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- : ક�ટલાક અઘરા ફ�ક�� શબદદની સમજર : 

- 
 

એ�તીયાત :  અમલની  એ ર�ત �નાથી હક�કત પમાણ ે

યક�ન આવી �ય. 

એ�તીયાતે લા�ઝમ : એહતીયાત ેવા�જબની બરાબર. 

એ�તીયાતે �સુત�હ :  ફતવા  ઉપર એહતીયાત છે 

એટલ ેતનેા પર ધયાન દ��ુ ંજ�ર� નથી. 

એ�તીયાતે �સુત�હ :  એ  �ુકમ � એહતીયાત પમાણે 
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હોય. આવા મસઅલામા ં �કુ�લલદ ( અ�યુાયી) એવા 

�જુત�હદના ફતવા પમાણે અમલ કર� શકશ ે � 

અ’અલમની પછ� ઈલમમા ંવધાર� હોય. 

એ�તીયાત તજવી ન જદઈએ ( એ�તીયાત�ુ ં ધયાન 

રાખ�ુ)ં :  �  મસઅલામા ં આવો શબદ આવ,ે જો તમેા ં

�જુત�હદ� ફતવો આ્યો ન હોય તો તનેો ભાવાથર 

એહતીયાત ેવા�જબ થશે, અન ે� �જુત�હદનો ફતવો પણ 

મવ�ૂદ હોય તો તનેાથી એહતીયાત પર ભાર �કુવાનો 

આશય છે. 

અ�વત : એહતીયાત 
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ઈશકાલ છે :  આ  અમલના કારણ ે શરઈ જવાબદાર� 

ખતમ ન�હ થાય. તનેા ઉપર અમલ ન કરવો જોઈએ. આ 

મસઅલામા ંકોઈ બી� �જુત�હદની તરફ ર�ૂ થઈ શકાય 

છે, એ શરત ેક� તનેી સાથે ફતવો ન હોય. 

અઝ�ર :  (વધાર�  સપપટ) મસઅલા સબંધંી દલીલોથી 

વધાર� નજદ�ક અન ેદલીલો સાથ ેમળ�ુ ંઆવવાના કારણે 

વધાર� સપપટ આ �જુત�હદનો ફતવો હોય. 

ઈફઝાઅ : ઉઘડ�ુ.ં પશેાબ અન ેહ�ઝની જગયા�ુ ંએક થઈ 

જ�ુ.ં અથવા હ�ઝ અન ે પાયખાનાની જગયા�ુ ં એક થઈ 

જ�ુ.ં અથવા તણયે જગયાઓ�ુ ંએક થઈ જ�ુ.ં 
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અકવા : કવી (દઢ) દ�પટ�બટ�ુ. 

અવલા : વધાર� સા�,ં વધાર� યોગય. 

ઈકાઅ : એ મામલો � એક તરફ� થઈ �ય છે, અન ેતનેે 

ક�લુ કરવાવાળાની જ�રત નથી. �મક� તલલાક �મા ં

માત તલલાક આપવી �રુ� ુ છે, ક�લૂ કરવાની જ�રત 

નથી. 

હઈદ છે : ફતવો આ પમાણ ેનથી. 

�ા�લે કાિસર :  મસઅલો ન �ણનાર એવો શખસ (� 

કોઈ �ૂરના સથળે રહ�વાને કારણ)ે મસઅલાના �ુકમ �ધુી 

પહ�ચ ન ધરાવતો હોય. 
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�ા�લે મદક�સસર : તે અજાન શખસ �ના માટ� મસાઈલ 

શીખવા શ� રહા હોય, પણ તણેે આળસ કર� હોય અન ે

�ણી જોઈને મસાઈલ મા�મૂ ન કયાર હોય. 

�ાાકમે શરઅ : તે �મઉેશશરાઈત �જુત�હદ �નો �ુકમ 

શર�અતના કા�નૂોની �નુયાદ પર અમલમા ંહોય. 

�દસે અસગર :  દર�ક એ વસ� ુ �ના કારણ ે નમાઝના 

માટ� વ� કર�ુ ંપડ�. આ સાત વસ�ઓુ છે : 

(૧) પશેાબ 

(ર) પાયખાના 

(૩) હવા �ટવી 
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(૪) ન�દ (�ધ) 

(પ) ��ુધધ નપટ કરનાર� વસ� ુ(મસતી અથવા બ ે�ધુધી) 

(૬) ઈસતહેા� 

(૭) એ વસ�ઓુ �ના લીધે �સુલ વા�જબ થાય છે. 

�દસે અકહર :  એ વસ�ઓુ �ના કારણે નમાઝ પઢવા 

માટ� �સુલ કર�ુ ંપડ�, �મક� સવ્નદોશ (વીય�પાત), �ી 

સયંોગ, િવગેર� 

�દે તરખ્સુ :  �સુાફર�ની એ હદ જયાથંી અઝાનની 

અવાજ ન સાભંળ� શકાય અન ેવસતીની દ�વાલો દ�ખાવી 

બધં થાય. 
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�રામ :  દર�ક  એ અમલ �ન ે ત� દ�વો (તકર કરવો) 

શર�અતી દ�પટએ જ�ર� છે. 

ાદર�મ : ૧ર.૬/૧૦ ચણા બરાબર ચાદં� (લગભગ ર.પ૦ 

ગામ) 

�ઝમમી કાફર :  ય�ુદ� , ઈસાઈ અન ેમ�ૂસી, � ઈસલામી 

દ�શમા ં રહ�તા હોય અન ે ઈસલામના સા�દુાયીક 

કાયદાઓની પાબદં� કરવાના વાયદાના કારણ ે ઈસલામી 

�ુ�ૂમત તનેા �ન, માલ અન ેઆબ��ુ ંરરણ કર�. 

ર�એ મત�હૂીયત :  કોઈ  અમલન ે્દુા પસદં કરશ ે

એવી આશાએ ��મ આપવો. 
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ર�ુઅ કર�ુ ં:  પા�ં  ફર�ુ.ં આ શબદનો ઉપયોગ હે 

જગયાએ થાય છે : 

(૧) આલમ � મસઅલામા ંએહતીયાત ેવા�જબનો 

�ુકમ આપે એ મસઅલામા ં કોઈ બી� 

�જુત�હદની તકલીદ કરવી. 

(ર) પતનીને  તલાક� રજઈ દ�વા પછ� ઈદત 

દરિમયાન એ�ુ ંકોઈ કામ કર�ુ ંઅથવા એવી કોઈ 

વાત કહ�વી �નાથી એ વાતની ખબર પડ� ક� તનેે 

બી� વાર પતની બનાવી લીધી છે. 

શા�ખસ :  ઝોહરનો  સમય �ણવા માટ� જમીનમા ં
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ખોડવામા ંઆવલેી લાકડ�. 

શાર�અ : ્દુાવદં�  આલમ, ર�લૂ ે અકરમ સલલલલાહો 

અલયહ� વ આલહે� વસલલમ 

તલાક :  આઝાદ�  : શર�અતે બતાવલે ર�તથી િનકાહ 

તોડવા. 

તલાક� હાઈન : એ તલાક � પછ� પિતને ર�ુ કરવાનો 

હક નથી રહ�તો. િવગત તલાકના પકરણમા ં�ુઓ. 

તલાક� ્લુાઅ :  એ  �ીની તલાક � ઘણીન ેપસદં ન 

કરતી હોય અન ેતલાક લવેા માટ� શવહરને પોતાની મહ�ર 

અથવા કોઈ માલ બખશી દ�. િવગત તલાકના પકરણમા ં
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�ુઓ. 

તલાક� રજઈ :  એ  તલાક �મા ં��ુષ ઈદત દરિમયાન 

�ી પિત ર�ુ થઈ શક� છે. �ના એહકામ તલાકના 

પકરણમા ંબયાન કરવામા ંઆવયા છે. 

તલાક� �હુારાત : એ તલાક �મા ંપિત પતની બનં ેએક 

બી�ન ેધી�ારતા હોય અને �ી તલાક માટ� ધણીન ે કંઈ 

માલ આપ.ે 

તવાફ� િનસાઅ : હજ  અને ઉમરએ �ફુરદાનો છેલલો 

તવાફ �ન ે જ બ�વી લાવવાની હજ અથવા ઉમરએ 

�ફુરદા કરવાવાળા પર �ી સભંોગ હરામ રહ� છે. 
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ઝાા�ર આ છે : ફતવો આ છે. (એ િસવાય ક� લખાણમા ં

તનેી િવ�ધધ કાઈં ઈશારો મવ�ૂદ હોય.) 

ઝદ�ર� શરઈ : અથારત અધ� �દવસ િવતી જવો. ઉદાહરણ 

: જો �દવસ બાર કલાકનો હોય તો �યુ�દય છ કલાક 

વીતવા પછ� અન ેજો �દવસ તરે કલાકનો હોય તો સાડા 

છ કલાક વીતવા પછ� અને જો �દવસ અગીયાર કલાકનો 

હોય તો સાડા પાચં કલાક વીતવા પછ� શરઈ ઝોહરનો 

સમય છે, અન ે શરઈ ઝોહરનો સમય � �યુ�દય પછ� 

અધ� �દવસ વીતવા પછ�થી �યૂારસત �ધુીનો છે. ક�ટલાક 

સમય ે બાર વાગયાની ક�ટલીક પળો પહ�લા અન ે �ાર�ક 
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બાર વાગયાની ક�ટલીક પળો પછ� હોય છે. 

અદાલત :  એ  લાર�ણક પ�ર�સથિત � પરહ�ઝગાર�ના 

કારણ ેઈનસાનમા ંપદેા થાય છે, �ના કારણે ત ેવા�જબ 

કામો ��મ આપ ેછે અન ેહરામ કામો ત� દ� છે. 

અકદ : કરાર, િનકાહ 

ફતવા : શરઈ મસાઈલમા ં�જુતહ�દ�ુ ંદ�પટ�બટ�ુ. 

�ુરઆનના વા�જહ સજદા :  �ુરઆનમાં  પદંર આયતો 

એવી છે �ન ેપઢવા ક� સાભંળવા પછ� ્દુાવદં� આલમની 

અઝમત સામે િસજદો કરવો જોઈએ. તમેાથંી ચાર 

સથળોએ િસજદો વા�જબ અને અ�ગયાર સથળોએ �સુતહબ 
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છે. 

�ુરઆનના �સુત�હ સજદા :  

(૧) પારો ૯, �રૂએ અઅરાફ, છેલલી આયત. (ર) 

પારો ૧૩, �રૂએ રઅદ, ૧પમી આયત. (૩) પારો 

૧૪, �રૂએ નહલ, ૫૦મી આયત. (૪) પારો ૧પ, 

�રૂએ બની ઈસરાઈલ, ૧૦૯મી આયત. (પ) 

પારો ૧૬, �રૂએ મરયમ, પ૮મી આયત. (૬) 

પારો ૧૭, �રૂએ હજ, ૧૮મી આયત. (૭) પારો  

૧૭, �રૂએ હજ, ૭૭મી આયત (૮) પારો  ૧૯, 

�રૂએ �રકાન, ૬૦મી આયત. (૯) પારો  ૧૯, 
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�રૂએ નમલ, ર૬મી આયત. (૧૦) પારો  ર૩, 

�રૂએ સવાદ, ર૪મી આયત. (૧૧) પારો  ૩૦, 

�રૂએ ઈનશકેાક, ર૧મી આયત. 

�ુરઆનના વા�જહ િસજદા : 

(૧) પારો ર૧, �રૂએ અલીફ લામ મીમ તનઝીલ , 

૧પમી આયત. (ર) પારો  ર૪, �રૂએ સજદહ, 

૩૮મી આયત. (૩) પારો  ર૭, �રૂએ  નજમ, 

છેલલી આયત. (૪) પારો  ૩૦, �રૂએ અલક, 

છેલલી આયત. 

કસદ� ઈનશાઅ : વપેાર ( લ-ેવચે)ની �મ કોઈ ભરોસા 
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પાત વસ�નુે લગતા શબદો વડ� અસતીતવમા ં લાવવાનો 

િન�ય. 

કસદ� �ુરહત :  (�ુરબતની િનયયત) : અલલાહ  

તઆલાની મર�ની િનકટ થવાનો ઈરાદો. 

�ુવવતતી ખાલી નતી :  આ  ફતવો છે. ( એ િસવાય ક� 

લખાણમા ંતનેી િવ�ધધ કોઈ ઈશારો મવ�ૂદ ન હોય.) 

કફફારએ જ�અૂ્ : (સ�ંકુત કફફારદ) તણયે કફફારા. (૧) 

સાઈંઠ રોઝા રાખવા. (ર) સાઈંઠ  ફક�રોન ે પટે ભર�ને 

ખાવા�ુ ંખવડાવ�ુ.ં (૩) �લુામ આઝાદ કરવો. 

લા�ઝમ : વા�જબ . અગર �જુત�હદ કોઈ કામના વા�જબ 
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અન ેલા�ઝમ હોવા�ુ ંિન�પણ આયતો અથવા �રવાયતોથી 

એવી ર�ત ેકર� છે ક� તને ેશાર�અની સાથ ેસબંધંીત કર�ુ ં

શ� હોય તો તનેો ઉલલખે વા�જબ શબદથી કરાય છે અન ે

જો તનેા વા�જબ ક� લા�ઝમ હોવા�ુ ં કોઈ બી� ર�તે 

દાખલા તર�ક� અકલી દલીલોથી સમજયા હોય એવી ર�તે 

ક� તને ે શાર�અ સાથ ે સબંધંીત ન કર� શકાય તો તનેે 

લા�ઝમ શબદથી ઓળખવામા ં આવ ે છે. એહતીયાત ે

વા�જબ અન ે એહતીયાત ે લા�ઝમમા ં પણ આ ફકરાને 

ધયાનમા ં રાખવામા ં આવે છે. ગમે તમે �કુ�લલદ 

(અ�યુાયી) માટ� અમલ કરવામા ંવા�જબ અન ે લા�ઝમ 
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વચચ ેકોઈ ફરક નથી. 

�હુા� :  એ અમલ � શર�અતની નજરમા ં ન તો 

વખાણવા યોગય હોય ક� ન વખોડવા �વો હોય. (આ શબદ 

વા�જબ, હરામ, �સુતહબ અને મક�હ સામે છે.) 

ન�સ :  દર�ક  એ વસ� ુ� ્દુ તો પાક હોય પણ કોઈ 

ન�સ ચીજને સીધી ક� આડકતર� ર�ત ે ભળ� જવાથી 

ન�સ થઈ ગઈ હોય. 

મજ�ુ�લુ મા�લક :  એ  માલ �ના મા�લકની ખબર ન 

હોય. 

મે�રમ :  એવા  િનકટના સગાઓ �ની સાથ ેકદ� િનકાહ 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 60 

નથી થઈ શકતા. 

મ�લલે ઈશકાલ છે : આમાં ઈશકાલ છે. આ અમલ સહ�હ 

થવો અથવા �રૂો થવો ��ુશકલ છે. ( �કુ�લલદ આ 

મસઅલામા ંબી� કોઈ �જુતહ�દને ર�ુ કર� શક� છે, જો 

તનેી સાથ ેફતવો ન હોય.) 

મદ�ર�મ :  �  શખસ હજ અથવા ઉમરાના એહરામમા ં

હોય. 

મ�લલે તઅમ�લુ : એહતીયાત કરવી જોઈએ. �કુ�લલદ 

આ મસઅલામા ંબી� �જુત�હદને ર�ુ કર� શક� છે, જો 

તનેી સાથ ેફતવો ન હોય તો. 
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�સુલલમાતે દ�ન :  તે  આવશયક અન ે નકકર કામો � 

દ�ન ે ઈસલામના આિવભાજય �ગો છે, અન ે �ન ે બધા 

�સુલમાન દ�નના જ�ર� �ગો સમ� છે, �મક� નમાઝ 

રોઝા�ુ ં ફરજ અન ેવા�જબ હો�ુ.ં આ કાય�ને “દ�નની 

જ�ર�યાતો” અન ે “દ�નના �ગો” પણ કહ� છે. ક�મક� આ 

એ કાય� છે �ને સવીકાર�ુ ંઈસલામના વ�ુરળમા ંરહ�વા માટ� 

અતયતં જ�ર� છે. 

�સુત�હ :  ઈચછવા  યોગય. � વસ� ુ શારએ �કુ�ૃસ 

(અલલાહ) ન ેપસદં હોય પણ તને ેવા�જબ ન ઠ�રવ.ે દર�ક 

એ કાયર (�ુકમ) � કરવામા ંસવાબ હોય પણ છોડવામા ં
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�નુાહ ન હોય. 

મક�� :  અિનચછ�ય, ત ેકામ �ન ેકર�ુ ંહરામ ન હોય 

પણ ન કર�ુ ંસા� ંછે. 

િનસાહ : ન�� માપ અથવા ન�� મયારદા. 

વા�જહ :  દર�ક એ કાયર �ન ેબ�વી લાવ�ુ ંશર�અતની 

દ�પટમા ંફરજ હોય. 

વા�જહે તખયીર� :  જયાર�  વા�જબ હો�ુ ંબ ેમાથંી કોઈ 

એકથી સબંધં ધરાવ� ુ ં હોય તો એ બે માનંા દર�કને 

વા�જબ ે તખયીર� કહ� છે, �મક� રોઝાના કફફારામા ં તણ 

વસ�ઓુ વચચે ઈખતીયાર હોય છે. (૧) �લુામ  આઝાદ 
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કરવો. (ર) સાઈંઠ  રોઝા રાખવા. (૩) સાઈંઠ  ફક�રોને 

ખાવા�ુ ંખવરાવ�ુ.ં 

વા�જહે અયની : � દર�ક શખસ પર ્દુ વા�જબ હોય, 

�મક� નમાઝ, રોઝા. 

વા�જહે ાકફાઈ : એ�ુ ંવા�જબ �ન ેક�ટલાક લોકો ��મ 

આપી દ� તો બાક� લોકો પરથી ઉતર� (સાક�ત થઈ) જશ.ે 

�મક� મયયતને �સુલ આપ�ુ ંબધા પર વા�જબ છે, પણ 

જો થોડા લોકો એન ે ��મ આપી દ� તો બાક� લોકો 

પરથી સાક�ત થઈ જશ.ે 

વકફ : �ળૂ માલન ે �ગત ( ઝાતી) િમલકતમાથંી કાઢ� 
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તનેો ફાયદો ખાસ લોકો અથવા નકે કામો સાથે ખાસ કર� 

દ�વો. 

વલી : વાલી, દાખલા તર�ક� બાપ, પિત અથવા હા�કમ ે

શરઅ. 

શરઈ વજન અને દશાશંી વજન : 

(૧) પ ન્દૂ (ચણા ભાર) એટલ ે૧ ગામ 

(ર) ૧ર ૬/૧૦ ન્દૂ એટલ ેલગભગ ર.પ૦ ગામ 

(૩) ૧૮  ન્દૂ ( અથવા એક િમસકાલ શરઈ) 

એટલ ેલગભગ ૩.પ૦ ગામ 

(૪) ૧  �દનાર ( અથવા એક િમસકાલ શરઈ) 
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એટલ ેલગભગ ૩.પ૦ ગામ 

(પ) ૧  િમસકાલ શરાફ� ( ર૪ ન્દૂ) એટલ ે

લગભગ પ.૦૦ ગામ 

(૬) ૧ �દુ એટલ ેલગભગ ૭પ૦ ગામ 

(૭) ૧ સાઅ એટલ ેલગભગ ૩.૦૦ �કલો ગામ 

(૮) �ુર (પાણી) એટલ ેલગભગ ૩૭૭ �કલો ગામ 
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તકલીદ 

તકલીદના અ��કામ 

મસઅલદ ૧ :  એક  �સુલમાન માટ� જ�ર� છે ક� 

ઉ�લૂ ેદ�ન સબંધંી પોતાના અક�દાન ેપોતાની ��ુધધ અન ે

પારખશ�કતથી સમ�ન ે માનય રાખ;ે  અન ે ઉ�લૂ ે દ�ન 

બારામા ં એ તકલીદ કર� શકતો નથી, એટલ ે ક� માત 

�ણકારોના કથન ઉપર આધાર રાખી માની લ�ેુ ં �રુ� ુ ં

નથી. 

સામાનય ર�તે જયાર� એક શખસ ઈસલામના સતય 

અક�દા ઉપર યક�ન ધરાવતો હોય અન ેત ે�જુબ અમલ 
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કર� અક�દા�ુ ં પદશરન કરતો હોય, અગરચ ે એ �રૂ� 

સમજણને પ�રણામ ે ન હોય, તયાર� પણ એ શખસ 

�સુલમાન અને મોઅમીન ગણાશે, અન ે તનેા ઉપર 

ઈસલામના તમામ �ુકમો લા� ુપડશ.ે 

દ�નના �ટલા િનિ�ત, િનિવ�વાદ અને ચોકકસ 

એહકામ છે, એ િસવાય બાક�ના એહકામ માટ� યા તો 

�જુત�હદ હો�ુ ં જ�ર� છે, �થી દલીલો વડ� એ �ુકમોન ે

�ણી શકાય, અન ે યા તો �જુત�હદની તકલીદ કરવી 

જોઈએ, અન ેયા તો એહતીયાત અને સાવચતેીથી એવી 

ર�ત ેઅમલ બ�વી લાવવા જોઈએ ક� �થી ખાતર� થાય 
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ક� ત ેપોતાની ફરજ અદા કર� શકયો છે. 

�મક�, અગર અ�કુ �જુત�હદો એક અમલન ેહરામ 

ગણાતા હોય, અન ેબી� �જુત�હદો એન ેહરામ ન ગણતા 

હોય, તો એહતીયાત કરનાર� એ અમલથી પરહ�ઝ કરવો 

જોઈએ. એવી જ ર�ત ે અગર અ�કુ �જુત�હદો કોઈ 

અમલન ે �સુતહબ કરાર દ�એ, જયાર� બી� �જુત�હદો 

એન ેવા�જબ ગણાવતા હોયપ તયાર� એહતીયાત કરનાર� 

એ અમલ બ�વી લવેો જોઈએ. 

્લુાસો એ ક� � લોકો �જુત�હદ નથી, અને 

એહતીયાત �જુબ વત� શકતા નથી, તઓે ઉપર વા�જબ 
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છે ક� તઓે �જુત�હદની તકલીદ કર�. 

મસઅલદ ર : એહકામમાં  �જુત�હદની તકલીદ 

કરવાનો અથર એ છે ક� તનેા �ુકમ પમાણ ેઅમલ કરવામા ં

આવ.ે 

� �જુતહ�દની તકલીદ થઈ શક� તનેી શરતો એ છે 

ક� એ ��ુષ હોવો જોઈએ. ઉપરાતં બા�લગ, આ�કલ, શીયા 

ઈસનાઅશર�, હલાલઝાદો અને �વતં તથા આ�દલ હોવો 

જોઈએ. 

આ�દલ એ શખસને કહ�વામા ંઆવ ેછે ક� � પોતાના 

ઉપર વા�જબ હોય એવા કાય�ન ેબ�વી લાવતો હોય,અને 
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� હરામ કાય� હોય તનેાથી પરહ�ઝ કરતો હોય: અન ેતનેી 

િનશાની તમેજ ઓળખ એ છે ક� �હ�રમા ંતનેા �ણુ-લરણ 

સારા ંહોય, ક� અગર તનેા િવષે તનેા મોહલલાના લોકોને, 

પાડોશીઓન ે યા �ની સાથ ે ત ે વસતો હોય, તમેને 

�છૂવામા ં આવે, તો તનેી નકે� સાથ ે સહમત હોય અને 

સમથરન આપ.ે  

જયાર� ખબર પડ� ક� રોજ�દા મસાઈલમા ં

�જુત�હદોના ફતવામા ં ફરક છે, અગરચ ે એ �ણ 

્લુાસા�વૂરક ન હોય, તયાર� જ�ર� છે  ક� ઈનસાન એવા 

�જુત�હદની તકલીદ કર� ક� � અઅલમ હોય. અઅલમથી 
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�રુાદ એ �જુત�હદ છે ક� � સમકાલીન �જુત�હદો કરતા ં

વ� ુઈલમ ધરાવતો હોય: અને ્દુાના �ુકમન ેસમજવામા ં

વ� ુશ�કતશાળ� હોય. 

મસઅલદ ૩ : �જુત�હદ અને અઅલમને તર ર�તે 

પારખી શકાય : 

(૧) પોતે  ઈનસાન યક�ન હાિસલ કર�, �મક� પોત ેએટ�ુ ં

ઈલમ ધરાવતો હોય ક� �જુત�હદ અન ેઅઅલમન ેપારખી 

શક�. 

(૨) બે  આ�લમ આ�દલો ક� � �જુત�હદની પરખ કર� 

શકતા હોય, સારી �રુ� ક� ફલાણો મજત�હદ અથવા 

અઅલમ છે ; પણ તમેા ંશરત એ છે ક� તનેી િવ�ધધમા ં



તવઝી�લુ મસાઈલ - 72 

બી� બ ેઆ�લમ આ�દલોએ ગવાહ� આપી ન હોય ; અન ે

�હ�ર એ છે ક� એક જ િવ�ાસપાત આ�લમ આ�દલની 

ગવાહ�થી પણ �જુત�હદ ક� અઅમલમ સા�બત થઈ 

શકશ.ે 

(૩) અ�કુ  ગણનાપાત આ�લમો ક� �ઓ �જુત�હદ અને 

અઅલમની પરખ કર� શકતા હોય, તઓે કોઈન ે�જુત�હદ 

અન ે અઅલમ તર�ક� સવીકાર�; અન ે તમેના કથનથી 

ઈ�તમનાન હાિસલ થાય. 

મસઅલદ ૪ :  અગર  બ ેયા બથેી વ� ુ�જુત�હદો 

વચચ ે રો�જટદા મસાઈલ બારામા ં અસમાનતા ક� તફાવત 

હોય, અગરચ ેએ તફાવતની ્લુાસાવાર �ણ ન હોય ; 

અન ેએ પણ ખબર હોય ક� એ �જુત�હદોમા ંએક બી� 
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કરતા અઅલમ છે, પણ એ અઅલમની પરખ કરવાની 

શ�તા ન હોય, તો બહેતર છે ક� એ સવ� ફતવાઓને 

અ�લુરી એહતયેાતનો વચગાળાનો રસતો જોઈ ત ેપમાણે 

અમલ કર�. 

અગર એહતયેાત �જુબ પણ અમલ કરવાની 

શ�તા જણાતી ન હોય, તો પછ� એ �જુત�હદના ફતવા 

�જુબ વત�, �ના માટ� તને ે�મુાન થાય ક� એ બી� કરતા ં

અઅલમ છે. � સજંોગોમા ં બ ે �જુત�હદો વચચ ે કોણ 

અઅલમ છે તનેી પરખ ન થઈ શકતી હોય અને બનંે 

સરખા જણાતા હોય, તયાર� કોઈ પણ એક �જુત�હદના 

ફતવા પમાણ ેઅમલ કર� શકાશે. 

મસઅલદ પ :  �જુત�હદના  ફતવાની �ણ ચાર 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 74 

ર�તે પા્ત થઈ શક�. 

(૧) પોત ે�જુત�હદના મોઢ� સાભંળ�ને  

(૨) બે  આ�દલો પાસથેી �જુત�હદનો ફતવો 

�ણીન:ે 

(૩) એવા  શખસ પાસથેી સાભંળ�ને ક� � 

િવ�ાસપાત હોય, અન ે તનેા કહ�વાથી ઈ�તમનાન 

હાિસલ થાય ;  

(૪) �જુત�હદના  �રસાલા ( તવઝી�ુલ મસાઈલ) 

ઉપરથી, પણ ત ેએ શરત ેક� એ �રસાલાની �ુરસતી 

અન ેતનેા આધાર�તૂ હોવાની ખાતી હોય. 

મસઅલદ ૬ : જયાં �ધુી ઈનસાનને ખાતી થઈ ન 

હોય ક� �જુત�હદનો ફતવો બદલયો છે, તયા ં �ધુી 
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�જુત�હદના �રસાલામા ં � ર�ત ે લખ�ેુ ં હોય ત ે �જુબ 

અમલ કર� શક� છે; અને અગર એન ેએવો ભાસ થાય ક� 

ફતવો બદલયો હશ,ે તો ત ેમાટ� તપાસ કરવી જ�ર� નથી 

મસઅલદ ૭  :  અગર  �જુત�હદ� અઅલમ કોઈ 

મસઅલા િવષે સપપટ ફતવો આપે, તો તનેી તકલીદ 

કરનાર એ મસઅલમા ં કોઈ બી� �જુત�હદના ફતવા 

પમાણ ેઅમલ નહ� કર� શક�. પરં� ુઅગર એ �જુત�હદ� 

સપપટ ફતવો ન આ્યો હોય, અન ેફરમાવે ક� ફલાણી ર�તે 

અમલ કર�ુ ંએહતીયાત છે, તો તકલીદ કરનાર માટ� બ ે

િવકલપ છે : યા તો એ �જુત�હદ� જણાવલે એહતીયાત, ક� 

� એહતીયાત ેવા�જબ છે, ત ેપમાણે જ અમલ કર�: અને 

યા તો બી� એવા �જુત�હદના સપપટ ફતવા �જુબ વત� 
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ક� � �જુત�હદની તકલીદ કરવી �ઈઝ છે. 

દાખલા તર�ક� અગર �જુત�હદ� અઅલમ ફરમાવે ક� 

નમાઝની પહ�લી અન ેબી� રકાતમા ં�રૂએ હમદ પડયા 

પછ� એહતીયાત છે ક� બીજો એક �રૂો �રૂો પડવામા ં

આવ:ે અન ેબી� �જુત�હદ� ક� �ની તકલીદ કરવી �ઈઝ 

હોય, ત ેએવો સપપટ ફતવો આપ ેક� નમાઝની પહ�લી અન ે

બી� રકઅતમા ં�રૂએ હમદ કાફ� છે, તો તકલીદ કરનાર 

યા તો પોતાના �જુત�હદના એહતીયાતે વા�જબ ઉપર 

અમલ કર�ને બનંે �રૂાઓ પડશ,ે અન ે યા તો બી� 

�જુત�હદ તરફ ર�ૂઅ કર� ફકત �રૂએ હમદ પડશ,ેએવી 

જ ર�ત ે જયાર� �જુત�હદ� અઅલમ ફરમાવ ે ક� આ 

મસઅલામા ં ઈશકાલ છે અથવા મહલલ ે તઅમ�લુ 
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(અિનિશતતા છે), તયાર� ઉપર જણાવલે કાયદો લા� ુ

પડશ.ે  

મસઅલદ ૮ : અગર �જુત�હદ� અઅલમ સપપટ 

ફતવો આપે, અન ેતનેી પહ�લા ક� બાદ એહતીયાત દશારવે, 

તો એ એહતીયાત ે�સુતહબ ગણાશ:ે અને તકલીદ કરનાર 

એ એહતીયાતનો તયાગ કર� શકશ.ે 

દાખલા તર�ક� અગર �જુત�હદ� અઅલમ ફરમાવે ક� 

જો ન�સ વાસણ �ુર પાણીમા ંએક વાર ધોવામા ંઆવ ેતો 

એ પાક ગણાશ.ે તયારબાદ કહ� ક� પણ એહતીયાત એ છે ક� 

તણ વાર ધોવામા ં આવે, તો એ એહતીયાત ે �સુતહબ 

ગણાશ.ે  

મસઅલદ ૯  : ઈનસાન  � �જુત�હદની તકલીદ 
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કરતો હોય, ત ે જો �જુર� �ય, તો તનેો �ુકમ �વતા 

�જુત�હદ �વો જ છે, એટલ ે અગર એ વકાત પામલેા 

�જુત�હદ કરતાં અઅલમ હોય, અન ેરોજ�દા મસાઈલમા ં

તમેના વચચે સરંે્ તમા ંખબર હોય, તો એ વકાત પામલેા 

�જુત�હદની તકલીદ ઉપર બાક� રહ��ુ ં જ�ર� છે; અન ે

અગર �વતા �જુત�હદ અઅલમ હોય તો તમેના તરફ 

ર�ૂ કર�ુ ંજ�ર� થશ.ે 

આ મસઅલામા ંતકલીદથી �રુાદ એ �જુત�હદના 

�ુકમ પમાણ ેચાલવાની િનયયત છે, ત ે�જુબ અમલ કયાર 

હોવાની શતર નથી. 

મસઅલદ ૧૦  : અગર  કોઈ મસઅલામા ં

�જુત�હદના ફતવા અ�સુાર અમલ કર�, અન ે એ 
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�જુત�હદની વફાતબાદ પોતાની શરઈ જવાબદાર�ને 

અ�સુર� બી� �વતા �જુત�હદના ફતવા �જુબ અમલ 

કર�, તો તયારબાદ ફર�થી �જુર� ગયલેા �જુત�હદના 

ફતવા પમાણ ેઅમલ નહ� કર� શક�. 

મસઅલદ ૧૧  : �  મસઅલાની ઈનસાનને હર 

હમ�શ જ�રત રહ�તી હોય, તનેે શીખી લવેા વા�જબ છે. 

મસઅલદ ૧ર  : અગર  કોઈ શખસ સામ ે એવો 

મસઅલો પશે આવ ેક� �ના �ુકમની તનેે �ણ ન હોય, 

તો વા�જબ છે ક� એહતયેાતથી વત�, અથવા ઉપરોકત 

શરતોને નજર સામે રાખી તકલીદ કર�, પણ જો અઅલમ 

�જુત�હદના ફતવાની �ણ ન થઈ શકતી હોય, તો એ 

મસઅલામા ં ગયર અઅલમ �જુત�હદના ફતવા �જુબ 
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અમલ કર�ુ ં�ઈઝ છે, અગર તનેે સાધારણ �ણ હોય ક� 

અઅલમ અન ેગયર� અઅલમના ફતવાઓ વચચ ેફરક છે. 

મસઅલદ ૧૩  : અગર  કોઈ શખસ બી� 

�જુત�હદના ફતવાની �ણ કર�, અન ેથોડાક સમય બાદ 

�જુત�હદ� ફતવો બદલયો હોય, તો એ બી� શખસને 

ફતવો બદલાયાની �ણ કરવી વા�જબ નથી, પણ અગર 

�જુત�હદના ફતવાની �ણ કરતી વળેા જ �લૂ કર� હોય, 

� �લૂન ે કારણ ે એ બીજો શખસ પોતાની શરઈ 

ઝીમમદેાર�થી િવ�ધધ અમલ કર�, તો શ� ર�ત ેએ �લૂ  

�ધુારવી એહતીયાત ેવા�જબ છે. 

મસઅલદ ૧૪ : અગર  કોઈ શખસ એક �દુત �ધુી 

તકલીદ િવના અમલ બ�વી લાવ,ે અન ેપછ� તકલીદ 
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શ� કર�, અગર �જુત�હદ તનેા વીતલેા અઅમાલન ેસહ� 

કરાર દ�, તો એ અઅમાલ સહ�હ ગણાશે, ન�હતર એ સવ� 

અઅમાલ બાિતલ છે. 

: ન�ધ : 

(૧) તનેા આમાલ 

- �જુતહ�દના ફતવા પમાણ ેહતા તો સહ�હ ગણાશ.ે 

- �જુતહ�દના ફતવા પમાણ ેન હતા તો, 

(અ) �હ�લ ેકાસીર હોય તો અરકાનમા ંકોઈ �લૂ કર� ન 

હોય તો અમલ સહ�હ ગણાશ.ે 

અથવા 

(બ) �હ�લ ે��ુસીર હોય તો અગર એવી વસ�મુા ં�લૂ 
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હોય ક� �મા ંલા ઈલમીન ેકારણ ેવાધંો ન હોય �મ ક� 

ક�રાઅતમા ં�યા ંધીમથેી પડવાની જ�ર હોય તયા ં

અવાજથી પડ�ુ ંહોય તો અમલ સહ�હ ગણાશ.ે 

- મીના�ુસસાલહે�ન (મસઅલા-૨) 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 83 

ત�ારતના એ�કામ 

ચદખ્ુ ંઅને િમશરવાવં પારી (�તુલક અને �ઝુાફ) 

મસઅલદ ૧પ : પાણી હમંશેા યા તો ચોખ્ુ ંહોય 

યા િમશણવાવં હોઈ શક�. િમશણવાવં પાણી એ છે ક� � 

કોઈ વસ�મુાથંી રસ �પે ખ�ચી લવેામા ં આવે, �મક� 

તર�ચૂનો રસ અથવા �લુાબનો અકર ; અન ેયા તો તમેા ં

એવી ર�ત ેભળેસળે કરવામા ંઆવ ેક� તને ેચોખ્ુ ંપાણી ન 

કહ� શકાય; �મક�  માટ� �ળૂ વગેર� મોટા પમાણમા ં

ભળેવવામા ંઆવી હોય. એ િસવાય પાણી દર�ક સવ�પમા ં

�તુલક ગણાશે. 
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�તુલક પાણીના પાચં પકારદ છે : 

(૧) �ુર, (ર) કલીલ, (૩) �ર�, (૪) વરસાદ અને 

(પ) �ૂવા�ુ ંપાણી. 
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(૧) �ુર પારી : 

મસઅલદ ૧૬  : મશ�રૂ  એ છે ક� � વાસણની 

લબંાઈ, �ડાઈ અન ે પહોળાઈ સાડા તણ  વ�ત હોય, તે 

વાસણ અગર �રૂ���ૂ પાણીથી ભરવામા ં આવે, તો ત ે

પાણી�ુ ંપમાણ �ુર ગણાશ.ે એ ર�ત ેએ પમાણ�ુ ંઘનફળ 

૪ર.૭/૮ થશે, પણ ઝાહ�ર એ છે ક� અગર ઘનફળ ૩૬ 

વ�ત હોય તો એ પણ કાફ� છે; અન ેવજનથી �ુર પાણી 

ન�� કરવામા ંઈશકાલ છે.  

મસઅલદ ૧૭  : અગર  કોઈ ન��લુ અયન, 

�મક� પશેાબ, લોહ� ( ્નુ) અથવા ન�સ થયલેી ચીજ 
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અથવા ન�સ કપ�ુ ં �ુર પાણીમા ં પડ�, તો અગર એ 

પાણીમા ંન�સતનો રંગ, ગધં ક� સવાદ ઉપ�સથત થાય તો 

એ ન�સ ગણાશે, અન ે અગર તમેા ં એવા ફ�રફાર ન 

જણાય તો એ ન�સ ન�હ ગણાય. 

મસઅલદ ૧૮  : �ુર  પાણીના રંગ, ગધં ક� 

સવાદમા ં ન�સત િસવાય બી� કોઈ કારણસર ફ�રફાર 

ઉપ�સથત થાય તો પાણી ન�સ નથી. 

મસઅલદ ૧૯ : અગર કોઈ ન��લુ અયન, 

�મક� લોહ�, �ુરથી િવશષે પાણીમા ં ભળ� �ય, અન ે

તમેાથંી અ�કુ ભાગના પાણીનો રંગ, ગધં ક� સવાદ 
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બદલાઈ �ય, તો જો�ુ ંજોઈએ ક� બાક� રહ� ગયલેો ભાગ 

�ુર �ટલો છે ક� ન�હ ? અગર એ ભાગ �ુરથી ઓછો હોય, 

તો તમામ પાણી ન�સ થય�ેુ ંગણાશે, પણ જો બાક� રહ� 

ગયલેો ભાગ �ુર �ટલો યા એથી વધાર� હોય, તો પાણીનો 

માત એ જ ભાગ ન�સ ગણાશે, �મા ંન�સતના કારણે 

રંગ, ગધં ક� સવાદ બદલાઈ ગયા ંહોય. 

મસઅલદ ર૦ : �વારા�ુ ંપાણી અગર �ુર પાણી 

સાથ ે જોડાય�ેુ ં હોય, તો એ ન�સ પાણીને પાક કરશે, 

અગર એ ન�સ પાણી ઉપર ટ�પ ેટ�પ ેપડ� તો પાક નહ� 

રહ�, િસવાય ક� કોઈ એ�ુ ં સાધન તનેા ઉપર �કુવામા ં
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આવ ેક� �ના પ�રણામે ટ�પ ેટ�પ ેપડવાન ેબદલ ેએ પાણી 

ધાર�પ ે પાણીને મળે, બહ�તર એ છે ક� �વારા�ુ ં પાણી 

ન�સ પાણી સાથ ે�બલ�ુલ ભળ� �ય. 

મસઅલદ ર૧ : નળમાથંી નીકળ�ુ ંપાણી અગર 

�ુર પાણી સાથે જોડાય�ેુ ં હોય, અને  તનેી નીચ ે કોઈ 

ન�સ વસ� ુધોવામા ંઆવે, તો એ વસ�નુે અડ�ન ેવહ�� ુ ં

પાણી નીચ ેજણાવલે શરત ેપાક ગણાશ ે:  

(૧) એ પાણી�ુ ંજોડાણ �ુર સાથ ેચા�ુ ંહોય. 

(ર) એ પાણીમા ંન�સતને લઈને રંગ, ગધં 

ક� સવાદ મા ંફ�રફાર ઉપ�સથત ન હોય. 
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(૩) એ પાણીમા ંકોઈ ન��લુ અયન પણ ન 

હો�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ રર : અગર �ુર પાણીનો અ�કુ ભાગ 

�મીન ેબરફ થઈ �ય, અન ેબાક� રહ� ગયલેો ભાગ �ુર 

�ટલો ન હોય, તમેા ંઅગર ન�સત પડ� તો એ ન�સ 

ગણાશે; અને બરફનો �ટલો ભાગ ઓગળતો રહ�શે એ 

પણ ન�સ થતો રહ�શ.ે 

મસઅલદ ર૩ : � પાણી �ુર હોય, પણ ઈનસાન 

શકંા કર� ક� કદાચ �ુરથી ઓ� ંથઈ ગ�ુ ંહશે, તો એ શકંાને 

સથાન નથી અન ે એ પાણી �ુર ગણાશે, એટલ ે ક� 
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ન�સતન ે પાક કરશ ે અન ે ન�સત સાથે ભળ� જતા 

ન�સ ન�હ થાય. 

પણ અગર પાણી પહ�લ ે �ુરથી ઓછ ં હ� ુ,ં અન ે

ઈનસાન �મુાન કર� ક� કદાચ �ુર થઈ ગ�ુ ં હશે, તો એ 

પાણી �ુરથી ઓ� ંગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૪ : પાણી�ુ ં �ુર હો�ુ ં હે ર�તે 

સા�બત થઈ શક� :  (૧) ઈનસાનને  યક�ન હોય અથવા 

ઈનમીનાન હોય ક� પાણી�ુ ંપમાણ ે �ુર �ટ�ુ ં છે, (ર) બે 

આ�દલ ��ુષો ગવાહ� આપ.ે 
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(ર) �ુર કરતા ઓ� પારી (આહે કલીલ) : 

મસઅલદ રપ : કલીલ પાણી એન ેકહ�વાય છે ક� 

� જમીનમાથંી �ટ�ન ે નીકળ�ુ ં ન હોય, અન ે પમાણમા ં

�ુરથી ઓ� ંહોય.  

મસઅલદ ર૬ : જયાર� કલીલ પાણી કોઈ ન�સ 

વસ� ુપર પડ� અથવા કોઈ ન�સ વસ� ુસાથ ેમળે તયાર� 

એ પાણી ન�સ થશે, પણ અગર એ કલીલ પાણી કોઈ 

ન�સ વસ� ુપર દબાણ સાથ ેજોરથી પડ�, તો માત એટ�ુ ં

જ પાણી ન�સ ગણાશે, � ન�સ વસ�નુા સપંકરમા ંઆવ�ુ ં

હોય, બાક��ુ ંપાણી પાક ગણાશ.ે 
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મસઅલદ ર૭ : � કલીલ પાણી ન�સ વસ� ુ

ઉપર તમેા ં રહ�લા ન��લુ અયન પદાથરને �ૂર કરવા 

ર�ડવામા ં આવ,ે ત ે પાણી એ ન�સ વસ�થુી ��ંુ પડયા 

બાદ ન�સ ગણાશે. એવી જ ર�તે ન��લુ અયન 

પદાથરન ે�ૂર કયાર પછ� પણ એ ન�સ વસ�નુે ધોવા માટ� 

� કલીલ પાણી ર�ડવામા ંઆવ ેત ેપાણી ન�સ વસ�નુે 

અડયા બાદ એહતીયાત ેલા�ઝમની �એ ન�સ છે. 

મસઅલદ ર૮ : કલીલ પાણી ક� � પશેાબ 

અથવા પાયખાનાની જગયાને ધોવા માટ� ઉપયોગમા ં

લવેાય, ત�ેુ ંધોવણ કોઈ વસ�નુે લાગી �ય તો એ વસ� ુ
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ન�સ ન�હ થાય, પણ ત ેમાટ� પાચં શરતદ છે : 

(૧) એ ધોવણમા ં ન�સતનો રંગ, ગધં ક� સવાદ 

ઉપ�સથત ન હોય. 

(ર) બહારથી કોઈ ન�સત તમેા ંભળ� ન ગઈ હોય. 

(૩) પશેાબ ક� પાયખાના સાથે બી� કોઈ ન�સત, 

�મક� લોહ� વગેર� બહાર ન આવી હોય. 

(૪) પાણીમા ંપાયખાનાનો કોઈ ભાગ ક� કણ ન હોય. 

(પ) પશેાબ ક� પાયખાનાની જગયાની ચાર� તરફ 

અસામાનય ર�તે ન�સત ફ�લાઈ ન ગઈ હોય. 
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(૩) �ર� - વ��� ુ ંપારી : 

�ર� એ પાણીન ેકહ�વાય ક� � જમીનમાથંી �ટ� 

નીકળ�ન ેવહ�વા માડં�, �મક� ઝરા, નદ��ુ ંપાણી. 

મસઅલદ ર૯ : �ર� પાણી પમાણમા ં �ુરથી 

ઓ� ંહોય, તો પણ ન�સતને કારણ ેતનેો રંગ, ગધં ક� 

સવાદ ન બદલાય, તયા ં�ધુી ત ેકોઈ પણ ન�સ વસ�નુા 

સપંકરમા ંઆવતા ન�સ ન�હ થાય. 

મસઅલદ ૩૦ : અગર વહ�તા પાણીમા ંન�સત 

પહ�ચે, તો �ટલા ભાગમા ંએ ન�સતન ેલીધ ે રંગ, ગધં 

ક� સવાદમા ં ફ�ર જણાય, તટેલો જ ભાગ ન�સ ગણાશ;ે 
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અન ેએ ભાગ ક� �નો સબંધં ઝરા સાથ ેછે ત ે�ુરથી ઓછો 

હોવા છતાયં પાક ગણાશ.ે 

નદ� ક� નહ�રની બી� બા�ૂએ � પાણી હોય, તે 

અગર �ુર �ટ�ુ ંહોય ક� ��ુ ંરંગ-�પ ન�સતન ેકારણ ેન 

બદલા�ુ ંહોય, એ પાણી ઝરા સાથ ેજોડાય�ેુ ંહોય, તો એ 

બા�ુ�ુ ંપાણી પાક ગણાશે, ન�હતર ન�સ છે. 

મસઅલદ ૩૧ : ઝરા�ુ ં પાણી અગર વહ�� ુ ં ન 

હોય, પણ તમેાથંી જો પાણી ઓ� ં કરવામા ં આવે, તો 

તનેી જગયાએ પા� ંન�ુ ંપાણી �ટ� નીકળે, તો એ �ર� 

પાણીના �ુકમમા ંન�હ ગણાય. મતલબ ક� અગર એ પાણી 
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�ુરથી ઓ� ંહોય, અન ેતમેા ંન�સત પડ� તો એ પાણી 

ન�સ થશ.ે 

મસઅલદ ૩ર : નદ� ક� નહ�રને કાઠં� � �સથર 

પાણી હોય, ત ેવહ�તા પાણી સાથ ેત�ેુ ંજોડાણ હોવા છતા ં

�ર� પાણીનો �ુકમ ધરાવશ ેન�હ. 

મસઅલદ ૩૩ : � ઝરા�ુ ંપાણી દાખલા તર�ક� 

ઉનાળામા ં ઊછળ�ન ે �ટ� નીકળ�ુ ં હોય અન ે િશયાળામા ં

શમી જ�ુ ંહોય, ત ેફકત ઊછળ�ન ે�ટ� નીકળ�ુ ંહોય તયાર� 

જ �ર� પાણી ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૩૪ : હમામના નાનકડા હોજમા ંઅગર 
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�ુરથી ઓ� ંપાણી હોય, પણ ત�ેુ ંજોડાણ એક એવી ટાકં� 

સાથ ે હોય ક� ��ુ ંપાણી હોઝના પાણી સાથે મળ�ન ે �ુર 

�ટ�ુ ંથઈ જ�ુ ં હોય, તો તમેા ંન�સત પડતાએ પાણી 

ન�સ ન�હ થાય, િસવાય  ક� ન�સત ભળતા તનેો રંગ, 

ગધં ક� સવાદ બદલાઈ �ય. 

