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પેહલી વાઅઝ
૨ મોહરર ્�ુલ હરા ૧૪૩૯ �હ
દા�ુસ સક�ના �ુંબઈ

સૈયદના તાહ�ર ફખ�ુદ્દ�ન ત.ઉ.
વાઅઝ સારાંશ

અલ-દાઈ

અલ-અજલ

સૈયદના

તાહ�ર

ફખ�ુદ્દ

(ત.ઉ.શ.) એ આજ �ુમોઆ ના �દવસે પેહલી વાઅઝ
માં ઇસ્લા અને ઈમાન ની �ઝકર માં ફરમાવ્�ુ ક�
મૌલાના અલી અને મૌલાતોના ફાતેમા ની શાદ� થઇ
તો ઇસ્લા અને ઈમાન ની શાદ� થઇ. મૌલાતોના
ફાતેમા ના સબબ ર�ુ�લુ ્લા અને મૌલાના અલી ની
નસલ માં ઇમામત નો િસલિસલો કયામત લગ બાક�
રહ�શ.ે
�ુસન
ૈ ની શહાદત ના સબબ ઇસ્લા બાક� છે . આપની
નસલ માં અઈમ્મ નસ્ બ-નસ્ કાઈમ થાતા ર� હશે
અને ઇસ્લા અને

ઈમાન ને આપે કાઈમ ક��ુ.ં

ઈમામ ના સતર ના નઝદ�ક �ુઆત ઈમામ ની રઝા
થી હક�કતન (ખર� ખર) ઇસ્લા અને ઈમાન કાયમ
રાખે છે અને અને એને સંભાળે છે . અને એના વાસ્ત
પોતાના �ન ભી �ફદા કર� દઈ છે . સૈયદના
અબ્દ�અલ સૈ�દ્દ (ર.અ.) ફરમાવે છે ક� દોઆતો નો
�તબો કરબલા ના શોહદા કરતા કમ નથી. દોઆતો
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ની કોિશશો ના લીધેજ, �મ ર� ૂ�ુલ્લા (સ.અ.)
નમાઝ પઢતા હતા એમજ અપન આ� નમાઝ પ�ઢયે
છે , એમ �ુરહા�ુદ્ન મૌલા ફરમાવતા હતા. ૫૨ અને
૫૩ માં દાઈ ના વા�રસ �ુિમનીન ને �બશારત આપતા
અમી�ુલ �ુિમનીન ના �ુત્બ માં સી �બશારતો
સંભળાવી અને દાવત ની મજ�લસ ની � ૂબી ક�મ છે ક�
ઈમામ અને એના દાઈ ની રઝા સી તે થાય છે . એ હક
�ુ ં અમલ છે . અઈમ્મ ના ઝમાન માં ઈમામ હસીર
પર બેસતા અને ઈમામ �સ
ૈ નો ગમ અને �ુકા
ુ ન
કરતા. ઈમામ �ુસન
ૈ ના નામ પર જમણ જમાડતા.
કયામત ના �દવસ ર� ૂ�ુલ્લા (સ.અ.), � મરદો
�ુસન
ૈ પર રોયા હશે અને માતમ કરો હશે એને હાથ
પકડ� ને જ�ત માં દાખલ કર� દ� શ.ે અને મૌલાતેના
ફાતેમા �ુમેનાત ની શફાઅત કરશે. �ુિમનીન ના
ર� હબર વસીયત કરતા �ુઆ ફરમા� ૂ ક� ઘણો વધાર�
માતમ કરો. �ખો થી �� ૂ એટલા િનકળે ક� વેહતાજ
રહ�. માતમ ની ફલસફત (અથર્ સમ� ની માતમ
કરો. સૈયદના �ુત્�ુ�દ (ર�. અ) ફરમાવતા હતા ક�
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માતમ અને ��ુ ના પાછળ કારણો છે , યે સમ� ને
માતમ કરો.
અશરા �ુબારક ની મજ�લસ માં આલે મોહમ્મ ના
ઇલ્ ના જવાહ�રો બયાન થાય છે . એ ખ�ના માં સી
કોઈ ને થો�ુ ભી હાંિસલ કર� તો �ુિનયા સી એ છે તરાસે
ન�હ. અમી�ુલ �ુિમનીન ફરમાવે છે ક� ઇસ્લા �ુ ં નામ
�ુદા ના નામ સી લેવા માં આ�ુ છે . �ુદા �ુ ં નામ
અસ સલામ છે . ઇસ્લા હ�્ �ુ ં અસલ (� ૂળ) છે .
ઇસ્લા હ�્ નો રસ્ત બતાવે છે . ઇસ્લા કરતા કોઈ
શરાફ મો�ુ નથી. સૈયદના તાહ�ર સૈ�દ્દ ફરમાવે છે ક�
ઇસ્લા એક ઝાત છે , �ુિનયા ની બધી ભલાઈ ઇસ્લા
માં છે . �ુર�ન માં અલ-ઇસ્લા ની ૬ આયત છે ,
એમાં ૫ પંજતન અને ૧ ઈમામ ના ઉપર અને ઈમામ
પરદા માં હોય તો દાઈ ના પર દલાલત (ઈશારો) કર�
છે . અને આપ મૌલા એ આ ૬ આયત ની માના
(અથર્ સમ�વ્યો
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ર�ુ�લુ ્લા ઇસ્લા �ુ ં દ�ન કલેમ�ુસ – શહાદત પઢ�
ને કાયમ ક�ુ� અને તોહ�દ ની તરફ દાવત ક�ધી. �
ુ – શહાદત પઢ�, એના � ૂન
ફક્ જબાન સી કલેમ�સ
અને માલ ને અમાન છે , પણ એહનો �હસાબ �ુદાના
હાથમાં છે . પણ, જો કોઈ �દલ ની સચ્ચા સી પઢ� તો
જ�ત માં દા�ખલ થઇ � ૂકો. ર�ુ�લુ ્લા ને �ુદા નો
�ુ�ુમ થયો ક� ઇસ્લા માટ�

લોગો સાથે �હાદ કર� ,

મગર ઈમાન માં કોઈ જબરદસ્ત નથી. ઈમાન તો
�દલ સી ક� ૂલ કર� તોજ સહ� ક�હવાય. મીસાક ભી �દલ
સી આપે તોજ ગણાય છે .
�ુમોઆ ના �દન �ુ ં મહત્ બયાન ક��ુ,ં �ુમોઆ ના
�દન સલવાત પઢવાની અહ�મ્મય બયાન ક�ધી અને
�ુિમનીન વાસ્ત સીખામણો ફરમાવી. ઇસ્લા અને
શર�અત ના �હસાબે જ�દગી �ુ�રસે તો એહનો
આખેરત નો તોશો થાતો �શે અને હર અમલ માં
સવાબ થ� ું જશે. આપ મૌલા યે ગયા વષર ની
અખબાર ની ઝીક ક�ધી, �માં ફમાર્ �ુ ક� ઘણા ગામો ના
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લોગો મીસાક આપી રહ્ છે . આપ મૌલા એ ઈરાદો
ફમાર્ય ક� ઈન્ટરને ના માધ્ય સી બેઠક ભી થાય,
શર�અત ના બાબત ના સવાલો અને જવાબો ભી
ઈન્ટરને પર �ુકાઈ. આપ મૌલા યે ઘણી �ુઆઓ
ફરમાવી, સારા અખલાક (ચર�ત્ અપનાવા વાસ્ત
પ્રોત્સા ક�ધા. એના પછ� હમ્ સલવાત અને
ઈમામ �ુસૈન ની શહાદત પર વઆઝ તમામ ક�ધી.
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