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બી�ુ ં વાઅઝ
� લ હરા ૧૪૩૯ �હ
૩ મોહરર ્ુ
દા�ુસ સક�ના �ુબ
ં ઈ

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

લ�ુ દાવ�ુલ હક, હક ની દાવત �ુદા વાસ્ત છે , એ
આયત પઢ� ને સૈયદના તાહ�ર ફખ�ુદ્દ આકા એ
મોહરાર્ �ુ હરામ ની તી� તાર�ખ બયાન �ુ�ુ
ફરમાવ્ં�ુ

વાઅઝ મા ં ઈમા�ુઝ ઝમાન ના દાઈ એ અજબ શાન
� ો �ર� ક�ધી.
સી આલે મોહમ્મ ના ઇલ્ ની નેહર
આપ એ એમ ફરમાવ્�ુ ક� સફ�ન�ુન ન�ત ની �ઝકર
ફરમાવી અને એમ ફરમાવ્�ુ ક� સફ�ન�ુન ન�ત હ�
ની દાવત પર મસલ છે (હ� ની દાવત નો પ્રત
છે). � �ુદા ના અવલીયા ની વલાયત રાખે તે હ�
ની દાવત ના સફ�ના માં સવાર છે.

� સફ�ના મા ં સવાર થાય એ દ�રયા માં ગરક
થાવાથી બચી જશ,ે તે િમસલ અવલીયા ઉલ્લા ની
વલાયત રાખનાર હય્�ુલ ના દ�રયા માં ગરક
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થાવાથી બચી જશે અને ન�ત હાિં સલ કર� છે. સફ�ના
ના કપ્તા �ુ�ુસ ના કાઠ
ં � પોહ્ન્ચાવા ઝમાનત લઇ
છે.

સૈયદના તાહ�ર સૈ�દ�ન કસીદા માં ફરમાવે છે ક�
ઈમામ ની દાવત હમારા વાસ્ત �લ�ુન (સફ�ના)
ન�ત છે. � �ુશ્મન ના મૌજ ને ચીરતા �આ
ચલ� ું
ુ
�ઈ છે.

�ુરહા�ુદ્દ મૌલા ને યાદ ક�ધા આને આપ � જઝબા
થી ફરમાવતા ક�, “મ� સ�કડો ને �ુ�ુસ ના કાઠ
ં �
પોહ્ન્ચા � ૂકો �ં, અને વહાં સી ખબર ભી આવી
ગઈ.” આ� એના વારસ એ યેજ શાન સી ફરમાવ્�ુ ક�,
આજ મમ� ૂક� આલે મોહમ્મદ સફ�ના નો કપ્તા મ�
�ં, અને મ� �ુિમનીન તમને �ુ�ુસ ના કાઠ
ં � પોહ્ન્ચા
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દઈશ. �ુદા ના કસમ ખાઈ ને ફરમાવ્�ંુ વલ્લાહ
ઈલલ જ�તે ઇન્શાઅલ્લા

