ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

છઠ્ વાઅઝ
૭ મોહરર ્�ુલ હરા ૧૪૩૯ �હ
દા�ુસ સક�ના �ુંબઈ

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

અલ દાઈલ ફાતેમી સૈયદના તાહ�ર ફખ�ુદ્દ ત.ઉ.શ.
યે મૌલાતેના ફાતેમા �ુસ ઝાહરા ની મજલીસ માં
ુ
�ુિમનીન ને �ખતાબ કર�ને ફરમા�ુ એ ફાતેમા �સ
ઝાહરા ની મોહબ્બ માં ઇખ્લા ના કરનાર લોગો !
આપ એ પં�તન ના બલંદ મકામ ની માર� ફ્ કરાવી.
પં�તન ના વસીલા સી આદમ નબી ની તૌબા ક� ૂલ
થઈ છે . અલી સ.અ. અને ફાતેમા સ.અ. ની નસ્ માં
કયામત ના �દન લગ અઈમ્મ સ.અ. નો િસલિસલો
�ર� ર� હનાર છે . અઈમ્મ “ફાતેમીયીન” સી ઓળખાઈ
છે . સતર માં દાઈ ફાતેમી, દાઈ અને દાવત ભી
ફાતેમી સી ઓળખાઈ છે સૈયદના તાહ�ર સૈ�દ્દ ર�.અ.
ફરમાવે છે ક� આ ફાતેમીયીન કયા શાન ના ઇમામો છે ,
યે સગલા ના ઇલ્ ની નહર હક�કત માં નીલ (નદ�)
છે , યે સગલા ની દાવત છે , યે િમસર છે .

هم الفاطميون ا��و�ى ��ر ���هم
��هو النيل ا��ق دعو��م م
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ઈમામ ઉઝ ઝમાન ઝમીન ની પીઠ પર હાઝીર અને
મૌ�ૂદ છે , �ના સબબ ઝમીન આસમાન પર ફખર
ખાઈ છે .

يا ازهرا زهرت ا��هراء

وزهرت ��� خ��اء هل الغ��اء
સૈયદના તાહ�ર સૈ�દ્દ ર�.અ. ના ઝમાન માં સૈયદના
�ુત્�ુદ્ યે રા�ુલ �ુસન
ૈ ની ઝર�હ ઈરાક સી િમસર
લાવવામાં

ઘની

સાઅયે

ફરમાવી.

િસયાસતી

�ુશવારગી ના બાવ�ૂદ આ અઝીમ �ખદમત ��મ
આપી અને પછ� સૈયદના તાહ�ર સૈ�દ્દ ને માથેરાન
માં ઝર�હ નો ફોટો બતાયો અને આપ ઘણા �ુશ થયા
અને ફરમા�ુ ક� હદ�યો એના મહલ ની તરફ પોન્હ્

ગયો. “����  ”بلغ ا��ديةઅને ઉમ્મી ઝાહ�ર ક�ધી ક�

આપ ઇફ્તેતા વાસ્ત િમસર પધાર� . આપ તો વફાત
થઇ ગયા અને આપના વાર�સ સૈયદના �ુરહા�ુદ્દ
આકા ઝર�હ ના ઇફ્તેતા વાસ્ત િમસર પધારા એના
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વાસ્ત ભી �ુત્�ુદ્ મૌલા એ ઘની સાઅયે ફરમાવી.
આ અઝીમ �ખદમત આપ યે અઝમ અને નશાત સી
��મ દ�ધી એની મૌલાનલ િમનઆમ ત.ઉ.શ. એ
તફસીર સી �ઝકર ક�ધી.