મસઅલદ ૩પ : હમમામ અન ે ઈમારતોના 

પાઈપ�ુ ંપાણી ક� � નળ અન ે�વારા વાટ� વહ� છે, ત�ેુ ં

જોડાણ જો એવા હોઝ સાથે હોય ક� ��ુ ંપાણી �ુર �ટ�ુ ં

હોય, તો ત ેપાઈપ�ુ ંપાણી પણ �ુર ગણાશે. 

મસઅલદ ૩૬ : � પાણી જમીન ઉપર વહ�� ુ ં
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હોય, પણ જમીનથી �ટ�ન ેનીકળ�ુ ંન હોય, અગર �ુરથી 

ઓ� ંહોય તો ન�સત સાથે સપંકરમા ંઆવતા ંએ પાણી 

ન�સ થઈ જશે, અગર ત�ેુ ં વહ�ણ જોશભરે હોય અન ે

ન�સત ઉતર�ને ત�ળયા �ધુી પહ�ચે, તો ઉપલા ભાગમા ં

પાણી પાક રહ�શ.ે 
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(૪) વરસાદ�ુ ંપારી : 

મસઅલદ ૩૭ : કોઈ પણ એવી ન�સ વસ� ુક� 

�મા ંન��લુ અયન પદાથર ન હોય, એક વાર તનેા ઉપર 

� � જગયાએ વરસાદ�ુ ંપાણી પડ� ત ેજગયા પાક થશ.ે 

પણ અગર શર�ર અન ે કપ�ુ ં પશેાબથી ન�સ 

થ�ુ ંહોય, તો ત ેબનં ેમાટ� એહતીયાત એ છે ક� બ ેવાર 

તનેા ઉપર વરસાદ પડ�: અન ેગાલીચા ક� �લબાસ વગેર� 

માટ� નીચોવવા જ�ર� નથી, પણ એ વાત ધયાનમા ંરહ� ક� 

વરસાદની હલક� ઝરમર કાફ� નથી. પાણીની ધાર એવી 

પડવી જોઈએ ક� તને ેવરસાદ કહ� શકાય. 
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મસઅલદ ૩૮ : ન��લુ અયન પદાથર ઉપર 

વરસાદ પડ�, અન ેત ેબાદ તનેા છાટંા જો બી� વસ� ુપર 

આવી પડ�, તો અગર એ છાટંાઓમા ંન��લુ અયન ભળ� 

ગ�ુ ંન હોય, અથવા તમેા ંન��લુ અયનન ેકારણ ે રંગ, 

ગધં ક� સવાદ બદલાયા ન હોય તો એ પાક છે. �મક� 

વરસાદ લોહ� ઉપર પડ� અન ે તમેાથંી છાટંાઓ ઊડ�ન ે

બી� વસ� ુપર આવી પડ� તો અગર એમા ંલોહ�નો ભાગ 

હોય, યા તમેા ં લોહ�ન ે કારણ ે રંગ, ગધં ક� સવાદમા ં ફ�ર 

પડયો હોય, તો એ ન�સ ગણાશે. 

મસઅલદ ૩૯ : અગર મકાનની છત ક� અગાશી 
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ઉપર ન��લુ અયન પદાથર હોય, તો જયા ં�ધુી વરસાદ 

ચા� ુપડ� રહો હોય, તયા ં�ધુી ન�સ વસ�નુે અડ�ન ેછત 

ક� પાણીની નાળ�માથંી વહ� જ�ુ ંપાણી પાક ગણાશે, પણ 

વરસાદ બધં પડ� જતા ંજો એ પાણી ખાતી�વૂરક ન�સ 

વસ�નુ ેઅડ�ને વહ�� ુ ંરહ�, તો એ પાણી ન�સ ગણાશે. 

મસઅલદ ૪૦ : વરસાદ જયાર� ન�સ જમીન 

ઉપર પડ�, તયાર� એ જમીનન ે પાક કરશ;ે અન ે અગર 

વરસાદ�ુ ંપાણી પડ�ન ેવહ�વા માડં�, તો ચા� ુવરસાદમા ં

છતની નીચ ે�ટલી ન�સ જગયાએ એ પાણી પહ�ચ,ે તે 

જગયા પાક થઈ જશ.ે 
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મસઅલદ ૪૧ : ન�સ માટ� ઉપર વરસાદ�ુ ં

પાણી એવી ર�ત ેપડ� ક� ત�ેુ ંર� રજ ભ��ઈ �ય, તો એ 

માટ� પાક ગણાશે. 

મસઅલદ ૪ર : વરસાદ�ુ ં પાણી એક જગયાએ 

એકિતત થાય, ત ેઅગરચ ે �ુરથી ઓ� ં હોય, પણ જયા ં

�ધુી વરસાદ ચા� ુપડ� રહો હોય, એ પાણી �ુર ગણાશે. 

એટલ ેજો એ પાણીમા ંકોઈ ન�સ વસ�નુે ધોવામા ંઆવે, 

અન ે તનેો રંગ, ગધં  ક� સવાદ એ ન�સતન ે કારણ ે ન 

બદલાય, તો એ ન�સ વસ� ુપાક થયલેી ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૪૩ : જો ન�સ  જમીન પર પાથર�લ 
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પાક ગાલીચો ( અથવા �ઝમ) પર વરસાદ પડ� અન ે

ચા�ુ ં વરસાદ� પાણી જમીન �ધુી પહ�ચી �ય તો એ 

ગાલીચો ન�સ ન�હ થાય, બલક� સાથ ેજમીન પણ પાક 

થઈ જશ.ે 
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(પ) �વૂા�ુ ંપારી : 

મસઅલદ ૪૪ : �ૂવા�ુ ંપાણી ક� � જમીનમાથંી 

�ટ� નીકળ�ુ ંહોય, �ૂરથી ઓ� ંહોવા છતા ંન�સત સાથ ે

ભળતા ન�સ ન�હ થાય, િસવાય ક� એ ન�સત ન ેકારણે 

તનેા રંગ, ગધં ક� સવાદમા ં ફ�રફાર થાય. જો ક� અ�કુ 

ન�સતો એવી છે ક� એ �ૂવાના પાણી સાથે સપંકરમા ંઆવે 

તો �સુતહબ છે ક� અ�કુ પમાણમા ંપાણી �ૂવામાથંી ખ�ચી 

લવેામા ંઆવે, �નો સિવસતાર ઉલલખે �કતાબોમા ંથયો છે. 

મસઅલદ ૪પ : અગર ન�સત �ૂવામા ં પડ�, 

અન ે�ૂવામાનંા પાણીના રંગ, ગધં ક� સવાદને બદલી નાખ,ે 
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તો જયાર� એ ફ�રફાર �ૂર થઈ �ય, તયાર� �ૂવા�ુ ંપાણી 

પાક ગણાશે. બહેતર એ છે ક� એ પાણી �ૂવામાથંી �ટ� 

નીકળતા નવા પાણી સાથ ેભળ� �ય. 

મસઅલદ ૪૬ : વરસાદ�ુ ં પાણી અગર એક 

ખાડામા ંક� ખાબો�ચયામા ંએકિતત થાય, અન ે�ુરથી ઓ� ં

હોય, તો વરસાદ બધં પડ� ગયા બાદ ન�સત સાથે 

સપંકરમા ંઆવતા ંએ પાણી ન�સ થઈ જશ.ે 
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(૬)  પારી િવષેના એ�કામ : 

મસઅલદ ૪૭ : િમિશત પાણી (મઝાફ) ક� �નો 

ઉલલખે મસઅલા ૧પમા ંથઈ ��ૂો છે, કોઈ પણ ન�સ 

વસ�નુ ેપાક કરશ ેન�હ; અન ેએ પાણીથી વ� ક� �સુલ 

બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૪૮ : જયાર� કોઈ ન�સત, ગમે 

તટેલા ઓછા પમાણમા,ં િમિશત (�ઝુાફ) પાણીમા ંપડ�, તો 

એ �ઝુાફ પાણી �ુર હોવા છતા ં ન�સ થઈ જશ.ે 

અલબ�, અગર દબાણથી ક� જોશભરે ર�ડવામા ંઆવ ેતો 

�ટ�ુ ં પાણી ન�સ વસ� ુ �ધુી પહ�ચ�ુ ં હોય તટે�ુ ં જ 
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ન�સ ગણાશે અન ે � ન પહ�ચ�ુ ં હોય એ પાક રહ�શે. 

દાખલા તર�ક� �લુાબદાનીમાથંી �લુાબજળ ન�સ હાથ 

ઉપર છાટંવામા ંઆવે, તો �ટ�ુ ંપાણી ન�સ હાથ ઉપર 

પહ�ચ�ુ ં હોય એ ન�સ ગણાશ:ે અને �ટ�ુ ં પાણી હાથ 

ઉપર આવ�ુ ંન હોય એ પાક ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૪૯ : અગર ન�સ �ઝુાફ પાણી �ુર 

ક� વહ�તા િનમરળ પાણી સાથે એવી ર�ત ેભળ� �ય ક� તનેે 

ફર� �ઝુાફ ન કહ�વામા ંઆવે, તો એ પાક ગણાશ.ે 

મસઅલદ પ૦ : એક એ�ુ ંચોખ્ુ ંપાણી ક� �ના 

િવષ ેશકંા ઉપ�સથત થાય ક� એ �ઝુાફ થઈ ગ�ુ ંછે ક� ન�હ, 
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તો તને ેચોખ્ુ ંઅન ે�તુલક ગણવામા ંઆવશે. એટલ ેક� એ 

ન�સ વસ�નુે પાક કર� શકશ,ે અન ેએનાથી વ� અને 

�સુલ સહ�હ રહ�શ.ે 

એથી ઉલ�ંુ એક �ઝુાફ પાણી માટ� શકંા થાય ક� 

હવ ે એ ચોખ્ુ ં થઈ ગ�ુ ં છે ક� ન�હ, તો એ �ઝુાફ જ 

ગણાશ.ે એટલે ક� એ ન�સ વસ�નુે પાક ન�હ કર� અને 

એનાથી વ� ક� �સુલ બાિતલ અન ેતને ેલીધ ેરંગ, ગધં ક� 

સવાદમા ં ફ�રફાર થાય, તો એ �ુર ક� �ર� હોવા છતા ં

ન�સ થઈ જશે. બલક� રંગ, ગધં ક� સવાદમા ંબહાર પડ�લી 

ન�સતન ેકારણે તબ�દલી થાય, �મક� બહાર પડ��ુ ં�ડુદં 
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ક� � પાણીની ન�ક હોય તને ેકારણ ેગધંમા ંફ�ર પડ�, તો 

એહતીયાત ેવા�જબની �એ પાણી ન�સ થશ.ે 

 મસઅલદ ૫૧ : એ�ુ ંપાણી �ની ખબર ન હોય 

ક� �તુલક છે યા �ઝુાફ ત ેન�શ વસ�નુ ેપાક નથી કર� ુ.ં 

અન ેઆ પાણીથી વ� ંઅન ે�સુલ કર�ુ ંપણ બાિતલ છે. 

�વી કોઈ ન�શત આ પાણીમા ંપડશ ેતો એહતીયાત ે

લા�ઝમની �એ ત ેન�શ થઇ જશ.ે ભલ ેપછ� ત ે�ુર �ટ�ુ ં

જ ક�મ ન હોય. 

 મસઅલદ ૫૨ : એ�ુ ંપાણી �મા ં્નુ યા પશેાબ 

�વી અયન ન�શત પડશ ેઅન ેતનેી ગધં, રંગ અન ે
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સવાદ બદલાઈ જશ ેતો ત ેન�શ થઇ જશ.ે ભલ ેપછ� ત ે

�ુર ક� �ર� પાણી હોય.- અગર જો તનેી ગધં, રંગ અન ે

સવાદ કોઈ એવી ન�શતથી બદલાય � પાણીથી બહાર 

હોય. દા.ત. : બહાર પડ�લ �દુારરથી તનેી ગધં બદલાય 

�ય તો એહતીયાત ેલા�ઝમની �એ ત ેપાણી ન�શ થઇ 

જશ.ે 

મસઅલદ પ૩ : � પાણીમા ં ન��લુ અયન 

પદાથર, �મક� લોહ� અથવા પશેાબ પડ�, અન ેતનેા રંગ, 

ગધં ક� સવાદમા ંફ�ર પડ� �ય, તો ત ેપાણી અગર �ુર ક� 

�ર� પાણી સાથ ેજોડાઈ �ય, અથવા તનેા ઉપર વરસાદ 
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ક� વરસાદની વાછટ પડ�, અથવા ચા� ુવરસાદમા ંમોર� ક� 

નળમાથંી વરસાદ�ુ ં પાણી તમેા ં ર�ડાય, તો એ સવ� 

સજંોગોમા ંઅગર ઉપ�સથત ફ�રફાર �ૂર થઈ �ય તો પાણી 

પાક થય�ેુ ંગણાશે, પણ અકવા એ છે ક� વરસાદ, �ુર ક� 

�ર� પાણી એટ�ુ ંહોય ક� ત ેપાણી સાથ ેભળ� �ય. 

મસઅલદ પ૪ : અગર ન�સ વસ�નુે �ુર ક� 

�ર� પાણીમા ં પાક કરવામા ં આવે, તો પાક થઈ ગયા 

બાદ વસ�નુ ે બહાર લઈ આવયા પછ� તમેાથંી � પાણી 

પડ� એ પાણી પાક છે. 

મસઅલદ પપ : � પાણી પહ�લથેી પાક હોય, 
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અન ેત ેન�સ થ�ુ ં છે ક� ન�હ, તનેી �ણ ન હોય, તો 

એન ેપાક જ સમજ�ુ.ં એવી જ ર�ત ે� પાણી પહ�લથેી જ 

ન�સ હોય, અન ેત ેપાક થ�ુ ં છે ક� ન�હ તનેી �ણ ન 

હોય, તો એન ેન�સ ગણ�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ પ૬ : �ૂતરો, �ુકકર અન ે એહલ ે

�કતાબ િસવાયના કાફરો�ુ,ં બલક� એહતીયાત ે�સુતહબની 

�એ અહલ ે �કતાબ�ુ,ં એ�ંુ, ન�સ અન ેત�ેુ ંખા�ુ ંહરામ 

છે, પણ � હયવાનો�ુ ં ગોશત ખા�ુ ં હરામ છે, ત�ેુ ં એ�ંુ 

પાક છે: અન ેબાક�ના એવા પાણી�ુ ંએ�ંુ ખા�ુ ંમક�હ છે. 
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પાયખાને  જવાના  એ�કામ : 

મસઅલદ પ૭ : વા�જબ છે ક� ઈનસાન 

પાયખાનામા ં તમેજ અનય પસગેં પોતાની શરમની 

જગયાઓ બા�લગ લોકોથી �પાવે; અન ેતમેા ંબહ�ન અન ે

મા વગેર� મહેરમ વય�કતઓનો સમાવશે થાય છે. 

એવી જ ર�તે દ�વાનાઓથી અન ે સમજદાર 

બચચાઓ, ક� � સાર�-�રુ� બાબતો પારખી શક�, તમેનાથી 

પણ શરમની જગયાઓ �પાવવી વા�જબ છે, પણ પિત-

પતની માટ� એકબી�ની શરમગાહને �પાવવી વા�જબ 

નથી. 
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મસઅલદ પ૮ : એ વા�જબ નથી ક� કોઈ ખાસ 

વસ�થુી પોતાની શરમની જગયા �પાવે, દાખલા તર�ક� 

આડો હાથ રાખી ન ેપણ જો �પાવ ેતો કાફ� ગણાશ.ે 

મસઅલદ પ૯ : પાયખાનામા ં હાજત વળેા 

એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� પોતાના શર�રના આગળના 

ભાગો, એટલ ેક� પટે, છાતી �કબલાની સામે ન હોય; અન ે

�કબલાન ેપીઠ દઈન ેન બસે.ે  

મસઅલદ ૬૦ : પાયખાનામા ંહાજત વળેા અગર 

ઈનસાન �કબલાની સામે યા પીઠ દઈને બસેે, પણ માત 

પોતાની શરમગાહ �કબલાથી ફ�રવી નાખ,ે તો એ કાફ� નહ� 
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ગણાય; અન ેઅગર �કબલાની સામે ક� પીઠ દઈન ેન બસેે, 

તો એહતીયાતએ છે ક� શરમની જગયાને �કબલા તરફ ક� 

એની સામનેી �દશા તરફ ન રાખ.ે 

મસઅલદ ૬૧ : એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� 

ઈસતબરા કરતી વળેા પણ શર�રનો સામનેો ભાગ �કબલા 

તરફ ક� �કબલાન ે પીઠ દઈન ે ન બસેે. ઈસતબરાના 

મસાઈલ હવે  પછ� સમ�વવામા ંઆવશે. એવી જ ર�તે 

હાજતથી ફા�રગ થયા બાદ પોતાન ે પશેાબ ક� 

પાયખાનાથી પાક કરતી વખતે પણ �કબલા તરફ ક� 

�કબલાન ેપીઠ દઈન ેન બસે.ે 
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મસઅલદ ૬ર :  અગર  ઈનસાન નામહ�રમની 

નજરથી પોતાન ે�પાવવા માટ� મજ�રુ થાય ક� �કબલાની 

સામ ેક� તનેે પીઠ દઈન ેબસે,ે તો એહતીયાતે વા�જબ એ 

છે ક� �કબલાની પીઠ દઈ ન ેબસે ેપણ જો એ શ� ન હોય, 

તો �કબલાની સામ ે બસેી શકશ.ે એવીજ ર�ત ે કોઈ પણ 

કારણસર મજ�રૂ�ની �સથિતમા ં�કબલાની સામ ેક� તને ેપીઠ 

દઈન ેબસેી શકાશે. 

મસઅલદ ૬૩ :  એહતીયાતે  �સુતહબ છે ક� 

બચચાઓને પણ પાયખાનામા ંહાજત વળેાએ �કબલા તરફ 

ક� તને ે પીઠ આપીન ે ન બસેાડવામા ં આવે, પણ અગર 
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કોઈ બાળક પોતે એ ર�ત ેબસેી �ય, તો પછ� એન ેરોક�ુ ં

વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૬૪ : ચાર જગયાએ પશેાબ, પાયખા�ુ ં

કર�ુ ંહરામ છે : 

(૧) બધં છેડા વાળ� શરે� ક� ગલી, અગર તયાનંા 

લોકો ર� ન આપતા હોય, 

(ર) કોઈની િમલકત ઉપર, અગર ધણીએ ત ેમાટ� 

ર� ન આપી હોય. 

(૩) એવી  જગયાએ ક� � ખાસ લોકો માટ� વકફ 

હોય, �મક� અ�કુ મદ�સાઓમા ંહોય છે. 
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(૪) મોઅમીનોની  કબરો ઉપર, જયાર� ક� તમે 

કરવાથી તમે�ુ ં અપમાન અન ે બ ે એહતરેામી 

થતી હોય. એવીજ ર�ત ે દર�ક એવી જગયાએ 

હરામ છે ક� જયા ંહાજતથી ફા�રગ થવાથી �દન ક� 

મઝહબની કોઈ પણ પિવત બાબતની માનહાિન 

થતી હોય. 

મસઅલદ ૬પ :  તર સજંોગોમા ં પાયખાનાની 

જગયા ફકત પાણીથી જ પાક થઈ શકશ ે: 

(૧) જયાર� પાયખાના સાથે બી� ન�સત, �મક� 

લોહ�, બહાર આવ�ુ ંહોય ; 
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(ર) જયાર�  બહારથી ન�સત પાયખાનાની જગયા 

�ધુી પહ�ચી હોય ; 

(૩) જયાર�  પાયખાનાની જગયાની ચાર� તરફ 

અસામાનય ર�તે ન�સત ફ�લાઈ ગઈ હોય. 

આ તણ સજંોગો સીવાય પાયખાનાની જગયા 

પાણીથી પાક થવા ઉપરાતં, આગળ ઉલલખે થશ ે તમે 

કપડા,ં પથથર વગેર�થી પણ પાક થઈ શકશ.ે જોક�  દર�ક 

સજંોગોમા ંપાણીથી પાક કર�ુ ંબહ�તર છે. 

મસઅલદ ૬૬ :  પશેાબની  જગયા પાણી િસવાય 

કોઈપણ વસ�થુી પાક નહ� થાય. �ુર ક� �ર� પાણીમા ં
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પશેાબની ન�સત �ૂર કયાર બાદ પોતાને એકજ વાર 

ધોવાથી ઈનસાન પાક થશે. અલબત, કલીલ પાણીમા ં

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� ન�સત �ૂર કયાર બાદ બ ેવાર 

ધોવામા ંઆવ;ે અન ેઅગર તણ વખત ધોવ ેતો બહ�તર 

છે. 

મસઅલદ ૬૭ : જયાર�  પાયખાનાની જગયા 

પાણીથી ધોવામા ંઆવ ે તયાર� એ ખયાલ રાખવો જ�ર� છે 

ક� એ જગયાએ ન�સત�ુ ંિનશાન �ધુધા ંબાક� ન રહ�, પણ 

માત રંગ ક� ગધં બાક� રહ� તો વાધંો નથી. 

મસઅલદ ૬૮ :  પથથર , ઢ�ફાં  ક� �ગુડાથી 
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પાયખાનાની જગયા એ શરત ેપાક થશ ે ક� ત ે�કુા અન ે

પાક હોવા જોઈએ. હા, અગર તમેા ંથોડ�ક એવી ભીનાશ 

હોય ક� � પાયખાનાની જગયા �ધુી ન પહ�ચ,ે તો તનેા 

ઉપયોગમા ંવાધંો નથી. 

મસઅલદ ૬૯ :  પાયખાનાની  જગયાને પથથર, 

ઢ�ફા ં ક� �ગુડાથી એકજ વાર સ�ંણૂર ર�તે  સાફ કર� લ�ેુ ં

કાફ� ગણાશે, પણ બહ�રત છે ક� તણ વાર સાફ કર� ; અન ે

તણ પથથર ક� �ગુડા થી સાફ કર�, પણ જો તણ વાર સાફ 

કયાર બાદ પણ ન�સત �ૂર ન થાય, તો પછ� જયા ં�ધુી 

�કુમમલ ર�ત ેસાફ ન થાય તયા ં�ધુી પયતન �ર� રાખવો 
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જોઈએ, પણ પાયખાનાની ઝીણી ઝીણી રજ ક� � �ખ ે

દ�ખી શકાતી ન હોય, ત ેઅગર બાક� રહ� તો વાધંો નથી. 

મસઅલદ ૭૦ :  પાયખાનાની  જગયાને પિવત 

વસ�ઓુથી પાક કર�ુ ં હરામ છે. �મક� એવો કાગળ ક� 

�ના ઉપર અલલાહ�ુ ંનામ ક� પયગમબરોના નામો હોય, 

તનેો ઉપયોગ કરવો હરામ છે.  

અન ે હાડ�ંુ ક� છાણથી પાયખાનાની જગયા �ુ ં પાક થ�ુ ં

ઈશકાલ નથી. 

મસઅલદ ૭૧ : અગર કોઈ શખસન ેશકંા થાય ક� 

હાજતથી ફા�રગ થયા બાદ પોતાન ેપાક �� છે ક� ન�હટ, 
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તો વા�જબ છે ક� પોતાન ે પાક કર�, અગરચ ે હમંશેા ત ે

પશેાબ - પાયખાના બાદ પોતાન ે તરત પાક કરવાની 

આદત ધરાવતો હોય. 

મસઅલદ ૭ર :  અગર  કોઈ શખસ નમાઝ બાદ  

શક કર� ક� નમાઝથી પહ�લા એણ ે પોતાની પશેાબ- 

પાયખાનાની જગયા પાક કર� હતી ક� ન�હ, તો � નમાઝ 

પડ� �કૂયો એ સહ�હ ગણાશે, પણ એ પછ�ની નમાઝો શ� 

કયાર પહ�લા પોતાને પાક કર� લ�ેુ ંજ�ર� થશ.ે 
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ઈસતહરા : 

મસઅલદ ૭૩ :  ઈસતબરા  એક �સુતહબ અમલ 

છે, � ��ુષો પશેાબ કયાર બાદ ��મ આપ ે છે, �થી 

એમન ેઈ�તમનાન થાય ક� પશેાબની નળ�મા ંપશેાબ બાક� 

નથી. 

ઈસતબરાની ઘણી ર�તો છે, પણ સાૈથી બહ�તર 

ર�ત એ છે ક� પશેાબથી ફા�રગ થયા બાદ પથમ 

પાયખાનાની જગયા અગર ન�સ હોય, તો ત ેન ેપાક કર� 

લય;ે અન ે તયાર પછ� ડાબા હાથની વચલી �થળ� વડ� 

તણ વાર પાયખાનાની જગયાથી લઈને પશેાબની નળ� 
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�ધુી દબાવે, તયારબાદ ��ઠૂો અને પહ�લી �ગળ� 

પશેાબની નળ� ઉપર રાખી ખતનાની જગયા �ધુી તણ વાર 

દબાવ ેઅન ેખતનાની જગયાને તણ વાર ઝટકો આપ.ે  

મસઅલદ ૭૪ :  �  પવાહ� �િતય ઉશક�રાટ ક� 

પણયન ે કારણ ે ઈનસાનને પશેાબની નળ� બહાર આવ�ુ ં

જણાય છે, એન ે “મઝી” કહ�વાય છે અન ે એ પાક છે, 

એવીજ ર�તે “વઝી” છે ક� � વીયરસખલન બાદ નીકળે છે, 

અન ે� પવાહ� પશેાબ કયાર બાદ કયાર�ક બહાર આવે છે 

ત ેવદ� છે; અન ેઅગર તમેા ંપશેાબનો કોઈ ભાગ શાિમલ 

ન હોય તો એ પણ પાક છે. 
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અગર ઈનસાન પશેાબ બાદ ઈસતબરા કર� લય,ે 

અન ે તયારબાદ કોઈ ��બુત ક� પવાહ� જણાય અન ેશકંા 

કર� ક� ત ેપશેાબ છે યા ઉપરોકત તણ પવાહ�ઓમાથંી છે, 

તો તનેે પાક ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૭પ :  અગર  કોઈ શખસ શક કર� ક� 

એણ ેઈસતબરા કય� છે ક� નહ�, અન ેએજ �સથિતમા ંકોઈ 

પવાહ� જણાય ક� �ની તનેે �ણ ન હોય ક� ત ેપાક છે ક� 

નહ�, તો એ પવાહ�ન ે ન�સ ગણાશે; અન ે અગર વ� 

કર� ��ૂો હોય તો એ વ� બાિતલ થશ.ે 

પણ અગર એવો શક કર� ક� � ઈસતબરા એ કર� 
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�કૂયો છે ત ેસહ�હ ર�તથી હતો ક� નહ�, અન ેએવી હાલત 

મા ંકોઈ પવાહ� જણાય ક� �ના બારામા ંએ ફ�સલો ન કર� 

શક� ક� પાક છે ક� ન�હ, તો તનેે પાક ગણશે ; અન ેજો વ� 

કર� ��ૂો હોય તો એ વ� બાિતલ ન�હ થાય. 

મસઅલદ ૭૬ : અગર કોઈ શખસ ેઈસતબરા �� 

ન હોય, પણ છેલલ ેપશેાબ કયાર બાદ એટલી ��ૃુત પસાર 

થઈ ગઈ હોય ક� તનેે ખાતી હોય ક� પશેાબની નળ�મા ં

પશેાબ બાક� નથી. અન ેએવી હાલતમા ંકોઈ ��બુત ક� 

પવાહ� જણાય, �ની તહારત િવષ ે શકંા �ગે, તો એ 

��બુતન ેપાક ગણશે; અને એ�ુ ંવ� પણ બાિતલ ન�હ 
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થાય. 

મસઅલદ ૭૭ :  અગર  કોઈ શખસ પશેાબ કયાર 

બાદ ઈસતબરા અન ેવ� કર� ��ૂો હોય, અન ેતયારબાદ 

એ�ુ ંપવાહ� બહાર આવ ેક� �ના માટ� એ �ણતો હોય ક� 

યા પશેાબ છે યા મની, તો એવી હાલતમા ંવા�જબ છે ક� 

એહતીયાતની �એ �સુલ કર� અન ે વ� પણ કર�, પણ 

અગર ઈસતબરા બાદ વ� ન કર� ��ૂો હોય તો પછ� 

માત વ� કર� લ�ેુ ંકાફ� છે. 

મસઅલદ ૭૮ : ઔરત માટ� પશેાબનો ઈસતબરા 

નથી; અન ેઅગર એ પવાહ� �ુવ ે ક� �ના માટ� શકમદં 
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થાય ક� પશેાબ છે ક� ન�હ, તો એન ેપાક ગણશે ; અન ેત�ેુ ં

વ� ક� �સુલ બાિતલ થયલે ન�હ ગણાય. 
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પાયખાને જવાના �સુત�હાત અને મક��ાત 

મસઅલદ ૭૯ : �સુતહબ છે ક� ઈનસાન પોતાની 

હાજતથી ફા�રગ થવા માટ� એવી જગયાએ બશે ે ક� જયા ં

તને ે કોઈ જોઈ ન શક�; અન ે પાયખાનામા ં દાખલ થતી 

વળેા પહ�લા ડાબો પગ �કુ� અન ે િનકળતી વળેા જમણો 

પણ ધર�. એવીજ ર�ત ે �સુતહબ છે ક� હાજતથી ફા�રગ 

થતી વળેા પોતા�ુ ં મા�ુ ં ઢાકં� અન ે શર�રનો ભાર ડાબા 

પગ ઉપર �કૂ�. 

મસઅલદ ૮૦ :  પાયખાનમાં �રૂજ ક� ચદં સામે 

બસે�ુ ંમક�હ છે, પણ પોતાની શમરગાહને કોઈ પણ ર�તે 
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ઢાકં� શક� તો પછ� મક�હ નથી. એવીજ ર�ત ેપવન સામે, 

રસતા ઉપર, ગલી શરે�મા,ં મકાનોના દરવા� સામ ેઅને 

ફળ આપતા ઝાડ નીચ ેહાજતથી ફા�રગ થવા માટ� બસે�ુ ં

મક�હ છે. પાયખાનામા ંખા�ુ,ં લાબંા સમય �ધુી રોકા�ુ ં

અન ેજમણા હાથ ેતહારત કર�ુ ંપણ મક�હ છે, એવીજ 

ર�ત ે પાયખાનામા ં વાતો કરવી મક�હ છે, િસવાય ક� 

મજ�રૂ�થી કાઈં બોલ�ુ ં પડ�, પણ �ઝક� ઈલાહ� કર�ુ ં

મક�હ નથી. 

મસઅલદ ૮૧ : ઊભા ઊભા પશેાબ કર�ુ,ં સખત 

જમીન ઉપર ક� �નવરોના દર ઉપર, પાણી ઉપર, ખાસ 
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કર�ન ે�સથર પાણી ઉપર પશેાબ કર�ુ ંમક�હ છે. 

મસઅલદ ૮ર : પશેાબ ક� પાયખાનાન ે રોક�ુ ં

મક�હ છે : અન ે જો તમે કરવાથી ત�ુંરસતીને �કુસાન 

થવાનો ભય હોય તો તમે કર�ુ ંહરામ ગણાશે. 

મસઅલદ ૮૩ : �સુતહબ છે ક� ઈનસાન નમાઝથી 

પહ�લા,ં �વુા પહ�લા,ં સભંોગ પહ�લા ંઅન ેિવયરસખલન બાદ 

પશેાબ કર�. 
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ન�સાતદ 

મસઅલદ ૮૪ :  ન�સત  દસ છે : (૧) પશેાબ, 

(ર) પાયખા�ુ,ં (૩) મની, (૪) �રુદાર, (પ) ્નૂ, (૬ - ૭) 

�ૂતરો અન ે�વુવર, (૮) કા�ફર, (૯) શરાબ (૧૦) ન�સત 

ખાનાર હ�વાનનો પરસવેો. 
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(૧ - ર) પેશાહ અને પાયખા�ુ ં: 

મસઅલદ ૮પ : ઈનસાન�ુ ં પશેાબ-પાયખા�ુ ં

ન�સ છે; અન ેએવી ર�ત ેદર�ક એવા હયવાન�ુ ંપશેાબ-

પાયખા�ુ ંન�સ  છે, ��ુ ં ગોશત હરામ હોય; અન ે ��ુ ં

્નૂ ઊછળ�ને વહ�� ુ ંહોય, એટલ ેક� અગર તનેી ગરદનની 

રગ કાપવામા ંઆવ ેતો ્નૂ ઊછળ�ન ેનીકળે. 

� હરામ ગોશત હયવાન�ુ ં ્નૂ ઊછળ�ને ન 

નીકળે, �મક� હરામ માછલી અન ે નાના નાના જ�ંઓુ, 

�મક� મચછર, માખી ક� �મા ંગોશત નથી, તમે�ુ ંપાયખા�ુ ં

પાક છે. પણ � હયવાન�ુ ંગોશત હરામ હોય અને ્નૂ 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 135 

ઊછળ�ન ે ન નીકળ�ુ ં હોય તનેા પશેાબથી એહતીયાતે 

લા�ઝમની �એ પરહ�ઝ કર�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ૮૬ : હરામ ગોશત પરીઓના ંપશેાબ-

પાયખાના પાક છે, પણ એથી પરહ�ઝ કરવી બહ�તર છે. 

મસઅલદ ૮૭ : ન�સત ખાનાર હયવાન�ુ ં

પશેાબ-પાયખા�ુ ંન�સ છે, એવી જ ર�ત ેબકર��ુ ંબચ�ુ ં

� �વુવર�ુ ં�ૂધ પીઈન ેઉછ�ુર હોય (�ની તફસીલ આગળ 

જતા ં આવશ)ે; અન ે � હયવાન સાથ ે ઈનસાને બદફ�લી 

કર� હોય ત�ેુ ંપશેાબ-પાયખા�ુ ંપણ ન�સ ગણાશ.ે 
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(૩) મની : 

મસઅલદ ૮૮ :  ઈનસાન�ુ ંમની (વીયર) ન�સ 

છે. 

અન ેહર એ હયવાન ક� ��ુ ં્નૂ ઉછળ�ને નીકળે 

ત�ેુ ં મની ન�સ છે. એહતીયાત ે વા�જબની �એ એવા 

હયવાન�ુ ંગોશત હલાલ હોય, તો પણ ત�ેુ ંમની ન�સ 

છે. 
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(૪) �રુદાર : 

મસઅલદ ૮૯ : ઈનસાન�ુ ં�ડુ�ંુ ન�સ છે; અને 

� હયવાન�ુ ં્નૂ ઊછળ�ને નીકળે ત�ેુ ં�ડુ�ંુ પણ ન�સ 

છે, ચાહ� એ પોત ેમર� ગ�ુ ંહોય, યા ઈસલામી શર�અત 

િસવાય બી� ર�ત ે મારવામા ં આવ�ુ ં હોય, પણ માછલી 

પાણીમા ંમર� �ય તો ત�ેુ ં�ડુ�ંુ પાક છે, કારણક� ત�ેુ ં

્નૂ ઊછળ�ને બહાર આવ�ુ ંનથી. 

મસઅલદ ૯૦ : �રુદારના એ ભાગો ક� �મા ં

�વ નથી - �મક�  ઊન, વાળ, શ�ગડા,ં અન ેહાડકા ંઅને 

દાતં પાક ગણાશે. 
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મસઅલદ ૯૧ : ઈનસાન અથવા ઊછળ�ુ ંલોહ� 

ધરાવનાર હયવાનના શર�રમાથંી હયાતી દરમયાન ગોશત 

��ંુ પાડવામા ંઆવે, અથવા કોઈ પણ એવો ભાગ ક� �મા ં

�વ હોય છે, કાપીને અલગ કરવામા ંઆવ ેતો એ ભાગ 

ન�સ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૯ર : હોઠ અથવા શર�રના અનય 

ભાગમાથંી ઝીણી ચામડ��ુ ંપડ ઉતારવામા ંઆવ ેતો એ 

પાક છે. 

મસઅલદ ૯૩ : મર� ગયલેી �રુઘીના પટેમાથંી 

� ��ુ ંબહાર આવ ેએ પાક છે, પણ તનેા �હ�ર ભાગને 
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પાણીથી ધોઈ લ�ેુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ૯૪ : અગર ઘ�ટા�ુ ં અથવા બકર��ુ ં

બચ�ુ ંક� �ણ ેઘાસ ચરવા�ુ ંશ� ંન ક�ુર હોય, મર� �ય, 

તો � આખરણ ક� પનીર તનેા �ચળમા ંહોય છે એ પાક 

છે, પણ તનેો બહારનો ભાગ ધોઈ લવેો જોઈએ. 

મસઅલદ ૯પ : દવા - દા�  ક� � પવાહ� હોય, 

અ�ર, તલે, ઘી, મીણવાવં પોલીશ અને સા� ુવગેર� � 

પરદ�શથી આવ�ુ ં હોય છે, તનેી ન�સતની જયા ં �ધુી 

ખાતી ન થાય તયા ં�ધુી એ વસ�ઓુ પાક ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૯૬ : � ગોશત, ચરબી ક� ચામડ� િવષે 
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એ�ુ ં �મુાન હોય ક� શર�અત �જુબ ઝબહ થયલેા 

હયવાન�ુ ંજ હશ,ે તો એ પાક સમજ�ુ.ં 

પણ અગર તે કોઈ કાફર પાસથેી લવેામા ંઆવ�ુ ં

હોય, અથવા એવા �સુલમાન પાસથેી મળ�ુ ંહોય, ક� �ણ ે

કોઈ કાફર પાસથેી લી�ુ ંહોય; અન ેઝબીહા હયવાન�ુ ંછે 

ક� ન�હ તનેી તપાસ ન કર� હોય, તો એવા સજંોગોમા ં

ગોશત અન ેચરબી ખાવી હરામ છે પણ એ ચામડ� સાથે 

નમાઝ પડવી �ઈઝ છે. 

અન ે અગર ત ે �સુલમાનોની બ�રમાથંી લયે, 

અથવા એવા �સુલમાન પાસથેી લયે ક� એણ ે કાફર 
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પાસથેી લી�ુ ં છે એવી �ણ ન હોય, અથવા અગરચે 

કાફર પાસથેી લી�ુ ંહોય, પણ એ�ુ ં�મુાન હોય ક� એણ ે

એ�ુ ંઝબીહા હોવા સબંધંે તહેક�ક કર� જ હશ ેતો એ ગોશત 

અન ેચરબી ખાવી �ઈઝ ગણાશે. 
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(પ) ્નૂ : 

મસઅલદ ૯૭ : ઈનસાન�ુ ં્નૂ ન�સ છે અને 

દર�ક એવા હયવાન�ુ ં્નૂ પણ ન�સ છે, � ઊછળ�ને 

નીકળ�ુ ંહોય; તો � હયવાનો�ુ ં્નૂ ઊછળ�ન ેન નીકળે, 

ત ે�મક� માછલી, મચછર વગેર��ુ ં્નૂ પાક છે. 

મસઅલદ ૯૮ : જયાર� કોઈ હલાલ ગોશત 

હયવાનને શર�અત �જુબ �ઝબહ કરવામા ં આવે, અને 

સામાનય પમાણમા ં �ટ�ુ ં ્નૂ શર�રમાથંી વહ� જ�ુ ં

જોઈએ તટે�ુ ંવહ� �ય, તયાર પછ� તનેા શર�રમા ં� ્નૂ 

બાક� રહ� છે એ પાક છે. પણ અગર �ાસ ખ�ચવાને કારણે 
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અથવા હયવાન�ુ ંમા�ુ ં�ચા ભાગમા ંરાખ�ેુ ંહોવાથી ્નૂ 

પા� ંશર�રમા ંવળે, તો એ ન�સ ગણાશે. 

મસઅલદ ૯૯ : �રુઘીના �ડામા ંજો ્નૂ�ુ ંટપ�ંુ 

દ�ખાય, તો તનેાથી પરહ�ઝ કરવી એહતીયાત ે�સુતહબ છે; 

અન ેજો એ ્નૂ �ડાની જરદ�મા ંહોય, તો તનેા ઉપર�ુ ં

ના�ુક પડ જયા ં �ધુી સલામત હોય, તયા ં �ધુી �ડાની 

સફ�દ� કોઈપણ ઈશકાલ વગર પાક ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧૦૦ : �ૂધ દોહતી વળેા કોઈક વાર 

� ્નૂ પડ� છે ત ેન�સ છે, અન ે�ૂધન ેન�સ કરશ.ે 

મસઅલદ ૧૦૧ : દાતંમાથંી નીકળ�ુ ં્નૂ અગર 
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� ૂકં સાથ ે ભળ� જઈ અદશય થઈ �ય, તો ત ે � ૂકંથી 

પરહ�ઝ કરવી વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૧૦ર : કોઈ વાર લાગી જવાથી નખ 

ક� ચામડ� નીચ ે્નૂ �મી �ય છે, તનેી અગર હાલત 

એવી થાય ક� તને ે્નૂ તર�ક� ન ઓળખવામા ંઆવ ેપાક 

ગણાશે; અન ેઅગર ્નૂ ગણાય તો ન�સ છે. 

તો અગર નખ ક� ચામડ�મા ંછ�દ પડ� �ય; અને 

વ� ક� �સુલ માટ� ત ે છ�દમાથંી લોહ� બહાર કાઢ�ન ે

તહારત કરવામા ં વધાર� પડતી તકલીફ થતી હોય, તો 

તયમ�મુ કર�ુ ંજોઈએ. 
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મસઅલદ ૧૦૩ : અગર કોઈ શખસન ેખબર ન 

હોય ક� ચામડ� નીચ ે�મ�ેુ ંલોહ� છે યા ચોટ લાગવાથી 

શર�રના માસંની એવી હાલત થઈ ગઈ છે, તો એન ેપાક 

ગણશ.ે 

મસઅલદ ૧૦૪ : ખાવા�ુ ંપકાવતી વળેા અગર 

એક ટ��ુ ં્નૂ�ુ ંતમેા ંપડ�, તો તમામ ખાવા�ુ ંઅન ેવાસણ 

એહતીયાત ે વા�જબની �એ ન�સ થય�ેુ ં ગણાશે. 

ઉકાળવાથી ક� આગની ગરમીથી એ પકવાન પાક ન�હ 

થાય. 

મસઅલદ ૧૦પ : ઝખમ �ઝાતી વળેા તનેી 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 146 

ચાર�કોર પ� વગેર� થાય છે, તમેા ંઅગર ્નૂ ભળ� ગ�ુ ંન 

હોય તો પાક ગણાશ.ે 
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(૬ - ૭) �તૂરદ  અને �વુવર : 

મસઅલદ ૧૦૬ : �ૂતરો અન ે�વુવર � જમીન 

ઉપર વસવાટ કર� છે. તનેા વાળ, હાડકા,ં પ�ં, નખ અને 

તનેા શર�રની દર�ક ��બુત-પવાહ� સ�હત ન�સ છે. 

દ�રયાઈ �ૂતરા અન ે�વુવર પાક છે. 
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(૮)  કાાફર : 

મસઅલદ ૧૦૭ : � શખસ ્દુાની હ�સત અથવા 

તનેા એક હોવા સબંધંે ઈનકાર કર� ત ેકા�ફર છે. એવી જ 

ર�ત ે �લુાત ( એટલ ે ક� �ઓ ઈમામો ( અ.સ.) માથંી 

કોઈપણ એક ન ે ્દુા તર�ક� માન ે અથવા તને ે ્દુાનો 

અવતાર વગેર� ગણ ે) અન ેખાર�ઓ તથા નાસીબીઓ 

(એટલ ેક� �ઓ ઈમામો અ.સ. થી �ુશમની વયકત કરતા 

હોય ) ન�સ છે. એ જ �ુકમ એ લોકોનો છે ક� �ઓ 

ન�વુવતનો ઈનકાર કર� અથવા દ�નના જ�ર� એહકામ, 

�મક� નમાઝ, રોઝા વગેર�નો �ણી-સમ�ને ઈનકાર કર�. 
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અન ેએહલ�ેકતાબ (ય�દૂ�ઓ અન ે �ખસતીઓ) ક� 

�ઓ હઝરત મોહમમદ �સુ�ફુા (સ.અ.વ.) ની ન�વુવતને 

માનય રાખતા નથી, તઓે મશ�રૂ કોલ પમાણે ન�સ છે, 

પણ તમેની તહારત અસભંિવત નથી.અલબ� તમેનાથી 

�ૂર રહ��ુ ંબહેતર છે. 

મસઅલદ ૧૦૮ : કા�ફર�ુ ંઆ્ુયં શર�ર વાળ, 

નખ અન ેતનેી સવર ��બુતો (પવાહ�ઓ) સ�હત ન�સ 

છે. 

મસઅલદ ૧૦૯ : અગર કોઈ નાબા�લગ 

બચચાના ંમા-બાપ અથવા દાદા-દાદ� કા�ફર હોય, તો એ 
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બચ�ુ ં પણ ન�સ ગણાશે. અલબ�, અગર એ બચ�ુ ં

સમજદાર અને પારખશ�કતવાવં હોય અન ે પોતાને 

��ુસલમ �હ�ર કર� તો એ પાક ગણાશ.ે અગર 

માિવતોમાથંી ક� દાદા-દાદ�માથંી એક �સુલમાન હોય, તો 

પછ� મસઅલા ર૧૭ મા ંજણાવલે શરતો �જુબ એ બચ�ુ ં

પાક ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧૧૦ : � શખસ માટ� એ ખબર ન 

હોય ક� �સુલમાન છે ક� ન�હ, અન ેતનેા ઈસલામ માટ� કોઈ 

િનશાની પણ ન હોય તો એ પાક ગણાશે, પણ 

�સુલમાનને લગતા બી� �ુકમો તને ે લા� ુ ન�હ પાડ� 
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શકાય. �મક�  ત ે ��ુસલમ �ીન ે ન�હ પરણી શક�, તમેજ 

�સુલમાનોના કબસતાનમા ંતનેે દફન ન�હ કરવામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ ૧૧૧ : � શખસ બાર ઈમામોમાથંી 

કોઈન ેપણ �ુશમનીને કારણે ��ૂ ંબોલે, એ શખસ ન�સ 

છે. 
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(૯) શરાહ : 

મસઅલદ ૧૧ર : શરાબ ન�સ છે, અને 

એહતીયાત ે �સુતહબની �એ દર�ક એવી ચીજ ક� � 

ઈનસાનને મસત કર� અન ે નશો આપે, અગર એ એના 

અસલ �પમા ંપવાહ� હોય તો ન�સ ગણાશે, પણ અગર 

ભાગં, ચરસ વગેર�ની �મ અસલથી પવાહ� ન હોય તો એ 

પાક ગણાશે, અગરચ ે પાછળથી તમેા ં પાણી ઉમરેવામા ં

આવ.ે 

મસઅલદ ૧૧૩ : ઔદો�ગક આલકાહોલ ક� �નો 

ઉપયોગ દરવા�, બાર�ઓ, મજે, ્રુશી વગેર�ને  રંગ 
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કરવા માટ� થાય છે, તનેા સવ� પકારો પાક છે. 

મસઅલદ ૧૧૪ : અગર દાર ક� દારનો રસ 

પોતમળેે અથવા પકાવવાથી જોશ મારતો થાય તો તે 

પાક છે, પણ તનેો આહાર હરામ છે. 

મસઅલદ ૧૧પ : ખ�ૂર, ક�સમીસ  ક� �કૂ� દાર 

અન ેતનેો રસ અગર જોશ માર� ુ ંથાય તો એ પાક છે, 

અન ેતનેો આહાર હલાલ છે. 

મસઅલદ ૧૧૬ : �કાઅ ક� � જવથી 

બનાવવામા ંઆવલેો શરાબ છે, અન ેત ે“આબ ેજવ” પણ 

કહ�વાય છે ત ેહરામ છે, પણ તનેા ન�સ હોવામા ંઈશકાલ 
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છે. 

�કાઅ િસવાય ડોકટરોની દોરવણીથી � જવ�ુ ં

પાણી (BARLEY WATER) પીવાય છે એ પાક છે. 
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(૧૦) ન�સત ખાનાર �યવાનનદ પરસેવદ : 

મસઅલદ ૧૧૭ : � �ટ ન�સત ખાય, અન ે

દર�ક એ હયવાન ક� �ણ ે ઈનસાનની ન�સત ખાવાની 

આદત પાડ� હોય, તનેો પરસવેો ન�સ છે. 

