો આપ તેસી 

ધસ ચાહસાસે પસ�્  �ાો છો તો અમે તેસે ધસવાસ જ 

ાહદવા ્ઈએ છરએ , અસે જો આપ તેસી િસધરસતા અસે 

સા્ાારસે પસ�્  �ાો છો તો અમે તેસી પહદલાસી હાલત 

પા પાછો લઈ આવીએ છરએ. 

ા�લેૂ �ારમ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમે ફામાવ્ુ� : અય પાલસહાા ! સઅ્ મસે 

વહાલો છે. પા�� ુતે �્સબ�્સ �ુિસયાસા �રચડમા� 

ધસતો �ય છે. આમ તેસી આ�ેાત બાબા્ થઈ ાહર 
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છે. અસે �ુ� તેસી આ�ેાત આ ારતે સરટ થતી જોઈ 

સથી શકતો. 

�જબઈલે ��ુ� : તો પછર આપ તેસા એ બે 

�્ાહમ ્ આપે તેસે આપયા હતા , પાછા મા�ગી લો. 

ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ 

સઅ્સી પાસે પધાયાર અસે ફામાવ્ુ� : સઅ્ ! �ુ� તમે 

અમસે અમાાા બે �્ાહમ પાછા સહ� આપો ? 

સઅ દ્ ��ુ� : �ુ� બસો �્ાહમ આપવા તૈયાા ��. 

આપે ફામાવ્ુ� : સહ�, મસે તો માત બે �્ાહમ 

જોઈએ. 
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સઅ દ્ આપસે બે �્ાહમ આપી ્રધા. તયાા 

પછર તેસે ધ�ધામા� લગાતાા �ોટ ઉપાડવી પડર. થોડા 

�્વસ પછર તે પોતાસી પહદલી હાલત પા પાછો આવી 

ગયો. 
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(૧ા) જયાાદ સફો સ �સવ�ાય� 

 

અ� ૂજઅફા ફઝાાર �હદ છે �દ હ. ઇમામ સા�્� 

અલ�યહસસલામએ એ� �લુામસે ્�ુ� સામ �સુા�્ફ 

હ�,ુ બોલાવયો અસે ફામાવ્ુ� : માાા �ુ�ુ�બસા સભયો 

ઘણા થઈ ગયા છે એટલે �ુ� ાોઝીમા� ��ઈ� ત�ગી 

અ�ભુવી ાહો ��. તમે માાાથી એ� હ�ા ્રસાા લયો 

અસે તેસાથી વેપાા માટદ સામાસ �ાર્ર િમસા �ઓ. 

�સુા�્ફદ વેપાાસો સામાસ ��ા્યો અસે 

વેપાાર �ાફલા સાથે િમસા ાવાસા થઈ ગયો. જયાાદ 

આ �ાફલો િમસાસી સ�� પહ�ચયો તો િમસાથી 
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આવસાાા વેપાાર સ�ઘથી તેઓસી �લુા�ાત થઈ અસે 

તેઓએ પોતાસા સામાસસી ���મત િવશે તેઓથી િવચાા 

િવમરષ ��. 

િમસાથી આવવાવાળા �ાફલાએ બતાવ્ ુ�દ ્ 

સામાસ તમાાર પાસે છે િમસાસા બ�ામા� આ સામાસ 

અતયાાદ મળતો સથી. એટલે તમાાો સામાસ ચપોચપ 

વેચાઈ જશે. વેપાારઓએ આ સા�ભળર આપસમા� વચસ 

લીધા �દ આપણે સામાસસે બેગણા ભાવે વેચ�.ુ તેસાથી 

ઓછર ��મતે �ોઈપણ સ�જોગમા� સહ� વેચીએ. એટલે 

વેપાાર �ાફલો િમસામા� ગયો તો �બા �જુબ તયા� 

બ�ામા� તેઓસા સામાસસી �મી હતી. એટલે લો�ોએ 
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ધડો ધડ સામાસ લેવો શ� �� અસે વેપાારઓએ 

પાસપા �ાાા �જુબ બેવડા ભાવે પોતાસો સામાસ 

વેચયો. 

થોડા �્વસ પછર આપસો �લુામ �સુા�્ફ 

આપસી સેવામા� હાજા થયો અસે બે થેલીઓ આપસી 

સામે પેશ �ાર. અસે અાજ �ાર �દ આ એ� હ�ા 

્રસાા આપસી �ળૂ �ડુર છે અસે બી� થેલીમા� એ� 

હ�ા ્રસાા સફાસા છે.  

હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� : પણ આ સફો તો ઘણો વધાાદ છે , તે આટલો 

સફો �દવી ારતે �માવયો. 
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�લુામે બસાવસી �ાૂર િવગત સ�ભળાવી તો 

ઇમામ અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ�: �બુહાસલલાહ ! તમે 

�સુલમાસ �ૌમ માટદ કસમ �ાઓ છો �દ ્રસાાસે બ્લે 

્રસાા �સુાફો મેળવશો? 

પછર આપે �ડૂરવાળર થેલી ઉપાડર લીધી અસે 

બી� થેલીસે ગારબો અસે િસાાધાાોમા� વહફચી ્રધી. 

અસે ફામાવ્ુ� : તલવાાો�ુ� ્ધુધ હલાલ ાોઝી �માવા 

�ાતા સહદ� ુછે. 
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(૧૩) �ાો બા્શાહ 

 

�લીલ રબસ અહદમ્સો સ�બ�ધ સબીસા 

�ાસ્ાસસા ્ોસતોથી છે , અસે આ એ જ શખસ છે ્ણે 

કવસ શા�સો આા�ભ �� છે. 

�લીલ ઉ�ઝી અતય�ત ઉચચ �હમમતવાળા અસે 

પાાસા તબીયતસા ધણી હતા. અસે તેમ�ુ� ��ુ �વસ 

ગારબી અસે ત�ગીમા� પસાા થ્ુ�. 

સસા રબસ સમીલ �હદ છે �દ �લીલ બસાાસા 

મહદલોસા ઇલા�ામા� ગારબી �વસ વીતાવી ાહા હતા. 
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જયાાદ તેસા િશરયો અસે તે�ુ� એ�ુ� �ાસાાા તેસા પતાપે 

લા�ોમા� ામતા હતા. 

�લેુમાસ રબસ અલી અબબાસી અહવાઝસા 

ગવરસા હતા. તેમણે �લીલસા પાસે પોતાસો �ાિસ્ 

મો�લયો અસે તેમસાથી િવસ�તી �ાર �દ તેઓ તેસા 

�તુસે પડાવવા માટદ અહવાઝ પધાાદ. 

�લીલે �ાિસ્સી સામે જવસી ��ૂર ાોટલી 

પીાસી અસે ��ુ� : આપ �ો�ુ� સ લગાડજો, માાા ઘામા� 

આ �ધૂી ાોટલી િસવાય બી�ુ ��ઈ સથી , સ�હતા �ુ� 

આપસી સાાર આગતા સવાગતા �ાત. 
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જયાાદ �ાિસ્ �ાવા�ુ� �ાઈ ��ુો તો �લીલે 

��ુ� �દ ગવરસાસે �હદજો �દ જયા� �ધૂી આ ��ૂર ાોટલી 

મસે મળર ાહર છે. �ુ� �ોઈસા ્ાવા્ જઈ સથી શકતો. 

�ાિસ દ્ ��ુ� :  સાાર વાત એ છે �દ આપ 

આપસો જવાબ લ�ીસે મસે સ�પી ્યો. તો �લીલે આ 

શેા લ�ીસે તેસા� હાથમા� પ�ડાવી ્રધો. 

�લેુમાસસે �હો �દ �ુ� એ વાતથી બેપાવા �� , 

જો �દ �ુ� ધસવાસ સથી. �ુ� માાા મસ િવશે લોભ અસે 

લાલચસો િશ�ાા ��. સ�હ�તા આજ �ધૂી �ોઈ 

�મઝોારસા �ાાણે સથી મ્ુર અસે સ તો સ�જોગો એ� 

સા�ા ાહદ છે. 
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માાો અ�ર્ો એ છે �દ ફ�રા એ છે ્�ુ� મસ 

ફ�રા છે. માલ સ ાા�વાવાળો ફ�રા સથી. અસે 

ધસવાસ પણ એ જ છે ્�ુ� મસ શીમ�ત છે. ધસ એ��ુ 

�ાસાા ્ાદ� જણ શીમ�ત સથી હોતો. �ાઝ� અસે 

ાોઝીસા ફફસલા થઈ ��ૂા છે. �ોઈસી િસબરળતા 

ાોઝીમા� �મી સથી �ાતી અસે �ોઈ ��ુધધવાસસા 

પયતસો તેમા� વધાાો સથી �ાતો. 

�ાવાયત છે �દ જયાાદ અહવાઝસા ગવસરાસે 

�લીલસો જવાબ મળયો તો તેણે �લીલસે પત લખયો 

અસે પત દાાા �છૂ�ુ� �દ તમાાર પાસે �ઈ એવી ્ૌલત 

છે, ્ણે તમસે બે પાવા �ાર ્રધા છે. 
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તેસા જવાબમા� �લીલે આ શેા લ�ી મો�લયો. 

લો�ોસી પાસે એ� માલ છે અસે માાર પાસે બે 

પ�ાાસો માલ છે. અસે વળર મ� એ છે �દ લો�ો 

પોતાસા ધસ પા ચો�ર્ાાર �ાદ છે અસે મસે પહદાો 

દ્વાસી પણ જ�ાત સથી. 

મા� પથમ ધસ �શૂી છે, ્ ��ઈ માાર પાસે છે, 

તેસાથી �ુ� �શૂ �� અસે મા� બી�ુ ધસ લો�ોસા માલથી 

સફાત છે. 

�ુ� તસે એ� ��મીયો બતાવવા મા�� ુ�� એવો 

�રમીયો �ોઈ ાામબાણ અસે ઉધમમા� તમસે સહ� મળે. 
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�ઓ સ�તોષ �દળવો �દમ�દ �ુિસયામા� સ�તોષથી 

વધાાદ સાાો �ોઈ ��સો સથી. 
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(૧૪) �રબા રબસ અબ�ુલલાહદ અનસાાર અસે 

�આુિવયા 

 

મહાસ હ્રસવે�ા શે� અબબાસ �ુમી આ �થા 

પછર લ�ે છે �દ એ�ુ� લાગે છે �દ �લીલ બસાર હઝાત 

�રબા રબસ અબ�ુલલાહદ અનસાારસા અ�યુાયી હતા. 

તેમસા િવશે મસઊ્ર લ�ે છે �દ એ� વ�ત હઝાત 

�રબા રબસ અબ�ુલલાહદ અનસાાર �આુિવયા પાસે 

્િમશ� ગયા અસે તેઓએ �આુિવયાથી મળવાસી 

ઇચછા વયકત �ાર. ઘણા �્વસ �ધૂી �આુિવયાએ 

તેમસાથી �લુા�ાત સ �ાર. જયાાદ તેઓસી 
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�આુિવયાથી �લુા�ાત થઈ તો તેમણે ફામાવ્ુ� : 

�આુિવયા  તે પયગમબાદ અ�ામ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમસી આ હ્રસ સથી સા�ભળર, જો �ોઈ 

હાજતમ�્ સે હાજત ા�ૂ �ાવાથી ાો�ર લે તો �ામતસા 

�્વસે અલલાહ તેસી હાજતો �ાૂર થવાથી ાો�ર લેશે. 

આ હ્રસ સા�ભળર �આુિવયા સાાાજ થયો અસે 

��ુ� : મ� આ હ્રસ સા�ભળર છે , અસે �રબા �ુ� તમે 

અનસાારઓએ ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમસી એ હ્રસસે ેલૂાવી ્રધી. માાા પછર 

તમસે ત�લીફ પડશે, તમે સબ �ાજો તયા� �ધૂી �દ માાર 

પાસે હૌઝે કવસા પા આવી પહ�ચો. 
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�રબાદ ��ુ� : હા , મ� આ હ્રસ સા�ભળર હતી. 

તો �આુિવયાએ ��ુ� : પછર તમે આ હ્રસ પા અમલ 

�ાર સબ �દમ સ �ાર ? 

�રબાદ ��ુ� : �આુિવયા , તે મસે એ� 

ેલુાએલી હ્રસ યા્ અપાવી છે. પછર �રબા �ટ 

પા સવાા થઈ �આુિવયાસા ્ાબાામા�થી ચાલયા 

ગયા. �આુિવયાએ તેમસા માટદ છસો ્રસાા ાવાસા 

�ાર, પા�� ુતેમણે એમ �હર �ુ�ાાવી ્રધા �દ �ુ� 

ભડવીાતા પા ્ૌલતસે સાસાઈ સહ� આ�.ુ અસે 

�આુિવયાસા �ાિસ્સે ફામાવ્ુ� : � ુ� જઈસે �આુિવયાસે 

�હર દ્ �દ અય �ાળ�ુ ચબાવસાારસા �તુ  �ુ્ ાસી 
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કસમ, � ુ� તાાા આમાલસામામા� �ોઈ એવી સે�ર સહ� 

�ુએ ્�ુ� �ાાણ �ુ� હોદ. 
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(૧પ) અ�ઝૂાસી ગૌાવવ�તી ગારબાઈ 

 

હ. ઇમામ મોહમમ્ બા��ા અલ�યહસસલામ એ 

ફામાવ્ુ� : હઝાત ઉસમાસે બે �લુામોસી સાથે અ�ઝૂાદ 

ગફફાાર પાસે બસો ્રસાા મો�લાવયા. 

�લુામોએ અ�ઝૂાસે ��ુ� : ઉસમાસ તમસે 

સલામ �હદ છે અસે �હદ છે �દ આ બસો ્રસાા આપ 

પોતાસી જ�ાતોમા� �ચર �ાો. 

હઝાત અ�ઝૂાદ જવાબ આપયો : મસે એ 

બતાવો �ુ� ્ાદ� �સુલમાસસે બસો ્રસાા ��સામા�થી 

મળર ��ૂા છે ? તેઓએ ��ુ� : સહ�. 
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અ�ઝૂાદ ��ુ� : તો �ુ� પણ એ� �સુલમાસ �� , 

જયાાદ બી� �સુલમાસોસે ��ઈ સથી મળ્ ુતો મસે આ 

ા�મ શા માટદ દ્વા આવયા છો ? 

�લુામોએ ��ુ� : ઉસમાસ �હદ છે �દ આ ા�મ 

બય�લુ માલસી સથી. આ માાા �ગત માલમા�થી છે , 

અસે તેમા� હાામસી �ોઈ ભેળસેળ સથી. 

અ�ઝૂાદ ��ુ� : મસે આ ્ૌલતસી જ�ાત સથી , 

�દમ�દ �ુ� અતયાાદ આ�ુ્ ા ��. 

�લુામોએ ��ુ� : અમસે તો આપસા ઘામા� ��ઈ 

દ્�ાઈ સથી દ્�.ુ એ છતા આપ �હો છો �દ આપ ��ુી 

છો. 
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અ�ઝૂાદ એ� ચા્ા ઉપાડર તેસી સીચે બે ��ૂર 

ાોટલીઓ હતી, �લુામોસે ાોટલીઓ દ્�ાડર ફામાવ્ુ� : 

હ� �ધૂી માાા ઘામા� આ ાોટલીઓ અસે સમ� મૌ�ૂ્ 

છે. 

અસે માાર સૌથી મોટર ્ૌલત અલી 

અલ�યહસસલામ અસે તેસા �ાસ્ાસસી મોહબબત છે 

્ણે મસે ્ાદ� ચીઝથી બેપાવા �ાર ્રધો છે. તમે 

પાછા ચાલયા �ઓ મસે ઉસમાસસી ્ૌલતસી �ોઈ 

જ�ાત સથી. �ુ� �ુ્ ાસી અ્ાલતમા� તેસે ઢસડરશ. 
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(૧૬) ધસ આવે છે, ધસ �ય છે. 

 

એ� શખસ �હદ છે �દ મ� બગ્ા્સી �મેઅ 

મન�ાૂરમા� સમાઝ પડર. પછર મ� એ�  ધળા શખસસે 

જોયો, ્ણે ફાટદલા �પડા પહદયાર હતા , અસે �હર ાહો 

હતો �દ અય લો�ો ! મસે �ેાાત આપો, �ુ� �ાલે અમી�લ 

મોઅમેસીસ હતો અસે આ્ ભી�ાાર ��. 

મ� �છૂ�ુ� : આ �ોણ છે ? તો લો�ોએ બતાવ્ુ� �દ 

આ �ા�હા રબલલાહ અબબાસી છે. 

અખબા�લ ્વલ સામસી ��તાબમા� લ�ે�ુ� છે �દ 

�તુ�ફા રબલલાહદ મોઈ�ુદવલા ્યલમીસે અમાાતસી 
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સસ્ લ�ી આપી. અસે તેસા સામે સી�ા �ાર 

�ાવાસો ��ુમ આપયો અસે �તીબોસે ��ુમ આ પયો �દ 

તેઓ �ુમમા અસે ઈ્ોમા� મોઈ�ુદવલાસા સામસા �તુબા 

પડદ. 

થોડા �્વસ પછર મોઈ�ુદવલાસે �બા પડર �દ 

�તુ�ફા તેસે અમાાત (ગવરસાર) સા પ દ્થી હેાવવા 

મા�ગે છે. એટલે મોઈ�ુદવલા બગ્ા્ આવયો અસે 

�તુ�ફાસા ્ાબાામા� ગયો. �તુ�ફાસા હાથોસે �મૂયા 

અસે �ાસ �ાુશી પા બેસી ગયો. તેસી થોડર વાા પછર 

બે ્યલમી આવયા અસે હાથ લા�બા �ાર. �તુ�ફા 

સમજયો �દ �્ાચ આ માાા હાથ �મૂવા માગે છે. 
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એટલે તેણે પણ પોતાસા હાથ લા�બા �ાર. તેઓએ તેસા 

બ�ે હાથો પ�ડર તખત પાથી ઊતાાર ્રધો. શાહર 

પોશા� ઊતાાર લીધો, તેસા ગળામા� તેસી પાધડર સા�ી 

્રધી અસે તેસે હડ�તૂ �ારસે ્ાબાાથી હ�ાલી �ાઢયો. 

અસે પછર આટ� ુ�ાુ� ુજ સહો� ુ�દ સળર ગામ �ાર 

તેસી  �ોમા� ફદાવી ્રધી. ્સા �ાાણે તે  ધળો થઈ 

ગયો. અસે પછર તેસે ર�લાફત પાથી ઉતાાર 

સા�વામા� આવયો. 

એ સમયે બગ્ા્મા� તણ ઊતાાર પાડદલા 

 ધળા �લીફાઓ મૌ�ૂ્ હતા. �ા�હા રબલલાહ 
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અબબાસી, ��ુ�ર રબલલાહ અબબાસી અસે �તુ�ફા 

રબલલાહ અબબાસી. 
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(૧૭) �દટરલ� �ાવાયતો 

 

હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� : ��ુસલમ ��ુષસા ય�રસસા સવાસાયસી 

િસશાસી એ છે �દ અલલાહસે સાાાજ �ાર લો�ોસે �શૂ સ 

�ાદ. અસે અલલાહદ ્ તેસે સથી આપ્ુ� તેસા માટદ 

લો�ોસી િસ�્ ા સ �ાદ. �દમ�દ લાલ�સુી લાલચ ાોઝી 

લાવવા�ુ� �ાાણ સથી બસ�ુ�. અસે સ લો�ોસી 

સાાાજગી ાોઝીસે �ૂા �ાર શ�દ છે. જો તમાાામા�થી �ોઈ 

શખસ ાોઝી અથવા મૌતથી ભાગવા મા� ગે તો પણ તેસે 

ાોઝી મળતી ાહદશે અસે મૌત વળગીસે ાહદશે. પછર 
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ફામાવ્ુ� : અલલાહદ પોતાસા નયાય અસે ઇનસાફથી 

આાામ અસે ાાહતસે ય�રસ અસે ાઝામા� ાાખયા. અસે 

ગમ અસે શો�સે શ� અસે સાાા�મા� સાખયા. 

હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� : એવી વસ�સુી લાલચ સ �ાો ્સે તમે છોડર 

્યો તો એ તમાાા �ધૂી પહ�ચી �ય. અસે ્સે 

છોડવાસા �ાાણે તમે િસાા�ત અ�ભુવો. અસે ્સે 

છોડવાસા �ાાણે તમે અલલાહ પાસે પશ�સા પાત ેાો. 

અસે ્સી ઊતાવળસા �ાાણે �ુ્ ા સમક તમે 

િસ�્ ાપાત ેાો. તવ�લ છોડર દ્વા અસે અલલાહસી 

વહફચણી પા ાા� સ ાહદવાસા �ાાણે િસ�્ ા પાત ેાો. 
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તમાાદ �ણી લે�ુ� જોઈએ �દ અલલાહદ �ુિસયાસે તમાાા 

છા�યા સમાસ ગણાવી છે. જો તમે તમાાા પડછાયા 

પાછળ ્ોડશો તો થા�ર જશો અસે તેસે �્ર પ�ડર સહ� 

શ�ો. અસે જો તમે તેસાથી મ� ફદાવી લેશો તો તે 

તમાાર પાછળ આવશે અસે તમસે આાામ મળશે. 

(સફરસએ બેહાા પેજ. ા૪૩) 

હ. પયગમબાદ અ�ામ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમે ફામાવ્ુ� : લાલ� ુસ્ા સાત 

સ��ટોમા� ઘેાાએલો ાહદ છે. 

૧. લગાતાા રચ�તા ્ તેસા શારા માટદ �કુસાસ�ાા� 

છે. 
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ા. લગાતાા પયતસો ્સો �ોઈ �ત સથી. 

૩. ા�જ અસે થા� માવા પહદલા ્થી �ટ�ાાો સથી. 

આાામ સમયે પણ તેસે વધાાદ ા�જસો સામસો �ાવો 

પડદ છે. 

૪. સ�ામો ડા �દ સેઅમત અસે પૈસા �ા�� બાબા્ સ 

થઈ �ય. 

પ. ગમ ્ તેસા �વસસે �ડ�ુ� બસાવી ાા�ે છે. 

૬. આ�ાો �હસાબ ્સાથી અલલાહસી માફર અસે 

મહદાબાસી િસવાય ��ુકત સથી. 

૭. એ અઝાબ ્સાથી ભાગવા�ુ� �ોઈ દે�ા�ુ� સથી. 
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ઇમામ અ� ૂજઅફા અલ�યહસસલામ�ુ� ફામાસ 

છે �દ �ુિસયાસા લાલચીસી ઉપમા ાદશમસા �રડા ્વી 

છે. તે ્ટલો ાદશમસા તા�તણામા� વ�ટળાય છે. એટલી 

જ તેસી તેમા�થી િસ�ળવાસી �ોિશશ બ�ધ થતી �ય છે. 

તયા� �ધૂી �દ તે પોતાસી �સ આપી દ્ છે. 

 

*-*-*
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પ�ાણ-૬ : િવષય :- ઇષારસી 

િવસાશ�ાારઓ 

 

(૧) ઇષાર્સો �ત 

 

મોઅતિસમ રબલલાહ મશ�ાૂ અબબાસી �લીફો 

થઇ ગયો છે એ� ગામડરયાથી તેસી ્ોસતી થઇ 

ગઇ.અસે મૈતી એટલી ગાઢ બસી ગઇ �દ તે ગામડરયો 

વગા ા�એ તેસે ગમે તયા� મળર શકતો એ ગામડરયાસી 

આ્ત હતી �દ સ્ા આ શબ્ો �હા� �ાતો હતો : અય 

�ુ્ ા સાાાસે સાાો બ્લો આપ અસે �ાુાસે સ� �ા. 
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મોઅતિસમસો એ� વઝીા ઘણી �ુ��ર દ�રટસો 

હતો. મોઅતિસમથી આ ગામડરયાસી ્ોસતી તેસે જાાય 

ગમતી સહોતી. અસે મસમા� િવચાયાર �ાતો હતો �દ જો 

આ ગામ�ડયાસી લાગવગ આથી વધાાદ થઈ ગઈ તો 

શ� છે �દ �લીફા મસે માાર જગયાએથી ઊતાાર સા�ે 

અસે માાર જગયાએ આ ગામડરયાસે જ �ા�� પોતાસો 

વઝીા સ બસાવી લે. 

એટલે તે પોતાસા �્માગમા� સ્ા તેસે ફ્ત 

�ાવાસા બહાસા ઘડતો ાહદતો હતો. �તે તેણે તે 

ગામડરયાથી ્ોસતી �ાર લીધી અસે તેસે પોતાસા ઘાદ 

�ાવાસી ્ાવત આપી. 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 446 
 

ગામડરયો તેસા ધેા ગયો , �ાવા�ુ� �ા�ુ�. 

શા�મા� લસણ વધાાદ સાખ્ુ� હ� ુ�. જયાાદ ગામડરયો �ાઇ 

��ૂો તો વઝીાદ તેસે �છુ્ુ� �દ હવે તે �ા� જશે?  

ગામડરયાએ ��ુ�:  �ુ� �લીફાસા ્ાબાામા� 

જઇશ.  

વઝીાદ તેસે ��ુ�: તમે ્ શા� �ા�ુ� છે એમા� 

લસણ વધાાદ હ� ુ� અસે બા્શાહસે લસણસી ગ�ધથી 

ચીડ છે. એટલે જયાાદ તમે ્ાબાામા� જઇસે બેસો તો 

પોતાસા મ� પા હાથ ાા�ીસે બેસજો. 

તયાા પછર એ વઝીા એ ગામડરયાસા પહ�ચવા 

પહદલા �લીફાસી પાસે પહ�ચી ગયો અસે ��ુ� �દ આપે 
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આ અ�ધુ ગામડરયાસે સ�ામો માથે ચડાવી ાાખયો છે , 

જયાાદ �દ તેસી હાલત એ છે �દ તે લો�ોમા� �હા� �ાદ છે �દ 

�લીફાસા મ� મા�થી �ુગ�ધ આવતી ાહદ છે અસે �ુ� આ 

બ્�થુી ઘણો ત�ગ ��. થોડરવાા પછર ગામડરયો 

મોઅતિસમસા ્ાબાામા� આવયો અસે �લીફાસી પાસે 

એ� �ાુશી પા બેસી ગયો. પણ આજ િસતયકમ િવ�ધધ 

મ� પા હાથ ાાખયો હતો. �લીફાસે આ જોઇસે વઝીાસી 

વાત પા ય�રસ આવી ગ્ુ�.  

�લીફાએ એ� ચીઠી લ�ીસે એ� કવામા� બ�ધ 

�ાર, અસે તેસા પા પોતાસી મોહા માાર પછર એ ચીઠી 
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ગામડરયા ્ોસતસે આપી ��ુ� : આ પત લઇસે ફલાણા 

પાસે ચાલયો �. 

ગામડરયો એ પત લઇસે જઇ ાહો હતો �દ 

ાસતામા� વઝીાથી �લુા�ાત થઇ વઝીાદ �છુ્ુ� �દ તમે 

�ા� જઇ ાહા છો?  

તેણે ��ુ� �દ �લીફાસો પત લઇસે ાા�સા 

ફલાણા �ાાભાાર પાસે જઇ ાહો ��. વઝીા સમ�યો �દ 

હોઇ સ હોઇ આ પતમા� �લીફાએ તેસા માટદ ઇસામસી 

ભલામણ �ાર છે એટલે વઝીાદ તેસે ��ુ� �દ તમે આ 

પાબીડર્ુ� પોતે લઇસે સ �ઓ આ પત મસે આપી 

્યો �ુ� તમાાા બ્લે પતસે લઇસે �દ ��. 
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ગામડરયો ્ટલો ઇન�ાા �ાતો ાહો વઝીા સો 

આગહ એટલોજ વધતો ગયો. �તે વઝીાદ બે હ�ા 

્રસાા સા બ્લે તેસાથી એ પત લઇ લીધો. 

ગામડરયો ા�મ લઇસે પોતાસા ઘાદ ચાલયો 

ગયો. અસે વઝીાદ એ પત સ�બ�િધત શખસસે પહ�ચાડર 

્રધો. પતમા� લ�ે�ુ� હ� ુ� �દ આ અસભય �ુ� માાુ� વાઢર 

લેવામા� આવે. 

એટલે ��ુમ તાતજ અમલમા� �કુવામા� આવયો 

અસે �લીફાસા સો�ાદ �ચ�ાયા વગા વઝીા�ુ� માાુ� 

ઊડાવી ્ર�ુ�. �લીફાસે વઝીા થોડા �્વસ �ધૂી 
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દ્�ાણો સહ� તો તેણે વઝીા િવશે �છુ્ુ� �દ અમાાો 

વઝીા �ા� છે ?  

્ાબાારઓએ બતાવ્ુ� આપે પોતે તેસે પત 

લ�ીસે આપયો અસે તે �તલ થઇ ગયો છે. 

�લીફાએ ��ુ� એ ગામડરયાસી તમસે �ોઇ 

�બા છે? તો તેમણે ��ુ� � હા� , તે શહદા મા� આવેલો 

છે. �લીફાએ ��ુ� : તેસે માાર પાસે લઇ આવો. 

થોડરવાા પછર ગામડરયો �લીફાસી સામે ઊભો 

હતો. �લીફાએ તેસે બસાવસી �ાૂર િવગતો �છૂર , તો 

તેણે �ાૂો બસાવ સ�ભળાવી ્રધો. �ાૂર �થા સા�ભળર 
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મોઅતિસમ રબલલાહદ ��ુ� : �ુ્ ા ઇષાર્સો સાશ �ાદ 

તેણે ઇષાર્થી જ શ�આત �ાર. 

એટલે �દહવત છે �દ �ાડો �ો દ્ તે પડદ. 
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(૦ા) ઇમામ અલી સ�ર અલ�યહસસલામ પા ઇષાર 

 

�તુવ��લ અબબાસીસા શારાસા �પુત સથળે 

એ� ફોડો િસ�ળયો , અસે ફોડો �ોઈ ારતે �ટવા�ુ� સામ 

લેતો સહોતો. �તુવ��લસે સ�ત ્ ર્  થ� ુહ� ુઅસે 

્ ર્સા �ાાણે ચીસ િસ�ળર જતી હતી. 

શાહર હ�રમોએ મોટા મોટા ઇલાજ �ાર પણ 

�ોઈ પણ ારતે આાામ સ થયો.�તુવ��લસી મા�  સે 

ઇમામ અલી સ�ર અલ�યહસસલામ પા આસથા હતી. 

તેણે એ� �લુામસે ઇમામ અલ�યહસસલામ સી સેવામા� 
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મો�લયો અસે ઇમામથી �ોઈ અસા�ાા ્વાસી મા�ગણી 

�ાર. 

ઇમામ અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : 

બ�ારઓસી એ લ�ડરઓ ્ તેઓસા પગથી �ચડાઈ 

હોય તે લઈસે તેમા� �લુાબસો અ�ર  અસે બ�ારઓ�ુ� ઘી 

મેળવી ફોડા પા બા�ધી દ્વામા� આવે. 

જયાાદ તબીબોએ આ �સુ�ો સા�ભળયો તો હસવા 

લાગયા અસે ��ુ� : આ �ોઈ ્વા છે ? 

�તુવ��લસી મા એ હ�રમોસે હટાવી ્રધા 

અસે પોતે જ �સુ�ા �જુબ મલમ તૈયાા �ાર પોતાસા 

�તુસા �મુડા પા બા�ધી ્રધો. �ુ્ ા�ુ� �ા�ુ�, ્ ર્  તો એ 
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જ વ�તે જ� ુા� ુઅસે થોડરવાા પછર �મુ ુ� આપો 

આપ �ટર ગ્ ુઅસે તેમા�થી ઘણો બધો બગાડ પ�� 

િસ�ળ્ુ�. 

થોડા �્વસમા� �તુવ��લ ત��ુાસત થઈ ગયો. 

તેણે ઇમામ અલી સ�ર અલ�યહસસલામસી ર�્મતમા� 

્સ હ�ા ્રસાાસી મહોા માાદલી થેલી સજાાણા 

તાર�દ મો�લી. 

થોડા �્વસ પછર ઇષાર્ઓએ �તુવ��લસે 

��ુ� : આપે ્ ્સ હ�ા ્રસાા ઇમામ અલી સ�ર 

અલ�યહસસલામ પાસે મો�લયા હતા. ઇમામ 

અલ�યહસસલામ તેસાથી હિથયાા �ાર્ર ાહા છે અસે 
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પોતસી એ� ફૌજ તૈયાા �ાર ાહા છે અસે તેઓસે ્વો 

લાગ મળયો આપસી િવ�ધધ બળવો �ાર દ્શે. 

�તુવ��લ ઇષાર્ઓસી વાત સા�ભળર શ��ાશીલ 

થઈ ગયો. 

એ� ાાતે તેણે ્ાબાાર વઝીા સઈ્સે બોલાવી 

��ુ� �દ તમે આ �ધાાામા� પોતાસી સાથે થોડા ફૌ� 

જવાસોસે લઈ ઇમામ અલી સ�ર અલ�યહસસલામસા 

ઘામા� ્ા�લ થઈ �ઓ અસે તેમસા �ાૂા ઘાસી 

તલાશી લયો અસે જો તમસે �ા�ય શ�ો સજા આવે તો 

તાત જ માાર સામે ા�ુ �ાો. 
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સઈ્ હા�જબ પોતાસા સાથે ફૌ� �ુ�ડર લઈ 

ચાલયો અસે સીડર લગાવી ઇમામ અલ�યહસસલામ સા 

સહદસમા� ્ા�લ થઈ ગયો. �ધાાર ાાત હતી. તેસે એ 

િસણરય લેવામા� �શુ�દલી પડતી હતી �દ તે પહદલા �ા 

�માાસી તલાશી લે. એટલામા� ઇમામ અલી સ�ર 

અલ�યહસસલામસી અવાજ આવી , સઈ્!  તયા� જ ઊભા 

ાહો, �ુ� તમાાા માટદ ્રવો મો��ુ� ��. 

આ સા�ભળરસે સઈ્સે અચાજ થઈ �દ ઇમામે 

મસે �દવી ારતે ઓળ�ી લીધો ? એટલામા� એ� �લુામ 

્રવો લઈસે આવયો અસે તેસા હાથમા� ચાવીઓસો �ડો 

હતો. �લુામે ��ુ� : ઇમામ અલ�યહસસલામ ફામાવે છે �દ 
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તમે િસાા�તે માાા ઘાસી તલાશી લયો અસે તમસે 

્ટલા પણ હિથયાા મળે તે હા��મસી પાસે મો�લી 

આ�ામા� માાર પાસે આવી �ઓ. 

�લુામે એ� એ� �ારસે બધા �માાઓ �ોલયા. 

તેમા�થી ��ઈ પણ સ િસ�ળ્ુ�. �તમા� �લુામ સઈ્સે 

લઈસે આપસા ઇબા્ત સથળે લઈ આવયો. જયા� એ� 

�ાુાણી ચટાઈ પાથાદલી હતી અસે ઇમામ તેસા પા 

�ુ્ ાસી ઇબા્તમા� લીસ હતા. આપસા એ� પડ�ામા� 

એ� તલવાા ્ મયાસમા� બ�ધ હતી ાા�ેલી હતી. અસે 

આપસી બી� તાફ �લીફાસી મહોા માાદલી થેલી પડર 

હતી.  
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ઇમામ અલી સ�ર અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : 

સઈ્ ! જોઈ લયો , ાાજ �ાવાસા સાધસોમા� અમાાા 

પાસે માત એ� તલવાા છે અસે એ� અશાફરઓસી 

થેલી છે, ્ થોડા �્વસ પહદલા ાાજકતારએ પોતે મો�લી 

હતી. અસે મ� તો એ થેલીસે હ� �ધૂી હાથ સથી 

લગાડયો. તમે આ થેલી અસે તલવાા લઈસે બા્શાહ 

પાસે �ઓ અસે તેસે પ�ા�સથિતથી પ�ારચત �ાો. 

�તુવ��લે સઈ્સા મોઢદ બધી �સથિતઓ 

સા�ભળર અસે પછર પોતાસી મો�લેલી થેલી જોઈ ્સી 

મહોા �ધુધા �ટુદલી સહોતી. તો ઘણો ઝ��વાયો અસે 

ઇષાર�ોાોસે સ�ઓ આપી અસે પછર એ થેલી સાથે 
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એ� બી� થેલી પણ ઇમામ અલ�યહસસલામસી 

ર�્મતમા� ાવાસા �ાર. 
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(૦૩) ઇષારએ હ. આ્મ અલ�યહસસલામસે 

જ�તમા�થી તડરપાા �ાર 

 

શે� સ�ૂ� ાહદમ�લુલાહદ અલયહદ ઓ્સેૂ 

અખબાાદ ાદઝમા� અ� ૂસલત હદાવીથી �ાવાયત �ાર છે �દ 

મ� હ. ઇમામ અલી ાઝા અલ�યહસસલામસી સેવામા� 

અાજ �ાર : આ્મ અસે હવાસે ્ �કૃથી ાોકવામા� 

આવયા હતા, તે �ુ� �કૃ હ� ુ� ? �દમ�દ �દટલા� �હદ છે �દ 

તે ઘદ�ુ� �કૃ હ� ુઅસે �દટલા� લો�ો તેસે દાક�ુ� ઝાડ 

બતાવે છે અસે �દટલા� લો�ો તેસે ઇષાર� ુ� ઝાડ �હદ છે. 

�ળૂ હ�રકતથી મસે પ�ારચત �ાો. 
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હ. ઇમામ અલી ાઝા અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� : આ બધી વાતો સાચી છે. 

અ� ૂસલત �હદ છે, મ� અાજ �ાર : મૌલા ! બધી 

વાતો �ઈ ારતે સાચી છે. 

તો આપે ફામાવ્ુ� : અ� ૂસલત ! જ�તસા ઝાડ 

�ુિસયાસા ઝાડ ્વા સથી. બલ�દ તેમા� એવા ઝાડ પણ 

છે ્સા પા બબબે પ�ાાસા ફળો લાગે છે. જ�તમા� 

એવા �કૃ છે ્સા પા એ� જ સમયમા� ઘદસા ડોડા 

અસે દાકસી �મૂો લાગે છે. જયાાદ અલલાહ તઆલાએ 

આ્મસે મહ�ા અપરણ �ાર અસે તેમસે ફ�ાશતાઓસા 

મસ�ૂ્ (સમસપાત)�ુ� માસ આપ્ુ� તો તેમસા �્લમા� 
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િવચાા આવયો �દ માાાથી શેરે �ોઈસે પૈ્ા જ સથી 

��. અલલાહદ આ્મસા િવચાાો �ણી તેસે સ�બોધસ 

��ુ� : આ્મ ! પોતા�ુ� મસત� �� ુ�ાર અશરસા પટ 

પા સજા �ાો. જયાાદ આ્મે સજા �ાર તો અશરસા 

મથાળે આ વા�ો લ�ેલા હતા. ‘‘લાએલાહ ઇલલલલાહો 

મોહમમ�ુ ા���ૂલુલાહ. અલી રબસ અબી તારલબ 

અમીારલ મોઅમેસીસ , ફાતેમતો સયય્તો સેસાઈલ 

આલમીસ વલ હસસો વલ �સુયસો સયય્ા શબાબે 

અહરલલ જ�તે મેસલ �લ�દ અજમઈસ ’’ - ‘‘અલલાહસી 

િસવાય �ોઈ ઇબા્તસે પાત સથી. મોહમમ્ 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ અલલાહસા 
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ા�લૂ છે. અલી રબસ અબી તારલબ અલયહદ�સુસલામ 

મોઅિમસોસા અમીા છે , અસે ફાતેમા સલા�લુલાહદ 

અલયહા બધા જહાસોસી ઔાતોસી સા્ાા છે અસે 

હસસ અસે �સૈુ સ અલયહદ�સુસલામ બધા સસસોસા 

જવાસોસા જ�તમા� સા્ાા છે.’’ 

આ્મ અલ�યહસસલામએ �છૂ�ુ� : અય �ુ્ ા ! 

આ �ોણ છે ? 

તો �ુ્ાતસી અવાજ આવી. આ તમાાા 

વ�શમા�થી છે , પા�� ુતેઓ તમાાાથી અસે બધા 

સસસોથી શેરે છે. જો તેઓ સ હોત તો �ુ� તમસે પૈ્ા 

સ �ાત અસે જ�ત , ્ોઝ�, ધાતી આ�ાશસી ાચસા 
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સ �ાત. �બા્ાા ! તેમસે ઇષારસી સજાદ સ જોતા. 

અસે તેમસા સથાસ અસે મોભાસી આ�ાકા સ �ાજો. 

હ. ઇમામ અલી ાઝા અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� : પછર આ્મે તેઓસે એ દ�રટએ જોયા ્ 

દ�રટએ જોવા સ જોઈએ. અસે પોતાસા માટદ એમસા 

સથાસસી આા� �ાર એટલે શયતાસ તેમસા પા ફાવી 

ગયો. અસે તેમસે પિતબ�િધત �કૃ પાસે લઈ આવયો. 

અસે તેઓએ તે�ુ� ફળ �ા�.ુ ઇ�બલસ હવવા પા પણ 

ફાવી ગયો. એટલે તેમણે �ા�સેૂ �ામતસે ઇષારસી 

સજાદ જોયો અસે તેમસા સથાસસી આા� �ાર. એટલે 
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અલલાહ તઆલાએ બ�ેસે જ�તમા�થી �ાઢર ��ુા અસે 

જમીસ પા તેમસે વસાવયા.  
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(૦૪) હ. ઈસા અલ�યહસસલામ અસે હાિસ્ 

ઇષાર�ોા 

 

્ા� ૂ્  ાતી �હદ છે �દ મ� હ. ઇમામ સા�્� 

અલ�યહસસલામથી સા�ભળ્ુ�. આપ ફામાવતા હતા �દ 

ઇષારથી બચો, એ� બી�સી ઇષાર સ �ાો. હઝાત ઈસા 

અલ�યહસસલામસી શારઅતમા� પવાસ પયરટસસો ��ુમ 

હતો. એ� વ�ત હ. ઈસા અલ�યહસસલામ પોતાસા એ� 

ે�ગણા િશરયસે સાથે લઈ �ા�� જઈ ાહા હતા �દ 

ાસતામા� એ� સ્ર આવી ગઈ. 
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હ. ઈસા અલ�યહસસલામએ અલલાહસા સામથી 

અસે તેસા પા ય�રસી સેહતસા સહાાદ �હરસે સ્રમા� 

પા ��ુા અસે મો�ઓ પા ચાલ� ુશ� �ાર ્ર�.ુ 

િશરયે પણ તેમસા �જુબ �ુર અસે તે �ુઆ 

સાથે સ્રમા� પગ ાા�ી લહદાો પા ચાલતા હ. ઈસા 

અલ�યહસસલામસી પાસે પહ�ચી ગયો. પછર તે મસમા� 

િવચાાવા લાગયો �દ ઈસા પણ મો�ઓ પા ચાલે છે 

અસે આજ �ુ� પણ ભયાસ� મો�ઓ પા ચાલી ાહો ��. 