હર અમલ મા ં �ુદા અને �ુદા ના વલી ઈમા�ુઝ
ઝમાન સી યાર� તલબ કર�એ છે. સૈયદના �ુત્�ુદ્
ર�.અ. સૈયદના તાહ�ર સૈ�દ્દ ના ઝમાન માં વાઅઝ
વાસ્ત પધાર� અને બયાનો તકર�રો શ�ુ કર� તો આપ
એ આમ પઢવા�ુ ં શ�ુ ક��ું ક�, “વ-બેહ� વ-બેવ�લય્યેહ
વ-બેદાઈહ� નસ્તઈન ફ� જમીઇલ ઉ� ૂર” પહ
ે લે આમ
પઢવાની આદત નોહતી. સૈયદના તાહ�ર સૈ�દ્દ આ
�ુની ને ઘણા �ુશ થતા. સૈયદના ફખ�ુદ્દ એ
ફરમાવ્ �ુ ક� આ સૈયદના �ુત્�ુદ્ ની હસનત છે.
સૈયદના એ ફરમાવ્ �ુ ક� �ુિમનીન હર રોઝ ૧૧૦ વકત
“ઇય્યા નાઅબોદો વ ઇય્યા નસતઈન” ની તસ્બી
કર� �ુદા સી યાર� તલબ કર� .
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છટ્ દાઈ સૈયદના અલી �બન હનઝલા, ના �કતાબ
િસમ�ુલ હકાઇક મા ં સી હકાઇક ના અસરાર અજબ
શાન સી ફરમાયા. એ �કતાબ કસીદા ની શાક�લત પર
છે �મા ં પાચ
ં સૌ કરતા વધાર� અબ્યા આપ ને �હફ્
છે. એમા ં મબદા, યાની પૈદાઇશ ની �ઝકર છે અને
મઆદ, યાની આખર
ે ત તરફ વળવાની �ઝકર છે.

દોઆતો ના સબબ અપને હ� ની હક�કત �ણી
શક�એ છે. ઈમામ પરદ� થયા તો દોઆતો એ હકાઈક
ના અસરાર ને લખી દ�ધા છે. વો આલમ અને વહા ં
ની દાવત ની �ઝકર ફરમાવી અને એમ ફરમાવ્�ુ ક�
આ આલમ મા ં ભી એક દાવત કાઇમ છે અને કયામત
ના �દન તક દાએમા ં ર� હશે.

સાયન્ મા ં ઘ�ું ર�સચર થઇ ર�ું છે. વૈજ્ઞાિન એક
હદ �ુધી �ણે છે થીયર� ભી બનાવે છે િમસાલ તર�ક�
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બીગ બ�ગ થીયર�, મગર �ુદાએ યે �ું કામ બના�ું તે
એ લોગોને ખબર નથી � અહમ સવાલ છે. આ સગ�ું
ઇલ્ આપણા અવલીયા �ને છે. હર ઝમાનમાં એક
સાહ�બ છે �ના તરફ ફ�રશ્ત ના આલમ �ુ ં ફ� ઝ
પોહ્ન્ છે. એના સબબ એ ફ�રશ્ત ના આલમ ની
વાત બતાવે છે.

દૌ�ુલ કશ્ અને દૌ�ુસ સતર ની ઘની ઝીકરો ફરમાવી
એમા ં પહ�લા નબી આદમ અ.સ. ની �ઝકર ક�ધી,
ઇબ્લી ની ફ�તનત ના સબબ, આદમ ના દ�કરા
કાબીલ એ પોતાના ભાઈ અને આદમ ના વસી હાબીલ
ને કતલ કર� નાખા. આ સતર ના દૌર ની શ�આત જ
આ મીસલ થાઈ છે. આ દૌર માં ફ�તનત ના લોગો
ખૈર ના લોગો પર ગાલીબ હોઈ છે.
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� ૂહ અ.સ. નો દ�કરો ભી સફ�ના માં સવાર ના થયો.
� ૂહ એ �ુદા ને અરઝ ક�ધી ક� મારા ફઝ�દ ને બચાવી
લ,ે ત્યાર �ુદા ફરમાવે છે , ક� તે તમારા થક� નથી.

ુ નબી ના
યા�ુબ નબી ના ઝમાન માં અને �ુ�ફ
ભાઈઓ એ ફ�તનત ક�ધી એ �ઝકર થઇ.

અય્�ુ

નબી ની �ઝકર થઇ.

અનબીયા, અઈમ્મ અને દોઆત ના ઝમાન મા ં
�ુશ્મન નો ગલબ
ે ો રહ્ય ઘણા થોડા અરસા દૌરાન
અમાન ર�ું.