સૈયદના હ�બ�ુલ્લા અલ મોઅય્ય �ફદદ�ન ના
ઝમાન માં સૈયદના અબ�ુ�ૈયબ ઝક��ુદ્દ � મા�ન
ઉદ દાવત હતા, મજ�ૂઅ ની ફ�તનત ના વખ્ આપ
યે એમ અરઝ ક�ધી ક� જો ઈમામ ઉઝ ઝમાન ભી
આવીને કહ� ક� મ� તમારો ઈમામ �ં તો હમે એમ અરઝ
કર�ું ક� આપ ના દાઈ સૈયદના હ�બ�લુ ્લા ઉજ્� માં
છે , એ હમને ક� હ્સ તો હમે આપને સજદો બ�વ�ુ.ં
મૌલાતેના ફાતેમા ના ફઝલ ના બયાન ફરમાયા.
ર�ુ�લુ ્લા સ.અ. ફરમા�ુ ક� ફાતેમા મારા કલે� ના
�ુકડા છે . ફદતક� નફ્સી મારો �ન ફાતેમા પર �ફદા
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છે , ફાતેમા આલમીન ના બૈરો ની ઠકરાની છે , ફાતેમા
સી જ�ત ની �ુશ� ૂ આવે છે ,
મૌલાના અલી અને મૌલાતેના ફાતેમા ની શાદ� ની
�ઝકર ફરમાવી ક� ર�ુ�લુ ્લા યે ઝમીન માં શાદ�
ક�ધી એહના પહ�લા �ુદા તઆલા યે આસમાન માં
શાદ� ક�ધી. � ૂબા ના ઝાડ પર વરખ લાગા �માં
કયામત ના �દન લગ આવનાર �ુિમનીન ના નામો
લખેલા છે , � વરખ �ુિમનીન વાસ્ત જ�ત ની
પરવાનગી છે .
મૌલાતેના ફાતેમા ની શાનમાં એમ ફરમા�ુ ક� આપના
ઘર ની �ખદમત મલાએકત કર� છે , ઘર �ુ ં ઝા�ું
�જબ્ર કર� છે , એના સાથે આ �ઝકર વસલ ફરમાવી
ક� મૌલાતેના �ુરર્�ુ મલેકા ને સપ�ુ ં આ�ુ ક� આપ
ઈમામ ની કસર �ુ ં ઝા�ું કર� છે . દોઆત �ુતલ�કન ને
ઈમામ ના ફરમાન સી આપે કાઈમ ક�ધાં છે .
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મૌલાતેના ફાતેમા ની પીછોર� �ુ ં � ૂર દ� ખીને ય�દ
ૂ નો
કબીલો ઇસલામ લાયો. આજ ભી યે � ૂર ચમક� ર�ું
છે , �ની બે �ખ હોઈ તે દ� ખે અને બે કાન હોઈ તે
�ુન.ે
� ૂબા લે મન રઆની, � ૂબા લે મન રઆ મન રઆની,
� ૂબા લે મન રઆ મન રઆ મન રઆની. � ૂબા લે
મન રઆ સી �ુરાદ કોની છે ક� � ર�ુ�લુ ્લા ને દ� ખા,
ફક્ �ખ સી નહ� મગર બસીરત ની �ખ સી ક�
કૌન સાહ�બ છે , અમી�ુલ �ુિમનીન છે , � ૂબા લે મન
રઆ મન રઆની સી �ુરાદ ઇમામો ની છે , અને � ૂબા
લે મન રઆ મન રઆ મન રઆની સી �ુરાદ દોઆત
ની છે .
ઇનના અન્ઝલન ની � ૂરત ની તૌ�હ બયાન
ફરમાવી � સૈયદનલ કાઝી અલ નોઅમાન કર� છે
અને સૈયદના તાહ�ર સૈ�દ્દ ર�.અ. હ� ઝ�ાદા
ફરમાવે છે .
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ઇનના અન્ઝલન ની � ૂરત ના ૩૦ કલેમાં છે એની
તૌ�હ ઇમામો પર વસલ કર�ને બયાન ફરમા�ુ અને
તૌ�હ ના સાથે �હદાયત ના કલામ ફરમાયા.
મૌલાનલ િમનઆમ એ રોઝી ના બારામાં ઘની
િશખામણો

આપી.

ઈમામ

બા�કર

ની

�રવાયત

ફરમાવી. આપ ખેતી કર� રહ્ હતા કોઈ એ આવીને
� ૂ�ં ક� આપ �ુિનયા વાસ્ત ઇતની મેહનત કરો છો?
આપ યે જવાબ ફમાર્ય ક� રોઝી તલબ કર� ને મારા
એહ�લો અયાલ ને �કફાયત કર� આ�ું તો યે �ુદા ની
બંદગી છે .રોઝી તલબ કરવામાં ફ� સબી�લલ્લા
�હાદ �ુ ં સવાબ છે . રોઝી કમાઈ તેના ત્ �હસ્સ કર�
એક એહ�લો અયાલ પર ખચ�, બીજો બચાવીને રાખે
અને ત્રી �હસ્સ ખૈર ના કામો માં ખચ�.
મૌલાનલ િમનઆમ એ િશખામણ ના કલામ ફમાર્ય ક�
�ુિનયા ફના �ુ ં ઘર છે , એના પર પડાપડ� ન કર� ,
�ુિમનીન વાસ્ત �ુિનયા તો ક� દખા�ુ ં છે , અને ગૈરના
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વાસ્ત જ�ત છે , �ુિનયા ની શાક�લત સાંપ ના �મ છે ,
હાથ લગાવો તો ઘ�ુ ં નરમ હોઈ પણ �દર સી ઝેહર
હોઈ. મૌલાના અલી ફરમાવે છે ક� �ુિનયા કોઈ ને વફા
નથી કરતી. ગોયા પ્યા લાગે, ઠં�ુ પાની આવે પણ
એમાં કચરો પડ� �ઈ. મૌલાના અલી એ �ુિનયા ને
તીન તલાક આપી છે , આપનો � ૂરો માલ આપ
�ુસ્લેમ્મ ને જમાડવામાં ખચ� દ� તા. દ�ન ને �ુિનયા
પર �ુકદ્ કર� . �ુિનયા માં � નસીબ માં છે તે
મીલનાર છે , �ુદા રા�ઝક છે .
મૌલાનલ િમનઆમ એ હમ્ અને સલવાત ના બાદ
મૌલાના અબ્�ુલ્લ અ.સ. અને સક�ના અ.સ. ની
શાદ� ની �ઝકર ફરમાવી અને અબ્�ુલ્લ અ.સ. ની
�ુરદદર શહાદત પઢ�. તે બાદ ઈમામ �ુસૈન સ.અ. ની
શહાદત પઢ� અને મૌલાતેના ફાતેમા સ.અ. ની
શહાદત ના બયાન પર વાઅઝ તમામ થઇ.
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