માાામા� અસે ઈસામા� �ુ� ફા� છે ? 

આમ િવચાાવાસી વાા હતી �દ ગોથા �ાવા 

લાગયો અસે ઈસાસે મ્્ માટદ બોલાવવા લાગયો. હ. 
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ઈસા અલ�યહસસલામએ તે�ુ� બાવ ુ પ�ડ્ુ� અસે 

ફામાવ્ુ� �દ તે �ુ� િવચા્ુર હ� ુ�દ ્સા �ાાણે � ુ�  ુબવા 

લાગયો. 

િશરયે ��ુ� : �ુ� આપસી પાછળ મો�ઓ પા 

ચાલતા આવી ાહો હતો �દ �્લમા� િવચાાવા લાગયો �દ 

ઈસાસે માાા પા �ુ� િવશેષતા છે ? જયાાદ �દ અમે બ�ે 

મો�ઓ પા ચાલી ાહા છરએ. હ. ઈસા 

અલ�યહસસલામએ ફમાવ્ુ� : અય �ુ્ ાસા બ�્ ા ! તે �ચે 

ઊડ� ુશ� �ાર ્ર�.ુ અસે પોતાસા આતમાસા વ�ાણ 

�ાવા મા�ડયો એટલે તાાા પા �ુ્ ાસો અઝાબ ઊતય�. 

અલલાહ સમક તૌબા �ા ્થી તસે પહદ� ુસથાસ ફાર 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 469 
 

મળર �ય. તેણે તાત જ તૌબા �ાર. અસે હઝાત ઈસા 

અલ�યહસસલામસી પાછળ ચાલવા લાગયો. પછર હ. 

ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : 

�ુ્ ાથી ડાો અસે ઇષારથી બચો અસે યા્ ાા�ો �દ 

ઇષારસો પાયો પોતાસા વ�ાણ �ાવા પા છે. 
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(૦પ) ઇષારમા� �દટ� ુબળ સમાએ� ુછે. 

 

�સૂા હા્રસા ાા�ય�ાળમા� બગ્ા્મા� એ� 

ધસવાસ શખસ ાહદતો હતો ્સો પાડોશી સ્ા તેસી 

ઇષાર �ાર �ાતો હતો. પા�� ુતેસી ઇષારસી ધસવાસસી 

�ત પા �ોઈ અસા થતી સહોતી. 

ઇષાર�ોાદ પોતાસી ઇષારસી લાગણી સ�તોષવા 

માટદ એ� છો�ાો બ�ામા�થી �ાર્ ��. તેસે �બૂ 

�દળવયો તયા� �ધૂી �દ તે ્વુાસ થઈ  ગયો. 

એ� �્વસ તેણે �લુામસે બોલાવીસે ��ુ� :બેટા, 

તાાાથી એ� �ામ લે�ુ� છે, બતાવ � ુ�ુ� �ારશ? 
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�લુામે ��ુ� : એ પણ ��ઈ �છૂવાસી વાત છે ? 

આપ ્ ��ઈ આજા �ાશો �ુ� તેસે બ�વી લાવીશ. આપ 

મસે �્ાયા �દ આગમા� �ુ્વાસો ��ુમ �ાશો તો પણ �ુ� 

તમાાા ��ુમ�ુ� પાલસ �ારશ. 

�લુામસી વફા્ાાર જોઈ તેણે તેસે છાતી સાસો 

ચા�પયો, તે�ુ� �પાળ �મુ્ુ� અસે ��ુ� : મસે આશા છે �દ 

� ુ� �હદવા પમાણે �ારશ. 

�લુામે ��ુ� : આપ ��ુમ તો �ાો. �ુ� �ોઈપણ 

સ�જોગોમા� આપસા ��ુમ�ુ� પાલસ �ારશ. 

મારલ�દ ��ુ� :  હ� એ ��ુમસો સમય સથી 

આવયો. એ� વાસ પછર �ુ� તસે માાો ��ુમ બતાવીશ. 
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એ� વાસ વીતી ગ્ુ , તો તેણે �લુામસે 

બોલાવયો અસે ��ુ� : બેટા માાર આા� છે �દ માાો આ 

ધસવાસ પાડોશી �તલ થઈ �ય. 

�લુામે ��ુ� : �ોઈ વાત સહ� , �ુ� તેસે �તલ �ાર 

સા�ીશ. 

મારલ�દ ��ુ� : સહ� , �ુ� તેસે તાાા હાથે �તલ 

�ાાવવા સથી માગતો. બસવા જોગ છે �દ � ુએસે �તલ 

સ �ાર શ�દ અસે માાા પા તેસો આાોપ આવે. મ� તેસે 

�તલ �ાાવવાસી એ� �ુ્ર યોજસા ઘડર છે. અસે 

તાાાથી માાર મા�ગણી છે �દ � ુ� માાા બતાવેલા તાર�ા 

પા અમલ �ા. 
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મ� િવચા્ુર છે �દ � ુ� મસે પાડોશીસી છત પા 

લઈ � અસે તયા� મસે �તલ �ાર સા� અસે જયાાદ માાર 

લાશ પાડોશીસા છત પાથી મળર આવશે , તો માાા 

વાાસો અ્ાલત દાાા ��સાસસી મા�ગણી �ાશે અસે એ 

ારતે એ શખસ �તલ થવાથી બચી સહ� શ�દ. 

�લુામે જયાાદ આ રચત િવરચત તા�રબ 

સા�ભળર તો તેસે ઘ� ુઆવચયર થ્ુ� અસે મારલ�સે ��ુ�  

�દ તે આ યોજસા છોડર દ્. ્મા� તે�ુ� માણ અવશય છે , 

અસે બી��ુ� મા�ુ� શ��ાસપ્ છે. 

પણ તે શખસ પોતાસી યોજસા પા અડયો ાહો 

અસે �લુામસે મજ�ાૂ �� �દ તે આ ��ુમ પા અમલ 
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�ાદ. તયા� �ધૂી �દ તેણે �લુામસે ાા� �ાર લીધો. ાાતસા 

પાછલા ભાગમા� તેણે �લુામસે જગાડયો અસે તેજ છાર 

તેસા હાથમા� પ�ડાવી અસે તેસે લઈસે પાડોશીસી છત 

પા આવી ગયો.તે છત પા �ઈૂ ગયો અસે �લુામે 

છારથી તે�ુ� �ામ ��ુ �ુર. અસે છત પાથી ઊતાર 

ઘામા� આવી �ઈૂ ગયો. સવાા પડર તો ઘાવાળાઓએ 

તેસે ઘામા� સ જોયો તો તેસી તલાશ શ� �ાર. �તે 

ઝોહાસા સમયે તેસી લાશ પાડોશીસી છત પાથી મળર 

આવી. તેમણે �ા�સી પાસે �તલસો �દસ ્ા�લ ��. 

�ા�એ મ�ાસ ધણીસે પોતાસી અ્ાલતમા� બોલાવયો. 
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મ�ાસ ધણીએ આાોપથી ઇન�ાા �� પણ 

�ા�એ તેસે ્લ મો�લી ્રધો. થોડા �્વસ પછર 

�લુામ બગ્ા્ છોડર ઇસફહાસ ચાલયો ગયો. તયા� તેસે 

તેસો એ� ્ોસત મળયો. તેણે અ��ુ સાકીઓ સામે આ 

બસાવસો ઇ�ાાા �� તો તેઓએ ઇસફહાસસા ગવરસાસે 

આ બસાવસી �બા �ાર. ઇસફહાસસા વાલીએ �લુામસે 

પ�ડર બગ્ા્ મો�લી ્રધો. જયા� તેસે �ા�સી 

અ્ાલતમા� ા�ૂ �ાવામા� આવયો , ્સી પાસે માસાાસો 

��ુ�ૃમો ચાલતો હતો. �ા�એ �લુામ�ુ� બયાસ સા�ભળ્ ુ

તો તેણે ��્રસે છોડર ્રધો અસે �લુામસે પણ આઝા્ 
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�ાર ્રધો. આમ એ� ઇષાર�ોા પોતાસા ��મે 

પહ�ચયો.  
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(૦૬) �ુિસયાસો પહદલો �તલ ઇષારસા �ાાણે થયો. 

 

સલમાસ રબસ �ારલ્ �હદ છે �દ મ� હ. ઇમામ 

જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામસી સેવામા� અાજ �ાર. �ુ� 

તમાાા પા �ુાબાસ થાદ , લો�ો ધાાદ છે �દ આ્મ 

અલ�યહસસલામએ પોતાસી �તુીસી શા્ર પોતાસા 

�તુથી �ાર હતી. 

આપે ફામાવ્ુ� : આ �ૂે છે. પ યગમબાદ �ુ્ ા 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ�ુ� ફામાસ છે �દ 

જો આ્મે પોતાસા �તુીસી શા્ર પોતાસા �તુથી �ાર 

હોત તો �ુ� પણ ઝયસબસી શા્ર �ાિસમથી �ાર દ્ત. 
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અસે આ્મસી ��ુતસી અવગણસા સ �ાત.  ાાવી �હદ 

છે �દ મ� અાજ �ાર �દ લો�ો �હદ છે �ારબલે હારબલસે 

�તલ એટલા માટદ �� હતો �દ �ારબલસી બહદસ �્�પી 

હતી અસે એ ઇચછતો હતો �દ તેસી શા્ર હારબલસી 

બહદસથી થઈ �ય. એટલા સા� તેઓ વચચે ઝઘડો 

થયો હતો અસે �ારબલે હારબલસે માાર સાખયો હતો. 

આ સા�ભળર હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� 

અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : તમસે આ્મ 

અલ�યહસસલામસી તાફ આ �ાયરસે જોડતા શામ સ 

આવી ? 
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ાાવી �હદ છે , મ� �છુ્ ુ: તો પછર �ારબલે 

હારબલસે શા માટદ �તલ �� હતો ? 

આપે ફામાવ્ુ� : �ારબલે હારબલસે �સશીસી 

અસે �ુ્ ાઈ િવશેષતાસા �ાાણે �તલ �� હતો. �દમ�દ 

અલલાહ તઆલાએ હઝાત આ્મ અલ�યહસસલામસે 

વહર ફામાવી �દ તેઓ ઇસમે આઝમ અસે પોતાસા વસી 

માટદ હારબલસે િસ્કુત �ાદ. 

�ારબલ હારબલથી મોટો હતો અસે ્વી તેસે 

�બા પડર �દ બાપસો �સશીસ માાો સાસો ભાઈ બસી 

ાહો છે તો તેસે ઘણો �સુસો ચડયો અસે ��ુ� : �દ �ુ� 
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મોટો �� અસે �ુ� જ પાટવી �તુ બસવાસે વધાાદ હ�્ાા 

��. 

અલલાહ તઆલાએ આ્મસી વહર ફામાવી �દ 

પોતાસા �તુોસે �ુાબાસીસો ��ુમ આપે , ્સી �ુાબાસી 

પા આ�ાશથી િવજળર પડદ તો તેસી �ુાબાસી ��લૂ છે. 

અસે ્સા પા સ પડદ તેસી �ુાબાસી ��લૂ સથી. 

હારબલ મ�ઢા ચાાવતો હતો અસે �ારબલ �ેતીવાડર 

�ાતો હતો. 

હારબલે પોતાસા ધણમા�થી એ� તાઝો ભેડ 

(મ�ઢો) સી �ુ�ટણી �ાર અસે �ારબલે ઘદસા થોડા સ�ામા 

ડોડા ાાખયા. બ�ેએ પોતાસી �ુાબાસીઓસે એ� 
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જગયાએ ાા�ી ્રધી. થોડર વાા પછર આસમાસી આગ 

હારબલસી �ુાબાસી પા પડર અસે �ારબલસી �ુાબાસી 

અલલાહદ સામ��ૂા �ાર. 

આ જોઈસે �ારબલસા સીસામા� ઇષારસી આગ 

ભડ�ર ઊેર અસે ઇ�બલસે તેસે વધાાદ ભડ�ાવી. અસે 

તેસા �્માગમા� એ વાત સા�ી �દ વાત ��ઈ તમે બ�ે 

ભાઈઓ �ાૂતી મયાર�્ત સહ� ાહદ બલ�દ હારબલસી 

આવવાવાળર સસલ તમાાર સસલ પા ફ  �ાશે અસે 

તમાાા વ�શસે હ�મેશા મેણા માાતી ાહદશે. 
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પછર એ� �્વસ �ારબલે હારબલ�ુ� ગ્ પ�ડ્ ુ

અસે એ� પતથાથી તેસે માાર સાખયો. માયાર પછર 

�ુ�ઝાણો �દ તે ભાઈસા શબસે �દવી ારતે દે�ાણે પાડદ ? 

છેવટદ અલલાહદ એ� �ાગડાસે મો�લયો ્ણે 

આવી તેસે ્ફસ �ાવાસી ારત બતાવી. �ાગડાસે જોઈ 

તેણે ��ુ� : હાય માાર બ્સસીબી , માાર પાસે તો 

�ાગડા ્ટલી પણ ��ુધધ સહોતી �દ �ુ� માાા ભાઈસે 

્ફસ �ાર શ�ુ�. 

પછર શયતાસે જમીસ પા �િુત���ુ�ુ� પથમ 

દ્વળ બસાવ્.ુ અસે �ારબલસે ��ુ� �દ તસે �બા છે �દ 
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તાાર �ુાબાસી ��લૂ �દમ સ થઈ ? તેણે ��ુ� : મસે 

એસી ��ઈ �બા સથી. 

શયતાસે ��ુ� : એ�ુ� �ાાણ એ છે �દ તે આજ 

�્સ �ધૂી આગ�ુ� સનમાસ સથી �ુર. જો � ુ� તાાર 

�ુાબાસી ��લૂ �ાાવવા ચાહદ છે તો પછર આગસે 

�જુવા�ુ� શ� �ા. માસવ જગતમા� �ારબલ પહદલો શખસ 

હતો ્ણે અ�ગસ ��ુ �ાર. 
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(૦૭) હ. ઇમામ મોહમમ્ ત�ર અલ�યહસસલામસે 

ઇષારસા �ાાણે શહર્ �ાર. 

 

ઝા�ાસ, અહદમ્ રબસ અબી ્ા� ૂ્ સો િસ�ટસો 

્ોસત હતો અસે એહમ્ રબસ ્ા� ૂ્ , મોઅતિસમ 

અબબાસીસા ્ોામા� �ખુય �ાઝી હતો. 

ઝા�ાસ �હદ છે : �ુ� એ� �્વસ �ા�સા ઘામા� 

બેેો હતો �દ �ા� મોઅતિસમસા ્ાબાામા�થી �વુા��વા� 

થતો પાછો આવયો, અસે આવતાસી સાથે �હદવા લાગયો 

: �ાશ, �ુ� આજથી વીસ વાસ પહદલા માર ��ૂો હોત 

અસે આ �ાાબ �્વસ જોવો સ પડત. 
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પછર �ા�એ ��ુ� : આજ ્ાબાામા� ાઝા 

અલ�યહસસલામસા ફાઝ�્  મોહમમ્ ત�ર 

અલ�યહસસલામએ મસે �સવા �� છે. 

ઝા�ાસ �હદ છે : મ� �છૂ�ુ� �દ �ુ� બન્ુ� ? 

�ા� અહદમ દ્ બતાવ્ ુ�દ આજ મોઅતિસમસી 

પાસે એ� ચોાસે લાવવામા� આવયો. શહા્તો સ�ા 

હતી અસે ચોાદ પણ ��લૂાત �ાર લીધી હતી. 

મોઅતિસમે ્ાબાામા� મસે �છૂ�ુ� �દ આસી 

શાઈ સઝા �ુ� છે ? 
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મ� ��ુ� : તેસા હાથસી હથેળર �ાપી સા�વામા� 

આવે. મોઅતિસમે ��ુ� : તમાાા પાસે તેસી �ુ� ્લીલ 

છે ? 

મ� ��ુ� �દ ચોાસા િવશે અલલાહ તઆલાએ 

�ુાઆસે મ�્મા� શાઈ હ્મા� આમ ��ુ� છે : ચોાર 

�ાવાવાળો ��ુષ હોય �દ �ી તો તેસા હાથ �ાપી સા�ો 

અસે જોઈએ �દ હાથ �ા� �ધૂી લા� ુપડદ છે ? તો તેસા 

માટદ તયમ�મુસી આયત મૌ�ૂ્ છે. ‘‘ફમસ� ૂબે 

વો�ૂહદ�ુમ વ અય્ર�ુમ િમન� ૂ ’’ તયમ�મુમા� ચહદાા અસે 

હાથોસો મસાહ �ાો અસે વાત સ�ર છે �દ તયમ�મુમા� 

હાથસી હથેળર પા જ મસાહ �ાો અસે વાત સ�ર છે �દ 
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તયમ�મુમા� હાથસી હથેળર પાછળ જ મસાહ �ાવામા� 

આવે છે એટલે શબ્ ય્સો ઉપયોગ હથેળર પા જ 

થાય છે. 

્ાબાામા� મૌ�ૂ્ �દટલા� આરલમોએ માાાથી 

િવ�ધધ મત આપતા ફતવો આપયો �દ ચોાસો �ાૂો હાથ 

�ભેથી �ાપી સા�વામા� આવે , તેઓસી ્લીલ એ હતી 

�દ �ુાઆસે મ�્મા� ચોાસો હાથ �ાપવાસો ��ુમ 

આપવામા� આવયો છે અસે તે�ુ� પમાણ સ�ર �ાવામા� 

સથી આવ્ુ�. અસે �ભાથી લઈસે  ગળરઓ �ધૂી �ાૂા 

બા�ુસે હાથ �હદવામા� આવે છે. એટલે �ાૂો હાથ ��ુર 

માત હથેળર સે �ાપવી ેર� સથી. ્ાબાામા� એ સમયે 
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હ. ઇમામ મોહમમ્ ત�ર અલ�યહસસલામ પણ મૌ�ૂ્ 

હતા. �લીફાએ તેમસા તાફ મ� �ાર ��ુ� �દ આપ 

અમસે તમાાો દ�રટ�ોણ બતાવો. 

હ. ઇમામ મોહમમ્ ત�ર અલ�યહસસલામએ ��ુ� 

: આ અ�સુ�ધાસમા� આરલમોએ પોતાસા િવચાાો વયકત 

�ાર ્રધા છે. એટલે માાાથી મા� દ�રટરબ��ુ �છૂવાસી 

જ�ાત સથી. 

�લીફાએ ��ુ� : �ુ� આપસે �ુ્ ાસી કસમ આ� ુ

�� �દ આપ આ મસઅલામા� પોતાસો મત જ�ા બતાવો. 

તો ઇમામ જવા્ અલ�યહસસલામએ ��ુ� : તમે જયાાદ 

હવે મસે કસમ આપી છે તો સા�ભળો , એહલે ��ુતસા 
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આરલમોએ ્ શાઈ હ્ બયાસ �ાર છે તેઓસે તેમા� 

ધો�ો થયો છે. ચોાસો હાથ સ તો હથેળરથી �ાપવામા� 

આવે અસે સ તો �ાૂો બા�ુ �ાપી સા�વામા� આવે. 

બલ�દ તેસી ચાા  ગળરઓ �ાપવામા� આવે , તેસી 

હથેળર અસે ��ુે ાસે ાહદવા દ્વામા� આવે. 

�લીફાએ �છૂ�ુ� : આપસી પાસે તેસી �ુ� ્લીલ 

છે ? 

ઇમામે ��ુ� : �ોઈ �સુલમાસ ચોાર �ાવા પછર 

�ાફા સથી થઈ જતો. તે િસયમ �જુબ �સુલમાસ ાહદ 

છે. અસે �સુલમાસ પા સમાઝ વા�જબ છે. અસે 

સમાઝસો �ખુય ભાગ સજ્ો છે. અસે હ. ા�લેૂ �ારમ 
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સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ�ુ� ફામાસ છે : 

સજ્ો સાત અવયવોથી થાય છે. મો�ુ , બે હાથ , બે 

ગોેણ, બે પગો. અસે જયાાદ તમે �ોઈસા હાથ હથેળર 

યા �ભાથી �ાપશો તો તેસા પાસે હાથ જ સહ� ાહદ. તો 

તે સજ્ો �દવી ારતે �ાશે ? અસે અલલાહ તઆલા�ુ� 

ફામાસ છે સજ્ાસા સથળો અલલાહ માટદ છે ્ ચીજ છે 

જ અલલાહસી તો તેસે �ાપી સથી શ�ાતી. મોઅતિસમે 

્વી આપ અલ�યહસસલામસી ્લીલો સા�ભળર તો તે 

ઘણો �શૂ થયો અસે ઇમામ જવા્ અલ�યહસસલામસા 

ફતવા પમાણે તેણે ચોાસી ચાા  ગળરઓ �ાપવાસો 

��ુમ આપયો.  
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ઝા�ાસ �હદ છે : �ુ� જોતો ાહો �દ �ા� પોતાસા 

દ�રટરબ��ુસા �ોટા ેાવા પા ઘણો ઉ્ાસ ાહદતો હતો. તે 

તણ �્વસ પછર �લીફા પાસે ગયો અસે ��ુ� �દ �ુ� 

આપસો સમ��ાા ��. અસે સમ� હલાલીસે પોતા સી 

પા ફાજ સમ�ુ ��. મસે ડા છે �દ જો મ� આપ�ુ� ભ� ુસ 

ઇચછ્ ુતો �ુ� ્ોઝ��ુ� બળતણ બસી જઈશ. 

�લીફાએ �છૂ�ુ� : બતાવો , �ુ� �હદવા મા�ગો છો 

? તો �ા�એ ��ુ� �દ ્ાબાામા� આપસી પાસે આરલમો 

અસે ફ�રહોસી ઇલમી ચચાર થાય છે તો એ સમયે 

અમીાો, વઝીાો અસે ાા�યસા બી� વડદાાઓ પણ 

મૌ�ૂ્ હોય છે એટલે આ ચચારઓ ્ાબાામા� જ �તમ 
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સથી થઈ જતી બલ�દ તે�ુ� �સુાાવતરસ �ાૂા ાા�યમા� 

સા�ભળવામા� આવે છે. આપે બધા આરલમોસો મત 

�ુ�ાાવી સા� સ �ુર �દમ�દ મોહમમ્ ત�ર 

અલ�યહસસલામસી વગ અસે પભાવમા� વધાાો થઈ 

ગયો. અસે આપ આ વાત સાાર ારતે �ણો છો �દ 

�સુલમાસોસો એ� વગર તેમસે પહદલે જ પોતાસો 

માગર્શર� અસે આગેવાસ સમ્ છે. અસે મસે એ ભય 

છે �દ સ��મા� બી� લો�ો પણ તેમસા અ�યુાયી બસી 

જશે અસે આપસા વ�શમા�થી ર�લાફત સ્ા માટદ િસ�ળર 

જશે. 
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બા્શાહ ઇષાર�ોા �ા�સા શબ્ોથી ઘણો 

પભાિવત થયો અસે ��ુ� �દ તમે માાર  �ો �ોલી 

સા�ી અસે �ુ્ ા આ �ભેુચછાસી તમસે જઝા આપે. 

ચોથે �્વસે તેણે પોતાસા �ાાભાારસે ��ુમ 

આપયો �દ તમે એ� ્ાવતસી વયવસથા �ાો ્મા� ફાઝ�્ દ 

ાઝા અલ�યહસસલામસે પણ બોલાવવામા� આવે. 

્ાવત તૈયાા થઈ અસે તેસા માટદ ઇમામ ત�ર 

અલ�યહસસલામસે આમ�તણ આપવામા� આવ્ુ�. તો આપે 

ફામાવ્ુ� : તમસે તો સાાર ારતે �બા છે �દ �ુ� આવી 

્ાવતોમા� ભાગ સથી લેતો. પા�� ુઇમામ 

અલ�યહસસલામથી વાા�વાા આગહ �ાવામા� આવયો તો 
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આપ અલ�યહસસલામએ એ આ ્ાવત મા� ભાગ લીધો. 

આપ �ફુાા પા બેેા. આપસી સામે ભોજસ ાા�વામા� 

આવ્ુ�. આપે એ� �ોરળયો ભારસે �ાધો તો ઝહદા�ુ� 

ભાસ થ્ુ�. એટલે આપ ઊેરસે જવા લાગયા. ઘાધણીએ 

��ુ� �દ આપ આટલી જલ્ર �દમ પાછા જઈ ાહા છો. તો 

આપે ફામાવ્ુ� : �ુ� ્ટલો જલ્ર તમાાા ઘાદથી ચાલયો 

�દ એ જ વધાાદ સા�� છે. 

એજ ઝહદાસા �ાાણે એ� �્વસ પછર આપસી 

શહા્ત થઈ. 
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(૦૮) �ીઓસી ઇષાર 

 

ઇબસે અબી લયલા એહલે ��ુતસા મશ�ાુ 

�ા� થઈ ગયા છે. એ� �્વસ તેઓ મન�ાૂ ્વાસ�રસા 

પાસે બેેા હતા �દ મન�ાૂદ ��ુ� : �દટરલ� વ�ત �ા�ઓ 

પાસે ઘણા �્લચશપ ��ુ�ૃમાઓ આવે છે. જો તમાાર 

પાસે �્ર �ોઈ ાિસ� ��ુ�ૃમો આવયો હોય તો તમસે 

સ�ભળાવો. 

ઇબસે અબી લયલાએ ��ુ� : � હા , �દટરલ� 

વ�ત અમાાર પાસે ાિસ� ��ુ�ૃમાઓ આવે છે , �ુ� 
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આપસે એ� અજબ અસે િવરચત ��ુ�ૃમાસો અહદવાલ 

સ�ભળા� ુ��. 

એ� �્વસ એ� �ઢુર અસે �્�પી ઔાત માાર 

પાસે આવી અસે ાોઈ ાોઈસે ��ુ� �દ �ા� સાહદબ આપ 

મસે નયાય અપાવો. 

મ� ��ુ� : તાાા પા �ોણે અતયાચાા �� છે ? 

�ધૃધાએ ��ુ� : માાા પા માાર ભતી�એ �લમ 

�� છે. આપ તેસા �લમસો ઇલાજ �ાર મસે નયાય 

અપાવો. 
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મ� અ્ાલતમા� તેસી ભતી�સે બોલાવી. અસે 

તે અતય�ત �ુ�્ ા �ી હતી. મા� માસ� ુછે �દ જ�તસી 

�ાુો તેસાથી વધાાદ �પાળર સહ� હોય. 

મ� એ ઓાતસે બચાવસો હ� આપયો , અસે 

�છુ્ુ� �દ, �ાર હ�રકત �ુ� છે? 

તેણે બતાવ્ુ� �દ �ુ� આ �ધુધાસી ભતી� ��. અસે 

આ માાર �ઇ છે. 

�ુ� બાળપણમા� જ યતીમ થઇ ગઇ હતી અસે 

માાર આ �ઈએ જ પાળર પોષીસે મોટર �ાર , જયાાદ 

જવાસ થઈ ગઈ, માાર �ઈએ માાા લગસ એ� સોસીથી 

�ાર ્રધા. તયા� �ુ� ્ાદ� પ�ાાદ આસ�્  અસે �શૂીથી 
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�વસ વીતાવવા લાગી. પા�� ુમાાર આ �શૂી માાર 

�ઈસે જાાય સ ગમી. �દમ�દ તેસી પોતાસી એ� �ુ�વાાર 

�તુી ઘામા� બેેર હતી. અસે માાર �ઈ એ ઇચછવા 

લાગી �દ �ોઈપણ ારતે તેસી �તુીસી શા્ર માાા પિતથી 

થઈ �ય. 

તેણે પોતાસી �તુીસે સાજ શણગાા �ારસે 

સોસીસે ફા�સવાસો ��ુમ આપયો અસે તે �તે તેસા પા 

આિશ� થઈ ગયો. પછર માાા ધણીએ તેસી �તુીસો 

હાથ મા�ગયો. તો તેણીએ ��ુ� �દ �ુ� એ શાત પા માાર 

બેટર તાાા િસ�ાહમા� આપીશ �દ � ુ� તાાર પહદલી પ�તસસા 

તલલા�સો હ� મસે આપી દ્. 
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માાો ધણી ્ તેસી બેટર પા માર પડતો હતો , 

તેણે માાર તલલા�સો હ� માાર �ઈસે આપી ્રધો. 

તેસી �તુીસી શા્રસે હ� થોડા �્વસ થયા 

હશે �દ માાર �ઈએ મસે તલલા� આપી ્રધી. અસે �ુ� 

ાોતી ધોતી પિતસા ઘાદથી �ઈસા ઘાદ આવી ગઈ. 

પછર મ� માાર �ઈથી વેા લેવાસો િસણરય ��. 

જયાાદ તેસો પિત ઘામા� આવતો તો �ુ� પણ �બૂ બસી 

ેસીસે તેસી સામે �તી. હળવે હળવે તે માાો આિશ� 

થઈ ગયો અસે તેણે માાાથી િસ�ાહસી મા�ગણી �ાર , મ� 

િસ�ાહ માટદ એ� શાત ાા�ી �દ જો તે પોતાસી પહદલી 

પ�તસ અથારત માાર �ઈસે તલલા�સો હ� મસે સ�પી દ્ , 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 500 
 

તો �ુ� તેસાથી િસ�ાહ �ાર લઈશ. એટલે માાર �ઈસા 

પિતએ આસા�ાસી વગા મસે પોતાસી પ�તસસે તલલા� 

આપવાસો હ� સ�પી ્રધો. 

પછર મ� તેસાથી િસ�ાહ �ાર લીધા , અસે બી્ 

�્વસે પોતાસો હ� વાપાર મ� માાર �ઈસે તલલા� ્ઈ 

્રધી. અસે આમ માાર �ઈ ઘડપણમા� િસાાધાા થઈ 

ગઈ. પછર �ુ્ાત�ુ� �ા�ુ� �દ થોડા મ�હસા પછર માાો 

આ ધણી માર ગયો. અસે �ુ� બેવા થઈ ગઈ. ઈ�ૃતસા 

�્વસો �ાૂા થવા પછર માાા પહદલા ધણીએ એટલે 

સોસીએ માાાથી પાછા સ�બ�ધ જોડયા અસે િસ�ાહસી 

્ાવત આપી , મ� તેસાથી એ જ શાત લગાવી �દ તે 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 501 
 

પોતાસી પ�તસસે તલલા�સો હ� મસે સ�પી દ્ તો �ુ� 

તેસાથી િસ�ાહ �ાર લઈશ. 

માાા મા� પિતએ મસે પોતાસો શાઈ હ� 

વાપાવાસી ઇ�ઝત આપી ્રધી. પછર મ� તેસાથી 

િસ�ાહ �ાર લીધા અસે થોડા �્વસ પછર મ� માાર 

શો�યસે તલલા� આપી ્રધી. 

આ બધી વાતો �ારસે એ �ીએ મસે ��ુ� �દ 

�ા� સાહદબ ! હવે તમે પોતે ફફસલો �ાો �દ મ� �ુ� �સુોહ 

�� છે. �ુ� માાર �ઈસી �ોટર ઇષારસો િશ�ાા થઈ હતી 

અસે મે તે�ુ� વેા વાળ્ુ� છે. 
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(૦૯) હ. અલી અલ�યહસસલામસો ��ુા્ો 

 

એ� અસાથ છો�ાર �ોઈસા ઘામા� ઉછેા પામી 

ાહર હતી. ઘાધણી મોટદ ભાગે પવાસમા� ાહદતો હતો. 

�તે છો�ાર �ખુત વયસી થઈ ગઈ. �ુ્ ાએ તેસે �પ 

અસે અ�લથી માલા માલ �ાર હતી. ઘામા� 

ઘાવાળરએ િવચા્ુર �દ શ� છે એસે જોઈસે માાો ધણી 

મસ બગાડર બેસે. એટલે તેસી પહદલેથી ાો�થામ �ાવી 

જોઈએ. 
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તેણે મોહલલાસી અ��ુ ઔાતોસે પોતાસી પાસે 

બોલાવી અસે છો�ારસે શાાબ પીવાાવી  ગળર થી 

તે�ુ� �ૌમાયર ભા�ગી સાખ્ુ�. 

થોડા સમય પછર તેસો ધણી ઘાદ આવયો અસે 

પ�તસથી અસાથ બાળાસા �બા �તા �છૂયા.  

�ીએ ��ુ� : આપ તેસા િવશે સ �છુો તો સા�. 

તેણે પોતા�ુ� શીયળ બાબા્ �ુર છે. અસે �ૌમાયર ભા�ગી 

��ુર છે. 

ઘાધણીએ બાળાસે બોલાવી પવસ �� તો તેણે 

કસમો �ાધી અસે પોતાસી �શુીલતાસી ગવાહર આપી. 
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ઘાવાળરએ �દટરલ� �ીઓસે પોતાસા ધણી 

પાસે લાવી ્મણે આ છો�ાર �સેુહગાા હોવાસી સાકી 

આપી. 

છેવટદ ��ુ�ૃમો હ. ઉમાસી અ્ાલતમા� પહ�ચયો. 

અસે તેઓ પણ �ોઈ ��ુા્ો સ આપી શ�ા. ��ુષે 

મા�ગણી �ાર �દ આ ��ુ�ૃમો મૌલા અલી 

અલ�યહસસલામસી ર�્મતમા� ા�ુ �ાવામા� આવે. 

જયાાદ મૌલા અલી અલ�યહસસલામસી પાસે આ ��ુ�ૃમો 

આવયો તો આપે ઔાતસે ફામાવ્ુ� : તાાર પાસે તાાા 

્ાવાસા ગવાહ મૌ�ૂ્ છે ? 
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ઔાતે ��ુ� : � હા , માાા પાસે ઘણી પાડોશી 

ઔાતો સાકી તાર�દ મૌ�ૂ્ છે. 

હ.અલી અલ�યહસસલામએ પોતાસી પાસે 

તલવાા ાા�ી અસે ફામાવ્ુ� : એ� એ� ગવાહસે 

અલગ અલગ પેશ �ાવામા� આવે. 

પથમ �ી ગવાહ પેશ થઈ , આપે તે�ુ� �હદ� ુ

સા�ભળ્ ુઅસે બયાસ સા�ભળવા પછર તેસે એ� �ુ્ 

�માામા� મો�લી ્રધી.  

પછર આપે બી� ગવાહ �ીસે બોલાવી , જયાાદ 

ઔાત હાજા થઈ તો આપે ફામાવ્ુ� : મસે ઓળ�ીસે 

ગવાહર આપ્ અસે એ જોઈ લે �દ માાર પાસે તલવાા 
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ાા�ેલી છે. તાાર પથમ �ીએ મસે �ાૂર વસ� ુ�સથિત 

બતાવી ્રધી છે. જો તે �ુે બોલવાસો પયતસ �� તો 

તે�ુ� પ�ાણામ ઘ�ુ� ભય��ા આવશે. 

ઔાતે ાોઈસે ��ુ� : મૌલા ! � ૂળ હ�રકત  તો 

અમાાર સાથી ગવાહદ આપસે બતાવી જ ્રધી છે. બાળા 

રબલ�ુલ િસ્�ષ છે. ઘા વાળરએ તેસે પોતાસી 

 ગળરથી એબ્ાા �ાર છે , ્થી તેસો ધણી તેસી 

તાફ વળે સહ�. અસે જયાાદ ઘાવાળર તે�ુ� �ૌમાયર 

ભા�ગી ાહર હતી તો અમે છો�ારસે મજ�તૂીથી પ�ડર 

ાા�ી હતી. 
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હ. અલી અલ�યહસસલામએ ત�બીાસી અવાજ 

�ચી �ાર અસે ફામાવ્ુ� : ‘‘્ાિસયાલ પછર �ુ� પહદલો 

શખસ �� ્ણે ગવાહોમા� �ુ્ાઈ સા�ી ્રધી. ’’ પછર 

આપે ��ુમ આપયો �દ ઘાવાળરસે �ુર�ૃતય માટદ �સી 

�ોાડા માાવામા� આવે અસે આપે તેસા અસે તેસા ધણી 

વચચે �ટા છેડા �ાાવી ્રધા. શૌહાદ તેસે તલલા� આપી 

્રધી. અસે આપે ્ાદ� �ી પા ચાાસો �્ાહમ �્ડ 

સાખયો અસે પછર આપે એ ��ુષ સાથે એ બાળ�રસા 

િસ�ાહ �ાાવી આપયા. અસે તેસે મહદા આપવાથી માફ 

ાાખયો. પછર હ. ઉમાદ ્ા�ાસત �ાર �દ આપ અમસે 
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્ાિસયાલ પયગમબા અલ�યહસસલામસો ફફસલો 

સ�ભળાવો. 

આપ અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : ્ાિસયાલ 

મા-બાપ બેઉ તાફથી યતીમ હતા અસે બસી 

ઇસાાઈલસી એ� �ઢુર ઔાત પાસે ઉછેા પામી ાહા 

હતા. એ સમયે બસી ઇસાાઈલ પા એ� બા્શાહ ાાજ 

�ાતો હતો. તેસા પાસે બે �ા� હતા. એ ઝમાસામા� એ� 

સે� શખસ પણ ાહદતો હતો ્ બ�ે �ા�ઓસે ્ોસત 

હતો. અસે �્ર �્ર બા્શાહસા ્ાબાામા� પણ �યા 

�ાતો હતો. 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 509 
 

બા્શાહસે એલચી પ્ા માટદ �ોઈ િવવવા� ુ

પમારણ� શખસસી જ�ાત લાગી તો તેણે �ા�ઓથી 

મવવેાો �� �દ આપ મસે �ોઈ પમારણ� શખસ�ુ� દે�ા� ુ

બતાવો ્થી �ુ� તેસે માાો �ાિસ્ બસાવી એ� સથળે 

મો��ુ�. 

બ�ે �ા�ઓએ એ� સે� માણસ�ુ� સામ 

બતાવ્ુ� : બા્શાહદ એ શખસસે �ાિસ્ બસાવી ાવાસા 

��. તો તેણે જતી વ�તે બ�ે �ા�ઓસે ભલામણ �ાર 

�દ તમો માાર ગેાહાજારમા� માાા ઘા�ુ� ધયાસ ાા�જો. 

એ શખસ ાવાસા થઈ ગયો. બ�ે �ા� વ�તો 

વ�ત તેસા ઘાદ આવતા અસે તેસી પ�તસથી ઘાસી 
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જ��ાયાતો �છૂતા ાહદતા. હળવે હળવે બ�ે �ા�ઓએ 

િસયયત �ાાબ �ાર. ઔાત �પવાસ હતી , બ�ે 

�ા�ઓએ ઔાતસે �સુાહસી ્ાવત આપી. પણ ઔાતે 

તેઓસી ્ાવતસે �ુ�ાાવી ્રધી. 

�ા�ઓએ ઔાતસે ��ુ� : જો � ુઅમાાા �હદવા 

પમાણે અમલ સહ� �ાદ તો અમે તાાા પા વયરભચાાસો 

આાોપ લગાવ�ુ� અસે બા્શાહ તસે સ�ગસાા �ાવાસો 

��ુમ �ાર �ાર દ્શે. �ા�ઓસી ધમ�ર સા�ભળરસે પણ 

ઔાતે તેઓસી વાત સ માસી. 
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પણ �ા�ઓએ તેસા પા રઝસાસો આાોપ 

સાખયો અસે બા્શાહ પાસે ગવાહર આપી �દ અમે આ 

ઔાતસે શાઅ િવ�ધધ �ૃતય �ાતા જોઈ છે. 

બા્શાહદ �ા�ઓસે ��ુ� �દ �ુ� તમાાર ગવાહરઓ 

ા્ સથી �ાતો પણ શાઈ હ્ તણ �્વસ પછર �ાર 

�ારશ. પછર બા્શાહદ �ાૂા શહદામા� ઢ�ઢદાો િપટાવયો �દ 

ચોથે �્વસે ફલાણી ઔાતસે શાઅ િવ�ધધ �ૃતય માટદ 

સ�ગસાા �ાવામા� આવશે. 

તી� �્વસે બા્શાહદ વઝીાસે ��ુ� �દ વઝીા ! 

�ા�ઓસી ગવાહર પણ ભાોસાપાત છે , પા�� ુમા� �્લ 

ગવાહર આપે છે �દ તે �ી િસ્�ષ છે. 
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વઝીાદ ��ુ� : બા્શાહ સલામત ! મા� પોતા�ુ� 

�્લ પણ ઔાતસે િસ્�ષ ેાાવે છે. પછર વઝીા 

શહદાસી તાફ ગયો. જો્ ુ�દ એ� સડ�સા ��સાાદ બાળ�ો 

ામી ાહા છે. અસે તેમા� ્ાિસયાલ પણ મૌ�ૂ્ છે. 

્ાિસયાલે બાળ�ોસે ��ુ� : બેસી �ઓ. �ુ� બા્શાહ �� 

અસે આ માાા બે �ા� છે અસે આ એ �ી છે ્સા પા 

�ા�ઓએ આાોપ ��ુો છે. હવે �ુ� ફફસલો �ારશ. 

