ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

ત્ર વાઅઝ
૪ મોહરર ્�ુલ હરા ૧૪૩૯ �હ
દા�ુસ સક�ના �ુંબઈ

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

મોહરર ્�ુ હરામ ની ૪ થી તાર�ખ સૈયદના તાહ�ર
ફખ�ુદ્દ ત.ઉ.શ. ઈબ્રાહ નબી સ.અ. ની મજલીસ
ુ લુ ્લા સ.અ. ની હદ�સ પઢ� “અના વ અન્ત
માં ર��
યા અલી દાવતો અબીના ઈબ્રાહ”, મ� અને તમે
ભાઈ અલી અપના બાવા ઈબ્રાહ ની દાવત �ં”,
એમાં અજબ ભેદ સમાએલા છે . �ુસ્તકરર� અઈમ્મ
નો િસલિસલો ઈબ્રાહ અને મોહમ્મ ની નસ્ માં
અને �ુસન
ૈ ની નસ્ માં બાવા પછ� ફઝ�દ થયા કરસે.
હક ના ઈમામ ની િનશાની �ું ક� એના બાવા ભી
ઈમામ અને અને એના ફઝ�દ ભી ઈમામ હોઈ. આ�
ઈમામ ઝમીન ની પીઠ પર હાઝીર અને મૌ�ૂદ છે .
મૌઝે ઉસ �ુ�ૂદ છે . એની દલીલ �ું ક� ગઈ કાલે �દન
હતો, આ� �દન છે , અને અકલમંદ એમ �ને છે ક�
કાલે �દન આવશે. ઈમામ હતા, આ� છે અને કાલે
આવશે.
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ઈમામ સતર માં િસધારસે તો ભી ઇમામત નો
િસલિસલો �ર� ર� હશે અને ઈમામ ની રઝા સી દોઆત
નો િસલિસલો કાઈમ છે . યે દાઈ ની િનશાની �ું છે ક�
એના પર નસ્ થઇ હોઈ. ઈમામ ના ઇલ્હા સી એક
દાઈ બી� દાઈ પર નસ્ કર�નેજ વફાત થાય. યે
હ� ના દાઈ ની િનશાની છે , અને તેથીજ એને
દાઈલ્લા �હલ અમીન કહ� છે , ક�મ ક� અમાનત અદા
કરશે.

ઈમામ ના નઝદ�ક આપના િશયા ની �ું કરામત છે
એની ઝીકર ફરમાવી.

દાવત ની મજલીસ માં આવવાને મલાએકત ભી શોખ
કર� છે , ક�મ ક� આલે મોહમ્મ ની �ઝકર થાય છે .
સૈયદના અલ કાઝી અલ નોઅમાન ફરમાવે છે ક�
અઈમ્મ �ઝક�ુલ્લા છે , �ુદા ની �ઝકર છે .
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�ુરઆન માં આયત છે ક� “અલા બે ઝીક્ર�લ્લ
ુ ”. અઈમ્મ ની �ઝકર થી, આકા
તત્મઈન�ુ �ુ�બ
�ુસન
ૈ ની �ઝકર થી �દલો ને ઇત્મીના છે અને યે
ગોયા ક� ઈબાદત છે .

ઈબ્રાહ નબી સ.અ. ના ખતાનત ના બારામાં
આમ્મ લોકો � તફસીર કર� છે એની �ઝકર ફરમાવી
અને ફરમા� ુ ક� યે સગલા લોગો ફક્ ફળ ના િછલકા
સી �ુશ થઇ �ઈ છે મગર � �ુિમનીન �ું હઝ છે એ
નથી િમલ�,ું યે માના મૌલાનલ િમનઆમે બયાન
ક�ધી

મૌલાનલ િમનઆમ એ ફમાર્ �ુ ક� દાઈ ને ઇસ્તીમ્બ
નો હ� છે ઈમામ ઉઝ ઝમાન ના ઇલ્હા સી અને
તાઈદ સી ઇસ્તીમદા કરતા �ુઆ મૌલાના મનનાન
યે ‘અસ સલામ” ની સાત ફસલ (�ુ�ુહાત) બયાન
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ફરમાવી. ઇલ્ અને �હકમત ની અનહાર �ર�યા
ક�ધી. પહ�લા ફરમા� ુ ક� �ુદા �ું નામ ‘અસ સલામ’
છે . �ુદા �ું નામ લઇ તો અમાન થઇ �ઈ. �ુસલીમ
�ુિમનીન ની િસફત માં છે ક� એના હાથ અને ઝબાન
સી બી�ને અમાન હોઈ, યાની એના સી કોઈ બી� ને
તકલીફ ના પોહ્ન્ચ

જ�ત ને ભી દા�ુસ સલામ કહ�વાઈ છે ક�મ ક� એમાં
કોઈ બીમાર� તકલીફ ક� �ુસીબત નથી. મૌત સી
સલામતી છે .