હા�કમ ઈમામ સ.અ. ના ઝમાન માં દ�ઝ િનકલા
�ુસ્તાન્સ ઈમામ (સ.અ.) ના ઝમાન માં મહ
ે નત
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હતી

અને �ુસ્તાઅલ ઈમામ સ.અ. ના ઝમાનમા ં

નીઝાર ની ફ�તનતો થઇ.

દોઆત મા ં સૈયદના હાિતમ, સૈયદના દાઉદ �બન
ુ શાહ, સૈયદના શેખઆદમ સફ��ુદ્દ ના ઝમાન
�ુ�બ
મા ં દાઈ ના ઘરના કરાબત ના લોગો એ ફ�તનત
ક�ધી. સૈયદના �ુત્�ુદ્ ને શહ�દ ક�ધા અને સૈયદના
ફ�રખાન �ુ�ઉદ્દ ને દોઢ વરસ ક� દ કર�ને દરબદર
�ફરાયા. સૈયદના અબ્�ુલકાદ� નજ�ુદ્દ ના ઝમાન
મા ં નસ્ ના ઇનકાર ના કરનારાઓ એ દાવત માં રહ�
ને �દરખાને �ુિમનીન ને હક સી બેહ્કાવાન કોશીશ
કર�.

સૈયદના તાહ�ર સૈ�દ્દ ના ઝમાન માં �ુશ્મન ક�ધી,
આપની કોટર મા ં ઝબાની થઇ અને �ુદા એ આપ ને
ફતહ
ે �ુબીન આપી.
3rd Moharram 1439H – Page 7 of 9

બાવા� સાહ�બ �ુત્�ુદ્ મૌલા ના ઝમાનમાં દાવત
ના સફ�ના ને ઘનો મોટો મૌજ લાગો. મગર આપ હક
ના સાહ�બ, સા�બત ઉલ �શ, એ �ુરહા�ુદ્દ મૌલા
ના વફાત ના વખ્ � � ૂફાન આ�ુ, ફસાદ થ�ુ એની
�ઝકર ફરમાવી. આપનો જલાલ અને ઇત્મીના ની
ઝીકરો ફરમાવી. એમ ફરમાવ્�ુ ક� છો તરફ � ૂફાન હતો
પણ આપને �ુિમનીન ની �ફકર હતી. � મીસલ
સા�બક દોઆતો એ મહ
ે નતો સહ�ને દાવત સંભાળ�,
તજ
ે મીસલ આપ એ ભી મહ
ે નતો સહ�ને દાવત ને
સભ
ં ાળ�.

સૈયદના ફખ�ુદ્દ એ િશખામણ આપતા ફરમાવ્�ુ ક�
અકલમદ
ં કૌન ક�હવાઈ ક� � મૌત ની હક�કત સામને
રાખે અને મૌત ની �ઝકર કર� અને આખેરત વાસ્ત
તૈયાર� કર� .
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મૌલાના અલી સ.અ. ફરમાવે છે ક� �ુિનયા �ુઝરગાહ
છે, મૌત �ુદા ની િમ�ત અને એહસાન છે. મૌત
હમશ
ે ા ની ઝ�દગી નો સબબ બને છે , મૌલાના એ
િમસાલ આપી ક� અગર તમે વેપાર ના કામ વાસ્ત
બહારગામમા ં હોટલ માં ઉતરો તો હોટલ ના �મ ની
સ�વટ મા ં મશ� ૂલ રહો ક� � કામ વાસ્ત આયા છો
એના પર ધ્યા આપો. � �ુદા એ મોહલત આપી છે
એને તમે આખર
ે ત કમાવા માં વાપરો, �ુિનયા ના
પાછળ ન�હ.

તે બાદ દોઆ ના લા�ક�મત જવા�હર બખ્શા �ુદા નો
હમ્ અને સલવાત પઢ�ને મૌલાના અલી અસગર
અને ઈમામ �ુસન
ૈ ની શહાદત પર વાઅઝ તમામ
થઇ.
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