જયાાદ વઝીાદ બાળ�ોસો આ �ેલ જોયો તો તે 

તયા� જ ાો�ાઈ ગયો અસે �્લચશપીથી અ્ાલતસી 

�ાાવાઈ જોવા લાગયો. 
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બાળ�ોએ માટરસો ઢગલો ભેગો ��. ્સે 

્ાિસયાલે પોતા�ુ� િસહા�સસ બસાવ્ ુઅસે તેસા પા 

બેસી ગયો , લા�ડરસી એ� તલવાા પોતા પાસે ાા�ી , 

પછર ��ુમ આપયો �દ એ� �ા�સે અ્ાલતમા� ા�ૂ 

�ાવામા� આવે. એટલે એ� �ા�સે તેસી પાસે લાવવામા� 

આવયો. ્ાિસયાલે �છૂ�ુ� : એ બતાવ �દ જયાાદ તે આ 

�ીસે �ુર�ૃતય �ાતા જોઈ તો વયરભચાા �ાસાા ��ુષ 

�ોણ હતો ? અસે સમય �ુ� હતો ? અસે �્વસ �ો હતો 

? અસે તમે તેસા ઘાસા �ા ્ાવા્થી ્ા�લ થયા 

હતા ? 
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બાળ� ્ �ા� બનયો હતો બધા સવાલોસા 

જવાબો આપયા. પછર ્ાિસયાલે ��ુ� : આ �ા�સે બી� 

�ા�થી સ મળવા દ્વામા� આવે. અસે બી� �ા�સે 

માાર અ્ાલતમા� ા�ૂ �ાવામા� આવે. 

બીજો બાળ� ્ �ા� બનયો હતો અ્ાલતમા� 

પેશ થયો અસે ્ાિસયાલે તલવાા દ્�ાડર ��ુ� �દ 

તમાાો સાથી મસે બધી હ�રકતસી સાચી િવગત આપી 

��ુો છે , જો તે �ુે બોલ્ ુતો �ુ� તસે �તલ �ાર 

સા�ીશ. બીજો ગવાહ તાત જ ગભાાવા લાગયો અસે 

પોતાસા �ૂેસો ઇ�ાાા �ાર લીધો. 
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્ાિસયાલે ત�બીાસો સાાો લગાવી ��ુ� �દ �ા� 

�ૂેા છે. અસે ઔાત સાચી છે. આ બ�ે �ા�ઓસે �તલ 

�ાર દ્વામા� આવે. 

વઝીાદ ્વી અ્ાલતસી �ાાવાઈ જોઈ તો 

્ોડતો ્ોડતો બા્શાહ પાસે ગયો અસે તેસે �ાૂર 

અ્ાલતી �ાાવાઈસી �બા આપી. 

બા્શાહ આ વાતસે પોતા માટદ �પુત સ��દત 

સમજયો અસે બ�ે �ા�ઓસે પોતાસા ્ાબાામા� 

બોલાવયા અસે બ�ેથી અલગ અલગ બયાસ લીધા તો 

�ા�ઓ�ુ� �ૂે �લુીસે સામે આવી ગ્.ુ બા્શાહદ ��ુમ 

આપયો �દ �ા�ઓસે �તલ �ાર સા�વામા� આવે. 
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(૧૦) અસાવચેત �શુામ્ર 

 

�ારલ્ રબસ સફવાસ �હદ છે �દ �ુ� અબબાસી 

�લીફા સફફાહસા ્ાબાામા� ગયો , જયાાદ ્ાબાામા� 

એ�ા�ત થ્ુ� તો મ� ��ુ� : જો આપ ા� આપો તો �ુ� 

આપસે એ� સલાહ આ�ુ�. પા�� ુશાત એ છે �દ એ 

્ાિમયાસ અહ� �ોઈ આવે સહ�. 

સફફાહદ ્ાબાસોસે ��ુમ આપયો �દ હમણા 

�ોઈસે �્ા સ આવવા દ્જો. પછર સફફાહદ મસે �છૂ્ુ� 

�દ હવે બતાવ � ુ� �ુ� �હદવા મા�ગે છે ? 
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મ� ��ુ� : અલલાહ તઆલાએ આપસે ર�લાફત 

આપી છે. ્સા માટદ વષ�સા વષ� આપસે ચળવળ 

ચલાવવી પડર. આપે ઘણી �ુાબાસીઓ આપી પણ �ુ� 

જોઈ ાહો �� �દ આપે ર�લાફતથી લેશ લાભ ઊેાવયો 

સથી. 

સફફાહદ ��ુ� : તો �ુ� �ુ� ��� ?  

મ� ��ુ� : આપ આ એ� પ�તસસે સ�ભાળરસે બેેા 

છો, સહ�તા ઘણી �વુણર વ્સસી �ુ�્ ારઓ આપસા 

ઘામા� બેસવા તૈયાા છે. 

તેણે ��ુ� �દ �ાદ�ા તે સા� ુ��ુ� છે , આજ �્સ 

�ધૂી મ� એ તાફ ધયાસ જ સથી આપ્ુ�. 
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�ારલ્સા જવા પછર સફફાહસી પ�તસ ઉમમે 

સલમા આવી તો તેણે જો્ ુ�દ તેસો પિત હાથમા� �લમ 

લઈસે ��ડયા પા જોાથી માાર ાહો છે. 

પ�તસએ �છૂ્ુ� : �ે�ાયત તો છે ? આપ 

આટલા બધા વયા�ુળ �દમ છો ? 

સફફાહદ ��ુ� : �ળૂ વાત એમ છે �દ �ારલ્ 

રબસ સફવાસે મસે એ� સલાહ આપી છે અસે �ુ� અતયાાદ 

તેસા પા જ િવચાા �ાર ાહો ��. 

પ�તસએ �છૂ્ુ� : તેણે �ુ� સલાહ આપી ? 
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�લીફાએ પ�તસ સામે તેસી �ાૂર યોજસા ાા�ી 

્રધી. ઉમમે સલમાએ ��ુ� : તો પછર આપે એ 

હાામઝા્ાસે �ુ� જવાબ આપયો ? 

સફફાહદ ��ુ� : તેણે માાર ભલાઈસી વાત �ાર 

હતી અસે ત� એસે ગાળો આપવી શ� �ાર ્રધી ? 

ઉમમે સલમા �લીફાસી પાસેથી ઊેરસે આવી 

અસે �લુામોસી એ� ટોળરસે બોલાવી ��ુ� : મ� આજસા 

�્વસ માટદ તમસે પાળર મોટા �ાર છે, તમે �ઓ, જયા� 

�ા�ય પણ �ારલ્ મળે તેસે �બુ મેથી પા� જમાડો 

પણ તેસે �સથી માાવાસી �ોિશશ સ �ા જો. ઉમમે 

સલમાસા મો�લેલા �લુામો બ�ામા� આવયા તો 
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તેઓસે �ારલ્ બ�ામા� જ મળર ગયો તેમણે તેસે �બૂ 

ઢરબી સાખયો. �ારલ્ ઘણા �્વસ �ધૂી પથાારમા� 

પડયો ાહો. 

થોડા �્વસ પછર હાવા ફાવાસે લાય� થયો 

તો �લીફાસો એ� �લુામ તેસી પાસે આવયો અસે ��ુ� : 

�લીફા તસે ્ાબાામા� યા્ �ાદ છે. 

ડાતા ડાતા અસે �ા�પતા �ા�પતા �ારલ્ 

્ાબાામા� ગયો. પા્ા પાછળ તેસે ��ઈ હોવાસો 

અણસાા આવયો. �્લમા� સમ� ગયો �દ હોય સ હોય 

આ મોહતામા ્ પા્ા પાછળ બેેર છે �લીફાસી 

પ�તસ છે. 
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�લીફાએ ��ુ� : �ારલ્ ! ઘણા �્વસથી તમે 

દ્�ાણા સહ�, �ૈ�ાયત તો હતી ?  

�ારલ દ્ ��ુ� : � હા , �ુ� થોડા �્વસ પહદલા 

બીમાા પડર ગયો હતો એટલે આપસી ર�્મતમા� 

હાજા સ થઈ શ�ો. 

�લીફાએ ��ુ�  : તમે એ� �્વસ મસે એ� 

સલાહ આપી હતી. �ુ� ઇચ� � ફારવાા એ જ વાત �હો. 

�ારલ દ્ ��ુ� : એ �્વસે મ� ��ુ� હ� ુ�દ 

અાબીમા� શો�સે ઝાહ �હદ છે અસે આ શબ્ 

ઝાામા�થી િસ�ળયો છે. તો �ણે શો� ઇનસાસ માટદ 

�કૂસાસ જ �કૂસાસ છે. બે પ�તસઓ ાા�વાથી મો�ુ 
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બી�ુ �ોઈ �કૂસાસ સથી. બલ�દ �ુ� તો એમ �હરશ �દ 

ઘામા� �સીઝ ાા�વી પણ �તાાથી �ાલી સથી. બે 

પ�તસઓસા પિતસો ્ા�લો એવો છે �દ �ણે ઇનસાસ બે 

�ગાાા વચચે �તૂો હોય. �્ર આ બા�ુસા �ગાાાસી 

ગામી સહદ છે તો �્ર બી� બા�ુસા �ગાાાસો તાપ 

સહદ છે. 

સફફાહદ ��ુ� : સહ� , એ �્વસે તમે એ વાત 

સહોતી �ાર. 

�ારલ દ્ ��ુ� : જસાબ , ચાા પ�તસઓ ઇનસાસ 

માટદ િસા�તા �ુ:� વયથા અસે િપડા�ુ� �ાાણ બસે છે. ્ 

શખસસી ચાા પ�તસઓ હોય તે શખસ ઘણો મઝ�મૂ છે. 
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�ા� તો તેઓસી માગણીઓ �ાૂર �ાદ સ�હ�તા સ�ત 

કસોટર માટદ તૈયાા થઈ �ય. જો એ� પ�તસથી હસીસે 

વાત �ાશે તો તણ પ�તસઓ તેસાથી સાાાજ થઈ જશે. 

સા�પ ઇનસાસ માટદ એટલો �તાસા� હોતો સથી , ્ટલી 

�દ ચાા પ�તસઓ �તાસા� હોય છે. 

સફફાહદ ��ુ� : સહ� , તે �્વસે તમે એ વાત 

સહોતી �ાર. 

�ારલ દ્ ��ુ� : � હા ! મ� ��ુ� હ� ુ�દ �ાૂા 

અાબમા� બસી મ�રમ �ચો �બીલો છે. અસે એ 

�બીલામા� આપસી પ�તસ ઉમમે સલમા એ� મધમધ� ુ

�રુપ છે. �ણી બસી મ�રમસા બાગમા� આપસી પ�તસ 
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�ીલ� ુ�લ છે. મ� તો એ �્વસે ��ુ� હ� ુ�દ આવી પ�તસ 

તો �ુ્ ાસી ભેટ છે અસે તેસી હાજામા� બી� પ�તસસો 

મસમા� િવચાા પણ સ લાવો. 

સફફાહદ આ સા�ભળર ��ુ� : � ુમોટો �ુેો છે અસે 

તાાા ્વો �ુેો બીજો પે્ા થ�ુ� ��ુશ�લ છે. 

�ારલ દ્ તાત જ ��ુ� : �લીફા સાહદબ , આપ 

પોતે જ નયાય �ાો , �ુ�ુ બોલ� ુવધાાદ સા� છે �દ 

આપસી પ�તસ ઉમમે સલમાસા સો�ાોથી �તલ થ� ુ

વધાાદ સા� છે ? 
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આ સા�ભળર સફફાહ હસી હસીસે બેવડો વળર 

ગયો અસે ઉમમે સલમાસા ર�લર�લાહટસી અવાજ પણ 

બહાા �ધૂી આવી. 

�ારલ્ પોતાસા ઘાદ પાછો ફય� તો સફફાહસી 

પ�તસએ હ�ા હ�ા ્રાહમસી પા�ચ થેલીઓ તેસા ઘાદ 

મો�લાવી. 
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(૧૧) ઇ�બલસ �ફાઔસસા ્ાવા્ 

 

�હદવાય છે �દ જયાાદ �ફાઔસે �ુ્ ાઈસો ્ાવો 

�� તો એ� વ�ત ઇ�બલસે તેસા ્ાવા� પા ટ�ોા 

�ાર. �ફાઔસે �છૂ્ુ� : �ોણ ? તો ઇ�બલસે ��ુ� : �ુેા , 

� ુ�દવો �ુ્ ા છે �દ તસે એ પણ �બા સથી �દ તાાા 

્ાવા્ �ોણ આવ્ુ� છે ? �ુ� તાાો ઉસતા્ ઇ�બલસ ��. 

પછર �ફાઔસ અસે ઇ�બલસ એ�ેા બેેા. 

�ફાઔસે ��ુ� �દ �ુ� ઘણો મોટો �સેુહગાા ��. અસે � ુ� 

પણ મોટો સમ�હાામ છો. તાાો અ�ભુવ ઘણો િવશાળ 
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છે. તસે માાાથી અસે તાાાથી પણ �ોઈ મોટો �ાુો 

દ્�ાણો ? 

ઇ�બલસે ��ુ� : � હા , ઇષાર�ોા આપણા બ�ેથી 

વધાાદ �ાુો છે. આ ઇષારએ તો મસે શયતાસ ા�મ 

બસાવયો છે અસે આજ ઇષારએ તસે મલઊસ બસાવયો 

છે. 
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(૧ા) �દટરલ� �ાવાયતો 

 

ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમએ એ� �્વસ પોતાસા સહાબાથી ��ુ� : લક 

આપો, તમાાામા� પાછલી ઉમમતોસી એ� બીમાાર છે ્ 

ઘા �ાર ગઈ છે. અસે આ બીમાાર�ુ� સામ ઇષાર છે. 

તેસાથી વાળ સથી �ાતા પણ તે ઇનસાસસા ્રસસે 

તબાહ �ાર દ્ છે. તેસાથી બચવાસો એ� જ ઇલાજ છે �દ 

ઇનસાસ પોતાસા હાથ ાો�ર ાા�ે અસે �ભસે બચાવે 

અસે પોતાસા મોઅિમસ ભાઈસે મેણા સ માાદ. 
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ઇમામ સા�્� અલ�યહસસલામએ અ� ૂજઅફા 

રબસ સોઅમાસ અહવલથી ��ુ� : તમાાામા� સૌથી 

વધાાદ મસે એ લો�ોથી સફાત છે ્ઓ મોટાપ�ુ� દ્�ાડદ 

છે અસે ્ઓ ચાડર �ાય છે. અસે પોતાસા ભાઈઓસી 

ઇષાર �ાદ છે. તેઓસે માાાથી �ોઈ સ�બ�ધ સથી.અસે સ 

માાો તેઓથી �ોઈ વાસતો છે. 

પછર આપે ફામાવ્ુ� : માાા ્ોસતો તો એ લો�ો 

છે ્ અમાાા ��ુમસે માસે અસે અમાાા પગલે ચાલે 

અસે અમાાા સવ� �ામોમા� અમા� અ��ુાણ �ાદ. પછર 

આપે ફામાવ્ુ� : �ુ્ ાસી કસમ , જો તમાાામા�થી �ોઈ 

જમીસસા વજસ બાાબા સો� ુઅલલાહસા માગરમા� �ચર 
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�ાદ પછર �ોઈ મોઅિમસસી ઇષાર �ાદ તો તે સો� ુ

્ોઝ�મા� તપાવી તેસે ડામ દ્વામા� આવશે. 

હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� : ઇષાર�ોા ઇષાર પામેલાસી પહદલા પોતા�ુ� 

�કૂસાસ �ાદ છે. ્વી ારતે ઇ�બલસસે હસ્સા �ાાણે 

લઅસત મળર અસે આ્મસે પસ�્ ગી�ુ� અસે 

�હ્ાયત�ુ� સથાસ અસે �ુ�ટાએલા અસે ઓહ્ો 

પામેલાસો માતબો મળયો. એટલા માટદ ઇષારસો ભોગ સ 

બસો ઇષાર�ોા સ બસો. �દમ�દ ઇષાર�ોા�ુ� પલ�ુ� હલ�ુ 

હોય છે. તે�ુ� �ાાણ એ છે �દ તેસી સે�રઓ ઇષારસો ભોગ 

બસેલાસા આમાલમા� ગણી લેવામા� આવે છે. અસે ાોઝી 
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અલલાહ તાફ વહફચાઈ ��ુર છે. એટલે ઇષાર�ોાસી ઇષાર 

તેસે �ુ� ફાય્ો આપશે અસે ઇષારસો ભોગ બસસાાસે �ુ� 

�કૂસાસ �ાશે. 

ઇષાર� ુ� �ળૂ �્લ�ુ�  ધળાપ� ુછે. અસે 

અલલાહસી સેઅમતોસો ઇન�ાા છે અસે આ બ�ે �ણુો 

�ુફસા માટદ બે પા�� છે. આ જ ઇષારએ આ્મસા �તુસે 

સ્ાસી હતાશામા� સાખયો હતો અસે ઇષારએ તેસે એવો 

હલા� �� �દ ્સાથી બચવાસો �ોઈ માગર સથી. 

હ. ઇમામ �સૂા �ારઝમ અલ�યહસસલામ એ 

�હશામ રબસ હ�મસે ફામાવ્ુ� : મઅાદફત અસે �ુ્ ાસી 

ઓળ� પછર ્ વસ� ુઇનસાસસે અલલાહસી િસ�ટ �ાદ 
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છે તે સમાઝ, મા-બાપ સાથે ભલાઈ અસે ઇષાર -પોતાસા 

વ�ાણ અસે પોતાસી મોટાઈસે તયાગ�ુ� છે. 

 

*-*-*
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પ�ાણ-૭ :  િવષય :- ધૈયર અસે 

સહસશીલતા 

 

(૦૧) ધૈયર અસે સહસશીલતા સફળતાસી ચાવી છે 

 

અાબી સા�હતયમા� અસમઈ ઉચચ �કાસા 

આરલમ થઈ ગયા , તેઓ પોતાસી �હાસી સ�ભળાવયા 

�ાતા હતા �દ �ુ� િવદાથ��ાળમા� ઘણો ગારબ અસે 

િસધરસ હતો. �ુ� ાોજ જયાાદ પડવા જતો હતો તો 

ાસતામા� એ� શા� ભા� વેચવાવાળાસી �ુ�ાસ પડતી 

હતી, ્સો મારલ� એ બેશામ શખસ હતો. તે મસે 
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��તાબો બગલમા� ઉપાડદલ જોતો તો �હદતો �દ ��ુર આ 

સ�ામો અભયાસ ��ૂર ્ઈ સા� ુમો�ુ �ામ�ાજ શ� �ાર 

દ્. ્થી તસે બે વ�તસી ાોટલી તો સસીબ થાય. એ� 

�્વસ તો તેણે િસલરજતાસી હ્ �ાર સા�ી. મસે 

��તાબો ઉપાડદલ જોઈસે તેણે ��ુ� : ��ૂર આ્મી ! આ 

�ાગળ ચોપડરઓ �ોઈ �ાડામા� સા�ી દ્ અસે ઉપા 

પાણી સા� ્થી એ લીલીછમ થઈ �ય. 

�ુ� ્ાાોજ તેસા �ડવા વેણ સા�ભળતો ાહો અસે 

�પૂ�ર્રથી જાસ પા�પતમા� લાગયો ાહો. �તે �ુ� જાસ 

મેળવવામા� ફળરેતૂ થઈ ગયો. પણ અમ છતા માાા 

પાસે પહદાવા માટદ ઢ�ગસા �પડા �ધુધા સહોતા. 
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એ� �્વસ �ુ� માાા ઘામા�થી િસ�ળર બ�ા 

જવા લાગયો તો મ� એ� પાડોશીસે જોયો �દ તે ણે શેારમા� 

જ હવા્ાા છાપ� ચણાવી લી� ુછે. ્સા �ાાણે શેાર 

સાસી થઈ ગઈ છે અસે ઘોડદ સવાા આ્મી માટદ તયા�થી 

પસાા થ�ુ� ��ુશ�લ થઈ ગ્ુ� છે. 

આ હાકત જોઈ મ� પાડોશીસે ��ુ� : અલલાહસા 

બ�્ ા ! આ શેાર પા માાો પણ ��ઈ� હ� છે. તમાાદ આ 

છાપ� ગલીમા� સ બસાવ�ુ� જોઈએ. 

પાડોશીએ ��ુ� : જયાાદ તમે અમાારમા� બેસી 

અહ�થી પસાા થશો તો બેશ� મા� છાપ� તોડર 
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સા�જો. તેસી આ વાત સા�ભળર �ુ� તો �સૂસા � ૂ�ટ 

પીઈસે ાહર ગયો. 

એ� �્વસ �ુ� માાા ઘામા� બે દેલ હતો �દ 

બસાાસા અમીાસા �ાિસ દ્ માાો ્ાવાજો �ટ�ટાવયો. 

અસે મસે બસાાસા અમીાસો સ�્ દશ આપયો �દ આપ 

અમાાર પાસે આવો અસે અમે આપસે �લીફા હા�સસા 

�તુો અમીસ અસે મા�સૂસા ઉસતા્ બસાવી બગ્ા્ 

મો�લ�ુ�. 

મ� �ાિસ્સે ��ુ� : માાર પાસે તો પહદાવાસા 

�પડા પણ સથી. અસે �ુ� આ �પડામા� અમીાસી પાસે 

હાજા થવાથી લાચાા ��. 
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થોડરવાા પછર �ાિસ્ માાા માટદ ��મતી વ�ો 

લાવયો અસે તેસી સાથે એ� હ�ા િમસ�ાલ સો� ુપણ 

લાવયો. �ુ� સવા વ�ો પહદાર અમીાદ બસાા પાસે ગયો. 

તેણે ��ુ� �લીફા હા�સ ાશી દ્ મસે ��ુમ આપયો છે �દ �ુ� 

તમસે તેસા �તુો અમીસ અસે મા�સૂસા િશકણ માટદ 

બગ્ા્ ાવાસા ���. 

�ુ� બગ્ા્ ગયો. જયાાદ અમીસ અસે મા�સેૂ 

ભણવાસી શ�આત �ાર તો �લીફા તાફથી સોસાસા 

િસ�ાસા ઘણા થાળ � ૂ�ટાવવામા� આવયા. તે �્વસે મ� 

એટ� ુસો� ુભે�ુ� �ુર. ્સી �ુ� �લપસા પણ �ાર શકતો 
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સહોતો. ત�ુપાા�ત ્ા મ�હસે ્સ હ�ા ્રસાા પગાા 

પણ આપવામા� આવતો હતો. 

અ��ુ સમય પછર હા�સે પોતાસા �તુોસે ��ુમ 

આપયો �દ િમમબા પા બેસી ત�ારા �ાદ. મ� હા�સસે 

બતાવ્ુ� હ� ુ�દ મ� આ બ�ેસે ત�ારા �ાવાસી �ળાથી 

પવીણ �ાર ્રધા છે. �ુમમાસો �્વસ હતો , અમીસે 

હાજા ાહદલાઓ સામે સ�બોધસ �ુર તો હાજા 

ાહદલાઓએ અઢળ� ્ોલત �ુ�ટાવી. હા�સે પણ મસે 

ઘ� ુઇસામ આપ્ુ�. 
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એ �્વસે હા�સે મસે ��ુ� �દ �ુ� તમાાો આભાા 

મા�ુ� ��. તમે માાા �તુોસે તારલમ આપી છે. �ોઈ 

ઇચછા હોય તો બતાવો. 

મ� ��ુ� �દ આપે મસે એટ� ુબ� ુઆપ્ુ� છે �દ 

તયાા પછર ��ઈ બી�ુ મા�ગવાસી જ�ાત જ સથી. �ુ� 

થોડા �્વસ માટદ માાા શહદા બસાા જવા ચા� ુ��. 

હા�સે મસે જવાસી ા� આપી ્રધી. અસે માાા 

ઉપડવા પહદલા બસાાસા ગવરસાસે પત લખયો �દ તે 

ાા�યસા �ાાભાારઓસે લઈસે મા� ઉરમાભ્ુર સવાગત 

�ાદ અસે અેવા�ડયામા� બે �્વસ માાા ઘાદ હાજાર 

આપે.એટલે ્વો �ુ� બસાા પહ�ચયો તો બસાાસા 
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ગવરસાદ માાો શાસ્ાા સત�ાા ��. બસાામા� એ� ઝાર 

ભાદલી �ટણી માાર સવાાર માટદ હાજા હતી. �ુ� એ 

પાલ�ીમા� બેસી માાા ઘા તાફ ાવાસા થયો. શેારમા� 

માાા પાડોશી�ુ� છાપ� મૌ�ૂ્ હ� ુ�. ્સા �ાાણે 

પાલ�ી�ુ� તયા�થી િસ�ળ�ુ� ��ુશ�લ હ� ુ�. મ� છાપ� તોડર 

સા�વાસો ��ુમ આપયો ્સા પા તાત જ અમલ 

થયો. શહદાસા લો�ોસા ટોળે ટોળા મસે મળવા આવયા�. 

એ મળવાવાળાઓમા� એ શા�ભા� વેચવાવાળો પણ 

હતો ્ મસે ાોજ મેણા માાતો હતો. તેણે મસે �બુાા� 

બા્ર આપી. તો મ� ��ુ� : તે જો્ ુ�દ �ાગળ અસે �લમ 
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�દવી ારતે લીલીછમ બસે છે ? અસે તેસા પા �દવા ફળો 

આવે છે ? 

શા�ભા� વેચવાવાળો ઘણો ઝ��વાયો અસે માાાથી 

માફર માગી અસે પોતાસી ેલૂસો �સવ�ાા ��. 
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(૦ા) ઇચછાઓ �ાૂર થવા માટદ ધૈયર અસે 

સહસશીલતાસી જ�ાત છે. 

 

મૌલાસા જલા�ુ દરસ �મીએ મસસવી શારફમા� 

એ� વાતાર લ�ી છે , ્સો સાા એ છે �દ એ� શખસ 

પોતાસા હાથ પા તોફણા ટ��ાવવા એ� તોફસાા પાસે 

ગયો ્ હાથ પા િવિવધ વસ�ઓુ રચતો બસાવી શકતો 

હતો. 

તેણે જઈસે તોફસાાસે ��ુ� : �ુ� ઇચ� �� �દ માાા 

બાવડા પા એ� િસ�હસી તસવીા બસા�ુ�. રચત�ાાદ �ઈૂ 

લઈસે તોફ� ુશ� � ્ુર. તેસે �ઈૂસા �ાાણે વે્સા થઈ. 
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રચત�ાાસે �છૂ�ુ� : આ �ુ� બસાવી ાહો છે ? તેણે ��ુ� : 

�ુ� િસ�હસી � ૂ�છડર બસા� ુ��. તો તેણે ��ુ� : � ૂ�છડર ઘણી 

પીડા આપે છે, � ુ� � ૂ�છડર વગાસો િસ�હ બસાવ. 

રચત�ાાદ ફાર તોફ� ુશ� �ુર. પા�� ુ�ઈૂ 

�ભુવાસા �ાાણે તેસે ફાર ત�લીફ થવા લાગી. તો 

�છૂ્ુ�, હવે �ુ� બસાવી ાહો છે ? 

રચત�ાાદ ��ુ� : �ુ� િસ�હ�ુ� માા ુબસાવી ાહો ��. 

તેણે ��ુ� : માથાથી મસે વે્સા થાય છે , � ુ� 

માથા વગાસો જ િસ�હ બસાવ. 

રચત�ાાદ ફાર સો �ો્ાલી અસે બાવડા તોફવા 

શ� �ાર ્રધા. તેસે ફાર િપડા થઈ અસે �છૂ્ુ� �દ હવે �ુ� 
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બસાવી ાહો છે ? તાાર સો �ુ� ઘ�ચ� ુમસે બેચેસ �ાર 

��ુદ છે. 

તેણે ��ુ� : હવે �ુ� િસ�હ�ુ� પેટ બસાવી ાહો ��. 

તે શખસે ��ુ� : પેટસે ાહદવા દ્ , � ુ� એમજ િસ�હ 

બસાવ. તો રચત�ાાદ ઉશ�દાાઈ ��ુ� : ��ૂર  એવો િસ�હ તો 

અલલાહદ સથી બસાવયો ્સી સ � ૂ�છડર હોય , સ માા ુ

હોય, તો �ુ� એવો િસ�હ �દવી ારતે બસાવી શ�ુ� ? જયાાદ � ુ� 

�ઈુસી વે્સા સહર સથી શકતો તો િસ�હસા રચતસી 

ઇચછા જ શા માટદ ાા�ે છે ? 
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(૦૩) સોશેાવાસ અસે ��ેયાાો 

 

એ� �્વસસી વાત છે �દ સોશેાવાસ બા્શાહ 

િશ�ાાથી પાછો ફાર ાહો હતો �દ ાસતામા� તેસી સજા 

એ� �ધૃધ ��ેયાાા પા પડર. ્સા માથા પા લા�ડાસો 

ભાાો હતો અસે તડ�ાસા �ાાણે તે�ુ� ��ુ શારા પાસેવે 

ાદબઝેબ થઈ ગ્ ુહ� ુ�. તેસા પગમા� જોડા ત� સહોતા. 

ાસતે ચાલતા અચાસ� તેસા પગમા� હાડ�ુ લાગ્ુ�. ્સા 

�ાાણે તેસા પગમા�થી �સૂ વહદવા લાગ્ુ�. તેણે માટર 

ઉપાડર જખમસા સથળે સા�ી અસે ચાલતો થયો. 

સોશેાવાસ ાા�સા આ ��ેયાાા પા ્યા ઉપ�. ઘોડો 
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્ોડાવી તેસી પાસે આવયો અસે તેસે ��ુ� �દ તે �ધૃધ 

આ્મી છે. આ તાાા આાામ �ાવાસા �્વસો છે આ 

�ઢુાપામા� � ુ� આટલો શમ શા માટદ ઊેાવે છે ? 

�ધૃધે ��ુ� : માાર પ�તસ માર ��ૂર છે અસે માાા 

ઘામા� ચાા �તુીઓ છે. �ુ� ાોજ એ� ભાાો લા�ડાસો 

બ�ામા� વેચી આ�ુ� ��. ્સો મસે ાોજ ્ોઢ �્ાહમ 

મળર �ય છે. એ� �્ાહમસો લોટ લઈસે �ાવા�ુ� 

પ�ા� ુ��. અસે અધાર �્ાહમ�ુ� � ��ા્ર ભે� ુ�ાતો ા�ુ� 

��. જયાાદ સાાર પે દે � ભે� ુથઈ �ય છે તો તેસાથી 

માાર �તુીઓસા �પડા તૈયાા થાય છે. જો �ુ� મહદસત સ 

�� તો અમે બધા ે�ેૂ માર જ�ુ�. 
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સોશેાવાસે ��ુ� : તા� ઘા �ા� છે ? 

�ધૃધે જવાબ આપયો : મા� ઘા આ જ ગામમા� 

છે. 

સોશેાવાસે ��ુ� : �ુ� આ ગામ તસે સ�� ુ��. આ 

ગામ�ુ� બ� ુમહદ�લૂ અસે વેાો આજથી તાાો છે. અસે 

િસશાસી તાર�દ પોતાસી વ�ટર ઊતાારસે તેસે આપી 

્રધી. 

�ઢુો વ�ટર લઈસે શહદાસા આગેવાસ પાસે ગયો 

અસે તેણે આ ગામસો બધો વેાો તેસે સ�પી ્રધો. થોડા 

�્વસ પછર તેસી ગણસા ધસવાસ લો�ોમા� થવા લાગી. 
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પછર એ� લા�બા સમય પછર સોશેાવાસ ાા� 

િશ�ાા માટદ િસ�ળયો અસે પોતાસા સાથીઓથી િવ�ટૂો 

પડર ગયો અસે બસવા�ાળ એ જ ગામમા� પહ�ચી ગયો. 

તેણે લો�ોસે �છૂ્ુ� : આ ગામ �ો�ુ� છે ? તો 

લો�ોએ બતાવ્ ુ�દ આ ગામ એ� ��ેયાાા�ુ� છે ્સા 

પા ાા�એ ્યા �ાઈ આ ગામ અપરણ �ુર. 

ાા�સે વીતેલો સમય યા્ આવી ગયો અસે 

લો�ોસે �છૂ્ુ� �દ તે�ુ� ઘા �ા� છે ? 

લો�ોએ તેસા ઘા�ુ� �ધાણ બતાવ્ુ�. જયાાદ 

સોશેાવાસ તયા� પહ�ચયો તો જો્ ુ�દ સો�ાોસી એ� 

લ�ગાા તેસા ્ાવા� પા ઊભી ચો�ર �ાર ાહર છે. 
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સોશેાવાસે સો�ાોસે �છૂ્ુ� : તમાાો મારલ� 

�ા� છે ? 

તેઓએ ��ુ� : આજ તેમસી તબીયત સાાર 

સથી એટલે તેઓ આજ આાામ �ાર ાહા છે. 

બા્શાહદ �છૂ્ુ� : તેસી તબીયત �ાાબ થવા�ુ� 

�ાાણ �ુ� છે ? 

સો�ાોએ બતાવ્ુ� : આ જ અમાાો સા્ાા 

પોતાસા બાગસી સેા �ાવા ગયો હતો તો ફાવાસા 

�ાાણે તેસી તબીયતમા� �સુતી આવી ગઈ છે એટલે 

આજ આાામ ફામાવે છે. આ સા�ભળર સોશેાવાસસે 
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હસ� ુઆવ્ુ� અસે ��ુ� �દ તમે તમાાા મારલ�સે �હો �દ 

એ� મહદમાસ તેમસે મળવા મા�ગે છે. 

�ધૃધે મળવાસી ા� આપી તો સોશેાવાસ તેસા 

ઓાડામા� ્ા�લ થયો અસે જો્ ુ�દ �ઢુો ાદશમ અસે 

��ન�ાબસા રબસતા પા લા�બો થઈસે પડયો છે. 

બા્શાહસે જોઈ પથાારમા�થી ઊભો થયો અસે તેસી 

સાભાા �ાર. 

બા્શાહદ ��ુ� : � ુમસે એ� સવાલસો જવાબ 

આપી દ્ એટલે પછર �ુ� ચાલયો જઈશ. � ુએ બતાવ �દ 

આજથી થોડા વાસ પહદલા તાાા પગમા� હાડ�ુ �ુ�પી 

ગ્ ુહ� ુ� તો તસે એ સમયે ��ઈ વે્સા સ થઈ હતી 
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અસે આજ બાગસી સેાથી તાાર તબીયત �ાાબ થઈ 

ગઈ. �તે તે�ુ� �ુ� �ાાણ છે ? 

�ઢુાએ ��ુ� : બા્શાહ સલામત ! ��ુષે 

સખતીઓ પા ધૈયર �ા�ુ� જોઈએ , ્થી માસ અસે 

ભાગયશાળર �્વસોમા� �્લ �ોલીસે આાામ �ાર શ�દ. 

બા્શાહસે �ઢુાસો આ જવાબ પસ�્  પડયો 

અસે તેણે એ� બી�ુ ગામ પણ તેસા સામે �ાર ્ર�.ુ 
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(૦૪) �રટ પા ધીાજ અસે સહસશીલતા 

 

મન�ાૂ ્વાસ�રએ પોતાસા શાસસ�ાળમા� ઘણા 

હસસી સા્ાતો રગાફતાા �ાર �ધાાર અસે સા��ડર 

�ોટડરમા� ��્ �ાર ્રધા. આ ��્રઓમા� હ. ઇમામ હસસે 

�જુતબા અલ�યહસસલામસો એ� �તુ અલી રબસ હસસે 

�સુલલસ (તી� હસસ) પણ હતા. તેમસી પાહદઝગાાર 

અસે ઇબા્ત �ઝુાારસા �ાાણે તેમસે સે� અલી અસે 

આરબ્ અલી �હદવામા� આવતા હતા. આપ પોતાસા 

સમયમા� ઇબા્ત અસે અલલાહસા રઝકમા� પોતે જ 

પોતાસી ઉપમા હતા. હસસી સા્ાત�ુ� ��્�ા� ુએટ� ુ
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�ધ�ાા વા્ હ� ુ�દ ાાત છે �દ �્વસ તેસી �બા પણ 

પડતી સહોતી. અસે સમાઝસા સમયોસી �બા પણ 

પડતી સહોતી. 

સયય્ અલી આરબ દ્ �ુાઆસે મ�્ પડવાસા 

સમયો એવી ારતે ગોેવયા હતા �દ બા�ર ��્રઓસે 

સમાઝસા સમય�ુ� જાસ થઈ જ�ુ� હ� ુ�. 

એ� વ�ત તેમસા ભતી� સયય્ અબ�ુલલાહ 

રબસ હસસે �સુ�ાએ તેમસાથી પોતાસી ��્ અસે 

બ�ધીસી િશ�ાયત �ાતા ��ુ� : �ા�ાશી ! આ ત�ગ અસે 

�ધાાર �ોટડરસે આપ જોઈ ાહા છો અસે તેસા પા 

તો�ોસો બોજ વધાાાસો છે. આપ અલલાહથી �ુઆ �ાો 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 554 
 

�દ તે આપણસે આ સ��ટથી ��ુકત અપાવે. સયય્ અલી 

આરબ દ્ ��ુ� : �ા�ાસા પાણ ! અલલાહદ જ�તમા� આપણા 

માટદ એ� ્ાજજો સ�ર �� છે. અસે આપણે આ કસોટર 

પા સબ �ાર િવસા એ ્ાજજો મેળવી સથી શકતા અસે 

મન�ાૂ માટદ પણ અલલાહદ ્ોઝ�મા� એ� અિતશય �પ� 

સથળ બસાવ્ુ� છે અસે તે ્ોઝ�સા એ સથળે તયાાદ જ 

પહ�ચી શ�દ છે જયાાદ તે આપણસે આવા પ�ાાસા �રટો 

આપે. જો આપ આ સ��ટો અસે યાતસાઓ પા ધીાજ 

ધાો તો આપસા આાામસો સમય આવવાવાળો છે. 

�દમ�દ આપ�ુ� �તૃ્ ુતો સ�� આવી ��ુુ� છે. અસે જો 

આ ��્�ાસામા�થી �ટવા મા�ગતા હો તો �ુ� �ુઆ ��� , 
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જયાાપછર તમે �કુત થઈ જશો, પા�� ુએ યા્ ાા�ો �દ 

મન�ાૂ ્ોઝ�સા એ અઝાબથી બચી જશે. 

આ સા�ભળર સયય્ અબ�ુલલાહદ ��ુ�: �ા�ાશી ! 

પછર તો અમે સબ �ા�ુ� 

તણ �્વસ પછર , સયય્ અલી રબસ હસસે 

�સુલલસસી ��્�ાસામા� સજ્ાસી હાલતમા� વફાત થઈ. 

સયય્ અલી આરબ્સે જયાાદ સજ્ામા� શીશ ાાખયે 

લા�બો સમય થઈ ગયો તો અબ�ુલલાહ સમજયા �દ 

�્ાચ તેમસે સ�્ આવી ગઈ છે. જગાડવા ચા� ુતો 

�બા પડર �દ તેમસી �હ આ શારાસા પ�જામા�થી ઊડર 

ગઈ છે. 
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(૦પ) ગારબાઈ પા ધૈયર શહા્તથી પણ ઉ�મ છે. 

 

્રસે હ�સા પાચમસી ઉ�િત અસે �લમએ 

તવહર્ માટદ ્ યોધધાઓએ પોતાસી �સ �ુાબાસ �ાર 

અસે શહા્તસા મહાસ �તબા પા આ�ઢ થયા , તેઓસે 

અલલાહ તઆલા તાફથી જ�તમા� પવેશવાસો ��ુમ 

મળશે અસે જયાાદ તેઓ જ�તમા� પવેશ �ાશે તો તેઓ 

જોશે �દ એ� ટો્ તેઓથી પણ પહદલા જ�તમા� મૌ�ૂ્ 

છે. એ સમયે શહર્ો અલલાહસા ્ાબાામા� અાજ �ાશે. 

અય �ુ્ ા  અમે તાાા ્રસ માટદ પોતાસી �સસી 
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�ુાબાસી આપી અસે અમાાા બાળ�ોસે યતીમ �ાર તેસા 

બ્લામા� તે અમસે જ�તમા� મો�લયા , પા�� ુઆ �ા 

લો�ો છે ્ અમાાર પહદલા જ�તમા� ્ા�લ થયા છે ? 

તો એ સમયે �ુ્ાતસી અવાજ આવશે. આ 

ગારબ અસે િમસ�રસ સા્ાત છે. તમે તો પોતા�ુ� �વસ 

માત એ� વાા �ાફાસી તલવાાથી શહર્ થઈ આપ્ુ�. 

પા�� ુઆ ાોજ ગારબાઈ અસે િસધરસતા સી તલવાાથી 

�પાતા હતા. એટલા માટદ તમાાા માતબાથી તેઓસો 

માતબો વધાાદ છે. 
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(૦૬) ઊતાવળ અસે હાામ ાોઝી 

 

એ� �્વસ હ. અમી�લ મોઅમેસીસ 

અલ�યહસસલામ મ�સજ્મા� ્ા�લ થવા ટાણે એ� 

શખસસા હાથમા� ઘોડાસી લગામ થમાવી અસે ફામાવ્ુ� 

: �ુ� પાછો ફ� તયા� �ધૂી માાા ઘોડા�ુ� ધયાસ ાા� ્. 

જયાાદ આપ અલ�યહસસલામ મ�સજ્મા�થી બહાા આવયા 

તો આપસા હાથમા� બે �્ાહમ હતા. ્ આપ એ 

શખસસે મહદસતાણામા� દ્વા મા�ગતા હતા , ્સે હવાલે 

આપે ઘોડો �� હતો. પણ આપે બહાા િસ�ળરસે જો્ ુ

તો એ શખસ�ુ� �ા�ય દે�ા� ુસહો�.ુ અસે ઘોડાસી 
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લગામ પણ ગાએબ હતી. આપે �લુામસે બે �્ાહમ 

આપયા અસે ફામાવ્ુ� : �ઓ બ�ામા�થી લગામ લઈ 

આવો. �લુામ ગયો તો આપસા ઘોડાસી લગામ એ� 

�ુ�ાસ પા લટકતી હતી. �લુામે �છૂ્ુ� : આ લગામ 

તસે �ોણ આપી ગ્ુ� ? 

�ુ�ાસ્ાાદ ��ુ� : હમણા હમણા એ� સવજવાસ 

આ લગામ બે �્ાહમમા� વેચી ગયો છે. 

�લુામે બે �્ાહમ આપયા અસે લગામ પાછર 

લઈ લીધી. 

