ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

પાંચ�ું વાઅઝ
૬ મોહરર ્�ુલ હરા ૧૪૩૯ �હ
દા�ુસ સક�ના �ુબ
ં ઈ

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

મોહરર ્�ુ હરામ ની ૬ ઠ� તાર�ખ સૈયદના તાહ�ર
ફખ�ુદ્દ ત.ઉ.શ. એ �ુિમનીન ને �ખતાબ કર�ને એમ
ફરમા� ુ ક� એ મોહમ્મ�ુ �ુસ્તફ સરવર� કાએનાત
સૈયદલ અન્બીય એ વલ �ુરસલીન ની ઉમ્મ
ખાસ્સ, મૌલાનલ િમનઆમ ત.ઉ.શ. એ ર�ુ�લુ ્લા
સ.અ., અમી�ુલ �ુિમનીન સ.અ. ના મકામ ની
માર� ફત કરાવતા �ુઆ આ ફરમા�ુ ક� બેવે મકામૈન ને
હમશાન હમપલ્લ માને, કમ યા ઝ�ાદા ન�હ.
ર�ુ�લુ ્લા સ.અ. નો અઝીમ મોઅ�ઝો છે , આપના
વાસ્ત ચાંદ અધાર થયા અને અમી�ુલ �ુિમનીન વાસ્ત
�ુરજ પાછા રદ થાય છે . આ સગલા મઆ�ઝ હક�કત
છે . હક ની વાત છે એમ ફરમા�ુ.
ર�ુ�લુ ્લા સ.અ. � �હદાયત દ�ધી એહના બદલા માં
આપ કઈ અજર નથી માંગતા, એમાં �ુરઆન મ�દ
ની આયત છે : ""قل �� اسئل��� ا��ا ا�� ا��ودة �ي القر�ى
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મને તમારા નઝદ�ક થી કઈ અજર નથી જોઈ�,ું
ઇલ્લ ક� મારા કરાબત ની મોહબ્બ કરો. કરાબત
કૌન છે ક� અલી અને ફાતેમા, અને ફાતેમા ના ફઝ�દો
અઈમ્મ તાહ�ર�ન.
અમી�ુલ �ુિમનીન સ.અ. એ ભી વસીયત ફરમાવી ક�
ર�ુ�લુ ્લા એ � અજર માં� ુ એને બરાબર વફા
કરજો. મોહબ્બ ફઝર ક�ધી છે . અગર એની મોહબ્બ
ના કર� તો ગોયા મોહમ્મ સાથે ઝગડો ક�ધો ક�હવાશે.
ુ લુ ્લહ ર� હમત �ુશખ્ખસ ના સાહ�બ છે અને
ર��
આપના પછ� અલી ર� હમત ના વાર�સ છે . �ુદા �ુ ં
અદલ છે ક� હ� ઝમાન માં લોગો ને યે ર� હમત િમલતી
રહ�, તો હર ઝમાન માં યે ર� હમત ના ખમીરા ના
વાર�સ હોવા જ જોઈએ. એ કૌન ક� ઈમામ ઉઝ
ઝમાન, ઈમામ ઉઝ ઝમાન ની મોહબ્બ ક�ધી તો
ુ લુ ્લા ની મોહબ્બ ક�ધી અને
યક�ન રાખજો ક� ર��
દોઆત ની મોહબ્બ ક�ધી તો ઈમામ ઉઝ ઝમાન ની
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મોહબ્બ ક�ધી. દોઆત ના હાથ પર �હદાયત િમલે
છે . ઈમામ ની માર� ફત દોઆત ના સબબ થાય છે .
સૈયદના અલી �બન મૌલા મોહમ્મ �બન અલ વલીદ,
સૈયદના હાિતમ ની શાન માં ફરમાવે છે ક�

""و�� نقول امام الع�� مست�� * وانت يا ر��ة ا����ن داعينا

હમે ક�હ્તા નથી ક� ઈમામ પરદા માં છે , �યાર� આપ
ર� હમત ઉર ર� હમાન હમારા દાઈ મૌ�ૂદ છો.
આ આયત ની તૌ�હ બયાન ફરમાવી,

"يا ا��ا الن�ي انا ارسلناك شاهدا ومب��ا و����ا وداعيا ا�ى ا��� ّٰ� باذنه

આ આયત માં ૩ �ુ�ૂહ ફરમાયા.

