ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

ચોથા વાઅઝ
૫ મોહરર ્�ુલ હરા ૧૪૩૯ �હ
દા�ુસ સક�ના �ુંબઈ

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

મોહર�ુલ હરામ ની પાંચમી તાર�ખ, સૈયદના તાહ�ર
ફખ�ુદ્દ ત.ઉ.શ. યે � ૂસા અ.સ. ની �ઝકર ફરમાવી.
� ૂસા એ �ુદા તઆલા ને અરઝ ક�ધી ક� એ અલ્લા મ�
તૌરાત માં એક ઉમ્મ ની �ઝકર દ� � ું �ં. એહના
ઇતના ફઝાઈલ છે ક� ગોયા અન્બીય થઇ �ઈ. � ૂસા
�ુદા ને અરઝ કર� છે ક� એ સગલાને � ૂ માર� ઉમ્મ
થક� કર. �ુદા ફરમાવે છે ક� યે એહમદ ની ઉમ્મ છે .
તો � ૂસા શોખ કર� છે ક� � ું મને યે સગલા થક� કર.
�ુદા જવાબ દ� છે ક� તમે યે સગલા થક� છો અને
ઇસલામ ના દ�ન પર છો. ઉમ્મ સી �ુરાદ દોઆત
�ુતલક�ન ની છે �ના ફઝાઈલ �ુદા એ તૌરાત માં
બયાન ક�ધા છે .

ઈમામ ઉઝ ઝમાન �ુરઆને �ુલ છે અને એના
દોઆતો � ૂરત છે . સૈયદના તાહ�ર સૈ�દ્દ ર�.અ.
ફરમાવે છે ક� તૌરાત, ઇન્� અને �ુરઆન ઇમામો ની
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શાન માં ઉતર છે . યે ઈમામ ની માર� ફત દોઆત
�ુિમનીન ને કરાવે છે .

ગદ�ર� �ુમ ના �દન ર�ુ�લુ ્લા સ.અ. એ મૌલાના
અલી સ.અ. પર નસ્ ક�ધી એ �ુત્બ માં આ �ઝકર
ફરમાવી ક� મ� તમારા દરિમયાન બે (૨) ભાર� ચીઝ
�ુક�ને �� �ં, ક�તા�ુલ્લા અને માર� ઇતરત, �
કયામત ના �દન હૌઝે કૌસર પર આવીને મને િમલસે.
� એહને વળગીને ર� હશે તે કોઈ �દન �ુમરાહ ન�હ
થાય.

�ુરઆન અદા કર� છે ક� તમને કોઈ ચીઝ સમજ ન પડ�
તો એહ�ુઝ �ઝકર ને � ૂછો. એહ�ુઝ �ઝકર સી �ુરાદ
અઈમ્મ તાહ�ર�ન અને સતર માં દોઆત �ુતલક�ન
ની છે .
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�ુરઆન ની િતલાવત કર�ું ઈમામ ઉઝ ઝમાન ની
વલાયત પર મસલ છે . મૌલાનલ િમનઆમ યે
�ુરઆન મ�દ પઢવામાં ઘની રગબત �દલાવી.
�ુરઆન � ૂર છે . ર�ુ�લુ ્લા સ.અ. એ આ � ૂર ના ફ� ઝ
ને અરબી ઝબાન માં �ુિમનીન તરફ પોન્હ્ચા�ુ
તન્ઝી આપનો મોઅ�ઝો છે અને તાવીલ મૌલાના
અલી અને અઈમ્મ નો મોઅ�ઝો છે .

ઈમામ �ફ�ુસ સા�દક સી �રવાયત માં �ુિમન ને મૌત
ના નઝદ�ક �ું કરામત છે

એહની �ઝકર મૌલાનલ

િમનઆમ યે ફરમાવી.

સૈયદના ફખ�ુદ્દ એ � ૂસા અ.સ. ની ડાંગ ની ૫
ફસલ બયાન ફરમાવી. � ૂસા ની તબ�યત આપ ના
�ુશ્મ �ફરઓન ના જ ઘર માં થાય છે . “વલ્લાહ
ુ અલા અમર� હ� વલા�કન અક્સ�ુ નાસે લા
ગાલે�ન
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યલ� ૂન”, �ુદા તો પોતાના અમર પર ગાલીબ છે ,
પણ અકસર લોકો એ �ણતા નથી. �ુરઆન માં
અન્બીય ના �કસ્સ ની ઝીકરો છે . � પેશ્ત ઉમ્મ
થઇ એના ડગલે અને પગલે તમે ભી ચલસો. � ૂસા યે
૭૦૦૦૦ ના દરિમયાન હા�ન પર નસ્ ક�ધી, અને
ફમાર્�ુ ક� મ� પાછો આવીશ, તો ભી યે ઉમ્મ ના લોકો
ફર� ગયા. સામેર� અને ઈ�લ ને માનવા લાગી ગયા.
યેજ મીસલ ર�ુ�લુ ્લા સ.અ. યે મૌલાના અલી સ.અ.
પર ૭૦૦૦૦ ના દરિમયાન નસ્ ફરમાવી તો ભી
ઘણા લોકો ફર� ગયા.