જ. અમી�લ મોઅમેસીસ અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� : તે પોતે જ �ુભારગી હતો, માાો ઇાા્ો હતો �દ 
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�ુ� તેસે બે �્ાહમ આપીશ , પા�� ુતેણે ઊતાવળ �ાર 

હલાલ ાોઝીસે હાામ ાોઝીમા� બ્લી સા�ી. અસે 

ભાગયમા� હ� ુએથી વધાાદ તેસે ��ુ� સ મળ્ુ�. 
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(૦૭) સ��ટ સહસ �ાવાસો બ્લો 

 

ઉમ�લુ મોઅમેસીસ હઝાત ઉમમે સલમા (ાઝે.) 

બયાસ �ાદ છે �દ એ� �્વસ માાો મા� પિત અ� ૂ

સલમા ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમસી ર�્મતમા�થી ઊેર ઘાદ આવયા તો ��ુ� �દ 

મ� આજ પયગમબાદ  �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમથી મ� એ� વાત સા�ભળર છે ્ મસે ઘણી ગમી 

ગઈ. આપે ફામાવ્ુ� : જયાાદ �ોઈ �સુલમાસ પા સ��ટ 

આવી પડદ તો તેણે ‘‘ઇ�ા રલલલાહદ વ ઇ�ા એલયહદ 

ાા્ઊસ’’ �હદ� ુજોઈએ. અસે તયાા પછર �ુઆ માગે 
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‘‘અલલા�મુમ અ�જાસી ફર �સૂીબતી વખ�ફૂ લી �યાા - 

અય �ુ્ ા  મસે આ �સૂીબતોસો બ્લો આપ અસે મસે 

તેસાથી સાાર વસ� ુઅતા �ા. ’’ તો અલલાહ તઆલા 

સ��ટ ગસતસે અજા આપે છે અસે માસાાથી પણ સાાર 

સેઅમત અતા ફામાવે છે.  

ઉમમે સલમા �હદ છે �દ મ� આ �ુઆસે યા્ �ાર 

લીધી એ જયાાદ માાા પિત અ� ૂસલમાસી વફાત થઈ 

તો મ� આ �ુઆ પડર પણ મસમા� િવચા્ુર �દ અ� ૂ

સલમા �ાતા વધાાદ સાાો ઇનસાસ મસે �દવી ારતે 

મળશે ? 
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માાર ઇદતસા �્વસો �ાૂા થયા તો ા�લેૂ �ુ્ ા 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ માાા ગારબ 

ઘામા� પધાયાર અસે �્ા આવવાસી ા� મા�ગી. �ુ� એ 

સમયે એ� �ાલસે ા�ગી ાહર હતી. મ� માાા હાથ ધોયા. 

અસે હ. ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમ માટદ એ� ગા્� ુપાથ્ુર , ્મા� ��ૂાસા 

પા�્ ડા હતા. આપ એ ગા્લા પા બેસી ગયા અસે 

આપે માાાથી િસ�ાહસી ઇચછા વયકત �ાર , તો મ� અાજ 

�ાર, યા ા�લૂલલાહ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમ ! એ અશ� છે �દ મસે આપસી તાફ 

આ�ષરણ સ હોય , પા�� ુ�ુ� સવમાસી �ી �� અસે �ુ� ડ� 
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�� �દ માાાથી �ોઈ એ� ુવતરસ સ થઈ �ય ્સા �ાાણે 

અલલાહ મસે અઝાબ સા�ે. ઉપાા�ત �ુ� �ઢુર અસે 

બચચાવાળર ��. 

હઝાત ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમએ ફામાવ્ુ� : જયા� �ધૂી તાાા 

બચચાઓસો સવાલ છે તો તે માાા બચચાઓ છે. અસે 

જયા� �ધૂી તાાા �ધૃધ હોવાસો પવસ છે તો �ુ� પણ ��ઈ 

જવાસ સથી. �ુ� પણ તાાર ્મ �ઢુો ��. 

પછર �ુ� િસ�ાહ માટદ ાા� થઈ ગઈ , આમ 

�ુ્ ાએ મસે અ� ૂસલમાથી ઉ�મ હ. ા�લેૂ �ુ્ ા 
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સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ ્વા શૌહા 

આપયા. 
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(૦૮) ્વુાસ �તુસા મૌત પા સબ 

 

અબ�ુા ાહદમાસ રબસ ગસમા �હદ છે �દ અમે 

થોડા જણા મઆઝસા �તુસા �બા �તા �છૂવા માટદ 

ગયા. અમે જો્ ુ�દ મઆઝ પોતાસા �તુસા માથા પાસે 

બેેા છે અસે ્વુાસ પા �તૃ્સુી વે્સા ઘેાાએલી હતી. 

આ જોઈ અમાાાથી ધીાજ સ ાા�ી શ�ાઈ. સહસા 

અમાાા  � ુટપકવા લાગયા અસે અમાાા ાડવાસી 

અવાજ �ચી થઈ ગઈ. મઆઝે અમસે સખતીથી ાો�ર 

્રધા અસે ��ુ� : �પૂ થઈ �ઓ , �ુ� �ુ્ ાસી કસમ 

�ાઈસે �� ુ�� , આ સ��ટ પા સબ �ાવી મસે 
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ગજવાતમા� ભાગ લેવા �ાતા વધાાદ વહાલી છે ્ મ� 

પયગમબાદ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમ સાથે મળરસે લડર છે. મ� પયગમબાદ ઇસલામ 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમથી સા�ભળ્ ુછે , 

આપે ફામાવ્ુ� : �ોઈ શખસસો �ોઈ �તુ હોય અસે તેસે 

તે ઘણો વહાલો હોય , જો એ �તુ માર �ય અસે િપતા 

સબ �ાદ અસે અલલાહસી ત�્રાસો િશકવો સ �ાદ તો 

અલલાહ તઆલા માવાવાળાસે પહદલા ઘાથી વધાાદ 

સા� ઘા આપશે અસે આફતગસત શખસસે પોતાસી 

ાહદમત, મગફદાત અસે �ાઝવાસસો હ�્ાા દેાવશે. 

થોડરવાા પછર અઝાસ થઈ , છો�ાા�ુ� માણ થ્ુ� અસે 
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અમે સમાઝ પડવા માટદ બહાા ચાલયા ગયા અસે 

જયાાદ અમે પાછા આવયા તો અમે જો્ ુ�દ છો�ાાસે 

�સુલ �ફસ અપાઈ ��ુા્ ુછે. અસે લો�ો તેસો જસાઝો 

ઉપાડર �બસતાસ જઈ ાહા છે. અમે જસાઝામા� શાિમલ 

થયા અસે અમે મઆઝસે ��ુ� : �ુ્ ા તાાા પા ાહદમ 

ફામાવે. � ુ� ઓછામા� ઓ� એટ�ુ તો સબ �ાત �દ અમે 

તાાા ્ર�ાાસા �સુલ �ફસમા� ભાગ લઈ શકતે. 

મઆઝે ��ુ� : આપણસે પયગમબાદ �ુ્ ા 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમસો ��ુમ છે �દ 

�સુલ �ફસ જલ્ર આપવામા� આવે અસે જયાાદ �ોઈ 

માણ પામે તો તેસે જલ્રથી ્ફસ �ાર દ્વામા� આવે. 
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પછર મઆઝે �બમા� ્ા�લ થઈ પોતાસા �તુસે 

્ફસાવયો. 

જયાાદ મઆઝ �બામા�થી િસ�ળર ાહો હતો તો 

તેણે માાા હાથસો ટદ�ો લેવાસો ઇન�ાા �ાર ્રધો. અસે 

��ુ� �દ મ� એટલા માટદ તાાા હાથસો આધાા લેવાસો 

ઇન�ાા સથી �� �દ �ુ� તાાાથી વ� ુબળવાસ ��. બલ�દ 

મ� એટલા માટદ સહાાો લેવા�ુ� ેર� સ ગણ્ ુ�દ �ોઈ 

�ાૂ� એમ સ સમ� લે �દ �તુસી મૌતસા �ાાણે �ુ� 

�મઝોા થઈ ગયો ��. 
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પછર મઆઝ પોતાસા ઘાદ આવયો , માથામા� 

તેલ સાખ્ુ� ,  �ોમા� �ાુમો લગાવયો અસે �પડા 

બ્લયા અસે એ �્વસે ાોજ �ાતા વધાાદ હસયો. 

અસે �ાાદ� �ાાદ� �હદતો હતો ‘‘ઇ�ા રલલલાહદ 

વ ઇ�ા એલયહદ ાા્ઊસ ’’ �મુ થએલ વસ�સુો સાાો 

ઉપાય તેસી પાસે છે અસે તેસા માગરમા� હા �સૂીબત 

આસાસ છે અસે �કૂસાસ ભાપાઈ �ાર આપસાા પણ 

એ જ (અલલાહ) છે. 
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(૦૯) હ. હમઝા અલ�યહસસલામસી શહા્ત અસે 

પયગમબા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમસી સબ 

 

જયાાદ ઓહ્સી જ �ગ �તમ થઈ તો હ. ા�લેૂ 

�ારમ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમએ 

�ણવા ચા�ુ�, માાા �ા�ા હમઝા િવશે �ોઈસે ��ઈ �બા 

છે ? 

હા�ાસ રબસ િસબતે ��ુ� : મ� તેમસા શહર્ 

થવા�ુ� સથળ જો્ ુછે. આપે તેસે મો�લયો અસે ��ુ� �દ 

જઈસે �ુઓ �દ માાા �ા�ાસી લાશ �ઈ �સથિતમા� છે ? 
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હા�ાસે હ. હમઝા અલ�યહસસલામસી લાશ જોઈ 

તો હ. ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમસે બતાવવા તૈયાા સ થઈ શ�ો. 

પછર હ. ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમએ હ. અલી અલ�યહસસલામસે 

મો�લયો �દ �ઓ તમાાા �ા�ાસી ભાળ �ાઢો. 

�યાાદ હ. અલી અલ�યહસસસલામએ હ. હમઝા 

અલ�યહસસલામસી લાશસો હાલ જોયો તો તેઓસી પણ 

હ. ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમસે બતાવવાસી �હ�મત સ પડર. તયાા પછર 

પયગમબાદ અ�ામ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 
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વસલલમ હ. હમઝા અલ�યહસસલામસી લાશ ગોતવા � ૂ્  

ઊભા થયા. જયાાદ આપ હમઝાસી લાશ પા પહ�ચયા તો 

લાશસી તોડફોડ થઈ ��ૂર હતી. અથારત સા� , �ાસ 

�ાપી સા�વામા� આવયા હતા અસે તેમ�ુ� પેટ ચીારસે 

�ાળ�ુ ચાવી �ાવામા� આવ્ુ� હ� ુ�. 

પોતાસા �ા�ાસી આવી મઝ�ુ મીયત જોઈસે 

આપ ાોવા લાગયા અસે ફામાવ્ુ� : અલલાહ , � ુ� જ 

સ�િુતસે પાત છે અસે � ુજ અમાાો મ્્ગાા અસે 

સહાય� છે. ઝારલમોસી ફ�ાયા્ અમે તાાર સમક જ 

�ારએ છરએ. પછર આપે ફામાવ્ુ� : માાા પા હમઝાસા 

�ુ:� ્� ુબી�ુ �ોઈ �ુ:� સહ� પડદ. 
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પછર આપે ફામાવ્ુ� : જો અલલાહદ મસે �ુા�શ 

પા વચરસવ આપ્ ુતો �ુ� તેમસા સી�ેા જણાસી લાશસે 

વાઢર સા�ીશ. એ સમયે �જબઈલ આ આયત લઈસે 

ઊતયાર ‘‘વ ઈસ આ�બ�મુ ફ આ�દ� ૂબ િમસલે 

ઊ��બ�મુ બેહર વ લ ઈસ સબા�મુ ફ હોવ �ય�લ 

રલસ સાબેારસ’’ - ‘‘જો તમે બ્લો લયો તો એટલી જ 

સ� �ાો ્ટલી સ� તમસે મળર છે. અસે જો તમે 

સબ �ાો તો તે સબ �ાવાવાળાઓ માટદ વધાાદ સા�� 

છે.’’ 

આપે તણ વ�ત ફામાવ્ુ� : �ુ� સબ �� �� , 

પછર આપે હમઝાસી લાશ પા પોતાસી ચા્ા સા�ી. જો 
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ચા્ાથી માા ુઢા�કતા તો પગો ઉધાડા ાહર જતા અસે 

જો પગો ઢા�કતા તો માા ુ�લુ� ુથઈ જ�ુ�. આપે 

ચા્ાથી અમીા હમઝા�ુ� મ� ઢા�� ુઅસે અઝ�ા 

સામસા ઘાસથી પગ ઢા��ા. 

આ જ �ગમા� શયતાસે અવાજ આપી ‘મોહમમ્ 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ �તલ થઈ ગયા’ 

આજ અવાજ મ્રસા પહ�ચી તો મ્રસાસી �ીઓ 

ગભાાઈ ગઈ અસે ઘાોથી બહાા િસ�ળર ઓહ્સા 

મય્ાસ તાફ ભાગી. આ �ીઓમા� હઝાત ફાતેમા 

ઝહદાા સલા�લુલાહદ અલયહા અસે હઝાત સ�ફયા જસાબે 

હમઝાસી બહદસ પણ હતા. આ જોઈ હ. ા�લેૂ �ુ્ ા 
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સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમે હ. અલી 

અલ�યહસસલામ સે ફામાવ્ુ� : �ઈ સ�ફયા�ુ� ધયાસ 

ાા�જો અસે તેમસે તેમસા ભાઈ હમઝાસી લાશ પા 

જવા સ દ્તા. અસે ફાતેમા સલા�લુલાહદ અલયહાસે માાર 

પાસે આવવા ્યો. 

જ. ફાતેમા ઝહદાા સલા�લુલાહદ અલયહાએ 

પોતાસા િપતાસે જોયા �દ આપ�ુ� બ્સ ાકતથી ભાદ�ુ� 

છે તો હ. ફાતેમા ઝહદાા સલા�લુલાહદ અલયહા ાોવા 

લાગયા અસે ��ુ� : અલલાહસો તેઓ પા આ�ાો અઝાબ 

થાય ્ઓએ આપસે ાકતમા� લાલ �ાર ્રધા છે. 
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જયાાદ હ. ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમ મ્રસા પાછા ફયાર તો અનસાાસા 

્ાદ� ઘામા�થી �ીઓસા �લપા�તસી અવાજ આવતી 

હતી તેઓ પોતાસા શહર્ો પા ાડર ાહર હતી. હ. ા�લેૂ 

�ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમસા 

 �ઓૂ વહદવા લાગયા અસે ફામાવ્ુ� : હાય આજ 

હમઝા પા ાોસા� �ોઈ સથી. 

સઅ્ રબસ મઆઝે આપસા આ શબ્ો 

સા�ભળયા તો અનસાાથી ��ુ� �દ ્ાદ� �ી પોતાસા શહર્ 

પા ાોવા પહદલા હઝાત ફાતેમા સલા�લુલાહદ 
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અલયહાસી પાસે �ય અસે તેમસી સાથે મળર હમઝા�ુ� 

માતમ �ાદ. 
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(૧૦) ્ાદ� �રટ મોઅિમસ માટદ સબ�ુ� �ાાણ છે. 

 

્�ૂસુ રબસ યઅ�બૂ �હદ છે �દ મ� હ. ઇમામ 

જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામથી સા�ભળ્ ુ�દ એ શારા 

મલઊસ (િધ�ાાપાત) છે ્ ચાલીસ �્વસમા� �ોઈ 

�રટ �દ બીમાાર સ ભાળે. 

્�ૂસુ �હદ છે �દ મ� અાજ �ાર : �ુ� માત આટલા 

જ �ાાણે શારા િધ�ાા પાત થઈ �ય છે ? 

ઇમામ અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : � હા , 

ઇમામ અલ�યહસસલામસે લાગ્ ુ�દ આ વાત મસે ભાાદ 

લાગી ાહર છે , તો ફામાવ્ુ� : ્�ૂસુ ! ્ાદ� ભય �દ 
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ઉઝાડો અથવા પોતાસા મ� પા થપપડ માાવી �દ ેો�ા 

�ાવી અસે પડર જ�ુ� અથવા �ોઈ શખસ તાફથી 

અપમાસ મળ�ુ� તયા� �ધૂી �દ જોડા�ુ� ફાટર જ� ુપણ 

�સૂીબતમા� ગણાય છે. 

્�ૂસુ ! યા્ ાા�ો અલલાહ પાસે મોઅિમસ�ુ� 

મો�ુ સથાસ છે એટલે તેસા પા ચાલીસ �્વસ એવા 

સથી વીતવા દ્તો , ્મા� તેસા �સુાહોસો ઉપચાા સ 

થાય. �ુ્ ાસી કસમ , એ તમસે ��ઈસે ��ઈ �રટ જ�ા 

આપે છે તયા� �ધૂી �દ �દટરલ� વાા ઇનસાસ ા�મ ગણી 

ાહો હોય છે તો તેસે ઓછર સમ્ છે , તેસે અફસોસ 

થાય છે , પા�� ુજયાાદ બી� વાા એ જ ા�મ ફારવાા 
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ગણે છે તો �ાૂર હોય છે. અસે આ જ અફસોસ પણ 

તેસો �સુાહોસો ઉપાય�ુ� �ાાણ બસી �ય છે. 

્�ૂસુ ! એ શખસ મલઊસ છે , ્ પોતાસા 

પાડોશીસે સતાવે અસે એ શખસ મલઊસ છે ્સો ભાઈ 

તેસી પાસે સમાધાસ �ાવા આવે અસે તે સમાધાસસો 

ઇન�ાા �ાર દ્. 

 �ાવાયત લા�બી છે. આમા� પ�્ ા �તસા લો�ો 

પા ઇમામે લઅસત �ાર છે. િવગતવાા �ણવા માટદ 

વા�ચ�ો ાવઝા�લુ જ�ાત, પેજ. ૬૭૧ �ુ� અધયયસ �ાદ. 
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(૧૧) બીમાાર �ુ્ ાઈ ભેટ છે. 

 

પયગમબાદ અ�ામ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમએ એ� �ી�ુ� મા�� ુસાખ્.ુ �નયાસા 

બાપે પોતાસી �તુીસા �ણુો ગણાવવા શ� �ાર ્રધા. 

તેમા�થી એ� િવશેષતા એ બતાવી �દ જયાાથી આ 

જનમી છે �ોઈ �્વસ બીમાા સથી પડર. 

હ. ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમ આ સા�ભળર તાત જ ઊભા થઈ ગયા અસે 

ફામાવ્ુ� : એવા શારામા� �ોઈ ભલાઈ સથી ્ 

ગોા�ો�્યા ્મ �્ર બીમાા સથી પડ�ુ�. બીમાાર 
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હ�રકતમા� �ુ્ ા તાફથી બ�્ ા માટદ ભેટ છે , ્થી જો તે 

�ુ્ ાસી યા્થી ગા�ફલ થઈ �ય તો સાવચેત થઈ 

�ુ્ ાસે યા્ �ાદ. 
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(૧ા) ઇમામ સા�્� અલ�યહસસલામસો પત 

 

ઇસહા� રબસ અમમાા �હદ છે �દ જયાાદ મન�ાૂ 

્વાસ�રએ અબ�ુલલાહ રબસ હસસ અસે તેમસા 

સ�બ�ધીઓસે ��્�ાસામા� સાખયા તો ઇમામ જઅફાદ 

સા�્� અલ�યહસસલામએ તેમસા �્લાસા માટદ તેઓસે 

એ� પત લખયો. 

રબ�સમલલા�હા�હમાિસા�હરમ 

આ પત સે� સ�તાસ અસે પિવત વ�શજ તાફ 

તેમસા ભતી� અસે િપતાઈ તાફથી છે. 
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અબ�ુલલાહ  જો ઝારલમ આપસે ્લમા� લઈ 

ગયા તો તેઓએ મસે પણ ભાગી્ાા બસાવયો. આપસે 

્ �્લમા� �ુ:� અસે વે્સા થઈ તો તેમા� આપ એ�લા 

સથી. �ુ� પણ તમાાર ્મ ઉ્ાસ અસે શો�ગસત ��. આ 

સ��ટ અસે યાતસા માટદ જો આપ �ુ્ ાસી તાફ ા�ૂ �ાો 

અસે તેસી �� તાબથી માગર્શરસ મેળવો , તો અલલાહ 

આપસે સબ અપસાવવાસો ��ુમ આપે છે. ‘‘ફ�સબા 

વલા ત�ુસ � સાહદરબલ �તૂ ’’ - ‘‘બસ સબ �ાો અસે 

માછલીવાળા (્�ૂસુ) સી ્વા સ બસો. ’’ (આપે સબ 

િવશે ્સ �ુાઆસી આયતો લ�ી હતી ્સે અમે સથળ 

સ��ોચસા �ાાણે છોડર ાહા છરએ.) 
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�ા�ા� ! �ુિસયાસા �કુસાસ માટદ મોઅિમસો 

માટદ �ોઈ અગતયતા સથી. અસે ઈમાસવાળાઓસી 

દ�રટમા� સ��ટો અસે �સૂીબતોમા� સબથી વધીસે �ોઈ 

વસ��ુ ુ� મહતવ સથી. જો હ�રકતો આથી ઉલટર હોત તો 

�ુ્ ાસા �ુશમસો �્ર �ુ્ ાસા ્ોસતોસે �તલ સ �ાર 

શકતે. અસે તેઓસે �્ર ભયભીત સ �ાર શકતે. 

�ુિસયાસી અસભયતાસી ઉપમા માટદ ઝ��ાયા 

અલ�યહસસલામ અસે યહા અલ�યહસસલામસી શહા્ત 

જ �ાુતી છે. અસે તમાાા ્ા્ા અલી રબસ અબી 

તારલબ અલયહદ મસસલામ અસે ઇમામ �સૈુ સ 

અલ�યહસસલામસી શહા્ત પણ એ� દરટા�ત�પ છે. 
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અલલાહ તઆલા સ્ા �ાફાોસે મહોલત આપે 

છે અસે તેસી દ�રટમા� �ુિસયાસી ્ૌલતસી �ોઈ ��મત 

અસે �્ા સથી. જો લો�ોસા �ુફસો ડા સ હોત તો અમે 

�ાફાોસા મ�ાસોસી છતો અસે ્ા્ાોસે ચા�્ રસા બસાવી 

દ્ત. 

ત્ઉપાા�ત અલલાહ તઆલાએ ફામાવ્ુ� : �ુ� 

તેઓ સમ્ છે �દ અમે તેઓસે માલ અસે ્ૌલત અસે 

સ�તાસો આપી તેઓસી સે�રઓમા� વધાાો �ારએ છરએ ? 

હ�રકતમા� તેઓસે ભાસ સથી. 

એવી જ ારતે હ્રસ શારફમા� છે  �દ  જો 

મોઅિમસો ગમગીસ સ થાતે તો �ાફા માટદ લોઢાસી 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 588 
 

એવી પટી બસાવવામા� આવત �દ તેઓસે �્ર માથાસો 

�ુ:�ાવો પણ સ થાતે. 

એવી જ ારતે એ� બી� હ્રસમા� છે �દ જો 

�ુિસયા�ુ� �ુ્ ાસી સજામા� એ� મા�ીસી પા�� ્ટ�ુ� 

પણ મહતવ હોત તો �ાફા �્ર પાણી�ુ� એ� ટર� ુપણ 

જોવા સ પામત. 

એવી જ ારતે એ� બી� હ્રસમા� �હદવામા� 

આવ્ુ� છે �દ અલલાહ જયાાદ �ોઈ ઇનસાસ અથવા �ૌમસે 

ચાહદ છે તો તેઓ પા લગાતાા પ�ાકાઓ ઊતાાદ છે 

અસે જયાાદ પણ એ� ગમમા�થી િસ�ળે છે તો તેઓસે 

એ� બી�સા �ુ:�મા� સા�ી દ્ છે. 
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એ� અનય હ્રસમા� બતાવવામા� આવ્ુ� છે �દ 

�ુ્ ાસે બે ા�જ બ� ુગમે છે , પથમ ા�જ જયાાદ મોઅિમસ 

�ોઈ પા સાાાજ થાય છે. તો તેસે માફ �ાર દ્ છે અસે 

બી�ુ જયાાદ મોઅિમસ પા �ોઈ �ુ:� અસે શો� આવી 

પડદ છે તો તે સબ �ાદ છે. 

એટલે જ તો ા�લૂ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમસા સહાબીઓસો િસયમ હતો �દ 

જયાાદ તેઓ પા �ોઈ �લમ �ાતો તો તેઓ તેસે લા�� ુ

આ્રુય, ત��ુાસતી અસે માલ અવલા્મા� વધાાાસી 

�ુઆ આપતા હતા અસે �ુ્ ાસા પયગમબા સલલલલાહો 
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અલયહદ વઆલેહર વસલલમસો િસધધા�ત હતો �દ આપ 

્સે પસ�્  �ાતા તેસે શહા્તસી �ુઆ આપતા હતા. 

એટલે એ માાા ભાઈઓ અસે િપતાઈઓ ! 

તમાાદ ધીાજથી �ામ લે� ુજોઈએ. અલલાહસા િસમારણ 

પા ાા� ાહદ�ુ� જોઈએ અસે તેસા િસણરય સામે મસત� 

સમાવ�ુ� જોઈએ. 