મસઅલદ ૧૧૮ : � શખસ હરામ કાયરથી 

જનાબતની હાલતમા ંદાખલ થાય તનેો પરસવેો પાક છે, 

અન ેએહતીયાત ે�સુતહબી છે ક� પરસવેા સાથ ેનમાઝ ન 

પડ�; કોઈ શખસ હયઝવાળ� �ી સાથ ે�ણી-જોઈન ેસભંોગ 

કર� તો એ હરામ રસત ેજનાબતમા ંદાખલ થયલેો ગણાશે. 

મસઅલદ ૧૧૯ : � સમય ે�ી - સમાગંમ હરામ 
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છે, �મક� માહ� રમઝનમા ંરોઝાની હાલતમા ંકોઈ પોતાની 

�ી સાથ ેસભંોગ કર�, તો એનો પરસવેો હરામનો પરસવેો 

ગણાશ ેન�હ. 

મસઅલદ ૧ર૦ : અગર કોઈ શખસ હરામ 

કાયરથી જનાબતમા ં દાખલ થાય, અન ે �સુલને બદલે 

તયમ�મુ કર�, અન ેતયમ�મુ બાદ તને ેપરસવેો વળે, એ 

પરસવેાનો �ુકમ તયમ�મુથી પહ�લાનંા પરસવેા �વો 

રહ�શ.ે 

મસઅલદ ૧ર૧ : અગર કોઈ શખસ હરામ રસતે 

જનાબતમા ં દાખલ થાય, અન ે તયારપછ� હલાલ ર�તે 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 157 

સભંોગ કર� તો એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� નમાઝમા ં

પોતાના પરસવેાથી પરહ�ઝ કર�; અન ેઅગર પહ�લા ંહલાલ 

ર�ત ેજનાબતમા ંદાખલ થયો હોય અન ેપછ� હરામ કાયર 

��મ આપે, તો તનેા પરસવેાનો �ુકમ હરામ પરસવેાનો 

નથી. 
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ન�સત સા�હત તવાના પકાર  : 

મસઅલદ ૧રર : કોઈ પણ વસ�નુી ન�સત 

તર ર�તે સા�બત થઈ શક� : 

(૧) જયાર� ઈનસાન પોત ે ખાતી ધરાવતો હોય, 

અથવા ઈ�તમનાન પા્ત કર� ક� ફલાણી વસ� ુ

ન�સ છે; અન ેઅગર ફકત �મુાન હોય ક� એ 

ન�સ છે, તો પરહ�ઝ કરવી વા�જબ નથી. એ 

કા�નૂની �એ �હ�ર હોટ�લો ક� ર�સટોરા ં �મા ં

લાપરવા લોકો પાક-ન�સ નો ખયાલ રાખયા 

વગર જમ ે છે, તમેા ંઅગર ઈનસાનને ઈ�તમનાન 
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ન હોય ક� � ખાવા�ુ ંતમેા ંપીરસવામાઆંવે છે તે 

ન�સ છે, તો તમેા ંકોઈ વાધંો નથી. 

(ર) જયાર� કોઈ વસ� ુતનેા કબ�મા ંહોય, એ જણ 

પોત ે કહ� ક� તે  ન�સ છે, અન ે એ શખસ 

િવ�ાસપાત હોય, દાખલા તર�ક� પતની ક� નોકર ક� 

નોકરડ� ઘરના ંઠામ-વાસણો વગેર� ક� � એમની 

દ�ખર�ખ હ�ઠળ હોય છે, એના િવષે જણાવે છે એ 

ન�સ છે તો એ સામાનય રહ�શે.  

(૩) જયાર� બ ેઆ�દલ ��ુષો કહ� ક� ફલાણી વસ� ુ

ન�સ છે, પણ તમેા ંએ શતર છે ક� એમની આ 
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સારીનો સબંધં ન�સતના કારણ સાથ ેહોય. 

મસઅલદ ૧ર૩ : અગર કોઈ શખસ મસઅલાથી 

અ�ણ હોવાને કારણ ેન  �ણતો હોય ક� ફલાણી વસ� ુ

ન�સ ગણાય ક� પાક, �મક� એ ન �ણતો હોય ક� �દર�ુ ં

પાયખા�ુ ંપાક ગણાય ક� ન�સ, તો એના માટ� જ�ર� છે 

ક� એ મસઅલા િવષ ે �છૂ�ને �ણી લય,ે પણ જો એ 

મસઅલો �ણતો હોય અને શક કર� ક� ફલાણી વસ� ુ

ન�સ વસ� ુ છે ક� ન�હ, �મક� શક કર� ક� ફલા�ુ ંપવાહ� 

લોહ� છે ક� ન�હ અથવા એ લોહ� મચછર�ુ ંછે ક� ઇનસાન�ુ,ં 

તો આવા સજંોગોમા ંતને ેપાક ગણશ ેઅન ેતે  િવષે 
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�છૂપરછ ક� તપાસ કર�ુ ંવા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૧ર૪ : અગર કોઈ ન�સ વસ� ુમાટ� 

શકંા થાય ક� એ પાક થઈ ગઈ હશ ેક� ક�મ, તો એ વસ� ુન ે

ન�સ �ણ�ુ;ં અન ેઅગર પાક વસ� ુમાટ� શકંા �ગે ક� 

કદાચ ન�સ થઈ હશે, તો એન ેપાક ગણ�ુ.ં અન ેઅગરચ ે

તનેી પાક�ઝગી ક� ન�સત િવષ ે�ણી લવેાની શ�તા 

હોય, તો પણ તપાસ કરવી જ�ર� નથી. 

મસઅલદ ૧રપ : અગર કોઈ �ણતો હોય ક� બ ે

વાસણ ક� બે �લબાસમાથંી એક ન�સ છે, અન ેતે તનેો 

ઉપયોગ કરવા માગંતો હોય, પણ ખબર ન હોય ક� એ 
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બમેાથંી � ુ વાસણ ક� �લબાસ ન�સ છે, તો બનંથેી 

પરહ�ઝ કરવી જોઈએ. 

પણ અગર એક શખસન ેખબર ન હોય ક� પોતાનો 

�લબાસ ન�સ થયો છે ક� બીજો �લબાસ ક� � તનેા 

કબ�મા ંનથી અન ેકોઈ બી�ની મા�લક�મા ંછે, તો એવા 

સજંોગમા ંપોતાના �લબાસ થી પરહ�ઝ કરવી જ�ર� નથી. 
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પાક ચીજ �ાર� ન�સ તાય છે ? 

મસઅલદ ૧ર૬ : અગર કોઈ પાક વસ�નુો 

મળેાપ ન�સ વસ� ુસાથે થાય, અન ેબનં ેયા બમેાથંી એક 

એટલી ભીની હોય ક� ભીનાશ એકમકે ન ેઅસર કર�, તો 

પાક વસ� ુ ન�સ થઈ જશે. મશ�રૂ એ છે ક� ન�સ 

થયલેી વસ� ુ કોઈ પણ શક િવના તનેા સમાગંમમા ં

આવતી દર�ક વસ�નુ ેન�સ કરશ,ે પરં� ુકંઈક વસીલાઓ 

બાદ પણ પરંપરાગત એ ન�સત પસા�રત થતી રહ�, એ 

બાબત ઈશકાલથી ખાલી નથી. બલક� અ�કુ તબકક� 

તહારતનો �ુકમ �ર� થશ.ે 
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દાખલા તર�ક� અગર જમણો હાથ પશેાબ ને 

અડવાથી ન�સ થાય, અન ે એ હાથ ભીનાશની સાથે 

ડાબા હાથન ેઅડ�, તો ડાબો હાથ પણ ન�સ થશ;ે અન ેએ 

ડાબો હાથ �કૂાઈ ગયા બાદ કોઈ ભીના કપડાનંે અડ� તો 

એ �લબાસ ન�સ ગણાશે, પણ એ �લબાસ જયાર� �કુાઈ 

ગયા બાદ કોઈ  બી� ભીનાશવાળ� વસ�નુા સમાગંમમા ં

આવે, તો એ વસ� ુન�સ ન�હ થાય. 

દર�ક સજંોગમા જયાર� ભીનાશ એટલી ઓછ� હોય 

ક� સામવેાળ� વસ�મુા ંતનેી અસર ન પહ�ચતી હોય તો તે 

પાક વસ�નુે ન�સ ન�હ કર�, અગરચ ે એ ન��લુ 
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અયનન ેઅડ�. 

મસઅલદ ૧ર૭ : જયાર� કોઈ પાક વસ�નુો 

મળેાપ ન�સ વસ�થુી થાય, અન ે ઈનસાન શક કર� ક� 

બનંમેાથંી યા બમેાથંી એક વસ�મુા ંભીનાશ હતી ક� ન�હ, 

તયાર� એવા સજંોગમા ં પાક વસ� ુ ન�સ થયલેી ન�હ 

ગણાય. 

મસઅલદ ૧ર૮ : અગર એક શખસ ન �ણતો 

હોય ક� બ ે વસ�ઓુમાથંી કઈ પાક છે અન ે કઈ ન�સ, 

અન ે તયારબાદ કોઈ પાક વસ� ુ એ બમેાથંી કોઈ એક 

વસ�નુ ેભીનાશ સાથ ેઅડ� તો એથી પરહ�ઝ વા�જબ નથી, 
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પણ અગર એ બ ેવસ�ઓુ અગાઉ ન�સ થયલેી હોય એ 

હાલતમા ં બી� કોઈ પાક ભીની વસ� ુ તનેા સમાગંમમા ં

આવી હોય, તો પછ� ન�સ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧ર૯ : જમીન ક� કપ�ુ ં વગેર� જો 

ન�સ થાય, અન ેતમેા ંભીનાશ હોય, તો �ટલા ભાગમા ં

ન�સત પહ�ચી હોય એ જ ભાગ ન�સ ગણાશ ેબાક�નો 

ભાગ પાક ગણાશે  એ જ �ુકમ કાકડ�, તર�ચૂ વગેર�ને 

લા�ુ ંપડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૦ : ચાસણી, તલે, ઘી વગેર� અગર 

એવી ર�ત ે પવાહ� હોય ક� તમેાથંી અ�કુ ભાગ ઉપાડ� 
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લવેાથી જગયા ખાલી ન પડતી હોય, તો તમેાનંો કોઈ પણ 

એક નાનકડો ભાગ ન�સ થઈ જતા ં તમામ ન�સ 

ગણાશે, પણ અગર એટ�ુ ંઘટ ક� �મ�ે ુ હોય ક� અ�કુ 

ભાગ કાઢ� લવેાથી જગયા ખાલી પડતી હોય, અગરચે 

આગળ જતા ંએ ફર�થી ભરાઈ �ય, તો માત એટલી જ 

જગયા ન�સ ગણાશે, જયા ંન�સત પહ�ચી હોય. દાખલા 

તર�ક� જો તમેા ં�દર�ુ ંપાયખા�ુ ંપડ�, તો � જગયાએ એ 

પાયખા�ુ ંપડ�ુ ંહોય, તટેલો જ ભાગ ન�સ ગણાશે અન ે

બાક�નો ભાગ પાક છે. 

મસઅલદ ૧૩૧ : અગર માખી ક� એ �તના ં
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�વડા ં ભીની ન�સ વસ� ુ ઉપર બસેે અન ે તયાર બાદ 

ભીની પાક વસ� ુઉપર આવીને બસેે, તો અગર ભરોસો 

હોય ક� ન�સત સાથે લઈને બઠે� છે તો એ પાક વસ� ુ

ન�સ થઈ જશે. પણ અગર એવી �ણ ન હોય તો એ 

પાક રહ�શ.ે 

મસઅલદ ૧૩ર : શર�ર ઉપર � જગયાએ 

પરસવેો હોય એ ન�સ થાય, અન ે એ પરસવેો વહ�ને 

શર�રના બી� ભાગો �ધુી પહ�ચ,ે તો જયા ંએ પરસવેો 

પહ�ચશે તયા ંએ ભાગ પણ ન�સ થયો ગણાશે, પણ જો 

એ પરસવેો બી� �ાયં ન પહ�ચ,ે તો શર�રના બાક�ના 
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ભાગો પાક રહ�શ.ે 

મસઅલદ ૧૩૩ : અગર નાક વાટ� ગળા વાટ� 

નીકળતા સળેખમ, બલગમ, કફ વગેર�મા ં્નૂ જણાય તો 

�ટલી જગયાએ ્નૂની અસર થઈ હોય એટલી જગયા 

ન�સ અન ેબાક�નો ભાગ પાક ગણાશે; અન ેજો ્નૂવાળો 

ભાગ મોઢાની બહારના ભાગને ક� નાકને અડ� તો �ટલી 

જગયાએ ઈનસાનને યક�ન હોય ક� ન�સ થઈ છે, તટેલી 

જગયા પાક કરવી જોઈએ; અન ેઅગર કોઈ જગયાએ એ 

ન�સત પહ�ચવા બારામા ંશક હોય તો એ જગયાને પાક 

સમજવી. 
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મસઅલદ ૧૩૪ : અગર કોઈ લોટાના ત�ળયામા ં

કા�ુ ં ક� િછદ હોય, અન ે એન ે ન�સ જમીન ઉપર 

રાખવામા ં આવે, તયારબાદ એ લોટાની �દર�ુ ં પાણી 

વહ�� ુ ંબધં થાય, �થી ત�ળયા પાસ ેજમીન ઉપર એકિતત 

ન�સ પાણી અન ે લોટાની �દર�ુ ં પાક પાણી  એક જ 

ગણાય, તો લોટામા ંરહ��ુ ંપાણી ન�સ ગણાશે, પણ જો 

લોટામાથંી પાણી જોશભરે વહ�� ુ ંરહ� તો ન�સ ન�હ થાય. 

મસઅલદ ૧૩પ : કોઈ વસ� ુ અગર શર�રની 

�દર દાખલ થયા બાદ ન�સતન ે મળે, પણ બહાર 

આવયા પછ� તમેા ંન�સત ન દ�ખાય, તો એ વસ� ુપાક 
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ગણાશ.ે એ ર�ત ેપાયખાનાની જગયા એનેીમાના સાધનો ક� 

પાણી દાખલ કરવામા ંઆવે અથવા શર�રમા ંસોય ક� ચા�ુ 

ભ�કવામા ંઅન ેબહાર આવતા ંતમેા ંન�સતનો કોઈ ભાગ 

ન દ�ખાય, તો એ ન�સ નથી. એ જ �ુકમ � ૂકં ક� 

સળેખમનો છે ક� જો મોઢા ક� નાકની �દર ્નૂન ેમળે, 

પણ બહાર આવતા ંતમેા ં્નૂ ન દ�ખાય તો પાક ગણાશે. 
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ન�સતદના  એ�કામ : 

મસઅલદ ૧૩૬ : �ુરઆન ેમ�દના અરરો અને 

પાનાઓંન ેબ�ેુરમતીના આશયથી ન�સ કરવા હરામ છે; 

અન ે જો ન�સ થાય તો તરત જ િવના િવલબં ે તનેે 

પાણીથી પાક કરવા જોઈએ; બલક� બ�ેુરમતીનો ઈરાદો ન 

હોય તો પણ એહતીયાત ેવા�જબની �એ તને ેન�સ કરવા 

હરામ છે અન ેતરત જ પાક કરવા વા�જબ છે. 

મસઅલદ ૧૩૭ : અગર �ુરઆન ેમ�દ�ુ ં�લદ 

ન�સ થઈ �ય, અન ે તમે થવાથી �ુરઆને મ�દની 

�ુરમત જળવાતી ન હોય, તો તને ેપાક કરવી વા�જબ છે.  
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મસઅલદ ૧૩૮ : �ુરઆન ેમ�દન ે્નૂ, �રુદાર 

વગેર� ન��લુ અયન ઉપર �કૂ�ુ,ં અગરચે એ ન��લુ 

અયન �કૂાઈ ગ�ુ ંહોય, અગર બ�ેુરમતી�ુ ંકારણ બન�ુ ં

હોય, તો તમે કર�ુ ંહરામ છે. 

મસઅલદ ૧૩૯ : �ુરઆન ે મ�દને ન�સ 

શાહ�થી લખ�ુ ં ચાહ� ત ે એક જ અરર ક�મ ન હોય, 

�ુરઆનન ે ન�સ કરવાનો �ુકમ ધરાવ ે છે; અન ે અગર 

એવી ર�ત ેલખાય તો તનેે પાણીથી પાક કર�ુ,ં અથવા 

� ૂસંી નાખ�ુ ંક� �થી સદંતર બાક� ન રહ�. 

મસઅલદ ૧૪૦ : અગર કા�ફરને �ુરઆન ેમ�દ 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 174 

દ�વાથી તનેી બ�ેુરમતી થતી હોય તો દ��ુ ંહરામ છે; અને 

તનેી પાસથેી પા� ંલઈ લ�ેુ ંવા�જબ છે. 

મસઅલદ ૧૪૧ : અગર �ુરઆને  મ�દ�ુ ંપા�ુ ં

યા કોઈ પણ વસ� ુક� �ની �ુરમત �ળવવી વા�જબ છે, 

�મક�, એવો કાગળ ક� �ના ઉપર અલલાહ�ુ ંક� પયગમબર 

અથવા ઈમામ�ુ ંનામ લખ�ેુ ંહોય, ત ેસડંાસમા ંપડ� �ય, 

તો ગમ ે ત ે ખચ� તને ે તયાથંી કાઢ�ન ેપાણીથી  પાક કર� 

લ�ેુ ંવા�જબ છે; અન ેજો તમે કર�ુ ંશ� ન હોય, તો એ 

સડંાસનો એટલા સમય �ધુી ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ ક� 

ખાતી થાય  ક� હવ ેએ કાગળ�ુ ંનામ-િનશાન બાક� ન�હ 
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રહ�ુ ંહોય. એવી જ ર�ત ેઅગર ખાક� િશફા હઝરત ઈમામ 

�ુસનૈ (અલ�યહસસલામ)  સડંાસમા ં પડ� �ય અન ે તનેે 

બહાર કાઢવી અશ� હોય, તો �યાં �ધુી ખાતી ન થાય 

ક� એ ખાક� િશફાના ંકોઈ િનશાન બાક� ન�હ હોય, તયા ં�ધુી 

એ સડંાસનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. 

મસઅલદ ૧૪ર : ન�સ થયલેી કોઈ પણ 

વસ�નુ ે ખા�ુ ં ક� પી�ુ ં હરામ છે; અન ે એ જ ર�તે કોઈ 

બી�ન ે ન�સ વસ��ુુ ં ખવડાવ�ુ ં હરામ છે, પણ નાના 

નાના બચચાઓને ક� દ�વાનાન ેન�સ ખોરાક  ખવડાવવો 

દ�ખીતી ર�ત ે �એઝ છે. અગર બચ�ુ ં ક� પાગલ શખસ 
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પોત ેન�સ ખોરાક ખાય, યા પોતાના ન�સ થયલેા હાથો 

વડ� ખોરાકન ેન�સ કર�ન ેખાવા માડં� તો એન ેઅટકાવવો 

જ�ર� નથી. 

મસઅલદ ૧૪૩ : કોઈ પણ ન�સ વસ� ુ

વહ�ચવી ક� ઉધાર આપવી એ શરત ે�ઈઝ છે ક� એ વસ� ુ

પાક થઈ શકતી હોય. પણ ખર�દનાર ક� ઉધાર લનેારને 

એ વસ� ુન�સ હોવા િવષે ખબર આપવી હે સજંોગોમા ં

જ�ર� છે :  

(૧) અગર ખબર ન આપવાથી એ શખસ વસ�નુો 

ઉપયોગ એવી ર�ત ે કર� ક� વા�જબ �ુકમ�ુ ં
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ઉલધંન થાય, �મક� એ ન�સ વસ�નુે ખાવા-

પીવા માટ� વાપર�. એ િસવાયના સજંોગોમા ંખબર 

આપવી જ�ર� નથી. 

(ર) અગર  એવી ઉમમીદ હોય ક� તને ે�ણ કર� 

દ�વાથી એ �જુબ ત ે અમલ કરશ.ે અગર તવેી 

ઉમમીદ ન હોય તો પછ� �ણ કરવી વા�જબ 

નથી. 

મસઅલદ ૧૪૪ : અગર કોઈ શખસ �ુએ ક� કોઈ 

માણસ ન�સ થયલેી વસ� ુખાઈ રહો છે, અથવા ન�સ 

�લબાસમા ંનમાઝ પડ� રહો છે, તો ત ેતનેે એ િવષ ે�ણ 
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કરવાની જ�રત નથી. 

મસઅલદ ૧૪પ :  ઘરમાં  કોઈ જગયા અથવા 

ગાલીચો, ફશર વગેર� ન�સ હોય, અન ેઘરધણી �ુએ ક� 

આવલેા મહ�માનો�ુ ં શર�ર ક� કપડા ં ભીનાશ સાથ ે એ 

ન�સતના સમાગંમમા ંઆવે છે, તો અગર એ ન�સત 

માટ� પોતે કારણ�પ બનયો હોય, તો ઉપરોકત બ ેશરતોમા ં

મહ�માનોન ે�ણ કર� દ�વી જ�ર� છે. 

મસઅલદ ૧૪૬ :  અગર  ઘરધણી ખાતી વળેા 

�ણી લય ેક� ખોરાક ન�સ થયો છે, તો ઉપર જણાવલેી 

બી� નબંરની શરત ેમહ�માનોન ેજણાવી દ�વી જ�ર� છે. 
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પણ અગર ઉપ�સથત મહેમાનોમાથંી કોઈ એક�ુ ં

એ બાબત તરફ ધયાન દોરાય, તો બી� મહ�માનોને 

વા�કફ કર�ુ ંતનેા માટ� વા�જબ નથી. 

અલબત, અગર એ શખસ બાક�ના મહ�માનો સાથે 

એવી ર�ત ે હળ�મળ�ન ે રહ�તો હોય ક� તમેના ન�સ 

થવાથી પોતે ન�સતમા ં �બુતલેા થઈન ે શર�અતના 

�ુકમો�ુ ં ઉલલઘંન કરવા મજ�રૂ બનતો હોય, તો પછ� 

તમેન ેજણાવી દ��ુ ંજ�ર� છે. 

મસઅલદ ૧૪૭ :  અગર  ઉધાર લીધલેી વસ� ુ

ન�સ થઈ �ય, તો એ બારામા,ં મસઅલા ૧૪૩ મા ં
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જણાવલેી શરતોને અ�લુરી, ધણીન ેજણાવી દ��ુ ંજ�ર� 

છે. 

મસઅલદ ૧૪૮ :  જો  કોઈ બાળક કહ� દ� ક� 

ફલાણી વસ� ુન�સ છે, અથવા પાણીથી પાક કર� દ�વામા ં

આવી છે, તો એ વાત માનય ન�હ રાખી શકાય. 

પણ જો એ બાળક બા�લગ થવાની આસપાસ 

હોય ; અન ેએ કહ� ક� ફલાણી વસ�નુ ેમ� પાણીથી પાક કર� 

છે, તો અગર એ વસ�નુો વપરાશ એના હાથમા ંહોય, યા 

તો એની વાત િવ�ાસપાત હોય, તો એની વાત માનય 

રાખી શકાશ.ે એવી જ ર�તે અગર એ કોઈ વસ�નુી 
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ન�સતની સારી આપ ેતો એ માનય રખાશે. 
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�તુ��રાત (પાક કરનાર� વસ�ઓુ) 

મસઅલદ ૧૪૯ : બાર વસ�ઓુ ન�સતન ેપાક 

કર� છે; અને એ વસ�ઓુ �તુહહરાત તર�ક� ઓળખાય છે : 

(૧) પાણી , (ર) જમીન, (૩) �રૂજ, (૪) ઈ�સતહાલા, (પ) 

ઈનક�લાબ, (૬) ઈનતકેાલ, (૭) ઈસલામ, (૮) તબઈયયત, 

(૯) અયને ન�સત�ુ ં �ૂર થ�ુ,ં (૧૦) ન�સ ખાનાર 

હયવાનનો ઈસતબરા, (૧૧) �સુલમાન�ુ ંગાયબ થઈ જ�ુ,ં 

(૧ર) ઝબીહાના શર�રમાથંી ્નૂ�ુ ંવહ� જ�ુ.ં 

એ સવર બાબતોનો ઉલલખે અહ� નીચ ેજણાવલેા 

મસઅલામા ંઆપીએ છ�એ.ે  



તવઝી�લુ મસાઈલ - 183 

(૧) પારી : 

મસઅલદ ૧પ૦ : ચાર શરતો �રૂ� થાય તો જ 

પાણી ન�સ વસ�ઓુન ેપાક કર� છે : 

(૧) પાણી  ચોખ્ુ-ંભળેસળે િવના�ુ-ં�તુલક 

હો�ુ ં જોઈએ. �ઝુાફ પાણી, �મક� 

�લુાબજળ ક� તર�ચૂનો રસ વગેર� કોઈ 

પણ ન�સ વસ�નુે પાક ન�હ કર�. 

(ર) પાણી પાક હો�ુ ંજોઈએ. 

(૩) ન�સ વસ�નુે પાક કરવા માટ� ધોતી 

વળેા �ઝુાફ ન થઈ �ય; અન ે� ધોવા 
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બાદ ફર� ધો�ુ ંવા�જબ નથી, એમા ંશરત 

છે ક� પાણી ન�સતનો રંગ, ગધં ક� સવાદ 

ધારણ ન કર�, એ િસવાયના ધોવામા ં

અગર પાણીનો રંગ-�પ બદલી �ય તો 

વાધંો નથી. દાખલા તર�ક� વસ� ુ �ુર ક� 

કલીલ પાણીથી ધોવાય, અન ે એન ે બે 

વાર ધો�ુ ંવા�જબ હોય, તો પહ�લી વાર 

ધોતી વળેા અગર રંગ-�પ બદલી �ય, 

અન ે તયાર બાદ બી� વાર ધોતી વળેા 

કોઈ ફ�રફાર ન જણાય, તો એ વસ� ુપાક 
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થઈ ગણાશ.ે 

(૪) તહારત માટ� પાણીથી ધોઈ લીધા 

બાદ ન��લુ અયનના ઝીણાઝીણા ભાગો 

ક� કણ, રજ વગેર� બાક� રહ� જવા ન 

પામ.ે 

કોઈપણ ન�સ વસ�નુ ે કલીલ પાણીથી પાક 

કરવા માટ� અ�કુ બી� શરતો પણ છે, �નો  ઉલલખે 

કરવામા ંઆવે છે :  

મસઅલદ ૧પ૧ : ન�સ વાસણ ક� ઠામના 

�દરના ભાગને કલીલ પણીથી તણ વાર ધો�ુ ંવા�જબ છે; 
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અન ેએહતીયાત ેવા�જબની �એ �ુર ક� �ર� પાણીથી પણ 

એ જ ર�ત ેતણ વાર ધો�ુ ંજોઈએ. 

અન ેએ વાસણ ક� �માથંી �ૂતરાએ પાણી વગેર� 

પી�ુ ંહોય, એન ેપથમ પાક માટ�થી ઘસ�ુ ંજોઈએ; અન ે

એ માટ� �ૂર કયાર બાદ કલીલ પાણી ક� �ુર અથવા 

�ર�પાણીથી બ ેવાર ધો�ુ ંજોઈએ. એવી જ ર�ત ેઅગર 

�ૂતરાએ વાસણ ચાટ�ુ ં હોય, અન ે એ વાસણમા ં ચાટ�લી 

કોઈ વસ� ુબાક� રહ� ગઈ હોય, તો ધોવા પહ�લા ંમાટ�થી 

ઘસ�ુ ંવા�જબ છે; અન ેજો �ૂતરાના મોઢા�ુ ં� ૂકં ક� લાળ 

કોઈ વાસણમા ં પડ�, તો એહતીયાત ે વા�જબની �એ તે 
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વાસણન ે માટ�થી ઘસવા બાદ તણ વાર પાણીથી ધો�ુ ં

જ�ર� છે. 

મસઅલદ ૧પર : � ઠામ અથવા વાસણમા ં

�ૂતરાએ મો�ંુ નાખ�ુ ં હોય, એ ઠામ�ુ ં મો�ંુ અગર તગં 

હોય, તો તમેા ંમાટ� નાખીને ્બૂ જોરથી હલાવ�ુ ંજોઈએ, 

�થી માટ� વાસણના દર�ક ભાગમા ં પહ�ચી �ય, અને 

તયારબાદ ઉપર જણાવયા �જુબ તનેે ધોવામા ં આવ.ે 

  

મસઅલદ ૧પ૩ : � વાસણન ે �વુવર� ચાટ�ુ ં

હોય, અથવા એમાથંી કોઈ પવાહ� પી�ુ ં હોય, અથવા 
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એમા ંજગંલી �દર મર� �ય, તો એ વાસણન ેકલીલ, �ુર 

ક� �ર� પાણીથી સાત વખત ધો�ુ ંજ�ર� છે, પણ માટ�થી 

ઘસ�ુ ંવા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૧પ૪ : � વાસણ શરાબથી ન�સ 

થઈ �ય તનેે તણ વાર ધો�ુ ંવા�જબ છે, ચાહ� કલીલ 

પાણી થી હોય ક� �ુર પાણીથી હોય, અથવા �ર� પાણીથી 

હોય, તમેા ંકોઈ ફ�ર નથી. 

મસઅલદ ૧પપ : અગર કોઈ �ંુજો ન�સ 

માટ�થી બનાવવામા ં આવયો હોય, અથવા ન�સ પાણી 

તમેા ંસ� ૂરણ ફર� વળ�ુ ંહોય, તો તવેા �ંુ�ને �ુર પાણીમા ં
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ક� �ર� પાણીમા ંએવી ર�ત ે�કૂવામા ંઆવ ેક� પાણી બધે 

પહ�ચી �ય, તો ત ેપાક થઈ જશ;ે અન ેઅગર કોઈ ઈચછે 

ક� �ંુ�ના �ત�રક ભાગન ેપણ પાક કર�, તો પછ� �ુર ક� 

�ર� પાણીમા ં �ંુ�ન ે એટલા સમય �ધુી રાખ ે ક� પાણી 

�ત�રક ભાગો �ધુી પહ�ચી શક�. 

હવ ે જો એ �ંુ�મા ં એવી ભીનાશ હોય ક� પાક  

પાણીન ે �ત�રક ભાગો �ધુી પહ�ચતા ં અટકાવ,ે તો 

પહ�લા ં �ંુ�ન ે�કૂાવવો જોઈએ; અન ે તયાર બાદ તનેે �ુર 

ક� �ર� પાણીમા ંરાખવો. 

મસઅલદ ૧પ૬ : ન�સ વાસણને કલીલ 
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પાણીથી પાક કરવાની હે ર�તદ છે : 

(૧) વાસણમા ંતણ વાર પાણી ભર�ન ેદર�ક 

વાર ખાલી કરવામા ંઆવ.ે 

(ર) બી� ર�ત  એ છે ક� વાસણમા ં અ�કુ 

પમાણમા ં પાણી ર�ડવામા ં આવે, અન ે એ 

વાસણન ે એવી ર�તે  હલાવવામા ં આવે ક� 

�દર�ુ ં પાણી દર�ક ન�સ જગયા �ધુી 

પહ�ચી �ય, તયાર પછ� એ પાણી બહાર 

ફ�ક� દ�વામા ંઆવ.ે આમ તણ વાર કરવાથી 

વાસણ પાક થઈ જશ.ે 
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મસઅલદ ૧પ૭ : અગર દ�ગ ક�  મટકા વગેર� 

મોટા વાસણો ન�સ થાય, તો એન ે અગર તણ વાર 

પાણીથી ભર�ન ે ખાલી કરવામા ં આવે, તો એ પાક થઈ 

જશ.ે એવી જ ર�ત ેઅગર  તમેા ં ઉપરથી તણ વાર એ 

પમાણ ેપાણી ર�ડવામા ંઆવે ક� દર�ક ્ણૂ ેએ પાણી જઈ 

પહ�ચે; અન ેત ેબાદ દર�ક વખત ે�દર ભ�ેુ ંથય�ેુ ંપાણી 

બહાર ફ�ક� દ�વામા ંઆવ ેતો એ પાક થશ,ે પણ એહતીયાતે 

�સુતહબ એ છે ક� બી� અન ે તી� વાર પાણી બહાર 

લાવવા માટ� � વાસણનો ઉપયોગ થતો હોય તને ેપણ 

પાણીથી પાક કર� લય.ે 
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મસઅલદ ૧પ૮ : અગર ન�સ તા�ં ુ વગેર� 

ધા�નુ ેપીગળાવીને પાણીથી ધોઈ લવેામા ંઆવે, તો તનેો 

બહારનો ભાગ પાક થયલેો ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧પ૯ : � તન�ુર ક� ભઠી પશેાબથી 

ન�સ થાય, તને ે પાક કરવાના અથ� જો ઉપરથી એક 

વાર એવી ર�ત ેતમેા ંપાણી ર�ડવામા ંઆવ ેક� ત ેદર�ક ્ણૂે 

અન ેજગયાએ પહ�ચે, તો એ તન�ુર પાક થય�ેુ ંગણાશે. 

જો ક� એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� આ કામ બ ેવાર ��મ 

આપે; પણ અગર પશેાબ િસવાય કોઈ બી� કારણ ેતન�ુર 

ન�સ થ�ુ ંહોય, તો ઉપર જણાવયા �જુબ એક જ વાર 
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�રૂ� ર�ત ે પાણી પહ�ચાડ�ુ ં કા�ફ છે; અન ે બહેતર છે ક� 

ત�રુની નીચ ેએક ખાડો ખોદવામા ંઆવે ક� �થી પાણી 

તમેા ંભ�ેુ ંથાય, અન ેત ેપાણી બહાર ફ�ક� દ�ધા બાદ એ 

ખાડો માટ�થી �રૂ� દ�વામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ ૧૬૦ : અગર કોઈ પણ ન�સ વસ�નુે 

�ુર અથવા �ર� પાણીમા ંએકવાર એવી ર�ત ે�ુબાડવામા ં

આવ ેક� �થી તનેા દર�ક �હસસામા ંપાણી પહ�ચી વળે, તો 

એ ન�સ વસ� ુ પાક થઈ જશ;ે અન ે અગર એ વસ� ુ

ગાલીચો ક� �લબાસ હોય,તો તને ેનીચોવ� ુક� પગના જોર� 

દબાવ�ુ ં વગેર� જ�ર� નથી. અલબ�, જયાર� �લબાસ ક� 
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શર�ર પશેાબ થી ન�સ થાય, તયાર� �ુર પાણીથી બ ેવાર 

ધો�ુ ંજ�ર� છે. 

મસઅલદ ૧૬૧ : અગર પશેાબ ન ેકારણે ન�સ 

થયલેી ચીજને કલીલ પાણીથી પાક કરવાનો ઈરાદો હોય, 

તો એક વાર તનેા પર પાણી ર�ડ�,અન ેતમેાથંી પાણી વહ� 

ગયા બાદ એ ચીજ મા ંપશેાબ�ુ ંિનશાન ન રહ� તો એ 

પાક ગણાશ,ે િસવાય �લબાસ અન ેશર�ર, ક� ત ેમાટ� જ�ર� 

છે ક� બ ેવાર પાણી  ર�ડવામા ંઆવ�, તયાર બાદ એ પાક 

થશ.ે  

કલીલ પાણીથી જયાર� લીબાસ ક� ગાલીચા 
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વગર�ન ેપાક કરવામા ંઆવે, તયાર�  તનેે નીચોવ�ુ ંઅથવા 

દબાવ�ુ ંજ�ર� છે, �થી તમેા ંરહ� ગય�ેુ ંપાણી વહ� �ય  

મસઅલદ ૧૬ર : અગર કોઈ વસ� ુ�ૂધ પીતા 

બાળકના પશેાબથી ન�સ થાય, � બાળક �ૂધ િસવાય 

કોઈ અનાજ ન લ�ે ુ ંહોય, અન ેતનેી ઉમર બ ેવષરની નીચે 

હોય,જો એ વસ� ુઉપર એક વાર એ ર�ત ેપાણી ર�ડવામા ં

આવ ે ક� દર�ક ભાગમા ંપહ�ચી �ય, તો પાક થઈ જશે. 

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� બી� વાર પણ પાણી ર�ડવામા ં

આવે; પણ ગાલીચા, �લબાસ વગેર� માટ� નીચોવવા ક� 

દબાવવાની જ�રત નથી. 
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મસઅલદ ૧૬૩ : અગર કોઈ ચીજ પશેાબ 

િસવાય બી� કોઈ કારણસર ન�સ થઈ હોય, તો 

ન�સત �ૂર કયાર બાદ તનેા ઉપર એકવાર કલીલ પાણી 

ર�ડ� અન ેવહ�વડાવવાથી એ પાક થઈ જશ,ે પણ �લબાસ 

અન ેગાલીચા વગેર� માટ� જ�ર� છે ક� તને ેનીચોવવા ક� 

દબાવવામા ંઆવે, �થી તમેા ંરહ� ગય�ેુ ંપાણી �ૂર થાય. 

મસઅલદ ૧૬૪ : અગર ન�સ થઈ ગયલેી 

ચટાઈ ક� � દોર�થી વણીને બનાવવામા ંઆવી હોય, તનેે 

�ુર ક� �ર� પાણીમા ં �ુબાડવામા ં આવે, તો અયન 

ન�સત �ૂર થઈ ગયા બાદ એ ચટાઈ પાક થઈ જશે, 
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પણ અગર કલીલ પાણીથી પાક કરવાનો ઈરાદો હોય, તો 

દર�ક કોિશશથી તને ેનીચોવ�ુ ંક� દબાવ�ુ ંજ�ર� છે ક� �થી 

તમેાથંી ધોવન�ુ ં પાણી અલગ થઈ �ય, ચાહ� ત ે માટ� 

પગથી ક� લાતોથી મહ�નત કરવી પડ�. 

મસઅલદ ૧૬પ : અગર સા�,ુ ઘ�, ચોખા 

વગેર�નો બહારનો �હ�ર ભાગ ન�સ થાય,તો તને ે �ુર ક� 

�ર� પાણીમા ં �ુબાડવાથી પાક થઈ જશ;ે પણ જો તનેો 

�દરનો ભાગ ન�સ થયો હોય, અન ે �ુર ક� �ર� પાણી 

ચો�સ અન ે ખાતી�વૂરક ર�ત ે �દર �ધુી પહ�ચ,ેતો તે 

પણ પાક થઈ શકશે, પરં� ુ દ�ખીતી ર�ત ે જણાય છે ક� 
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સા� ુઅન ેએવી વસ�ઓુમાં ચોખ્ુ,ં �તુલક પાણી �દરના 

ભાગો �ધુી ન�હ પહ�ચ.ે 

મસઅલદ ૧૬૬ : અગર ઈનસાન શક કર� ક� 

સા�નુી �દરના ભાગ �ધુી ન�સ પાણી પહ�ચી ગ�ુ ંહશે 

ક� ન�હ, તો સા�નુી �દરનો ભાગ પાક જ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧૬૭ : અગર ચાવલ ક� ગોશત 

વગેર�ના �હ�ર� ભાગો ન�સ થઈ �ય, તો એન ે પાક 

વાસણમા ં ક� પાતમા ં �કૂ� તનેા ઉપર એક વાર પાણી  

ર�ડ�ુ;ં અન ેતે બાદ એ વાસણમાથંી પાણી ઢોળ� દ�તા ંએ 

ચાવલ ક� ગોશત વગેર� પાક થઈ જશ,ે પણ અગર ન�સ 
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વાસણમા ં�કુવામા ંઆવે, તો ઉપર જણાવયા પમાણ ેતણ 

વાર કર�ુ ંપડશ,ે �ન ેપ�રણામે એ વાસણ પણ પાક થઈ 

જશ.ે 

અગર કપડા ં વગેર�ન ે વાસણમા ં�કૂ�ન ે પાક 

કરવાનો ઈરાદો હોય, તો દર�ક વાર પાણી ર�ડયા પછ� એ 

કપડા ં વગેર�ને નીચોવ�ુ ં જોઈએ; અન ે પછ� વાસણને 

સહ�જ નમાવીને પાણી બહાર ઢોળ� નાખ�ુ.ં �થી � પાણી 

કપડા ં વગેર�મા ં રહ� જવા પામ�ુ ં હોય તે  પણ બહાર 

નીકળ� �ય. 

મસઅલદ ૧૬૮ : અગર કોઈ ન�સ કપ�ુ ં ક� 
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�ન ેગળ� ક� એવા પદાથરથી રંગવામા ંઆવ�ુ ંહોય, તનેે 

�ુર ક� �ર� પાણીમા ં �ુબાડ�ને પાક કરવામા ંઆવે, અન ે

પાણી એ રંગન ે કારણ ે �ઝુાફ થાય એથી પહ�લા ં જો 

કપડાના દર�ક ભાગ �ધુી પહ�ચી �ય, તો કપ�ુ ં પાક 

થય�ેુ ંગણાશે;અન ેજો કલીલ પાણીથી તનેે પાક ક�ુર હોય, 

તો નીચોવતી વળેા તમેાથંી �ઝુાફ પાણી ન નીકળે તો એ 

કપ�ુ ંપાક છે. 

મસઅલદ ૧૬૯ : અગર કપડાનં ે �ુર ક� �ર� 

પાણીમા ંપાક કયાર બાદ કપડા ઉપર પાણીમા ંભગેી થતી 

માટ� ક� એવો કોઈ પદાથર ચ�ટ�લો દ�ખાય, તો જો એ�ુ ં
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અ�મુાન ન હોય ક� એ માટ� વગેર� પાણીને સરખી ર�તે 

પહ�ચવામા ંઅટકાયત�પ થ�ુ ંછે, તો ત ેકપ�ુ ંપાક થય�ેુ ં

ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧૭૦ : કપડા ંવગેર�ને પાણીથી પાક 

કર� લીધા બાદ અગર તનેા ઉપર માટ� ક� સા� ુદ�ખાય, 

અન ે એ�ુ ં �મુાન થાય ક� પાણીન ે પહ�ચવામા ં

અટકાયત�પ થ�ુ ંછે, તો પણ ત ેકપ�ુ ંપાક છે. પણ જો 

ન�સ પાણી, માટ� ક� સા�નુા ભીતર ભાગ �ધુી પહ�ચી 

ગ�ુ ંહોય, તો માટ� ક� સા�નુો બાહ ભાગ પાક થશ;ે અન ે

�દરનો ભાગ ન�સ ગણાશ.ે 
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મસઅલદ ૧૭૧ : જયા ં�ધુી લાગેલા ક� ચ�ટ�લા 

ન��લુ અયનન ે �ૂર ન કરવામા ંઆવે, તયા ં�ધુી કોઈ 

પણ ચીજ પાક થતી નથી. પણ અગર માત તનેી ગધં ક� 

તનેો રંગ બાક� રહ� જવા પામ ે તો વાધંાજનક નથી. 

દાખલા તર�ક� અગર કોઈ કપ�ુ ં્નૂથી ન�સ થ�ુ ંહોય, 

અન ેત ે્નૂને �ૂર કર�ન ેધોઈ લવેામા ંઆવતા ંલોહ�નો 

રંગ બાક� રહ�, તો એ કપ�ુ ંપાક ગણાશ.ે અલબ�, અગર 

ખાતી ક� �મુાન હોય ક� ન��લુ અયનની અસર એ રંગ 

ક� ગધંમા ંહ� બાક� છે, તો એ ન�સ ગણાશે. 

મસઅલદ ૧૭ર : અગર કોઈ શખસ પોતાના 
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શર�રની ન�સતને �ુર ક� �ર� પાણીમા ં �ૂર કર�, તો 

શર�ર પાક થશે, િસવાય ક� શર�ર પશેાબને કારણ ેન�સ 

થ�ુ ં હોય, એ સજંોગોમા ં એક વાર ધોવાથી પાક ન�હ 

થાય, પણ એના માટ� પાણીમાથંી બહાર આવી બી� વાર 

તમેા ંદાખલ થવાની જ�રત રહ�તી નથી, બલક� પાણીમા ંજ 

રહ� ન�સ ભાગ ઉપર હાથ �કૂ� બ ેવાર પાણી પહ�ચાડ�ુ ં

કાફ� છે. 

મસઅલદ ૧૭૩ : દાતંો વચચ ે અગર ન�સ 

ખોરાક રહ� ગયો હોય, તો તનેા ઉપર મ�ઢામા ંજ � ૂકંને 

એવી ર�ત ે ફ�રવ ે ક� અનાજના દર�ક ભાગ �ધુી પહ�ચ,ે 
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�થી એ પાક થશ.ે 

મસઅલદ ૧૭૪ : માથાના ક� ચહ�રાના વાળને 

અગર કલીલ પાણીથી કોઈ પાક કર�, અન ે એ વાળનો 

ઉગાવો બ�ુ ઘાટો અન ેિવ�લુ ન હોય, તો પાણી ખખંરેવા 

માટ� નીચોવવાની કોઈ જ�રત નથી, કારણક� તમેાથંી 

સામાનય ર�ત ેપાણી આપોઆપ ��ંુ થઈ જશ.ે 

મસઅલદ ૧૭પ : અગર શર�ર ક� કપડાના કોઈ 

ભાગન ે કલીલ પાણીથી ધોવામા ં આવે, તો તનેી ચાર� 

તરફના ભાગો �ધુી પાણી પહ�ચ ે એ સવભાિવક છે; તો 

એનો �ુકમ એ છે ક� ન�સ ભાગ પાક થઈ જતા ં
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અતરાફના ભાગો પણ પાક ગણાશે, એટલ ે અતરાફમા ં

ભીના થયલેા ભાગો ઉપર �ુ�ંુ પાણી ર�ડ�ુ ંજ�ર� નથી, 

બલક� એ બનંે ભાગો એક� સાથ ેપાક થઈ જશ.ે એવી જ 

ર�ત ેઅગર એક ન�સ વસ�નુે પાક વસ�નુી બા�ુમા ંરાખી 

તનેા ઉપર પાણી ર�ડવામા ંઆવે, તો બનં ેપાક ગણાશે. 

દાખલા તર�ક� એક જ �ગળ� ન�સ થઈ હોય, અને 

તનેા ઉપર પાક કરવા એવી ર�ત ેપાણીનો ઉપયોગ કર� ક� 

ન�સ અન ેતે પછ� પાક પાણી બાક�ની �ગળ�ઓ �ધુી 

પહ�ચે, તો એ ન�સ �ગળ� પાક થતા ં બાક�ની 

�ગળ�ઓ પણ પાક થયલેી ગણાશ.ે 
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મસઅલદ ૧૭૬ : ગોશત ક� ચરબી અગર ન�સ 

થઈ �ય, તો બી� વસ�ઓુની �મજ તને ેપાણીથી પાક 

કર� શકાશ;ે અન ે અગર �લબાસ ક� શર�ર ઉપર થોડ�ક 

ચીકાશ રહ� હોય, તો એ પાણી પહ�ચાડવામા ં�કાવટ ન�હ 

કર�. 

મસઅલદ ૧૭૭ : અગર કોઈ ન�સ વાસણમા ંક� 

ન�સ શર�ર ઉપર ચીકાશ વધાર� પમાણમા ંહોય, ક� �ન ે

કારણ ેપાણી પહ�ચી ન શક�, તો પથમ એ ચીકાશ�ુ ં �ૂર 

કર�ુ ંજ�ર� છે, �થી પાણીથી તહારત કર� શકાય. 

મસઅલદ ૧૭૮ : નળ�ુ ંપાણી અગર �ુર પાણી 
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સાથ ેજોડાય�ેુ ંહોય, તો એ �ુરનો �ુકમ ધરાવશ.ે 

મસઅલદ ૧૭૯ :  કોઈ  પણ ન�સ વસ�નુ ે

પાણીથી ખાત�વૂરક પાક કર� લીધા બાદ અગર શક થાય 

ક� અયન ે ન�સતને પથમ �ૂર કરવામા ં આવી હતી ક� 

ન�હ, તો બી� વાર પાણીથી ધોઈ અયન ે ન�સત �ૂર 

થઈ જવા બારામા ંયક�ન કર� લ�ેુ ંજ�ર� છે. 

