ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

સાતમી વાઅઝ
૮ મોહરર ્�ુલ હરા ૧૪૩૯ �હ
દા�ુસ સક�ના �ુંબઈ

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

સૈયદના તાહ�ર ફખ�ુદ્દ ત.ઉ.શ. ૮ મી મોહરર ્�ુ
હરામ, અમી�ુલ �ુિમનીન મૌલાના અલી ઈબ્ અ�ુ
તા�લબ સ.અ. ની મજલીસ માં �ુિમનીન ને �ખતાબ
કર�ને ફરમા�ુ ક� અલી એ આલા દો જહાન ના આકા
�ુ�શ્ક �ુશા ના િશયા ખોલોસા ! હર વખ્ માં હર
ઘડ� માં િનદા ના કરનાર યા અલી ! યા અલી ! યા
અલી !
મૌલાનલ

િમનઆમ

ત.ઉ.શ.

એ

અબ્યા

ની

િતલાવત ફરમાવી:

إذا ناديت مو��نا ��� * ا�اثك �ي ا��همات الصعاب

اذا ناديته مس��ديا �ي * ا��مور هداك م��اج الصواب
કોઈ �ુ�શ્ક અમર આવે છે , decision (િનણર્ય લેવો
�ુ�શ્ક પડ� તો આ બૈત ની િતલાવત કર� . અલી ના
�ુલામ છે એહને કોઈ ખૌફ નથી. ગરચે પહાડો ની
િમસલ એહના �ુનાહ હોઈ, એના નસીબ માં જ�ત છે .
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બની ર�યાહ ના �ુલામ ની �ઝકર ફરમાવી. મૌલાના
અલી ની વલાયત ના સબબ એને � કરામત થઇ છે
ક� મલાએકત ના ૭૦ કબીલા – હર એક કબીલા માં
૭૦૦૦૦ ફ�રશ્ત �ુદા ના અમર સી આસમાન સી
ઉતરા છે . ર�ુ�લુ ્લા સ.અ. એ તે �ુલામ ના જનાઝા
પર નમાઝ પઢાવી.
સૈયદનલ કાઝી અલ નોઅમાન ર�.અ. ફરમાવે છે ક�
�ુદા �ને તૌ�ફક આપે એના જ

�દલ માં અલી ની

મોહબ્બ ઉતર� છે .
ર�ુ�લુ ્લા સ.અ. ફરમાવે છે ક� મ� અને તમે એ ભાઈ
અલી એક તીનત સી પેદા થયા અને એમાં સી � એક
�હસ્સ બાક� રહ્ એના સી તમામ િશયા પેદા થયા છે .
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ર�ુ�લુ ્લા મૌલાના અલી ને અ� ૂ �રુ ાબ કહ�ને
બોલાવતા હતા. સૈયદના �ુત્�ુદ્ ર�.અ. મૌલાના
અલી ના મકામ ની માર� ફત કરાવતા �આ
એમ
ુ
ફરમાવતા હતા ક� અપને મૌલાના અલી ના કદમ ની
ખાક ભી હોઈએ તો અપના નસીબ ની બલંદ�
આસમાન પર છે .
સૈયદના �ુરહા�ુદ્દ ર�.અ.ને નજફ માં મૌલાના અલી
ની ઝર�હ �ુબારક માં દા�ખલી નસીબ થઇ. �ુત્�ુદ્
મૌલા પર �ુત્ ખફ� હ� ું તો આપને ફરમા�ુ ક� મારા
� જો. મારા સાથે આવી �જો. �દર ત્યા
પાસે જ ઠ�હર
ના ખાદ�મ � �ખદમત માં હતા તેણે ક�ું ક� આપને
ઝર�હ �ુબારક માં સી � જોઈ�ું હોઈ, હ�રા જવાહ�રાત,
રકમ તે લઇ શકો છો. અ� ૂ � ૂરાબ ના દાઈ ફરમાવે છે
ક� મને તો ફક્ � ૂરાબ જોઈએ છે . ખાક� િશફા જોઈએ
છે .
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ર�ુ�લુ ્લા સ.અ. ફરમાવે છે ક� શીઅતે અલી�ુન
ુ ફાએ�ન. િશયા ખાસ્સ એમ માના છે , અલી નાં
�ુ�લ
વાર�સ હર ઝમાન માં ઈમામ મૌ�ૂદ છે અને સતર માં
અલી ના દાઈ હર ઝમાન માં હાઝીર છે ��ુ ં નામ
ક�તા�ુલ ઇલ્ માં લખાએ�ુ છે .
સૈયદના અબ્�ુ કા�દર નજ�ુદ્દ ર�.અ. ના ઝમાન
માં એક િશયા યે મૌલાના અલી ની શાન માં કસીદા
લખા. એના સપના માં અમી�ુલ �ુિમનીન પધાર�ને
ફરમાવે છે ક� હમારા દાઈ અબ્�ુલકા�દ ક� ૂલ કરસે
તો મ� ક� ૂલ કર�સ. અલી ના દાઈ ની મોહબ્બ કર�
તો અલી ના શેહ્ઝાદ ઈમામ ઉઝ ઝમાન અને
અમી�ુલ �ુિમનીન ની મોહબ્બ ક� ૂલ થાય છે .
મૌલાનલ િમનઆમ ત.ઉ.શ. સૈયદના �ુત્�ુદ્ ર�.અ.
ને હર મજલીસ માં ઘણા વલવલા સી યાદ કર� છે .
આપની �ઝકર, આપના