અલલાહ તઆલાથી �ુઆ છે �દ તે મસે અસે 

આપસે ધૈયરસી સ્��ુધધ અપ� અસે પોતાસી સ��ણૂર 

શ�કતથી આપણસે ્ાદ� પ�ાાસી હલા� ત અસે 

તબાહરથી બચાવી લે. તે સા�ભળસાાો અસે આપણી 

િસ�ટ છે. અસે અસહ્ અસે અગરણત ્�્ થાય 
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�ુ્ ાસા પયગમબા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમ પા અસે તેમસી પિવત અવલા્ પા. 

~~~~~ 
પેમસી વે્ર પા ત��ુાસત િસવાય �ોઈસે 

વધેાવામા� સથી આવતો. �ુબળા અસે ાોગી �સવાો 

સે ઝબહ �ાવામા� સથી આવતા. 

જો � ુ�ાો પેમી છે તો કતલ થઈ જવાથી ડા 

સહ�, �દમ�દ ્સે ઝબહ સ �ાવામા� આવે તે �ડુ્ાલ છે. 
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(૧૩) ાણમા� ાહદવાવાળર �ીસી ધીાજ 

 

એ� શખસ�ુ� �હદ� ુછે �દ �ુ� માાા િમત સાથે એ� 

ાણસા પવાસે િસ�ળયો. બસવા�ાળ અ મે ેલૂા પડર 

ગયા. �ૂાથી અમસે એ� ��પડર દ્�ાણી. અમે એ ર�પડર 

તાફ ગયા તો તયા� એ� �ી બેેર હતી, અમે તેસે સલામ 

�ાર, તેણે અમસે જવાબ આપયો અસે પછર �ીએ �છૂ્ુ� 

�દ અમે �ોણ છરએ ? 

અમે બતાવ્ુ� �દ અમે માગર ેલૂયા �સુાફા 

છરએ. આપસી ર�પડર પા સજા પડર તો અહ� ચાલયા 

આવયા �દ ્થી અમે ાસતો �ણી શ�રએ. �ીએ અમાાા 
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માટદ એ� ચટાઈ પાથાર ્રધી. અસે ��ુ� : આપ અહ� 

બેસો, થોડરવાામા� માાો �તુ આવવાવાળો છે , �ુ� ઇચ� 

� �દ આપ ��ઈ� �ાઈ પીસે અહ�થી �ઓ. 

તેસા �તુસે આવવામા� ઢરલ થઈ ગઈ. સ�ાાર વાા�વાા 

ર�પડરસો પા્ો ઊેાવી �તુસી વાટ જોતી હતી. �ૂાથી 

એ� જણ સવાા થઈ �ટ પા આવતો દ્�ાણો. �ા�સેૂ 

�ટસે આવતો જોઈ ��ુ� �દ �ુ્ ા �ેા �ાદ , �ટ તો માાા 

�તુસો છે પણ તેસા પા બેસેલ �ોઈ અનય છે. 

એટલામા� �ટ સવાા સ�� આવી ગયો. અસે �ા�સૂસે 

�બા આપી �દ તેસો �તુ માર ��ુો છે. �ા�સેૂ આ 

સા�ભળર �છૂ્ુ� : �ુ� � ુ� �ાદ�ા સા�ુ� �હદ છે ? 
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�ટ સવાાદ ��ુ� : � હા , �ટ �ા� ૂબહાા 

િસ�ળર ગયો હતો, ્સા �ાાણે તમાાો �તુ �ુવામા� પડર 

માણ પામયો. 

�ા�સેૂ આ �બા સા�ભળર ��ુ� : તો પછર તમે 

�ટ પાથી સીચે ઊતાર આવો , અસે માાર મ્્ �ાો. 

માાર પાસે મહદમાસ આવેલા છે , તેઓ માટદ આ �ુમબો 

ઝબહ �ાો. એ શખસે �ુમબો ઝબહ ��. �ીએ અમાાા 

માટદ ભોજસ તૈયાા �ુર અસે અમસે �છૂ્ુ� �દ તમસે 

�ુાઆસસી �ોઈ આયતો યા્ છે ? મ� ��ુ� : � હા , 

પછર મ� આ આયતસી િતલાવત �ાર. 
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તા�ૂમો : અસે સબ �ાવાવાળાઓસે વધાઈ આપો , 

જયાાદ તેઓ પા સ��ટ આવી પડદ છે તો �હદ છે �દ અમે 

તો અલલાહસા છરએ અસે અમા� પા�� ફા�ુ� પણ તેસી 

તાફ છે. તેઓ પા અલલાહસા તાફથી ્�્ અસે 

ાહદમત છે. અસે એ જ લો�ો �હ્ાયત પામેલા છે. 

ઔાતે આ સા�ભળર ��ુ� : તમસે �ુ્ ાસી કસમ , 

�ાદ�ા �ુાઆસમા� આમ જ લ�ે� ુછે. મ� ��ુ� : � હા , 

તો એ �ી અ��ુ ા�ાત સમાઝ બ�વી લાવી. અસે 

�ુઆ માટદ હાથ �ચા �ાર ��ુ� : પાવા�્ગાા ! ્ તે 

��ુ� મ� તેસા પા અમલ �� અસે ્ તે વાય્ો �� છે 

તેસે માાા માટદ �ાૂો �ા. 
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પછર તે �ીએ ��ુ� : જો �ોઈસે સ્ા માટદ �વસ મળ્ ુ

હોત તો �ુ� પણ માાા �તુ માટદ અમા �વસ મા�ગત 

પણ જયાાદ મોહમમ્ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમ પણ આ �ુિસયાથી ચાલયા ગયા તો ઉમમત 

�દવી ારતે સ્ા�ાળ ાહર શ�દ છે ? 
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(૧૪) બે ધીાજવાસ �ીઓસી સા�ામણી 

 

અ� ૂતલહા અનસાાર �ાસાલત મઆબ 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમસા ઘણા 

માસવ�ત સહાબી હતા. જ �ગે ઓહ્મા� તેઓ ા�લેૂ �ુ્ ા 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ માટદ ઢાલ બસી 

આપસી આગળ ઊભા ાહર ગયા હતા. અસે �ુફફાા 

સામે તીાો ફફકતા ાહા. જસાબે ા�લેૂ મ��લૂ 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ �ોઈ વાા 

પોતાસા પગો  ગળા પા �ચા થઈ તેઓસા લ�યસે 

જોતા તો અ� ૂતલહા આપસી અાજ �ાતા માાર છાતી 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 598 
 

આપસા માટદ ઢાલ છે અસે ્ તીા આપસી તાફ 

આવશે �ુ� તેસે માાર છાતી પા ઝીલી લઈશ. 

અ� ૂતલહા અનસાારસો એ� �તુ હતો ્ તેસે 

ઘણો લાડલો હતો. એ બાળ� બીમાા પડયો તો તેસી 

મા� ઉમમે સલીમ , ્ ઇસલામસી માસવ�ત �ા�સૂ હતી. 

તેણે અ� ૂતલહાસે �ાસાલત મઆબ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમસી ર�્મતમા� મો�લયા�. એ 

્ાિમયાસ બાળ� માણ પામ્ુ�. ઉમમે સલીમે તેસી 

લાશસે ચા્ામા� વ�ટાળર એ� �ણૂામા� ાા�ી ્રધી. અસે 

અ� ૂતલહા માટદ �ાવા�ુ� તૈયાા �ુર અસે પોતાસે 

પિતસા સત�ાા માટદ પોતાસે તૈયાા �ાર , �શૂ� ુલગાડર, 
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સાાા �પડા પહદયાર , અ� ૂતલહા સબીસા ્ાબાામા�થી 

પાછા ફયાર તો બાળ�સા કેમ�ુશળ �છૂયા.  પ�તસએ 

બતાવ્ુ� : �તુ અતયાાદ �ઈૂ ગયો છે. 

અ� ૂતલહાએ ��ુ� : ઘામા� ��ઈ �ાવા�ુ� હોય તો 

લઈ આવો પ�તસએ પિતસે �ાવા�ુ� �વાાવ્ ુઅસે પછર 

તેસી �ામે�ૂ સ�તોષી. પછર તેણે પોતાસા પિતસે ��ુ� : 

થોડા �્વસ પહદલા એ� શખસે માાર પાસે અમાસત 

ાા�ી હતી અસે પોતાસી અમાસત લઈ ગયો છે.તમસે 

તે�ુ� �ોઈ �ુ:� તો સથી ? 
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અ� ૂતલહાએ ��ુ� : તેમા� �ુ:�ી થવાસી �ુ� વાત 

છે ? અમાસત આપસાાસે હ� છે �દ તે જયાાદ ઇચછે 

પોતાસી અમાસત પાછર લઈ લે. 

પ�તસએ પિતસે ��ુ� : અલલાહદ તમસે એ� �તુ 

અમાસત �પે આપયો હતો. અસે આ્ તેણે પોતાસી 

અમાસત પાછર લઈ લીધી છે. 

અ� ૂતલહાએ ��ુ� : જયાાદ � ુ� મા થઈસે આટલી 

ધીાજ ધાર શ�દ છે તો �ુ� પણ સબ �ારશ. અલલાહસા 

િસમારણ પા ાા� ાહરશ. પછર તલહાએ ઊભા થઈસે 

�સુલ �ુર અસે બે ા�ાત સમાઝ પડર અસે ા�લેૂ �ુ્ ા 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમસી સેવામા� 
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હાજા થયા અસે પોતાસી પ�તસસી �થા સ�ભળાવી. 

ઇસલામસા પયગમબા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમ આ વાત સા�ભળર �શૂ થયા અસે ફામાવ્ુ� : 

�ુ્ ા તમાાા આજસા િમલસમા� બાકત આપે. 

પછર આપે ફામાવ્ુ� : �ુ� �ુ્ ાસો �કુ બ�વી 

લા�ુ� �� �દ માાર ઉમમતમા� પણ બસી ઇસાાઈલ સી 

ધીાજવાસી �ી ્વી �ી પે્ા �ાર છે. 

લો�ોએ �ણવા ચા�ુ� : બસી ઇસાાઈલસી 

�ીએ �ુ� �ુર હ� ુ� ? 

હ. ા�લેૂ �ારમ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમએ તેમસે ફામાવ્ુ� : બસી ઇસાાઈલમા� એ� 
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�ી હતી તેસા પિતએ તેસે આવી બતાવ્ુ� �દ આપણે 

તયા� થોડા મહદમાસ આવયા છે તેમસા માટદ ભોજસ તૈયાા 

�ાો. 

ઔાત મહદમાસો માટદ �ાવા�ુ� પ�ાવવા લાગી. 

તેસા બે સાસા સાસા બાળ�ો હતા , ્ ામી ાહા હતા. 

ામતા ામતા એ બ�ે બાળ�ો �વૂામા� પડર ગયા, ઔાતે 

પોતાસા બાળ�ોસા �તૃ દ્હ �વૂામા�થી �ાઢયા અસે તેસે 

ચા્ામા� વ�ટાળર બી� ઓાડામા� ાા�ી ્રધા. તેસા 

પિતએ મહદમાસોસે �ાવા�ુ� �વાાવ્ુ�. મહદમાસોસા જવા 

પછર ઔાતે પોતાસે પિત માટદ શણગાાર અસે તેસી 

�ામ�રૃણા ��ુવી. પિતએ પ�તસથી બાળ�ો િવશે �છૂ્ુ� 
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તો તેણીએ બતાવ્ુ� �દ સાથેસા ઓાડામા� આાામ �ાર 

ાહા છે. 

પિતએ બાળ�ોસે અવાજ આપી તો બાળ�ો 

્ોડતા ્ોડતા બહાા આવી ગયા. ઔાતે ��ુ� : �ુ્ ાસી 

કસમ, બાળ�ો માર ��ૂા હતા , પા�� ુઅલલાહદ સબસા 

�ાાણે તેઓસે સ�વસ �ાર ્રધા. 

અ� ૂતલહાસી પ�તસ બસી હાિશમસી માસવ�ત 

�ી હતી. જયાાદ અ� ૂતલહા અનસાારએ તે�ુ� મા�� ુ

મો�લ્ુ� તો તેણે ��ુ� : બેશ� , � ુમાાર જોડ છે. અસે 

તાાા ્વા માસવી�ુ� મા�� ુપા� દેલ વ� ુયોગય 

સથી.પણ �ુ� �ાફા છે અસે �ુ� �સુલમાસ ��. એટલે 
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આપણા િસ�ાહ સથી થઈ શકતા. જો � ુ� ઇસલામ 

�સવ�ાાર લે તો �ુ� તાાા ઇસલામસે માાા માટદ મહદા 

ગણીશ. અ� ૂતલહા �સુલમાસ થઈ ગયા અસે તેમસી 

શા્ર ઉમમે સલીમથી થઈ ગઈ. 

ાાવી સારબત �હદ છે મ� આસાથી બાકતવાળા 

િસ�ાહ બી� �ોઈ સથી જોયા. 
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(૧પ) �દટરલ� �ાવાયતો 

 

હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� : સવત�ત માસવી ્ાદ� �સથિતમા� સવત�ત જ ાહદ 

છે. જો તેસા પા સ��ટ આવી પડદ તો તે તેસો સામસો 

ધીાજથી �ાદ છે. અસે જો તેસા પા �શુ�દલીઓ અસે 

સ��ટો�ુ� �ાૂ આવે તો તેસી શખસીયત �ટૂ �ટસો િશ�ાા 

સથી થતી. આઝા્ ��ુષ �ોઈસી �લુામીમા� �દમ સ 

હોય અથવા �ોઈસા હાથ સીચે સો�ા �દમ સ થઈ �ય 

અસે તેસા પા ાોઝી પણ ત�ગ થઈ �ય તો પણ તે આ 

બધા સ�જોગોસે હસતે મોઢદ સામસો �ાદ છે અસે પોતાસા 
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સવાત��ય સે �્ર �ુાબાસ સથી �ાતો. ્મ�દ ્�ૂફુ 

અલ�યહસસલામએ �લુામ બસવા , લો�ોસા હાથ સીચે 

આવવા અસે ્લમા� જવા છતા� તેમણે પોતા�ુ� 

સવાત��ય  અસે સવમાસ �ળવી ાાખ્ુ� અસે અલલાહદ 

તેમસે એ ઈસામ આપ્ ુ�દ તેમસો મારલ� તેમસો 

�લુામ બસી ગયો અસે અલલાહદ તેમસી ઉમમત પા 

ાહદમ �ાર. સ્ા સબ�ુ� પ�ાણામ ભલાઈસા �પમા� બહાા 

આવે છે એટલે તમે પણ સબ �ાો અસે પોતામા� સબ 

�ાવાસી શ�કત પૈ્ા �ાો. (સફરસ�લુ બેહાા) 

અસબગ રબસ સબાતા �ાદ છે �દ હ. અમી�લ 

મોઅમેસીસ અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : સબ બે 
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પ�ાાસા છે. (૧) સ��ટો પા સબ �ા�ુ� વધાાદ સા�� છે. 

(ા) અસે તેસાથી પણ વધાાદ સબ સાાો એ છે �દ હાામ 

વસ�ઓુથી સબ �ાવામા� આવે. અસે રઝક પણ બે 

પ�ાાસા છે. (૧) �સૂીબતમા� અલલાહસે યા્ �ાવો. (ા) 

અસે તેસાથી વધાાદ સાાો એ રઝક છે �દ હાામ �ાયરસો 

ઇાા્ો �ાતી વેળા અલલાહસે યા્ �ાદ અસે તે �ુ્ ાસી 

યા્ તેસે હાામ �ામથી ાો�ર લે. (સફરસ�લુ બેહાા , 

ભાગ ા પેજ. ૬) 

હ. અમી�લ મોઅમેસીસ અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� : ઈમાસસી �્ા સબસે એ જ સથાસ છે ્ 

શારામા� માથા�ુ� સથાસ છે. અસે આપે વધાાામા� 
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ફામાવ્ુ� : અલલાહસા અઝાબ પા સબ �ાવાથી અમે 

અલલાહસા ��ુમ પાલસ પા સબ �ાવાસે વધાાદ 

આસાસ જો્ુ� અસે આપે ફામાવ્ુ� : એ અમલ પા સબ 

�ાો ્સા સવાબ વગા તમાાો ��ુાો સથી થઈ શકતો 

અસે એ અમલ �ાવાથી સબ �ાો ્સો અઝાબ 

વેેવાસી તમાાામા� તાકત સથી. (ઇાશા�ુલ �ો�બૂ , 

પેજ. ૧૭ા) 

હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� : બ�્ ા�ુ� અલલાહસે તયા� એ� સથાસ હોય છે તે 

તેસે પોતાસા અમલથી સથી મેળવી શકતો. તો અલલાહ 

તઆલા તેસી શાાર�ા� પ�ાકા �ાદ છે અથવા તેસી 
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માલથી કસોટર �ાદ છે અથવા તેસે સ�તાસો દાાા 

અજમાવે છે. જો તે સબ �ાદ છે તો અલલાહ તેસે તે 

સથાસ પા રબાાજમાસ �ાદ છે.  (સફરસ�લુ બેહાા, ભાગ 

ા, પેજ.પ) 

હ. અલી અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : સબસા 

બે પ�ાા છે. એવા હાામ પા સબ �ાવી ્ તમસે 

પસ�્  છે. અસે એ અ�સમાતો પા સબ �ાવી ્ તમસે 

પસ�્  સથી. અસે ફામાવ્ુ� : મોહમમ્ સલલલલાહો 

અલયહદ વઆલેહર વસલલમસો ્ોસત એ છે ્ અલલાહ�ુ� 

આજાપાલસ �ાદ ભલે તે તેમસો સગો સ હોય. અસે 

મોહમમ્ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમસો 
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�ુશમસ એ છે ્ �ુ્ ાસી સાફામાસી �ાદ ભલે પછર તે 

પયગમબા સલલલલહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમસો 

સગો �દમ સ હોય ?  

 

*-*-* 
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પ�ાણ-૮ :  િવષય :- સાાા સ�સ�ાાસા 

ફાય્ા અસે �ાાબ સ�સ�ાાસી �કુસાસી 

 

(૦૧) પયગમબા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમસા અખલા�સો એ� સ�સૂો 

 

એ� સમયસી વાત છે �દ હ. ા�લેૂ �ુ્ ા 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ પોતાસા 

સહાબીઓ સાથે મ�સજ્મા� બે દેલા હતા �દ એવામા� 

અનસાાસી એ� �સીઝ તયા� આવી અસે આપસી પાછળ 

ઊભી ાહર ગઈ અસે �પૂ�દથી �રુાદ અ�ામ સલલલલાહો 
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અલયહદ વઆલેહર વસલલમસી અબા પ�ડર. આપ 

સમજયા �દ આ �સીઝ �ોઈ �ામસા મસે ઊેાડવા મા�ગે 

છે. આપ તાત જ ઊભા થઈ ગયા. પણ �સીઝે મોઢદથી 

��ઈ સ ��ુ� , આપ પાછા બેસી ગયા. �સીઝે ફાર 

આપસી અબા પ�ડર આપ ફાર ઊભા થઈ ગયા. પણ 

આ વ�તે પણ તેણે મ�થી ��ઈ સ ��ુ� તેણે તી� વાા 

એમ �ુર , આપ પાછા ઊભા થઈ ગયા પણ તે મોઢદથી 

��ઈ સ ��ુ� 

પછર તેણે આપસી અબામા�થી એ� �ુ�ડો ફાડયો 

અસે ચાલી ગઈ. આપસા સહાબીઓએ તેસે ાો�ર ��ુ� : 

તે આ �ુ� હાકત �ાર ? �સીઝે ��ુ� �દ અમાાા ઘામા� 
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એ� આ્મી બીમાા છે. મારલ�ોએ મસે મો�લી �દ � ુ� હ. 

ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમસી 

ચા્ામા�થી એ� ચીાો લઈ આવ �દ ્સે અમે બીમાાસા 

ગળામા� બા�ધીએ અસે તે અબાસો �ુ�ડો શફા�ુ� �ાાણ 

બસે. પા�� ુમ� જયાાદ પણ આપસી અબા પ�ડર આપ 

ઊભા થઈ ગયા , �તે ચોથીવાા મ� અબામા�થી એ� 

લીાો ફાડર લીધો. 
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(૦ા) �ુ� પયગમબા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમસા અખલા�સી ગણતી શ� છે ? 

 

એ� શખસે હ. અમી�લ મોઅમેસીસ 

અલ�યહસસલામસી ર�્મતમા� અાજ �ાર �દ આપ 

પયગમબાદ અ�ામ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમસા અખલા� ગણાવો. 

આપે ફામાવ્ુ� : � ુ� મસે �ુિસયાસી સેઅમતો 

ગણીસે સ�ભળાવ તો �ુ� હ.ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો 

અલયહદ વઆલેહર વસલલમસા અખલા� તસે ગણી 

બતાવીશ. 
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તે શખસે ��ુ� : આ અશ� છે , �દમ�દ �ુિસયાસી 

સેઅમતો એટલી બધી વધાાદ છે �દ તેસે ગણી સથી 

શ�ાતી. એટલા માટદ અલલાહ તઆલા�ુ� ફામાસ છે ‘‘જો 

તમે અલલાહસી સેઅમતો ગણવા બેસો ગણી સહ� 

શ�ો.’’ 

હ. અલી અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : 

�ુિસયાસી સેઅમતોસે આટલી અસ�ખય હોવા છતા ઓછર 

�હદવામા� આવી છે. અસે અલલાહદ આ આયતમા� ઇાશા્ 

ફામાવ્ુ� : ‘‘�ુલ મતાઉ�ુિસયા �લી�સુ ’’ �હો �દ 

�ુિસયાસી સ��ૃધધ અલપ છે , અસે પયગમબાદ 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમસા અખલા� 
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માટદ અલલાહ�ુ� ફામાસ છે ‘‘વ ઇ�� લ અલા �ોલો��સ 

અઝીમ’’ બેશ� આપ �લુ�દ અઝીમ ધાાવો છો. 

જયાાદ તમે અલપસે ગણી સથી શકતા તો �ુ� 

મહાસસે �દવી ારતે ગણાવી શ�ુ� ? 

પયગમબાદ ઇસલામ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમસા અખલા� િવશે તમે એ જ સા�ભળર 

લયો �દ સબીઓસા બધા અખલા�સી �ણૂાર�િૂત પયગમબાદ 

ઇસલામ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ દાાા 

થઈ. ��ુાદ અ�ામ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમ પહદલા ્ટલા પણ સબી આવયા , તેઓ એ� 

એ� અખલા�સા સ�સૂા હતા. પા�� ુા�લેૂ �ુ્ ા 
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સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ બધા ઉચચ 

સ્ાચાા (અખલા�)સા ઉચચ �કાસા સ�સૂા હતા. 

એટલા માટદ આપ ફામાવયા �ાતા હતા �દ ‘‘બોઈસતો લે 

ઇતમામે મ�ાાદિમલ અખલા� ’’ મસે મ�ા�ા�લુ અખલા� 

(સ્ાચાા)સી પ�ા�ણૂરતાસા માટદ મો�લવામા� આવયો છે. 

ાોશ�લુ અખયાામા� મોહમમ્ રબસ �ાિસમ લ�ે 

છે �દ એ� વ�ત બાળ�ો�ુ� એ� ટો �્ હ. ા�લેૂ �ુ્ ા 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમસા ાસતામા� 

ઊેુ� ાહર ગ્ુ�. અસે હ. ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમથી અાજ �ાર �દ આપ અમસે પણ 

હસસ અસે �સૈુ સ અલ�યહસસલામસી ્મ તમાાા �ા�ધા 
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ઉપા �ચ�ો. આપે રબલાલસે ફામાવ્ુ� : �ઓ માાા 

ઘામા� ��ઈ હોય તો લઈ આવો. ્થી �ુ� માાર �તસે 

બાળ�ોથી �ાર્ર શ�ુ�. 

રબલાલ ગયા અસે થોડર વાા પછર આે 

અ�ાોટ લઈ આવયા. આપે બાળ�ોમા� અ�ાોટ વેચી 

્રધા. અસે ફામાવ્ુ� : અલલાહ માાા ભાઈ ્�ૂફુ ઉપા 

ાહદમ �ાદ ભાઈઓએ એમસે થોડા િસ�ા �ાતા વેચી 

્રધા. અસે આ બાળ�ોએ મસે આે અ�ાોટસા 

બ્લામા� વેચયો છે.  
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(૦૩) આપસા અખલા� �રૃટતા�ુ� �ાાણ બનયા. 

 

ઇબસે અબ�ુલ બા ઇસતીઆબમા� લ�ે છે �દ 

સઈમાસ રબસ ઉમ � અનસાાર ��ુગર સહાબી હતા. 

તેમસે બ્ાસી જ �ગમા� ભાગ લેવા�ુ� માસ પાપત છે. 

તેમસે મ��સી ઘણી આ્ત હતી. તેમસા �ગે ઘણા 

બસાવો પચરલત છે. તેમા�સો એ� પસ�ગ આ પણ છે �દ 

એ� ગામ�ડયો હ. ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમસી ર�્મતમા� હાજા થયો અસે 

પોતાસો �ટ મ�સજ્સી પાછળ બેસાય�. �દટલા� 

સહાબીઓએ સઈમાસસે ��ુ� :  
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જો તમે આ �ટ સહદા �ાો તો આપણે તે�ુ� 

ગોશત આપસમા� વહફચી લે�ુ�. અસે હ. ા�લેૂ �ુ્ ા 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ ગામ�ડયાસે 

તેસા �ટસા પૈસા �કુવી દ્શે. અસે તેસે �શૂ �ાર દ્શે. 

સઈમાસે �ટસે સહદા �ાર ્રધો. એ જ અાસામા� 

ગામ�ડયો બહાા િસ�ળયો તો તેણે જો્ુ� �દ �ટ વધેાાઈ 

��ુો છે. તે ચી�તો ચી�તો ��ુાદ અ�ામ સલલલલાહો 

અલયહદ વઆલેહર વસલલમસી પાસે આવયો અસે 

નયાયસી મા�ગણી �ાર. આ જોઈસે સઈમાસ ભાગી ગયો. 

હ. ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ 
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મ�સજ્થી બહાા િસ�ળયા તો આપે જો્ુ� �દ ગામ�ડયાસો 

�ટ સહદા થઈ ગયો છે. 

આપે �છૂ્ુ� : આ �ૃતય �ોણે �ુર છે ? 

લો�ોએ બતાવ્ુ� �દ આ �ામ સઈમાસ�ુ� છે. 

આપે એ� શખસસે તેસે ગોતવા મો�લયો. સઈમાસ 

િમ�્ા્ રબસ અસવ્સા ઘાદ આવયા અસે તેમસી પ�તસ 

�બાઆ ઝબેા રબસ અબ�ુલ ��ુરલબસી �તુી હતી. 

સઈમાસે �બાઆસે સ�તાવા માટદ �ોઈ યોગય 

જગયા �છૂર તો તેમસા ઘામા� એ� �ાડો મૌ�ૂ્ હતો. 

તેમણે તેસા તાફ ઇશાાો ��. અસે ઉપા ઘાસ સા�ી 

્રધી. 
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ગોતસાાો શખસ પાછો આવયો અસે અાજ �ાર , 

યા ા�લૂલલાહ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ 

! સઈમાસસે મ� �ા�ય જોયો સથી, અલબ�ા મ� સા�ભળ્ ુ

છે �દ તે �બાઆ અસે િમ�્ા્સા ઘામા� સ�તાયો છે. 

હ. ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમ િમ�્ા્સા ઘાદ તશારફ લાવયા અસે �ોઈએ 

આપસે �ાડા તાફ  ગળર ચ�ધી , આપ �ાડાસા 

��સાાદ આવી ઊભા ાહા અસે ઘાસ હટાવી તો સઈમાસ 

િસ�ળયો. તાઝા ઘાસસા �ાાણે સઈમાસ�ુ� �પાળ અસે 

ગાલ ા�ગીસ થઈ ગયા હતા. 
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હ. ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમ એ ફામાવ્ુ� : તસે �ોણે �ટ �ાપવા�ુ� ��ુ� 

હ� ુ�?  

સઈમાસે ��ુ� : ્ઓ આપસે અહ� �ધૂી લાવયા 

છે તેઓએ જ મસે આમ �ાવા�ુ� ��ુ� હ� ુ�. 

પયગમબાદ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમ આ સા�ભળર હસવા લાગયા અસે પોતાસા 

�બુાા� હાથોએ તે�ુ� �પાળ અસે ગાલ સાફ �ાર. તયાા 

પછર એ �ટ ધણીસે આપે ��મત આપી ાા� �ાર 

લીધો. 
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(૦૪) આપસે �ચા અખલા� �દટલા પસ�્  હતા ? 

 

હ. ઇમામ ઝય�લુ આબે્રસ અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ�  : એ� વ�ત ફજાસી સમાઝ પછર હ. ા�લેૂ 

�ારમ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમએ હાજા 

ાહદલાઓસે ફામાવ્ુ� : તમાાામા�થી �ોઈ એવો છે ્ 

તણ જણાઓથી લડદ, ્ઓએ ‘લાત’ સી કસમ �ાઈ મસે 

�તલ �ાવાસો ઇાા્ો �હદા �� છે. અસે તેઓ આ �ામ 

માટદ પોતાસા ઘાદથી પણ ાવાસા થઈ ��ૂા છે. 

આપ�ુ� ફામાસ સા�ભળર �ોઈએ ��ઈ જવાબ સ 

આપયો. આપે ફામાવ્ુ� : મા� ધાા� ુછે �દ હ. અલી 
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ઇબસે અબી તારલબ અલયહદ�સુસલામ તમાાર વચચે 

મૌ�ૂ્ સથી. 

આિમા રબસ કતા્ાએ અાજ �ાર : યા 

ા�લૂલલાહ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ !  

ાાતે અલી અલ�યહસસલામસી તબીયત ઘણી �ાાબ 

હતી એટલે તેઓ �બુહસી જમાતસી સમાઝમા� ભાગ 

લઈ શ�ા સથી. જો આપ ��ુમ �ાો તો �ુ� હ. અલી 

અલ�યહસસલામસે બોલાવી લાદ. આપે ��ુ� : હા , તસે 

ા� છે. 

આિમા રબસ કતા્ાએ હ. અલી 

અલ�યહસસલામસે �બા સ�ભળાવી. �બા સા�ભળતા જ 
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હ. અલી અલ�યહસસલામસી બધી બીમાાર ા�ચ�ા 

થઈ ગઈ અસે તાત જ હ. ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો 

અલયહદ વઆલેહર વસલલમસી સેવામા� ઉપ�સથત થયા. 

અસે ��ુાદ અ�ામ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમથી વસ� ુપ�ા�સથિત �ણી. 

આપે ફામાવ્ુ� : તણ જણા મસે �તલ �ાવાસા 

ઇાા્ાથી ઘાદથી િસ�ળયા છે. અસે લાતસી કસમ �ાઈ 

આ િસણરય સાથે મ્રસા આવવા માગે છે. અસે મસે 

�ાબાસા ાબસી કસમ તેઓ આ ઇાા્ામા� �ામયાબ સહ� 

થાય. 
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હ. અલી અલ�યહસસલામએ અાજ �ાર : �ુ� 

એ�લો તેઓસો સામસો �ારશ.અસે તેઓસે આપથી �ૂા 

ાા�ીશ. આપ ા� આપો , �ુ� ઘાદ જઈસે �પડા બ્લી 

આ�ુ�. 

હ. ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમએ ફામાવ્ુ� : એટલા સા� તમાાદ ઘાદ જવાસી 

જ�ાત સથી. તમાાા માટદ માાર તલવાા , રલબાસ, 

બખતા અસે અમામો મૌ�ૂ્ છે. 

આપે પોતાસા હાથે હ. અલી અલ�યહસસલામસે 

્ધુધસા વ�ો પહદાાવયા અસે પોતાસા હાથે તેમસી 
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�મામા� તલવાા લટ�ાવી અસે પોતાસા ઘોડા પા હ. 

અલી અલ�યહસસલામસે સવાા �ાર. 

તણ �્વસ વીતી ગયા , એ ્ાિમયાસ સ તો 

�જબઈલ પધાયાર અસે સ તો �ોઈ તાફથી હ. અલી 

અલ�યહસસલામસા વાવડ મળયા. જસાબે સયય્ા 

સલા�લુલાહદ અલયહા પાદશાસ થઈ હ. હસસ અસે હ. 

�સૈુસ અલ�યહસસલામસે સાથે લઈસે હ. ા�લેૂ �ુ્ ા 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ સી ર�્મતમા� 

હાજા થઈ અાજ �ાર : મા� ધાા�ુ� છે �દ માાા �તુો 

અસાથ થઈ ગયા છે. �તુીસા મોઢદ આ વાત સા�ભળર 

આપ ાોઈ પડયા અસે ફામાવ્ુ� : ્ શખસ મસે હ. 
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અલી અલ�યહસસલામસા આવવાસી વધાઈ આપશે તો 

�ુ� તેસે જ�તથી વધામણી આપીશ. એટલે લો�ો હ. 

અલી અલ�યહસસલામસે શોધવા િસ�ળર પડયા. 

આિમા રબસ કતા્ાએ આપસે હ. અલી 

અલ�યહસસલામસા આવવાસી �બા સ�ભળાવી. એ જ 

વ�તે �જબઈલ અમીસે આવીસે હ. ા�લેૂ �ુ્ ા 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમસે �ાૂા 

બસાવસી િવગત સ�ભળાવી. 

હ. અલી અલ�યહસસલામ એવી �સથિતમા� આવયા 

�દ તેમસી પાસે એ� શખસ�ુ� માાુ� હ� ુ� , બે �દ્ર , તણ 

�ટ અસે તણ ધોડા તેઓસી સાથે હતા. 
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હ. પયગમબાદ અ�ામ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમએ ફામાવ્ુ� : અલી અલ�યહસસલામ 

! બસાવોસી તમે �બા સ�ભળાવો છો �દ �ુ� �બા આ�ુ� 

? 

આ સા�ભળર �સુા�ફ�ો એ� બી�સે �હદવા 

લાગયા �દ હમણા �ધૂી તો એમસે હ. અલી 

અલ�યહસસલામસી �બા �ધુધા સહોતી અસે હવે બધી 

િવગત સ�ભળાવવા મા�ગે છે. 

હ. પયગમબાદ અ�ામ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમએ ફામાવ્ુ� : અલી અલ�યહસસલામ 

! તમે પોતે જ િવગતો બયાસ �ાો. 
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હ. અલી અલ�યહસસલામએ અાજ �ાર : યા 

ા�લૂલલાહ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ ! 

જયાાદ �ુ� એ �ીણમા� પહ�ચયો તો મ� તણ જણાસે �ટો 

પા સવાા જોયા. તેઓએ મસે �છૂ્ુ� : � ુ� �ોણ છે ? 

મ� બતાવ્ ુ�દ �ુ� �ુ્ ાસા ા�લૂ સલલલલાહો 

અલયહદ વઆલેહર વસલલમસો િપતાઈ ભાઈ અલી ઇબસે 

અબી તારલબ અલયહદમસસલામ ��. આ સા�ભળર તેઓએ 

��ુ� : અમે �ોઈ અલલાહસા ા�લૂસે સથી ઓળ�તા , હા 

તસે ભાગય અહ� તાણી લાવ્ુ� છે , અમાાા માટદ તો � ુ� 

અસે મોહમમ્ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ 

બ�ે બાાબા છે. 
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્ શખસ�ુ� મસત� �ુ� લાવયો � , તેણે માાા પા 

�મુલો �� , મ� તેસાથી લડાઈ શ� �ાર ્રધી. એ જ 

અાસામા� લાલ હવાસો એ� વ�ટોળ આવયો અસે મ� 

આપસી અવાજ સા�ભળર �દ મ� તમાાા માટદ  તેસી બ�ધ 

બખતા �ોલી સા�ી છે. તેસા �ભા પા વાા �ાો. મ� 

તલવાા ચલાવી પણ �ોઈ અસા સ થઈ. પછર પીળર 

હવાસો એ� વ�ટોળરયો આવયો અસે એમા� મસે આપસી 

અવાજ સ�ભળાણી �દ મ� ઝા�ઘથી બખતા હટાવી ્રધી છે. 

એટલે તમે તેસી ઝા�ઘ પા �મુલો �ાો. મ� તેસી ઝા�ઘ 

પા વાા �� તેસી બ�ે ટા�ગો �પાઈ ગઈ. તે ઘોડાથી 

સીચે પડયો તો મ� તે�ુ� માા ુઅલગ �ાર ્ર�ુ�. તેસા 
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�તલ પછર તેસા આ બ�ે સાથીઓએ મસે ��ુ� : અમસે 

�તલ �ાવામા� આપ ઊતાવળ સ �ાો , અમે સા�ભળ્ુ� છે 

�દ મોહમમ્ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ 

ઘણા ાહદમ�્લ અસે ઉ્ાા છે. આપ અમસે મોહમમ્ 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ પાસે લઈ 

ચાલો. આપે અમાાા ્ સાથીસે માય� છે તે હ�ા 

સવાાોસી સામે એ�લો લડવાવાળો હતો. 

�ાસાલત મઆબ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમ ફામાવ્ુ� : તમે ્ પહદલી અવાજ સા�ભળર તે 

�જબઈલે અમીસસી હતી અસે બી� અવાજ મી�ાઈલસી 

હતી. 
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પછર આપે એ� ��્રસે બોલાવયો અસે તેસે 

ઇસલામસી ્ાવત આપી. તો તેણે ��ુ� : માાા માટદ તો 

ઇસલામ ��લૂ �ાવા �ાતા અ� ૂ�ોબેસસો પહાડ 

�ચકવો વધાાદ આસાસ છે. 

હ. ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમએ હ. અલી અલ�યહસસલામસે ��ુમ આપયો �દ 

તેસે �તલ �ાર સા�ો. પછર બી� ��્રસે આપે પાસે 

બોલાવી ઇસલામસી ્ાવત આપી તો તેણે ��ુ� : મસે 

માાા સાથી સાથે મેળવી ્યો. 

આપે હ. અલી અલ�યહસસલામસે ��ુમ આપયો 

�દ આસે પણ �તલ �ાર સા�ો. એટલામા� �જબઈલે 
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અમીસ ઊતયાર અસે અાજ �ાર , યા ા�લૂલલાહ 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ ! અલલાહ 

તબાા� વ તઆલા આપસે સલામ પાેવે છે અસે 

સલામ બા્ �હદ છે આ શખસસે �તલ સ �ાો �દમ�દ આ 

શખસ સાાા સવભાવસો અસે સ�ી છે. 

આપે હ. અલી અલ�યહસસલામસે તેસે કતલ 

�ાવાસી મસાઈ �ાર ્રધી અસે ફામાવ્ુ� : �જબઈલ 

આ �બા લાવયા છે �દ આ શખસ સ�ી અસે સાાા 

સવભાવસો છે. એટલે તેસે �કુત �ાર ્યો. 

�ાફાદ આ સા�ભળર ��ુ� : �જબઈલ આપસા પાવા�્ગાા 

પાસેથી માાા િવશે આ �બા લાવયા છે ? 
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આપે ફામાવ્ુ� : હા , તો એ શખસે ��ુ� : 

�જબઈલે આપસી �ાર �બા સ�ભળાવી છે. મ� હ�મેશા 

પાોણાસી આગતા સવાગતા �ાર છે. અસે ગારબો�ુ� 

પોષણ �ુર છે. અસે એટલા જ �ાાણે �ુ� ��ગાળ થઈ 

ગયો �� અસે �ુ� સહસશીલ સવભાવસો ��. �ોઈ પા 

સાાાજ સથી થતો , તયા� �ધૂી �દ ્ધુધમા� પણ �ોઈ પા 

સાાાજ સથી થતો. �ુ� માાા �ત�ાણથી ઇસલામસો 

�સવ�ાા �� ��. પછર તેણે બ�ે �લમા પોતાસા �ભ પા 

ઉચચાયાર અસે �સુલમાસ થઈ ગયો. 
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હ. ા�લેૂ �ારમ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમએ ફામાવ્ુ�: આ શખસસી સ�ાવત અસે �ુ�્ ા 

સવભાવે તેસે સેઅમતોવાળર જ�તસો માગર �ઝુાડયો. 
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(૦પ) �ાાબ સવભાવ �બમા� �ફશાા�ુ� �ાાણ છે. 

 

ઇબસે િસસાસે હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� 

અલ�યહસસલામથી �ાવાયત �ાર છે. આપે ફામાવ્ુ� : હ. 

ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ 

સઅ્ રબસ મઆઝસા �તૃ્સુા સમાચાા મળયા તો 

આપ અસહાબોસી એ� જમાત સાથે તેસા ઘાદ ગયા. 

આપે તેસે �સુલ આપવાસો ��ુમ આપયો. �સુલ �ફસ 

પછર �યાાદ તેસો જસાઝો ઉપાડવામા� આવયો , હ. ા�લેૂ 

�ુ્ ા સલલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ તેસા 

જસાઝામા� અબા વગા ઉધાડા પગે ચાલયા. �્ર 
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સઅ્સા જસાઝાસે ડાબી બા�ુથી તો �્ર જમણી 

બા�ુથી �ા�ધો આપતા ાહા. સઅ્સે ્ફસ �ાવા 

પહદલા આપ પોતે તેસી �બમા� ઊતયાર અસે પોતાસા 

હાથથી તેસી �બાસે �ચી �ાર. જયાાદ �બ બ�્  થઈ 

ગઈ તો આપે ફામાવ્ુ� : �ુ� ��ુ� �� �દ આ  ટો ઝીણર 

થઈ જશે. પણ અલલાહ એ ચાહદ છે �દ બ�્ ો જયાાદ પણ 

�ોઈ �ામ �ાદ તો તેસે મજ�તૂ અસે સા�ી ારતે બ�વી 

લાવે. 

સઅ્સી મા �તુસા જસાઝા સાથે �બસતાસમા� 

હાજા હતી. સઅ્સી �બાસા �ા�ે દ ઊભા ાહર તેણીએ 

��ુ� : સઅ્ તસે જ�ત �બુાા� થાય. 
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�ુ્ ાસા ા�લૂ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમે ફામાવ્ુ� : સઅ્સી મા ! �ુ્ ાસા તાફથી 

આટલી શધધાથી �બા સ આપો. સઅ્સે �બમા� 

�ફશાા (ભ�સ) થઈ ાહર છે. 

પછર �ુ્ ાસા ા�લૂ �બસતાસથી પાછા પધાયાર 

તો અસહાબોએ અાજ �ાર : યા ા�લૂલલાહ સલલલલાહો 

અલયહદ વઆલેહર વસલલમ ! આજ આપે સઅ્સા 

જસાઝામા� એ ��ઈ �ુર ્ આ પહદલા આપે �ોઈસા 

જસાઝામા� સથી �ુર , આપે �ા્ા �ધુધા સ પહદાર અસે 

ઉઘાડા પગે આપે જસાઝામા� ભાગ લીધો. અસે �્ર 