મસઅલદ ૧૮૦ :  �  જમીન પાણી �સૂી લય,ે 

�મક� �ળૂ ક� ર�તીવાળ� જમીન હોય, તે અગર ન�સ 

થાય તો એ પણ કલીલ પાણીથી પાક કર� શકાશ.ે 

મસઅલદ ૧૮૧ :  �  જમીન સખત હોય, 
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પથરાળ હોય ક� �ટ વગેર�થી પાક� કરવામા ંઆવી હોય, 

�થી પાણી �સૂી ન લયે, ત ેઅગર ન�સ થાય તો કલીલ 

પાણીથી પાક કર� શકાશ,ે પણ તનેા ઉપર એટ�ુ ંપાણી 

ર�ડ�ુ ંજોઈએ ક� એ પાણી વહ�વા માડં�. હવ ેજો એ પાણી 

કોઈ ખાડા ક� નાળ� વાટ� બહાર ન �ય તો પછ� એક�ંુ 

થય�ેુ ંપાણી કોઈ વાસણ ક� કપડાથી ખ�ચી લ�ેુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ૧૮ર : અગર ખાણમાથંી 

આવતા �ગુ�ઠત નીમક(ના ઢ�ફા)ંનો  �હ�ર� ભાગ ન�સ 

થાય, તો એ પણ �ુરથી ઓછા પાણી વડ� પાક કર� શકાશ.ે 

મસઅલદ ૧૮૩ :  ઓગળ�  ગયલેી ખાડં જો 
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ન�સ થાય, અન ે તને ે કંદ �પે  ઘનાકારમા ં ફ�રવવામા ં

આવે, તો એ ઘન ખાડં (કંદ)ન ે�ુર યા �ર� પાણીમા ંપાક 

ન�હ કર� શકાય. 
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(ર) જમીન : 

મસઅલદ ૧૮૪ : જમીન પગના તમેજ જોડાના 

ત�ળયાન ેપાક કર� છે, પણ તનેી ચાર શરતો છે : 

(૧) જમીન પાક હોવી જોઈએ; (ર) એહતીયાત એ 

છે ક� જમીન �કૂ� પણ હોવી જોઈએ. (૩) એહતીયાતે 

લા�ઝમની �એ ન�સત જમીનથી જ લાગેલી હોવી 

જોઈએ; (૪) પગના તળ�યા ક� જોડાના ત�ળયામા લાગે� ુ

ન��લુ અયન ( �મક� ્નૂ,પશેાબ) અથવા ન�સ 

થયલેી વસ� ુ( �મક� ન�સ માટ� વગેર�) જમીન ઉપર 

ચાલવાથી ક� પગન ેધસવાથી �ૂર થઈ ગઈ હોવી જોઈએ; 
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અગર પહ�લથેી જ ન��લુ અયન �ૂર થઈ ગ� ુહોય, તો 

જમીન ઉપર ચાલવાથી ક� પગ ઘસવાથી એહતીયાતે 

લા�ઝમની �એ પાક ન�હ ગણાય. 

ઉપરાતં જમીન �ળૂ, પતથર અથવા �ટ વગેર�થી 

પાક� બનલેી હોવી જોઈએ. ગાલીચા ક� સાદડ� અથવા 

ઘાસ ઉપર ચાલવાથી પગના ક� જોડાના ત�ળયા પાક ન�હ 

થાય. 

મસઅલદ ૧૮પ : �  જમીન ઉપર ડામર 

પાથરવામા ં આવ� ુ હોય અથવા  ત ે ઉપર લાકડાની 

ફરશબધંી થઈ હોય, ત ેઉપર ચાલવાથી પગ�ુ ંત�ળ� ુક� 
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જોડા�ુ ંત�ળ� ુપાક થાય તમેા ંઈશકાલ છે. 

મસઅલદ ૧૮૬ : પગના ક� જોડાના ત�ળયા પાક 

થાય તે માટ� બહેતર છે ક� પદંર હાથ યા એથી વ� ુ�તર 

�ધુી ચાલે, અગરચ ેપદંર હાથ �ટ�ુ ંચાલયા પહ�લા જ 

અથવા જમીન ઉપર પગ ઘસી લવેાથી ન�સત �ૂર થઈ 

ગઈ હોય. 

મસઅલદ ૧૮૭ : ન�સ પગના ં ક� જોડાના 

ત�ળયા ંમાટ� જ�ર� નથી ક� એ ભીના ં હોય, બલક� અગર 

�કૂા ંહોય, તો પણ ચાલવાથી પાક થઇ જશ.ે 

મસઅલદ ૧૮૮ : જયાર� ચાલવાથી ન�સ 
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પગના ંક� જોડાના ંત�ળયા ંપાક થઈ �ય, તયાર� સામાનય 

ર�ત ેઅતરાફમા ં� માટ� ચ�ટ�લી હોય છે, એ પણ પાક 

થઈ �ય છે. 

મસઅલદ ૧૮૯ : � શખસ હાથ ક� ગોઠણભરે 

ચાલતો હોય, તનેા ન�સ થયલેા હાથ ક� ગોઠણ એ ર�તે 

ચાલવાથી પાક થવામા ંઈશકાલ છે. એવી જ ર�તે હાથની 

લાકડ�નો છેડો, નકલી પગના ંત�ળયા,ં �નવરના પગની 

ખર�, મોટર ક� અનય ગાડ�ના ં પડૈા ં વગેર��ુ ં પાક થ�ુ ં

ઈશકાલ ધરાવે છે. 

મસઅલદ ૧૯૦ : જમીન ઉપર ચાલયા બાદ 
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ન�સતનો રંગ, ગધં ક� બાર�ક અવશષેો ક� � દ�ખી 

શકાતા ન હોય, અગર પગના ત�ળયા ં ક� જોડાના 

ત�ળયામા ં બાક� રહ�, તો વાધંાજનક નથી. જો ક� 

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� એટ�ુ ંચાલ ેક� �થી એ અસરો 

પણ બાક� ન રહ�વા પામ.ે 

મસઅલદ ૧૯૧ : જોડાની �દરનો ભાગ જમીન 

ઉપર ચાલવાથી પાક ન�હ થાય; અન ેમો�ંના ત�ળયાનો 

ભાગ � ત�ળયાન ેઢાકં� છે, એ�ુ ંપાક થ�ુ ંપણ ઈશકાલ 

ધરાવ ે છે, િસવાય ક� એ ભાગ ચામડા ંઅથવા એવી કોઈ 

વસ�નુી બનલેી હોય અન ેતને ેપહ�રવાનો �રવાજ હોય તો 
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પાક થઇ જશ.ે 
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(૩) �રૂજ : 

મસઅલદ ૧૯ર : જમીન, ઈમારત અન ે

દ�વાલન ે�યૂર પાક કર� છે; અન ેત ેમાટ� પાચં શત� છે: 

(૧) ન�સ  વસ�મુા ં એટલી ભીનાશ હોવી 

જોઈએ ક� અગર ત ે કોઈ બી� વસ� ુ સાથે 

મળેાપમા ંઆવે,તો તને ેપણ ભીની કર�; અગર 

એ ન�સ વસ� ુ�કૂાઈ ગઈ હોય,તો એને ફર� 

ભીની કરવી જોઈએ, �થી �રૂજન ેકારણે એ 

�કૂાય. 

(ર) અગર એ ન�સ વસ�મુા ંન��લુ અયન 
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લાગે�ુ ં હોય, તો �રૂજ એન ે �કૂવ ે એથી 

પહ�લા ંએ ન��લુ અયનન ે�ૂર કર�ુ ંજોઈએ. 

(૩) �રૂજના �કરણો અને એ ન�સ વસ� ુ

વચચ ે કોઈ અવરોધ ન હોવો જોઈએ, અગર  

�રૂજ પડદાની પાછળથી ક� વાદળા પાછળથી 

ગરમી પહ�ચાડ�ને તને ે�કૂવે, તો એ પાક ન�હ 

થાય, અલબ�, અગર વાદળા ં બ�ુ જ 

ઘરેાયલેા ન હોય અન ે �કરણન ે �કાવટ�પ ન 

હોય તો વાધંો નથી. 

(૪) એ ન�સ વસ� ુએકલા �રૂજના તાપથી 
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�કૂાય, એટલ ે અગર એ જ ન�સ વસ� ુ

�રૂજના તાપ અન ે �ંકાતા પવન વડ� �કૂાય 

તો પાક ન�હ થાય. હા, અગર હલકો પવન 

વાતો હોય ક� � માટ� એમ ન કહ� શકાય ક� 

પવન ે �કુવવામા ં મદદ કર� છે, તો વાધંો 

નથી. 

(પ) ઈમારતનો � ભાગ ન�સ થયો હોય તનેે 

�રૂજ એક વખતમા ં પાક કર�, એટલ ે અગર 

પહ�લી વાર ઈમારતના બહારના ભાગને તાપ 

વડ� પાક કર�, અન ેબી� વાર નીચલા ભાગને 
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તાપથી �કૂવે, તો ફકત પહ�લી વાર � ભાગ 

�કૂાયો એ બહારનો ભાગ પાક થયલેો ગણાશે, 

નીચલો ભાગ ન�સ રહ�શ.ે 

મસઅલદ ૧૯૩ : ન�સ સાદડ�ને �રૂજ પાક કર� 

છે, પણ અગર એ સાદડ� દોરાથી વણવામા ંઆવી હોય, 

તો એ દોરા�ુ ં�રૂજથી પાક થ�ુ ંઈશકાલ ધરાવ ેછે. એવી 

જ ર�તે ઝાડ, ઘાસ ક� બાર�-બારણા�ં ુ ં �રૂજથી પાક 

થવામા ંઈશકાલ છે. 

મસઅલદ ૧૯૪ : અગર ન�સ જમીન ઉપર 

�રૂજનો તાપ પડયા બાદ કોઈ શખસ શક કર� ક� એ 
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જમીન �રૂજનો તાપ પડયો એ પહ�લા ભીની હતી ક� ન�હ, 

અથવા એ ભીનાશ �રૂજના તાપથી જ �કૂાઈ છે ક� ક�મ, 

તો એ જમીન ન�સ ગણાશ.ે 

એવી જ ર�ત ે અગર શક કર� ક� �રૂજનો તાપ 

પહ�લા ન��લુ અયનન ે�ૂર કરવામા ંઆવ�ુ ંહ� ુ ંક� ન�હ, 

અથવા એ ક� �રૂજના �કરણો અન ે જમીન વચચ ે કોઈ 

અવરોધ ક� �કાવટ હતી ક� ક�મ, તો પણ જમીન ન�સ 

ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧૯પ : અગર ન�સ દ�વાલની એક 

બા�ુ ઉપર �યૂરનો તાપ પડ�, અન ેએન ેકારણ ેદ�વાલની 
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બી� બા�ુ ક� �ના ઉપર �યૂરના �કરણો ન પડયા હોય, તે 

�કૂાઈ �ય, તો એ બનંે ભાગો�ુ ં પાક થઈ જ�ુ ં

અસભંિવત નથી. 
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(૪) ઈ�સત�ાલા : 

મસઅલદ ૧૯૬ : અગર કોઈ ન�સ વસ�નુી 

હક�કત અન ેપકાર બદલી જઈ કોઈ પાક વસ�નુા પકાર�ુ ં

�પ ધારણ કર�, તો એ પાક ગણાશે, �મક� ન�સ લાક�ુ ં

બળ�ને રાખ થઈ �ય, અથવા �ૂતરો નીમકની ખાણમા ં

પડયો પડયો આખો નીમક થઈ �ય. 

પણ અગર પકાર ન બદલ ેતો પાક ન�હ થાય, 

�મક� અગર ન�સ ઘ�નો આટો બનાવવામા ં આવે ક� 

તનેી રોટલી પકાવવામા ંઆવ,ે તો એ પાક ન�હ થાય. 

મસઅલદ ૧૯૭ : ન�સ માટ�થી ઘડો ક� �ંુજો 
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બનાવવામા ં આવે, તો એ ન�સ રહ�શે, પણ  ન�સ 

લાકડાથી તયૈાર કરવામા ં આવલેા કોલસા એ શત� પાક 

ગણાશ ેક� તમેા ંઆગલી કોઈ ખાિસયત બાક� ન રહ� હોય. 

મસઅલદ ૧૯૮ : અગર કોઈ ન�સ વસ� ુમાટ� 

િન�ય ન થઈ શક� ક� એમા ંઈ�સતહાલા થ�ુ ંછે ક� ન�હ, તો 

એ ન�સ છે. 
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(પ) ઈ�નકલાહ : 

મસઅલદ ૧૯૯ : અગર શરાબ આપમળેે યા 

તમેા ં કોઈ વસ�નુી િમલાવટ કરવાથી, �મક� �રુકો ક� 

નીમક નાખવાથી બદલીન ે�રુકો થઈ �ય, તો એ પાક 

થઈ જશે. 

મસઅલદ ર૦૦ : � શરાબને ન�સ દારથી 

તયૈાર કરવામા ં આવે, અથવા એવી યા બી� કોઈ 

ન�સતના િમશણથી બનાવવામા ં આવે, તો �રુકો થઈ 

જવાથી પાક ન�હ થાય. 

મસઅલદ ર૦૧ : � �રુકો ન�સ દાર ક� 
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�કસિમસ અથવા ન�સ ખ�ૂરથી બનાવવામા ં આવે, એ 

ન�સ છે. 

મસઅલદ ર૦ર : અગર દાર ક� ખ�ૂરની 

ડાખંળ�ઓ તમેા ંહોય, અન ેતનેો �રુકો બનાવવામા ંઆવે, 

વાધંાજનક નથી. બલક� કાકડ� અન ે ર�ગણા વગેર� તમેા ં

�રુકો થયા પહ�લા �કૂવામા ંઆવ ેતો પણ ઈશકાલ નથી, 

િસવાય ક� �રુકો થયા પહ�લા ંએમા ંક�ફ ક� નશો પદેા થયો 

હોય. 

મસઅલદ ર૦૩ : અગર દાર રસમા ં આપમળેે 

યા તાપ દ�વાથી જોશ પદેા થાય તો એ હરામ થઈ �ય 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 226 

છે, પણ જો એટલો જોશ માર� ક� ર/૩ ભાગ ખતમ થઈ 

�ય, તો બાક� રહ�લો ૧/૩ ભાગ હલાલ છે; અને 

મસઅલા ૧૧૪મા ંજણાવયા �જુબ દારરસ જોશ ખાવાથી 

ન�સ થતો નથી. 

મસઅલદ ર૦૪ : અગર જોશ ખાધા વગર 

દારરસનો ર/૩ ભાગ ઓછો થઈ �ય, અન ેબાક� રહ�લો 

૧/૩ ભાગ જોશ ખાવા માડં�, તો અગર સામાનય ર�તે એ 

દારરસ તર�ક� ઓળખાતો હોય, અન ે ચાસણી તર�ક� ન 

મનાતો હોય, તો એહતીયાતે લા�ઝમની �એ એ હરામ છે. 

મસઅલદ ર૦પ : અગર કોઈ દારરસ બારામા ં
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ખબર ન હોય ક� તમેા ંજોશ આવયો હતો ક� ન�હ, તો એ 

હલાલ છે; પણ અગર તમેા ં જોશ પદેા થાય, તો જયા ં

�ધુી ર/૩ ભાગ નાશ ન પામ ે તયા ં �ધુી હલાલ ન�હ 

ગણાય. 

મસઅલદ ર૦૬ : અગર કાચી દારના �મખામા ં

અ�કુ પાક� દાર હોય, અન ે એ �મખામાથંી રસને 

સામાનય ર�તે દારરસ તર�ક� ગણવામા ંન આવતો હોય, 

તો ત ેજોશમા ંઆવ ેતો પણ ત ેહલાલ ગણાશે. 

મસઅલદ ર૦૭ : અગર એક જ દાર કોઈ 

ઊકળતી ચીજમા ંપડ�, અન ેતમેા ંજોશ આવી �ય, પણ 
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ઉકળતી ચીજમા ં ગળ� ન �ય, તો માત એ દાર�ુ ં જ 

ખા�ુ ંહરામ છે. 

મસઅલદ ર૦૮ : અગર એકથી વ� ુ દ�ગમા ં

ચાસણી પકાવવાનો ઈરાદો હોય, તો � ચમચો જોશ 

ખાધલેી ચાસણીના ઉપયોગમા ંલવેાયો હોય, ત ેજોશ ન 

ખાધલેી ચાસણીવાળ� દ�ગમા ંવાપર� શકાશ.ે 

મસઅલદ ર૦૯ : અગર ખબર ન પડતી હોય ક� 

કાચી દારનો રસ છે ક� પાક� દારનો છે, અન ેતમેા ંજોશ 

આવ ેતો એ હલાલ છે. 
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(૬) ઈ�નતકાલ : 

મસઅલદ ર૧૦ : અગર મચછર વગેર� �વાત ક� 

�મા ં ્નૂ હો� ુ ં નથી. ઈનસાન�ુ ં ્નૂ �સૂી લય,ે અથવા 

એવા હયવાન�ુ ં ્નૂ �સૂી લય ે ક� � હયવાન�ુ ં ્નૂ 

ઊછળ�ન ે વહ� છે, અન ે એન ે કારણ ે એ ્નૂ �સૂનાર 

�વાતના શર�રનો ભાગ થઈ �ય, તો એ ્નૂ પાક 

ગણાશે; અન ેએન ેઇ�નતકાલ કહ�વાય છે. 

પરં� ુ્નૂ �સૂી લનેાર જળો(જ�ક) જયાર� ઈલાજ 

ખાતર ઈનસાનના શર�ર ઉપર બસેાડવામા ંઆવે; અન ેએ 

્નૂ �સૂે તો ત ે્નૂ પાક નથી, કારણ ક� જળોના શર�રનો 
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ભાગ થઈ જતો નથી, બલક� સામાનય ર�તે એ ઈનસાનના 

જ ્નૂ તર�ક� ઓળખાય છે. 

મસઅલદ ર૧૧ : અગર કોઈ શખસ પોતાના 

શર�ર ઉપર બઠે�લા મચછરને માર� નાખ,ે અન ેએ મચછર� 

� ્નૂ �સૂ�ુ ં હોય ત ેબહાર આવે, તો દ�ખીતી ર�ત ેએ 

્નૂ પાક છે, કારણ ક� મચછરના શર�રમા ં તનેા ખોરાક 

તર�ક� પવશે કર� ��ૂુ ં છે; અગરચ ે તનેા ્નૂ �સૂવા 

અન ેતને ેમાર� નાખવા વચચ ેસમય�ુ ં�તર તદન ઓ� ં

હોય; પણ એહતીયાત ે�સુતહબ એ છે ક� એવા સજંોગોમા ં

એ ્નૂથી પરહ�ઝ કર�ુ.ં 
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(૭) ઈસલામ : 

મસઅલદ ર૧ર : અગર કોઈ કા�ફર કોઈ પણ 

ભાષામા ં શહાદતનૈ પડ�, એટલ ે ક� ્દુાની વહદાિનયત 

અન ે હઝરત ર�લૂ ે્દુા સલલલલાહો અલયહ� વ આલહે� 

વસલલમની ન�વુવતની સારી �રૂ�, તો એ �સુલમાન 

થયો ગણાશ.ે એથી અગાઉ એ ન�સ હતો, પણ હવે 

�સુલમાન થયા બાદ ત�ેુ ં શર�ર, � ૂકં, નાકની ��બુતો 

અન ેપરસવેો પાક ગણાશ.ે 

પણ અગર �સુલમાન થતી વળેા તનેા શર�ર 

ઉપર ન��લુ અયન હોય, તો તનેે �ૂર કર� પાણીથી પાક 
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કર� લય,ે બલક� અગર �સુલમાન થયા પહ�લા ંજો ન��લુ 

અયન �ૂર કર� ��ૂો હોય, તો પણ એહતીયાતે વા�જબ 

છે ક� એ જગયાની પાણીથી તહારત કર�. 

મસઅલદ ર૧૩ : અગર કા�ફર હતો તયાર કોઈ 

�લબાસ ભીનાશ સાથ ે તનેા શર�રન ે લાગેલો હોય, અન ે

�સુલમાન થતી વળેાએ �લબાસ તનેા શર�ર ઉપર હોય ક� 

ન હોય, એહતીયાત ેવા�જબ એ છે ક� એ �લબાસથી પરહ�ઝ 

કર�. 

મસઅલદ ર૧૪ : અગર કોઈ કા�ફર શહાદતનૈ 

પડ�, અન ેકોઈ શક કર� ક� એ �દલથી �સુલમાન થયો છે ક� 
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ન�હ, તો એને પાક ગણ�ુ ં જોઈએ; બલક� અગર �ણતો 

હોય ક� �દલથી �સુલમાન થયો નથી, પણ શહાદતનૈ બાદ 

તનેી િવ�ધધમા ંએ શખસથી કોઈ બાબત જો �હ�ર ન થઈ 

હોય તો એન ેપાક ગણવો. 
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(૮) તહઈયયત : 

મસઅલદ ર૧પ : “તબઈયયત” એટલે કોઈ 

ન�સ વસ� ુપાક વસ� ુસાથે એક �તનો સબંધં ધરાવતી 

હોવાથી પાક થાય. 

મસઅલદ ર૧૬ : અગર શરાબ �રુકો થઈ �ય 

તો એ�ુ ં વાસણ, ઠામ પણ પાક થઈ જશ;ે અન ે જોશ 

ખાતી વળેા શરાબ એ પાતમા ંજયા ં�ધુી પહ�ચયો હશ,ે 

તયા ં�ધુીની જગયાઓ પાક થઈ જશ;ે અન ેસામાનય ર�તે 

એ પાત ઉપર � કપ�ુ ંવગેર� �કૂવામા ંઆવ ેછે, ત ેપણ 

અગર ન�સ થય�ેુ ંહોય તો પાક થઈ જશે. 
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પણ ઠામની બહારનો �હસસો અગર શરાબથી 

ન�સ થયલેો હોય, તો એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� �રુકામા ં

ફ�રવાઈ ગયા બાદ ત ેબહારના �હસસાથી પરહ�ઝ કરવામા ં

આવ.ે 

મસઅલદ ર૧૭ : કા�ફર�ુ ંબાળક તબઈયયતની 

�એ હે ર�તે પાક થાય છે : 

(૧) જયાર� કા�ફર �સુલમાન થાય તયાર� ત�ેુ ં

બાળક તબઈયયતને આધાર� પાક થશ.ે એવી 

જ ર�ત ેજો બાળકના દાદા ક� મા અથવા દાદ� 

�સુલમાન થાય તો બાળક પાક થશ,ે પણ 
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તમેા ંશરત  એ છે ક� એ  બાળક એ નવા 

�સુલમાનની સાથ ે હોય અન ે તનેા ઉછેરમા ં

હોય. ઉપરાતં કોઈ બીજો વ� ુ નઝદ�કનો 

કા�ફર એ બાળકની સાથ ેન હોવો જોઈએ. 

(ર) અગર કા�ફર�ુ ંબાળક �સુલમાનો�ુ ંક�દ� 

બને, અન ેતનેી સાથ ેતનેો બાપ ક� દાદા ક� 

નાના ન હોય, તો એ પાક ગણાશે. 

ઉપરોકત બનંે સજંોગોમા ં તબઈયયતને આધાર� 

પાક થવામા ંવ� ુશરત એ છે ક� એ બાળક જો સમજણો 

હોય, તો પોતાના �ુફન ે�હ�ર ન કરતો હોય. 
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મસઅલદ ર૧૮ : � તખતા ઉપર મયયતને �સુલ 

દ�વામા ંઆવે છે, અન ેતનેી શરમગાહને ઢાકંવા માટ� � 

કપ�ુ ં �કૂવામા ં આવ ે છે, ઉપરાતં �સુલ દ�નારના હાથો 

અન ેબી� અનય વસ�ઓુ ક� � �સુલ દ�તી વળેા મયયત 

સાથ ેધોવાતી રહ� છે, એ સવ� �સુલ ેમયયત ��ૂ ંથતાની 

સાથ ેપાક થઈ �ય છે. 

મસઅલદ ર૧૯ : જયાર� કોઈ શખસ હાથોથી કોઈ 

ન�સ વસ�નુે પાણીથી પાક કરતો હોય છે. તયાર� એ 

ન�સ વસ� ુપાક થતાનંી સાથ ેહાથો પણ આપોઆપ પાક 

થઈ જશ.ે 
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મસઅલદ રર૦ : અગર કોઈ શખસ કલીલ 

પાણીથી કપ�ુ ં વગેર� પાક કર�, અન ે સાધારણ ર�તે 

નીચોવીને તમેાથંી પાણી ��ંુ પાડ� દ�, તો બાક� રહ��ુ ં

થો�ુકં પાણી પાક ગણાશ.ે 

મસઅલદ રર૧ : ન�સ વાસણ ક� ઠામ વગેર�ને 

જયાર� કલીલ  પાણીથી પાક કરવામા ં આવે, તયાર� તનેે 

પાક કરવા માટ� ર�ડવામા ંઆવ�ેુ ંપાણી બહાર ફ��ા બાદ 

� થો�ુ ઘ�ુ ંપાણી તમેા ંરહ� જવા પામ ેએ પાક છે. 
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(૯) અયને ન�સત�ુ ં�ૂર ત�ુ ં: 

મસઅલદ રરર : અગર કોઈ �નવર�ુ ં શર�ર 

અયન ે ન�સતથી અથવા કોઈ ન�સ ચીજથી ન�સ 

થય�ેુ ંહોય, અન ેએ �ૂર થઈ �ય, તો શર�ર પાક થઈ 

જશ.ે એવી જ ર�ત ેઈનસાનના શર�રના  �ત�રક ભાગો, 

�મક� મ�ઢાની �દર ક� નાક-કાનની �દર અગર બહારથી 

ન�સતન ેકારણ ેન�સ થઈ �ય, તો અગર ધીર� ધીર� 

ન�સત �ૂર થઈ �ય તો એ ભાગો પાક થઈ �ય છે; 

અન ે એ �ત�રક ભાગોની ન�સત, �મક� દાતંમાથંી 

લોહ� પડ�ુ ંહોય, શર�રના બાિતનન ેન�સ ન�હ કર�. 
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ઉપરાતં અગર બહારથી કોઈ વસ� ુ શર�રની 

�દર �ત�રક ન�સતથી મળે, તો  ન�સ ન�હ થાય, 

દાખલા તર�ક� મોઢામા ં અ�કુ બનાવટ� દાતં હોય, અને 

અસલી દાતંમાથંી લોહ� ઝર�ુ ં હોય, તો જયા ં �ધુી એ 

દાતં મોઢાની �દર છે, તને ેપાણીથી પાક કરવાની જ�રત 

ન�હ રહ�. અલબ� અગર ન�સ ખોરાક એ દાતંન ેમળે તો 

તને ેપાક કરવો પડશ.ે 

મસઅલદ રર૩ : અગર દાતં વચચ ેખોરાક રહ� 

જવા પામયો હોય, અન ે મોઢાનંી �દરના ભાગમા ં લોહ� 

ઝર�ુ ં હોય, તો એ દાતંમા ં રહ� ગય�ેુ ંઅનાજ એ લોહ� 
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સાથ ેમળતા ંન�સ ન�હ થાય. 

મસઅલદ રર૪ : હ�ઠ અન ે �ખ બધં થતા ં

�ટલો ભાગ ઢંકાઈ �ય છે, એટલા ભાગન ે શર�રનો 

�ત�રક ભાગ ગણવો જોઈએ; તો એ ભાગનો બહારની 

ન�સતથી જો મળેાપ થાયતો પાણીથી ધોઈન ે પાક 

કરવાની જ�ર નથી, પણ અગર ઈનસાન એ ન�� ન કર� 

શક� ક� શર�રનો ફલાણો ભાગ બહારનો ગણાય ક� �ત�રક, 

તો એવા સજંોગમા ં બહારની ન�સત સાથે સપંકર થતા 

પાણીથી પાક કર�ુ ંવા�જબ છે. 

મસઅલદ રરપ : અગર કપડા ંક� ગાલીચા ઉપર 
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ન�સ �ળૂ ક� માટ� ચ�ટ�લી હોય, તો �ળૂ-માટ�ન ેખખંરેવા 

બાદ જો એ કપડા ંક� ગાલીચાન ેકોઈ ભીની વસ� ુલાગે, 

તો ન�સ ન�હ થાય. 
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(૧૦) ન�સત ખાનાર �યવાન�ુ ંઈસતહરા : 

મસઅલદ રર૬ : � �નવરન ે ઈનસાનની 

ન�સત ખાવાની ટ�વ પડ� ગઈ હોય, એ �નવર�ુ ં

પશેાબ-પાયખા� ુન�સ છે; અન ેઅગર તને ેપાક કર�ુ ં

હોય તો તનેા માટ� ઈસતબરા જ�ર� છે. એ ઈસતબરાનો 

અથર એ છે ક� અ�કુ િનિ�ત સમય �ધુી એ �નવરને 

ન�સત ખાવાથી રોકવામા ંઆવ ેઅન ેતનેી જગયાએ પાક 

ખોરાક ખવડાવવામા ં આવે, �થી એ �દુતન ે �ત ે એ 

�નવરન ેન�સ ખાનાર �નવર ન કહ�વામા ંઆવ.ે 

એહતીયાત ે �સુતહબ એ છે ક� ન�સ ખાનાર 
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�ટન ેચાલીસ �દવસ, ગાયન ેવીસ �દવસ, ઘટેા-બકરાનંે 

દસ �દવસ, બતક વગેર�ને પાચંથી સાત �દવસ, ઘરમા ં

પાળેલી �રુઘીને તણ �દવસ �ધુી ન�સત ખાવાથી 

અટકાવવામા ંઆવે, અગરચ ેએ �દુત �રૂ� થયા પહ�લા 

જ એ �નવરને ન�સત ખાનાર તર�ક� ઓળખવવા�ુ ં

બધં થઈ �ય. 
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(૧૧) �સુલમાન�ુ ંગાયહ તઈ  જ�ુ ં: 

મસઅલદ રર૭ : અગર કોઈ બા�લગ 

�સુલમાન�ુ ં અથવા ન�સ - પાકન ે પારખી શક� એવા 

નાબા�લગ પણ સમજદાર બાળક�ુ ંશર�ર ક� કપ�ુ ંક� એના 

કબ�મા ં રહ�તી અનય વસ�ઓુ, �મક� ઠામ-વાસણ, 

ગાલીચા વગેર� ન�સ  થાય; અન ેએ �સુલમાન લાપતા 

થઈ �ય, તો અગર એવી હોય ક� એણ ેએ પાક કર� લી�ુ ં

છે, તો એન ેપાક ગણ�ુ ંજોઈએ; પણ એહતીયાત ે�સુતહબ 

છે ક� તને ેનીચ ેજણાવલેી શરતો િવના પાક ન ગણ ે: 

(૧) � વસ�થુી એ �સુલમાન�ુ ંશર�ર યા કપ�ુ ં
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ન�સ થ�ુ ં હોય, ત ે વસ�નુે એ �સુલમાન 

ન�સ �ણતો હોય; દાખલા તર�ક� એના ંકપડા ં

કોઈ કા�ફરના શર�રની ભીનાશથી ન�સ થયા 

હોય, અન ેએ �સુલમાન તનેે ન�સ ન ગણતો 

હોય, તો એના લાપતા થઈ જવા બાદ એ 

કપડાનં ેપાક ન�હ સમજવા જોઈએ.  

(ર) એ લાપતા થઈ ગયલેા �સુલમાન�ુ ંકપ�ુ ં

ક� શર�ર ન�સ થ�ુ ંહ� ુ ંએની ત ે(�સુલમાન)ને 

ખાતી હોવી જોઈએ. 

(૩) એ બાબતની �ણ હોય ક� લાપતા 
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�સુલમાન એ વસ�નુ ે � કામોમા ં તહારતની 

શરત છે તમેા ંવાપરતો હતો. �મક� ખાતી હોય 

ક� આ લાપતા �સુલમાન એ કપડાથંી નમાઝ 

પડતો હતો. 

(૪) એ બાબતની �ણ હોય ક� એ લાપતા 

�સુલમાનને મસઅલાની ખબર હતી ક� ફલાણા 

અમલન ે ��મ દ�વા માટ� તહારત શરત છે, 

અગર એ મસઅલાથી નાવા�કફ હોવાથી ન�સ 

કપડાથંી પણ નમાઝ પડ� લતેો હતો, તો એવા 

સજંોગમા ંએના કપડા પાક ન�હ ગણાય. 
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(પ) એ લાપતા �સુલમાન િવષે ખાતી હોય ક� 

ત ે ન�સત તમેજ તહારતનો ખયાલ રાખતો 

હતો, અગર એ ન�સત તથા તહારત બારામા ં

લાપરવા હતો, તો એની વસ�નુ ે પાક ન�હ 

ગણાય. 

મસઅલદ રર૮ : અગર કોઈને ખાતી અથવા 

ઈ�તમનાન થઈ �ય ક� ફલાણી વસ� ુ� ન�સ હતી એ 

પાક થઈ ગઈ છે, અથવા બ ેઆ�દલો તનેા પાક હોવાની 

સારી એ ર�ત ે આપ ે ક� �થી પાક થઈ જવા�ુ ં કારણ 

સમ�ય, તો એ વસ� ુપાક ગણાશ.ે 
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એવી જ ર�તે અગર કોઈ શખસ પોતાના કબ�મા ં

રહ�લી ન�સ વસ� ુમાટ� કહ� દ� ક� તે પાક થઈ ગઈ છે, 

અન ેએ શખસ િવ�ાસપાત હોય, તો તનેે પાક સમજ�ુ;ં 

અન ેકોઈ �સુલમાન ન�સ વસ�નુ ેપાણીથી ધોઈ લયે, તો 

એણ ેસરખી ર�ત ેધોઈને પાક કર�લ છે ક� ન�હ, એ િવષે 

તપાસ કરવાની જ�રત નથી, એન ેપાક સમજ�ુ.ં 

મસઅલદ રર૯ : અગર એક શખસ કોઈ બી�ના ં

કપડા ંપાણીથી પાક કરવાની જવાબદાર� લય,ે અને એ કહ� 

ક� મ� પાક કર� લી�ુ ં છે, તો એની વાત ઉપર ભરોસો 

આવતા ંએ કપડા ંપાક ગણાશે. 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 250 

મસઅલદ ર૩૦ : અગર કોઈની હાલત એવી 

થઈ �ય ક� ગમ ેતટેલી વાર પાણીથી ધોઈ લીધા બાદ 

પણ ન�સ વસ� ુપાક થવા સબંધં ે તનેે ખાતી ન થતી 

હોય, તો સાધારણ ર�ત ે લોકો � ર�તે પાણીથી વસ�નુે 

પાક કર� છે. ત ે�જુબ અમલ કરવો તનેા માટ� કાફ� છે. 
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(૧ર) ઝહી�ાના  ્નૂ�ુ ં વ��  જ�ુ ં: 

મસઅલદ ર૩૧ : હયવાનન ે શર�અત �જુબ 

ઝબહ કયાર બાદ સામાનય ર�ત ે�ટ�ુ ંલોહ� વહ� �ય છે, 

ત ે બાદ તનેા શર�રમા ં રહ� ગય�ેુ ં લોહ� પાક છે. આ 

િવષનેો મસઅલા ૯૮મા ંઉલલખે થઈ ��ૂો છે. 

મસઅલદ ર૩ર : ઉપરોકત �ુકમ હલાલ 

ગોશતવાળા �નવરને લા�ુ ંપડ� છે. હરામ ગોશતવાળા 

�નવરોન ેલા�ું  પડતો નથી. બલક� એહતીયાતે 

�સુતહબીની �એ હલાલ ગોશતવાળા હયવાનના એ ભાગો 

ક� ��ુ ંખા�ુ ંહરામ છે, તને ેપણ લા� ુપડશે ન�હ. 
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વાસરના  એ�કામ 

મસઅલદ ર૩૩ : � પાત �ૂતરાની, �વુવરની ક� 

�રુદાર ચામડ�થી બન�ેુ ંહોય, તમેા ંખા�ુ-ંપી�ુ ંહરામ છે, 

અગર ભીનાશન ે કારણ ે ન�સ થઈ જ�ુ ં હોય; અન ે એ 

પાતન ેવ�, �સુલ ક� એવા કાય� માટ� ઉપયોગમા ંન લ�ેુ ં

જોઈએ � કાયરમા ં તહારતની જ�રત હોય; અને 

એહતીયાત ે�સુતહબ એ છે ક� �ૂતરા,�વુવર ક� �રુદારની 

ચામડ�ન ે ઠામ-વાસણ ઉપરાતં કોઈ પણ બી� ર�તે 

ઉપયોગમા ંન લવેામા ંઆવે. 

મસઅલદ ર૩૪ : સોના-ચાદં�ના વાસણમા ં
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ખા�ુપંી�ુ ં હરામ છે, બલક� કોઈ પણ ર�તે તનેો ઉપયોગ 

એહતીયાત ે વા�જબની �એ �ઈઝ નથી, પણ શોભા ક� 

ઝીનત માટ� ઓરડામા ં �કૂ�ુ ં અથવા તનેા રરણ માટ� 

સભંાળ રાખવામા ંવાધંો નથી, જો ક� અહવત છે ક� તનેે 

પણ તકર કર�. એ જ �ુકમ સોના-ચાદં�ના પાતો ઘડવા ક� 

ખર�દ અન ે વચેાણ માટ� છે, એટલ ે જો શોભા માટ� ક� 

�રુ�રત રાખવા માટ� હોય તો વાધંો નથી. 

મસઅલદ ર૩પ : ઈસતકાન (� નાનકડા પાતમા ં

ચાઈ ક� કાવો પીવાય છે વગેર�)�ુ ં હોલડર અગર 

સોનામાથંી ક� ચાદં�માથંી બન�ેુ ંહોય, અન ેએ હોલડર પાત 
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તર�ક� ગણા� ુ ંહોય, તો પછ� સોના-ચાદં�ના પાતનો �ુકમ 

લા� ુપડશ;ે અન ેઅગર એ પાત તર�ક� ન લખેા� ુ ંહોય તો 

તનેો ઉપયોગ વાધંાજનક નથી. 

મસઅલદ ર૩૬ : એ�ુ ં વાસણ ક� �ના ઉપર 

સોના ક� ચાદં��ુ ંમાત પાણી ચડાવવામા ંઆવ�ુ ંહોય, તનેા 

ઉપયોગમા ંકોઈ વાધંો નથી. 

મસઅલદ ર૩૭ : અગર કોઈ ધા�મુા ં સો�ુ ં ક� 

ચાદં� િમશણ કર�ન ેત�ેુ ંપાત ઘડવામા ંઆવે, અન ેતમેા ં

ધા�નુો ભાગ એટલો હોય ક� એ વાસણન ેસોના ક� ચાદં�ના 

પાત તર�ક� ન લખેવામા ંઆવે, તો તનેા વપરાશમા ંકોઈ 
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વાધંો નથી. 

મસઅલદ ર૩૮ : અગર કોઈ શખસ સોના ક� 

ચાદં�ના પાતમાથંી ખોરાક બી� પાતમા ંઠાલવી લય,ે તો 

અગર એ બી�ુ ં વાસણ સાથે સામાનય ર�તે િનસબત ન 

ધરાવ� ુ ંહોય, તો તમેા ંવાધંો નથી. 

મસઅલદ ર૩૯ : �ુકકાની નળ�નો છેડો, જયાથંી 

કશ લવેાય છે ત,ે અન ેતલવાર ક� ચા�ુની મયાન, તમેજ 

�ુરઆન ેમ�દ રાખવા�ુ ંચોક�ંુ ક� ખો્ુ ંઅગર સોના ક� 

ચાદં��ુ ંબન�ેુ ંહોય, તો તમેા ંવાધંો નથી, પણ એહતીયાતે 

�સુતહબ એ છે ક� સોનાના ં ક� ચાદં�ના અ�રદાન, 
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�રુમાદાન ક� અફ�ણદાન ઉપયોગમા ંન લવેામા ંઆવે. 

મસઅલદ ર૪૦ : અગર કોઈ મજ�રૂ�ન ે કારણે 

સોના ક� ચાદં�ના વાસણમાથંી ખા�ુ ં ક� પી�ુ ં પડ�, તો 

જ�રત �રૂ� ુ ં જ ખાઈ ક� પી શકાય છે. જ�રતથી વ� ુ

પમાણમા ં�ઈઝ નથી. 

મસઅલદ ર૪૧ : અગર કોઈ વાસણ માટ� એ 

ન�� ન કર� શકા� ુ ંહોય ક� એ સોના ક� ચાદં�થી બન�ેુ ંછે 

ક� ન�હ, તો તનેા ઉપયોગમા ંવાધંો નથી. 
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વ��ુ ંહયાન 

મસઅલદ ર૪ર : વ�મા ંવા�જબ છે ક� ઈનસાન 

પોતાના ચહ�રા અન ે બનંે હાથોન ે ધોવે; અન ે માથાના 

આગલા ભાગ અન ેપગ ઉપર મસહ કર�. 

મસઅલદ ર૪૩ : ચહ�રાન ેલબંાઈમા ંપશેાનીથી 

ઉપર જયા ંવાળ ઊગે છે, તયાથંી હડપચીના છેલલા ભાગ 

�ધુી ધો�ુ ંજોઈએ, અન ેપહોળાઈમા ંહાથના ��ઠુા અને 

વચલી �ગળ� વચચે �ટલો િવસતાર આવ ે તને ે ધો�ુ ં

જોઈએ. આટલથેી સહ�જ પણ જો ઓ� ંધોવામા ંઆવે, તો 

વ� બાિતલ ગણાશે; અન ેજો ઈનસાનને ખાતી ન હોય ક� 
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એટલો િવસતાર સ�ંણૂર ર�ત ેધોવામા ંઆવયો છે ક� ન�હ, તો 

ખાતી કરવા માટ� આ�ુ બા�ુનો થોડોક ભાગ વ� ુ ધોઈ 

લય.ે 

મસઅલદ ર૪૪ : અગર કોઈ શખસનો ચહ�રો ક� 

હાથ અસાધારણ ર�ત ે નાનો ક� મોટો હોય, તો સામાનય 

ર�ત ે લોકો �ટલા િવસતાર �ધુી પોતાના ચહ�રાન ે વ� 

કરતી વળેા �એુ છે, એ પમાણે જોઈને વત�. એવી જ ર�તે 

અગર તનેી પશેાનીની ઉપર ક� માથાના આગલા �હસસામા ં

વાળ ન હોય, તો સામાનય હદ �ધુી પોતાની પશેાની ધોઈ 

લય.ે 
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મસઅલદ ર૪પ : અગર કોઈ ન ે એ�ુ ં �મુાન 

હોય ક� તનેા ભવામંા ંક� �ખો યા હોઠના ્ણૂે કોઈ વસ� ુ

ક� મલે છે, �ન ે કારણ ેતયા ં�ધુી  પાણી ન પહ�ચવાનો 

સભંવ છે, તો અગર એ �મુાન સામાનય હોય તો સરખી 

ર�ત ેતપાસ કર�ને વ�થી પહ�લા એ વસ� ુક� મલેન ે �ૂર 

કર�. 

મસઅલદ ર૪૬ : અગર ચહ�રાની ચામડ� બાલ 

નીચથેી દ�ખાતી હોય, તો પછ� ચામડ� �ધુી પાણી 

પહ�ચાડ�ુ ંજોઈએ, પણ જો ચામડ� બાલ નીચ ેદ�ખાતી ન 

હોય, તો બાલ�ુ ંધો�ુ ંકાફ� છે, તનેી નીચ ેચામડ� �ધુી 
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પાણી પહ�ચાડ�ુ ંજ�ર� નથી. 

મસઅલદ ર૪૭ :  અગર કોઈન ેશક હોય ક� 

બળની નીચનેી ચામડ� દ�ખાય છે ક� ન�હ તો એવા 

સજંોગોમા ંએહતીયાત ેવા�જબની �એ બાલન ે�વુ ેઅન ે

ચામડ� �ધુી પાણી પહ�ચાડ�. 

મસઅલદ ર૪૮ : નાકના �દરના ભાગને ક� 

�ખ, હોઠ બધં થતા � ભાગ ઢંકાઈ �ય તને ે વ�મા ં

ધો�ુ ંવા�જબ નથી, પણ અગર કોઈ શખસન ેખાતી ન હોય 

ક� �-� જગયાએ પાણી પહ�ચ�ુ ં જ�ર� છે ત ે જગયાએ 

પાણી પહ�ચ�ુ ંછે ક� ન�હ, તો વા�જબ છે ક� ખાતી થાય તે 
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માટ� એ ભાગો પણ થોડાક પમાણમા ંધોઈ લય.ે 

અગર કોઈ શખસ આ બાબત �ણતો ન હોય, ને 

તને ેખબર ન હોય ક� �ટલી વાર એણ ેવ� ક�ુર છે, તમેા ં

જયા ંપાણી પહ�ચાડ�ુ ંજ�ર� છે તયા ંપાણી પહ�ચાડ� શ�ો 

હતો ક� ક�મ, તો પડ� લીધલેી નમાઝો સહ�હ ગણાશે; અન ે

એના પછ� જો કોઈ નમાઝ પડવાની હોય તો ત ેમાટ� ફર� 

વ� કરવાની જ�રત નથી. 

મસઅલદ ર૪૯ : એહતીયાતે વા�જબ એ છે ક� 

ચહ�રો તમેજ હાથ ધોતી વળેા પાણી ઉપરથી નીચ ેતરફ 

વહ�વડાવવામા ં આવ;ે અગર કોઈ નીચથેી ઉપર તરફ 
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પાણી વહ�વડાવીન ે�વૂે, તો વ� બાિતલ છે. 

મસઅલદ રપ૦ : અગર કોઈ શખસ પોતાના 

હાથન ેપાણીમા ંભ�જવીન ેચહ�રા ક� હાથો ઉપર ફ�રવે, અન ે

અગર એ હાથની ભીનાશ એટલી હોય ક� ચહ�રા અને 

હાથોના બધા ભાગો �ધુી પહ�ચ ે તો એ કાફ� છે; તનેા 

ઉપર પાણી�ુ ંવહ�વડાવ�ુ ંવા�જબ નથી. 

મસઅલદ રપ૧ : ચહ�રાન ે ધોઈ લીધા બાદ 

પથમ જમણા હાથન ેઅન ેત ેપછ� ડાબા હાથન ેકોણીથી 

માડં�ન ે�ગળ�ઓના ટ�રવા ં�ધુી ધો�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ રપર : અગર કોઈ શખસન ેખાતી ન 
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હોય ક� કોણીને સ�ંણૂર ર�તે ધોઈ શ�ો છે ક� ન�હ, તો 

ખાતી કરવા માટ� જ�ર� છે ક� કોણીની ઉપરનો અ�કુ ભાગ 

પણ ધોઈ લય.ે 

મસઅલદ રપ૩ : અગર કોઈ શખસ ેચહ�રો ધોયા 

પહ�લા ંપોતાના હાથો કાડંા �ધુી ધોઈ લીધા હોય, તો પણ 

વ� કરતી વળેા કોણીથી �ગળ�ઓના ટ�રવા �ધુી ધો�ુ ં

જ�ર� છે. અગર ફકત કાડંા �ધુી ધોશ ેતો વ� બાિતલ 

ગણાશ.ે 

મસઅલદ રપ૪ : વ� કરતી વળેા ચહ�રા અને 

હાથોન ે એક વાર ધો�ુ ં વા�જબ, બ ે વાર ધો�ુ ં �સુતહબ, 
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અન ેતણ વાર ક� વ� ુવાર ધો�ુ ંહરામ છે. 

પહ�લી વાર  ધો�ુ ં એટલ ેક�  વ�ની િનયયતથી 

ચહ�રા ક� હાથો ઉપર એટ�ુ ં પાણી ર�ડ� ક� દર�ક જગયાએ 

પહ�ચે; અન ેવ� ુએહતયેાત કરવાની આવશયકતા ન રહ�. 

તો અગર કોઈ શખસ ફકત ધોવાની િનયયતને 

દસ વાર ચહ�રા ઉપર પાણી ર�ડ� અન ેસવરત પહ�ચાડ�, તો 

તમેા ંવાધંો નથી. જયા ં�ધુી ધોવા સાથ ેવ�ની િનયયત 

ન હોય તયા ં�ધુી પહ�લી વાર ધો�ુ ં��ૂ ંથ�ુ ંન�હ ગણાય. 

એ�ુ ંપણ કર� શક� ક� ધોવાન ેઈરાદ� કઈક વાર 

પાણી ર�ડ�, અન ેછેલલે વ� માટ� ધોવાની િનયયત કર�, પણ 
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એ બી� વાર  ધોવામા ં િનયયત મોઅતબર હોવામાં  

ઈશકાલ છે. 

અન ેએહતીયાત ેલા�ઝમની �એ ચહ�રા ક� હાથોન ે

બી� વાર ધોવા માટ�  એક વારથી વ� ુન ધોવામા ંઆવે, 

અગરચ ેએ વ�ની િનયયતથી ન હોય. 