"و��ا�ا من��ا

પેહલો વ�હ સૈયદના કાઝી અલ નોઅમાન ના બયાન
માં સી અને બીજો સૈયદના તાહ�ર સૈ�દ્દ કર� છે .

5th Moharram 1439H – Page 3 of 9

આ આયત માં ૫ િસફતો છે , શા�હદ, �ુબશ્શી, નઝીર,
દાઈયન ઈલલ્લાહ બે ઇઝનેહ�, અને િસરા� �ુનીર.
આ ૫ િસફત અન્બીય પર વસલ ક�ધી અને
ર�ુ�લુ ્લા સાથે જોડ�ને કર� ને તફસીર સી �ઝકર
ફરમાવી.
બી� વ�હ માં સૈયદના તાહ�ર સૈ�દ્દ ની તૌ�હ માં
સી બરકત લઇ ને બયાન ફરમા�ુ. આ ૫ િસફત ને
પં�તન સાથે વસલ કર� ને તફસીર સી ઝીકર
ફરમાવી.
ુ લુ ્લા, �ુ�ર� આલી યે ર�ુ�લુ ્લા અને
શા�હદ – ર��
અન્બીય ની �ુખ્તસ માં �ઝકર ફરમાવી.
ર�ુ�લુ ્લા �ુ ં મેઅરાજ થ�ુ. આપ ને � ૂસા નબી ચોથા
આસમાન માં િમલા છે , અને નમાઝ ની તખ્ફ� ક�ધી
છે ૫૦ માં સી ૫ ફઝર ક�ધા છે . આ બારા માં એક
સવાલ બયાન ક�ધો ક� નમાઝ ની ફર�ઝત તો પેહલા
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સી ઉતર� �કુ � હતી અને મેઅરાજ તો પછ� થઇ છે તો
મેઅરાજ માં ૫૦ ફઝર ક�મ થાય. દાઈ ને ઇસ્તીન્બ
નો હક છે , આપ એ ઈમામ ઉઝ ઝમાન ની તાઈદ ની
બરકત સી એનો જવાબ ફમાર્યો
�ુબશ્શી – મૌલાના અલી, એમાં હાર�સ એ હમદાન
ની �ઝકર ક�ધી અને એમાં � િશયા વાસ્ત બીશારત છે
એની �ઝકર ફરમાવી.
નઝીર – મૌલાતેના ફાતેમા. આપ મૌલાના અલી ના
�જ
ુ ્જ થા. મૌલાના અલી નો હક સા�બત કરવાને
આપ �ુસ્લેમી ની મજલીસ માં �ુરખો ઓઢ�ને
પધારા છે અને ઇન્ઝા ક�ધો ક� અગર આમ કારસો તો
સખ્ અઝાબ થાસે.
દાઈયન ઈલલ્લાહ બે ઇઝનેહ� – ઈમામ હસન. આપ
મોઆિવયા સાથે �ુલેહ ક�ધી છે અને ઝાહ�ર� �ખલાફત
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સ�પી દ�ધી છે . આપ મદ�ના પધાર�ને દાવત કાઈમ
કર� છે .
િસરા� �ુનીર – ઈમામ �ુસન
ૈ આપ ઇસલામ અને
ઈમાન ના �ચરાગ છે . આપ એ �ુ શ્મ સાથે �હાદ
ક�ધી. આજ લગ ઈમામ �ુસન
ૈ ની રોશની આલમ માં
ફ�લાએલી છે .
��
ુ રઆલા ત.ઉ.શ. એ ૫ નમાઝ ની ઝીકર ક�ધી. ૫
ઉ�ુલ અઝમ પર મસલ છે અને એના વખ્ ૫
પં�તન પર મસલ છે .
આપ મૌલા એ નમાઝ વાસ્ત ઘની તાક�દ ક�ધી.
ુ ત અને નાફ�લત પઢવાની રગબત દ�લાવી. ફઝર
��
માં �ુ� ૂર થઇ તો �ુ�ત અને નાફ�લત સી એ તમામ
થાય છે . નમાઝ ની એહ�મ્મીય ની �ઝકર ફરમાવી.
ુ ં અને �ુ� ું ના સાથે પઢ�. તહારત નો
નમાઝ ��
ખ્યા રાખે.
5th Moharram 1439H – Page 6 of 9