ઈબ્રાહ નબી સ.અ. નો �ુદા પર તવ�ુલ (ભરોસો)
ની શાન િનરાળ� છે , �ુશ્મન એ મંજનીક માં બેઠાવીને
આગ માં નાખવાનો ઈરાદો ક�ધો. �ુદા એ ઈબ્રાહ
પર આગ ને “બરદન વ સલામાન” ક�ધી. આગ બાગ
બની ગઈ. સૈયદના �ુત્�ુદ્ યે જગહ માં પધારા હતા
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જહાં આગ ઠંડ� થઇ. સૈયદના ફખ�ુદ્ન એ ફરમા�ુ ક�
સૈયદના �ુત્�ુદ્ ના �ુદા પર તવા�ુલ ની શાન ભી
િનરાલી હતી. આ મૌઝે માં પધારા અને પછ� સૈયદના
�ુરહા�ુદ્દ ર�. અ. ના વફાત ના પછ� �ુશ્મન એ
ુ ા આગ ને
ફ�તનત ની આગ ભડકાવી, મગર �દ
“બરદન વ સલામાન” ક�ધી. દા�ુસ સક�ના ના
બગીચા માં �ુ�ુન અને ઇત્મીના થ�ુ.

હાર�સે હમદાન ને અલી સ.અ. એ આગ માં થી
સલામતી સી બચાયા. અલી ની વલાયત ના સબબ
આગ સી સલામતી છે .

�ુરઆને મ�દ ની આયત “વ કઝાલેકા જઅલના�ુમ
ઉમ્મત વસતા” પઢ�ને ફરમા�ુ ક� યે ઉમ્મ એ
વસત અઈમ્મ તાહ�ર�ન છે . એના તાબેઈન �ુિમનીન
વચગાળે ઝ�દગી �ુઝાર� . હક ના

�ુદાત �ુિનયા માં
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અપને ઝ�દગી કઈ તરહ �ુઝારવી જોઈએ એ િસખાવે
છે . હર ઉ� ૂર માં બેહતર છે ક� વચગાળે ચાલે અને
સં� ુલન રાખે. મસલન

જમણ જમે તો થોડ� � ૂખ

બાક� હોઈ તો બસ કર� . “�ુમ વ �તા તશતહ�”
અમી�ુલ �ુિમનીન એ ફમાર ્ �ું વ્યાપા માં ભી એટલા
મશ� ૂલ ના થઇ �ઈ ક� પાણી પીવાની ભી �રસદ ન
હોઈ, નમાઝ પઢવાનો

વખ્ ન હોઈ, થો�ું કર� પણ

એ અમલ હંમશ
ે ા કરવાની આદતમાં રાખે. “કલી�ુન
ત�ુમો અલયહ� ખઈ�ુન િમન કસીર ત�ુલ્લ અનહો”
વખત ઝાએ ન કર� , ટ�.વી. માં કલાકો િનકાલી કાઢ�
તેમ ન�હ. હાં રાહત લેવી ભી ઝ�ર� છે . સગ� ું
વચગાળે . વખ્ ના તીન �હસ્સ કર� . એક �ુદા ની
ઈબાદત વાસ્ત, એક હલાલ ની રોઝી તલબ કરવા
વાસ્ત અને એક હલાલ ની લઝઝત વાસ્તે એહલો
યાલ સાથે વખ્ �ુઝાર� .
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ુ ત છે
ર�ુ�લુ ્લા સ.અ. ફરમાવે છે ક� ઇસલામ ની ��
ક� અવાઝ થી સલામ પઢ�, “અફ� ૂસ સલામ”. જમણ
જમાડ�, “વ અતએ�ુત તઆમ”

અને સગા સંબધ
ં ી

સાથે િસલત (મેળ-િમલાપ) રાખે, � કરવાથી ઉમર
વધે છે , “વ સલ્�ુ અરહામ”. કિતયત

(અબોલા)

કરવાથી થી ઉમર ઘટ� છે . લોગો ચાહ� � ૂતા હોઈ, તમે
નમાઝ પઢો, “વ સલ્�ુ વન નાસ એ િનયામ” સતર
માં દાવત ની �ખદમત કરો, તમાર� કદર ઝ�ાદા થશે,
તમે જ�ત માં દાખલ થઇ �સો અમાન ના સાથે.
ુ ુલ જ�તા બે સલામ”. મલાએકત તમારા પર
“તદ��
સલામ પઢસે.

આકા �ુસન
ૈ ના દાઈ એ મૌલાના અબ્બા અલમદાર
અ.સ. ની �રુ દદર શહાદત પઢ�, અને ઈમામ �સ
ૈ
ુ ન
સ.અ. ની શહાદત પર વાઅઝ તમામ થઇ.
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