મૌલાનલ િમનઆમ યે ડાંગ ના ૭ વાક�આ બના એની
ઝાહ�ર� અને ખાસ માઅના બયાન ફરમાવી.

� ૂસા અ.સ. યે પત્થ પર ડાંગ માર� તો પાણી ના ૧૨
ચશ્મ િનકલા. �ફરઓન ના દરવા� પર ડાંગ માર�
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તો દરવાજો �ુલી ગયો. �ફરઓન ના દરબાર માં
��ુગર ના સામને નાખી તો યે સગલા ના સાંપો ને
ડાંગ ગળ� ગઈ. � ૂસા બ�ુ ઇસરાઈલ ને લઇ ને
િનકલા અને �ફરઓન �ુ ં લશ્ક પીછો કર� ુ આ�ુ,
� ૂસા યે દ�રયા માં ડાંગ માર� તો દ�રયા ના બે �હસ્સ
થઇ ગયા.

મૌલાનલ િમનઆમ એ ફમાર્�ુ ક� નેઅમત ના છે ડા
તમારા તરફ પોન્હ્ તો કમ �ુ�ુર કર�ને એ નેઅમત
ને ભગાવી ન દો. યે મજરા માં આપ એ અબરસ,
આમર અને અકદા ની �ઝકર ફરમાવી.

બી� ફસલ માં �ુલમ
ે ાન નબી અ.સ. ની અસા (ડાંગ)
ની ઝાહ�ર અને તાવીલ �ુ ં બયાન ફમાર્�ું
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સૈયદના અબ્દ�અલ સૈ�દ્દ ર�.અ. ના ઝમાન માં
�યાર� આપના મન� ૂસ વફાત થઇ ગયા તે વખત
�ુનાફ�ક�ન ક�હવા લાગ ક� હવે કોને લાવસે? આપ
ફરમાવે છે ક� ઈમામ ઉઝ ઝમાન મારા સી ગા�ફલ
નથી. ઈમામ મને ઇલ્હા કરસે. દાઈ પોતાના મન� ૂસ
ને દાવત ના �ુતબા વાસ્ત કઈ તરહ તૈયાર કર� છે ,
ઇલ્મ,અદ, િસયાસત, ક�મ ચાલ�ું સગ�ું સીખાવે છે ,
એ �ઝકર મૌલાના એ તફસીર સી ઝકર ફરમાવી.
સૈયદના અબ્દ�અલ સૈ�દ્દ વફાત થયા તો સૈયદના
મોહમ્મ ઇઝ્�દ્ જનાઝા પર �ુલ્લ પગે ચલા,
અઝમત ના ખાિતર. સૈયદના અબ્દ�અલ સૈ�દ્દ યે
સૈયદના ઇઝ્�દ્ ને મખ્ફ માં દાવત ના �ુતબા ના
વાસ્ત તૈયાર ક�ધાં એ વાત ને જોડ�ને મૌલાનલ
મીનામ એ આ �ઝકર ફરમાવી ક�, �ુલમ
ે ાન નબી એ
આપના મન� ૂસ પર, કાઈમ ઈમામે મન� ૂર ઈમામ
પર, ૭ માં દાઈ સૈયદના એહમદ યે ૮ માં દઈ
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સૈયદના �ુસન
ૈ પર, ૫૨ માં દાઈ સૈયદના �ુરહા�ુદ્દ
યે ૫૩ માં દાઈ સૈયદના �ુત્�ુદ્ પર કંઈક �હક્મત
ના ખાિતર કોઈ ને ભી શા�હદ રાખ વગર મખ્ફ માં
નસ્ ફરમાવી. ઝમાન નો તકાઝો હોઈ તો આ મીસલ
મખ્ફ માં ભી નસ્ થઇ શક� છે .

સતર ના દાઈ ઈમામ ઉઝ ઝમાન ની ડાંગ છે , ઈમામ
ના ઇલ્હા સી સગ�ું અમલ કર� છે , ઈમામ ના ફ� ઝ
પર દાઈ નો એતેમાદ છે . દાઈ ઈમામ ના તરફ
�ુિમનીન ને લઇ ને પોન્હ્ �સે.

નૌજવાન ફઝ�દો એના બાવા અને માં ની અસા છે . માં
બાવા એ તર�બયત ક�ધી તે ફઝ�દ મોટા થઈને � ૂલી
ના �ય. ઝઈફ� આવે તો ફઝ�દો આસરો હોઈ. માં
બાવા ને નિસ�ગ હોમ માં � ૂક� ના દ� . વાલેદ�ન ની
�ખદમત કર� .
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મૌલાનલ િમનઆમ એ �ુિમનીન ના હક માં અજબ
વલવલા સી દોઆ ફરમાવી. મોહમ્મ અને આલે
મોહમ્મ પર સલવાત પઢ�ને ઈમામ �ુસૈન ના ફઝ�દ
મૌલાના અલી અકબર ની �ુરગમ શહાદત પઢ� અને
ઈમામ �ુસૈન ની શહાદત પર વાઅઝ તમામ ફરમાવી.
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