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જસાઝાસે જમણી બા�ુથી તો �્ર ડાબી બા�ુથી 

ઊેાવતા ાહા. 

હ. ા�લેૂ �ારમ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમ એ ફામાવ્ુ� : �ુ� �દવી ારતે પગમા� જોડા 

પહદાત અસે ચા્ા �દવી ારતે પહદાતો, જયાાદ �દ �ુ� જોઈ 

ાહો હતો �દ ફ�ાશતા ઉઘાડા પગે અસે �ા્ા વગા 

સઅ્સા જસાઝામા� ચાલી ાહા છે. અસે ભાગ લેવા 

સમયે �જબઈલે માાો હાથ પ�ડયો હતો �ાાદ� તેઓ 

જસાઝાસી જમણી બા�ુ �ા�ધો આપતા હતા તો �ાાદ� 

ડાબી બા�ુ �ા�ધો આપતા હતા. 
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અસહાબોએ ��ુ� : યા ા�લૂલલાહ સલલલલાહો 

અલયહદ વઆલેહર વસલલમ ! આપે સઅ્સી સમાઝે 

જસાઝા પડર અસે આપે તેસે પોતાસા હાથે �બામા� 

ઊતાય�, એ છતા આપે એ પણ ફામાવ્ુ� �દ સઅ્સે 

�બમા� �ફશાા થાય છે તે�ુ� �ુ� �ાાણ છે ? 

આપે ફામાવ્ુ� : સઅ્ ઇસલામસો મારણયો 

��ુ�હ્ હતો એટલા માટદ મ� તેસી સમાઝે જસાઝા પડર 

અસે પોતાસા હાથે તેસે �બામા� ઊતાય� પણ સઅ્ 

પોતાસા ઘાવાળાથી �ાાબ ારતે વતરતો હતો એટલે 

�બામા� ભ�સ થતી હતી. 
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(૦૬) મારલ� �ાાબ સવભાવસો હોય તો �લુામ 

પણ �ાાબ સવભાવસો થઇ �ય છે 

 

અબ�ુલલાહ રબસ તા�હા �હદ છે �દ �ુ� એ� �્વસ 

મા�સૂ ાશી્સી પાસે બેેો હતો. બસવા�ાળ એ સમયે 

�ોઈ �લુામ હાજા સહોતો. �લીફાએ �લુામસે અવાજ 

આપી ��ુ� �દ �લુામ  !  �લુામ ! તો ઘણીવાાદ એ� 

�ણૂામા�થી એ� ��ુ� �લુામ આવયો અસે ઘણા �સુસાથી 

��ુ� �દ �લુામોસે પણ �દટલા� પોતાસા �ામ હોય છે. 

�લુામ પણ ઇનસાસ છે , તેસે પણ �ાવાસી જ�ાત ાહદ 

છે. તેમ છતા� તમે ચી�� ુશ� �ાર ્યો છો , �લુામ 
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�લુામ, બતાવો બીચાાો �લુામ �ા� �ય ? 

અબ�ુલલાહ �હદ છે મસે ય�રસ થઈ ગ્ ુ�દ આજ 

�લુામસી �ેા સથી. મા�સૂ એસે પણ હમણા �તલ 

�ાાવી દ્શે. પા�� ુમા�સેૂ થોડરવાા મસત� સમાવી 

ાાખ્ુ� અસે મસે ��ુ� �દ �લુામસા તોછડાપણા પા 

અચાજ સ �ાો. જયાાદ આ�ા �ાાબ સવભાવસો હોય છે 

તો તેસા �લુામો પણ બગડદલા સવભાવસો થઈ �ય છે. 

પા�� ુવયસા આ ભાગમા� �ુ� માાામા� સાાો સવભાવ પે્ા 

સથી �ાર શકતો. એટલે માાા �લુામ પણ �ાાબ 

સવભાવસા અસે તોછડા છે. 
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(૦૭) હ. અલી અલ�યહસસલામએ મઝા� 

ઊડાવસાા સાથે �ુ� વતર�ુ�� �ાર ? 

 

��ુદસ અા ્બેલી �શ�લ �મુમામા� લ�ે છે �દ 

હ. અલી અલ�યહસસલામ�ુ� �્ ્ાિમયાસી હ� ુ�. આપ સ 

તો લા�બા હતા સ તો ે�ગણા. આપ�ુ� શારા 

�ડુોળપણાસો સ�સૂો હતો. એ� વ�ત આપ સબવી 

મ�સજ્મા� સમાઝ પડર ાહા હતા �દ એ� લા�બો શખસ 

મ�સજ્મા� આવયો અસે તેસે હ. અલી અલ�યહસસલામથી 

મઝા� �ઝુી. તેણે આપસા જોડા ઉપાડર મ�સજ્સા 
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થા�ભલા પા ાા�ી ્રધા. અસે પોતે થા�ભલા સાથે 

સમાઝ પડવા લાગયો. 

જયાાદ તે તશહ�ુ્  માટદ બેેો તો હ. અમી�લ 

મોઅમેસીસ અલ�યહસસલામએ મ�સજ્સા થા�ભલાસે 

પોતાસા હાથે �ચ�ો અસે તેસા �મીસસી છાળ 

થા�ભલા સીચે ાા�ી ્રધી. અસે થા�ભલાસે તેસી �ળૂ 

જગયાએ ફાર ાા�ી ્રધો. પછર આપે પોતાસો હાથ 

�ચો �� અસે થા�ભલા પાથી પોતાસા જોડા ઊતાયાર 

અસે મ�સજ્થી જવા લાગયા. એ શખસે સમાઝ �ાૂર �ાર 

તો જો્ ુ�દ તેસી છાળ થા�ભલામા� ફસાએલી છે. તો તેણે 

ઘણી ચી�ાચી� �ાર પણ �ોઈથી થા�ભલો �ચ�ાયો 
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સહ�. �તે મૌલા અલી અલ�યહસસલામએ હસતા હસતા 

થા�ભલો �ચો �� અસે તેસી �મીસ થા�ભલાથી આઝા્ 

થઈ. 

આપે ફામાવ્ુ� : આજ �ુ� એ શાતે તાાર �મીસ 

છોડા�ુ� �� �દ ભિવરયમા� આવી સ�ામી હાકત �્ર સ 

�ા્ અસે અસભયપણાસી ફાર �રૃટતા સ �ા્. 
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(૦૮) �ાાવાસ ધણી�ુ� ભા� ુ� 

 

એ� ગામ�ડયો હ. �ાસાલત મઆબ સલલલલાહો 

અલયહદ વઆલેહર વસલલમસી સેવામા� હાજા થયો. અસે 

આિથ�� સહાયસી મા�ગણી �ાર. આપે જ�ા �ાૂતી તેસી 

મ્્ �ાર. અસે �છૂ્ુ� : �ુ� મ� તાાા પા ઉપ�ાા �� છે 

? તો ગામ�ડયાએ ��ુ� : ત�ૃસ સહ� , ઉપ�ાા તો �દવો 

આપે માાર સાથે �ોઈ સા� પણ સથી �ુર. 

ગામ�ડયાસી અસભયતા જોઈ સહાબા તેસે 

માાવા ઊભા થઈ ગયા. 
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આપ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમએ 

સહાબાસે ઇશાાો �ાર ાો�ા , અસે ગામ�ડયાસે પોતાસી 

સાથે લઈસે પોતાસા ઘાદ લઈ ગયા. અસે તેસે થો ુ 

વધાાદ આપ્ુ�. પછર ગામ�ડયાસે �છૂ્ુ� હવે બતાવ મ� 

ઉપ�ાા �� છે ? 

ગામ�ડયાએ ��ુ� : બેશ� , આપે ઉપ�ાા �� 

છે.અસે અલલાહ તઆલા આપસે સાાો બ્લો આપે. 

પછર આપે ગામ�ડયાસે ફામાવ્ુ� : ત� માાા 

સહાબા સામે �ોટર વાત �ાર ્સા �ાાણે માાા સહાબા 

તાાા પા સાાાજ થઈ ગયા. ઉરચત એ છે �દ માાા 
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સહાબીઓ સામે સાાર વાત �હર દ્ ્થી તેઓ પણ 

તાાાથી ાા� થઈ �ય. 

તયાા પછર આપ તેસે લઈસે મ�સજ્મા� પધાયાર 

અસે ફામાવ્ુ� : પહદલા આ ગામ�ડયો સાાાજ હતો મ� 

તેસે વધાાદ આપ્ુ� છે ્સા �ાાણે તે હવે ાા� થઈ 

ગયો છે. 

પછર આપે ગામ�ડયાસે સ�બોધીસે ફામાવ્ુ� : 

�દમ એમ જ છે સે ? 

ગામ�ડયાએ ��ુ� : અલલાહ તઆલા આપસે 

અસે આપસા �ાસ્ાસસે સાાો બ્લો અપરણ �ાદ. 
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આપે સહાબીઓથી ફામાવ્ુ� : આ શખસસા 

્ા�લો એ શખસ ્વો છે , ્સો �ટ વીફાર ગયો હતો. 

લો�ો ચાાદ બા�ુથી એ �ટસે પ�ડવાસી �ોિશશમા� 

્ોડયા પા�� ુજયાાદ �ટદ લો�ોસો જાથો જોયો તો 

વધાાદ ્ોડવા લાગયો. 

�ટસા મારલ�દ લો�ોસે ��ુ� : �ુ્ ા �ાતા આપ 

પાછળ હટર �ઓ. �ુ� એ�લો જ તેસે �ા� ૂ�ાર લઈશ. �ુ� 

તમાાા �ાતા માાા �ટસે વધાાદ સાાર ારતે �� ુ��. 

અસે તેસે �દળવવાસી �ળા મસે સાાર ારતે યા્ છે. 

પછર તેણે આાામથી પોતાસા �ટસે થાપલીઓ માાવી 

શ� �ાર. �ટ ધીાદ ધીાદ થ�ભી ગયો. એ શખસે તેસા પા 
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�ારટ ાાખ્ુ� અસે સવાા થઈ ચાલયો ગયો. એવી જ 

ારતે જો �ુ� આ સમયે તેસે માાવા �ટો ��ુર દ્ત તો તે 

ઔા વધાાદ ભડ�ર જતે. તમે તેસે �તલ �ાર સા�તે 

અસે આ બીચાાો ્ોઝ��ુ� બળતણ બસી �ય. 
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(૦૯) ઇસલામસા પયગમબા સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમે પોતાસા અમલથી તબલીગ 

�ાર 

 

હ. અલી અલ�યહસસલામ બયાસ �ાદ છે �દ એ� 

ય�ૂ્ રએ ઇસલામસા પયગમબા સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમ પાસેથી થોડા ્રસાા લેવાસા હતા. 

એ� �્વસ તેણે આપથી પોતાસા �ાજસી મા�ગણી �ાર 

તો આપે ફામાવ્ુ� : અતયાાદ માાર પાસે ��ઈ સથી. 

ય�ૂ્ રએ ��ુ� �દ �ુ� જયા� �ધૂી �ાજ વ�લૂ સ �ાર લદ 

આપથી �ટો સહ� પ ુ�. 
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આપે ફામાવ્ુ� : પછર �ુ� તાાર પાસે અહ�થી 

બેસી �દ ��. આપ ય�ૂ્ રસી સાથે એટલી વાા �ધૂી 

બેસી ાહા �દ પા�ચે સમાઝો આપસે તયા� જ અ્ા �ાવી 

પડર. 

આપસા સહાબીઓએ ય�ૂ્ રસે ધમ�રઓ આપી 

તો આપે ફામાવ્ુ� :તમે આ �ુ� �ાર ાહા છો? 

સહાબાએ ��ુ� : યા ા�લૂલલાહ સલલલલાહો 

અલયહદ વઆલેહર વસલલમ ! �દટલી િવરચત વાત છે �દ 

એ� ય�ૂ્ રએ આપસે ાો�ર ાાખયા છે.આપે ફામાવ્ુ� : 

તેસે ��ઈ સ �હો, �તે �ુ� તેસો �ાજ્ાા �� અસે �ુ� માાા 

હલીફો પા �લમ સથી �ાર શકતો. 
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બી� �્વસસી બપોા �ધૂી આપ ય�ૂ્ રસી 

સાથે બેસી ાહા, ય�ૂ્ રએ આપસા અખલા�થી પભાિવત 

થઈ ��ુ� : �ુ� ગવાહર આ� ુ�� �દ અલલાહ િસવાય �ોઈ 

ઇબા્તસે લાય� સથી અસે મોહમમ્ સલલલલાહો 

અલયહદ વઆલેહર વસલલમ તેસા ા�લૂ છે. 

પછર તેણે ��ુ� મ� આટલીવાા �ધૂી આપસે 

એટલા માટદ સહોતા ાો�ા �દ આપ પા �રૃટતા �ાવા 

માગતો હતો. બલ�દ મ� એટલીવાા એટલા માટદ ાો�ર 

ાાખયા �દ �ુ� આપસા એ �ણુોસે પા�વા મા�ગતો હતો , 

્ તવાાતમા� આપેલ છે. 
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અમે તવાાતમા� વા�ચ્ ુછે �દ મોહમમ્ રબસ 

અબ�ુલલાહ અલલાહસા છેલલા સબી હશે અસે મ�ામા� 

જનમશે, અસે મ્રસા �હજાત �ાર �શે. �ડવા 

સવભાવસા અસે �ુવતરસી સહ� હોય. �ચી અવા્ વાતો 

સહ� �ાદ , અિશરટવાતો �ાસાાો સહ� હોય. અસે તે 

બ્ઝબાસ સહ� હોય , મ� આટલીવાા આપસે ાો�ર 

આપસા ચા�ાત �ુ� િસ�ાકણ �ુર , એટલે હવે મસે ય�રસ 

થઈ ગ્ ુ�દ તવાદતમા� ્ સબીસા આવવાસી �બા છે 

એ સબી આપ જ છો. 

પછર ય�ૂ્ રએ ��ુ� : �ુ� માાર બધી સ�પિ� ! 

આપસે સ�� ુ��. આપ ્મ ેર� લાગે તેમ તેસે વાપાો. 
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(૧૦) ઇસલામસા �તુોથી ્ ર્ભાર અપીલ 

 

આ પ�ાણસા �તમા� અમે ઇસલામસા �તુોથી 

સામાનયત: અસે હ�્ાદ �ાારા અલ�યહસસલામ સા 

આિશ�ોથી �ાસ �ારસે ્ ર્ભાર યાચસા �ારએ છરએ �દ 

અલલાહસા �ાતા આપ પોતાસા ્ામસમા� �ુએ અસે 

પોતાસે �ાાબ સવભાવ અસે બે��ી અમલથી ઇસલામ 

અસે �સુલમાસોસી બ્સામી�ુ� �ાાણ સ બસે. 

જસાબ �ાસાલત મઆબ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમ અસે ્રસસા હા્રઓ 

અલયહદ�સુસલામએ હ�મેશા આપસા ��ા્ાાથી 
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ઇસલામસી તબલીગ �ાર અસે આજ �ુિસયા આપસા 

અમલસે જોઈ ાહર છે. 

આજસો ્ગુ ્ ઇલે�ટોિસ� િમડરયા અસે 

પેસસી અગાધ શ�કતસો ્ગુ છે. �ુિસયા પોતાસા 

પસાાણ સાધસોથી આપસા �ૃતયસી �ાાબીસે ઉછાળર 

ાહર છે અસે આપસા �ુ�ૃતયો ઇસલામસા પચાા 

પસાાણમા� ��ાવટ બસી ાહા છે. 

જો આજ અમેાર�ા અથવા ્ાૂોપથી એ� 

ઈસાઈ �ોઈ ��ુસલમ દ્શમા� આવે તો તયા� તેસે બ�ામા� 

િમલાવટ દ્�ાશે. ્ાૂોપસી સા�ામણીમા� વધાાદ �વવત 

દ્�ાશે. સાાા�શ �દ ��ુસલમ દ્શોમા� તેસે ્ાદ� પ�ાાસી 
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અવયવસથા જોવા મળશે. જાા પોતાસી છાતીઓ પા 

હાથ ાા�ી પોતે જ િસણરય �ાશો �દ એ શખસ આપસા 

ચા�ાત સે જોઈસે પભાિવત થશે �દ ઇસલામ અસે 

�સુલમાસોથી િતાસ�ાા �ાશે. 

અમે અમાાા બધા વા�ચ�ોથી િવસ�તી �ા�ુ� �દ 

તેઓ પોતાસા અમલથી ઇસલામસા પચાા� બસે અસે 

િવવવ ાારટોસો ્ �ોઈ પણ શખસ તેમસે �ુએ તો 

સહસા પો�ાાર ઊ દે �દ આ મોહમમ્ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમસી તારલમોસી અસા છે. અસે જો 

�ુ્ ા સ �ાદ આપ ઇસલામસી પગિત�ુ� �ાાણ સથી બસી 
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શકતા તો ઓછામા� ઓ� ઇસલામ અસે �સુલમાસોસી 

બ્સામી�ુ� �ાાણ તો સ બસો. 

આજ ્ાદ� શખસ પોતાસા ાો�ાણોમા� એવો 

ફસાઈ ��ૂો છે �દ તેસી પાસે વ�ત જ સથી �દ તે 

�ુાઆસ અસે ��ુતથી ઇસલામસે સમજવાસી �ોિશશ 

�ાદ. આજસો ઇનસાસ ઇસલામસે સમજવા માટદ 

�સુલમાસોસો ��ા્ાા �ુએ છે અસે તેસા ��ા્ાાસે જ 

ઇસલામસા પિશકણ�ુ� પિતરબ�બ ગણે છે. એટલે �ુ્ ાસા 

વાસતે આપ પોતાસા ��ા્ાા પા દ�રટ �ાો અસે 

ઇસલામસી તબલીગ પોતાસા ��ા્ાા અસે અમલથી 

�ાો. ા�ેસે �ામતસા �્વસે હ. ા�લેૂ �ારમ 
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સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ જો આપસે 

�છૂર લે �દ જો ્રસસી તબલીગ માટદ મ� બ�ાોમા� 

પતથાો �ાધા, તમે તમાાા અમલથી લો�ોસે આ ્રસથી 

િતાસ�ાા �ાતા �ાર ્રધા ? 
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(૧૧) �દટરલ� �ાવાયતો 

 

હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� : અલલાહસી સજામા� ફાજો બ�વી લાવયા 

પછર સાાો સવભાવ બાાબા મોઅિમસસો �ોઈ અમલ 

સથી. 

હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામ�ુ� 

ફામાસ છે , સ્વતરસ પા અલલાહ તઆલા બ�્ ાસે એ 

જ સવાબ આપે છે ્ અલલાહસા માગરમા� સવાા સા�જ 

્હા્ �ાવાવાળાસે આપે છે. 
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અલાઅ રબસ �ાિમલ �હદ છે �દ હ. ઇમામ 

જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : લો�ો સાથે 

એવી ારતે વયવહાા �ાો �દ તમાાો તેસા પા ઉપ�ાા 

હોય, �દમ�દ �ાાદ� ઇનસાસસા અમલમા� ઉણપ ાહર �ય 

છે. અસે જો તેસી પાસે સ્વતરસ�ુ� સતવ હોય તો 

અલલાહ તઆલા તેસા સવભાવસા �ાાણે ાોઝા્ાા અસે 

્હા્ �ાસાાસો ્ાજજો અપ� છે. 

હ. ઇમામ મોહમમ્ બા��ા અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� �દ હ. ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમ�ુ� ફામાસ છે. લો�ો ! �ુ્ ાસી કસમ, 

તમે પોતાસા ધસથી લો�ોસે લાભ સથી પહ�ચાડર 
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શકતા અસે પોતાસા ધસસા �ાાણે તેમસે ઉપ�ૃત સથી 

�ાર શકતા. એટલે તમાાદ પોતાસા િવશાળ મસ અસે 

સ્વતરસથી તેસે લાભ પહ�ચાડો. ાાવી �હદ છે �દ મ� હ. 

ઇમામ મોહમમ્ બા��ા અલ�યહસસલામથી સા�ભળ્ુ�, 

તેઓ ફામાવે છે : અલલાહ સાળતા ચાહ� િવશાળ 

મસવાળા પા ાહદમ �ાદ. 

હ. અલી અલ�યહસસલામએ અ� ૂઅય્બૂ અનસાારસે 

ફામાવ્ુ� : અખલા�સી ગણતીએ તમે �ા સથાસે 

પહ�ચયા છો ? 
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અ� ૂઅય્બેૂ ��ુ� �દ �ુ� પાડોશીસે �ોઈ ત�લીફ 

સથી આપતો. અસે બસી શ�દ તેટલી તેસાથી ભલાઈ �� 

��. 

હ. અલી અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : ્ાદ� 

�સુાહસી તૌબા હોય છે, અસે તૌબા �ાસાાસી ઘણીવાા 

તૌબા સલામત ાહદ છે , િસવાય �ાાબ સવભાવવાળાસા. 

�દમ�દ �ાાબ સવભાવવાળો જો એ� �સુાહથી તૌબા �ાદ 

તો તેસાથી મોટો �સુોહ આચાર બેસે છે. 

પયગમબાદ અ�ામ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમએ ફામાવ્ુ� : સાાો સવભાવ 

(સ્વતરસ) �સુાહોસે એવી ારતે ઓગાળર સા�ે છે , ્મ 
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�ાૂજ બાફ ઓગાળર સા�ે છે. અસે �ાાબ સવભાવ 

અમલસે એવી જ ારતે �ાાબ �ાદ છે ્વી ારતે �ાુ�ો 

મધસે બગાડદ છે. અસે આપ ફામાવતા હતા �દ 

સ્વતરસથી ાોઝીમા� વધાાો થાય છે. 

હઝાત ઉમમે સલમા એ હ. ા�લેૂ મ��લૂ 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમસે �છૂ�ુ� : યા 

ા�લૂલલાહ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ ! 

એ� �ીએ પોતાસા �વસમા� બે ��ુષો સાથે િસ�ાહ 

�ાર, એ માવા પછર એ બ�ે જ�તમા� ચાલયા �ય 

અસે �ી પણ જ�તમા� ચાલી �ય તો એ બતાવો �દ 

આ �ી એ બે ��ુષોમા�થી �ોસે મળશે ?  
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આપે ફામાવ્ુ� : અય ઉમમે સલમા ! તેસે 

અિધ�ાા આપવામા� આવશે અસે તે એ ��ુષસી વાણી 

�ાશે ્સા અખલા� વધાાદ સાાા હશે. અસે ્ણે 

પોતાસા ઘાવાળાઓ સાથે વધાાદ સાાો વતારવ �� 

હશે. પછર આપે ફામાવ્ુ� : ઉમમે સલમા ! સાાા 

સવભાવથી �ુિસયા અસે આ�ેાતસી ભલાઈ પાપત છે. 

 

*-*-*
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પ�ાણ-૯ :  િવષય :- સવછ�્તા�ુ� પ�ાણામ 

 

(૦૧) જયાાદ સવછ�્તા શામ�્ગીમા� ફાર ગઈ 

 

મોહમમ્ રબસ અબ�ુલ અઝીઝ �હદ છે �દ �ુ� અસે 

ાશી્ રબસ �બેા મોટદ ભાગે સાથે ાહદતા હતા. 

(ધયાસમા� ાહદ �દ ાશી્ રબસ �બેા શાયા હતા અસે 

ા�ગ�પે અતય�ત બેડોળ હતા, ્સે જોઈસે લો�ોસે ચીતાર 

ચડતી હતી.) 
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એ� �્વસ ાશી્ ઇબસે �બેા ઘણા મોડા 

આવયા તો મ� �છૂ�ુ� : આપ �ા� હતા ? તો તેમણે ��ુ� : 

ભાઈ આજ �ુ� ઘણો હડ�તૂ અસે ફ્ત થયો ��. 

મ� ફ્તી�ુ� �ાાણ �છૂ�ુ� તો તેઓએ બતાવ્ુ� �દ 

આજ �ુ� બ�ામા� ઊભો હતો �દ એ� �ાુ�ાધાાર �ી 

આવી અસે તેણે  �સા ઇશાાાથી મસે બોલાવયો અસે 

પછર તે આગળ ચાલવા લાગી. �ુ� પણ તેસા ઇશ�મા� 

સપડાઈ તેસી પાછળ ચાલવા લાગયો. 

તેણે બે તણ ગલીઓ વટાવી , પછર એ� 

મ�ાસસા ્ાવા� પા પહ�ચી અસે તે ્ાવાજો �ોલીસે 

મ�ાસમા� ચાલી ગઈ. અસે મસે અવાજ આપી �્ા 
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બોલાવયો. ્વો �ુ� �્ા ્ા�લ થયો તો તેણે પોતાસા 

મ� પાથી �ાુ�ો હટાવયો તો �ણવા મળ્ ુ�દ 

આસમાસમા�થી ચ� દમા� િસ�ળયો. પછર તેણે પોતાસી 

�તુીસે અવાજ આપી, બેટર બેટર ! અવાજ સા�ભળર એ� 

સાસી બાળ�ર ્ �પ સ�્યરમા� પોતાસી માસી છબી 

હતી, આવી. 

ઔાતે બાળ�રસે ��ુ� : જો ત� ફારવાા 

પશાારમા� પેશાબ �� તો આ �ા� તસે �ાઈ જશે. 

પછર માાર તાફ મ� �ાર ��ુ� : જસાબ ! આપસો 

આભાા, મ� આપસો �લુયવાસ સમય લીધો તેસા માટદ 

માફર મા�� ુ��. 
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(૦ા) ઇચછાઓ સાકાત થઈ ગઈ 

 

ખવા� િસઝા�લુ �લુ� �હદ છે �દ �ુ� એ� ાાતસા 

�તુો હતો ખવાબમા� જો્ ુ�દટરલ� �ણૃાસપ્ અસે બેડોળ 

આ�ૃિતઓ દ્�ાણી. અસે માાર પાસે આવીસે બેસી ગઈ. 

તેમસી આ�ૃિતઓ જોઈસે મસે ડા લાગતો હતો. અસે 

તેમસા બ્સમા�થી �ુગ�ધસા ગોેા ઊ ડતા હતા.આ 

રબહામ� ુસવપસ જોઈ �ુ� �ગી ગયો. ખવાબસો ડા માાા 

પા એટલો લાગયો �દ મા� શારા ��પી ા� ુહ � ુ� અસે 

મા� ��ુ શારા પસીસાથી ાદબઝેબ થઈ ગ્ ુહ� ુ�. 
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મ� મા� સવપસ �ોઈસે બતાવ્ ુસહ� , બી� ાાતે 

�ુ� �તુો તો પાછો એ જ �્�પો ચહદાો અસે ભયાસ� 

આ�ૃિતઓ ફાર દ્�ાણી. �ુ� ફાર સ�્મા�થી ��તૃ થઈ 

ગયો.અસે પછર �ાૂર ાાત ભયસા �ાાણે માાર  � સ 

લાગી. તી� ાાતે મ� િસવચય �� �દ �ુ� આજ ાાત 

�ઈૂશ સહ�. 

ઘણી વાા �ધૂી �ગતો ાહો , પા�� ુઆ�ા 

ઇનસાસ હતો સે,  � લાગી ગઈ. ્વી  � િમ�ચાણી 

�દ એજ દરય ફાર  �ો સામે આવી ગ ્ુ�. પણ આજસી 

ાાત પાછલી ાાતોસા સવપસાઓમા� એ� ફા� એ હતો �દ 

મ� જો્ ુ�દ થોડરવાા પછર �ુ�્ ા ચહદાાઓ બહાા આવયા. 
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્વો એ� �ુ�્ ા ચહદાો દ્�ાતો તો એ� ચીતાર જસ� 

ચહદાો ચાલયો જતો. થોડરવાા પછર બધી ભયાસ� 

તસવીાો �મુ થઈ ગઈ અસે તેસી જગયાએ �બૂ�ાૂત 

અસે રચ�ા�ષર� �ાૂતોએ લઈ લીધી. 

મ� સવપસામા� �છૂ્ુ� �દ તમે �ોણ છો ? 

એ તસવીાોએ જવાબ આપયો : અમે તમાાા 

��ૃુતયો છરએ અસે અતયાાદ સાકાત �પે તમાાર પાસે 

આવયા છરએ. મ� બીજો પવસ �� �દ તે �્�પી શ�લ 

અસે �ાૂત �યા લો�ોસી હતી ? તો તેઓએ � �ુ� : એ 

તમાાા �ાાબ �ૃતયો હતા , ્ સાકાત �પ ધાાણ �ાર 

તમાાર પાસે આવયા હતા. પછર મ� �બૂ�ાૂત 
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ચહદાાઓસે ��ુ� : �ુ્ ા �ાતા માાાથી �ટા સ પડો 

અસે સ્ા માાર સાથે ાહો. 

જવાબ આવયો : તમે સે� �ામ �ાો તો અમે 

તમાાા સાથે ાહર�ુ , સ�હતા �ાુા �ામો સાકાત થઈ 

સતાવશે. 
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(૦૩) સવેચછાચાાદ �લે�ાસે �દટલી હડ�તૂ �ાર 

 

જયાાદ હ. ્�ૂફુ અલ�યહસસલામ િમસાસા 

બા્શાહ બનયા તો થોડા સમય પછર અઝીઝે િમસા�ુ� 

માણ થ ્ુ�. એ સમયે �ાૂા િમસામા� �ુર�ાળ પડયો 

હતો. �લે�ાસે પણ ગારબી અસે િસધરસતાએ પોતાસી 

છાયામા� લઈ લીધી.  �ો જતી ાહર , ધણી માર ગયો, 

અસે ગારબાઈ વળગી પડર તો માગરમા� બેસી ભી� 

મા�ગવા લાગી. 

અ��ુ લો�ોએ તેસે સલાહ આપી �દ તે ્�ૂફુ 

અલ�યહસસલામસી પાસે � . તે તાાર પહદલાસી 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 676 
 

ર�્મતસા બ્લામા� તાાા પા ્યા �ાશે અસે આમ 

તસે લો�ોથી ભી� માગવાસી જ�ાત સહ� ાહદ. 

પા�� ુઅ��ુ લો�ોએ તેસે આ સલાહસો િવાોધ 

�ાતા ��ુ� : � ુ્�ૂફુ પાસે �્ાિપ સ જ્ , �દમ�દ તાાા 

�ાાણે ્�ૂફુસે �દ્મા� જ� ુપડ ્ુ� અસે સ��ટો , 

યાતસાઓસો િશ�ાા બનયા. જો � ુ� તેસી પાસે ગઈ તો 

તસે આ�ાર સ� �ાશે. 

�લે�ાએ ��ુ� : �ુ� ્�ૂફુસે ��ુ� �� તે એટલો 

મહદાબાસ છે �દ જો �ુ� તેસી પાસે ચાલી �દ તો તે 

માાર હમ્્� �ાશે. તે બ્લો લેવા પા ય�રસ 

ાા�સાાો સથી. 
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પછર એ� �્વસ �લે�ા ્�ૂફુસા માગરમા� 

આવી બેસી ગઈ , ્�ૂફુ અલ�યહસસલામ પોતાસા 

્ાબાામા�થી બહાા િસ�ળયા તો અમીાો અસે વઝીાોસી 

સવાારઓ પહદલા િસ�ળર. જયાાદ �લે�ાએ ્�ૂફુસી 

�શુ� ુઅ�ભુવી તો તેમસી સવાાર પાસે આવીસે ��ુ� : 

પા� છે એ ઝાત ્ણે સાફામાસીસા �ાાણે બા્શાહોસે 

�લુામ બસાવી ્રધા અસે આજા ��તતાસા �ાાણે 

�લુામોસે બા્શાહ બસાવી ્રધા.  ્�ૂફુદ �છૂ� ુ� : 

��ુઢયા, � ુ� �ોણ છે ? 

તેણે ��ુ� : �ુ� એ જ ��. ્ણે �્લો�સથી તાાર 

સેવા �ાર અસે �વસસી �ોઈ પળમા� તાાર યા્થી 
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ગા�ફલ સથી ાહર અસે આજ મસે માાા �ા�તુોસી સ� 

મળર ��ુર છે. અસે સવેચછા ચાહસા પ�ાણામ મ� જોઈ 

લીધા છે. આજ �ુ� બે ટ��સી ાોટલીસી મોહતાજ ��. 

�દટલા� લો�ો માાા પા ્યા �ાય છે અસે અ��ુ લો�ો 

મ� ફદાવીસે ચાલયા �ય છે. એ� વ�ત માાા પા એવો 

વીતયો �દ �ુ� ાાણી હતી અસે આજ િમસાસી સૌથી 

હડ�તૂ વય�કત ��. �ાદ�ા �સેુહગાાોસી આજ સ� છે. 

આ સા�ભળર ્�ૂફુ અલ�યહસસલામ ાોવા લાગયા અસે 

ફામાવ્ુ� : �ુ� હ� પણ તાાા �્લમા� માાા માટદ પેમ 

અસે ચાહસી ભાવસા બા�ર છે ? 
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�લે�ાએ ��ુ� : મસે અતયાાદ પણ તમાાાથી 

એટલી જ ઇશ� છે �દ જો �ાૂર ધાતી સોસા ચા�્ રથી 

ભાદલી હોય તો �ુ� એ �ાૂર ધાતી તમાાા ્શરસ પા 

નયોછાવા �ાર શ�ુ ��. 

્�ૂફુ અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : �લે�ા 

આ�ાદ � ુ� માાાથી આટલો ઇશ� શા માટદ �ાદ છે ? 

�લે�ાએ ��ુ� : આપસા �પ સ�્યરસા �ાાણે. 

તો ્�ૂફુ અલ�યહસસલામએ ��ુ� : જો � ુ

મોહમમ્ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમસે 

જોઈ લે ્ માાાથી િવશેષ�પ સ�્યરસા ઘણી છે અસે 
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માાાથી વધાાદ ઉ્ાા છે , તો પછર તાાા �્લસી હાલત 

�ુ� થશે ? 

�લે�ાએ ��ુ� : આપ સા� ુ�હર ાહા છો. 

હ. ્�ૂફુ અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : જયાાદ 

તે તેમસે જોયા સથી તો તે મા� સમથરસ �દવી ારતે �ાર 

્ર� ુ? 

�લે�ાએ ��ુ� : આપે ્� ુમોહમમ્ 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ�ુ� સામ લી� ુ

તો તેમસી મોહબબત માાા �્લમા� ઉછળવા લાગી. 

અલલાહ તઆલાએ હ. ્�ૂફુ અલ�યહસસલામસે વહર �ાર 

�દ �લે�ા સા� ુ�હદ છે , અસે �દમ�દ તેણે અમાાા હબીબ 
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મોહમમ્ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ અસે 

આપથી મોહબબત �ાર છે એટલે �લે�ાથી શા્ર �ાર 

લયો. 

હ. ્�ૂફુ અલ�યહસસલામએ �લે�ાસે ફામાવ્ુ� 

: જો � ુઇચછે છે તો �ુ� તાાાથી શા્ર �ાર શ�ુ ��. 

�લે�ાએ ��ુ� : આપ માાાથી મ�� �ાર ાહા 

છો. જયાાદ �ુ� જવાસ અસે �બૂ�ાૂત હતી તો આપ 

માાર તાફ આ�ષારયા સહ� , અસે આજ જયાાદ �ુ� �ધૃધ 

અસે  ધળર અસે િસાાધાા થઈ ��ૂર ��, આપ માાાથી 

શા્ર �ાવી �દમ પસ�્  �ાશો. 
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જ. ્�ૂફુ અલ�યહસસલામએ �લે�ાથી શા્ર 

�ાર લીધી. લગસસી મ�ાુાતે હ. ્�ૂફુ 

અલ�યહસસલામએ બે ા�ાત સમાઝ પડર અસે �ુ્ ા 

તઆલાથી તેસા એ� ઇસમે અઅઝમસો વાસતો આપી 

�ુઆ મા�ગી �દ �લે�ાસે �પ અસે યૌવસ પા� મળર 

�ય. �ુઆ ��લૂ થઈ. �લે�ા ફાર ્વુાસ બસી અસે 

 �ોમા� ાોશસી ફાર આવી ગઈ. અસે એવી ારતે 

્વુાસ બસી ગઈ ્વી ારતે એ� સમય પહદલા હતી. 

્�ૂફુ અલ�યહસસલામએ તેસે શીયળવ�તી પામી. 

અલલાહ તઆલાએ �લે�ાસા પેટદથી બે �તુો અફાાઈમ 
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અસે ફસસી આપસે અપરણ �ાર. �લે�ા આમાણા�ત 

આપસી પ�તસ ાહર. 

હ. ્�ૂફુ અલ�યહસસલામ જયાાદ િમસાસા 

અઝીઝ હતા તો પોતે ઘણીવાા અપવાસ �ાર �ાતા 

હતા. સાથીઓએ �છૂ�ુ� : આ અપવાસ �ાવા�ુ� �ાાણ 

�ુ� છે ? તો ફામાવ્ુ� : �ુ� �ણી જોઈસે ે�ૂ વે�ુ ��. 

�દમ�દ ડ� � �દ જો મ� પેટ ભારસે �ા� ુતો ે�ૂથી 

ટળવળતા માસવોસે વીસાાર સ બે�ુ. 
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(૦૪) �ામવાસસા �દટલી બળવાસ છે 

 

એ� બા્શાહ અતય�ત �ામા�ધ હતો અસે તેસો 

વધાાદ સમય �ી સ�ગમા� વીતતો હતો. 

તેસો વઝીા સ્ા તેસે મસા �ાતો હતો. �તે 

�લુતાસે વઝીાસી િશ�ામણ પણ અમલ �� અસે �ી 

સ�ગ છોડર ્રધો એસા પા એ� �સીઝે ્ �લુતાસસા 

આ�ષરણ�ુ� �દનદ હતી બા્શાહથી ભોગ તયાગ�ુ� �ાાણ 

�છૂ�ુ�. 

બા્શાહદ બતાવ્ ુ�દ ફલાણા વઝીાદ મસે 

સસીહત �ાર છે અસે �ામભોગથી ાો�ો છે. �સીઝે ��ુ� 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 685 
 

: જો શ� હોય તો આપ મસે એ વઝીાસા હવાલે �ાર 

્યો. પછર �ુઓ �દ �ુ� તેસે �દવી ારતે ગત બસા� ુ��. 

�લુતાસે તે �સીઝ વઝીાસે ભેટ ધાર ્રધી. 

�સીઝે પોતાસા હાવભાવથી થોડા જ �્વસમા� વઝીાસે 

પોતાસો આિશ� બસાવી લી ધો અસે વઝીા ાોજ તેસી 

�્લ્ાારમા� ાહદવા લાગયો. 

વઝીા જયાાદ પણ સમાગમસી ઇચછા �ાતો તો 

�સીઝ �ોઈ સ �ોઈ બહાસે ટાળર દ્તી. વઝીા એ� 

�્વસ તેસે જયાાદ વધાાદ મજ�ાૂ �ાર તો �સીઝે ��ુ� : 

એ શાતે �ુ� તસે મા� ��ુ શારા સ�પી ્ઈશ , જયાાદ � ુ

મસે તાાા પા સવાાર �ાવા ્ઈશ. 
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વઝીા પહદલે જ �ામવાસસાથી  ધળો બસી 

��ુો હતો, તેણે તાત જ ા� આપી ્રધી. �સીઝે તેસે 

��ુ� : ઘોડાસી ્મ જમીસ પા વા��ો વળર � પછર �ુ� 

તાાા પા �સ ાા�ીશ અસે તાાા મ�મા� લગામ ��ુરશ 

અસે તાાા પા સવાા થઈ �ાૂા  ગણા�મા� ફારશ. 

�તે વઝીાદ તેસી ઇચછા �ાૂર �ાર. 

સ�જોગોવશાત બા્શાહ પોતાસા મહદલમા�થી છત પા 

ઊભા ઊભા આ દરય જોઈ ાહો હતો. 

બા્શાહદ તાત જ વઝીાસે બોલાવયો અસે ��ુ� 

: જયાદ તાાર પોતાસી આ �સથિત છે તો મસે શા માટદ 

ાોકતો હતો ? 
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વઝીાદ તાત જ જવાબ આ પયો : �ુ� આપસે 

માત આટલા જ �ાતા ાોકતો હતો �દ તે માાર ્મ 

આપ પા �સ સ ાા�ી લે. જો આપસી �સથિત પણ 

માાર ્વી થઈ ગઈ તો ાા�ય વયવસથા �ોણ ચલાવશે 

? 
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(૦પ) ઇચછા બળવાસ છે �દ �દળવણી ? 

 

એ� �હ��ુ મહાાા� પાસે ઘણો સમજ્ાા અસે 

અ�ભુવી વઝીા હતો બા્શાહ વઝીાસી સલાહ વગા 

�ોઈ �ામ �ાતો સહોતો. બા્શાહસા માવા પછર તેસો 

�તુ બાપસો ગા્રવાાસ બનયો. સવા ાા�એ વઝીાસી 

તાફથી મ� ફદાવી લી� ુઅસે પોતાસા મસ અસે 

�્માગથી ફફસલા �ાવા લાગયો. 

એ� �્વસ વઝીાદ સવા ાા�સે ��ુ� : આપસા 

િપતાશી માાર સલાહ વગા �ોઈ �ામ �ાતા સહોતા , 

પણ આપ માાર સલાહસે �ોઈ મહતવ આપતા સથી. 
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વધાાદ સા� એ છે �દ ઇનસાસ પોતાસા �ામોમા� 

��ુધધવાસોથી સલાહ મ�ેાો �ાદ ્થી ભિવરયમા� 

�કુસાસીથી બચી �ય. 

સવા બા્શાહદ વઝીાસે અજમાવવા �ાતા તેસે 

સવાલ ��. આપ એ બતાવો �દ મસેચછામા� વધાાદ 

શ�કત છે �દ �દળવણીમા� વધાાદ શ�કત છે. 

વઝીાદ ��ુ� : મસેચછા �દળવણી પા અગ છે. 

થોડા �્વસ પછર બા્શાહદ એ� ્ાવત ાા�ી 

તેમા� વઝીાસે પણ  મતણ આપ્ુ�. �ફુાા પા ભાત 

ભાતસા ભોજસો પીાસવામા� આવયા , સાથમા� �દટરલ� 

�દળવેલી રબલલીઓસા હાથમા� મીણબ�ી પ�ડાવવામા� 
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આવી. બીલલીઓ �દળવાએલી હતી. તેઓ એ� હાથમા� 

મીણબ�ીસા ઘા ઉપાડર ાહર હતી. 

બા્શાહદ વઝીાોસે સ�બોધીસે ��ુ� �દ આપ�ુ� દ�રટરબ��ુ 

�ો�ુ પડ�ુ�. આપે જો્ુ , બીલલીઓ મીણબ�ીસા ઘા 

ઉપાડર ઊભી છે.અસે �ાવા તાફ તેઓસે જાાય ાસ 

સથી. તેસાથી �ાૂવાા થાય છે �દ �દળવણી મસેચછા પા 

અગ છે. અસે �દળવણીથી સવભાવસે ફદાવવો અશ� છે. 

વઝીા થોડો ઝ��વાયો, અસે ��ુ� : બા્શાહ  �ુ� 

આ સવાલસો જવાબ �ાલ ાાતે આવા પ�ાાસી 

્ાવતમા� આપીશ. 
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વઝીાદ દ્ા ગોતાવયા અસે ્ાદ� દ્ાસા 

પગમા� મજ�તૂ ાસસી બા�ધી અસે એ� ડ બબામા� દ્ાો 

બ�ધ �ાર ્ાવતમા� હાજા થયો. 

્ાવતસો આા�ભ થયો. રબલલીઓ એ� હાથમા� 

શમા્ાસ ઉપાડર ઊભી હતી �દ વઝીાદ ડ બબામા�થી દ્ાો 

�ાઢ�ા. રબલલીઓસી સજા ્વી દ્ાો પા પડર તો 

તેઓએ મીણબ�ીઓ ફફ�ર ્રધી. અસે દ્ા પ�ડવા 

્ોડર પડર. બળતા શમા્ાસોસા �ાાણે ઓાડામા� આગ 

સળગી ઊેર. બધા હાજારસ ્ોડરસે �માાસી બહાા 

િસ�ળર ગયા. 
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વઝીાદ બા્શાહદ ��ુ� : તમે જો્ ુપ�ૃિત 

�દળવણી પા સાસાઈ ાા�ે છે. મસેચછાસી જોા્ાા 

મોજો સામે તારબયતસા બ�ધ �ળૂધાણી થઈ �ય છે. 
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(૦૬) �ામાનધતા�ુ� પ�ાણામ 

 

્મીાર સ�લ �ાદ છે �દ અબબાસી �લીફા 

વાિસ� રબલલાહ �ીઓસો ઘણો ાિસયો હતો. તેણે શાહર 

તબીબોસે ��ુ� : માાા માટદ એવી ્વા તૈયાા �ાો ્ 

વીયર સત�ભસમા� વધાાો �ાર દ્. તબીબે ��ુ� : �ી 

સ�ગથી ઇનસાસ�ુ� બ્સ કીણ થઈ �ય છે. અસે �ુ� 

સથી ચાહતો �દ તમે પણ બાબા્ થઈ �ઓ. 

વાિસ�સો આગહ ચા� ુાહો , તો તબીબે ��ુ� �દ 

ભક� પાણીઓ�ુ� મા�સ લઈસે શાાબસા �ાુ�ામા� સાત 

વાા આગ પા પ�ાવવામા� આવે અસે પછર ચણા 
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્ટલી ગોળરઓ બસાવી લેવામા� આવે. અસે 

અેવા�ડયામા� એ� ગોળર વાપાવામા� આવે. વાિસ�દ 

્વા તૈયાા �ાાવી અસે �ચુવેલ પમાણથી વધાાદ 

વાપાર ્સા �ાાણે વાિસ� �ષૃા ાોગમા� સપડાઈ ગયો.  

અસે ્ાદ� વાા પાણી પાણી �ાતો હતો. અસે �ોઈપણ 

ારતે તેસી પયાસ ��ુતી સહોતી. 

તબીબોએ એ�મતે ફફસલો �� �દ તે�ુ� પેટ 

ચીાવામા� આવે પછર તેસે એવા ત��ુામા� થોડરવાા 

બેસાાવામા� આવે ્ ઝય�સુસા તેલથી લાલ થ્ુ� હોય. 

અસે તણ �લા� �ધૂી તેસે પાણી�ુ� એ� ટર� ુપણ સ 

દ્વામા� આવે. 
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�તે તે�ુ� પેટ ચીાવામા� આવ્ુ�. અસે 

ઝય�સુસા તેલથી ગામ �ાદલ એ� ત��ૂામા� તેસે 

બેસાાવામા� આવયો. આ ્ાિમયાસ તે લગાતાા પાણી 

મા�ગતો ાહો. થોડરવાા પછર તેસા શારા પા ફોલલા� 

ઊેર આવયા અસે �દટલા� ફોલલા� ચીભડા ્વડા મોટા 

હતા. 