મસઅલદ રપપ :  બનંે  હાથ ધોઈ લીધા બાદ 

માથાના આગલા �હસસાને, એ જ ભીનાશથી ક� � વ�ને 

કારણ ે હાથમા ં રહ� હોય, મસહ કરવો જોઈએ; અન ે

એિતયાત ે �સુતહબ એ છે ક� જમાણા હાથની હથળે�થી 

મસહ કરવામા ંઆવ,ે અન ેમસહ ઉપરથી નીચનેા ભાગ 
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તરફ કરવામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ રપ૬ :  માથાના  ચાર ભાગમાથંી � 

આગલો ભાગ પશેાની તરફ છે, ત ેમસહની જગયા ગણાય. 

એ ભાગમા ં કોઈ પણ જગયાએ ગમે તટેલા િવસતારમા ં

મસહ કર� તો કાફ� છે, અગરચ ેએહતીયાતે �સુતહબ છે ક� 

લબંાઈમા ંએક આગળ�ની લબંાઈ અને પહોળાઈમા ંતણ 

સાથ ે�કૂ�લી �ગળ�ઓ �ટલી પહોળાઈમા ંમસહ કર�. 

મસઅલદ રપ૭ :  મસહ  માટ� જ�ર� નથી ક� 

માથાની ચામડ� ક� ટાલ ઉપર થાય, બલક� માથાના 

આગલા ભાગના વાળ ઉપર પણ સહ�હ ગણાશે, પણ 
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અગર માથાના વાળ બહેદ લાબંા હોય, એટલ ે �ધુી ક� 

ઓળતી વળેા એ ચહ�રા �ધુી પહ�ચી જતા ંહોય, અથવા 

માથાના બી� ભાગોને આવર� લતેા હોય, તો પછ� 

વાળના �ળૂ ઉપર મસહ કર�ુ ં જોઈએ, અથવા વાળને 

�ુદા પાડ� ચામડ� ઉપર મસહ કર�. 

અગર કોઈએ લાબંા વાળન ે એક જગયાએ 

માથાના આગલા �હસસામા ં ભગેા કર�, અથવા બી� 

�હસસાના વાળને આગળ લઈ આવે, અન ે તનેા ઉપર 

મસહ કર� તો એ મસહ બાિતલ છે. 

મસઅલદ રપ૮ : માથાના મસહ બાદ વ�ની એ 
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જ ભીનાશ ક� � હાથોમા ંરહ� ગઈ હોય, તનેાથી પગના 

આગલા �હસસામા ંપગની કોઈ પણ એક �ગળ�થી લઈ 

સાધંા �ધુી મસહ કર�ુ ંજોઈએ; અન ેએહતીયાત ે�સુતહબ 

એ છે ક� જમણા પગનો મસહ જમણા હાથે અન ે ડાબા 

પગનો મસહ ડાબા હાથ ેકરવામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ રપ૯ :  પગના  મસહમા ં પહોળાઈનો 

ગમ ેતટેલો િવસતાર હોય, કાફ� છે; પણ બહેતર એ છે ક� 

તણ �ગળ�ઓ સાથ ે�કુવામા ંઆવ ેતટેલો િવસતાર રાખ,ે 

બલક� પગના આખાય આગલા �હસસાને �રૂ� હથળે�થી 

મસહ કર�. 
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મસઅલદ ર૬૦ :  એહતયેાત  એ છે ક� મસહ 

કરતી વળેા હાથન ે પગની �ગળ�ઓના ં ટ�રવા ઉપર 

રાખી સાધંા �ધુી ફ�રવ,ે અથવા હાથન ેસાધંા ઉપર �કૂ�ને 

�ગળ�ઓના ટ�રવા �ધુી લઈ �ય. આખીય હથળે�ને 

પણ ઉપર �કૂ�ન ેથોડ�ક હરકત કરવી કાફ� ગણાય. 

મસઅલદ ર૬૧ : માથા ક� પગના મસહમા ં

હાથ�ુ ંફ�રવ�ુ ંજ�ર� છે; અગર કોઈ હાથ �સથર રાખ ેઅને 

તને ેબદલ ેપગ ક� માથાન ેહરકત દ� તો મસહ બાિતલ છે. 

અલબ�, હાથ ફ�રવતી વળેા અગર પગ ક� માથામા ં

ન�હવત હરકત થાય તો વાધંો નથી. 
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મસઅલદ ર૬ર : મસહની જગયા �કૂ� હોવી 

જોઈએ; અગર એ �કૂ� ન હોય અન ેતનેી ભીનાશ એટલી 

હદ �ધુી હોય ક� હથળે�ની ભીનાશ તનેા ઉપર અસર ન 

કર�, તો મસહ બાિતલ છે. અલબ�, અગર તમેા ંથોડ�ક જ 

ભીનાશ હોય ક� � હાથની ભીનાશમા ંભળ� �ય તો વાધંો 

નથી. 

મસઅલદ ર૬૩ : અગર હાથોમા ં મસહ માટ� 

પાણી બાક� ન ર�ુ ંહોય, તો ન�ુ ંપાણી લઈને મસહ ન�હ 

કર� શકાય. બલક� દાઢ�મા ં� ભીનાશ રહ� હોય ત ેલઈને 

મસહ કરવો જોઈએ. દાઢ� િસવાય બી� �ાયંથી ભીનાશ 
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લઈન ેમસહ કરવામા ંઈશકાલ છે. 

મસઅલદ ર૬૪ : અગર હથળે�મા ંરહ�લી ભીનાશ 

એટલી જ હોય ક� એથી ફકત માથા�ુ ંમસહ શ� હોય, તો 

એહતીયાત ેવા�જબની �એ માથાનો મસહ એ ભીનાશથી 

કર�; અન ેપગના મસહ માટ� પોતાની દાઢ�ની ��બુત લયે. 

મસઅલદ ર૬પ : મો� ક� �ટૂ ઉપર મસહ 

બાિતલ છે, પણ જો સખત ઠંડ�ન ેકારણ ેઅથવા ચોર ક� 

ફાડ� ખાનાર �નવર વગેર�નો ભય હોય ક� �ન ેકારણ ે�ટૂ 

ક� મો� ઊતાર� ન શકતો હોય, તો એહતીયાતે વા�જબની 

�એ �ટૂ ક� મો� ઉપર મસહ કયાર બાદ તયમ�મુ પણ કર�, 
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અલબ�, અગર તકયયાન ેકારણ ેતમે કર�ુ ંપડ� તો �ટૂ ક� 

મો� ઉપર મસહ કાફ� ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૬૬ : અગર પગનો આગલો ભાગ 

ન�સ હોય, અન ેતને ેમસહ માટ� પાક કરવાની શ�તા 

ન હોય, તો એવા સજંોગમા ંતયમ�મુ કર�ુ ંજોઈએ. 
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ઈરતેમાસી વ� : 

મસઅલદ ર૬૭ : ઈરતમેાસી વ� એટલ ે ક� 

ઈનસાન પોતાના ચહ�રાન ેતમેજ હાથોને વ�ની િનયયતથી 

પાણીમા ં �ુબાડ�. દ�ખીતી ર�ત ે ઈરતમેાસી વ��ુ ં પાણી 

હાથમા ંહોય તનેાથી મસહ કરવામા ંઈશકાલ નથી, જો ક� 

એહતીયાતની િવ�ધધ છે. 

મસઅલદ ર૬૮ : ઈરતમેાસી વ�મા ંપણ શરત 

એ છે ક� ચહ�રાને તમેજ હાથોને ઉપરથી નીચ ેતરફ લઈ 

જવામા ં આવે, તો અગર ચહ�રાન ે અન ે હાથોન ે પાણીમા ં

�ુબાડતી વળેા વ�ની િનયયત કર�, તો ચહ�રાન ે પશેાની 
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તરફથી અન ેહાથોન ેકોણી તરફથી પાણીમા ં�કૂ�. 

મસઅલદ ર૬૯ : અગર વ�ના અ�કુ ભાગોને 

ઈરતમેાસી ર�ત ે �વુે, અને બાક�ના ભાગોને ઈરતમેાસી 

િસવાયની ર�તે �વુ ેતો કોઈ વાધંો નથી. 
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�ુઆઓ ક� � વ� કરતી વેળા પઢવી �સુત�હ 

છે : 

મસઅલદ ૨૭૦  : વ� કરનાર જયાર� પાણીન ે

�ુએ તયાર� �સુહબ છે ક� આ �ુઆ પઢ� : 

�હ�સમલલા�� વ �હલલા�� વલ �મદદ 

�લલલાા�લ લઝી જઅલલ માઅ ત�રુન 

વ લમ યજઅલ�દ ન�સન. 

અન ે જયાર� વ� પહ�લા પોતાના હાથોને ધોવે 

તયાર� પઢ� : 
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�હ�સમલલા�� વ �હલલા�� અલલા�મુ 

મજઅલની મેનત તવવાહીન વજઅલની 

મેનલ મદતતહ��તર�ન. 

અન ેજયાર� કોગળા કર� તયાર� પઢ� : 

અલલા�મુમ લ ેની �જુજતી યવમ અલકાક 

વ અ�તલક લેસાની હે ઝીક� ક. 

અન ે�યર� નાકમા ંપાણી ખ�ચ ેતયર� પઢ� : 

અલલા�મુમ લા તદ�ાર�મ અલયય ર��લ 

જ�મતે વજઅલની િમમ મન યશમમદ 
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ર���ા વ રવ��ા વ તીહ�ા 

અન ેચહ�રાન ેધોતી વળેા પઢ� : 

અલલા�મુમ હયિયઝ વજ�� યવમ 

તસવવલ વદ�ુ�દ વ લા તદસ�વવદ વજ�� 

યવમ તહયઝ�લ વદ�ુ�દ. 

અન ેજમણા હાથન ેધોતી વળેા પઢ� : 

અલલા�મુમ અઅતેની ક�તાહી હે યમીની 

વલ ્લુદ ાફલ �નાને હે યસાર� વ 

�ાિસહની ��સાહન યસીરા. 
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અન ેડાબા હાથન ેધોતી વળેા પઢ� :  

અલલા�મુમ લા �અુતેની ક�તાહી હે 

શેમાલી વ લા િમન વરાએ ઝ�ર� વ લા 

તજઅલ�ા મગ�લૂતન એલા ઓનદક� વ 

અઊઝદ હેક િમન મદક�આિતન નીરાને. 

અન ેમાથાનો મસહ કરતી વળેા પઢ� : 

અલલા�મુમ ગશશેની ર�મતક વ 

હરકાતેક. 

અન ેપગનો મસહ કરતી વળેા પઢ� : 
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અલલા�મુમ સહ�હતની અલસ સેરાતે 

યવમ ત�ઝલલદ ફ� ા�લ અકદામદ વજઅલ 

સઅયી ફ� મા �રુઝીક અ �ી� યા ઝલ 

જલાલે વલ ઇકરામ. 
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વ� સ��� તવાની શરતદ 

વ��ુ ંસહ�હ હો�ુ ંઅ�કુ શરતો ઉપર અવલ�ંબત 

છે : 

(૧) વ��ું  પાણી પાક હો�ુ ં જોઈએ. બલક� એ 

પાણીમા ં એવી વસ� ુ ન હોય ક� �થી ઈનસાનને 

નફરત થાય, �મક� હલાલ ગોશતવાળા �નવર�ુ ં

પશેાબ, પાક �ડુ�ંુ, જખમ વગેર�નો ગદંવાડ; 

અગરચ ેશર�અતની �એ વસ�ઓુ પાક ગણાય છે; 

અન ેઆ બાબત એહતયેાત �જુબ યોગય છે. 

(ર) વ��ું પાણી �તુલક હો�ુ ંજોઈએ, (�ઝુાફ ન 
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હોય). 

મસઅલદ ર૭૧ :  ન�સ પાણી અને �ઝુાફ 

પણીથી વ� કર�ુ ં વ�ને બાિતલ કર� છે, અગરચે 

ઈનસાનને ત�ેુ ંન�સ હો�ુ ંક� �ઝુાફ હો�ુ ંમા�મૂ ન હોય, 

અથવા એ બારામા ં �લૂી ગયો હોય. અન ે અગર એ 

વ�થી નમાઝ પડ� ��ૂો હોય, તો એ નમાઝને ફર�થી 

સહ�હ વ� સાથે પડવી વા�જબ છે. 

મસઅલદ ર૭ર : અગર માટ�થી ડહોળાઈને 

પાણી �ઝુાફ થ�ુ ંહોય, અન ેએ િસવાય વ� માટ� બી�ુ ં

પાણી ન હોય, તો નમાઝના વખતની તગંીના સજંોગમા ં
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તયમ�મુ કર�ુ ંજોઈએ; અન ેઅગર નમાઝનો વખત હોય 

તો એટલી સબર કર� ક� એ પાણી સાફ થઈ �ય, અથવા 

એવા સાધનનો ઉપયોગ કર� ક� �થી એ પાણીન ે સાફ 

કર�ન ેએથી વ� કર�. 

(૩) પાણી �બુાહ હો�ુ ંજોઈએ, એટલ ેક� ગસબી ન 

હોય. 

મસઅલદ ર૭૩ : ગસબી પાણીથી અથવા � 

પાણી િવષ ેખબર ન હોય ક� તનેો ધણી તનેા વપરાશ માટ� 

રા� છે ક� ન�હ,તનેાથી વ� બાિતલ અન ે હરામ છે. 

ઉપરાતં અગર ચહ�રાન ેઅન ેહાથોન ેધોવાથી ત�ેુ ંપાણી 
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ગસબી જગયા ઉપર ઢોળા� ુ ંહોય, અથવા � જગયાએ વ� 

કરતો હોય એ જગયા ગસબી હોય, અન ેએ િસવાય વ� 

કરવા માટ� જગયા ન હોય,તો તયમ�મુ કર�ુ ંજોઈએ. 

અન ેઅગર એ જગયા િસવાય બી� જગયા વ� 

કરવા માટ� મો�ૂદ હોય, તો જ�ર� છે ક� બી� જગયા ઉપર 

આવીન ેવ� કર�; પણ જો એ જ ગસબી જગયાએ વ� કર� 

તો �નુાહ છે, પણ વ� સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૭૪ : અગર કોઈ શખસ કોઈ 

મદ�સાના હોઝમા ંવ� કર� અન ેએન ેખબર ન હોય ક� એ 

હોઝ આમ જનતા માટ� વકફ હતો ક� ફકત મદ �સાના 
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િવદાથ�ઓ �રૂતો જ વકફ હતો. તો એવા સજંોગમા ંઅગર 

એ �ૂએ ક� આમ લોકો તમેા ં કોઈ અટકાયત િવના વ� 

કર� લય ેછે, તો વાધંો નથી. 

મસઅલદ ર૭પ : અગર કોઈ શખસ � મ�સજદના 

હોઝમા ં વ� કરવા માગંતો હોય, ત ે મ�સજદમા ં નમાઝ 

પડવાનો ઈરાદો ન રાખતો હોય, અન ેતને ેખબર ન હોય 

ક� એ હોઝ આમ જનતા માટ� વકફ છે ક� માત એ 

મ�સજદમા ં નમાઝ પડનારાઓ માટ� વકફ છે, તો એવા 

સજંોગમા ં એ હોઝમા ં વ� ન�હ કર� શક�, પણ અગર 

સામાનય ર�ત ેએજ મ�સજદમા ંનમાઝ ન પડનારાઓ કોઈ 
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પણ રોકટોક િવના એ હોઝમા ંવ� કર� લતેા હોય તો એ 

પણ વ� કર� શકશ.ે 

મસઅલદ ર૭૬ : � હોઝ �સુાફરખાનાઓ ક� 

પિથકાશમો ( �હ�ર માગ� ઉપર આવતા ં આરામ માટ�ના 

સથળો) વગેર�મા ંહોય, તો તમેા ં�કુામ ન કરનારાઓ જો 

વ� કર�, તો એ જ સજંોગમા ંસહ�હ ગણાશે ક� સામાનય 

ર�ત ે આમ લોકો પણ તમેા ં વ� કરતા ં હોય અન ે કોઈ 

તમેન ેમના ન કર�. 

મસઅલદ ર૭૭ : એવી નહ�રો ક� લોકો તમેાથંી 

સામાનય ર�ત ેપાણી વાપરતા  હોય; અન ેકોઈન ેખબર ન 
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હોય ક� એ નહ�રનો મા�લક રા� છે ક� ન�હ, તો પણ તમેા ં

વ� કર� શકાય છે; પણ અગર તનેા મા�લક� તમેા ંવ� 

કરવાની મના કર� હોય, અથવા ઈનસાનને ખબર હોય ક� 

મા�લકની ર�મદં� નથી, અથવા એ ક� એ નહ�રનો મા�લક 

કોઈ બાળક અથવા દ�વાનો હોય, તો એહતીયાતે 

�સુતહબીની �એ તમેા ંવ� ન કર�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ર૭૮ : અગર કોઈ શખસ �લૂી �ય ક� 

પાણી ગસબી છે, અન ેએથી વ� કર� લય,ે તો એ વ� 

સહ�હ છે, પણ અગર કોઈ શખસ ેપોત ેપાણી ગસબ ક�ુર 

હોય, અન ેપછ� ત�ેુ ંગસબી હો�ુ ં�લૂી �ય અન ેવ� કર�, 
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તો એ વ� સહ�હ હો�ુ ંઈશકાલ ધરાવ ેછે. 

(૪) વ� માટ��ુ ંપાત (ઠામ-વાસણ) પણ �બુાહ 

હો�ુ ંજોઈએ. 

(પ) વ� માટ��ુ ંપાત એહતીયાત ેવા�જબની �એ 

સોના-ચાદં��ુ ંબન�ેુ ંન હો�ુ ંજોઈએ. 

ઉપરોકત બનંે શરતોનો સિવસતાર ઉલલખે હવે 

પછ� આવશે. 

મસઅલદ ર૭૯ : અગર વ� માટ� પાણી ગસબી 

અથવા સોના-ચાદં�ના પાતમા ં હોય, અન ે એ પાણી 

િસવાય બી�ુ ંપાણી મો�ૂદ ન હોય, તો અગર શર�અતની 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 288 

હદમા ંરહ� એ પાણીન ેબી� કોઈ પાતમા ંઠાલવી શકા� ુ ં

હોય, તો તમે કર�ુ ંવા�જબ છે, અન ેતનેાથી વ� કર�, 

અન ેઅગર એમ કર�ુ ંશ� ન હોય, તો પછ� તયમ�મુ 

કર�; અન ેઅગર બી�ુ ંપાણી મો�ૂદ હોય, તો પછ� વા�જબ 

છે ક� એ બી� પાણીનો વ� માટ� ઉપયોગ કર�. 

ઉપરોકત બનંે સજંોગોમા ં અગર કોઈ શખસ 

ગસબી ક� સોના-ચાદં�ના પાતમા ંજ વ� કર� તો �નુહેગાર 

ગણાશે, પણ વ� સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૮૦ : અગર કોઈ એવો હોઝ હોય ક� 

�નો એક પતથર ક� એક �ટ ગસબી હોય, તો તમેાથંી વ� 
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માટ� પાણી વાપરતી વળેા અગર એ�ુ ંલખેાય ક� એ ગસબી 

ભાગ-પતથર ક� �ટથી ના�ઈઝ ફાયદો લવેાઈ રહો નથી, 

તો વ� કરવામા ંવાધંો નથી; પણ અગર એ�ુ ંજણાય ક� 

એનો ના�ઈઝ ફાયદો લવેાઈ રહો છે, તો તમેાથંી પાણી 

લ�ેુ ંહરામ છે, પણ વ� સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૮૧ : અગર કોઈ ઈમામ ક� 

ઈમામઝાદાઓના હરમ�ુ ં સહ�ન એવી જમીન ઉપર 

બધંાય�ેુ ંહોય ક� � �તૂકાળમા ંકબસતાન હ� ુ,ં અન ેહવે 

એ સહ�નમા ં હોઝ ક� નહ�ર હોય, તો અગર કોઈ શખસને 

�ણ ન હોય ક� સહ�નની એ જમીન કબસતાન તર�ક� વકફ 
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હતી. તો એ હોઝ ક� નહ�રમા ં વ� કરવામા ંકોઈ  વાધંો 

નથી. 

(૬) વ�ના અવયવો ધોતી વળેા અને મસહ 

કરતી વળેા પાક હોવા જોઈએ. 

મસઅલદ ર૮ર : અગર વ� ��ંુૂ થયા પહ�લા ં� 

જગયા વ�ને માટ� ધોઈ ��ૂ હોય, અથવા મસહ કર� 

��ૂો હોય,એ ન�સ થાય તો વ� સહ�હ રહ�શ.ે 

મસઅલદ ર૮૩ : વ�ના અવયવો િસવાય 

શર�રનો કોઈ બીજો ભાગ ન�સ હોય, તો વ� સહ�હ 

લખેાશે; પણ અગર પશેાબ ક� પાયખાનાની જગયાની 
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તહારત ન કર� હોય, તો પછ� એહતીયાતે �સુતહબ છે ક� 

પથમ એ જગયાની તહારત કર� અન ેતયારબાદ વ� કર�. 

મસઅલદ ર૮૪ : અગર વ�ના અવયવોમાનંો 

કોઈ એક ભાગ ન�સ હોય, અન ેઈનસાન વ� કર� લીધા 

બાદ શક કર� ક� એ ભાગને વ�થી પહ�લા પાક �� હતો ક� 

ન�હ, તો વ� સહ�હ ગણાશે; પણ � ભાગ ન�સ હતો 

તને ેપાણીથી ધોઈ લવેો જોઈએ. 

મસઅલદ ર૮પ : અગર ચહ�રા ક� હાથો ઉપર 

કાપ ક� જખમ હોય, ��ું  લોહ� બધં ન થ�ુ ં હોય, અન ે

પાણીનો ઉપયોગ તનેા માટ� �કુસાનકારક ન હોય, તો � 
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અવયવ ઉપર કાપ ક� જખમ હોય તનેા ત�ુંરસત ભાગને 

તરતીબી �જુબ ધોઈ લીધા બાદ એ જખમ ક� કાપને �ુર 

ક� �ર� પાણીમા ં�કૂ� એવી ર�ત ેદબાવ ેક� લોહ� બધં થઈ 

�ય, અન ેપછ� પાણીમા ંજ ઉપરથી નીચનેા �હસસા તરફ 

�ગળ� ફ�રવે ક� �થી એ જગયા ઉપર પાણી પહ�ચે, તો 

તમે કરવાથી વ� સહ�હ ગણાશ.ે 

(૭) વ� અને નમાઝ માટ� �રૂતો સમય હોવો 

જોઈએ. 

 મસઅલદ ૨૮૬  : જયાર� નમાઝનો સમય તગં 

હોય ક�, અગર વ� કર� તો �રૂ� નમાઝ યા તનેો અ�કુ 
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ભાગ કઝા થઇ �ય, તો એવા સજંોગોમા ંતયમ�મુ કર�ુ ં

જોઈએ; પણ અગર �ટલો સમય તયમ�મુ માટ� 

લાગવાનો હોય, તટેલો જ સમય વ� માટ� લાગે તો પછ� 

વા�જબ છે ક� વ� કર�. 

મસઅલદ ર૮૭ : � માણસ ઉપર નમાઝના 

સમયની તગંીને �હસાબ ેતયમ�મુ વા�જબ હોય, ત ેઅગર 

�ુરબતનની િનયયતથી અથવા કોઈ ��ુતત કાયરન ે��મ 

આપવા, �મક� �ુરઆન ેમ�દની િતલાવત માટ� વ� કર�, 

તો સહ�હ ગણાશે. એવી  જ ર�ત ેએ જ નમાઝ માટ�  વ� 

કર� તો સહ�હ ગણાશે, િસવાય એ ક�  તમેા ં �ુરબતનની 
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િનયયત ન થઇ શક� તમે હોય. 

(૮) વ�મા ં�ુરબતનની િનયયત જ�ર� છે, એટલે 

ક� ્દુાના �ુકમ �જુબ અમલ કરવાનો ઈરાદો હોવો 

જોઈએ. કોઈ બી� ઈરાદાથી ક� ઠંડક �ળુવવા માટ� વ� 

કર� તો એ બાિતલ ગણાશે. 

મસઅલદ ર૮૮ : વ�ની િનયયત માટ� જ�ર� 

નથી ક� તનેો ઉચચાર કર� અથવા તને ેમનમા ંધાર�; બલક� 

અગર વ�ના ંસવર કાય�ને ્દુાના �ુકમ પમાણ ેબ�વી 

લાવવામા ંઆવે, તો એટ�ુ ંજ કાફ� છે.  

(૯) વ� માટ� જ�ર� છે ક� � તરતીબ અન ેકમ 
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શર�અતમા ં િન�કુત છે, ત ે�જુબ અમલ થાય. એટલ ેક� 

પથમ ચહ�રાન,ે ત ે બાદ જમણો હાથ, પછ� ડાબો હાથ 

ધોવ.ે તયાર બાદ માથાનો મસહ કર�ન ેપછ� પગનો મસહ 

કર�. એહતીયાતે �સુતહબ એ છે ક� બનં ેપગના મસહ એક� 

સાથ ે ન કર�, બલક� ડાબા પગનો મસહ જમણા પગના 

મસહ બાદ બ�વી લાવ.ે 

(૧૦) વ�ના સવર કાય� િવના િવલબં ે બ�વી 

લાવ.ે 

મસઅલદ ર૮૯ : અગર વ�ના કાય� વચચે 

અસાધારણ ઢ�લ કર�, ક� �થી એમ ન કહ� શકાય ક� એક 
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પછ� એક વ�ના અહ�કામ બ�વી લાવયો છે, તો વ�  

બાિતલ ગણાશે; પણ અગર કોઈ ઉજર ઉપ�સથત હોય, 

�મક� ઈનસાન �લૂી જવાને કારણ ેયા પાણી ખલાસ થઈ 

જવાન ે કારણે એક પછ� એક વ�ના ભાગોને ધોઈ ન 

શ�ો હોય, તો પછ� ઉપરોકત શરત લા� ુન�હ પડ�, બલક� 

તનેા માટ� �ુકમ એ છે ક� અગર � ભાગ હવ ેધોઈ રહો છે, 

અથવા મસહ કર� રહો છે. તનેી પહ�લાના તમામ ભાગોમા ં

વ�ની ભીનાશ બાક� ન હોય તો વ� બાિતલ ગણાશે; 

અન ેઅગર તમામ ભાગો �કૂાઈ ન ગયા હોય, પણ � 

ભાગ ધોઈ રહો છે ક� ત ેઉપર મસહ કર� રહો છે, તનેી 
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અગાઉનો ભાગ જ �કૂાયો હોય. તો વ� સહ�હ છે, દાખલા 

તર�ક� અગર ડાબો હાથ ધોઈ રયો હોય અને માત જમણા 

હાથની જ ભીનાશ �કુાઈ જવા પામી હોય; અન ે ચહ�રા 

ઉપર ��બુત બાક� હોય, તો વ� સહ�હ છે. 

મસઅલદ ર૯૦ : અગર કોઈ શખસ વ�ના કાય� 

એક પછ� એક ઢ�લ િવના ��મ આપી રહો હોય, પરં� ુ

હવામાનની ક� શર�રની વ� ુ પડતી ગરમીન ે કારણે 

આગલા ભાગોની ભીનાશ �કૂાઈ જતી હોય તો વ� સહ�હ 

છે. 

મસઅલદ ર૯૧ : વ� કરતી વખતે ચાલવામા ં
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કોઈ વાધંો નથી. અગર કોઈ શખસ ચહ�રો અન ે હાથોને 

ધોવા બાદ થોડાક પગલા ં ચાલીન ે પછ� માથાનો અને 

પગોનો મસહ બ�વી લાવે, ત ેવ� સહ�હ ગણાશ.ે 

(૧૧) વ�ના કાય�ન ેઈનસાન પોતે ��મ આપ.ે 

અગર બીજો કોઈ એેન ેવ� કરાવ ેઅથવા ચહ�રા ઉપર ક� 

હાથો ઉપર પાણી પહ�ચાડવા ક� મસહ કરવા માટ� મદદ 

કર�, તો વ� બાિતલ ગણાશે. 

મસઅલદ ર૯ર : � માણસ પોત ે વ� કરવા 

અશકત હોય, તો એ બી�ની મદદ મળેવી શક� છે; અન ે

બનં ે સાથ ે મળ�ને પણ ચહ�રો, હાથ વગેર� ધોઈ શક� છે 
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અન ે મસહ કર� શક� છે. અગર  ત ે માટ� મદદ કરનાર 

મહ�નતતા�ુ ં માગેં, તો અગર એ સમથર હોય અન ે એન ે

વધાર� પડતી �કુસાની જતી ન હોય, તો મહ�નતતા�ુ ંદ��ુ ં

જોઈએ, પણ િનયયત વ� કરનાર� પોત ે કરવી જોઈએ 

અન ેપોતાના હાથ વડ� મસહ બ�વી લાવવા જોઈએ. 

પણ જો ઈનસાન પોત ેવ��ુ ંકોઈ પણ કાયર મદદ 

કરનારની સાથ ેરહ� ��મ ન આપી શકતો હોય,તો પછ� 

એ મદદ કરનાર વડ� વ� કરાવ.ે આવા સજંોગમા ં

એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� બનં ેજણ વ�ની િનયયત કર�. 

શ� ન હોય તો મસહ વળેા એનો � મદદ કરનાર 
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નાયબ હોય, એ એના હાથ પકડ�ન ેમસહ કરાવશ;ે અને 

અગર એ શ� ન હોય તો નાયબ એના હાથમાથંી 

ભીનાશ લઈને એ જ ભીનાશથી એના માથા-પગના મસહ 

કરશ.ે 

મસઅલદ ર૯૩ : વ�ના કાય� પોત ે એકલો 

��મ આપી શકતો હોય, તમેાં  બી�ની મદદ ન લવેી 

જોઈએ.  

(૧ર) વ� માટ� પાણીનો ઉપયોગ તનેા માટ� 

�કુસાનકારક ન હોય. 

મસઅલદ ર૯૪ : અગર કોઈન ેભય હોય ક� વ� 
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કરશ ે તો બીમાર થઈ જશે, યા પીવા માટ� પાણી બાક� 

ન�હ રહ�, તો એવા સજંોગમા ંવ� કર�ુ ંતનેી ફરજ નથી; 

અન ેજો કોઈ શખસ �ણતો ન હોય ક� પાણી તનેા માટ� 

�કુસાનકતાર છે ક� ન�હ, અન ે વાસતવમા ં ખર�ખર પાણી 

તનેા માટ� �કુસાનકારક સા�બત થાય તો ત�ેુ ં વ� 

બાિતલ છે. 

મસઅલદ ર૯પ : અગર સહ�હ વ� કરવા માટ� 

ઓછામા ંઓ�પંાણી વાપરવાથી �કુસાનનો ભય ન હોય, 

અન ે વ� ુ પાણી ઉપયોગમા ં લવેાથી �કુસાનનો સભંવ 

હોય, તો પછ� ઓછા પમાણમા ંપાણી વાપર�ને વ� કર�. 
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(૧૩) વ�ના ભાગો �ધુી પાણી પહ�ચવા માટ� 

કોઈ અવરોધ ક� �કાવટ હોય. 

મસઅલદ ર૯૬ : અગર વ�ના અવયવોને કોઈ 

એવી ચીજ ચ�ટ�લી હોય ક� �ન ે પ�રણામે શક થાય ક� 

પાણીન ેપહ�ચતા ત ેઅટકાવશ ેક� ક�મ, તો એ વસ� ુ �ૂર 

કર� લવેી જોઈએ અથવા એની નીચથેી પાણી પહોચાડ�ુ ં

જોઈએ. 

મસઅલદ ર૯૭ : અગર નખ નીચ ેમલે �મલેો 

હોય, તો વ�ન ેબાિતલ ન�હ કર�, પણ નખ કા્યા બાદ 

અગર ચ�ટ�લો મલે પાણીને  ચામડ� �ધુી પહ�ચતા ં રોક�, 
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તો એ મલેને �ૂર કરવો જ�ર� છે, એવી જ ર�ત ેઅગર 

નખ અસાધારણ પમાણમા ં લાબંા હોય તો સામાનય 

લબંાઈથી વધાર� ભાગના મલેન ે�ૂર કરવો જોઈએ. 

મસઅલદ ર૯૮ : અગર ચહ�રો, હાથ, માથાના 

આગલા �હસસામા ંક� પગોમા ંબળ� જવાથી યા બી� કારણે 

સોજો થઈ આવયો હોય, તો એ સો� ઉપર ધોઈ લ�ેુ ંક� 

મસહ કર�ુ ંકાફ� છે; પણ અગર િછદ પડ� ગ�ુ ંહોય, તો 

એની નીચ ે પાણી પહ�ચાડ�ુ ંવા�જબ નથી. બલક� એક 

ભાગમા ંચામડ� ઉખડ� ગઈ હોય, તો � ભાગમા ંચામડ� 

ઉખડ� ન ગઈ હોય, તનેી નીચ ે પણ પાણી પહ�ચાડ�ુ ં
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જ�ર� નથી. પણ ઉખડ� ગયલેી ચામડ� કોઈક વાર ચ�ટ�લી 

રહ� છે અન ેકોઈક વાર �ટ� પડ� છે, એટલ ેએને કાપીને 

તનેી નીચ ેપાણી પહ�ચાડ�ુ.ં 

મસઅલદ ર૯૯ : અગર કોઈ શખસ શક 

કર� ક� વ�ના ભાગો ઉપર કોઈ વસ� ુચ�ટ�લી છે ક� ન�હ, 

તો અગર એ શક વાજબી હોય, �મક� માટ�, ગારાથી કામ 

કયાર બાદ શક થાય ક� ગારો હ� હાથોમા ંચ�ટ�લો છે ક� 

ન�હ, તો �રૂ� તપાસ કર� અથવા એટલી વાર ઘસીને �વુે 

ક� �થી ઈ�તમનાન હાિસલ થાય ક� ત ે �ૂર થઈ ગ�ુ ં છે. 

અથવા પાણી તનેી નીચે પહ�ચી શ�ુ ંછે. 
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મસઅલદ ૩૦૦ : અગર વ�ના ધોવાના 

ક� મસહના ભાગો ઉપર ગદંવાડ ક� મલે હોય, પણ એ મલે 

પાણી પહ�ચવા માટ� �કાવટ�પ ન હોય તો વાધંો નથી. 

એવી જ ર�તે અગર કોઈ ઈમારત ધોળવા માટ� �નુો 

વગેર� વાપર�, અન ે એ સફ�દ� ચામડ� �ધુી પાણી 

પહ�ચવામા ં અટકાયત�પ ન થાય તો વાધંો નથી; પણ 

અગર શક �ય ક� કદાચ તે પાણીન ે ચામડ� �ધુી 

પહ�ચાડવામા ંઅટકાયત�પ થશ,ે તો તનેે �ૂર કરવો જ�ર� 

છે. 

મસઅલદ ૩૦૧ : અગર કોઈ શખસને 
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પહ�લથેી �ણ હોય ક� વ�ના અ�કુ ભાગો ઉપર એવી 

વસ� ુછે ક� � પાણીન ેપહ�ચતા ંઅટકાવશે, અન ેવ� કર� 

લીધા બાદ તનેે શક �ય ક� વ� કરતી વળેા એ જગયાએ 

પાણી પહ�ચ�ુ ંહશ ેક� ક�મ, તો ત ેવ� સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૩૦ર : અગર વ�ના અ�કુ ભાગોમા ં

એવી અટકાયત�પ વસ� ુ મો�ૂદ હોય ક� કોઈ વળેા 

આપોઆપ તનેી નીચ ેપાણી પહ�ચી જ�ુ ંહોય, અન ેકોઈ 

વળેા ન પહ�ચી શક�ુ ંહોય; અન ેઈનસાનને વ� કયાર બાદ 

શક �ય ક� પાણી પહ�ચ�ુ ં હશ ે ક� ન�હ, તો એવા 

સજંોગોમા ં અગર વ� કરતી વળેા ત�ેુ ં ધયાન પાણી 
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પહ�ચાડવા તરફ ન રહ�ુ ં હોય, તો એહતીયાતે 

�સુતહબની �એ ફર�થી વ� કરશ.ે 

મસઅલદ ૩૦૩ : અગર કોઈ શખસ વ� 

કયાર બાદ �ુએ ક� વ�ના કોઈ ભાગ ઉપર એવી વસ� ુછે 

ક� � પાણીન ેપહ�ચતા અટકાયત�પ છે, અન ેતનેે ખબર 

ન હોય ક� વ� કરતી વળેા એ વસ� ુ હતી ક� ત ે બાદ 

ઉપ�સથત થઈ છે, તો એ�ુ ંવ� સહ�હ છે; પણ અગર તનેે 

�ણ હોય ક� વ� કરતી વળેા એવી વસ� ુમાટ� કોઈ ચીવટ 

રાખી ન હતી તો એહતીયાતે �સુતહબની �એ વ� ફર�થી 

કરશ.ે 
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મસઅલદ ૩૦૪ :  અગર વ� કર� લીધા બાદ 

કોઈન ે શક �ય ક� વ� કરતી વળેા પાણીન ે પહ�ચતા 

અટકાવી શક� એવી કોઈ વસ� ુવ�ના ભાગો ઉપર હતી ક� 

ન�હ, તો વ� સહ�હ છે. 
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વ�ના એ�કામ : 

મસઅલદ ૩૦પ : અગર કોઈ શખસન ે વ�ના 

કાય� અન ેતનેી શરતો, �મક� પાણી�ુ ંપાક હો�ુ,ંગસબી ન 

હો�ુ,ં એ બારામા ંવ� ુશકંા થતી હોય, તો એ શકંાઓને 

ધયાનમા ંન લવેી જોઈએ. 

મસઅલદ ૩૦૬ : અગર કોઈ શક કર� ક� એ�ુ ં

વ� બાિતલ થ�ુ ં છે ક� ન�હ, તો એણ ેએમજ માની લ�ેુ ં

જોઈએ ક� વ� હ� બાક� છે. અલબ�, અગર એણ ેપશેાબ 

કયાર બાદ ઈસતીબા ન �� હોય, અન ે વ� કયાર પછ� 

અ�કુ ��બુત જણાતા ં એન ે શકંા �ય ક� એ ��બુત 
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પશેાબ છે ક� ન�હ, તો એવા સજંોગમા ંએ�ુ ંવ� બાિતલ 

છે. 

મસઅલદ ૩૦૭ : અગર કોઈ એવો શક કર� ક� 

એણ ેવ� ક�ુર છે ક� ન�હ, તો એન ેવ� કર� લ�ેુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ૩૦૮ : અગર કોઈન ે ખાતી હોય ક� 

વ� તો એણ ેકર� લી�ુ ં છે, અન ેવ�ને તોડનાર, �મક� 

પશેાબ વગેર� કાયર પણ એણ ે��મ આ્�ુ ં છે, પણ એ 

વાત ેશકંા �ય છે ક� કઈ બાબત પહ�લી ��મ આપી છે, 

તો અગર એ શકંા નમાઝ પડવાની પહ�લા ંઉપ�સથત થાય 

તો વ� કરશે; અન ેઅગર નમાઝ દરમયાન શક ઉપ�સથત 
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થાય તો નમાઝન ેતોડ�ને વ� કરશે,પણ જો નમાઝ �રૂ� 

કયાર બાદ શક �ય, તો � નમાઝ પડ� ��ૂો એ સહ�હ 

ગણાશે, પણ પછ�ની નમાઝો પડવી હોય, ત ેમાટ� જ�ર� 

છે ક� વ� કર�. 

મસઅલદ ૩૦૯ : અગર કોઈ શખસન ેવ� કર� 

લીધા બાદ અથવા વ� કરતી વળેા ખાતી થાય ક� વ�નો 

અ�કુ ભાગ સરખો ધોવાયો નથી, અથવા તનેો મસહ 

થયો નથી, તો અગર એ ભાગથી પહ�લાનંા ભાગો ઉપર, 

લાબંી �દુત પસાર થઈ હોવાથી પાણી �કુાઈ ગ�ુ ંહોય, 

તો એ શખસ ેફર�થી વ� કર�ુ ંપડશ.ે 
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પણ અગર આગલા ભાગો ઉપર હ� પાણી 

�કૂા�ુ ંન હોય, અથવા હવામાનની ગરમી વગેર�ને કારણે 

�કૂા�ુ ંહોય, તો � જગયાએ સર્ુ ંધોવા�ુ ંન હોય ક� મસહ 

થયો ન હોય, ત ેસરખી ર�ત ેધોઈ ક� મસહ કર� લય;ે અને 

તયાર બાદ એ ભાગ પછ�ના ભાગોને પણ ફર� �વુ ે ક� 

મસહ કર�. 

અગર વ� દરમયાન કોઈ ભાગને ધોવા ક� મસહ 

કરવા બારામા ં શક �ય, તો પણ આજ કાયદા�સુાર 

અમલ કરશ.ે 

મસઅલદ ૩૧૦ : અગર કોઈ શખસ નમાઝ પડ� 
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લીધા બાદ શક કર� ક� એણ ેવ� ક�ુર હ� ુક� ન�હ, તો એની 

નમાઝ સહ�હ છે; પણ તે પછ� � નમાઝો પડવાની હોય 

ત ેમાટ� વ� કર� લ�ેુ ંજ�ર� છે. 

મસઅલદ ૩૧૧ : અગર નમાઝ દરમયાન શક 

ઉપ�સથત થાય ક� વ� ક�ુર છે ક� ન�હ, તો નમાઝ બાિતલ 

છે; અન ેવ� કર�ન ેનમાઝ પડશ.ે 

મસઅલદ ૩૧ર : અગર કોઈન ે નમાઝ બાદ 

�ણ થાય ક� વ� બાિતલ થઈ ગ�ુ ંછે, પણ એ વાતે શક 

હોય ક� વ� નમાઝથી પહ�લા બાિતલ થ� ુહ� ુ ંક� નમાઝ 

પડ� લીધા બાદ, તો � નમાઝ એ પડ� ��ૂો એ સહ�હ 
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ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૩૧૩ : અગર ઈનસાનને એવી બીમાર� 

હોય ક� એણ ેચા� ુપશેાબના ંટ�પા ંપડતા ંહોય, અથવા એ 

પાયખાનાન ેરોક� ન  શકતો હોય, તો અગર એન ેયક�ન 

હોય ક� નમાઝનો સમય દાખલ થાય તયારથી કઝાના 

ટાઈમ �ધુી અ�કુ એવો વખત મળ� શકશ ેક� � દરમયાન 

ટ�પા ં વગેર� બધં થશે અન ે એ વ� અન ે નમાઝ પડ� 

શકશ,ે તો તનેા માટ� જ�ર� છે ક� એવી મોહલતના સમયે 

જ નમાઝ પડ�. 

હવ ેજો એ મોહલતનો સમય એટલો �ૂંકો હોય ક� 
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ફકત નમાઝના વા�જબ અમલન ેજ ��મ આપી શક�, તો 

તનેા માટ� જ�ર� છે ક� મોહલતની પળોમા ંમાત નમાઝના 

વા�જબ ભાગોને અદા કર�, અન ે �સુતહબ કાય�, �મક� 

અઝાન, ઈકામહ અન ે�ુ�તૂન ેતરક કર�. 

મસઅલદ ૩૧૪ : એવા બીમાર શખસન ે અગર 

ફકત એટલી જ મોહલત મળે ક� વ� �રૂ� ર�ત ેકર� શક� 

અન ે નમાઝનો અ�કુ ભાગ પડ� શક�, અન ે તયાર પછ� 

નમાઝ દરમયાન એક યા અનકે વાર પશેાબના ટ�પા ં ક� 

પાયખા�ુ ંખાર�જ થ�ુ ંરહ�, એવા શખસ માટ� એહતીયાતે 

વા�જબ છે ક� એ જ મોહલતના સમય ેવ� કર�ન ેનમાઝ 
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શ� કર�. પછ� નમાઝ દરમયાન � ન�સત ખાર�જ થાય 

ત ે માટ� નવસેરથી વ� કરવાની જ�રત નથી. જો ક� 

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� એ શખસ બા�ુમા ંપાણી�ુ ંકોઈ 

વાસણ �કૂ�, �થી જયાર� પણ પશેાબ અથવા પાયખા�ુ ં

ખાર�જ થાય, તયાર� ફર� વ� કર� લય.ે 

પણ એહતીયાત ે�સુતહબ તયાર� જ લા� ુપડશ ેક� 

જયાર� પશેાબ પાયખાનાન ેકારણ ેનવસેરથી વ� કરવાને 

લીધ ે મવાલાતમા ં ફ�ર ન પડ�; અગર મવાલાતમા ં ફ�ર 

પડતો હોય, તો આ એહ�તયેાતને કોઈ સથાન નથી. 

મસઅલદ ૩૧પ : અગર બીમાર� એ હદ� પહ�ચ ે
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ક� પશેાબના ટ�પા ંચા� ુપડતા ંરહ� અથવા ચા� ુપાયખા�ુ ં

ખાર�જ થ�ુ ંહોય, અને વચચે કોઈ પણ મોહલત ન મળતી 

હોય ક� એ વ� અથવા નમાઝના અ�કુ ભાગો એવા 

સમયે બ�વી લાવ ેક� જયાર� એ ન�સતો બધં હોય, તો 

એવા સજંોગમા ંદર�ક નમાઝ માટ� એક જ વ� કાફ� છે, 

બલક� દ�ખીતી ર�ત ેએક જ વ� કંઈક નમાઝો માટ� કાફ� 

ગણાશે; િસવાય એ ક� કોઈ બી� એવી વસ� ુબ�વી લાવ ે

ક� � વ�ન ેતોડ� છે. 

પણ બહેતર છે ક� દર�ક નમાઝ માટ� વ� અલગ 

કર�. અલબ�, કઝા િસજદા ક� તશહ�ુદ તથા નમાઝો 
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એહતયેાત માટ� બી�ુ ંવ� જ�ર� નથી. 

મસઅલદ ૩૧૬ : � માણસન ેઉપરોકત બીમાર� 

હોય તનેા માટ� વા�જબ નથી ક� વ� કયાર બાદ તરત જ 

નમાઝ પડવા માડં�. અલબ�, બહેતર છે ક� ઢ�લ ન કર�. 

મસઅલદ ૩૧૭ : � માણસન ેઉપરોકત બીમાર� 

હોય, ત ેવ� કર� લીધા બાદ �ુરઆન ેમ�દના અરરોને 

અડ� તો �ઈઝ છે, અગરચ ેનમાઝની હાલતમા ંન હોય. 

મસઅલદ ૩૧૮ : � શખસન ે ચા�ુ ં પશેાબના 

ટ�પા ં પડતા ં હોય, તણે ે નમાઝ માટ� એક એવી થલેી 

બાધંવી જોઈએ ક� �મા ં � વગેર� હોય, �થી પશેાબને 
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અનય સથળે પહ�ચતા અટકાવી શકાય; અન ે એહતીયાત ે

વા�જબ છે ક� દર�ક નમાઝ પહ�લા ં પશેાબની ન�સ 

જગયાન ેપાણીથી ધોઈ પાક કર�. 

એવી જ ર�ત ે� શખસ પાયખા�ુ ંઅટકાવી શકતો 

ન હોય, તણે ે શ� તટેલા પયાસે નમાઝ દરમયાન 

પાયખાનાન ે અનય ભાગો �ધુી પહ�ચતા ં અટકાવ�ુ ં

જોઈએ; અન ે અગર વધાર� પડતી મહ�નત ન હોય, તો 

એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� દર�ક નમાઝ શ� કયાર પહ�લા ં

પાયખાનાની જગયાને પાણીથી ધોઈ પાક કર�. 

મસઅલદ ૩૧૯ : � શખસન ે ઉપરોકત ર�તે 
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પશેાબ, પાખાનાન ેરોકવાની તકલીફ હોય તો બહેતર છે ક� 

બનતા પયાસ ે રોક�; અન ે ત ે માટ� અગર કાઈં ખચર 

કરવાની જ�રત જણાય યા આસાનીથી તનેો ઈલાજ થઈ 

શકતો હોય, તો બહેતર છે ક� ત ેપમાણ ેઅમલ કર�. 

મસઅલદ ૩ર૦ : � શખસ પશેાબ પાયખાનાને 

રોકવા અશકત હોય, ત ે જયાર� સાજો થાય અને એ 

તકલીફથી ��ુકત પામે, તયાર� એના ઉપર વા�જબ નથી ક� 

બીમાર� દરમયાન શર�અતની દોરવણી �જુબ પડ�લી 

નમાઝોની કઝા આપે; પણ અગર કોઈ નમાઝના સમય 

દરમયાન શીફા પામે, તો એહતીયાત ે લા�ઝમ છે ક� એ 
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સમયમા ંપડ� લીધલેી નમાઝન ેફર�થી પડ�. 