ત્રી વ�હ સૈયદના કાઝી અલ નોઅમાન બયાન
ફરમાવે છે .
શાહ�દ – દૌર ના નાિતક યા હર ઝમાન ના ઈમામ.
�ુબશ્શી – વસી યા ઈમામ ઉઝ ઝમાન ના �જ
ુ ્જ
ઉઝમા (આવતા ઈમામ)
નઝીર – �ુજ્જ ઉન નહાર.
દાઈયન ઈલલ્લાહ બે ઇઝનેહ� – દાઈ અલ �ુતલક
િસરા� �ુનીર – મા�ન પર દલાલત છે .
મૌલાનલ િમનઆમ ત.ઉ.શ. એ િસરા� �ુનીર માં
બાઝ મા�નીન ની શાનાત ની �ઝકર ફરમાવી.
મૌલાનલ ખ�ાબ, મૌલાનલ મોહમ્મ �બન તાહ�ર સતર ના �ુ�ુ માં લોગો ના અક�દા મઝ� ૂત કરવામાં
આપ સાહ�બો એ ઘની કોિશશો ક�ધી. સૈયદના અલી
�બન મૌલા મોહમ્મ �બન અલ વલીદ ની �ઝકર આવે
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છે ક� અરબા અલલ મલાએકત, તા�ુલ અકાઈદ ના
સાહ�બ ફરમાવે છે ક� મા�ન હમેશા હક ની વાત કર� ,
ચાહ� તે એના હક માં હોઈ યા એના �ખલાફ ની હોઈ.
સૈયદ� હક��ુદ્દ ના ઇખ્લા અને સીરત ની �ઝકર
માં ફમાર્ �ુ ક� આપ �ુમોઆ ની રાત માં �ુિમનીન ના
મોહલ્લ માં જઈ ને એહવાલ પર નઝર ફરમાવતા
અને કઝીયા ના ફ� સલા આપતા. ઇખ્લા એ�ું ક� દાઈ
ના િમસાલ આવે તો આપ ઉભા થઇ ને માથા પર
�ુકતા અને � ૂમતા. નમાઝ ની તાક�દ કરતા. સૈયદના
�ુરહા�દુ ્દ ના મા�ન સૈયદના �ુત્�ુદ્ નો ભી
ઇખ્લા એ

મીસલ હતો. હંમશ
ે ા દોઆ ના લંબા

ુ હા�દુ ્દ મૌલા ના પૈગામ આવે તો
સજદા દ� તા. �ર
�ુ�ુર નો સજદો બ�વે. દાઈ ના િમસાલ માથા પર
�ુક� અને � ૂમે અને ફઝ�દો ને ભી �ુ�ુર નો સજદો
ુ ાવે.
કરાવે અને િમસાલ �મ
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મૌલાનલ િમનઆમ એ �ુિમનીન ને બેહતર અખલાક
ની િશખામણ આપી, હમેશા સા�ું બોલે, કોઈ �ુ ં �ુ�ુ
ના કર� , �ુ�ગ� ની સીરત પર ચાલે.
તે બાદ હમ્ અને સલવાત પઢ�ને ઈમામ �ુસન
ૈ સ.અ.
ની શહાદત પઢ� અને ર�ુ�લુ ્લા સ.અ. ની શહાદત
પર વાઅઝ તમામ થઇ.
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