તેસે ત��ૂામા�થી �ાઢવામા� આવયો તો તે 

ચી�વા લાગયો �દ મસે ફાર ત��ૂામા� બેસાાો. છેવટદ તેસે 

ફારવાા ત��ૂામા� બેસાાવામા� આવયો. ફોલલાઓ �ટર 

ગયા અસે તેમા�થી પાણી વહદવા લાગ્ુ�. જયાાદ વાિસ�સે 
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ત��ૂામા�થી �ાઢવામા� આવયો તો તે�ુ� શારા �ા્ પડર 

ગ્ ુહ� ુઅસે થોડર પળો પછર માર ગયો. 

જયાાદ વાિસ� મય� તો તેસા પા સફદ્ ચા્ા 

સા�ી દ્વામા� આવી અસે લો�ો �તુવ��લસી 

બયઅતમા� પાોવાઈ ગયા. �ોઈએ તેસા જસાઝા તાફ 

ધયાસ સ આપ્ુ�. સ��સા બાગમા�થી દ્ાો આવયા 

અસે તેસી  �ો �ાઢરસે �ાઈ ગયા. 
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(૦૭) બસી ઉમયયાસી ઇસલામથી �ુશમસીસી એ� 

ઝલ� 

 

લાસતી �કૃ બસી ઉમયયાસો છેલલો શાસ� 

માવાસ હદમાા હતો. તેસો �તુ અબ�ુલલાહ તેસો વલી 

અહ્ (પાટવી �ુ�વા) હતો. અ� ૂ��ુસલમ �ાુાસાસીસા 

સૈનયસા હાથે માવાસે હદમાા માય� ગયો. અસે તેસો 

�તુ શામથી ભાગી ગયો. પહદલા િમસા ગયો અસે પછર 

આ�ફ�ાસા દ્શ સોબામા� જઈ શાણ લી�.ુ સોબાસા 

બા્શાહદ તેસે પોતાસા દ્શમા�થી હ�ાલી �ાઢયો. �તે 

અબબાસી ફૌજસા હાથે ��્ પ�ડાયો. અસે તેસે મન�ાૂ 
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્વાસ�રસી પાસે લાવવામા� આવયો. મન�ાૂદ તેસે ��્મા� 

સા�ી ્રધો. 

એ� �્વસ મન�ાૂદ પોતાસા ્ાબાાર વઝીા 

ાબીઅથી �છૂ�ુ� �દ અબ�ુલલાહ રબસ માવાસ હ� �વે 

છે �દ માર ગયો ? ાબીએ બતાવ્ુ� �દ તે ્લમા� પોતાસા 

�વસસા બા�ર �્વસો �ાૂા �ાર ાહો છે. 

મન�ાૂદ ��ુ� �દ મ� સા�ભળ્ુ� છે �દ સોબાસા બા્શાહદ તેસે 

��ઈ� વાતો �હર હતી. �ુ� ઇચ� �� �દ એ વાતો �ુ� તેસા 

મોઢદ સા�ભ �્. 
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એટલે થોડરવાા પછર અબ�ુલલાહ રબસ માવાસ 

મન�ાૂસા સામે લાવવામા� આવયો. તે એ સમયે તો� 

અસે સા��ળમા� જ�ડાએલો હતો. 

મન�ાૂદ તેસે બેસવાસી �ટ આપી. તે બેસી 

ગયો. મન�ાૂદ ��ુ� : મ� સા�ભળ્ુ� છે �દ સોબાસા ાા�એ 

તસે ��ઈ� વાતો �ાર હતી. �ુ� એ વાતો � ૂ્  તાાા મ�એ 

સા�ભળવા મા�� ુ��. અબ�ુલલાહ રબસ માવાસે બતાવ્ુ� �દ 

િમસાથી ભાગી અમે સોબા પહ�ચયા. થોડા �્વસ તયા� 

ાો�ાણા તયાાદ સોબાસા બા્શાહસે અમાાા આવવાસી 

�બા પડર. તો તેણે અમસે ાહદવા માટદ એ� િવશાળ 

અસે ચો �્ મ�ાસ આપ્ુ�. ્મા� �રમતી �ાલીસ 
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રબછાવેલ હતા.અસે અમાાા �ાવા માટદ તેણે બધો 

સામાસ પણ મો�લયો. 

તી� �્વસે તે પચાસ માણસોસે લઈ મસે 

મળવા આવયો. મ� ઘાસા ્ાવા� પા તેમ�ુ� સવાગત 

�ુર. તે અમાાર સાથે �્ા આવયો. મ� તેસે બેે�સી 

�ચી જગયાએ જગા આપી. પણ એ જોઈસે મસે અતય�ત 

અચાજ થઈ �દ તે અમાાર સામે માટર પા બેસી ગયો. 

મ� તેસે ��ુ� �દ આપ માાર સાથે �ાલીસ પા બેસો , તો 

તેણે ��ુ� : �ોઈ ફા� સથી પડતો. �ુ� દ્શસો બા્શાહ �� 

અસે માાો િસધધા�ત એ છે �દ જયાાદ પણ �ુ્ ા મસે �ોઈ 

સેઅમત આપે છે તો �ુ� સમતા દ્�ાડવા માટર પા બેસી 
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�દ ��. અસે �ુ્ ાસી તા� સેઅમત એ મળર �દ તમો 

માાા દ્શમા� પધાયાર. એટલા માટદ સેઅમતસા આભાા 

તાર�દ �ુ� માટર પા બેસી ગયો ��. પછર તે ઘણી વાા 

�ધૂી �પુ ાહો. તેસા હાથમા� એ� લા�ડર હતી. તે 

લગાતાા જમીસ પા માાતો ાહો. પછર તેણે માાર 

તાફ �� �ારસે ��ુ� : એ બતાવો �દ તમે શાાબ શા 

માટદ પીઓ છો ? જયાાદ �દ આપસી ��તાબમા� શાાબ 

પીવી હાામ છે. 

મ� ��ુ� : અમાાા સાથીઓ પોતાસી 

અણસમજસા �ાાણે શાાબ પીએ છે. પછર બા્શાહદ ��ુ� 

: એ�ુ� �ુ� �ાાણ છે �દ તમે લો�ો બી� લો�ોસા �ેતાો 
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તે ઘોડાસી ટાપોથી પામાલ �ાર ્યો છો જયાાદ �દ 

તમાાો ્રસ તેસી �ટ સથી આપતો. 

મ� ��ુ� અમાાા અમલ્ાાો અસે લશ�ાો 

અજાસતાસે �ાાણે આમ �ાદ છે. શાહ સોબાએ મસે 

તીજો સવાલ �� : તમે લો�ો ાદશમ અસે સો� ુ�દમ 

વાપાો છો ? જયાાદ તમાાા ્રસમા� ��ુષો માટદ સો� ુ

અસે ાદશમ હાામ દેાવવામા� આવ્ુ� છે. 

મ� ��ુ� : જયાાદ અજમી ઈમાસ લાવયા તો તેઓ 

પોતાસી પહદલી આ્તો પમાણે સો� ુઅસે ાદશમ 

વાપાતા ાહા. એ લો�ો અમાાા લ�હયા હતા. અમે 

અમાાા લ�હયાઓસે તેસી મસા તો સ �ાર , પણ અમે 
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�ગત ારતે આ બ�ે વસ�ઓુ વાપાતા સથી. આ 

સા�ભળર થોડર વાા તો સોબાસો બા્શાહ �પુ ાહો. 

પછર ��ુ� : િવરચત વાત છે , અમાાા સાથીઓ, અમાાા 

અમલ્ાાો, અમાાા લ�હયા, તમે �ળૂ વાત �પાવો છો. 

હ�રકત એ છે �દ તમોએ હાામ ચીજોસે પોતા માટદ 

�એઝ દેાવી છે. તેસાથી બચવાસી �ોિશશ સ �ાર અસે 

�ુ્ ાસી આજાઓ પા તમે અમલ સ ��. તમે િસબરળ 

પ� પા �લમ અસે િસતમસા પહાડ તોડ�ા. એટલે 

અલલાહ તઆલાએ તમાાા માસ મોભાસા વ�ો ઊતાાર 

લીધા અસે તમસે અપમાસસો રલબાસ પહદાાવી ્રધો. 

અસે �ુ્ ાસો ગઝબ હ� �ાૂો સથી થયો. હ� તમાાા 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 704 
 

પા અલલાહસો બીજો ગઝબ ઊતાશે. અસે મસે એ 

વાતસો ડા છે �દ તમાાા �ાાણે માાર ધાતી પા 

અલલાહસો અઝાબ ઊતાશે. એટલે તમસે ્ ચીઝોસી 

જ�ાત હોય તે અમાાાથી મા�ગી લયો અસે અહ�થી 

ચાલતી પ�ડો. મહદમાસી તણ �્વસ માટદ હોય છે. 

તેસાથી વધાાદ સથી હોતી , પછર તેણે અમસે ાસતા�ુ� 

ભા� ુ� આપ્ુ� અસે અમે એ દ્શ છોડર ્રધો. 

શાહ સોબાસી વાતચીત સા�ભળર મન�ાૂસે 

આવચયર થ ્ુ� અસે ્લાસે ��ુમ આપયો �દ 

અબ�ુલલાહસે ફાર ્લમા� મો�લી દ્વામા� આવે. 
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(૦૮) એ ્સે માવા સમયે પણ �લમો સસીબ સ 

થયો 

 

એ� �ુાાચાાર શખસ પા �તૃ્સુી વે્સા શ� 

થઈ, તેસા િમતોએ તેસે લા એલાહ ઇલલલલાહ પડવાસી 

ભલામણ �ાતા તો એ �લમએ તયયબા પડવાસા 

બ્લે આ શેા પડતો. 

એ �ા� ગઈ ્ એ� ્ર થા�રસે લોથ થઈ 

િમન�બ�ુ� હમામ ગોતવા િસ�ળર હતી. 
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�તે તે માણ પામયો. માવા સમયે પણ તેસે 

તવહર્સો �લમો પડવા�ુ� સ્ભાગય સ સા� પડ�ુ� અસે 

તે ઉપાોકત શેા પડતો પડતો જગતથી િવ્ાય થયો. 

આ શેા તેસો પોતાસો �હદલો હતો. અસે આ 

શેાસી પાવચા્ ેિુમ�ા એ હતી �દ એ� �્વસ એ� �ી 

હમામમા� જઈ સહાવા મા�ગતી હતી. અસે એ શહદામા� 

એ� જ હમામ હ � ુ� ્ િમન�બ સામસા એ� શખસ�ુ� 

હ� ુ�. એટલે હમામસે િમન�બસા હમામસા સામે 

ઓળ�વામા� આવ� ુહ� ુ�. 

�ી ઘાદથી િસ�ળર તો હમામસો ાસતો ેલુી 

ગઈ, માગ� ચાલતા ચાલતા આ�ાદ થા�ર ગઈ અસે આ 
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�ુાાચાા શખસસો ્ાવાજો �ટ�ટાવયો. એ બહાા 

િસ�ળયો તો �ીએ �છૂ�ુ� �દ િમન�બ�ુ� હમામ �ા� છે ? 

�ીસે જોઈસે તેસી ્ાસત બગડર અસે ��ુ� �દ આ જ 

િમન�બ�ુ� હમામ છે. 

�ી તેસા ઘામા� હમામ સમ� ્ા�લ થઈ તો 

તેણે �્ાથી સા��ળ લગાવી ્રધી અસે તેસી પાસે 

પોતાસી ઇચછા વયકત �ાર. 

�ી ઘણી હોિશયાા હતી , તેણે સમ� લી� ુ�દ 

તેસા હાથમા�થી છટક� ુ અઘ�ુ� છે. એટલે �ીએ ��ુ� �દ 

હ�રકતમા� મસે િમન�બસા હમામમા� જ� ુજ સહો�.ુ �ુ� 

તો તાાા માટદ જ આવી હતી. પણ � ુ� મસે અ�ા અસે 
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�ગુ�ધ લાવી આપ. ્થી �ુ� મસે તાાા માટદ �શૂ�ુ્ ાા 

બસાવી શ�ુ�. �ીસી ચી�ણી ચપડર વાતો સા�ભળર તે 

અ�ા લાવવા માટદ બ�ા ચાલયો ગયો. અસે �ીએ 

ત�સો લાભ લઈ તયા�થી ચાલતી પ�ડર. જયાાદ તે શખસ 

ઘાદ આવયો તો ઔાત જઈ ��ુર હતી. તેણે પોતાસી 

અ�પૃત આશાસે વયકત �ાવા માટદ આ શેા �હો હતો. 

એટલે માવા ટાણે પણ આજ ઔાતો તેસા મસ હ્ય 

પા છવાએલ હતો. અસે પા� �લામસા બ્લે તે 

�મસીબ આ જ શેા પડતો પડતો �ુિસયાથી ચાલયો 

ગયો. સસાઈ ગઝસવીસો શેા છે : 
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બે ��લલાઓ અપસાવી તવહર્સો માગર 

ઓળ�ગવો શ� છે. �ા� તો ્ોસતસી ા� (�શૂી)સો 

યાચ� બસ �ા� પછર પોતાસી ઇચછાઓસે અ�સુા. 
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(૦૯) બડદ િમયા� �બુહાસલલાહ 

 

એ� �્વસ �આુિવયા એ� હવા્ાા ઓાડામા� 

બે દેલો હતો. સાથે ્ોસતો પણ હતા. હવા ઘણી ગામ 

હતી. મ�ાસસી બાારઓ ઉઘાડદલી હતી �દ �્ાચ 

�ા��થી �ેડર હવા આવી �ય. 

આ ગામી અસે ઉ�ળાટમા� �આુિવયા બાારસી 

પાસે ઊભો ાહર બહાા�ુ� દરય જોઈ ાહો હતો �દ તેણે 

જો્ ુ�દ �ૂાથી એ� ગામ�ડયો પગપાળો અસે ઉઘાડદ 

પગે તેસી તાફ આવી ાહો છે. અસે તેણે ગામી�ુ� જોા 

તોડવા બધા વ�ો પાણીથી ભ��વેલા છે. 
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�આુિવયાએ પોતાસા ્ોસતોસે ��ુ� �દ આ 

ગામ�ડયાસે �ુઓ �દ �દટલી ગામીસી તીવતામા� સફા 

�ાર ાહો છે. સાથીઓએ ��ુ� અમા� માસ� ુછે �દ તે 

આપસે મળવા મા�ગે છે. 

�આુિવયાએ ચો�ર્ાાસે ��ુ� : જો આવસાાો 

ગામ�ડયો મસે મળવાસી ઇચછા વયકત �ાદ તો તેસે 

માાર પાસે મો�લી દ્્. 

ગામ�ડયો મહદલસા ્ાવા્ પહ�ચયો અસે 

�આુિવયાસે મળવાસી ઇચછા વયકત �ાર. ચો�ર્ાાદ તેસે 

�આુિવયા પાસે પહ�ચાડયો. �આુિવયાએ  ગ��ુસે 
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�છૂ�ુ� : � ુ� �ોણ છે ? �ા�થી આવયો છે ? અસે તા� �ુ� 

�ામ છે ?  

સવા આવસાાદ બતાવ્ ુ�દ માાો સ�બ�ધ બસી 

તમીમથી છે. થોડા વાસ પહદલા માાર શા્ર માાા 

�ા�ાસી �તુીથી થઈ હતી. એ સમયે માાર આિથ�� 

�સથિત સાાર હતી. પાછળથી માાર માલી હાલત બગડર 

ગઈ તો માાા �ા�ાએ પોતાસી �તુીસે ઘાદ બેસાડર 

્રધી. જયાાદ �દ �ુ્ ા ગવાહ છે માાર પ�તસ માાા ઘાદથી 

જવા માટદ જાાય તૈયાા સહોતી. તે ્ાદ� ��ુ �ુ:�મા� 

માાો સાથ આપવા ઇચછતી હતી. 
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મ� માાર પ�તસ પાછર મેળવવા માટદ માવાસ 

રબસ હ�મસે ્ા�ાસત �ાર તેણે બી્ �્વસે મસે માાા 

�ા�ા અસે પ�તસ સ�હત હાજા થવાસો ��ુમ આપયો. 

બી� �્વસે �ુ� માવાસ પાસે ગયો. અસે થોડરવાા 

પછર માાા �ા�ા માાર પ�તસસે લઈ માવાસ પાસે આવી 

ગયા. માવાસે ્વી માાર પ�તસસે જોઈ તો તેસા �પ 

સ�્યર પા ઢળર પડયો. માાા �ા�ાસે ��ુ� : જો � ુ� તાાર 

�તુીસે માાા િસ�ાહમા� આપી દ્ તો �ુ� તસે હ�ા ્રસાા 

લાલ સોસાસા આપીશ. 

માાો �ા�ો લાલચી શખસ છે , તે ાા� થઈ 

ગયો. માવાસે માાાથી તલા� લેવાસી �ોિશશ �ાર તો 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 714 
 

મ� તલા� દ્વાસો ઇન�ાા �ાર ્રધો. પછર તેણે માવાસે 

ાાજ�રય સ�ા વાપાર માાર પ�તસસે તલા� આપી ્રધી 

અસે મસે ��્મા� સા�ી ્રધો.  જયાાદ ઇદત �ાૂર થઈ તો 

માવાસે માાર પ�તસ સાથે િસ�ાહ �ાર લીધા અસે મસે 

આઝા્ �ાર ્રધો. 

�ુ� આપસી પાસે માવાસસા �લમસી ફ�ાયા્ 

�ાવા આવયો ��. અસે આપથી નયાય ચા� ુ��. 

�આુિવયાએ આ ્ાસતાસ સા�ભળરસે ��ુ� : ત� 

મસે િવરચત વીત� સ�ભળાવી છે. અસે આવો ્ા�લો 

આજ �્સ �ધૂી માાર સજાથી સથી િસ�ળયો. 
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પછર �આુિવયાએ માવાસસે �ત લખયો , ્મા� 

લખ્ુ� હ� ુ� �દ �સુલમાસોસા ા�ેવાળસે જોઈએ �દ તે 

તેઓસી ઇઝઝત�ુ� ાકણ �ાદ અસે મસસી લગામ તેસા 

પોતાસા હાથમા� હોવી જોઈએ. માાો આ પત મળતા� જ 

આ શખસસી પ�તસસે આઝા્ �ાર દ્ અસે આ શખસસી 

સાથે શામ ાવાસા �ાો. 

�આુિવયાએ આ પત લ�ી ગાિમડયાસે આપયો 

અસે પોતાસો એ� �લુામ પણ તેસી સાથે મો�લયો. 

જયાાદ માવાસે એ શખસસે �આુિવયાસા �લુામ સાથે 

જોયો તો તે સમજયો �દ શાય્ �આુિવયાએ મસે 

ાાજ�રય હોદેથી ઊતાાર ્રધો છે. 
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પછર તેણે પત વા�ચયો તો તેણે સઅ્ા સામી 

આ �ીસે તલા� આપી ્રધી અસે ્િમશ� મો�લી 

આપી. જયાાદ તે શખસ પોતાસી પ�તસસે લઈસે 

�આુિવયા પાસે આવયો અસે �આુિવયાસી આ �ી પા 

સજા પડર તો એસી  �ો ��ઈ ગઈ અસે 

ગામ�ડયાસે ��ુ� : તાાા �ા�ાસી �તુી આ જ �ી છે ? 

ગામ�ડયાએ ��ુ� : � હા , આ જ માાર પ�તસ છે , ્સા 

પા માવાસે સાહ� �બજો જમાવયો હતો. 

�આુિવયાએ ��ુ� : જો � ુ� ઇચછે તો �ુ� તણ 

�બાઈલોસી �તુીઓથી તાાા િસ�ાહ �ાર ્દ અસે તસે 

એટ� ુધસ આ�ુ� �દ � ુ� �ાૂર રઝ�્ ગી આાામથી વીતાવે. 
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પા�� ુશાત એ છે �દ � ુ� આ �ીથી હાથ ઉપાડર લે. �ુ� 

પોતે તેસાથી િસ�ાહ �ાવા ચા� ુ��. 

પા�� ુગામ�ડયો �ોઈપણ ારતે ાા� સ થયો 

અસે �હદવા લાગયો : �આુિવયા , �ુ્ ાસો �ૌફ �ા. 

માવાસે આ જ �લમ �� તો તેસા �લમસી િશ�ાયત 

�ાવા તાાર પાસે આવયો અસે હવે જો � ુ� પણ �લમ �ાદ 

તો �ુ� તાાર ફ�ાયા્ �ોસે જઈસે �� ? 

�આુિવયાએ ��ુ� : તે પોતે હમણા ઇ�ાાા �� 

છે �દ માવાસે આ �ીસે તલા� આપી છે. હવે અમે તેસે 

આઝા્ �ાર �છૂર લઈએ છરએ �દ તે �ોસાથી િસ�ાહ 

�ાવા ઇચછે છે ? 
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આમ �હર �આુિવયાએ ઔાતસે સ�બોધીસે ��ુ� 

�દ સઅ્ા, તણે ઉમે્વાાોમા�થી � ુ� એ�સે �ુ�ટર લે. 

(૧) �આુિવયા ્સી પાસે ાા�ય સ�ા છે. 

(ા) માવાસ ્ ાા�યસો એ� �ચો અમલ્ાા છે. અસે  

(૩) તાાો આ �ા�ાસો �તુ ્ ત�ૃસ ��ગાળ અસે સા્ાા 

છે. 

ઔાત થોડર વાા �ધૂી મસત� સમાવીસે બેસી 

ાહર, પછર માા ુ�� ુ�ાર ��ુ� : �આુિવયા ! �ુ� માાા 

�ા�ાસા �તુ પાસે જવા ઇચછ ��, �ુ્ ા સાકી છે �દ મ� 

માાા �ા�ાસા �તુસે �ણી જોઈસે �ોઈ �ુ:� સથી 

આપ્ુ�, �ાળસા ચકદ અમસે આ �્વસ દ્�ાડયા છે. 
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સ�હ�તા �ુ� માાા �ા�ાસા �તુથી મોહબબત �� ��. અસે 

�ોઈપણ ારતે તેસાથી �ટર પડવા સથી મા�ગતી. �ુ� 

ગારબી અસે સા્ાાર પા સબ �ારશ. અસે અમસે �ોઈ 

માવાસ �દ �આુિવયાસા ્ાવા્ જવાસી જ�ાત સથી. 

ઔાતસો આ ��ૂો જવાબ સા�ભળર 

�આુિવયાએ તેસે પોતાસા પિત સાથે જવાસી ા� 

આપી ્રધી. 
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(૧૦) ઇમામે હસસે �જુતબા અલ�યહસસલામસો 

��ા્ાા 

 

ઇબસે શહદાદ આ�બૂ મસા��બમા� લ�ે છે �દ 

અબવાસા સથળે ઇમામ હસસે �જુતબા અલ�યહસસલામ 

સમાઝ પડર ાહા હતા �દ એ� �ી આવી. ઇમામ 

અલ�યહસસલામએ સમાઝ �ુ��ાવી તેણીસે �છૂ�ુ� : તસે 

�ોઈ �ામ છે ?  

ઔાતે ��ુ� : � હા, મસે આપસાથી જ �ામ છે. 

આપે ફામાવ્ુ� : તા� �ામ બતાવ. 
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ઔાતે ��ુ� : �ુ� પિત વગાસી ��, અસે �િતય 

આસ�્  માટદ આપસી પાસે આવી ��. 

આપે ફામાવ્ુ� : માાાથી �ૂા હટ. � ુતાાર સાથે 

મસે પણ ્ોઝ�મા� બાળવા મા�ગે છે ? ઔાતે આગહ 

�� તો આપે �ુ્ ાસા ડાસા �ાાણે ાડ� ુશ� �ાર ્ર�.ુ 

અસે ાોતા ાોતા ફામાવતા તાાા પા અફસોસ , માાાથી 

�ૂા થઈ �. અસે પળે પળે આપ�ુ� �્સ વધ� ુજ� ુ

હ� ુ�. ઔાતે જયાાદ હ. ઇમામ હસસ અલ�યહસસલામસે 

ાોતા જોયા તો તેણીએ પણ ાડ�ુ� શ� �ાર ્ર�.ુ 

હ. ઇમામ �સૈુસ અલ�યહસસલામએ ાડવાસી 

અવાજ સા�ભળર આવયા તો જો્ ુમોટા ભાઈ ાડર ાહા 
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છે, અસે ઔાત પણ ાડર ાહર છે. ઇમામ હસસ 

અલ�યહસસલામસા ાડવાથી પભાિવત થઈ હ. ઇમામ 

�સૈુસ અલ�યહસસલામ પણ ાડવા લાગયા. 

જયાાદ ાડવાસી અવાજ �ચી થઈ તો આપસા 

ઘણા ્ોસતો પણ આવી ગયા. તેઓ પણ હ. ા�લેૂ �ુ્ ા 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમસા સવાસાઓસે 

ાોતા જોઈ ાોવા લાગયા. એ જ અાસામા� ઔાત તયા�થી 

ચાલી ગઈ.  �ઓુસી આ વષાર ઘણી વાા પછર થ�ભી. 

હ. ઇમામ �સૈુસ અલ�યહસસલામ પોતાસા મોટા ભાઈસી 

મહાસતાસે લકે ાા�ી એ વ�તે ાોવા�ુ�  �ાાણ સ �છૂર 

શ�ા. અધ� ાાતસા સમયે જયાાદ �દ હ. ઇમામ �સૈુસ 
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અલ�યહસસલામ �તેૂલા હતા , ઇમામ હસસ 

અલ�યહસસલામસા ાડવાસા �ાાણે �ગી ગયા. ઊેરસે 

જો્ ુતો હ. હસસે �જુબા અલ�યહસસલામ ાોઈ ાહા છે. 

હ. ઇમામ �સૈુસ અલ�યહસસલામએ ાોવા�ુ� 

�ાાણ �છૂ�ુ� તો આપે ફામાવ્ુ� : મ� એ� સવપસ જો્ ુછે 

્સા �ાાણે ાોઈ ાહો ��. ઇમામ �સૈુસ 

અલ�યહસસલામએ અાજ �ાર આપે �દ� ુ� સવપસ જો્ુ� છે. 

હ. ઇમામ હસસ અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : 

�ુ� એ શાતે તમસે ખવાબ સ�ભળાવીશ �દ જયા� �ધૂી �ુ� 

�વતો ા� ુ�ોઈથી આ સવપસાસી વાત સ �હદવી. 
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હ. ઇમામ �સૈુસ અલ�યહસસલામએ ��ુ� : મસે 

આપસી શાત મ��ૂા છે. 

હ.હસસે �જુતબા અલ�યહસસલામએ ��ુ� : �ુ� 

�તુો હતો. ખવાબમા� જ.્�ૂફુ અલ�યહસસલામસે જોયા , 

લો�ો તેમસે જોવા ટોળે વળયા છે. અસે �ુ� પણ તેમસે 

જોવા આગળ વધયો. જયાાદ મ� તેમ�ુ� �પ સ�્યર જો્ ુ

તો ાડવા લાગયો. 

્�ૂફુ અલ�યહસસલામએ મસે ાડતા જોઈ માાર 

તાફ આગળ વધયા અસે ��ુ� : ભાઈ�સ ! આપ શા 

માટદ ાડો છો ? આપસા પા માાા માબાપ �ફ્ા થાય. 
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મ� ��ુ� : �ુ� અઝીઝે િમસસી પ�તસસી ્�ુકતઓ 

અસે આપસી પ�ાકાસે યા્ �ારસે ા ુ� �� અસે એ 

િવચાારસે ા ુ� �� �દ આપે આટલા સ��ટો સહસ �ાર 

પા�� ુઆપે પોતાસા પાિવ સે ્ાગ્ાા થવા સ ્ર�.ુ 

્�ૂફુ અલ�યહસસલામએ ��ુ� : ભાઈ ! આપસા 

ચા�ાત સી પણ �ોઈ િમસાલ સથી મળતી. અબવાસા 

સથળે ાણિસવાસી ઔાતે તમસે ભમાવવાસી �ોિશશ 

�ાર હતી. પણ તે પોતાસા હદ�સેુ િસધધ �ાવામા� 

િસરફળ ગઈ અસે આપે પણ તો પોતાસા પાિવ સે પણ 

્ાગ્ાા થવા ્ર� ુસથી. 
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(૧૧) વાસસા ��ૂ �દ �તુ ��ૂ 

 

અલલાહ તઆલાએ �.ૂ હશમા� ઇાશા્ ફામાવ્ુ� 

છે ‘‘શયતાસસી ્મ જયાાદ તેણે ઇનસાસસે ��ુ� �દ �ુફ 

�ા અસે જયાાદ તેણે �ુફ �� તો ��ુ� �દ �ુ� તાાાથી 

અણગમો ાા� ુ ��. �ુ� બધા િવવવોસો સસસહાા 

અલલાહથી ડ� ��. અસે બ�ે�ુ� પ�ાણામ એ આવ્ુ� �દ એ 

બ�ે સ્ા ્ોઝ�મા� હશે અસે �લમ �ાવાવાળાઓસી 

આ જ સ� છે.’’ 

આ આયતો સી તફસીામા� અલલામા તબાસી 

પોતાસી તફસીામા� લ�ે છે �દ બસી ઇસાાઈલમા� 
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બાસીસા સામી એ� આરબ્ ાહદતો હતો તેણે લા�બા 

સમય �ધુી અલલાહસી ઇબા્ત �ાર તયા� �ધુી �દ તેસી 

�ુઆથી ગા�ડા લો�ો સા� થવા લાગયા. 

એ� મોટા ઘાસી છો�ાર ગા�ડર થઈ ગઈ તો 

તેસા સગાઓ �ુઆ માટદ આરબ્સા આસતાસા પા લઈ 

આવયા �ુઆ માટદ એ છો�ારસે તેસા આસતાસા પા છોડર 

્રધી અસે પોતે પાછા ચાલયા ગયા ઇ�બલસ લઈસસે 

ત� મળર તેણે આરબ્સા �્લમા� વસવસો પૈ્ા �� 

અસે તેસે �ાુા �ામ પા ઉકસાવયો છો�ાર �ુ�્ ા અસે 

િસાાધાા હતી અસે આરબ્સે �ોઈ ાો�વા વાળો 

સહોતો. �તે આરબ્ અધમર આચાર બેેો અસે તે 
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છો�ાર ગભરવ�તી થઈ ગઈ. બાસીસાએ ફ્તીસા ડાથી 

છો�ારસે માાર ્ફસ �ાર ્રધી. શયતાસે તે છો�ારસા 

ભાઈઓસે બધી પ�ા�સથિતથી આગાહ �ાર ્રધા અસે 

્ફસસી જગયા પણ તેઓસે દ્�ાડર ્રધી. 

છો�ારસા ભાઈઓ શહદાસા બા્શાહ પાસે ગયા  

અસે આરબ્સી ફ�ાયા્ �ાર બા્શાહ આરબ્સી �ુટરાદ 

પહ�ચયો અસે તેસાથી બસાવ �ગે �છૂ�ુ� તો આરબ દ્ 

પોતાસા �સુાહસી ��લૂાત �ાર લીધી. 

બા્શાહદ ��ુમ આપયો �દ આરબ્સે �ળૂરએ 

ચડાવી ્યો. જયાાદ આરબ્ �ળૂર પા ચડયો તો 

ઇ�બલસે તેસા પાસે આવી ��ુ� આ બધા �રચડમા� મ� 
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તસે ફસાવયો હતો. અસે હવે પણ �ુ� ��ુકત ઇચછતો હો 

તો માાો સજ્ો �ા, �ુ� તસે �ળૂર પાથી ઊતાાર ્ઈશ. 

આરબ દ્ ��ુ� : હવે �ુ� જયાાદ �ળૂર પા લટ�ર 

ાહો ��, તસે સજ્ો �દવી ારતે �ાર શ�ુ� ��. ઇ�બલસે ��ુ� 

: માથાસા ઇશાાદથી પણ �ુ� ાા� થઈ જઈશ. 

આરબ દ્ માથાસા ઇશાાાથી તેસે સજ્ો �� 

અસે એ જ સમયે તેસી �હ િસ�ળર ગઈ. આમ વાસસા 

��ૂ�ુ� પ�ાણામ �િુત���ૂ બલ�દ ઇ�બલસ ��ૂસા �પમા� 

�હદા થ્ુ�.  

(બેહા�લ અનવાા, ભાગ ૧૪, પેજ. ૪૮૭) 
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(૧ા) િવષય વાસસા�ુ� સૌથી �ાાબ પ�ાણામ 

 

જયાાદ �સૂા અલ�યહસસલામ િસતમગાોસા 

શહદાોસે �તી ાહા હતા તો આપ એ� લશ�ા ્શૂઅ 

રબસ �સૂ અસે પોતાસા બસેવી �ારલબ રબસ યોહ�ાસી 

આગેવાસી હદે ળ ાવાસા �ુર. જયાાદ આ લશ�ા શહદાસા 

મધય �દનદ સ�� પહોચ્ુ� તો શહદાવાળા ભેગા થઈ 

બલઅમ બાઊા  પાસે ગયા અસે ્ા�ાસત �ાર �દ �સૂા 

ઘ� ુમો�ુ લશ�ા લઈ આપણા શહદા સ�� આવી ગયા 

છે. આપસી પાસે ઇસમે અઅઝમ છે. અસે આપસી 

બ્�ુઆ પણ ા્ સથી થતી એટલે આપ �સૂા 
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અલ�યહસસલામ અસે તેસા લશ�ાસી િવ�ધધ બ્�ુઆ 

�ાો. બલઅમ બાઊાદ ��ુ� : ભલા એ �દવી ારતે શ� છે 

�દમ�દ મોઅિમસો અસે ફ�ાશતા �સૂા અલ�યહસસલામસી 

સાથે છે, માાર �ુઆ તેઓ પા �ુ� અસા �ાર શ�દ છે ? 

લો�ોએ ્ટલો પણ આગહ �� , બલઅમ બાઊાદ 

તેઓસી વાત માસવાથી ઇન�ાા �ાર ્રધો. 

�તે લો�ો બલઅમ બાઊાસી પ�તસ પાસે ગયા 

અસે તેસે ઘણી �રમતી ભેટ સોગાતો આપી અસે 

મા�ગણી �ાર �દ પોતાસા શોહાસે �સૂા પા બ્�ુઆ 

માટદ તૈયાા �ાદ. 
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પ�તસએ બલઅમ બાઊાસે બ્�ુઆ માટદ ��ુ� , 

બલઅમ �ોઈ પણ ારતે ાા� સ થયો પણ પ�તસસા 

બાાબા આગહસા લીધે બલઅમ બાઊા બ્�ુઆ 

�ાવા માટદ તૈયાા થયો. 

બલઅમ બાઊાદ સૌથી પહદલા આ �ામ માટદ 

પોતાસા �ુ્ ા પાસે ઇસતે�ાાો �� તો જવાબમા� તેસે 

આ અમલથી ાોકવામા� આવયો. 

તેણે પ�તસસે ��ુ� �દ મસે ાોકવામા� આવયો છે. 

પ�તસએ ��ુ� : આપ એકવાા ફાર ઇસતે�ાાો �ાો , 

બલઅમ બાઊાદ બી� વાા ઇસતે�ાાો �� તો તેસે �ોઈ 

જવાબ સ મળયો. 
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પ�તસએ ��ુ� : જો �ુ્ ા તસે ાોકવા મા�ગતો 

હોત તો આ વ�તે પણ તસે જ�ા મસા �ાત. 

આમ તેણીએ પોતાસા ચપળ �ભથી બલઅમ 

બાઊાસે બ્�ુઆ માટદ તૈયાા �ાર લીધો. 

બલઅમ બાઊા બ્�ુઆ �ાવા માટદ એ પહાડ 

તાફ ાવાસા થયો , ્સા સીચે �સૂા અલ�યહસસલામ 

અસે તે�ુ� લશ�ા પડાવ સા�ી પડ�ુ� હ� ુ�. 

બલઅમ ગધેડા પા સવાા થઈસે જતો હતો. 

જયાાદ પહાડસી સ�� આવયો તો ગધેડો જમીસ પા 

�ઈૂ ગયો. બલઅમ બાઊાદ તેસે ઊભો �ાવાસી ઘણી 

�ોિશશ �ાર પા�� ુગધેડો ઊેયો સહ�. જયાાદ બલઅમ 
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બાઊાદ ગધેડાસે વધાાદ માય� પીટયો તો થોડા પગલા 

ચાલવા પછર પાછો બેસી ગયો. બલઅમ બાઊાદ ફાર 

તેસે માય�, ગધેડાએ થોડા પગ ભયાર અસે પછર જમીસ 

પા આળોટર ગયો. બલઅમ બાઊાદ તેસે ઘણો માય� તો 

અલલાહ તઆલાએ ગધેડાસે વાચા આપી અસે ચોખ�ી 

જબાસમા� બોલતો થઈ ��ુ� : બલઅમ  , તસે અફસોસ 

છે, � ુ� મસે �ા� લઈ જવા ઇચછે છે ? તસે એ સથી 

દ્�ા� ુ� �દ ફ�ાશતાઓ મસે આગળ જવાસી મસા �ાર 

ાહા છે. 

છેવટદ તેણે ગધેડાસે તયા� જ ��ૂર ્રધો અસે 

પગપાળા આગળ ચાલતો થયો. બલઅમ આગળ 
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આગળ અસે શહદાસા લો�ો તેસી પાછળ પાછળ ચાલી 

ાહા હતા , બલઅમ એ પહાડર પા ચડયો ્સા સીચે 

�સૂા અલ�યહસસલામ અસે તેસી ફૌ્ પડાવ સાખયો 

હતો. 

બલઅમ �સૂા અલ�યહસસલામ માટદ જયાાદ પણ 

બ્�ુઆ �ાતો તો તેસી �ભથી �ુઆ િસ�ળતી અસે 

જયાાદ એહલે શહદાસી ભલાઈ માટદ �ુઆ �ાતો તો તેસી 

�ભથી બ્�ુઆ િસ�ળતી. આ જોઈ શહદાવાળાઓએ 

ગભાાઈસે ��ુ� : બલઅમ આ �ુ� �ાર ાહા છો ? તો 

તેણે ��ુ� : �ુ� માાર મા�થી આમ સથી �ાર ાહો. લાગે 

છે �દ અલલાહ આપણસે પાા�જત �ાવા મા�ગે છે. તે 
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વ�તે તેસી �ભ મ�મા�થી બહાા િસ�ળર આવી. અસે 

�ુતાાસી ્મ હા�ફવા લાગયો. એહલે શહદાસે સ�બોધી 

બલઅમ બાઊાદ ��ુ� : મસે તમાાર સફળતાસા �ોઈ 

રચહસો દ્�તા સથી. અલબ�ા તમસે એ� ાસતો બતા� ુ

��. જો તમે તેસા પા અમલ �� તો �સૂાસી �ૌમ પા 

અલલાહસો અઝાબ ઊતાર શ�દ છે. 

તમે લો�ો એમ �ાો �દ તમાાર �ીઓસે ��ુમ 

આપો �દ તેઓ ેાે શણગાા સ�વી �ાવા પીવાસો 

સામાસ લઈ વેચવા માટદ �સૂા અલ�યહસસલામસા 

લશ�ામા� ચાલી �ય. જો �ોઈ િસપાહર �ોઈ �ીથી 

વયરભચાા �ાવા મા�ગે તો જાાય મસા સ �ાદ. �ુ� ત મસે 
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લો�ોસે ય�રસ અપા� ુ �� �દ જો એ� ઇસાાઈલી ફૌ�એ 

પણ હાામ �ામ �ુર તો તમાાો હદ� ુિસધધ થઈ જશે. 

 શહદારઓએ પોતાસી �ુ�્ ા �ીઓસે બસાવી 

શણગાાર �સૂા અલ�યહસસલામસા લશ�ામા� મો�લી 

્રધી. ઝમાર રબસ મસ�મુ ્ શમઊસ રબસ યઅ�બૂસા 

�ાસ્ાસમા�થી હતો તે એ� �બૂ�ાુત �ીસે પ�ડર �સૂા 

અલ�યહસસલામસા ત��મૂા� ્ા�લ થયો , અસે ��ુ� : �ુ� 

સમ�ુ �� �દ તમાાર સજામા� આ �ીથી વયરભચાા �ાવો 

હાામ છે. મસે �ુ્ ાસી કસમ , �ુ� તમાાા �ા�સૂસી 

પાબ�્ ર સહ� ��. 
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પછર તે આ �ુાાચાાર �ીસે લઈસે પોતાસા 

ત��મૂા� ગયો અસે તેસી સાથે અધમર �ામ ��મ 

આપ્ુ�. એ જ પળે �ુ્ ાવ�્ દ આલમ �સૂા 

અલ�યહસસલામસા લશ�ામા� મા�રસી વબા ફદલાવી 

્રધી. ્સાથી એ� પળમા� વીસ હ�ા ફોજ સાશ પામી. 

એ જ વ�તે હા�સસો પૌત મ��ાસ રબસ ઇઝાા 

પોતાસા લશ�ામા� આવયો તો બાબા્ર�ુ� અવલો�સ 

�ુર. તેણે લો�ોથી �છૂ�ુ�, તો લો�ોએ બતાવ્ુ� �દ આ 

વબા ઝમાર રબસ મસ�મેૂ આણેલી છે. તે સેઝો લઈસે 

ઝમાર રબસ મસ�મૂસા ત��મૂા� ગયો તો એ બ�ેસે 

વયરભચાા �ાવામા� લીસ જોયા. આ જોઈ તેણે બ�ેસે 
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પોતાસા સે�થી માાર સાખયા અસે એ જ વ�તે 

મા�રસો ાોગચાળો પણ ચાલયો ગયો. 
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(૧૩) �દટરલ� �ાવાયતો 

 

હ. ા�લેૂ મ��લૂ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમએ પોતાસા એ� �તુબામા� ઇાશા્ ફામાવ્ુ� �દ 

્ શખસ �ોઈ �ી �દ છો�ાર પા વચરસવ ાા�તો હોય 

અસે પછર તે �ુ્ ાસા �ૌફસા �ાાણે તેસાથી હાામ �ામ 

સ �ાદ તો અલલાહ તેસા પા ્ોઝ� હાામ �ાર દ્શે. 

અસે તેસે �ામતસા �્વસે ડા અસે ગભાાટથી 

બચાવશે. અસે તેસે જ�તમા� ્ા�લ �ાશે. અસે જો 

તેણે હાામ �ામ આચ્ુર તો અલલાહ તેસા પા જ�ત 

હાામ �ાર દ્શે અસે તેસે ્ોઝ�મા� સા�ી દ્શે. 
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આપે એ� અનય સથળે ફામાવ્ુ� : માાર 

ઉમમતસા મોટા ભાગસા લો�ો પેટ��ૂ અસે 

િવષયવાસસાસા �ાાણે ્ોઝ�મા� જશે. 

હ. �ાસાલત મઆબ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમએ ફામાવ્ુ� : અલલાહ તઆલા 

ફામાવે છે , હદ આ્મ �તુ  જો તાાર  � તસે એ 

જોવા પા ઉ�ે્ ્સે જો� ુમ� હાામ �ુર છે, તો મ� તાાર 

મ્્ માટદ બે પા�પણો બસાવી છે. પા�પણો બ�ધ �ાર લે 

અસે હાામ ચીઝ પા દ�રટ સ �ા. અસે જો તાાર �ભ 

તસે એ ચીજસી મા�ગણી �ાદ ્સે મ� હાામ �ાર છે તો 

મ� તાાર મ્્ માટદ બે હોે બસાવયા છે. હોેો ભીડર લે 
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અસે વાતચીત સ �ા. અસે જો તાાર શમરગાહ ( ઇનદી) 

એ વસ�સુી મા�ગણી �ાદ ્સે મ� હાામ �ાર છે તો મ� 

તાાર મ્્ માટદ બે સાથળો આપી છે. સાથળસે એ� 

બી�થી ભીડાવી લે અસે હાામ �ામ સ �ા. 

એ� �્વસ હ. અમી�લ મોઅમેસીસ 

અલ�યહસસલામ િમમબા પા તશારફ લઈ ગયા અસે 

�તુબો આપયો અસે ફામાવ્ુ� : લો�ો  બે ચીઝો 

ઇનસાસોસા સાશ�ુ� �ાાણ બસે છે. �ાૂોગામી ઉમમતસે 

પણ આ બે વસ�એુ હલા� �ાર. અસે આવવાવાળર પ� 

પણ આ જ બે વસ�ઓુથી હલા� થશે. પથમ વસ� ુ
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લા�બી આ�ા�કાઓ છે ્ આ�ેાતસે ેલૂાવી દ્ છે. અસે 

બી� ચીઝ �ામવાસસા છે ્ �મુાાહર �ુ� �ાાણ છે. 

આપ અલ�યહસસલામએ આ જ શબ્ો �હરસે 

�ાૂો �� અસે િમમબાથી સીચે ઊતાર આવયા. 

હ. ઇમામ મોહમમ્ બા��ા અલ�યહસસલામ , હ. 

ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમથી 

�ાવાયત �ાદ છે �દ અલલાહ તઆલા ફામાવે છે , મસે 

માાર �રિત� અસે માસ અસે મોટાઈ અસે �ાૂ અસે 

ઉચચતા અસે ઉ�ત સથાસસી �સમ, ્ �ોઈ બ�્ ો 

પોતાસા �્લસી ઇચછાસે માાર પસ�્  પા સાસાઈ 

આપશે તો �ુ� તેસા �ામસે િવ�ેાર સા�ીશ અસે �ુ� તેસી 
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�ુિસયાસે તેસા માટદ વેા િવ�ેા  �ાર ્ઈશ અસે તેસા 

�્લસે �ુિસયામા� પ�તૃ �ાર ્ઈશ. અસે એ છતા� તેસે 

એ જ ��ઈ આપીશ ્ મ� તેસા માટદ િસમારણ �ુર હશે. 

અસે મસે પોતાસા ઇઝઝત અસે જલાલ અસે 

��બયાઈ અસે �ાૂ અસે �લુ�્ ર અસે �લુ�્  સથાસસી 

�સમ ્ �ોઈ બ�્ ો પોતાસી ઇચછા પા માાર પસ�્ સે 

સાસાઈ આપશે  તો �ુ� �ફાશતાઓસે તે�ુ� ાકણ �ાવા 

િસ્કુત �ારશ અસે જમીસ અસે આસમાસસે તેસી 

ાોઝીસા જવાબ્ાા બસાવીશ અસે ્ાદ� વેપાારસા 

વેપાા પાછળ તેસો સહાય� બસીશ અસે �ુિસયા હડ�તૂ 

થઈસે તેસી પાસે આવશે. 
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પ�ાણ-૧૦ :  િવષય :- આતમ િસગહ 

(આતમ સ�યમ) 

 

(૦૧) મસસા િવાોધી�ુ� ફળ 

 

શહર દ્ સાસી ાહદમ�લુલાહદ અલયહદએ અ�લૂ 

ફાજ �વઝીસી ��તાબ મ્હશથી સ�લ �ુર છે �દ 

બશા હાસી બીમાા પડ�ા, અસે તેમસી બીમાાર 

લ�બાણી તો બધા ્ોસતો તેમસા સા� થવાથી હતાશ 

થઈ ગયા. અસે છેલલા ઉપચાા તાર�દ તેમસે �હદવા 
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લાગયા �દ આપ સસાાસી તબીબ પાસે આપ�ુ� પેશાબ 

ાવાસા �ાો ્થી તેઓ જોઈસે આપસી ્વા �ચુવે. 

બશાદ ��ુ� : મસે તબીબે તો બીમાા પાડયો છે 

અસે �ુ� તબીબસી સેવામા� હાજા ��, તે ્ યોગય �ણશે 

માાર ્વા �ાશે. 

્ોસતોસો આગહ વધયો. �તે બશાદ પોતા�ુ� 

પેશાબ આપવા�ુ� �સવ�ા્ુર, જયાાદ તેમ�ુ� પેશાબ �ાચસી 

બાટલીમા� તબીબસા સામે ાા�વામા� આવ્ુ� તો તેણે 

એ� વાા જો બાટલી જમીસ પા ા�ાવી ્રધી. 

થોડરવાા પછર તેણે ��ુ� : મસે ફારવાા ાોગીસો પેશાબ 
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બતાવો. તેસે ફારવાા બીમાાસો પેશાબ દ્�ાડવામા� 

આવયો. 

ફાર વાા તેણે બાટલી જમીસ પા ા�ાવી 

્રધી. અસે થોડરવાા પછર તેણે ાોગીસા પેશાબ 

જોવાસી ઇચછા વયકત �ાર. �ૂ��મા� તેણે તણ વાા 

બીમાાસો પેશાબ જોયો.  

સસાાસી તબીબથી �ોઈએ �છૂ�ુ� �દ તમે તો 

આટલા મોટા પવીણ તબીબ છો , તમસે તણ વાા 

ાોગીસો પેશાબ જોવાસી જ�ા �દમ પડર ? તબીબે ��ુ� : 