મસઅલદ ૩ર૧ : � શખસન ેએવી બીમાર� હોય 

ક� તને ેચા� ુનમાઝે હવા નીકળતી હોય અન ેત ેએન ેરોક� 

ન શકતો હોય, તો � �જુબ પશેાબ, પાયખાનાને ન રોક� 

શકનાર માટ� મસઅલો બયાન થયો છે, એ જ �જુબ વત�. 
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� સજંદગદમા ંવ� કર�ુ ંજ�ર� છે : 

મસઅલદ ૩રર : છ હાહતદ માટ� વ� કર�ુ ં

વા�જબ છે : 

(૧) નમાઝે મયયત િસવાય દર�ક વા�જબ 

નમાઝ માટ� વ� વા�જબ છે; અન ે �સુતહબ 

નમાઝો માટ� વ� નમાઝ સહ�હ હોવાની શરત 

છે. 

(ર) નમાઝમા ં �લુાઈ ગયલેા િસજદા ક� 

તશહ�ુદની કઝા દ�વા માટ� વ� વા�જબ થશ,ે 

અગર નમાઝ બાદ વ� તોડનાર કોઈ અમલ 
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��મ આ્યો હોય, પણ િસજદએ સહવ માટ� 

વ� વા�જબ નથી. 

(૩) ખાનએ કાઅબાનો વા�જબ તવાફ ક� � 

હજ અન ે ઉમરાનો ભાગ છે, ત ે માટ� વ� 

વા�જબ છે. 

(૪) અગર કોઈ શખસ નઝર ક� અહદ કર�, 

અથવા કસમ ખાય ક� વ� કરશ,ે તો એ વ� 

તનેા માટ� વા�જબ થશ.ે 

(પ) અગર કોઈએ એવી નઝર કર� હોય, ક� 

દાખલા તર�ક� �ુરઆન ેમ�દન ે�મુશે. 
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(૬) � �ુરઆને મ�દ ન�સ થ�ુ ંહોય તનેે 

ધોવા માટ�, અથવા સડંાસમા ંપડ� ગ�ુ ં હોય 

તને ે તયાથંી બહાર લઈ આવવા માટ�, વ� 

એવા સજંોગોમા ંવા�જબ થશ ેક� હાથ વડ� યા 

શર�રના કોઈ પણ ભાગ વડ� તને ે અડ�ુ ં

અિનવાયર હોય. 

પણ અગર વ� ુપડતી ઢ�લ થવાથી �ુરઆનની 

બ�ેુરમતી થતી હોય, તો �ુરઆનને સડંાસ અથવા એવી 

કોઈ બી� ન�સતથી વ� કયાર વગર બહાર કાઢ� શકાશ,ે 

અથવા પાક કરવાની જ�ર હોય તો ધોઈ શકાશે. 
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મસઅલદ ૩ર૩ : �ુરઆનના અરરોન ેહાથો વડ� 

ક� શર�રના કોઈ પણ ભાગ વડ� વ� કયાર વગર અડ�ુ ં

હરામ છે, પણ અગર �ુરઆને મ�દનો તર�ુમો હોય તો 

તનેા અરરોને અડ�ુ ંહરામ નથી. 

મસઅલદ ૩ર૪ : નાના ંબાળકોને ક� દ�વાનાને 

�ુરઆન ેમ�દના અરરોને અડવાથી રોક�ુ ંવા�જબ નથી, 

પણ અગર એમ કરતા ં �ુરઆનની બ�ેુરમતી થઈ રહ� 

હોય તો રોક�ુ ંજ�ર� છે. 

મસઅલદ ૩રપ : ્દુાવદં� કર�મના નામો ક� 

ખાસ િસફાતો, ગમ ે ત ે ભાષામા ં લખલેા ં હોય, તનેે  
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એહતીયાત ે વા�જબની �એ વ� વગર અડ�ુ ં હરામ છે; 

અન ે બહેતર એ છે ક� પયગમબર અથવા ઈમામોના ં

�બુારક નામો તમેજ હઝરત ફાતમેા ઝહેરા સલા�લુલાહ� 

અલયહાના નામન ેપણ વ� વગર ન અડ�.  

મસઅલદ ૩ર૬ : અગર કોઈ શખસ નમાઝના 

વખત પહ�લા ં માત તહારતની સાથ ે હોવાની િનયયતથી 

વ� અથવા �સુલ કર� તો એ સહ�હ ગણાશે; અને 

નમાઝના સમયની પહ�લા પણ  હોય તયાર� તયૈાર�ની 

િનયયતથી વ� કર� તો પણ વાધંો નથી. 

મસઅલદ ૩ર૭ : અગર કોઈન ે ખાતી હોય ક� 
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નમાઝનો સમય થઈ ��ૂો છે, અન ેવા�જબ વ�ની 

િનયયત કર�, પછ� વ� કર� લીધા બાદ એન ેખબર પડ� ક� 

નમાઝનો સમય દાખલ થયો નથી, તો એ�ુ ંવ� સહ�હ 

છે.  

મસઅલદ ૩ર૮ : નીચ ે�જુબના કાય� માટ� વ� 

�સુતહબ છે :  

(૧) નમાઝ ેમયયત માટ�. 

(ર) કબસતાનમા ં મોઅમીનોની કબોની 

ઝીયારત માટ�. 

(૩) મ�સજદમા ંદાખલ થવા માટ�. 
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(૪) ઈમામો (અલયહ��સુસલામ)ના  હરમમા ં

દાખલ થવા માટ�. 

(પ) �ુરઆન ેમ�દ પાસ ેરાખવા તમેજ તનેી 

િતલાવત અન ેતનેા લખવા માટ�. 

(૬) �ુરઆન ેમ�દના હાિસયાને અડવા માટ�. 

(૭) �વૂા પહ�લા.ં 

(૮) એવી જ ર�ત ે� શખસ વ� કર� ��ૂો 

હોય તનેે ફર� વાર દર�ક નમાઝ 

માટ�નવસેરથી વ� કર�ુ ં �સુતહબ છે. 

ર�અની િનયયતથી આ કાય� માટ� વ� કર�ુ ં
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જોઈએ. 

ઉપરોકત કોઈ પણ કાયર માટ� વ� ક�ુર હોય, એ 

વ� દર�ક એવા કામો માટ� પણ કાફ� ગણાશ,ે �ન ે��મ 

દ�વા માટ� વ� જ�ર� હોય, �મક� અગર ચાહ� તો એ જ 

વ�થી નમાઝ પડ� શકશ.ે 
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� વસ�તુી વ� �ટુ� �ય છે : 

મસઅલદ ૩ર૯ : સાત હાહતદથી વ� બાિતલ 

થાય છે : 

(૧) પશેાબ કરવાથી,  

(ર) પાયખા�ુ ંકરવાથી, 

(૩) હવા �ટવાથી,  

(૪) એવી �ઘ ક� �થી કાનથી ન સભંળાય 

અન ે�ખથી કંઈ  ન ��ૂ; અગર �ખ ેન 

��ૂ, પણ કાન ે સભંળા� ુ ં હોય તો વ� 

બાિતલ ન�હ થાય, 
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(પ) � કાયરથી ઈનસાન ભાન ક� હોશ �લૂાવ,ે 

�મક� દ�વાનગી, નશો અને બહેોશી, 

(૬) ઓરતો જયાર� ઇસતહેાઝાની હાલતમા ં

હોય, (એના િવગતવાર મસાઈલ હવ ેપછ� 

આવશ)ે; 

(૭) જનાબતથી; બલક� એહતીયાત ે

�સુતહબની �એ દર�ક એવા કામથી ક� �ના 

માટ� �સુલ જ�ર� છે. 
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જહીરાના એ�કામ : 

જખમ ક� હાડકાનંી �ટૂ માટ� � પાટાપ�ડ�  

ઉપયોગમા ં લવેાય છે, તમેજ � દવાઓ જખમ વગેર� 

ઉપર �કૂવામા ંઆવ ેછે ત ે“જબીરા” કહ�વાય છે. 

મસઅલદ ૩૩૦ : અગર વ�ના કોઈ ભાગ ઉપર 

જખમ, �મૂ�ુ ં ક� હાડકાનંી �ટૂ હોય; અન ે તનેે પાટા 

વગેર�થી બાધંવામા ંઆવયો ન હોય, તમેજ પાણીથી કોઈ 

�કુસાન થવાનો સભંવ ન હોય, તો પછ� સામાનય ર�તે 

વ� કર�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ૩૩૧ : અગર ચહ�રા ક� હાથો ઉપર 
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જખમ, �મૂ�ુ ં ક� હાડકાનંી �ટૂ પાટા વગર ્લુ�ુ ં હોય, 

અન ેતનેા ઉપર પાણી ર�ડ�ુ ં�કુસાનકારક હોય, તો વ� 

માટ� એ જગયાની ચાર� તરફ, ઉપરથી નીચ ેપાણી ર�ડ�ુ ં

જોઈએ; અન ે અગર એ જખમ વગેર�ની જગયાએ ભીનો 

હાથ ફ�રવવાથી �કુસાનનો ભય ન હોય તનેા ઉપર ભીનો 

હાથ ફ�રવ;ે અન ે તયાર બાદ તનેા ઉપર પાક કપ�ુ ં�કૂ� 

તનેા ઉપર ફર� ભીનો હાથ ફ�રવ,ે પણ અગર હાડકાનંી 

�ટૂ હોય તો તે બાદ તયમ�મુ કર�ુ ંવા�જબ છે. 

મસઅલદ ૩૩ર : અગર જખમ, �મૂ�ુ ં ક� �ટૂ 

માથાના આગલા �હસસામા ંઅથવા પગના સામનેા ભાગમા ં
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હોય, અન ે તનેા ઉપર પાટો વગેર� ન હોય, પણ તનેા 

ઉપર મસહ ન કર� શકાતો હોય,�મક�, જખમ વગેર� 

આખાય �હસસામા ં ફ�લાય�ેુ ં હોય, અથવા જયા ં જખમની 

અસર ન હોય તયા ંમસહ કરવો અશ� હોય, તો એવા 

સજંોગમા ં તયમ�મુ કર�ુ ંવા�જબ છે; અન ે એહતીયાત ે

�સુતહબની �એ વ� પણ કર�, અન ે જખમ વગેર�ની 

જગયાએ પાક કપ�ુ ં�કૂ� તનેા ઉપર હાથમા ંરહ� ગયલેી 

ભીનાશથી મસહ કર�. 

મસઅલદ ૩૩૩ : અગર જખમ, �મૂ�ુ ં ક� 

હાડકાનંી �ટૂ ઉપર પાટો બાધંલેો હોય, પણ તને ેતકલીફ 
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વગર ખોલી શકાતો હોય, અન ે પાણીના ઉપયોગથી 

�કુસાન થવાનો સભંવ ન હોય, તો ત ેપાટો ખોલીને વ� 

કર�ુ ંજ�ર� છે, ચાહ� એ જખમ વગેર� ચહ�રા અન ે હાથો 

ઉપર હોય, ચાહ� માથાના ક� પગના સામનેા ભાગમા ંહોય. 

મસઅલદ ૩૩૪ : અગર જખમ, �મૂ�ુ ં ક� 

હાડકાની �ટૂ ઉપર પાટો બાધંલેો હોય, અન ે પાટાના 

ખોલવામા ં તમેજ ઉપર પાણી ર�ડવામા ં �કુસાનની બીક 

હોય, તો તનેી ચાર� તરફ જયા ંજયા ંશ� હોય તયા ંધો�ુ ં

જોઈએ; અન ેજબીરા ઉપર હાથ ફ�રવી લય.ે 

મસઅલદ ૩૩પ : અગર જખમન ેખોલી શકા� ુ ં
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ન હોય, પણ એ જખમ અથવા તનેા ઉપર �કૂવામા ં

આવલેી દવા ક�  પાટો વગેર� પાક હોય, અન ે કોઈ પણ 

�કુસાન વગર પાણી જખમ �ધુી પહ�ચાડ� શકા� ુ ંહોય, 

તો જખમ ઉપર વ�ની ર�તમા ંજણાવયા �જુબ ઉપરથી 

નીચ ેપાણી ર�ડ�ુ ંજોઈએ. 

પણ જો એ જખમ અને તનેા ઉપર �કૂવામા ં

આવલેો પાટો વગેર� ન�સ હોય, તો અગર પાણીથી 

ધોઈને પાક કરવાની શ�તા હોય, તો તન ેપાક કર�; અને 

વ� કરતી વળેા એ જખમ �ધુી પાણી પહ�ચાડ�. 

અન ેજો જખમ �ધુી પાણી, �કુસાનકતાર ન હોવા 
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છતા,ં પહ�ચાડ� શકા� ુ ં ન હોય, અથવા ન�સ જખમને 

પાક ન કર� શકા� ુ ંહોય, તો તયમ�મુ કર�ુ ંજ�ર� છે. 

મસઅલદ ૩૩૬ : અગર વ�ના કોઈ પણ એક 

ભાગન ે જબીરા �રૂ� ર�ત ે ઘરે� વળે, તો દ�ખીતી ર�તે 

જબીરાના �ુકમ �જુબ વ� કાફ� છે; પણ અગર વ�ના 

તમામ ભાગોને જબીરાએ �રૂ� ર�ત ેઘરે� લીધો હોય, તો 

અહવત એ છે ક� તયમ�મુ કર�; અન ેજબીરા �જુબ વ� 

પણ બ�વી લાવ.ે 

મસઅલદ ૩૩૭ : જબીરા માટ� વા�જબ નથી ક� 

ત ેએવી વસ�થુી બન�ેુ ંહોય ક� �નો વપરાશ નમાઝમા ં
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�ઈઝ છે, બલક� અગર ર�શમ�ુ ંબન�ેુ ંહોય, અથવા હરામ 

ગોશત �નવરના કોઈ ભાગથી બન�ેુ ંહોય, તો પણ તનેા 

ઉપર હાથ ફ�રવવો �ઈઝ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૩૩૮ : અગર કોઈ શખસની હથળે� ક� 

�ગળ�મા ંજબીરા હોય, અન ેવ� કરતી વળેા તનેા ઉપર 

હાથ ફ�રવી ��ૂો હોય, તો એની ભીનાશથી માથાનો ક� 

પગનો મસહ કર� શકશ.ે 

મસઅલદ ૩૩૯ : અગર પગના સામનેા ભાગને 

જબીરાએ પહોળાઈમા ંઘરે� લીધો હોય. પણ �ગળ�ઓના 

�કનારા અન ેપગના ઉપલા �હસસામા ંથોડ�ક જગયા જબીરા 
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િવના ્લુલી હોય, તો મસહ કરતી વળેા એ ્લુલી જગયા 

ઉપર તમેજ જબીરા ઉપર મસહ માટ� હાથ ફ�રવે. 

મસઅલદ ૩૪૦ : અગર ચહ�રા ક� હાથો ઉપર 

ઠ�કઠ�કાણ ે જબીરા હોય, તો એ જબીરાની વચચ ે ્લુલી 

જગયાઓન ે પાણીથી ધોવે; અન ે અગર માથા ક� પગના 

આગલા �હસસામા ં ઠ�રઠ�ર જબીરા હોય, તો તનેી વચચે 

્લુલી જગયાઓ ઉપર મસહ કર�; અન ેજયા ંજયા ંજબીરા 

હોય, તયા ંજબીરાના  દશારવલેા �ુકમ �જુબ અમલ કરવો 

જોઈએ. 

મસઅલદ ૩૪૧ : અગર જબીરાએ જખમની ચાર� 
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કોર અસાધારણ ર�ત ેજગયા ઘરે� લીધી હોય; અન ેએને 

તકલીફ િવના �ૂર ન કર� શકા� ુ ંહોય, તો એવા સજંોગમા ં

તયમ�મુ કર�ુ ંજોઈએ; પણ અગર એ જબીરા તયમ�મુના 

જ ભાગો ઉપર હોય, તો પછ� વા�જબ છે ક� તયમ�મુ સાથે 

વ� પણ કર�. 

ઉપરોકત બનંે સજંોગમા ં અગર જબીરાને �ૂર 

કરવામા ંવ� ુપડતી ઝહ�મત ન હોય, તો તને ે �ૂર કર�ુ ં

જોઈએ. હવ ેઅગર જખમ ચહ�રા ક� હાથો ઉપર હોય તો 

તનેી ચોતરફના ભાગોને �એુ; અન ેજો માથા ક� પગના 

આગલા �હસસામા ં હોય, તો જખમની ચોતરફના �હસસા 
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ઉપર મસહ કર�; અન ે જખમની જગયા માટ� જબીરાના 

દશારવલેા �ુકમ પમાણ ેઅમલ કર�. 

મસઅલદ ૩૪ર : અગર વ�ના ભાગો ઉપર કોઈ 

જખમ, �મૂ�ુ ંક� હાડકાનંી �ટૂ ન હોય, પરં� ુકોઈ બી� 

કારણસર પાણીથી �કુસાન થવાનો સભંવ હોય, તો 

તયમ�મુ કર�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ૩૪૩ : અગર વ�ના કોઈ ભાગમા ં

લોહ�ની નસ ક� િશરા ખોલવામા ં આવી હોય, અને  તને ે

પાણીથી ધોવાની શ�તા ન હોય, તો  તયમ�મુ કર�ુ ં

જોઈએ; પણ અગર પાણીના ઉપયોગથી તને ે �કુસાન 
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થવાનો ભય ન હોય,તો પછ� તનેા માટ� પણ જબીરા માટ� 

જણાવલેા �ુકમ �જુબ અમલ કરવો જોઈએ. 

મસઅલદ ૩૪૪ : અગર વ� ક� �સુલના ભાગો 

ઉપર કોઈ એવી વસ� ુચ�ટ�લી હોય ક� તને ેતયાથંી ઉપાડ� 

લવેી શ� ન હોય, અથવા અસહ તકલીફ�ુ ંકારણ બન�ુ ં

હોય, તો  તયમ�મુ કર�ુ ં જોઈએ; પણ અગર એ વસ� ુ

તયમ�મુના ભાગો ઉપર ચ�ટ�લી હોય, તો વા�જબ છે ક� 

તયમ�મુ અન ેવ� બનં ેબ�વી લાવે; અન ેજો ચ�ટ�લી 

વસ� ુકોઈ દવા હોય, તો જબીરાનો �ુકમ તને ેલા� ુપડશ.ે 

મસઅલદ ૩૪પ : �સુલ ેમયયત િસવાય બાક�ના ં
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તમામ �સુલોમા ંજબીરાનો �ુકમ વ�ના જબીરાની �મ 

જ છે. પરં� ુએહતીયાત ેલા�ઝમની �એ એ તરતીબી ર�તે 

ઉતાર�ુ ંજોઈએ. 

દ�ખીતી ર�તે જયાર� શર�ર ઉપર જખમ ક� �મૂ�ુ ં

હોય, તયાર� ઈનસાનને ઈખતીયાર છે ક� ચાહ� �સુલ કર� યા 

તયમ�મુ કર�; અન ેજો એ �સુલ માટ� ઈરાદો કર�, અને 

જખમ વગેર� ઉપર કોઈ પાટો વગેર� ન હોય, તો  

એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� એક પાક કપ�ુ ં એ જખમ ક� 

�મૂડા ંઉપર રાખી તનેા ઉપર હાથ ફ�રવ,ે પણ જો હાડ�ટૂ 

હોય તો તને ે�સુલ ઉતાર�ુ ંજોઈએ; અન ેઅહવતની �એ 
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જબીરા ઉપર પણ ઉપર દશારવલે ર�તે હાથ ફ�રવવો 

જોઈએ. � સજંોગોમા ંજબીરા ઉપર હાથ ફ�રવવો શ� ન 

હોય, અથવા  હાડ�ટૂની જગયા પાટાપ�ડ� વગર ્લુલી 

પડ� હોય, તો લા�ઝમ છે ક� તયમ�મુ કર�. 

મસઅલદ ૩૪૬ : � શખસ માટ� તયમ�મુ િસવાય 

કોઈ ઉપાય ન હોય, અન ેતનેા તયમ�મુના ભાગો ઉપર 

જખમ, �મૂ�ુ ંક� હાડ�ટૂ હોય, તો  જબીરા વ�ની �મ જ 

જબીરા તયમ�મુ બ�વી લાવશ.ે 

મસઅલદ ૩૪૭ : � માણસન ેજબીરા વ� યા 

�સુલથી નમાઝ પડવાની હોય, અન ેએ �ણતો હોય ક� 
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નમાઝના છેલલા સમય �ધુી ત�ેુ ંઉઝર �ૂર ન�હ થાય, તો 

એ નમાઝ વખત થતાનંી સાથ ેપડ� શક� છે, પણ અગર 

એન ેઆશા હોય ક� નમાઝના છેલલા વખત �ધુીમા ંઉઝર 

�ૂર થઈ જશ ેતો બહેતર છે ક� ઢ�લ કર�. હવ ેજો ઉઝર �ૂર 

ન થાય તો કઝા થાય એ પહ�લા ંજબીરા વ� ક� જબીરા 

�સુલથી નમાઝ પડ� લય.ે 

� સજંોગોમા ંએણ ેવખત દાખલ થતા ંજ નમાઝ 

અદા કર� હોય, એ નમાઝના છેલલા વખત �ધુીમા ંઉઝર 

�ૂર થઈ �ય, તો એહતીયાતે �સુતહબ છે ક� ફર� વ� ક� 

�સુલ કર�ન ેબી� વાર નમાઝ પડ�. 
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મસઅલદ ૩૪૮ : અગર �ખની બીમાર�ને 

કારણ ે�ખની પાપંણ બધં રાખવી પડતી હોય, તો એવા 

સજંોગમા ંતયમ�મુ કર�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ૩૪૯ : અગર કોઈ શખસ એ ન�� ન 

કર� શક� ક� એણ ે તયમ�મુ કર�ુ ં જોઈએ યા જબીરાના 

�ુકમ �જુબ વ� કર�ુ ંજોઈએ, તો એહતીયાતે વા�જબ છે 

ક� બનં ેબ�વી લાવ.ે 

મસઅલદ ૩પ૦ : જબીરા વ�ની સાથે �ટલી 

નમાઝો પડવામા ંઆવી હોય ત ેસહ�હ ગણાશે; અન ેએજ 

વ�થી ઉઝર દફ� થયા પછ�ની નમાઝો પણ પડ� શકાય. 
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વા�જહ �સુલ 

વા�જબ �સુલ સાત છે :  

(૧) �સુલ ેજનાબત, (ર) �સુલ ેહયઝ, (૩) �સુલે 

િનફાસ, (૪) �સુલ ેઈસતહેાઝા, (પ) �સુલે મસ ેમયયત, (૬) 

�સુલે મયયત, (૭) � �સુલે નઝર, કસમ વગેર�થી વા�જબ 

થાય છે. 
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�સુલે જનાહતના એ�કામ : 

મસઅલદ ૩પ૧ : ઈનસાન હે ર�તે �ુ�બુ થાય 

છે : 

(૧) �તીય સભંોગ 

(ર) વીયર સખલન ( મની�ુ ં બહાર આવ�ુ)ં, ચાહ� 

�ઘમા ં ક� ��તૃ અવસથામા,ં ઓછા યા વ� ુ

પમાણમા,ં શહવતની સાથે યા શહવત વગર, 

ઈ�ખતયારથી ક� બકેા� ૂ થઈન ે અગર મની 

સખ�લત થાય તો ઈનસાન �ુ�બુ ગણાશે. 

મસઅલદ ૩પર : અગર ઈનસાનથી કોઈ એવી 
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��બુત ખાર�જ થાય ક� એ ન�� ન કર� શક� ક� મની છે, 

યા પશેાબ છે, યા કોઈ બી�ુ ં પવાહ� છે, તો અગર એ 

��બુત શહ�વત અન ેજોશ સાથ ે સખ�લત થઈ હોય, અન ે

બહાર આવયા બાદ શર�રમા ંએક પકારની �સુતી થાય, તો 

તને ે મની સમજ�ુ ં જોઈએ; અન ે જો આ તણ 

િનશાનીઓમાથંી કોઈ િનશાની ન હોય, તો એ ��બુત 

મની ન�હ ગણાય. 

અલબ� બીમાર માટ� જોશથી મની બહાર આવ�ુ ં

યા સખલન બાદ શર�ર�ુ ં �સુત થઈ જ�ુ ં જ�ર� નથી; 

અગર શહ�વતની સાથ ે ખાર�જ થાય, તો તને ે મનીનો 
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�ુકમ લા� ુપડશે. 

મસઅલદ ૩પ૩ : અગર એક ત�ુંરસત 

ઈનસાનથી કોઈ એવી ��બુત ખાર�જ થાય, �મા ં તણ 

િનશાનીઓમા ંએક િનશાની હોય, પણ બાક�ની િનશાનીઓ 

બારામા ંખાતી ન હોય, તો અગર એ વ� કર� �કૂયો હોય 

તો એ જ વ� એના માટ� કાફ� છે; અન ેજો વ� ન કર� 

�કૂયો હોય તો ફકત વ� કર�, �સુલ તનેા ઉપર વા�જબ 

નથી. 

મસઅલદ ૩પ૪ : �સુતહબ છે ક� ઈનસાન મની 

ખાર�જ થયા બાદ પશેાબ કર�; અન ેજો એ પશેાબ ન કર� 
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અન ે �સુલ કર� લીધા બાદ  તને ે કોઈ એવી ��બુત 

જણાય, � માટ� ન�� ન કર� શક� ક� મની છે ક� કોઈ અનય 

પવાહ�, તો તનેે મની ગણાશે. 

મસઅલદ ૩પપ : �ી-સભંોગ વળેા અગર બનં ે

શરમગાહમાથંી કોઈ પણ એકમા,ં ખતનાની જગયા �ધુી યા 

એથી વ� ુ ભાગનો પવશે થાય, ચાહ� બા�લગ હોય ક� 

નાબા�લગ, મની બહાર આવે ક� ન આવે, બનં ે�ુ�બુ થયા 

ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૩પ૬ : અગર કોઈન ે શકંા હોય ક� 

ખતનાની જગયા �ધુીનો પવશે થયો છે ક� ન�હ, તો તનેા 
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ઉપર �સુલ વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૩પ૭ : અગર નઉઝો �બલલાહ કોઈ 

શખસ હયવાન  સાથે �તીય સમાગંમ કર�, અન ે વીયર 

બહાર આવે, તો તનેા માટ� �સુલ કાફ� છે; પણ જો મની 

બહાર ન આવ,ે અન ેપહ�લથેી વ� કર� ��ૂો હોય, તો 

એક�ુ ં �સુલ કાફ� ગણાશે; અન ે જો વ� કર� ��ૂો ન 

હોય તો એહતીયાતે વા�જબ છે ક� �સુલ કયાર બાદ વ� 

પણ કર�. એ જ �ુકમ ��ુષ સાથે �તીય સમાગંમનો છે. 

મસઅલદ ૩પ૮ : અગર ઈનસાનને એહસાસ 

થાય ક� મની ઇ�નદયમા ં ઉ��ેજત થઈ ��ૂુ ં છે, પણ 
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સખ�લત થઈને બહાર આવ�ુ ંનથી, અથવા બહાર આવયા 

સબંધં ેતને ેશક હોય, તો તનેા ઉપર �સુલ વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૩પ૯ : � શખસ �સુલ કરવા અશકત 

હોય, પણ તયમ�મુ કર� શકતો હોય, એ શખસ નમાઝનો 

સમય દાખલ થયા બાદ પણ પોતાની �ી સાથ ેસભંોગ 

કર� શક� છે. 

મસઅલદ ૩૬૦ : અગર કોઈન ેપોતાના �લબાસ 

ઉપર મની દ�ખાય, � માટ� તને ે ખાતી થાય ક� પોતા�ુ ં

મની છે, તો અગર �સુલ કર� ��ૂા ન હોય તો તણેે 

�સુલ કર� લ�ેુ ંજોઈએ; અન ે� નમાઝો માટ� એન ેખાતી 
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હોય ક� મની બહાર આવયા પછ� પઢતો રહો, તનેી કઝા 

આપે; પણ � નમાઝો માટ� એન ે �મુાન થાય ક� મની 

નીકળયા પહ�લા ંપઢ� લીધી હતી તનેી કઝા પઢવી વા�જબ 

નથી. 
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જનાહતવાળા શખસ પર � � વસ�ઓુ �રામ છે 

: 

મસઅલદ ૩૬૧ : �ુ�બૂ ( જનાબતવાળા) માટ� 

પાચં હાહતદ હરામ છે :  

(૧) પોતાના શર�રના કોઈ પણ ભાગ વડ� 

�ુરઆન ેમ�દના અરરોને અડ�ુ.ં એવી જ ર�ત ે

અલલાહના નામોન ે અડ�ુ.ં ચાહ� ત ે કોઈ પણ 

ભાષામા ં લખલેા ં હોય; અન ે બહેતર છે ક� 

પયગમબરો, ઈમામો અન ેજનાબે  ફાતમેા ઝહેરા 

(સલા�લુલાહ� અલયહા)ના  નામોન ે પણ એવી 
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હાલતમા ંન અડ�. 

(ર) મ�સજ�ુલ હરામ અન ે મસ�દ� નબવીમા ં

દાખલ થ�ુ,ં ચાહ� ત ેએક દરવા�થી પવશે કર� 

બી� દરવા�થી નીકળ� જવા �ટ�ુ ંક�મ ન હોય. 

(૩) બાક�ની બી� મસ�દોમા ં રોકા�ુ ં ક� થોભ�ુ;ં 

અન ે એહતીયાત ે વા�જબની �એ એ જ �ુકમ 

ઈમામોના હરમો માટ� પણ  છે. પરં� ુ મ�સજદમા ં

ઓળંગ�ુ ંક� પાર થ�ુ,ં �મક� એક દરવા� દાખલ 

થઈ રોકાયા િવના બી� દરવા�થી નીકળ� 

જવામા ંવાધંો નથી. 
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(૪) મ�સજદમા ં કોઈ પણ વસ� ુ રાખવા અન ે

ઉપાડવા માટ� દાખલ થ�ુ;ં અન ે એહતીયાત ે

વા�જબની �એ મ�સજદમા ંકોઈ પણ વસ� ુ�કૂવા 

માટ� દાખલ પણ ન થ�ુ ંપડ�. 

(પ) �ુરઆને મ�દની � આયતો પઢવાથી 

િસજદો વા�જબ થાય છે, તમેાથંી કોઈ પણ એક�ુ ં

પઢ�ુ.ં એ વા�જબ િસજદાની આયતો �ુરઆનમા ં

નીચ ે�જુબ �રુાઓમા ંછે : 

(૧) �રૂો નબંર ૩ર ( અલ-સજદા) (આયત ન.ં 

૧૫), (ર) �રૂો નબંર ૪૧ ( હામીમ સજદા) 
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(આયત ન.ં ૩૭),  ( ૩) �રૂો નબંર પ૩ 

(વ�ઈજમ) (આયત ન.ં ૬૨),  ( ૪) �રૂો નબંર 

૯૬ (ઈકરઅ) (આયત ન.ં ૧૯). 
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જનાહતવાળા શખસ પર � � વસ�ઓુ મક�� છે 

: 

મસઅલદ ૩૬ર : �ુ�બૂ ( જનાબતવાળા) માટ� 

નવ કાય� મક�હ છે :  

(૧-ર) ખા�ુ ંઅન ેપી�ુ,ં પણ અગર કોઈ હાથોને 

ધોઈને તમેજ કોગળા કર�ન ે ખાય પીએ તો 

મક�હ નથી; અન ેફકત હાથોન ેધોઈને ખાય ક� 

પીએ તો કરાહત ઓછ� છે. 

(૩) વા�જબ િસજદાવાળ� આયતો િસવાય સાત 

આયતોથી વ� ુિતલાવત કરવી. 
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(૪) �ુરઆન ે મ�દની �લદ, હાિંસયા ક� છપાઈ 

વચચનેી ખાલી જગયાને અડ�ુ.ં 

(પ) �ુરઆન ેમ�દ પાસ ેરાખ�ુ.ં 

(૬) �સુલ કયાર િવના �ઈૂ રહ��ુ,ં પણ અગર વ� 

કર� લય ેઅથવા પાણી ન હોવાન ેકારણે �સુલને 

બદલ ેતયમ�મુ કર� તો મક�હ નથી. 

(૭) મ�હદ� વગેર�થી બાલ-દાઢ� વગેર�ને �ખઝાબ 

કર�ુ,ં રંગ�ુ.ં 

(૮) શર�ર ઉપર તલે ચોપડ�ુ.ં 

(૯) �ઘની હાલતમા ં મની બહાર આવ ે તનેે 
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એહતલેામ કહ�વાય છે. એહતલેામ બાદ �સુલ 

પહ�લા ં�ી-સભંોગ મક�હ છે. 
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�સુલે  જનાહત : 

મસઅલદ ૩૬૩ : �સુલે જનાબત વા�જબ નમાઝ 

માટ� અન ેએ પકારના વા�જબ કાય� માટ� વા�જબ છે, પણ 

નમાઝે મયયત, િસજદએ સહવ, િસજદએ �કુ અને 

�ુરઆનમા ંવા�જબ િસજદા માટ� �સુલ ે જનાબત વા�જબ 

નથી. 

મસઅલદ ૩૬૪ : �સુલ કરતી વળેા એવી 

િનયયત કરવી ક� વા�જબ �સુલ અદા ક� �.ં જ�ર� નથી; 

બલક� માત �ુરબતનની િનયયત કર�. એટલે ક� અલલાહના 

�ુકમન ેબ�વી લાવવાની િનયયતથી �સુલ કર� તો કાફ� 
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છે. 

મસઅલદ ૩૬પ : અગર કોઈ શખસ એમ �ણીન ે

ક� નમાઝનો વખત થઈ ગયો છે, વા�જબ �સુલની િનયયત 

કર�, અન ેપછ�થી તને ેખબર પડ� ક� વખત દાખલ થયા 

પહ�લા ં�સુલ ક�ુર છે, તો �સુલ સહ�હ ગણાશે. 

મસઅલદ ૩૬૬ : �સુલે જનાબત બ ે ર�ત થઈ 

શક� છે : એક તરતીબી અન ેબી�ુ ઈરતમેાસી. 

  



તવઝી�લુ મસાઈલ - 364 

�સુલે તરતીહી : 

મસઅલદ ૩૬૭ : �સુલ ે તરતીબીમા,ં �સુલની 

િનયયતથી, એહતીયાત ેલા�ઝમની �એ પથમ મા�ુ ં અને 

ગરદન અન ે તયાર બાદ શર�રન ે ધો�ુ ં જોઈએ; અને 

શર�રન ેધોતી વળેા બહેતર એ છે ક� પહ�લા ંજમણા ભાગને 

�વૂ,ે અન ેતયાર બાદ ડાબા ભાગન ે�વૂે. 

અગર કોઈ શખસ પાણીમા ં �ુબક� માર�, 

તરતીબીની િનયયતથી ઉપરોકત તણયે ભાગોને હરકત 

આપે, તો એ �સુલ�ુ ંસહ�હ હો�ુ ંઈશકાલથી ખાલી નથી; 

અન ેએહતીયાત એ છે ક� તને ેકાફ� ન સમ�. 
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અગર કોઈ �ણી-જોઈને, યા �લૂી જવાના 

કારણ,ે યા મસઅલાથી નાવા�કફ હોવાને લીધ,ે શર�રના 

ધડન ેમાથા અન ેગરદનથી પહ�લા ંધોઈ નાખ ેતો �સુલ 

બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૩૬૮ : � સજંોગમા ં કોઈ શખસે 

શર�રના ધડન ે માથા અને અન ે ગરદનની પહ�લા ં ધોઈ 

નાખ�ુ ંહોય, તનેા માટ� જ�ર� નથી ક� નવસેરથી �સુલ કર�, 

બલક� ફકત ધડન ેફર�થી ધોઈ લય,ે તો �સુલ સહ�હ થશ.ે 

મસઅલદ ૩૬૯ : અગર કોઈ શખસન ેખાતી ન 

થતી હોય ક� મા�ું, ગરદન અન ેધડન ેસ�ંણૂર ર�ત ેધોઈ 
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શ�ો છે, તો ખાતી હાિસલ કરવા માટ� દર�ક ભાગને ધોતી 

વળેા બી� ભાગની અ�કુ જગયા સાથે ધોઈ લય.ે 

મસઅલદ ૩૭૦ : �સુલ કર� લીધા બાદ અગર 

કોઈન ે�ણ થાય ક� શર�રનો કોઈ ભાગ ધોયા વગર રહ� 

જવા પામયો છે, અન ે એ ભાગની ચો�સપણે ખબર ન 

હોય, તો ફર�થી મા�ુ ં ધોવાની જ�રત નથી, બલક� � 

જગયા માટ� એને �મુાન હોય ક� ધોયા િવના રહ� ગઈ છે, 

તને ેધોઈ લય.ે 

મસઅલદ ૩૭૧ : �સુલ કયાર બાદ અગર કોઈન ે

�ણ થાય ક� શર�રનો કોઈ ભાગ ધોયા વગર રહ� ગયો 
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છે, તો  અગર એ ધડનો ડાબો ભાગ છે, તો એટલા જ 

ભાગન ે ધોઈ લ�ેુ ં કાફ� ગણાશે; પણ  અગર એ જમણો 

ભાગ છે, તો તટેલા ભાગન ે ધોવા બાદ એહતીયાતે 

�સુતહબ છે ક� ડાબા ભાગને ફર�થી �વુ;ે અન ેજો મા�ુ ંક� 

ગરદનનો ભાગ ધોયા વગર રહ� ગયો હોય, તો તનેે 

ધોવા બાદ ધડને ફર� ધો�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ૩૭ર : �સુલ તમામ થયા પહ�લા ં

અગર કોઈન ેશક �ય ક� જમણા યા ડાબા ભાગમા ંકોઈ 

જગયા ધોયા િવના રહ� ગઈ છે, તો વા�જબ છે ક� એ 

જગયાન ે ધોઈ લય ે પણ અગર એ શક માથા અને 
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ગરદનના કોઈ ભાગ માટ� �ય, તો એહતીયાતે લા�ઝમ છે 

ક� એન ે ધોયા પછ� ધડના જમણા અને ડાબા ભાગન ે

ફર�થી �વુ.ે 
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�સુલે ઈરિતમાસી : 

�સુલે ઈરતમેાસી કરવાની હે ર�તદ છે : એક 

દફઈ, એટલ ે ક� તતકાળ; અન ે બી� તદર��, એટલ ે ક� 

કમવાર. 

મસઅલદ ૩૭૩ : એક� સાથે, દફઈ ર�તે, 

ઈરિતમાસી, �સુલ માટ� જ�ર� છે ક� એક જ �ુબક�મા ંપાણી 

આખા શર�ર �ધુી પહ�ચે, જો ક� એ જ�ર� નથી ક� �સુલ 

શ� કયાર પહ�લા ંઆ્ુયં શર�ર પાણીની બહાર હોય, બલક� 

અગર અ�કુ  ભાગ બહાર હોય, અન ે પછ� �સુલની 

િનયયત કર� એક� સાથ ે પાણીમા ં �ૂબક� માર� તો કાફ� 
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ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૩૭૪ : તદર�� એટલ ે ક� કમવાર 

ઈરિતમાસી �સુલમા ં �સુલની િનયયત કર� શર�રના 

ભાગોને એક પછ� એક સ�ંણૂર ર�ત ે�ૂબાડવામા ંઆવે, આ 

ર�ત માટ�  જ�ર� છે ક� �સુલ શ� કયાર પહ�લા ંઆ્ુ ંશર�ર 

પાણીની બહાર હોય. 

મસઅલદ ૩૭પ : �સુલ ઈરિતમાસી કયાર બાદ 

જો જણાય ક� શર�રના અ�કુ ભાગ �ધુી પાણી પહ�ચ�ુ ં

નથી, ચાહ� એ ભાગ િવષે એન ેચો�સ �ણ હોય ક� ન 

હોય, તો ફર�થી �સુલ કર�ુ ંપડશ.ે 
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મસઅલદ ૩૭૬ : અગર �સુલ ે તરતીબી માટ� 

વખત ન હોય, પણ વખતની �દર ઈરિતમાસી બ�વી 

લાવી શકતો હોય, તો �સુલ ેઈરિતમાસી કર�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ૩૭૭ : � માણસ હજ યા ઉમરાના 

એહરામની હાલતમા ંહોય, ત ે�સુલે ઈરિતમાસી ન�હ કર� 

શક�, પણ અગર �લૂી જઈને તમે કર� તો �સુલ સહ�હ 

ગણાશ.ે 
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�સુલ કરવાના એ�કામ : 

મસઅલદ ૩૭૮ : �સુલ ેઈરિતમાસી ક� તરતીબી 

શ� કયાર પહ�લા ંઆખાય શર�ર�ુ ંપાક હો�ુ ંવા�જબ નથી, 

બલક� �સુલ માટ� પાણીમા ં�ૂબક� મારવાથી અથવા પાણી 

ર�ડવાથી શર�ર પાક થઈ �ય, તો �સુલ સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૩૭૯ : અગર કોઈ શખસ હરામ 

કાયરથી �ુ�બુ થયો હોય, અન ેજો ગરમ પાણીથી �સુલ 

ઉતારતી વળેા તને ે પસીનો વળે, તો પણ ત�ેુ ં �સુલ 

સહ�હ ગણાશે, પણ એહતીયાતે �સુતહબ એ છે ક� ઠંડા 

પાણીથી �સુલ કર�. 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 373 

મસઅલદ ૩૮૦ : �સુલ વળેા અગર શર�રનો 

વાળ બરાબર ભાગ પણ ધોયા િવના રહ� �ય, તો �સુલ 

બાિતલ છે; પરં� ુ કાનની �દર, નાકની �દર અથવા 

એવા ભાગો ક� �  �ત�રક ભાગો  ગણાય છે, તને ેધો�ુ ં

વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૩૮૧ : � ભાગ માટ� શક હોય ક� એ 

બહારનો ભાગ છે ક� �ત�રક છે, તો તને ેધો�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ૩૮ર : અગર ઈયર ર�ગ  વગેર� માટ� 

પાડવામા ંઆવલેા છ�દો એટલા ં્લુલા ંઅન ેપહોળા થઈ 

ગયા ં હોય ક� બહાર દ�ખાઈ આવતા ં હોય, તો તને ેધો�ુ ં
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જ�ર� છે, ન�હતર જ�ર� નથી. 

મસઅલદ ૩૮૩ : � વસ� ુ શર�ર �ધુી પાણી 

પહ�ચાડવામા ં�કાવટ કરતી હોય તને ે�ૂર કરવી જોઈએ, 

અન ેએ �ૂર થઈ ગઈ છે તનેી ખાતી કયાર િવના જો �સુલ 

કર�, તો �સુલ બાિતલ ગણાશે. 

મસઅલદ ૩૮૪ : �સુલ ઉતારતી વળેા જો શક 

�ય ક� તનેા શર�ર ઉપર પાણીન ેરોકનાર� કોઈ વસ� ુરહ� 

ગઈ છે ક� ન�હ તો તનેી તપાસ કર�, અને કોઈ એવી વસ� ુ

બાક� રહ� નથી ત ેમાટ� ઈ�તમનાન હાિંસલ કર�. 

મસઅલદ ૩૮પ : �સુલ કરતી વળેા �ૂંકા વાળ ક� 
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� શર�રના ભાગ�પે ગણાય છે તને ેધોવા જ�ર� છે, પણ 

લાબંા વાળને ધોવા વા�જબ નથી, બલક� અગર પાણીન ે

ચામડ� �ધુી એવી ર�ત ેપહ�ચાડ� ક� એ લાબંા વાળ ભીના 

ન થાય, તો પણ �સુલ સહ�હ ગણાશ.ે અલબ�, અગર એ 

લાબંા વાળને ધોયા વગર ચામડ� �ધુી પાણી પહ�ચાડ�ુ ં

શ� ન હોય, તો શર�ર �ધુી પાણી પહ�ચ ેત ેમાટ� એ 

વાળન ેપણ ધોવા જોઈએ. 

મસઅલદ ૩૮૬ : વ� સહ�હ થવા માટ� �ટલી 

શરતો છે, �મક�, પાણી�ુ ંપાક હો�ુ,ં ગસબી ન હો�ુ ંવગેર� 

તમામ શરતો �સુલ સહ�હ થવા માટ� પણ લા� ુપડશ.ે 
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પરં� ુ �સુલ માટ� એ વા�જબ નથી ક� શર�રના 

ભાગો ઉપરથી નીચ ેતરફ ધોવામા ંઆવ.ે એવી જ ર�તે 

તરતીબી �સુલમા ં એ જ�ર� નથી ક� મા�ુ ં અન ે ગરદન 

ધોયા બાદ તરત જ શર�રને ધોવામા ંઆવે; અગર કોઈ 

શખસ મા�ુ ં અન ે ગરદન ધોયા બાદ અ�કુ સમય �ધુી 

ઢ�લ કયાર પછ� શર�રન ે�વુ ેતો વાધંો નથી, બલક� એ પણ 

જ�ર� નથી ક� મા�ુ,ં ગરદન ક� આખાય શર�રન ેએક�  સાથે 

એક જ વખતમા ં �વુે, દાખલા તર�ક� મા�ુ ં ધોયા બાદ 

અ�કુ સમય પછ� ગરદન �વુ ેતો �ઇઝ છે. 

પણ � શખસ પશેાબ ક� પાયખાનાને રોક� શકતો 
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ન હોય, અગર �સુલ અને નમાઝ અદા કર� શક� તટેલા 

સમય દરમયાન પશેાબ પાયખા�ુ ંબધં થઈ જ�ુ ંહોય, તો 

તનેા માટ� વા�જબ છે ક� તરત જ �સુલ ઉતાર� અન ે�સુલ 

બાદ તરત જ નમાઝ અદા કર�. 

મસઅલદ ૩૮૭ : અગર કોઈ શખસ હમામમા ં

�સુલ ઉતાર� રહો હોય; અન ેહમામના ધણીની ર�મદં� 

મળેવયા િવના મનોમન ન�� કર� ક� તનેા પસૈા (હમામના 

ભાડા) ઉધાર રાખીશ, તો તયાર બાદ હમામનો મા�લક 

સમંિત આપ ેતો પણ ત�ેુ ં�સુલ બાિતલ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૩૮૮ : અગર હમામનો ધણી રા� 
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હોય ક� તનેો હક ઉધાર રહ�, પણ �સુલ ઉતારનારનો એવો 

ઈરાદો હોય ક� પસૈા ન�હ અદા કર�, તો �સુલ બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૩૮૯ : અગર કોઈ માણસ હમામના 

ધણીન ેકોઈ એવા માલમાથંી રકમ આપે ક� � માલમાથંી 

્મુસ અદા ન ક�ુર હોય, તો અગરચ ેએણ ેહરામ કામ ક�ુર 

ગણાશે, પણ ત�ેુ ં�સુલ સહ�હ છે. અલબ�, એ ્મુસના 

હકદારોના દ�વાદાર તર�ક� બાક� રહ�શ.ે 

મસઅલદ ૩૯૦ : અગર કોઈ શખસ હમામના 

હોઝ�ુ ં પાણી વાપર�ન ે પોતાના પશેાબ પાયખાનાની 

જગયાની તહારત કર�, અને �સુલ કયાર પહ�લા ંશક કર� ક� 
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તણે ેતહારત માટ� હોઝ�ુ ંપાણી ઉપયોગમા ંલી�ુ ંહોવાથી 

કદાચ હમામનો મા�લક �સુલની પરવાનગી ન�હ આપે, 

તો �સુલ બાિતલ ગણાશે, િસવાય ક� �સુલ પહ�લા 

મા�લકની ર�મદં� મળેવી લય.ે 

મસઅલદ ૩૯૧ : અગર કોઈ શખસન ેશક �ય 

ક� એણ ે �સુલ ક�ુર છે ક� ન�હ, તો એણ ે �સુલ કર� લ�ેુ ં

જોઈએ; પણ �સુલ કર� લીધા બાદ જો શક કર� ક� �સુલ 

સહ�હ હ� ુ ંક� ન�હ, તો ફર�થી �સુલ કર�ુ ંજ�ર� નથી. 

મસઅલદ ૩૯ર : �સુલ દરમયાન અગર વ�ને 

તોડનાર કોઈ બાબત બને, �મક� પશેાબ કર�, તો એ 
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�સુલને ત� દઈ નવસેરથી �સુલ શ� કર�ુ ંજ�ર� નથી, 

બલક� એ જ �સુલન ે��ુ કરશ;ે અન ેએહતીયાત ેલા�ઝમની 

�એ તયાર બાદ વ� કરશ,ે પણ અગર તરતીબી �સુલને 

ઈરતમેાસીમા ં ફ�રવી લયે, અથવા ઈરતમેાસી �સુલને 

તરતીબીમા ં યા ઈરતમેાસી તરતીબીમા ં બદલે, તો પછ� 

વ� કર�ુ ંજ�ર� ન�હ થાય. 