બયાન, આપના સબક,

આપની શફકત અને આપની સીરત, �ુદા ની બંદગી
8th Moharram 1439H – Page 4 of 9
`

માં ઝ�દગી �ુઝાર�, અને ઘની દોઆઓ કરતા.
આપની �ુદસી ઝાત, � ૂરાની ચેહરો યાદ આવે છે .
આપની �ઝકર કર�ને �દલ ને �ુ�ૂન અને ઇત્મીના
થાય છે .
અમી�ુલ �ુિમનીન સ.અ. ના નામ ની તૌ�હ બયાન
ફરમાવી. અલી (ઐન, લામ અને યે) ના અદદ ૧૧૦
થાય છે .
ઐન – ઐ�ુલ્લાહ અઝીમાં, �ખ સી સગ�ું દ� ખી
શકાઈ છે , અલી સગલી ચીઝ પર આગાહ છે . મૌલાના
અલી એ ��બર

ને મોઅ�ઝા સી � ૂર માં ચાલી ને

ર�ુ�લુ ્લા સ.અ. ની ઝીયારત કરાવી એ �ઝકર
ફરમાવી.
લામ – લીસાન એ િસદ્ – સચ્ચા ની ઝબાન.
સાદ� ક�ન કૌન ક� �ના �દર નસ્ �ુ ં �હ હોઈ.
સૈયદના �ુત્�ુદ્ ર�.અ. ૫૦ વરસ લગ સૈયદના
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�ુરહા�ુદ્દ ર�.અ. ના મા�ન રહ્ છે . � મા�ન કહ�
છે ક� મારા પર નસ્ થઇ છે તો યે શહાદત સચ્ચ છે .
ક�મ ક� શહાદત � ચીઝ થઈ હોઈ એની હોઈ. કોઈ
ચીઝ નથી થઇ એમ શહાદત ના હોઈ.
મૌલાના અલી ના ઇલ્ ની શાન ની �ઝકર ફરમાવી,
અલી ફરમાવે છે ક� – સ� ૂની અમ્મ �ૂનલ અશર્ યાની
અશર ના નીચે તમને � ભી � ૂછ�ું હોઈ તે � ૂછ� લો.
અલી ના દાઈ જોશ માં આવીને ફરમા�ુ ક� કોની
તાકાત છે ક� આ મીસલ ફરમાવી શક� ?
અબ્�ુલ્લ �બન અબ્બા � ઘણા આલીમ હતા, આપ
ક�હતા ક� મૌલાના અલી ના સામને આપ�ુ ં ઇલ્
દ�રયા માં સી ચકલી ચાંચ માં પાની પીએ એટ�ું જ
છે .
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મૌલાના અલી �ુમલ
ૈ �બન ઝીયાદ ને ફરમાવે છે ક�
ઇલ્ માલ કરતા ખૈર છે , એની તફસીર સી �ઝકર
ફરમાવી.
ર�ુ�લુ ્લા ફરમાવે છે ક�, ઇલ્ પઢ�ું હર �ુસલીમ
મદર અને બૈરો પર ફઝર