�ુ્ ાસી કસમ  !  �ુ� પથમ િસ�ાકણે જ ાોગી�ુ� પેશાબ 
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જોઈ બીમાાર સમ� ગયો હતો. પા�� ુપાછળથી બે  

વાા મ� અચાજસા �ાાણે તેસે જો્ુ�. 

જો આ પેશાબ �ોઈ સસાાસી�ુ� છે. તો �ાદ�ા 

તે �ોઈ એવા ાા�હબ (સનયાસી)�ુ� છે, ્�ુ� �લે�ુ �ુ્ ાસા 

�ૌફથી ફાટર ગ્ુ� છે. અસે જો આ �ોઈ �સુલમાસ�ુ� છે 

તો બશા હાસી િસવાય બી� �ોઈ�ુ� પેશાબ સથી હોઈ 

શ��ુ�. તેસે બતાવવામા� આવ્ુ� �દ તમે �ાર રચ��તસા 

�ાર છે. �ાદ�ા આ બશા હાસી�ુ� પેશાબ છે. 

સસાાસીએ તાત જ �ાતા ઉપાડર અસે પોતાસી જસોઈ 

�ાપી સા�ી અસે �સુલમાસ થઈ ગયો. બશાસો ્ોસત 

્ોડતો ્ોડતો બશા પાસે ગયો. બશાસી સજા ્વી 
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પોતાસા ્ોસત પા પડર તો તેણે ��ુ� : તબીબ 

�સુલમાસ થઈ ગયો છે ? 

્ોસતે �છૂ�ુ� : તમસે �ોણે બતાવ્ુ� : બશાદ ��ુ� 

: હમણા હમણા માાર  � લાગી હતી , તો �ોઈએ મસે 

સવપસમા� બતાવ્ુ� �દ તબીબ �સુલમાસ થઈ ગયો. પછર 

થોડરવાા પછર બશા હાસીસી વફાત થઈ ગઈ. 
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(૦ા) મસસી િવ�ધધતાસા �ાાણે �ાફાસે ઇસલામસી 

્ૌલત મળર 

 

બગ્ા્સા બ�ામા� એ� �ાફા પહ�ચયો . લો�ો 

તેસી આસપાસ ભેગા થઈ ગયા. તે લો�ોસે તેઓસી 

િસયયતસો હાલ સ�ભળાવતો. અસે ્ ��ઈ તેઓસા 

ઘાોમા� બસ�ુ� એ પણ તેઓસે બતાવી દ્તો. �ોઈએ હ. 

ઇમામ �સૂા �ારઝમ અલ�યહસસલામસે આ બસાવસી 

�બા પહ�ચાડર તો આપે સામાનય વ�ો પહદયાર અસે 

બ�ામા� પહ�ચી ગયા. આપે પોતાસા એ� સાથીસે ��ુ� 

�દ તમે �ોઈ તમાાામા� ઇાા્ો ાા�ી તેસે સવાલ �ાો. 
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આપસા સાથીએ મસમા� ઇાા્ો �� અસે �છૂ�ુ� �દ 

બતાવો માાા �્લમા� �ુ� છે ? તો �ાફાદ એ જ સમયે 

ત�ૃસ �� બતાવી ્ર�.ુ હ. ઇમામ �સૂા �ારઝમ 

અલ�યહસસલામ એ �ાફાસે અલગ લઈ ગયા અસે 

ફામાવ્ુ� : ત� આ સથાસ �દવી ારતે મેળવ્ુ�  ? જયાાદ �દ 

આ વસ� ુતો સ�વુવત�ુ� એ� �ગ છે. 

�ાફાદ ��ુ� �દ મ� મસસી િવ�ધધ વતર� ુશ� �ાર 

આ સથાસ પાપત �ુર છે. 

ઇમામ અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� �દ �ુ� તે 

મસસી સામે �્ર ઇસલામસે પણ પેશ �� છે ? તેણે 

��ુ� : � હા, મા� મસ ઇસલામ �સવ�ાાવા ાા� સથી. 
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આપ અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : જયાાદ તે 

સ્ા મસસી િવ�ધધ �ુર છે , પછર �ુ� �ાાણ છે �દ આ 

પવસમા� મસ�ુ� �હદ� ુમાસી લી� ુછે ? તાાદ આ વાતમા� 

પણ મસસી િવ�ધધ �ા�ુ� જોઈએ. 

આ �ુ્ ા પા તેણે થોડર વાા �ડો િવચાા �� , 

પછર �સુલમાસ થઈ ગયો અસે સાાો �સુલમાસ 

�ાૂવાા થયો. 

ઇસલામ લાવયા પછર તે �્ર �્ર હ. ઇમામ 

�સૂા �ારઝમ અલ�યહસસલામસી ર�્મતમા� આવતો 

હતો. એ� �્વસ �ોઈએ તેસે �છૂ�ુ� �દ મસે માાર 

િસયયતસો હાલ બતાવ. 
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તેણે ્ટ�ુ� પણ રચ�તસ મસસ �ુર. એ શખસસી 

િસયયતસી �સથિત �ણી સ શ�ો. 

પછર તેણે ઇમામ અલ�યહસસલામથી �છૂ�ુ� : 

મૌલા ! �ુ� જયા� �ધૂી �ાફા હતો �ુ� એટલો પ�ાિશત 

�્માગ વાળો હતો �દ લો�ોસા �્લસી વાતો પણ 

બતાવી દ્તો હતો , પણ જયાાથી �સુલમાસ થયો �� 

માાાથી માાો પ�ાશ  ચ�ર લેવામા� આવયો છે. છેવટદ 

એ�ુ� �ાાણ �ુ� છે ? 

ઇમામ અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : અલલાહ 

તઆલા ્ાદ� શખસસે તેસા શમ�ુ� ફળ જ�ા આપે છે. 

જયા� �ધૂી � ુ� �ાફા હતો તો મસો િસગહ�ુ� ફળ અલલાહ 
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તઆલા તસે આ �ુિસયામા� આપી દ્તો હતો. અસે 

આ�ેાતમા� તાાો �ોઈ ભાગ સહોતો. અસે હવે જયાાદ �દ 

� ુ� �સુલમાસ થઈ ગયો છે , તાાો બ્લો અલલાહસી 

પાસે ારકત છે. તે તસે �ામતમા� તેસો બ્લો જ�ા 

આપશે. એટલે તેણે તસે �ુિસયામા� ફળ આપ �ુ� છોડર 

્ર� ુછે. 
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(૦૩) એ� આરબ્સો આતમ િસગહ (આતમ સ�યમ) 

 

હ. ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમએ ફામાવ્ુ� : બસી ઇસાાઈલમા� એ� અતય�ત 

�પાળો અસે સ�્યરવાસ આરબ્ ાહદતો હતો. ્ ��ૂાસા 

પા�્ ડાસી ટો�ારઓ બસાવી વેચયા �ાતો હતો. એ� 

�્વસ તે �દટરલ� ટો�ારઓ માથા પા �ચ�ર 

બા્શાહસા મહદલ પાસેથી પસાા થયો. બા્શાહસી 

્ાસીએ જો્ુ� તો તેસા �પ સ�્યરથી પભાિવત થઈ અસે 

ાાણીસા સામે તેસા �પ સ�્યરસા વ�ાણ �ાર. 
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ાાણીએ ્ાસીસે ��ુ� �દ �ોઈપણ બહાસે 

આરબ્સે માાર સામે લઈ આવ. �સીઝે આરબ્સે ��ુ� : 

માાર મલે�ા તમસે બોલાવી ાહર છે અસે તે તમાાર 

પાસેથી થોડર ટો�ારઓ �ાર્વા માગે છે. આરબ્ 

મહદલમા� ્ા�લ થયો તો ાાણીએ બધા ્ાવા� બ�ધ 

�ાર ્રધા અસે તેણે �ુષ�ૃતયસી ઇચછા વયકત �ાર. 

આરબ દ્ ઇન�ાા �� તો ાાણીએ ��ુ� : આ �ામ 

�ાર વગા � ુ� મહદલમા�થી સથી જઈ શકતો.  જયાાદ 

આરબ દ્ પોતાસા બધા માગ� બ�ધ જોયા તો ��ુ� : 

મલે�ા ! �ુ� મહદલસી છત પા એવી જગયા સથી જયા� �ુ� 

હાથ મ� ધોઈ લદ. 
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મલે�ાએ �સીઝસે ��ુમ �� �દ પાણીસો લોટો 

લઈ એસે છત પા લઈ �ઓ , ્થી તે હાથ મ� ધોઈ 

લે. 

આરબ્ છત પા પહ�ચયો તો સવગત �હદવા 

લાગયો : અય મસ ! ઘણા વષ�સી ઇબા્ત આજ એ� 

સ�ામા �ૃતયથી એળે જઈ ાહર છે. એટલે � ુ� મા� �હદ � ુ� 

માસ અસે આ હાામ �ામથી પોતાસે બચાવી લે. પછર 

તેણે છતથી જમીસ�ુ� િસારકણ �ુર , પા�� ુતેસે �ોઈ 

એવી વસ� ુસ દ્�ાણી �દ ્સે પ�ડર જમીસ પા ઊતાર 

શ�દ. પણ તેણે એ� �િતમ િસણરય લીધો , અસે પોતાસી 

�તસે મહદલસી છતથી સીચે ફફ�ર ્રધી. 
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અલલાહ તઆલાએ �જબઈલસે ��ુમ આપયો �દ 

માાા બ�્ ાએ માાર અવગણસાથી બચવા માટદ મહદલ 

પાથી છલા�ગ લગાવી છે , એટલે તેસે પોતાસી પા�� 

પા �ચ�ર લયો. તેસે ચોટ સ લાગવી જોઈએ. 

�જબઈલે અમીસે તેસે હવામા� જ પોતાસી પા��ો 

પા �ચ�ર લીધો અસે આાામથી જમીસ પા ઊતાાર 

્રધો. આરબ્સી ટો�ારઓ મહદલમા� ાહર ગઈ અસે તે 

�ાલી હાથે પાછો ફય�. 

પ�તસએ ��ુ� : ��ઈ પૈસા લાવયા છો ? તો 

બ�ાથી જઈસે લોટ �ાર્ર આવો. આરબ દ્ ��ુ� : આજ 

મસે ��ઈ પણ સથી મળ્ુ� , પા�� ુએ છતા� �ુ� ઇચ� �� �દ 
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પાડોશીઓસે આપણી ે�ૂસી �બા સ પડદ એટલે � ુ

ત��ૂા સળગાવી લે , ્થી પાડોશી એમ સમ્ �દ 

આપણા ઘાદ પણ ાોટલી પા�ર ાહર છે. 

પ�તસએ ત��ૂા સળગાવ્ુ�, અસે પિત પાસે બેસી 

વાતો �ાવા લાગી. એવામા� પાડોશીઓમાથી એ� �ી 

આગ લેવા માટદ આરબ્સા ઘામા� આવી. ત��ુામા�થી 

આગ લીધી અસે આરબ્સી પ�તસસે ��ુ� : � ુ� િવરચત 

�ી છે , ત��ૂામા� ાોટલીઓ પા�રસે તૈયાા થઈ ગઈ છે 

અસે � ુ� તાાા પિત સાથે બેસીસે વાતો �ાર ાહર છે . 

આરબ્સી પ�તસએ જઈસે ત��ૂામા� જો્ ુતો ્ાદ� બા�ુ 

ાોટલીઓ લાગેલી હતી. �ીએ ાોટલી ઊતાાર , 
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અલલાહસે અહદસાસ માનયો અસે પોતાસા પિતસે ��ુ� �દ 

� ુ�ુ્ ાસો લાડલો શખસ છે, પોતાસા �ુ્ ાથી �ુઆ મા�ગ 

�દ તે આપણસે ધસવાસ બસાવી દ્. આરબ દ્ ��ુ� : એસી 

જ�ાત સથી. આપણા માટદ આ જ �વસ વધાાદ સા� 

છે. 
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(૦૪) �ાા આરલમો�ુ� વતરસ 

 

સયય્ મોહમમ્ મસશાા�ર મા�મૂ ફામાવે છે 

�દ મીાઝા હસસ શીાાઝી (મીાઝાએ ��ુગર) 

અઅલલલાહો મ�ામ�સૂી વફાત પછર માાા �જૂય 

િપતાશીએ મસે મીાઝા મોહમમ્ ત�ર શીાાઝી 

(મીાઝાએ �ુચ�)સી સેવામા� મો�લયો. અસે �હદાાવી 

મો�લ્ુ� �દ જો આપ પોતાસે માાાથી વધાાદ �ચા 

આરલમ સમજતા હો તો �ુ� માાા બાલબચચાઓસે 

આપસી ત�લી્સો ��ુમ આ� ુ �� અસે જો આપ મસે 
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વધાાદ આરલમ સમજતા હો તો આપ આપસા બાલ 

બચચાસે માાર ત�લી્સો ��ુમ આપો. 

જયાાદ �ુ� આ પ યગામ લઈ તેમસી સેવામા� 

હાજા થયો તો મીાઝાએ થોડરવાા મસસ �ુર અસે 

ફામાવ્ુ� : આપ તમાાા વારલ્સે �હો �દ તેઓ �ુ� 

સમ્ છે ? 

મ� િપતાશીસે મીાઝાસો પયગામ આપયો તો 

માાા િપતાએ ફામાવ્ુ� : તમે મીાઝાસી પાસે પાછા 

�ઓ અસે અાજ �ાો �દ ઇલમીયત (જાસીપણા) સો 

તમાાર સમક �ુ� મીઝાસ (પમાણ) છે ? જો �ાવાયતમા� 

�ડર દ�રટસે આપ પમાણ ગણતા હો તો પછર આપ 
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મહાસ છો. અસે જો આપણી ગણતીમા� મશ�ાૂ 

સમજ્ાાર છે તો પછર �ુ� મોટો ��. 

�ુ� આ જવાબ લઈસે મીાઝા પાસે ગયો તો 

તેમણે ફામાવ્ુ� : આપ જઈસે આપસા િપતા�સે �હો �દ 

આપ આમા�થી �દસે પમાણ ગણો છો ? 

આ સા�ભળર માાા િપતાએ ઘણીવાા રચ�તસ 

મસસ �ુર અસે ફામાવ્ુ� : અસ�ભિવત સથી �દ �ડર 

દ�રટ પમાણ હોય. પછર તેમણે અમસે મીાઝાસી 

ત�લી્સો ��ુમ આપયો. 
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(૦પ) એ� �ુ્ ાઈ આરલમસો ��ા્ાા 

 

મા�મૂ શે� મોહમમ્ હસસ  -  જવાહદ�લ 

�લામસા કતારસી વફાત પછર આરલમઓએ �તુરઝા 

અનસાારસી ત�લી્સો ��ુમ આપયો. 

શે� �તુરઝાએ ��ુ� : અતયાાદ સઈ�ુલ ઓલમા 

માઝન્ાાસમા� મૌ�ૂ્ છે. �ુ� તેમસે માાાથી મોટા 

આરલમ ગ�ુ� �� . એટલે તેમસી હાજારમા� માાર 

ત�લી્સી જ�ા સથી. સજફથી બે આ�્લ (નયાયી) 

જણાસે સઈ�ુલ ઓલમાસી પાસે માઝન્ાાસ 

મો�લવામા� આવયા. અસે તેઓથી તેમણે ત�લીફદ શાઈ 
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(શારઅત �જુબસી જવાબ્ાાર) સ�ર �ાવાસી િવસ�તી 

�ાર. 

સઈ�ુલ ઓલમાએ ��ુ� �દ જયા� �ધૂી શાર�લ 

ઓલમાસા વ�ુરળમા� શે� �તુરઝા અનસાાર અસે �ુ� 

પડતા હતા તો એ સમયે �ુ� શે� અનસાારથી આગળ 

હતો. પા�� ુસજફમા� ાહરસે શે� અનસાારએ ્ ઇલમી 

સથાસ બસાવ્ ુછે, તે અતયાાદ મસે પાપય સથી. સઈ�ુલ 

ઓલમાસો આ જવાબ સા�ભળયા પછર શે� �તુરઝા 

અનસાારએ આગેવાસ માજઅ�ુ� સથાસ �સવ�ા્ુર . શે� 

ઝોહ્ અસે તકવામા� અ�ઝૂાદ ગફફાાર (ાઝે.) સા 

અ�યુાયી હતા. તેમસી પાસે મોઅિમસો સેહમે ઇમામ 
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મો�લતા હતા, પણ એ છતા� એમ�ુ� �વસ ગારબી અસે 

ફા�ામા� વીત�ુ� હ� ુ�. હ્ તો એ છે �દ તેમસા માવા પછર 

તેમસા સ�તાસો પાસે રઝયાાતસી મજરલસ �ાવા માટદ 

�ોઈ પૈસા સહોતા. 
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(૦૬) મસેચછા પા િવજય પામસાા �લુામ 

 

હ. ઇમામ સા�્� અલ�યહસસલામસી પાસે એ� 

�લુામ હતો , જયાાદ આપ �ચચા પા સવાા થઈસે 

મ�સજ જતા તો તેસે મ�સજ્સા ્ાવા� પાસે ઊભો �ાર 

્તા અસે તે આપસા આવવા �ધૂી સવાારસી દ્�ભાળ 

�ાતો હતો. 

એ� �્વસ �લુામસા હાથમા� �ચચાસી લગામ 

હતી અસે ઇમામ અલ�યહસસલામ મ�સજ્મા� સમાઝ 

પડર ાહા હતા �દ �ાુાસાસસા અ��ુ મોઅિમસો ઇમામ 

અલ�યહસસલામસી રઝયાાત �ાવા માટદ આવયા. 
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તેઓમા�સા એ� શખસે �લુામથી ��ુ� : �ુ� ઇચ� �� �દ �ુ� 

તાાર જગયાએ ઇમામસી �લુામી �� અસે એસા 

બ્લામા� માાર બધી સ�પિ� � ુ� લઈ લે. 

આ ઓફા સા�ભળર �લુામ �્લમા� ઘણો �શૂ 

થયો અસે �ાુાસાસીથી ��ુ� : �ુ� ઇમામ 

અલ�યહસસલામથી આ િવશે સલાહ �ાર લદ , જો 

તેઓએ ા� આપી તો આપણે એમ �ા�ુ�. 

�લુામ ઇમામ આલી મ�ામ અલ�યહસસલામસી 

સેવામા� આવયો અસે અાજ �ાર મૌલા ! �ુ� ઘણા 

વાસથી આપસી સેવા �ાર ાહો ��, જો અલલાહ �ોઈ 
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ાસતે માાર માલી મ્્ �ાર દ્ તો આપસે �ોઈ વા�ધો 

તો સથી. 

આપે ફામાવ્ુ� : જયાાદ �ુ� પોતે પણ તાાર 

માલી મ્્ �� �� તો બી�સી મ્્ પા મસે �ુ� વા�ધો 

હોઈ શ�દ ? 

�લુામે �ાુાસાસી ��ુષસી ઇચછા વયકત �ાર 

તો આપે ફામાવ્ુ� : જો � ુઅમાાર �લુામીથી થા�ર 

ગયો હો અસે �ાુાસાસી અમાાર �લુામીમા� ાસ લેતો 

હોય તો મસે ��ઈ વા�ધો સથી. 

�લુામ જવા માટદ ઊભો થયો , તેસે જતો જોઈ 

ઇમામ અલ�યહસસલામએ અવાજ આપી , જયાાદ તે બેેો 
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તો આપે ફામાવ્ુ� : તે એ� અાસા �ધૂી અમાાર સેવા 

�ાર છે , અસે જો આજ �ુ� અમાાાથી �ટો પડવા મા�ગે 

છે તો એ� સસીહત સા�ભળતો �. 

�ામતસા �્વસે હ. �ાસાલત મઆબ 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ પાવા�્ગાા 

સા જલાલસા �ાૂથી વળગેલા હશે. અસે હ. અમી�લ 

મોઅમેસીસ અલ�યહસસલામ હ. ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો 

અલયહદ વઆલેહર વસલલમથી વળગેલા હશે. અસે 

અમાાા �લુામ અસે અમાાા શીઆ અમાાા પાલવથી 

વળગેલા હશે. 
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આ ફામાસ સા�ભળર �લુામ થોડરવાા 

િવચાાતો ાહો. અસે પછર તેણે અાજ �ાર : મૌલા ! 

હવે �ુ� �ા�ય સહ� �દ , �ુ� આ�ેાતસે �ુિસયા પા 

અગતા આપીશ. 

ઇમામ અલ�યહસસલામસી ર�્મતમા�થી ઊેર 

�ાુાસાસીસે પોતાસો િસણરય બતાવવા આવયો તો 

�ાુાસાસીએ ��ુ� : �ુ� તાાો ચહદાો જોઈસે �હર શ�ુ� �� �દ 

ત� તાાો પહદલાસો ઇાા્ો બ્લી સાખયો છે. �દમ�દ 

જયાાદ � ુઅહ�થી ગયો તો એ વ�તે તાાા ચહદાાસી 

�સથિત �ુ્ર હતી અસે અતયાાદ તાાર �સથિત �ુ્ર છે. 
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�લુામે �ાુાસાસીસે ઇમામ અલ�યહસસલામ�ુ� 

ફામાસ સ�ભળાવ્ ુઅસે પછર �ાુાસાસીસે લઈસે ઇમામ 

અલ�યહસસલામસી ર�્મતમા� હાજા થયો. ઇમામ 

અલ�યહસસલામએ �ાુાસાસીસી ્ોસતી ��લૂ �ાર અસે 

પોતાસા �લુામસે પણ એ� હ�ા અશાફર આપી. 
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(૦૭) પેમ અસે ��ુધધસા ્ધુધમા� િવ્તા �ોણ 

બનયો ? 

 

અબ�ુલલાહ �લ બ�્રસ અસાથ બાળ� હતો. 

બાળપણમા� જ તેસા િપતા �તૃ્ ુપામયા હતા , �ા�ાએ 

તેસો ઉછેા �� અસે �ા�ાસી અમી દ�રટથી તેસી પાસે 

�ટ, ઘેટા, �લુામો અસે �સીઝ આવી ગયા હતા. 

�ુફસા ્ગુમા� તે�ુ� સામ અબ�ુલ ઉઝઝા હ � ુ�. 

તેસા �્લમા� ઇસલામસો શો� સળવળતો હતો , પણ તે 

�ા�ાસા ડાથી �પૂ ાહો. �તે શો� ઇશ�મા� પલટાઈ 

ગયો. �ા�ાસી પાસે ગયો અસે ��ુ� : �ા�ાશી ! માાા 
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�્લમા� ઘણા સમયથી ઇસલામ �સવ�ાાવાસી ઉત��ેા છે , 

હમણા �ધૂી �ુ� માાર ઇચછાઓસે સ�જોગો પા �ુાબાસ 

�ાતો ાહો. પણ હવે �ુ� ઇસલામસે ્ાદ� સ�જોગ અસે 

લાભ પા અગતા આપીશ. 

તેસા �ા�ાએ ��ુ� : જો � ુ્ાદ� ભોગે �સુલમાસ 

થવા મા�ગે છે તો �ાૂા ઘાસી માલ મતાથી તાાદ હાથ 

ધોવા પડશે �દમ�દ તાાા ઘાસી આ ાદલમછેલ તાાર 

પોતાસી �માવેલી સથી. આ બધી ્ૌલત મ� આપેલી છે. 

ભતી�એ �ા�ાસે ��ુ� : આ બ� ુધસ આપસે 

�બુાા� થાય, �ુ� મ્રસા જવા મા��ુ� ��, �ા�ાએ તેસાથી 
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બધી માલ મ�ા લઈ લીધી , તયા� �ધૂી �દ એ� લ�ગોટ 

િસવાય તેસા શારા પાથી બધા �પડા ઊતાાવી લીધા. 

સવજવાસ લ�ગોટ પહદાર પોતાસી મા� પાસે 

ગયો અસે ��ુ� �દ �ુ� મ્રસા જવા ચા�ુ� ��  પણ માાર 

પાસે �પડા સથી. જો તમાાર પાસે �ોઈ ફાલ �ુ� �પ ુ� 

હોય તો મસે આપો. મહદાબાસ માએ પોતાસી પાસે એ� 

�ુસી ચા્ા હતી, ્મા� �દટલાય થીગડા� લાગેલ હતા, તે 

ચા્ા �તુસે સ�પી ્રધી. 

અબ�ુલલાહ મ્રસા પહ�ચયો , એ વ�તે હ. 

ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ 

જ �ગે �સુયસથી પાછા પધાયાર જ હતા. અબ�ુલલાહદ મા 
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એ આપેલી ચા્ાસા બે �ુ�ડા �ાર , એ� ભાગસે �ુ�ગી 

બસાવી અસે બી� �ુ�ડાથી શારાસો ઉપલો ભાગ 

ઢા��ો. 

સાાા�શ એ �દ તે આ હાલતમા� મ્રસા આવયો 

અસે અસહાબે �ફુફા પાસે જઈસે બેસી ગયો. �ાસાલત 

મઆબ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ સમાઝ 

પડરસે અસહાબે �ફુફાસા પાસે આવયા તો તેમા� એ� 

સવા  ગ��ુ મહદમાસસો જોયો તો ફામાવ્ુ� : 

સવ્વુાસ ! તા� �ુ� સામ છે ? 

મહદમાસે ��ુ� : મા� સામ અબ�ુલ ઉઝઝા છે. 

અસે ફલાણા �બીલાથી માાો સ�બ�ધ છે. 
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હ. �ાસાલત મઆબ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમએ ફામાવ્ુ� આજથી તા� સામ 

અબ�ુલલાહ છે , સવજવાસે પોતાસે બે �ુસી ચા્ાોથી 

ઢા��દલ હતો. �ાુાણી ચા્ાસે અાબીમા� બ�્ �હદ છે , 

બે ચા્ાોસા �ાાણે તે અબ�ુલલાહ �લ બ�્રસસા 

સામથી મશ�ાૂ થયો. અથારત બે �ાુાણી ચા્ાો 

પહદાવાવાળો અબ�ુલલાહ. 

અબ�ુલલાહ �લ બ�્રસ અસહાબે �ફુફા સાથે 

મ�સજ્મા� ાહદતો અસે ાાત �્વસ �ુાઆસ�ુ� િશકણ 

મેળવતો. જયાાદ ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમ જ �ગે ત��ુસા માટદ જવા લાગયા તો 
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અબ�ુલલાહદ પણ ્હા્ માટદ તૈયાાર �ાર અસે હ. ા�લેૂ 

મ��લૂ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમસી 

સેવામા� અાજ �ાર , આપ માાા માટદ શહા્તસી �ુઆ 

�ાો. 

આપે ફામાવ્ુ� : �ોઈ ઝાડસી થોડર છાલ લઈસે 

આવ. અબ�ુલલાહ �ર�ાસી છાલ લઈસે આપસી સેવામા� 

હાજા થયો. 

આપે ફામાવ્ુ� : આ છાલસે �ોઈ �પડામા� 

વ�ટર પોતાસા બાવડામા� બા�ધી લે. અસે એ સાથે જ 

આપે �ુઆ �ાર : અય �ુ્ ા ! અબ�ુલલાહ�ુ� �સૂ �ાફાો 

પા હાામ �ા. આ �ુઆ સા�ભળર અબ�ુલલાહદ ��ુ� : યા 
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ા�લૂલલાહ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ ! �ુ� 

તો શહા્ત ઈચ�� ��, પણ આપ તો આ �ુઆ ફામાવો 

છો. 

હ. �ાસાલત મઆબ સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમએ ફામાવ્ુ� : અબ�ુલલાહ ! જ �ગસા 

મય્ાસમા� �ાફાોસા હાથે માય� જસાાો જ શહર્ સથી , 

બલ�દ ્ પણ શખસ ્હા્સી િસયયતથી િસ�ળે અસે 

માગરમા� બીમાા થઈસે માર �ય એ પણ શહર્ છે. 

અબ�ુલલાહ આપસી સાથે ત��ૂ તાફ ાવાસા 

થયો, ત��ૂ પહ�ચી તે બીમાા થઈ ગયો , અસે થોડા 

�્વસ બીમાા ાહર માણ પામયો. તેસી �બ બસાવવામા� 



વીણલેા મોતી – ૨, પેજ ન.ં 781 
 

આવી, ્ફસસી ાાતે રબલાલસા હાથમા� ્રવો હતો , હ. 

ા�લેૂ મ��લૂ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમએ તેસે પોતાસા હાથે �બમા� ઊતાાર ફામાવ્ુ� 

: અય �ુ્ ા ! �ુ� અબ�ુલલાહથી �શૂ ��. � ુ� પણ 

અબ�ુલલાહથી ાા� થઈ �. 

અબ�ુલલાહ રબસ મ સઊ્ �હા �ાતા હતા �દ 

�ાશ, એ ાાતે અબ�ુલલાહસી જગયાએ �ુ� �બમા� હોત ! 
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(૦૮) સફસે અમમાાાસી હાા 

 

હ. ઇમામ મોહમમ્ બા��ા અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� �દ એ� બ્માશ ઔાતે બસી ઇસાાઈલસા 

�દટલા� સવજવાસસે બહદ�ાવયા. તેઓમા�થી એ� ્વુાસે 

��ુ� �દ ફલાણો આરબ્ પણ આ ઔાતસે જોઈલે , તો એ 

પણ તેસા પા માર પડદ. 

ઔાતે ��ુ� : વા� , તો �ુ� સૌથી પહદલા એ 

આરબ્સી પાસે જઈસે તેસે ભટ�ાવીશ. 

�ુાાચાાર ઔાત આરબ્સા ્ાવા્ આવી અસે 

્ાવાજો �ટ�ટાવયો. આરબ દ્ �છૂ�ુ� : �ોણ ? તેણીએ 
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બતાવ્ુ� �દ �ુ� િસાાધાા ઔાત ��. આ જ ાાત મસે 

તમાાા ઘામા� આશાો આપો. 

આરબ દ્ ઇન�ાા �� , તો તેણીએ ��ુ� : થોડા 

વ�ે દલા લો�ો માાો પીછો �ાર ાહા છે  અસે �ુ� ્ોડતી 

્ોડતી તમાાા ્ાવા� પા પહ�ચી ��, જો તમે 

્ાવાજો સ �ોલયો, તો તેઓ મસે પ�ડર લેશે. 

આરબ્સે તેણી પા ્યા આવી , ્ાવાજો 

�ોલયો, �ી �્ા ્ા�લ થઈ અસે પછર તેણે પોતાસી 

�્લફફ� અ્ાઓથી આરબ્સે બહદ�ાવ �ુ� શ� �ુર. 

હલ�ટસી લાગણીમા� આવી આરબ દ્ પોતા સો હાથ તેસા 

બ્સ પા ાાખયો , પણ તાત જ ભાસમા� આવી ગયો. 
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ઊભો થયો અસે આગ સળગાવી અસે પોતાસા એ 

હાથસે ડામ�ુ� શ� �ાર ્ર�ુ�. 

ઔાતે ાાડ પાડર ��ુ� : આપ આ �ુ� �ાર ાહા 

છો ? 

આરબ દ્ ��ુ� : હલ�ટ લાગણીમા� આવી જઈ આ 

હાથે ેલૂ �ાર , એટલે �ુ� પોતે જ તેસે આગમા� બાળર 

ાહો ��, ્થી �ાલે ્ોઝ�મા� આગમા� બળવાથી 

સલામત ાહદ.  

આ જોઈસે તેણી તેસા ઘામા�થી િસ�ળર ગઈ 

અસે તેસા પાડોશીઓસે �બા આપી �દ તાત જ 

આરબ્સા ઘાદ પહ�ચો , સ�હ�તા તે બળર જશે. જયાાદ 
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પાડોશીઓ આરબ્સા ઘાદ આવયા તો તે પોતાસો હાથ 

બાળર ��ુો હતો. 
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(૦૯) ્સે ગામ લો�ુ સથી બાળ� ુ� 

 

ઇબસે જવઝી પોતાસા �સુત� મ્હશમા� લ�ે છે 

�દ એ� પાહદઝગાા િમસા ગયો , અસે તેણે એ� �હુાાસે 

જોયો �દ તે તપતા લાલચોળ લોઢાસે પોતાસા હાથે 

ભઠીમા�થી �ાઢદ છે , પણ ગામ લો�ુ તેસા હાથસે બાળ �ુ� 

સથી. 

આ અચાજ જસ� દરય જોઈસે પાહદઝગાા 

ઊભો ાહર ગયો. અસે મસમા� િવચાાવા લાગયો �દ હો સ 

હો, આ શખસ અલલાહસી બાાગાહમા� પસ�્  �ાાએલ છે. 

બસી શ�દ છે �દ આ શખસ મહાસ લો�ોમા�થી હોય. એટલે 
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તેણે તેસી પાસે જઈ સલામ �ાર , અસે ��ુ� : તસે એ 

�ુ્ ાસો વાસતો , ્ણે તાાા હાથમા� આ �ાામત આપી 

છે, માાા હ�મા� �ુઆ �ા. 

આ શબ્ો સા�ભળર �હુાા ાોવા લાગયો , ભાઈ 

આપે માાા માટદ ્ અરભપાય બા�ધયો છે તે �ાો સથી. 

�ુ� પાહદઝગાા �દ સે� ઇનસાસ સથી. 

પાહદઝગાાદ ��ુ� : અય �ુ્ ાસા બ�્ ા ! તો પછર 

� ુ� આ� ુ�ામ �દવી ારતે �ાર શ�દ છે ? ્ સે� લો�ો 

િસવાય સામાનય માણસથી સ�ભિવત સથી. 

�હુાાદ ��ુ� : ભાઈ , વાત એમ છે �દ �ુ� એ� 

�્વસ �ુ�ાસ પા પોતાસા �ામમા� લીસ હતો �દ એ� 
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�ુ�્ ા �પાળર �ી માાર �ુ�ાસ પા આવી અસે ય�રસ 

�ાો �દ તે ઔાત એટલી સ�્યરવાસ હતી �દ મ� એવી 

�પવ�તી �ી માાા �વસમા� પથમવાા જોઈ હતી. 

તેણે આવીસે માાર પાસે પોતાસી ે�ૂ અસે 

ે�ૂમાાસી ફ�ાયા્ �ાર અસે સહાય માગી. મ� �ુ�્ ા 

મૌ�ો સમ� ��ુ� : જો � ુમાાર �ામતાસ ��ુવે તો �ુ� 

્ાદ� ારતે સેવા �ાવા તૈયાા ��. 

ઔાતે ઘણા જોશીલા લહદ�મા� જવાબ આપયો 

: �ુ્ ાથી ડા, �ુ� એવી �ીઓમા�થી સથી. 

મ� ��ુ� : તો પછર માાર �ુ�ાસમા�થી બહાા 

િસ�ળર �, ઔાત માાર �ુ�ાસમા�થી બહાા ગઈ , પછર 
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થોડરવાા પછર ફાર માાર �ુ�ાસ પા આવી અસે ��ુ� : 

ત�ગ્સતીએ માાર બધી શ�કતઓ છરસવી લીધી છે , �ુ� 

તાાર મા�ગણી �ાૂર �ાવા તૈયાા ��. એટલે મ� �ુ�ાસ 

બ�ધ �ાર, અસે એ �ીસે લઈ એ� �ાલી ઘામા� આવયો. 

જયાાદ �ુ� �ીસે લઈસે ઓાડામા� ્ા�લ થયો અસે 

�માાસે �્ાથી તા �્ લગાવ્ુ� તો ઔાતે મસે ��ુ� : 

�માો શા માટદ બ�ધ �ાો છો ? મ� ��ુ� : એટલા માટદ 

બ�ધ �� �� �દ �ોઈ આપણસે આ હાલતમા� જોઈ સ લે , 

્ આપણી શાિમ�્ ગી�ુ� �ાાણ બસે. 

આ સા�ભળર ઔાત�ુ� વ�ૂ્ સેતાસી ્મ 

�ા�પવા લાગ્ુ� અસે તેસી  �ોમા�થી  � ુવહદવા 
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લાગયા. અસે મસે ��ુ� : લો�ોસો તો તસે આટલો ડા છે, 

તો �ુ્ ાથી �મે સથી ડાતો ? 

મ� ઔાતસે ��ુ� : � ુઆટલી બધી ભયરભત 

�દમ છો ? અસે આટલી �ા�પી �દમ ાહર છે ? ઔાતે ��ુ� 

: �ુ� એટલા માટદ �ા�પી ાહર �� �દ �ુ્ ા આપણસે જોઈ 

ાહો છે. 

પછર એ �ીએ ��ુ� : અય અલલાહસા બ�્ ા ! જો 

� ુમસે છોડર ��ુદ તો �ુ� તાાાથી વાય્ો �� �� �દ 

અલલાહ �ુિસયા અસે આ�ેાતમા� તાાા શારાસે આગથી 

બચાવશે. 
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ઔાતે આ વાત એટલા ગળગળા લહદ�મા� 

�હર �દ મા� મસ મસે ેપ�ો આપવા લાગ્ુ�. મ� ઔાતસે 

માલી મ્્ �ાર અસે તેસે ાવાસા �ાર ્રધી. 

ઔાત �શૂ થઈસે પોતાસા ઘાદ ચાલી ગઈ. 

એ ાાતે �ુ� �તુો તો ખવાબમા� મસે એ� અવાજ 

સ�ભળાણી �દ તે એ� શીલવ�તી �ીસી આબ� સ �ુ�ટર 

એટલે અમે તેસી �ુઆસે તાાા હ�મા� ��લૂ �ાર લીધી. 

તસે �ુિસયા અસે આ�ેાતમા� આગ સહ� બાળે. 

એ �્વસથી આગ માાા પા અસા સથી 

�ાતી. એટલે �ુ� તપતા લોઢાસે �લુલા હાથે પ�ડર લદ 

��, પણ હાથોસે ��ઈ થ�ુ� સથી. 
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(૧૦) �વુરણ ાજસી-ઘાથી ાણસ�ગામ �ધૂી 

 

હનઝલા રબસ અબી આિમાસો સ�બ�ધ અનસાાસા 

�બીલા �ઝાજથી હતો. ્ ાાતસી સવાાદ ઓહ્�ુ� 

્ધુધ થ્ુ�, હનઝલા પયગમબાદ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ 

વઆલેહર વસલલમસી ર�્મતમા� આવયા અસે અાજ 

�ાર : આજસી ાાતી િમલસ ાાત છે. મસે ઘાદ જવાસી 

ા� આપો. 

આપે હનઝલાસે ઘાદ જવાસી ા� આપી. અસે 

એ જ સમયે આ આયત ઊતાર. 
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‘‘મોઅિમસો તો એઓ જ છે ્ઓ અલલાહ અસે 

ા�લૂ પા ઈમાસ લાવયા છે , અસે જયાાદ તેઓ ા�લૂ 

પાસે �ોઈ એ�ેા થવા સ�બ�ધમા� હોય તો ા� લીધા 

િવસા જતા સથી. અસે એ લો�ો ્ઓ આપસી ા� 

મા�ગે છે , એ જ લો�ો અલલાહ અસે તેસા ા�લૂ પા 

ઈમાસ ાા�ે છે. અસે જયાાદ તેઓ પોતાસા �ોઈ �ામસા 

આપથી ા� મા�ગે તો ્સે આપ ચાહદ ા� આપી 

્યો.’’ 

હનઝલા ઘાદ આવયા , અસે પ�તસ સાથે 

મ�ાુજિસ ��ુાર અસે સવાા પડતા એટલી જલ્ર 
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ા�લેૂ �ારમ સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ 

પાસે આવયા �દ જસાબત�ુ� �સુલ પણ સ �ાર શ�ા. 

હનઝલાસી પ�તસએ અનસાા �ૌમસા વડરલોસે 

બોલાવયા, જયાાદ વડરલો આવયા તો �ુલહસે હનઝલાસી 

સામે તેઓસે ગવાહ બસાવયા �દ આજ ાાત અમે ્ા�પતય 

�વસ માણ્ુ� છે. હનઝલા ચાલયા ગયા પછર તેસી 

�ુલહસસે �છૂવામા� આવ્ુ� �દ ત મે અમસે ગવાહ 

બસાવવાસી �ુ� જ�ાત હતી ? તો �ુલહસે ��ુ� : આજ 

ાાત મ� સવપસમા� જો ્ુ� �દ આસમાસમા� એ� �ાુા� છે , 

અસે માાો પિત હનઝલા એ �ાુા�મા� ચાલયો ગયો , 

પછર �ાુા� �ાુાઈ ગ ્ુ�. એટલે મસે ય�રસ છે �દ માાો 
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પિત ાણમય્ાસમા� શહર્ થઈ જશે. જો �ાલ માાદ તયા� 

બચ� ુજનમે તો તેસે હનઝલાસી અવલા્ સમજવામા� 

આવે. 

મ્રસાથી ઓહ્ �ધૂી ાસતામા� હનઝલાસે 

પાણી સ મળ્ુ� ્સાથી તે જસાબત�ુ� �સુલ ઊતાાદ , 

મય્ાસમા� આવયા તો ્ધુધ શ� થઈ ગ ્ુ�. હનઝલાએ 

જો્ુ� �દ અ� ૂ�ફુયાસ ઘોડા પા સવાા થઈ બ�ે લશ�ાો 

વચચે પોતાસો ઘોડો ્ોડાવી ાહો છે. 

હનઝલાએ અ� ૂ�ફુયાસ પા ભડવીાસી ્મ 

�મુલો ��. હનઝલાસી તલવાા તેસા ઘોડાસી પીે પા 

લાગી અસે અ� ૂ�ફુયાસ ઘોડા પાથી સીચે પડર ગયો , 
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તેણે ્ોડતા ્ોડતા અવાજ આપી , �ુા�શી ફૌજ , મસે 

બતાવો. હનઝલા મસે �તલ �ાવા મા�ગે છે. 

�ુા�શસા ઘણા િસપાહરઓ અ� ૂ�ફુયાસસે 

બચાવવા માટદ આગળ વધયા. એ� �ાફાદ તેસે સેઝો 

માય�, હનઝલાસે �ડો ઝખમ આવયો અસે એ જ ઝખમ 

તેસી શહા્ત�ુ� �ાાણ બન્ુ� , પણ ભાલાસો ઝખમ 

�ાઈસે હનઝલાએ પોતાસા �ાિતલસો પીછો �� અસે 

પોતાસી તલવાાથી તેસે �તલ �ાર સાખયો. તયાાપછર 

હનઝલા પોતાસે સ�ભાળર સ શ�ો , વધાાદ પડ �ુ� �સૂ 

વહર જવાસા �ાાણે તેસી શહા્ત થઈ ગઈ. 
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તેસી શહા્ત પછર હ. ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો 

અલયહદ વઆલેહર વસલલમએ ફામાવ્ુ� �દ મ� જો્ ુ�દ 

ફ�ાશતા �વુણર વાસણોથી હનઝલાસે �સુલ આપી ાહા 

છે. એટલે હનઝલાસે ગસી�લુ મલાએ�ાસા લ�બથી 

યા્ �ાવામા� આવે છે. 
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(૧૧) �દટરલ� �ાવાયતો 

 

હ. ઇમામ અલી અલ�યહસસલામએ ફામાવ્ુ� : 

જો � ુ� �ાૂર રઝ�્ ગી ાોઝા ાા�ે , �ાૂર રઝ�્ ગી �ાૂર ાાત 

ઇબા્તમા� વીતાવે , અસે તસે ��સ અસે મ�ામ વચચે 

�તલ �ાર સા�વામા� આવે તો પણ �ુ્ ા તસે તાાર 

ઇચછાઓ સાથે ભેગો �ાશે , ભલે પછર તે ઇચછાઓ 

�ોઈપણ �કાસી હોય. જો તાાર ઇચછાઓ જ�તસે યોગય 

હશે તો જ�તમા� જશે અસે જો ઇચછાઓ ્ોઝ�સે યોગય 

હશે તો � ુ� ્ોઝ� મા� જશે. 
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હ. અમી�લ મોઅમેસીસ અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� : હ. ા�લેૂ �ુ્ ા સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર 

વસલલમ અ��ુ િસપાહરઓસે જ �ગ પા મો�લયા , અસે 

જયાાદ તેઓ સહર સલામત પાછા આવયા તો આપે 

ફામાવ્ુ� : �ુ� એ લો�ો�ુ� સવાગત �� �� ્ઓ સા �ુ� 

્હા્ �ારસે આવયા અસે ્ઓ પા મો�ુ ્હા્ �ા �ુ� 

બા�ર છે. 

આપથી �છૂવામા� આવ્ુ� : યા ા�લૂલલાહ 

સલલલલાહો અલયહદ વઆલેહર વસલલમ ! મો�ુ ્હા્ 

�્ુ� છે. 
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આપે ફામાવ્ુ� : મસસી સાથે ્હા્ �ા �ુ� અસે 

ફામાવ્ુ� : સૌથી શેરે ્હા્ એ છે �દ � ુ� તાાા એ 

મસસી સાથે ્હા્ �ાદ ્ તાાા બ�ે પડ�ાઓમા� 

મૌ�ૂ્ છે. 

હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� : પોતાસી ઇચછાઓથી એવી ારતે બચો �દ ્મ 

તમે પોતાસા �ુશમસોથી બચો છો , �દમ�દ ઇચછાઓસે 

અ�સુા� ુઅસે અવલીલ વાતોથી વધીસે �ોઈ �ોઈસો 

�ુશમસ સથી. 

હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� : અલલાહદ સૌથી �ેણ વસ� ુ્ બ�્ ા પા ફાજ 
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�ાર છે તે અલલાહસી વધાાદ યા્ �ાવી છે. અલલાહસી 

યા્ વધાાદ �ાવાથી માાો આશય  એ સથી �દ ઇનસાસ 

�બુહાસલલાહદ વલહમ્ો રલલલાહદ વલા એલાહ ઇલલલલાહો 

વલલાહો અ�બા પડદ.  જો �દ તસબીહાતે અાબા પણ 

અલલાહસા રઝકમા� શામેલ છે. પા�� ુઅલલાહસી યા્થી 

�ાુા્ એ છે �દ ઇનસાસ અલલાહસે હાામ અસે હલાલ 

વ�તે યા્ �ાદ. જો ઇનસાસસે વા�જબ �ામ �ા �ુ� હોય 

તો અલલાહસે યા્ �ાદ અસે તેસી બાકતથી પોતાસી 

ફાજ �ાૂર �ાદ. અસે જો તેસે હાામ �ામસો વાસતો પડદ 

તો એ વ�તે અલલાહસે યા્ �ાદ અસે તેસી 

સાફામાસીથી બચે. 
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હ. ઇમામ જઅફાદ સા�્� અલ�યહસસલામએ 

ફામાવ્ુ� : ્ શખસ �સુાહસા ઇાા્ા અથવા �ોઈ 

ઇતાઅતથી ડાવા અથવા પોતાસી ઇચછા અસે પોતાસા 

�સુસા અસે �શૂીમા� પોતાસા મસસો મારલ� બસી ાહદ 

તો અલલાહ તઆલા તેસા શારાસે ્ોઝ� પા હાામ 

�ાશે. 
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