મસઅલદ ૩૯૩ : વખતની તગંીન ેકારણ ેઅગર 

કોઈ શખસ ઉપર તયમ�મુ કર�ુ ંવા�જબ હોય, પણ સાથે 

એનો એવો �દાજ હોય ક� �સુલ અન ેનમાઝ માટ� વખત 

છે; અન ેએ �સુલ કર�, તો અગર એ �સુલ �ુરબતનની 
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િનયયતથી ઉતા�ુર હોય તો સહ�હ છે, અગરચ ે એ �સુલ 

નમાઝ અદા કરવા માટ� ક�ુર હોય. 

મસઅલદ ૩૯૪ : અગર કોઈ �ુ�બુ શક કર� ક� 

એણ ે�સુલ ક�ુર ક� ન�હ, તો �ટલી નમાઝો એ અરસામા ં

પડ� ��ૂો હોય એ સહ�હ ગણાશે, પણ એ પછ�ની 

નમાઝો માટ� �સુલ કર� લ�ેુ ંપડશ;ે અન ેઅગર નમાઝ 

બાદ એણ ેવ�ન ેતોડનાર કોઈ બાબત કર� હોય, તો વ� 

કર�ુ ં પણ જ�ર� છે; અને જો વખત બાક� હોય તો 

એહતીયાત ેવા�જબની �એ � નમાઝ એ પઢ� ��ૂો હોય 

ત ેફર�થી અદા કર�. 
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મસઅલદ ૩૯પ : અગર કોઈ શખસ ઉપર અનકે 

�સુલો વા�જબ થયા હોય, તો એ તમામની િનયયતથી એક 

જ �સુલ ઉતાર� લશે ેતો કાફ� ગણાશે, બલક� દ�ખીતી ર�ત ે

એક જ �સુલની િનયયત કર�ને �સુલ કર�, તો બાક�ના ં

�સુલો વતી એક જ �સુલ કાફ� છે. 

મસઅલદ ૩૯૬ :  અગર  કોઈ શખસના શર�ર 

ઉપર �ુરઆનની આયત અથવા અલલાહના ં પાક નામો 

લખલેા ંહોય, અન ેએ વ� અથવા �સુલે તરતીબી કરવા 

માગે,તો તનેા માટ� જ�ર� છે ક� પાણી એવી ર�ત ે ર�ડ� ક� 

તને હાથો એ લખાણને ન અડ�. વ� કરતી વખત ે
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�ુરઆનની આયત બલક� એહતીયાત ેવા�જબની �એ 

અલલાહ તઆલાના નામોનો પણ આજ �ુકમ છે. 

મસઅલદ ૩૯૭ : � શખસ ે જનાબત�ુ ં �સુલ 

ઉતા�ુર હોય, તણે ેનમાઝ માટ� વ� ન કર�ુ ંજોઈએ; બલક� 

�સુલ ે ઈસતહેાઝા િસવાય બાક�ના વા�જબ �સુલો અને 

મસઅલા ન.ં ૬પ૧મા ંઆલખેાયલેા �સુતહબ �સુલો બાદ 

પણ નમાઝ માટ� વ�ની જ�રત નથી, જો ક� એ �સુલો 

માટ� એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� વ� પણ કર�. 
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�ીઓના  માિસક િવષેના  

મસઅલાઓ 

 

ઈ�સત�ાઝા : 

ઓરતોન ે�ટલી પકારના રકતતાવ (શર�રમાથંી 

્નૂ પડ�ુ)ં થાય છે, તમેાથંી એક ઇ�સતહાઝા છે. � ઓરત 

ઈ�સતહાઝામા ંહોય, તને ે“�સુતહાઝા” કહ� છે. 

મસઅલદ ૩૯૮ : સામાનય સજંોગોમા ં

ઈ�સતહાઝા�ુ ં્નૂ રંગે પીવં અન ે ઠં�ુ ંહોય છે; અન ેકોઈ 
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પણ �તના જોશ ક� બળતરા િવના વહ� છે અન ેઘટ પણ 

હો� ુ ંનથી, પણ અ�કુ સજંોગોમા ં�મુક�ન છે ક� એ કાવં ક� 

લાલ હોય, અન ેબાક�ની િનશાનીઓ પણ ધરાવ� ુ ંહોય. 

મસઅલદ ૩૯૯ : ઈ�સતહાઝાના તર પકારદ છે : 

(૧) કલીલા, (ર) �તુવસસતેા, (૩) કસીરા. 

ઓરતો પોતાની શરમગાહ ઉપર � પાટો ક� � 

�કૂ� છે, ત ે અગર ્નૂથી ફકત ઉપરના �હસસામા ં ભી�ુ ં

થાય, એ આખાય � વગેર� તરબોળ ન કર� તો એ 

ઇ�સતહાઝા કલીલા ગણાશ.ે 

અન ેઅગર ્નૂ �ના �દરના ભાગ �ધુી ઊતર�, 
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ચાહ� ત ે એક જ ્ણૂામાહંોય, પણ � ઉપર બાધંવામા ં

આવલેા પાટા �ધુી ન પહ�ચ,ે તો એ ઈ�સતહાઝા 

�તુવસસતેા કહ�વાશ.ે અન ે જો � સાથ ે પાટા ઉપર પણ 

્નૂ પહ�ચી �ય, તો ઈ�સતહાઝા કસીરા ગણાશ.ે 
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ઈ�સત�ાઝાના એ�કામ : 

મસઅલદ ૪૦૦ : � ઓરત કલીલા 

ઈ�સતહાઝામા ંહોય, તણે ેદર�ક નમાઝ માટ� એક વ� કર�ુ ં

જોઈએ, અન ે એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� �ન ે પાક કર� 

અથવા બદલી નાખ;ે અન ેજો શરમગાહના �હ�ર ભાગો 

�ધુી ્નૂ પહ�ચ�ુ ંહોય તો એન ેપણ પાણીથી ધોઈન ેપાક 

કર�. 

મસઅલદ ૪૦૧ : અગર ઓરત ઈ�સતહાઝા 

�તુવસસતેામા ંહોય, તો એહતીયાત ેલા�ઝમ છે ક� પોતાની 

નમાઝો માટ� દરરોજ એક �સુલ ઉતાર�, તયાર બાદ ઉપર 
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જણાવયા �જુબ કલીલા ઈ�સતહાઝાના �ુકમ �જુબ અમલ 

કર�, એટલ ેક� દર�ક નમાઝ માટ� વ� કર�, િવગેર�. 

અગર કોઈ ઓરત નમાઝે �બુહ પહ�લા ં અથવા 

એજ સમયે �સુતહાઝા �તુવસસતેા થાય, તો ત ે નમાઝે 

�બુહ માટ� �સુલ કરશે; અન ેજો એ �ણ-જોઈન ેક� �લૂી 

જવાથી નમાઝે �બુહ માટ� �સુલ ન કર�, તો પછ� ઝોહર, 

અસરની નમાઝ માટ� �સુલ કર�, અન ેજો તયાર� પણ �સુલ 

ન કર�, તો નમાઝે મગ�રબ, ઈશા પહ�લા ં�સુલ કર�ુ ંજ�ર� 

છે, ચાહ� ત ેસમય ે્નૂ આવી ર�ુ ં હોય યા અટક� ગ�ુ ં

હોય. 
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મસઅલદ ૪૦ર : ઈ�સતહાઝા કસીરાવાળ� ઓરત 

માટ� : 

(૧) એહતીયાતે વા�જબ છે ક� દર�ક નમાઝ પહ�લા ં

� અન ેપાટો વગેર� બદલી નાખ ેયા પાણીથી તનેે 

પાક કર�. 

(ર) લા�ઝમ છે ક� એક �સુલ નમાઝ ે�બુહ માટ�, 

એક �સુલ નમાઝે ઝોહર અસર માટ�; અન ેએક 

�સુલ નમાઝે મગ�રબ ,ઈશા માટ� ઉતાર�; અને 

નમાઝ ેઝોહર, અસર વચચ ેઢ�લ ન કર�. 

અગર બ ે નમાઝો વચચ ે ઢ�લ કરશ,ેતો પછ� 
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નમાઝ ેઅસર માટ� �ુ�ુ �સુલ કર�ુ ંજોઈએ. એવી જ ર�ત ે

અગર નમાઝે મગ�રબ અન ે ઈશા વચચે ઢ�લ કર�, તો 

નમાઝ ેઈશા માટ� અલગ �સુલ ઉતાર�ુ ંપડશ,ે પરં� ુઆ 

�ુકમ એવા સજંોગમા ં છે, જયાર� ્નૂ ચા� ુ વહ�� ુ ં હોય 

અન ે�, પાટા �ધુી પહ�ચી ર�ુ ંહોય. 

પણ અગર ્નૂન ે �થી નીકળ�ન ે પાટા �ધુી 

પહ�ચતા વાર લાગતી હોય, અન ે એ સમય દરમયાન 

ઓરત એક યા એકથી વ� ુનમાઝ પડ� શકતી હોય, તો 

અહવત ે વા�જબની �એ જયાર� ્નૂ �ને તરબોળ કર�ને 

પાટા �ધુી પહ�ચે, તયાર� તનેે બદલી નાખં ે અથવા 
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પાણીથી પાક કર�; અન ેપછ� �સુલ ઉતાર�. 

દાખલા તર�ક� અગર એક ઓરત �સુલ ઉતાર�ન ે

ઝોહરની નમાઝ પડ�,અન ેનમાઝે અસર પહ�લા ંઅથવા ત ે

દરમયાન એકદમ ્નૂ �થી બહાર આવી પાટાન ે પણ 

ભ�જવી નાખ,ે તો પછ� અસરની નમાઝ માટ� એક �સુલ 

ઉતાર�ુ ં જોઈએ; પણ અગર બ ે નમાઝ વચચ ે એટલી 

મોહલત મળતી હોય ક� બ ેયા બથેી વ� ુનમાઝ પડ� શક�, 

�મક� મગ�રબ અન ે ઈશા બનં ે નમાઝો �રૂજોશથી ્નૂ 

વહ� એ પહ�લા ંઅદા કર� શક�, તો પછ� લા�ઝમ નથી ક� 

નમાઝો માટ� �સુલ કર�. 
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ઉપરોકત સવ� સજંોગોમા ં ઈ�સતહાઝા કસીરાના 

�સુલ પછ� વ�ની જ�રત હોતી નથી. 

મસઅલદ ૪૦૩ : અગર નમાઝના સમય પહ�લા ં

ઈ�સતહાઝા�ુ ં્નૂ દ�ખાય, અન ેતનેા માટ� વ� ક� �સુલ 

ક�ુર ન હોય, તો નમાઝ માટ� �સુલ અથવા વ� બ�વી 

લાવ�ુ ંજ�ર� થશ.ે અગરચે એ સમય ઈ�સતહાઝા�ુ ં્નૂ 

આવ�ુ ંબધં થઈ ગ�ુ ંહોય. 

મમસઅલદ ૪૦૪ : � ઓરત �સુતહાઝા 

�તુવસસતેા હોય, તનેા માટ� � વ� અને �સુલનો �ુકમ 

છે, તમેા ંએહતીયાત ેલા�ઝમ એ છે ક� પહ�લા ં�સુલ કર� 
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અન ેત ેબાદ વ� કર�. 

પણ � ઓરત �સુતહાઝા કસીરા હોય, તે અગર 

વ� કરવા ઈચછે, તો �સુલથી પહ�લા ંવ� કર� લય.ે 

મસઅલદ ૪૦પ : અગર કોઈ �ી ઇ�સતહાઝા 

કલીલામા ંહોય, પણ નમાઝે �બુહ બાદ �તુવસસતેા થઈ 

�ય, તો  તનેે ઝોહર અને  અસર માટ� એક �સુલ કર�ુ ં

પડશ.ે એવી  જ ર�ત ે અગર એ ઝોહર અને અસર બાદ 

�તુવસસતેા થાય તો મગ�રબ, ઈશાની નમાઝ માટ� �સુલ 

કરશ.ે 

મસઅલદ ૪૦૬ : અગર �સુતહાઝા કલીલા 
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અથવા �તુવસસતેા નમાઝે �બુહ બાદ કસીરા થઈ �ય, 

અન ે એ જ હાલત ઉપર બાક� રહ�, તો મસઅલા ન.ં 

૪૦રમા ંજણાવલે ર�ત �જુબ ઝોહર અને અસર, મગ�રબ 

અન ેઈશાની નમાઝો માટ� એહતીયાત કર�. 

મસઅલદ ૪૦૭ : મસઅલા ન.ં ૪૦રમા ંજણાવયા 

પમાણ ે� સજંોગમા ં�સુતહાઝા કસીરા માટ� લા�ઝમ છે ક� 

�સુલ અન ેનમાઝ વચચ ેસમય�ુ ં�તર ન હોય, અગર 

કોઈ �ી નમાઝના સમય પહ�લા ં�સુલ કર� લય,ે અન ેતનેા 

કારણ ેનમાઝ અન ે�સુલ વચચે સમય�ુ ં�તર થઈ �ય, 

તો એ �સુલ નમાઝ માટ� ફાયદા�પ ન�હ થાય; ને 
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�સુતહાઝાન ેનમાઝ માટ� ફર�થી �સુલ ઉતાર�ુ ંપડશ.ે આ 

�ુકમ �સુતહાઝા �તુવસસતેાને પણ લા� ુપડશ.ે 

મસઅલદ ૪૦૮ : �સુતહાઝા કલીલા અને 

�તુવસસતેાને રોજની વા�જબ નમાઝો પઢવી હોય, તો 

તનેા �ુકમો બયાન થઈ ��ૂા છે. એ રોજ�દ� નમાઝો 

િસવાય બી� કોઈ વા�જબ ક� ��ુરત નમાઝ પઢવી હોય, 

તો તે દર�ક નમાઝ માટ� ફકત વ� કરશે; પણ અગર એ 

પોતાની રોજની વા�જબ નમાઝને એહતીયાતન પડવા 

માગે, અથવા � નમાઝ �રાદા અદા કર� �કૂ� હોય તનેે 

જમાઅતની સાથ ે ફર� પડવા માગંતી હોય, તો પછ� 
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ઈ�સતહાઝાના જણાવલેા તમામ �ુકમો �જુબ અમલ કરવો 

પડશ.ે 

પરં� ુનમાઝ ેએહતીયાત માટ� ક� �લૂાઈ ગયલેા 

િસજદા ક� તશહ�ુદની કઝા માટ�, અગર એ નમાઝ બાદ 

તરત જ બ�વી લાવવામા ંઆવે, તો ઈ�સતહાઝાના �ુકમ 

બ�વી લાવવા જ�ર� નથી. િસજદએ સહવ બ�વી 

લાવવા માટ� કોઈ પણ સજંોગે ઈ�સતહાઝા �ુકમો લા� ુ

થતા નથી. 

મસઅલદ ૪૦૯ : જયાર� �સુતહાઝાને ્નૂ બધં 

થઈ �ય, તયાર બાદ ફકત પથમ નમાઝ માટ� 
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ઈ�સતહાઝાના �ુકમ પમાણે વતર�ુ ં પડશ.ે ત ે પછ�ની 

નમાઝો માટ� લા�ઝમ નથી. 

મસઅલદ ૪૧૦ : અગર કોઈ �ી ન�� ન કર� 

શક� ક� તને ે� ઈ�સતહાઝા�ુ ં્નૂ વહ� છે ત ે�ા પકાર�ુ ં

છે, તો જયાર� નમાઝ પઢવા માગે તયાર� એહતીયાતની 

�એ એવી તપાસ કર� ક� થો�ુકં � પોતાની  શરમગાહમા ં

દાખલ કર�; અન ેથોડ�ક વાર બાદ � બહાર લઈ આવી 

ન�� કર� ક� તણ પકારોમાથંી �ા પકાર�ુ ં છે, અન ેએ 

ન�� થયા બાદ શર�અત ેત ેમાટ� � �ુકમ આપલે છે તે 

પમાણ ે અમલ કર�; પણ અગર એન ે ખાતી હોય ક� 
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નમાઝનો વખત દાખલ થશ ે તયા ં �ધુીમા ં તનેા 

ઈ�સતહાઝાની પ�ર�સથિતમા ં કોઈ ફ�રફાર ન�હ થાય, તો 

નમાઝનો વખત દાખલ એથી પહ�લા ંપણ પોતાની તપાસ 

કર� શક� છે. 

મસઅલદ ૪૧૧ : અગર કોઈ �સુતહાઝા �રૂ� 

તપાસ કયાર િવના નમાઝ શ� કર� લય,ે તો અગર 

�ુરબતનની િનયયતથી તમે ક�ુર હોય, અન ેતનેી � હાલત 

હોય ત ે જ �જુબ અમલ થયો હોય, �મ ક� કલીલાના  

�ુકમ �જુબ અમલ �� હોય, અને  પોત ે વાસતવમા ં

કલીલા જ હોય, તો તનેી નમાઝ સહ�હ છે. 
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પણ અગર �ુરબતનની િનયયતથી ન હોય,અથવા 

વાસતવમા ંએની � હાલત હોય ત ે�જુબ અમલ ન થયો 

હોય, �મક� એ �તુવસસતેા હોય, પણ એણ ે કલીલાના 

�ુકમ પમાણ ેવતારવ �� હોય તો એની નમાઝ બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૪૧ર : અગર કોઈ �ી ન�� ન કર� 

શકતી હોય ક� પોત ે�ા પકારની �સુતહાઝા છે, તો �ટ�ુ ં

િનિ�ત છે, ત ેપમાણ ેઅમલ કર�. દાખલા તર�ક� અગર એ 

ન �ણતી હોય ક� પોત ે�તુવસસતેા છે ક� કલીલા, તો એ 

સજંોગમા ંકલીલાના �ુકમ પમાણે અમલ કર�; અન ેઅગર 

ન �ણતી હોય ક� પોતે �તુવસસતેા છે યા કસીરા, તો  
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�તુવસસતેાના �ુકમ પમાણ ેઅમલ કર�. 

અલબ�, અગર એન ે ખાતી હોય ક� પહ�લા ં એ 

કઈ �તની �સુતહાઝા હતી, તો પછ� એજ પમાણ ેઅમલ 

બ�વી લાવ.ે 

મસઅલદ ૪૧૩ : અગર ઈ�સતહાઝા�ુ ં ્નૂ 

શ�આતમા ં માત �દર જ હોય, અન ે બહાર ન આવ�ુ ં

હોય, તો એ �ીએ � વ� ક� �સુલ કર� લી�ુ ં હોય તે 

બાિતલ ન�હ થાય, પણ અગર બહાર વહ�વા માડં�, ચાહ� 

ગમ ેતટે�ુ ંથો�ુ ંહોય, વ� અન ે�સુલને બાિતલ કરશ.ે 

મસઅલદ ૪૧૪ : �સુતહાઝા �ી અગર નમાઝ 
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બાદ પોતાની તપાસ કર�, અન ેતનેે ્નૂ ન જણાય, તો 

અગરચ ેએને ખાતી હોય ક� ્નૂ ફર�થી ચા� ુથશે, તો 

પણ કર� લીધલે વ�થી બી� નમાઝ પડ� શકશ.ે 

મસઅલદ ૪૧પ : અગર �સુતહાઝાન ેખાતી હોય 

ક� જયારથી વ� અથવા �સુલ શ� ક�ુર તયારથી 

ઈ�સતહાઝા�ુ ં્નૂ �ર� થ�ુ ંનથી, અન ે�દરના ભાગમા ં

પણ ્નૂ નથી, તો �ટલા સમય �ધુી એને ખાતી હોય ક� 

ત ેપાક રહ�શે, તટેલા સમય �ધુી નમાઝ પઢવા માટ� ઢ�લ 

કર� શક� છે. 

મસઅલદ ૪૧૬ : અગર �સુતહાઝાને યક�ન હોય 
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ક� નમાઝ કઝા થશે, એથી પહ�લા ંએ તદન પાક થઈ જશે, 

અથવા એટલો સમય અવશય મળશ ેક� � દરમયાન ્નૂ 

દ�ખા� ુ ં બધં થશે, તો એવા સજંોગમા ં એહતીયાત ે

લા�ઝમની �એ જ�ર� છે ક� સબર કર�; અન ે નમાઝને 

પાક�ઝગીની હાલતમા ંપઢ�. 

મસઅલદ ૪૧૭ : અગર વ� અને �સુલ કયાર 

બાદ ્નૂ બહાર દ�ખા� ુ ં બધં થઈ ગ�ુ ં હોય, અને  

�સુતહાઝા �ણતી હોય ક� નમાઝ માટ� ઢ�લ કરશે, તો 

ઓછામા ંઓ�ં  વ�, �સુલ અન ેનમાઝનો �ટલો સમય 

તદન પાક�ઝગીની હાલતમા ં થઈ શકશ,ે તો એવા 
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સજંોગમા ંએહતીયાત ેલા�ઝમ છે ક� નમાઝ માટ� ઢ�લ કર�; 

અન ેજયાર� તદન પાક થઈ �ય, તયાર� ફર�થી વ�, �સુલ 

બ�વી લાવીન ેનમાઝ અદા કર�. 

પણ ્નૂ જયાર� બહાર દ�ખા� ુ ં બધં થ�ુ ં હોય, 

તયાર� નમાઝ માટ� વખત તગં હોય, તો લા�ઝમ નથી ક� 

ફર� વ� અન ે�સુલ કર�, બલક� � વ� અન ે�સુલ કર� 

�કૂ� હોય, એનાથી જ નમાઝ પઢ� શકશ.ે 

મસઅલદ ૪૧૮ : જયાર� �સુતહાઝા કસીરા તદન 

પાક થઈ �ય, ન ે એન ે ખાતી હોય ક� જયારથી બી� 

નમાઝ માટ� એણ ે �સુલ શ� ક�ુર હ� ુ ં તયારથી જ ્નૂ 
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આવવા�ુ ંબધં થઈ ગ�ુ ં હ� ુ,ં તો એવા સજંોગમા ંબી� 

વાર �સુલની જ�રત ન�હ રહ�, પણ એ િસવાયના 

સજંોગમા ં ફર� એક વાર �સુલ કર�ુ ં જોઈએ, જો ક� આ 

�ુકમ એહતયેાતન ેઆધાર� છે. 

અલબ�, �સુતહાઝા �તુવસસતેા માટ� જ�ર� નથી 

ક� તન પાક થયા બાદ �સુલ ઉતાર�. 

મસઅલદ ૪૧૯ : �સુતહાઝા કલીલા માટ� વ� 

કયાર બાદ, �તુવસસતેા માટ� �સુલ અને વ� બાદ, અને 

કસીરા માટ� �સુલ બાદ તરત જ નમાઝ અદા કર�, િસવાય 

એ બ ે સજંોગોમા ં ક� � પતયે મસઅલા ન.ં ૪૦૩ અન ે
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૪૧૫મા ંઈશારો થઈ ��ૂો છે. 

પરં� ુનમાઝ પહ�લા ંઅઝાન અન ેઈકામહ દ�વામા ં

કોઈ વાધંો નથી, એવી જ ર�ત ેનમાઝમા ં�સુતહબ કાય�, 

�મ ક� �ુ�તૂ વગેર� બ�વી લાવી શક� છે. 

મસઅલદ ૪ર૦ : અગર �સુતહાઝા �ી માટ� 

વા�જબ હોય ક� વ� યા �સુલ અન ેનમાઝ વચચ ેઢ�લ ન 

કર�, પણ એ �ુકમ �જુબ એ ન વત�, તો તનેા માટ� જ�ર� 

છે ક� ફર�થી વ� યા �સુલ કર� તરત જ વગર ઢ�લે 

નમાઝ અદા કર�. 

મસઅલદ ૪ર૧ : અગર ઈ�સતહાઝા�ુ ં્નૂ ચા�ુ ં
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હોય, અન ે જરાક વાર માટ� પણ અટક�ુ ં ન હોય, તો 

અગર �કુસાનકારક ન હોય, તો �સુલ ઉતાયાર બાદ ્નૂને 

બહાર આવ�ુ ં રોક�ુ ં જોઈએ; અન ે અગર ત ે માટ� પણ 

પયતન ન કર� અન ેનમાઝમા ં્નૂ બહાર વહ� તો ફર�વાર 

નમાઝ પઢવી જોઈએ; અન ે એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� 

ફર�વાર �સુલ કર�. 

મસઅલદ ૪રર : અગર �સુલ દરમયાન ્નૂ ન 

અટક� તો �સુલ સહ�હ છે, પણ જો �સુલ દરમયાન 

ઈ�સતહાઝા �તુવસસતેા વધીને  કસીરા થઈ �ય, તો 

લા�ઝમ છે ક� �સુલ ફર�થી કર�. 
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મસઅલદ ૪ર૩ : એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� 

ઈ�સતહાઝાવાળ� �ી રોઝા દરમયાન બની શક� તટેલા 

સમય માટ� ્નૂને બહાર આવતા ંઅટકાવ.ે 

મસઅલદ ૪ર૪ : મશ�રૂ એ છે ક� �સુતહાઝા 

કસીરાનો રોઝો એ જ સજંોગમા ંસહ�હ છે ક� એણ ેરોઝાના 

�દવસની આગલી રાતના મગ�રબ , ઈશાની  નમાઝો માટ� 

�સુલ ઉતા�ુર હોય, અન ે �દવસની નમાઝો માટ� � �સુલ 

વા�જબ છે ત ેપણ ક�ુર હોય, પરં� ુઘ�ુ ંકર�ન ેસતય એ છે 

ક� �સુલ એ રોઝાના સહ�હ હોવા માટ� શરત�પ નથી; અને 

એવી જ ર�ત ે�સુતહાઝા �તુવસસતેાના રોઝા માટ� પણ એ 
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શરત લા� ુનથી. 

મસઅલદ ૪રપ : અગર કોઈ �ી નમાઝે અસર 

બાદ �સુતહાઝા થાય, અન ેમગ�રબના સમય �ધુી �સુલ 

ન ઉતાર�, તો તનેો રોઝો સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૪ર૬ : અગર કોઈ ઓરત નમાઝ 

પહ�લા ંકલીલાથી વધીને �તુવસસતેા અથવા કસીરા થઈ 

�ય, તો તનેે �તુવસસતેા અથવા કસીરાના દશારવલેા 

�ુકમ�ુ ં પાલન કર�ુ ં જોઈએ. એવી જ ર�ત ે અગર 

�તુવસસતેા વધીને કસીરાની હાલતમા ંદાખલ થાય, તો 

કસીરાના એહકામ �જુબ અમલ કરશ.ે એટલ ે ક� અગર 
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�તુવસસતેા માટ�ના �ુકમ �જુબ �સુલ કર� �કૂ� હોય, તો 

પણ કસીરા તર�ક� ફર� �સુલ કરશ.ે 

મસઅલદ ૪ર૭ : અગર નમાઝ દરમયાન કોઈ 

ઓરત �તુવસસતેામાથંી કસીરા થઈ �ય, તો નમાઝને 

તોડ�ન ેઈસતહેાઝા કસીરા માટ� �સુલ કરશે અન ેત ેસાથે 

બી� �ુકમો � છે ત ેબ�વી લાવીન ેએ નમાઝન ે ફર� 

અદા કરશ.ે એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� �સુલ પહ�લા ંવ� 

કર�. 

પરં� ુજો �સુલ માટ� વખત ન હોય અને નમાઝ 

કઝા થઈ જવાનો સભંવ હોય તો તયમ�મુ કર�, અન ેજો 
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તયમ�મુ માટ� પણ સમય બાક� ન હોય તો એહતીયાત ે

�સુતહબની �એ એજ નમાઝ ��ંુૂ કર�, પણ  લા�ઝમ છે ક� 

ત ેબાદ નમાઝની કઝા આપ.ે 

એવી જ ર�ત ે અગર નમાઝ દરમયાન 

કલીલામાથંી �તુવસસતેા અથવા કસીરાની હાલતમા ં

દાખલ થાય, તો નમાઝને તોડ�ન ે �તુવસસતેા અને 

કસીરાના �ુકમો ઉપર પણ અમલ કર�, અન ે દશારવલેા ં

બી�ં કાય� બ�વી લાવ.ે 

મસઅલદ ૪ર૮ : અગર નમાઝ દરમયાન ્નૂ 

બધં થઈ �ય, અન ે �સુતહાઝાને �રૂ� �ણ ન હોય ક� 
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�દરથી પણ ્નૂ બધં થઈ ગ�ુ ંછે ક� ન�હ, તો જો નમાઝ 

�રૂ� કયાર બાદ �ણ થાય ક� ્નૂ તદન બધં થઈ ગ�ુ ં

હ� ુ,ં અન ે નમાઝ માટ� હ� સમય બાક� હોય ક� 

પાક�ઝગીની હાલતમા ં ફર�થી નમાઝ પડ� શક�, તો 

એહતીયાત ેલા�ઝમ છે ક� તનેે � �ુકમ લા� ુપડતો હોય 

ત ે�જુબ વ� યા �સુલ કર� ફર�થી નમાઝ પડ�. 

મસઅલદ ૪ર૯ : અગર કોઈ �ી કસીરાની 

હાલતથી ઘટ�ને �તુવસસતેા થઈ �ય, તો પહ�લી નમાઝ 

માટ� કસીરા �જુબ અમલ કરશે; અન ેત ેપછ�ની નમાઝો 

માટ� �તુવસસતેા �જુબ અમલ કરશ.ે 
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દાખલા તર�ક� અગર કોઈ �ી ઝોહરની નમાઝ પહ�લા ં

�તુવસસતેા થાય, તો નમાઝે ઝોહર માટ� �સુલ કરશે; અન ે

નમાઝ ેઅસર, મગ�રબ તથા ઈશા માટ� માત વ� કરશ.ે 

પણ અગર એ નમાઝ ેઝોહર માટ� �સુલ ન કર�, 

અન ેએની પાસ ેફકત નમાઝ ેઅસર પડવા જટલો સમય 

રહ� ગયો હોય, તો નમાઝે અસર માટ� �સુલ કરશે; અન ે

નમાઝે અસર માટ� �સુલ ન કર�, તો નમાઝે મગ�રબ માટ� 

�સુલ કર�ુ ંજોઈએ; અન ેજો  એ પણ ન કર� અન ેફકત 

નમાઝે ઈશા પડવા �ટલો સમય બાક� હોય, તો નમાઝે 

ઈશા માટ� �સુલ કર�ુ ંજ�ર� છે. 
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મસઅલદ ૪૩૦ : અગર દર�ક નમાઝ પહ�લા ં

�સુતહાઝા કસીરા�ુ ં્નૂ બધં પડ� જ�ુ ંહોય, અન ે તયાર 

બાદ ફર�થી �ર� થ�ુ ં હોય, તો દર�ક નમાઝ માટ� એક 

�સુલ બ�વી લાવ�ુ ંજ�ર� થશ.ે 

મસઅલદ ૪૩૧ : અગર ઈ�સતહાઝા કસીરા 

ઘટ�ન ેકલીલા થઈ �ય, તો પહ�લી નમાઝ માટ� કસીરાના 

�ુકમ પમાણ ેઅમલ કર�, અન ેતયાર બાદની નમાઝો માટ� 

કલીલા �જુબ અમલ  કર�. એજ પમાણ ે જો �તુવસસતેા 

કલીલા થાય, તો પહ�લી નમાઝ માટ� �તુવસસતેાના 

એહકામ �જુબ અમલ કરશ ેઅન ે તયાર બાદની નમાઝો 
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માટ� કલીલાના �ુકમો બ�વી લાવશ.ે 

મસઅલદ ૪૩ર : અગર �સુતહાઝા કોઈપણ એક 

દશારવલેા વા�જબ �ુકમ પમાણે અમલ ન કર�, તો એની 

નમાઝ બાિતલ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૪૩૩ : �સુતહાઝા કલીલા અથવા 

�તુવસસતેા નમાઝ િસવાય કોઈ બી� એવા કાય� બ�વી 

લાવવા માગે �મા ંવ�ની શરત છે, �મક� શર�રના કોઈ 

ભાગ વડ� �ુરઆન ેમ�દના અરરોન ેઅડવા માગે તો જો 

એ કાયર નમાઝ પડયા પછ� કરવા ધાર�, તો ફર�થી વ� 

કરશ,ે નમાઝ માટ� કર�લ વ� કાફ� ન�હ ગણાય. 
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મસઅલદ ૪૩૪ : � �સુતહાઝા �ી પોતા ઉપર 

વા�જબ થયલેા �સુલો ઉતાર� �કૂ� હોય, તે  મ�સજદમા ં

દાખલ થઈ શક� છે, તમેા ંરોકાઈ પણ શક� છે, અન ેતનેા 

માટ� વા�જબ િસજદાવાળ� આયતો પડવી અન ે પોતાના 

પિત સાથ ે�તીય સમાગંમ હલાલ છે, અગરચ ેબાક�ના 

કાય�, �મક� નમાઝ માટ� �, પાટા વગેર� બદલાવ�ુ ંજ�ર� 

હોય છે, એ કાય�નો ��મ આપલે ન હોય, ઉપરોકત 

કાય� �સુલ ઉતાયાર િવના પણ �ઈઝ હોય ત ેબઈદ નથી, 

પરં� ુએહતીયાત છે ક� તરક કર�. 

મસઅલદ ૪૩પ : અગર કોઈ કસીરા ક� 
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�તુવસસતેા �ી નમાઝના સમય પહ�લા ંવા�જબ 

િસજદાવાળ� આયત પડવા માગે, અથવા મ�સજદમા ં

દાખલ થવા ઈચછે, તો એહતીયાતે �સુતહબ છે ક� પહ�લા ં

�સુલ કર�, એ જ �ુકમ પોતાના પિત સાથ ે �તીય 

સમાગંમને લા� ુપડશ.ે  

મસઅલદ ૪૩૬ : ઈ�સતહાઝાવાળ� ઓરત માટ� 

નમાઝ ે આયાત પણ વા�જબ છે; અન ે રોજની વા�જબ 

નમાઝો માટ� � �ુકમો છે, ત ેનમાઝ ેઆયાત માટ� પણ 

લા� ુપડશ.ે 

મસઅલદ ૪૩૭ : અગર રોજની વા�જબ 
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નમાઝોના સમય દરમયાન નમાઝે આગાત �સુતહાઝા 

ઉપર વા�જબ થાય, અન ેઅગર ત ેરોજની નમાઝ બાદ 

તરત જ નમાઝે આયાત બ�વી લાવવા માગે, તો પણ 

બનં ેન ેએક જ વ�અન ે�સુલથી અદા ન�હ કર� શક�. 

મસઅલદ ૪૩૮ : અગર �સુતહાઝા ઓરત કઝા 

નમાઝો પડવા માગે, તો � �ુકમો અદા નમાઝો માટ� છે, 

એ જ �ુકમો કઝા નમાઝો માટ� પણ લા� ુ પડશે; અને 

એહતીયાતની �એ અદા નમાઝો માટ� બ�વી લાવલેા 

�ુકમો કઝા નમાઝો પડવા માટ� કાફ� ન�હ ગણાય. 

મસઅલદ ૪૩૯ : અગર કોઈ �ીન ે�ણ હોય ક� 
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� ્નૂ આવી ર�ુ ંછે ત ેકોઈ જખમ�ુ ં્નૂ નથી, પણ એ 

ન�� ન કર� શકતી હોય ક� એ ્નૂ ઇસતહેાઝા છે, હયઝ 

છે ક� િનફાસ છે, તો અગર તમેા ંશર�અતમા ંજણાવવામા ં

આવલેી િનશાનીઓ ન હોય, તો તનેે ઈ�સતહાઝા ગણીને 

અમલ કરશ.ે એવી જ ર�ત ે અગર શક કર� ક� એ ્નૂ 

ઈ�સતહાઝા છે ક� ન�હ, તો અગર ઈ�સતહાઝા િસવાય બી� 

પકારના ્નૂની તમેા ં િનશાનીઓ ન  દ�ખાય, તો 

એહતીયાત ે વા�જબની �એ ઈ�સતહાઝા ના �ુકમ �જુબ 

અમલ કરશ.ે 
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�યઝ : 

હયઝ એ ્નૂને કહ�વાય છે ક� � ઓરતોને દર 

મ�હન ે અ�કુ �દવસો માટ� દ�ખાય છે; અન ે હયઝવાળ� 

�ીન ે“હાઈઝ” કહ� છે. 

મસઅલદ ૪૪૦ : હયઝ�ુ ં ્નૂ સામાનય 

સજંોગમા ંઘટ, ગરમ અન ે રંગે કાળાશ ક� લાલાશ ઉપર 

હોય છે; અન ેત ેદબાણ તથા સહ�જ બળતરા સાથ ેવહ� છે. 

મસઅલદ ૪૪૧ : સા�ઠ વષરની ઉમર �રૂ� થયા 

બાદ અગર કોઈ ઓરત ્નૂ �ુએ તો ત ે“હયઝ” નથી.  

અન ેઅગર કોઈ ગયર સયૈદ ઓરત પચાસ વષર 
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�રૂા ંથયા બાદ એવા પકાર�ુ ં્નૂ �ુએ ક� અગર પચાસ 

વષર �રૂા ંથવા પહ�લા જો�ુ ંહોત, તો તનેે અવશય હયઝ 

ગણતે, તો તનેા માટ� એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� �સુતહાઝા 

ર�ત ેઅમલ બ�વી લાવે; અન ે� વસ�ઓુ હાઈઝ �ીન ે

હરામ છે ત ેતરક કર�. 

મસઅલદ ૪૪ર : અગર કોઈ બાળા નવ વષર 

�રુા ંથયા પહ�લા ં્નૂ �ુએ તો એ હયઝ નથી. 

મસઅલદ ૪૪૩ : હમલવાળ� ઓરત અને �ૂધ 

પીવરાવતી �ી માટ� હાઇઝ થ�ુ ં �મુક�ન છે, અન ે તમેા ં

હમલવાળ� અને હમલ વગરની �ી માટ� એક જ �તનો 
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�ુકમ છે. 

માત એટલો જ ફ�ર છે ક�  અગર હમલવાળ� 

ઓરત પોતાની આદતના પહ�લા �દવસથી વીસ �દવસ 

વીતી ગયા પછ� જો ્નૂ �ુએ ક� �મા ં હયઝની 

િનશાનીઓ મો�ૂદ હોય, તો લા�ઝમ છે ક� એહતીયાતની 

�એ �સુતહાઝાના એહકામ �જુબ અમલ કર�, અન ેહાઈઝ 

માટ� � બાબતો તરક કરવાની છે તનેો તયાગ કર�. 

મસઅલદ ૪૪૪ : અગર કોઈ બાળાને �ણ ન 

હોય ક� તનેા નવ વષર �રૂા ંથયા ં છે ક� ન�હ, અન ેઅગર 

એ એવા પકાર�ુ ં્નૂ �ુએ ક� �મા ંહયઝની િનશાનીઓ ન 
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હોય, તો એન ે હયઝ ન�હ ગણે, અન ે અગર હયઝની 

િનશાનીઓ મો�ૂદ હોય, તો પણ એને હયઝ ગણવામા ં

ઈશકાલ છે, પણ અગર એને ઈ�તમનાન થઈ �ય છે ક� એ 

્નૂ હયઝ જ છે, તો તનેે હયઝ ગણશે; અન ેસાથે સાથે 

યક�ન કરશ ેક� એના નવ વષર �રૂા થઈ ગયા ંછે. 

મસઅલદ ૪૪પ : અગર કોઈ �ીન ેશક હોય ક� 

તનેા સા�ઠ વષર �રૂા ંથયા ંછે ક� ન�હ, અન ે� ્નૂ �ુએ 

ત ેમાટ� ન�� ન કર� શક� ક� હયઝ છે ક� ન�હ, તો એવા 

સજંોગમા ંસા�ઠ વષર �રૂા ંથયા નથી એમ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૪૪૬ : હયઝની �દુત તણ �દવસથી 
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ઓછ� ક� દસ �દવસથી વ� ુહોતી નથી; અન ેઅગર તણ 

�દવસથી જરા પણ ઓછા સમય માટ� ્નૂ �ુએ, તો તનેે 

હયઝ ન�હ ગણ.ે 

મસઅલદ ૪૪૭ : હયઝના શ�આતના તણ 

�દવસોમા ંદરરોજ ્નૂ�ુ ંદ�ખા�ુ ંજ�ર� છે. અગર દાખલા 

તર�ક� બ ે�દવસ �ધુી ્નૂ દ�ખાય, અન ેવચચ ેએક �દવસ 

બધં થઈ ગયા પછ� ફર� એક �દવસ ્નૂ શ� થાય તો એ 

હયઝ નથી. 

મસઅલદ ૪૪૮ : હયઝની શ�આતમા ંજ�ર� છે 

ક� ્નૂ વહ�ન ેબહાર આવ,ે પણ એ જ�ર� નથી ક� તણયે 
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�દવસ ્નૂ બહાર દ�ખાય, અગર �દરના ભાગમા ં ્નૂ 

હોય તો એ કાફ� છે; અન ેઅગર તણ �દવસ દરિમયાન 

અ�કુ પળો માટ� ્નૂ બધં  થાય, �મ ઘણી �ીઓની 

આદત છે, તો એ પણ હયઝ છે. 

મસઅલદ ૪૪૯ : એ જ�ર� નથી ક� પહ�લી 

રાતના અન ે ચોથી રાતના પણ ્નૂ દ�ખાય. અલબ�, 

બી� અને તી� રાતના ્નૂ બધં થ�ુ ંન હો�ુ ંજોઈએ; 

તો અગર પહ�લા ં �દવસની સવારથી લઈ તી� �દવસની 

મગ�રબ �ધુી એકધા� ્નૂ બધં થયા િવના �ર� રહ� તો 

એ હયઝ છે, એવી જ ર�ત ે અગર પહ�લા �દવસે 
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અધવચચથેી ્નૂ શ� થાય, અન ેચોથ ે�દવસ ેએ જ સમય ે

બધં થાય તો હયઝનો �ુકમ લા� ુપડશ.ે 

મસઅલદ ૪પ૦ : અગર કોઈ ઓરત તણ �દવસ 

�ધુી લાગલાગટ ્નૂ �ુએ અન ે પછ� પાક થઈ �ય, 

અન ેફર� અ�કુ �દવસો માટ� ્નૂ �ુએ, અન ેજો ્નૂના 

�દવસો અને પાક�ઝગીના �દવસો �ુલ મળ�ન ે દસ 

�દવસથી વધાર� ન થતા હોય, તો � �દવસોમા ં્નૂ જો�ુ ં

હોય એ �દવસો હયઝના ગણાશે; પણ એહતીયાતે 

વા�જબની �એ વચચ ે � પાક �દવસો હતા તમેા ં હયઝ 

વગરની �ીઓ માટ� � કાય� વા�જબ છે ત ેબ�વી લાવે, 
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અન ેસાથ ેહાઈઝ માટ� � બાબતો હરામ છે તને ેતરક કર�. 

મસઅલદ ૪પ૧ : અગર કોઈ �ી તણ �દવસથી 

વ� ુપણ દસ �દવસથી ઓછ� �દુત માટ� ્નૂ �ુએ, અન ે

ન�� ન કર� શક� ક� એ ્નૂ જખમ ક� �મૂડા વગેર��ુ ં છે 

યા હયઝ�ુ,ં તો એન ેહયઝ કરાર ન�હ દય.ે 

મસઅલદ ૪પર : અગર કોઈ ઓરત ન�� ન 

કર� શક� ક� � ્નુ જણા�ુ ંછે ત ેજખમ�ુ ંછે યા હયઝ�ુ,ં 

તો તનેા માટ� જ�ર� છે ક� પોતાની ઈબાદતો બ�વી લાવે, 

િસવાય ક� તનેી આગલી હાલત હયઝની રહ� હોય. 

મસઅલદ ૪પ૩ : અગર કોઈ �ીન ેશક �ય ક� 
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્નૂ આવ�ુ ંછે ત ેહયઝ છે યા ઈ�સતહાઝા, તો અગર તમેા ં

હયઝની શરતો મો�ૂદ હોય તો એન ેહયઝ ગણશ.ે 

મસઅલદ ૪પ૪ : અગર કોઈ �ીન ે �ણ ન 

થાય ક� � ્નૂ જણા�ુ ંછે ત ેહયઝ�ુ ંછે ક� કૌમાયરને કારણે 

છે, તો એવા સજંોગમા ંએવી ર�ત ેતપાસ કર� ક� થો�ુકં � 

પોતાની શરમગાહમા ં�કૂ�; અગર થોડ�ક વાર પછ� એ�ુ ં

દ�ખાય ક� �ની ચાર�કોર ્નૂ લાગે�ુ ંછે , તો એનો સબંધં 

કૌમાયર સાથ ે છે, અન ેઅગર બધા �ન ેતરબોળ કર� તો 

હયઝ છે. 

મસઅલદ ૪પપ : અગર કોઈ ઓરત તણ 
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�દવસથી ઓછ� �દુત માટ� ્નૂ �ુએ, અન ે પાક થઈ 

�ય; અન ે તયાર પછ� તણ �દવસ �ધુી લાગલાગટ ્નૂ 

�ુએ, તો બી� વાર આવ�ેુ ં્નૂ હયઝ ગણાશે, અગરચ ે

પહ�લી વાર � ્નૂ જણા�ુ ં હ� ુ ં ત ે આદતના �દવસોમા ં

આવ�ેુ ંહોય. 
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�ાઈઝ (�યઝવાળ� �ી માટ�)ના એ�કામ : 

મસઅલદ ૪પ૬ : હાઈઝ (હયઝવાળ�) �ી માટ� 

અ�કુ બાબતો હરામ છે : 

(૧) નમાઝની �મ � � ઈબાદતો માટ� વ� 

અથવા �સુલ અથવા તયમ�મુની શરત હોય તે 

સવ� હરામ છે. અલબ�, � ઈબાદતો માટ� વ�, 

�સુલ, તયમ�મુ જ�ર� નથી, �મક� નમાઝ ે

મયયત, ત ેઈબાદત બ�વી લાવી શક� છે. 

(ર) �ટલી બાબતો �ુ�બુ માટ� હરામ છે, �નો 

�ઝક જનાબતના પકરણમા ંથઈ ��ૂો છે એ સવ� 
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બાબતો હાઈઝ માટ� પણ હરામ છે. 

(૩) �તીય સમાગંમમા ંયોિન પવશે મરદ તમેજ 

ઓરત, બનં ેમાટ� હરામ છે, અગરચ ેએ ખતનાના 

ભાગ �ધુીનો જ હોય, અન ેવીયર પણ સખ�લત ન 

થાય; બલક� એહતીયાત ેવા�જબની �એ ખતના ની 

જગયાથી ઓછો ભાગ પણ પવશે ન કર�. 

એહતીયાત છે ક� પોતાની �ી સાથ ે પાછલી 

શરમગાહમા ં �તીય સમાગંમ ન કર�, ચાહ� એ 

હયઝની હાલતમા ંહોય ક� ન હોય. 

મસઅલદ ૪પ૭ : � �દવસોમા ંઓરતને યક�ન 
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ન હોય ક� હયઝની હાલતમા ંછે ક� ન�હ, પરં� ુશર�અતના 

�ુકમ �જુબ એ �દવસો હયઝના કરાર થયા હોય, તો તે 

�દવસોમા ંપણ �તીય સમાગંમ �ઈઝ નથી; તો જયાર� 

કોઈ ઓરત દસ �દવસથી વ� ુ્નૂ �ુએ, અન ેહવ ેપછ� 

સમ�વવામા ં આવશ ે ત ે �જુબ એમાથંી પોતાની ચા� ુ

આદતના �દવસોને હયઝના �દવસો ગણાશે, તયાર� એ 

�દવસોમા ંશવહર સાથ ે�તીય સમાગંમ હરામ છે. 

મસઅલદ ૪પ૮ : અગર કોઈ શખસ પોતાની 

પતની સાથ ેહયઝની હાલતમા ંસભંોગ કર�, તો લા�ઝમ છે 

ક� ઈ�સતગફાર કર�; અન ે એહતીયાત ે �સુતહબની �એ 
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કફફારો પણ આપે, �ની િવગત આગળ જતા ંઆવશ.ે 

મસઅલદ ૪પ૯ : સભંોગ અન ે�તીય સમાગંમ 

િસવાય હયઝની હાલતમા ંપોતાની �ી સાથે અનય પણય-

પમેના ંકાય�, �મક� �ુબંન, આ�લટગન વગેર� �ઈઝ છે. 

મસઅલદ ૪૬૦ : હયઝની હાલતમા ંસભંોગ માટ� 

� કફફારો છે, તનેી િવગત નીચ ે�જુબ છે: 

શ�આતના �દવસોમા ં સભંોગ કય� હોય તો 

૩.૪પ૭ ગામ સોનાના િસ�ા. 