છે . સૈયદના ફખ�ુદ્દ

ત.ઉ.શ. એ ઇલ્ હાંિસલ કરવામાં ઘની રગબત
દ�લાવી. એમ ફમાર્�ુ ક� �ુિનયા �ુ ં ઇલ્ હાંિસલ કર�ું
અચ્� છે , મગર આલે મોહમ્મ ના ઇલ્ હાંિસલ
કરવામાં દર�ત બલંદ થાય છે . �ુફ�દ� હ� સી ઇલ્
હાંિસલ કર� . ઇલ્ તલબ કરવામાં કોિશશ કર� , મેહનત
કર� અને એના વાસ્ત વખ્ િનકાલે, � ઇલ્ પઢ� તે
�ુતા�બક અમલ કર� .
સૈયદનલ મોઅય્ય અલ િશરાઝી ઈમામ �ુસ્તનિસ
ના બાબ ઉલ અબવાબ છે . આપ ના ઇલ્ ની ઘની
�ઝકર આવે છે . આપે ૮૦૦ મજલીસ પઢ� છે . આજ
લગ દાવત માં આપ ના ઇલ્ ની બરકાત �ર�યા છે .
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� ો માં
દાવત ની ગાદ� ઇલ્ પર છે . �ુિનયા ના મેહલ
નથી. દોઆતો ના નઝદ�ક મોઅય્દ ના ઇલ્ ની
સવાર� પોન્હ્ છે .

من د�اة قد ا����م سواري * ��ك�ت ا��ؤ�� الش��ازي

મોઅય્ય એ અસગર સૈયદના અબ્દ�અલ સૈ�દ્દ
ર�.અ. ઇલ્ ના પહાડ હતા. આપએ દરસે સૈફ�
બનાવી. આપના વાર�સ સૈયદના તાહ�ર સૈ�દ્દ
ર�.અ. મોઅય્ય ના મીસલ કસાઈદ, રસાઈલ, વાઅઝ
માં અલી ના નામ ની તૌ�હ બયાન ક�ધી.
યે – યદઉલ્લા, અલી �ુદા ના હાથ છે , ખૈબર ની
લડાઇ ની �ઝકર ફરમાવી �માં અમી�ુલ �ુિમનીન એક
હાથ સી ખૈબર ના �કલ્લ નો દરવાજો ઉઠાવીને એને
ઢાળ બનાવીને �લ્ફ�કર સી મરહબ ના બે �ુકડા કર�
નાખા.
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ઇનના અન્ઝલનાહ ની � ૂરત ની તૌ�હ બાક� �ુ ં
બયાન ફરમા�ુ.
�ુિમનીન ના ખૈરખ્વા સૈયદના ફખ�ુદ્દ ત.ઉ.શ. હર
વાઅઝ માં મૌએઝત ના બયાન ફરમાવે છે . આપ
ફરમાવે છે ક� અકલમંદ કોણ ક�હવાઈ ક� પોતાની
ઝ�દગી માં એ િશખામણ ને અપનાવીને એ �ુતા�બક
અમલ કર� . �હદાયત ના � ૂર સી ઇક્તેબા કર� અને
બરકત લઇ. �ુમીન બાક� ઉમરમાં ઈબાદત કર�ને
આખેરત નો તોશો કર� .
તે બાદ હમ્ અને સલવાત પઢ�ને ઈમામ �ુસૈન ની
શહાદત પઢ�ને યમન ના �ુિમનીન ને �ખતાબ ફમાર્�
અને તે બાદ અમી�ુલ �ુિમનીન ની શહાદત અજબ
દદર અને વલવલા સી પઢ�ને વાઅઝ તમામ ક�ધી.
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