વચગાળાના �દવસોમા ં સભંોગ કય� હોય તો 

૧.૭ર૯ ગામ સોનાના િસ�ા. 
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છેલલા �દવસોમા ં સભંોગ કય� હોય તો ૦.૮૬પ 

ગામ સોનાના િસ�ા. 

દાખલા તર�ક� અગર એક ઓરતની આદત હોય 

ક� ૬, �દવસ �ધુી હયઝની હાલતમા ં રહ� છે, તો 

શ�આતના પહ�લા ંબ ે�દવસો ક� રાતોમા ંતનેી સાથે સભંોગ 

કર�, તો ૩.૪પ૭ ગામ સોનાના િસ�ા, તી� �દવસ ે યા 

રાત,ે યા ચોથા �દવસ ક� રાત ેસભંોગ કર� તો ૧. ર૯ ગામ 

સોનાના િસ�ા, અન ેપાચંમા, છઠા �દવસ ેક� રાત ેસભંોગ 

કર� તો ૦.૮૬પ ગામ સોનાના િસ�ા કફફારા તર�ક� 

આપશ.ે 
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મસઅલદ ૪૬૧ : અગર કોઈ શખસ કફફારા માટ� 

સોનાના િસ�ા આપી શકતો ન હોય, તો તનેી �કટમત 

આપ.ે 

અન ે અગર �તીય સમાગંમ વળેા સોનાની 

�કટમત હતી તમેા ંકફફારો ફક�રન ેદ�તી વળેા � �કટમત હોય 

તમેા ંતફાવત હોય, તો ફક�રને દ�તી વળેા �ટલી �કટમત 

હોય ત ે�જુબ અદા કરશ.ે 

મસઅલદ ૪૬ર : અગર કોઈ શખસ પોતાની �ી 

સાથ ેહયઝની હાલતમા ંતણયે ભાગના �દવસ ક� રાતના 

સભંોગ કર�, તો ઉપર જણાવલે તણયે કફફારાઓ, �ુલ 
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મળ�ન ે ૬.૦પ૧ ગામ સોનાના િસ�ા તનેા ઉપર લા� ુ

પડશ.ે 

મસઅલદ ૪૬૩ : અગર કોઈ શખસ પોતાની 

હાઈઝ �ી સાથ ેઅનકે વાર સભંોગ કર� તો બહેતર છે ક� 

દર�ક વાર એક કફફારો આપ.ે 

મસઅલદ ૪૬૪ : અગર સભંોગ દરમયાન 

શવહરન ેખબર પડ� ક� �ી હાઈઝ થઈ ગઈ છે, તો તનેે 

તરત જ અલગ થઈ જ�ુ ંજોઈએ; અન ેઅગર અલગ ન 

થઈ �ય તો એહતીયાત ે�સુતહબની �એ કફફારો આપ.ે 

મસઅલદ ૪૬પ : અગર કોઈ ��ુષ હાઈઝ �ી 
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સાથ ેઝીના કર�, અથવા કોઈ નામહેરમ હાઈઝ �ી સાથે 

એમ �મુાન કર�ન ેક� પોતાની પતની છે, �તીય સમાગંમ 

કર�, તો પણ એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� કફફારો આપ.ે 

મસઅલદ ૪૬૬ : અગર કોઈ શખસ પોતાની 

હાઈઝ �ી સાથ ેમસઅલો ન �ણતો હોવાથી અથવા �લૂી 

ગયો હોવાથી સભંોગ કર�, તો તનેા ઉપર કફફારો નથી. 

મસઅલદ ૪૬૭ : અગર કોઈ શખસ પોતાની �ી 

સાથ ે એમ �ણીન ે સભંોગ કર� ક� હયઝની હાલતમા ં છે 

અન ે તને ે �ણ થાય ક� હયઝની હાલતમા ં ન હતી, તો 

તનેા ઉપર કફફારો નથી. 
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મસઅલદ ૪૬૮ : હયઝની હાલતમા ંઅગર �ીને 

તલાક દ�વામા ંઆવે, તો તલાકના એહકામમા ં�વી ર�તે 

સમ�વવામા ંઆવશે, એ તલાક બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૪૬૯ : અગર કોઈ �ી કહ� ક� �ુ ં

હયઝમા ં �,ં અથવા હયઝથી પાક �,ં તો અગર એ  

િવ�ાસપાત હોય, તો  પછ� તનેી વાત માનય રાખવી 

જોઈએ, પણ અગર એ િવ�ાસપાત ન હોય તો વાત 

માનય રાખવામા ંઈશકાલ છે. 

મસઅલદ ૪૭૦ : અગર કોઈ �ી નમાઝ 

દરમયાન હાઈઝ થાય, તો તનેી નમાઝ બાિતલ થઈ જશ.ે 
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મસઅલદ ૪૭૧ : નમાઝ દરમયાન જો કોઈ 

ઓરતન ે શક �ય ક� હાઈઝ થઈ છે ક� ન�હ, તો તનેી 

નમાઝ સહ�હ છે, પણ અગર નમાઝ �રૂ� કયાર બાદ ખબર 

પડ� ક� નમાઝ દરમયાન હાઈઝ થઈ ગઈ હતી, તો � 

નમાઝ પડ� એ બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૪૭ર : જયાર� ઓરત હયઝથી પાક 

થઈ �ય, તો વા�જબ છે ક� નમાઝ તમેજ બી� એવી 

સઘળ� ઈબાદતો ક� �ના માટ� વ�, �સુલ ક� તયમ�મુ 

અિનવાયર છે, તનેા માટ� �સુલ ઉતાર�, અન ે એની ર�ત 

અન ેએના �ુકમો �સુલ ેજનાબતની �મ છે. બહેતર છે ક� 
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�સુલ ઉતાયાર પહ�લા ંવ� કર�. 

મસઅલદ ૪૭૩ : જયાર� ઓરત હયઝથી પાક 

થઈ �ય, તો અગરચ ેહ� �સુલ ન ઉતા�ુર હોય, તનેી 

તલાક સહ�હ ગણાશે, અન ે તનેો શવહર તનેી સાથે 

�તીય સમાગંમ કર� શકશ,ે પણ એહતીયાતે લા�ઝમ છે 

ક� સભંોગ પહ�લા ં�ી પોતાની શરમગાહને પાણીથી ધોઈ 

લય;ે બલક� એહતીયાત ે�સુતહબ એ છે ક� �ી �સુલ ન કર� 

લય ેતયા ં�ધુી તનેી સાથ ેસભંોગ ન કર�. 

પણ બી� કાય� ક� � હયઝની હાલતમા ં તનેા 

માટ� હરામ હતા,ં �મક� મ�સજદમા ં થોભ�ુ,ં �ુરઆન ે
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મ�દના અરરોને અડ�ુ ંવગેર�, એ �સુલ ન ઉતાર� તયા ં

�ધુી હલાલ ન�હ થાય. 

મસઅલદ ૪૭૪ : અગર પાણી વ� અને �સુલ 

માટ� કાફ� ન હોય, પણ  એટલા પમાણમા ં હોય ક� �સુલ 

કર� શક�, તો �સુલ કરશે; અન ેબહેતર છે ક� વ�ને બદલે 

તયમ�મુ કર�, પણ અગર પાણી માત વ� �રુ� ુ ંજ હોય 

તો બહેતર છે ક� વ� કર�; અન ે�સુલને બદલ ેતયમ�મુ 

કરશ;ે અગર બનંમેાથંી કોઈ પણ માટ� પાણી �રૂતા 

પમાણમા ં મો�ૂદ ન હોય, તો �સુલને બદલ ે તયમ�મુ 

કરશ,ે અન ેબહેતર છે ક� વ�ન ેબદલે તયમ�મુ પણ કર�. 
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મસઅલદ ૪૭પ : હયઝની હાલતમા ં �ટલી 

નમાઝો ઓરતે ન પડ� હોય તનેી કઝા નથી. પરં� ુમાહ� 

રમઝાનના � રોઝા હયઝને કારણ ેરહ� ગયા હોય તનેી 

કઝા આપવી જોઈએ; અન ેએ નઝરના રોઝા ક� � ન�� 

થયલેા �દવસ માટ� વા�જબ થયા હોય, ત ે જો હયઝના 

કારણ ેરહ� �ય, તો એહતીયાત ેવા�જબની �એ તનેી પણ 

કઝા દ�વી જોઈએ. 

મસઅલદ ૪૭૬ : અગર નમાઝનો સમય દાખલ 

થઈ �ય, અન ે ઓરતને �ણ હોય ક� અગર નમાઝ 

પડવામા ંઢ�લ કરશ ેતો હાઈઝ થઈ જશ,ે તો એના માટ� 
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જ�ર� છે ક� �રુત જ નમાઝ અદા કર� લય,ે બલક� અગર 

એન ેફકત �મુાન હોય ક� ઢ�લ કરવાથી હયઝની 

હાલતમા ંઆવી જશે, તો એહતીયાત ેલા�ઝમ છે ક� તરત 

જ નમાઝ પડ�. 

મસઅલદ ૪૭૭ : અગર કોઈ �ી નમાઝ 

પડવામા ં ઢ�લ કર� અન ે અવવલ વખતથી એક નમાઝ 

પડવાનો સામાનય સમય તમેજ વ�, તયમ�મુનો સમય 

વીતી �ય, અન ેએ હયઝની હાલતમા ંદાખલ થાય, તો 

એ નમાઝની કઝા તનેા ઉપર વા�જબ છે, હવ ેએ નમાઝને 

ઝડપથી પડવામા ંક� આસત ેપડવામા ંક�ટલો સમય જોઈએ 
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એ વય�કતગત હાલત ઉપર આધાર રાખ ેછે. 

�મક� અગર એક ઓરત સફરમા ં નથી, અને 

ઝોહરના અવવલ સમયમા ંએણ ેનમાઝ ન પડ� હોય, તો 

નમાઝની કઝા એ સજંોગમા ંવા�જબ થશ ેક� ચાર રકાતનો 

સમય વ�, તયમ�મુના સમય સ�હત વીતી �ય, પણ જો 

એ �સુાફર હોય તો પછ� બ ે રકાત પડવામા ં વ�, 

તયમ�મુના સમય સ�હત �ટલો સમય લાગે એ �જુબ 

�હસાબ કરશ.ે 

મસઅલદ ૪૭૮ : અગર કોઈ ઓરત નમાઝના 

છેલલા સમય ેપાક થઈ �ય, અન ેહ� એટલો સમય હોય 
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ક� �સુલ ઉતાર� એક યા એકથી વ� ુરકાત પડ� શક�, તો 

જ�ર� છે ક� નમાઝ પડ�, અન ેજો ન�હ પડ�, તો તનેી કઝા 

વા�જબ છે. 

મસઅલદ ૪૭૯ : અગર હાઈઝ ઓરત એવા 

સમય ે પાક થાય ક� �સુલ માટ� સમય ન હોય, પણ 

તયમ�મુ કર�ન ેનમાઝ વખતની �દર પડ� શકતી હોય , 

તો એહતીયાતે  વા�જબ છે ક� એ નમાઝન ેતયમ�મુ સાથે 

વખતની �દર અદા કર�, અન ેજો ન�હ પડ� તો તનેા ઉપર 

એ નમાઝની કઝા વા�જબ છે. એવી જ ર�ત ે વખતની 

તગંી િસવાય કોઈ બી� કારણસર તનેા ઉપર તયમ�મુ 
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વા�જબ હોય, �મક� પાણીના ઉપયોગથી �કુસાન થવાનો 

ભય હોય, તો એવા સજંોગમા ં પણ એ તયમ�મુ કર�ને 

વખતની �દર નમાઝ પડશે, અન ે જો ન�હ પડ� તો 

લા�ઝમ છે ક� એ નમાઝની કઝા આપ.ે 

મસઅલદ ૪૮૦ : અગર કોઈ �ી હયઝથી પાક 

થયા બાદ શક કર� ક� નમાઝ અદા કરવા માટ� હ� વખત 

છે ક� ન�હ, તો એણ ેનમાઝ પડ� લવેી જોઈએ. 

મસઅલદ ૪૮૧ : અગર કોઈ �ી એમ ધાર� લય ે

ક� તનેી પાસે તહારત કર� ઓછામા ંઓછ�  એક રકાત 

પડવાનો પણ સમય નથી, અન ેનમાઝ ન પડ�, અન ેતયાર 
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બાદ મા�મૂ થાય ક� સમય હતો, તો એ નમાઝની કઝા 

આપવી પડશે. 

મસઅલદ ૪૮ર : � ઓરત હયઝની હાલતમા ં

હોય તનેા માટ� �સુતહબ છે ક� જયાર� નમાઝનો સમય 

દાખલ થાય તયાર� પોતાને ્નૂથી પાક કર�, �, પાટા, 

વગેર� બદલાવે, વ� કર� ( અન ે જો વ� ન કર� શકતી 

હોય તો તયમ�મુ કર�), અન ેનમાઝની જગયા ઉપર �કબલા 

તરફ મો�ંુ રાખીન ેબસેે; અન ે �ુઆ, �ઝક તથા સલવાત 

વગેર�મા ંમશ�લુ રહ�. 

મસઅલદ ૪૮૩ : હાઈઝ �ી માટ� �ુરઆનની 
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િતલાવત કરવી અથવા �ુરઆન ે મ�દ પાસ ે રાખ�ુ ં

અથવા �ુરઆન ે મ�દના અરરો વચચે ખાલી જગયાને 

અડ�ુ,ં વાળન ેમહ�દ� વગેર�થી રંગ�ુ ંમક�હ છે. 
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�ાઈઝ �ીઓના પકાર : 

મસઅલદ ૪૮૪ : હાઈઝ �ીના છ પકારદ છે : 

(૧) એ ઓરત ક� � બ ેમ�હનામા ંએક જ સમયે 

્નૂ �ુએ; અન ેબનંે મ�હનામા ંસરખી સખંયાના 

�દવસોમા ં હયઝની હાલતમા ં રહ�. તને ે “સાહ�બ ે

આદત ેવકતીયયાહ અન ેઅદદ�યયાહ” કહ�વાય છે. 

દાખલા તર�ક� બનં ે મ�હનામા ં પહ�લી તાર�ખથી 

સાતમી તાર�ખ �ધુી હયઝની હાલતમા ંહોય. 

(ર) એ ઓરત ક� � બ ેમ�હનામા ંએક જ સમય ે

હયઝની હાલતમા ં દાખલ થાય, પણ બનંે 
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મ�હનામા ં �દવસોની સખંયામા ંફ�ર હોય, તો તનેે 

“સાહ�બ ેઆદત ેવકતીયયાહ” કહ�વાય છે. દાખલા 

તર�ક� બનં ે માસની પહ�લી તાર�ખ ે હયઝ �ુએ, 

પણ પહ�લા ં મ�હનામા ં સાત �દવસ ે અને બી� 

મ�હનામા ંઆઠ �દવસ ેપાક થાય. 

(૩) એ ઓરત ક� � બ ે મ�હનામા ં સરખા 

�દવસોની સખંયામા ં હયઝ �ુએ, પણ હયઝની 

શ�આતની તાર�ખમા ંફ�ર હોય, તો  તને ે “સાહ�બે 

આદત ે અદદ�યયાહ” કહ�વાય છે. �મક� પહ�લા ં

મ�હનામા ં પાચંમી તાર�ખથી દસમી �ધુી હયઝ 
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�ુએ; અન ે બી� મ�હનામા ં બારમી તાર�ખથી 

સ�રમી તાર�ખ �ધુી હયઝમા ંરહ�. 

(૪) � �ી અ�કુ મ�હનાઓ દરમયાન હયઝ �ુએ, 

પણ તનેી કોઈ િન�કુત આદત ન હોય, અથવા 

તનેી � આદત હતી તમેા ંખલલ પડ� અન ેતયાર 

પછ� કોઈ નવી આદત ન પડ�, તો એને 

“�ઝુતર�બહ” કહ�વાય છે. 

(પ) � ઓરત પહ�લી વાર હયઝ �ુએ તનેે 

“�બુતદ�આ” કહ�વાય છે. 

(૬) � ઓરત પોતાની આદત �લૂી ગઈ હોય, 
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તને ે“નાસીયાહ” કહ�વાય છે. આ દર�ક પકાર માટ� 

એહકામ છે, � હવ ેપછ� સમ�વવામા ંઆવશે. 

  



તવઝી�લુ મસાઈલ - 452 

૧. વકતીયયા�  અને  અદદ�યયા� : 

(� ઓરતને ચો�સ સમય ે ચો�સ �દુતની 

આદત હોય) 

મસઅલદ ૪૮પ : � ઓરતોન ેહયઝની ચો�સ 

સમય અન ે ચો�સ �દુતની આદત હોય છે, તે  હે 

પકારની છે : 

(૧) � ઓરત બ ે મ�હના લાગલાગટ (સતત)  

એક જ સમયે હયઝની હાલતમા ં દાખલ થાય, 

અન ેએક જ સમય ે�દુત �રૂ� થતા ંપાક થાય, 

�મક� બનં ે માસમા ં પહ�લા �દવસ ે હાઈઝ થાય 
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અન ે સાતમ ે �દવસે પાક થાય, ત ે ઓરત માટ� 

કહ�વાશ ેક� તનેો ચો�સ સમય મ�હનાના પહ�લા 

�દવસ ે શ� થાય છે અન ે સાતમ ે �દવસે ખતમ 

થાય છે. 

(ર) � ઓરત બ ેમ�હના લગાતાર એક જ સમય ે

હયઝમા ંદાખલ થાય, અન ેતણ �દવસ યા એથી 

વ� ુ્નૂ જોયા બાદ એક �દવસ યા એથી વ� ુ

માટ� પાક થઈ �ય, અન ેફર�થી ્નૂ �ર� થાય, 

તો અગર બનંે માસમા ં હયઝના �દવસો અને 

વચગાળામા ં પાક હોવાના �દવસો �ુલ મળ�ને 
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સરખી સખંયામા ંહોય, તો ત ેઓરત માટ� કહ�વાશે 

ક� તનેી આદત એટલા �દવસોની છે ક� �ટલા 

�દવસોમા ંહયઝ�ુ ં્નૂ �ર� હોય, તમેા ંવચચનેા 

પાક �દવસો ઉમરેવામા ંન�હ આવ.ે 

ધયાનમા ંરહ� ક� દર�ક માસમા ં્નૂ �ર� હોવાના 

�દવસો અને ્નૂ બધં રહ�વાના �દવસોની સખંયા 

એકસરખી હોવી જોઈએ, �મક� પહ�લા મ�હનામા ં તમેજ 

બી� મ�હનામા ંપહ�લા ં�દવસથી લઈને તી� �દવસ �ધુી 

્નૂ �ુએ, અન ેતણ �દવસ પાક રહા બાદ ફર�થી તણ 

�દવસ માટ� હાઈઝ થાય, તો તનેી આદત છ �દવસની 
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ગણાશ.ે 

પણ અગર બી� મ�હનામા ંહયઝના �દવસો વધે 

અથવા ઘટ�, તો એ ઓરત ચો�સ સમયની ગણાશે, પણ 

ચો�સ �દુતની ન�હ ગણાય, એટલ ેક� વકતીયયાહ છે પણ 

અદદ�યયાહ નથી. 

મસઅલદ ૪૮૬ : � ઓરતની હયઝની આદત 

વકતીયયાહ હોય, એટલ ેક� ચો�સ સમયે શ� થતી હોય, 

ચાહ� અદદ�યયાહ હોય ક� ન હોય, અગર આદત પમાણે એ 

જ �દવસ ેયા એથી એકાદ �દવસ પહ�લા ં્નૂ �ુએ, �ણ ે

આદત સહ�જ વહ�લી થઈ ગણાય, તો અગરચ ે હયઝના 
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્નૂની િનશાનીઓ તમેા ં મો�ૂદ ન હોય, તો પણ એ 

ઓરત હાઈઝના એહકામ �જુબ અમલ કરશ.ે 

પણ પછ�થી સા�બત થાય ક� એ �દવસ હયઝના 

ન હતા, �મક� તણ �દવસથી પહ�લા ંજ એ પાક થઈ �ય, 

તો � ઈબાદતો બ�વી ન લાવી હોય તનેી કઝા આપશ.ે 

મસઅલદ ૪૮૭ : અગર ચો�સ સમય અને 

ચો�સ �દુત ધરાવનાર �ી પોતાની આદતના તમામ 

�દવસોમા ં તમેજ અ�કુ �દવસો પહ�લા ં અન ે બાદ ્નૂ 

�ુએ, અન ેજો એ �દવસો �ુલ મળ�ન ેદસથી વ� ુથતા ન 

હોય, તો એ તમામ �દવસો હયઝના ગણાશે. 
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પરં� ુ જો �ુલ મળ�ને સખંયા દસથી વધી જતી 

હોય, તો આદતના �દવસોમા ં� ્નૂ આવ�ુ ં હોય, માત 

તને ેજ હયઝ ગણશે, એથી પહ�લા ંયા બાદ આવલેા ્નૂન ે

ઈસતહેાઝા ગણશે, અન ેએ �દવસોમા ં� ઈબાદત બ�વી 

લાવી ન હોય તનેી કઝા આપશે. 

એવી જ ર�ત ે અગર કોઈ ચો�સ સમય અન ે

�દુત ધરાવનાર ઓરત પોતાની આદતના તમામ �દવસો 

ઉપરાતં અ�કુ �દવસો આદતની પહ�લા ં્નૂ �ુએ, અને 

સવર મળ�ને દસ �દવસથી ન વધ,ે તો એ તમામ �દવસો 

હયઝના ગણાશે. 
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પણ જો �ુલ સખંયા દસથી વધી �ય, તો ફકત 

આદતના �દવસોને હયઝના �દવસો ગણશે, અગરચ ેતમેા ં

હયઝના ્નૂની િનશાનીઓ ન હોય, અન ેબાક�ના વધતા 

�દવસોમા ં્નૂ હયઝની િનશાનીવાવં હોય, એ વધારાના 

�દવસોને ઈસતહેાઝાના �દવસો ગણશે, અન ે અગર એ 

�દવસોમા ં કોઈ ઈબાદત તકર કર� હોય તો તનેી કઝા 

આપશ.ે 

અન ેજો હયઝની ચો�સ આદતના સમય બાદ 

પણ ્નૂ દ�ખાય, અન ેજો �ુલ મળ�ન ેદસ �દવસથી ન 

વધે, તો સવર �દવસો હયઝના ગણાશે, પણ જો દસ 
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�દવસથી સખંયા વધી �ય, તો માત આદતના ચો�સ 

�દવસો હયઝના �દવસો ગણાશે, અન ેબાક�ના ઈસતહેાઝા 

છે. 

મસઅલદ ૪૮૮ : અગર ચો�સ સમય અને 

�દુતવાળ� �ી પોતાની આદતના બધાય ન�હ, પણ અ�કુ 

�દવસોમા ં ્નૂ �ુએ, અન ે સાથ ે સમયની પહ�લા ંપણ  

અ�કુ �દવસોમા ં્નૂ દ�ખાય, તો અગર �ુલ મળ�ન ેદસ 

�દવસો ન થતા હોય, તો બધાય �દવસો હયઝના ગણાશે. 

પરં� ુ જો એ દસ �દવસથી વધી �ય, તો આદતના 

�દવસોમા ં આદતથી પહ�લાનંા એટલા �દવસો ઉમરેશ ે ક� 
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�થી ચો�સ �દુતની સખંયા �રૂ� થાય, અન ેએ �દવસોને 

હયઝના ગણશે, એ િસવાયના શ�આતના ઈસતહેાઝા કરાર 

દ�શ.ે 

એવી જ ર�ત ે અગર ચો�સ આદતના અ�કુ 

�દવસોમા ંહયઝ �ુએ, અન ેત ેબાદના �દવસોમા ંપણ ્નૂ 

દ�ખાય, તો જો �ુલ મળ�ને દસ �દવસોથી વ� ુન થતા 

હોય, તો એ તમામ �દવસો હયઝના ગણાશે. 

પરં� ુ જો દસ �દવસોથી વધાર� થતા હોય, તો 

પોતાની આદતના �દવસોમા,ં બાદમા ં આવલેા ્નૂના 

એટલા �દવસો ઉમરેશ ેક� �થી તનેી �દુતની સખંયા �રૂ� 
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થાય, અન ે એ �દવસોને હયઝના �દવસો ગણી બાક�ના 

�દવસોન ેઈસતહેાઝા કરાર દ�શ.ે 

મસઅલદ ૪૮૯ : � ઓરત ઉપર જણાવયા 

�જુબ ચો�સ આદતવાળ� હોય, અન ેએ તણ �દવસ યા 

એથી વ� ુ �દવસો �ધુી ્નૂ જોયા બાદ પાક થઈ �ય, 

અન ેતયાર બાદ ફર�થી ્નૂ �ુએ; અન ેબનં ે્નૂ વચચનેો 

ગાળો દસ �દવસથી ઓછો હોય, પણ ્નૂના �દવસો અને 

પાક હોવાના �દવસો �ુલ મળ�ન ે દસ �દવસથી વધાર� 

થતા હોય, �મક� પાચં �દવસ ્નૂ �ુએ, પછ� પાચં �દવસ 

�ધુી પાક રહ�ને ફર�થી પાચં �દવસ �ધુી ્નૂ �ુએ, તો 
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તનેા નીચે �જુબ અલગ અલગ �ુકમો છે :  

(૧) અગર પહ�લી વાર ્નૂ આવ�ુ ંત ે�રૂ���ૂ યા 

અ�કુ આદતોના �દવસોમા ંઆવ�ુ ંહોય, અન ેપાક 

થવા બાદ બી� વાર � ્નૂ આવ�ુ ંતે આદતના 

�દવસોમા ંન હોય, તો પહ�લી વાર આવ�ેુ ં્નૂ 

હયઝ ગણાશે અન ે બી� વાર આવ�ેું  ્નૂ 

ઈસતહાઝા ગણાશે. 

(ર) અગર પહ�લી વાર આવ�ેુ ં ્નૂ આદતના 

�દવસોમા ંન હોય, પણ બી� વાર આવ�ેુ ં�રૂ���ૂ 

યા અ�કુ ્નૂ આદતના �દવસોમા ં હોય, તો  
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બી� વાર આવ�ેું  ્નૂ હયઝ ગણાશે; અને 

પહ�લી વાર આવલેા ્નૂને ઈસતહેાઝા ગણશે. 

(૩) અગર બનં ે વખત આવ�ેુ ં અ�કુ ્નૂ 

આદતના �દવસોમા ં આવ�ુ ં હોય, તો જો પહ�લી 

વાર આવ�ેુ ં ્નૂ તણ �દવસ �ધુી ર� ુ હોય, 

અન ે વચચ ે તહારતના �દવસો અન ે તયાર બાદ 

બી� વાર આદતના �દવસોમા ંઆવ�ેુ ં્નૂ સાથે 

મળ�ન ેદસ �દવસથી વ� ુન થતા હોય, તો બનંે 

્નૂન ેહયઝ ગણશે, અન ેએહતીયાત ેવા�જબ છે 

ક� વચચ ે� તહારતના �દવસો હતા એ દરમયાન 
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પાક ઓરતોની ફરજો અદા કર�, અન ેહાઈઝ માટ� 

� બાબતો હરામ છે તને ેતકર કર�. 

બી� વાર આવ�ેુ ં ્નૂ � આદતના �દવસો 

િસવાય પણ �ર� રહ� તને ે ઈસતહેાઝા ગણશે, 

પણ પહ�લી વાર જો આદતના �દવસોથી પહ�લા ં

્નૂ દ�ખાય, �ણ ેઆદત થોડ� વહ�લી થઈ ગઈ 

હોય, તને ેહયઝ જ ગણશે. 

અલબ�, અગર પહ�લી વાર આદતથી પહ�લા ં

આવલેા ્નૂને હયઝમા ંગણી લવેાથી બી� વાર 

આદતમા ંઆવ�ેુ ં્નૂ,�રૂ���ૂ યા અ�કુ હયઝના 
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દસ �દવસમાથંી નીકળ� જતા હોય, તો પછ� 

પહ�લી વાર આદતથી પહ�લાનંા ્નૂન ેઈસતહેાઝા 

ગણશ.ે 

�મક� અગર કોઈ ઓરતની આદત હોય ક� 

મ�હનાના તી� �દવસથી દસમા ં �દવસ �ધુી 

હાઈઝ રહ�, પણ એક વાર એ�ુ ં બન ે ક� પહ�લા ં

�દવસથી છઠા �દવસ �ધુી ્નૂ �ુએ, પછ� બે 

�દવસ પાક રહ�ન ે ફર�થી પદંરમા ં �દવસ �ધુી 

્નુ �ુએ, તો પહ�લા �દવસથી દસમા ં �દવસ 

�ધુી�ુ ં્નૂ હયઝ છે; અન ેઅ�ગયારમા ં�દવસથી 
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લઈન ે પદંરમા ં �દવસ �ધુી�ુ ં ્નૂ ઈસતહેાઝા 

ગણાશ.ે 

(૪) અગર આદતવાળ� ઓરત પહ�લી અને બી� 

વાર અ�કુ ્નૂ આદતના �દવસોમા ં �ુએ, પણ 

પહ�લી વાર � ્નૂ આદતના �દવસોમા ં જો�ુ ં

હોય, ત ેતણ �દવસથી કમ હોય, તો બહેતર છે ક� 

આદતના �દવસોથી પહ�લા ંઆવ�ેુ ં્નૂ, આદત 

દરમયાન આવલેા ્નૂની સાથ ે ગણી, તણ 

�દવસમા ં રહ�લી કસર �રૂ� કર�; અન ે પછ� એ 

તણ �દવસન ેહયઝના �દવસો કરાર દ�. 
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આમ કરવાથી બી� વાર આદતના �દવસોમા ં

આવ�ેુ ંઅ�કુ ્નૂ પણ જો હયઝની �દુતમા ંઆવી જ�ુ ં

હોય, એટલ ે ક� પહ��ુ ં ્નૂ, વચચ ે પાક હોવાના �દવસો, 

અન ે બી� વાર�ુ ં ્નૂ �ુલ મળ�ન ે દસ �દવસથી ન 

વધતા હોય, તો તને ેપણ હયઝ કરાર દ�શ,ે પણ જો એમ 

ન થ�ુ ંહોય તો બી� વાર�ુ ં્નૂના દસ �દવસથી વધતા 

્નૂન ેઈ�સતહાઝા ગણાશે. 

અ�કુ સજંોગોમા ંપહ�લી વાર આવ�ેુ ંતમામ ્નૂ 

હયઝ ગણાશે, પણ તનેી બ ે શરતો છે, પથમ  એ ક� 

આદતથી પહ�લા ંઆવ�ેુ ં્નૂ એટ�ુ ંજ વહ��ુ ંઆવ�ેુ ંહોય 
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ક� એમ કહ� શકાય ક� ચો�સ આદત સહ�જ વહ�લી થઈ 

ગઈ છે, અન ેબી� શરત એ ક� પથમ વાર આવલેા ્નૂને 

હયઝ કરાર દ�વાથી બી� વાર આદતના �દવસો દરમયાન 

આવ�ેુ ં અ�કુ ્નૂ હયઝના દસ �દવસોમાથંી નીકળ� 

�ય. 

દાખલા તર�ક� અગર એક ઓરતની ચો�સ 

આદત ચોથીથી દસમી �ધુી હોય, અન ે એ પહ�લીથી 

ચોથીની સાજં �ધુી ્નૂ �ુએ, પછ� બ ે �દવસ પાક રહ� 

ફર� પદંરમી �ધુી ્નૂ �ુએ, તો પહ�લી વાર જોય�ેુ ં

�રૂ���ૂ ્નૂ હયઝ છે અન ેબી� વાર દસમીની સાજં �ધુી 
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આવ�ેુ ં્નૂ પણ હયઝ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૪૯૦ : અગર કોઈ ચો�સ સમય અને 

�દુતની આદતવાળ� �ી પોતાની આદતના સમય ે્નૂ ન 

�ુએ, અન ેએ િસવાયના �દવસોમા ંપોતાની િન�કુત �દુત 

અન ેહયઝની િનશાનીઓ સાથ ે્નૂ �ુએ, તો એન ેહયઝ 

ગણશે, ચાહ� એ ્નૂ પોતાની આદતથી પહ�લા આવ ે ક� 

બાદમા ંઆવ.ે 

મસઅલદ ૪૯૧ : અગર ચો�સ �દુત અને 

આદતવાળ� ઓરત પોતાના િન�કુત સમયે તણ યા એથી 

વ� ુ �દવસો �ધુી ્નૂ �ુએ, પણ એની ગણતી પોતાની 
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હમંશેની �દુતથી ઓછ� હોય, અન ે તયાર બાદ પાક થઈ 

અન ેફર� પોતાની હમંશેની �દુત પમાણનેા �દવસો �ધુી 

્નૂ �ુએ, તો તનેા �ુકમો નીચ ે�જુબ છે : 

(૧) અગર બનંે ્નૂના �દવસો, દરમયાન પાક 

હોવાના �દવસો સાથે, �ુલ મળ�ન ેદસ �દવસોથી 

વધતા ન હોય, તો બનં ે્નૂ હયઝ ગણશે. 

(ર) અગર બનંે ્નૂ દરમયાન તહારતના �દવસો 

દસથી વધાર� હોય, તો બનં ે્નૂન ેઅલગ અલગ 

હયઝ ગણશ.ે 

(૩) અગર દરમયાનમા ંતહારતના �દવસો દસથી 
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ઓછા હોય, પણ બનંે ્નૂના �દવસો અને 

તહારતના �દવસો �ુલ મળ�ને દસથી વધી જતા 

હોય, તો પથમ ્નૂન ેહયઝ ગણશે, અન ેબી� 

વાર આવ�ેુ ં્નૂ ઈ�સતહાઝા ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૪૯ર : અગર ચો�સ સમય અને 

�દુતની આદતવાળ� �ી દસ �દવસથી વ� ુ્નૂ �ુએ, તો 

� ્નૂ આદતના �દવસોમા ંજો�ુ ંહોય એ હયઝ ગણાશે, 

ચાહ� તમેા ંહયઝની િનશાનીઓ મો�ૂદ ન હોય. 

અન ે � ્નૂ આદતના �દવસો િસવાયના 

�દવસોમા ં જો�ુ ં હોય એ  ઈ�સતહાઝા ગણાશે, ચાહ� તમેા ં
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હયઝની િનશાનીઓ મો�ૂદ હોય. 

દાખલા તર�ક� કોઈ ઓરતની આદત હોય ક� એ 

પહ�લીથી સાતમી �ધુી હમંશેા ં ્નૂ �ુએ છે, અન ે તે 

પહ�લીથી બારમી �ધુી ્નૂ �ુએ, તો શ�આતના સાત 

�દવસો હયઝના અન ેબાક�ના પાચં �દવસો ઈ�સતહાઝાના 

ગણશ.ે 
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ર. સમયની આદતવાળ�  �ી : 

(વકતીયયા�) 

મસઅલદ ૪૯૩ : અ�કુ ઓરતોની માત હયઝના 

સમયની આદત હોય છે, એટલ ે ક� દર વખતે શ�આત 

�કુરર સમય ેથાય છે. એમા ંહે પકાર છે : 

(૧) એ ઓરત ક� �ન ે લાગલાગટ (સતત)  બે 

માસ દરમયાન �કુરર ર સમય ેજ હયઝની શ�આત 

થાય; અન ેઅ�કુ �દવસો બાદ પાક થાય, પણ 

બનં ે માસમા ં �દવસોની સખંયા એક સરખી ન 

હોય, દાખલા તર�ક� બનંે માસમા ં લાગલાગટ 
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(સતત) મ�હનાના પહ�લા �દવસ ે હયઝ �ુએ, 

પરં� ુપહ�લા મ�હનામા ંસાતમા �દવસ ેઅને બી� 

મ�હનામા ંઆઠમા �દવસ ેપાક થાય, આ ઓરત 

મ�હનાના પહ�લા �દવસને પોતાની આદતના 

પહ�લા �દવસ તર�ક� િન�કુત કરશ.ે 

(૨) એ ઓરત ક� � લાગલાગટ (સતત) બ ેમાસ 

�કુરર ર વખતે હયઝ �ુએ, પણ તણ �દવસ યા  

એથી વ� ુ્નૂ જોયા બાદ વચચ ેથોડાક �દવસો 

પાક રહ�, વળ� ફર�થી અ�કુ �દવસોમા ં હયઝ 

�ુએ, અન ે એ �ુલ �દવસો, દરમયાનમા ં પાક 
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હોવાના સમય સ�હત, દસ �દવસથી ન વધ,ે પણ 

બી� મ�હનામા ં �દવસોની સખંયા પહ�લા માસથી 

ઓછ� યા વધાર� હોય, તો એવી ઓરત પણ દર 

મ�હનાના પહ�લા �દવસન ેહયઝનો પહ�લો �દવસ 

કરાર દ�શ.ે 

મસઅલદ ૪૯૪ : � ઓરતના હયઝની 

શ�આતનો �દવસ �કુરર ર હોય, અગર ત ે�કુરર ર સમય ેયા 

એથી એકાદ �દવસ પહ�લા ્નૂ �ુએ, તો તને ેહયઝવાળ� 

ઓરત માટ� જણાવલેા �ુકમો �જુબ અમલ કરવો જોઈએ, 

અન ેત ે િવષ ે્લુાસો મસઅલા ન.ં ૪૮૬ મા ંઆપવામા ં
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આવયો છે.  

ઉપરોકત બ ેસજંોગો િસવાય કોઈ ઓરત પોતાની 

આદતના �દવસથી એટ�ુ ંવહ��ુ ં્નૂ �ુએ ક� એમ ન જ 

કહ� શકાય ક� આદતમા ં સહ�જ ફ�ર પડ� ગયો છે, બલક� 

એમ જ કહ�વાય ક� આદત િસવાયના �દવસોમા ં્નૂ આવ�ુ ં

છે, તો અગર એ ્નૂમા ંહયઝની િનશાનીઓ મો�ૂદ હોય, 

તો હાઈઝ �ી માટ� દશારવલેા �ુકમ �જુબ અમલ કરશ.ે 

એવી જ ર�તે અગર આદત પસાર થઈ ગયા 

બાદ ્નૂ �ુએ, તો અગર તમેા ં હયઝની િનશાનીઓ 

મો�ૂદ હોય, તો હાઈઝ �ીના �ુકમો �જુબ અમલ કરશ.ે 
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અન ે જો તમેા ં હયઝની િનશાનીઓ મો�ૂદ ન 

હોય, પણ ઓરતને ખાતી હોય ક� એ ્નૂ તણ �દવસ 

�ધુી રહ�શે, તો પણ હાઈઝ �ીના �ુકમો �જુબ અમલ 

કરશ.ે 

જો ઓરતને યક�ન હોય ક�  તણ �દવસ �ધુી એ 

્નૂ રહ�શ ેક� ન�હ, તો એહતીયાત ેવા�જબની �એ ઓરત 

� કાય� �સુતહાઝા ઉપર વા�જબ છે તનેે બ�વી લાવશ,ે 

અન ેહાઈઝ માટ� � હરામ છે તને ેતકર કરશે. 

મસઅલદ ૪૯પ : � ઓરતના હયઝનો પહ�લો 

�દવસ �કુરર ર હોય,અન ેએ આદત દરમયાન જ ્નૂ �ુએ, 
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પણ �દવસોની સખંયા દસથી વધી જતી હોય, તો હયઝની 

િનશાનીઓ �ટલા �દવસ મો�ૂદ જણાય તટેલા �દવસ 

હયઝના ગણશે, અન ેઅગર એ િનશાનીઓ ઉપર આધાર 

રાખી �દવસોની ગણતી િન�કુત ન કર� શક� તો પોતાના 

મા-બાપના �ુ�ંુબમા ં �વતી યા �જુર� ગયલેી સબંિંધત 

�ીઓમાનંી કોઈ પણ એકની આદત �જુબ પોતાની 

સખંયા કરાર દ�શ,ે પણ તમેા ંહે શરતદ છે: 

(૧) � ઓરતની આદત અપનાવવા માગંતી 

હોય, તો ઓરતની અન ેપોતાની પ�ર�સથિત વચચે 

તફાવત ન હોવો જોઈએ, �મક� એ સબંિંધત �ી 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 479 

ઘરડ� હોય અન ે પોત ે �ુવાન હોય, અથવા એ 

�ીન ે હયઝ બધં થવાના �દવસો ન�ક આવી 

ગયા હોય, તો તનેી સાથ ેસરખામણી ન થઈ શક�, 

કારણ ક� એવી �ીની આદતમા ં�દવસો ઘટ� જવા 

પામ ેછે. 

(ર) � ઓરતની આદત ધારણ કર� તમેા ં અન ે

સગા-સનહે�ઓમા ંબી� �ીઓ વચચ ેક� �  પહ�લી 

શરત ધરાવનાર છે  તફાવત ન હોય, પણ અગર 

ન�વો ફ�ર હોય તો તમેમા ંવાધંો નથી. 

એવી જ ર�તે ઓરતના હયઝનો પહ�લો �દવસ 
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�કુરર ર હોવા છતા ંએ વખતે તદન ્નૂ ન �ુએ 

અન ેત ેિસવાયના �દવસોમા ંદસથી વ� ુ�દવસો 

�ધુી ્નૂ �ુએ અને  હયઝની િનશાનીઓ ઉપર 

આધાર રાખીન ેપણ �દવસોની ગણતી ન�� ન 

કર� શક�, તો ઉપર જણાવલેા મસઅલા �જુબ 

અમલ કરશ.ે 

મસઅલદ ૪૯૬ : � ઓરતની આદતનો �દવસ 

�કુરર ર હોય, ત ે પોતાના હયઝના �દવસોને આદત 

િસવાયના સમયમા ંફ�રવી ન�હ શક�. 

�મક� અગર એક ઓરતન ે પોતાની આદતની 
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શ�આતનો �દવસ ખબર હોય, દાખલા તર�ક� મ�હનાના 

પહ�લા �દવસ ેતને ે્નૂ આવ�ુ ંહોય, અન ેકોઈ વાર પાચં 

અન ેકોઈ વાર છ �દવસ બાદ પાક થઈ જતી હોય, તો જો 

બનવાકાળ એક મ�હનામા ં તને ે બાર �દવસ �ધુી ્નૂ 

જણાય, અન ેહયઝની િનશાનીઓની મદદ વડ� પરખ પણ 

ન કર� શક�, તો એ ઓરત મ�હનાના પહ�લા �દવસને 

હયઝનો પહ�લો  �દવસ ગણશે; અન ે�દુતની ગણતી માટ� 

મસઅલા ન.ં ૪૯પ �જુબ અમલ કરશ.ે 

અન ેજો એ પોતાની આદતની વચલી ક� છેલલી 

�દુતથી વાક�ફ હોય, અન ે તને ે ્નૂ દસ �દવસથી વ� ુ
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આવે, તો ગણતી કરતી વળેા એ ચોકસાઈ રાખ ેક� છેલલી 

યા વચલી �દુત પોતાની આદતને અ�સુર�ને હોય. 

મસઅલદ ૪૯૭ : � ઓરતના હયઝની 

શ�આતનો �દવસ �કુરર ર હોય, અન ેએ �દવસથી વ� ુ્નૂ 

�ુએ, અન ેમસઅલા ન.ં ૪૯પ મા ંજણાવલેી ર�ત �જુબ 

હયઝના �દવસો િન�કુત ન કર� શક�, �મક� હયઝની 

િનશાનીઓ તમેા ંન હોય અથવા બ ેશરતોમાથંી કોઈ એક 

તમેા ંન હોય, તો એવા સજંોગમા ંએ ઓરતન ેઈખતીયાર 

છે ક� ગણતી તણથી દસ �દવસ, � સખંયા તને ેઅ��ુુળ 

જણાય, તો પોતાના હયઝના �દવસો તર�ક� કરાર દ�, અન ે
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જો છ અન ેઆઠ �દવસો �ધુી પોતા માટ� �નુાિસબ સમ� 

તો બહેતર છે ક� સાત �દવસ ધારણ કર�, પણ પોતાની 

આદતની શ�આતનો �દવસ દર�ક હાલમા ં ધયાનમા ંલવેો 

જ�ર� છે. 
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૩. સખંયાની આદતવાળ� �ી : 

(અદદ�યયાત) 

મસઅલદ ૪૯૮ : � ઓરતો “અદદ�યયાહ” હોય 

છે, ત ેહે પકારની છે : 

(૧) બ ેમ�હના �ધુી લાગલાગટ (સતત) એક જ 

�દુત દરમયાન ્નૂ �ુએ, પણ �દુતની 

શ�આતના �દવસો એક સરખા ન હોય, �મક� 

પહ�લા મ�હનામા ંપહ�લા �દવસથી પાચંમા �દવસ 

�ધુી ્નૂ �ુએ, અન ેબી� મ�હનામા ંઅ�ગયારમા ં

�દવસથી પદંરમા ં �દવસ �ધુી ્નૂ �ુએ, તો 
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એવી �ીની આદત પાચં �દવસની ગણાશે. 

(ર) બે મ�હના �ધુી લાગલાગટ (સતત)  તણ 

�દવસ યા એથી વ� ુ�દુત માટ� ્નૂ જોયા બાદ 

એકાદ �દવસ પાક રહ�; અન ે તયારબાદ ફર�થી 

્નૂ દ�ખાય, તો અગર  

(અ) બનં ે માસમા ં શ�આતની તાર�ખોમા ં

ફ�ર હોય. 

(બ) ્નૂના �દવસો અન ે વચચ ે પાક 

રહ�વાના �દવસો �ુલ મળ�ને દસ �દવસથી ન વધ.ે 

(જ) અન ે બનં ે માસમા ં ્નૂના �દવસોની 
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ગણતી એક સરખી હોય. 

તો �ટલા �દવસોમા ંએ �ીએ ્નૂ જો�ુ ંહોય, એ 

સખંયાની �દુત આદત તર�ક� ગણશે, અન ે વચચ ે � 

તહારતના �દવસો આવયા હોય, તમેા ં અહવતની �એ 

હયઝથી પાક �ી ઉપર અમલ વા�જબ છે ત ે બ�વી 

લાવે; અન ે હાઈઝ ઉપર � બાબતો હરામ છે તનેાથી 

પરહ�ઝ કર�. 

દાખલા તર�ક� અગર કોઈ ઓરત એક માસમા ં

પહ�લીથી તી� �ધુી ્નૂ �ુએ, અન ેપછ� બ ે�દવસ પાક 

રહા બાદ ફર� તણ �દવસ ્નૂ �ુએ, એવી જ ર�ત ેબી� 
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માસમા ં અ�ગયારમી થી તરેમી �ધુી ્નૂ �ુએ અન ે બે 

�દવસ પાક રહ� ફર� તણ �દવસ ્નૂ �ુએ, તો એ 

ઓરતની �દુતની આદત છ �દવસ ગણાશે. 

પણ જો એક માસમા ંદાખલા તર�ક� આઠ �દવસ 

્નૂ �ુએ, અન ેબી� મ�હનામા ંચાર �દવસ જોઈ, અ�કુ 

�દવસ પાક રહ� ફર�થી ્નૂ �ુએ, અન ેએ ર�ત ે�ુલ આઠ 

�દવસ થાય તો એ ઓરત �દુતની આદત ધરાવનાર ન�હ 

ગણાય, બલક� �ઝુતર�બહ ગણાશ,ે �ના �ુકમો હવે પછ� 

બયાન થશ.ે 

મસઅલદ ૪૯૯ : અગર કોઈ ઓરત ચો�સ 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 488 

�તુની આદત ધરાવતી હોય, પણ આદત કરતા ં િવશષે 

અથવા ઓછ� �દુત માટ� ્નૂ �ુએ, અન ેએ દસ �દવસથી 

ન વધે, તો બધાય �દવસોને હયઝના કરાર દ�શ.ે 

પણ જો પોતાની આદત કરતા ંવ� ુ�દુત માટ� 

્નૂ �ુએ, અન ે દસ �દવસથી વધી �ય, તો પોતાની 

આદતના �દવસોની ગણતી �જુબ હયઝ ગણશે; અને 

બાક�ના �દવસો ઈ�સતહાઝાના ગણશ.ે 

પણ જો એ ્નૂ એક જ પકાર�ુ ં ન હોય, બલક� અ�કુ 

�દવસોમા ં ્નૂમા ં હયઝની િનશાનીઓ જણાય અને 

બાક�ના �દવસોમા ંઈ�સતહાઝા ��ુ ંદ�ખાય, તો તનેી તર 
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�રૂતો છે : 

(અ) અગર �ટલા �દવસો હયઝની િનશાની સાથે 

્નૂ દ�ખાય તનેી સખંયા, એ ઓરતની આદતની 

સખંયા પમાણે હોય, તો એટલા જ �દવસોને હયઝ 

ગણી બાક�ન ેઇ�સતહાઝા ગણશે. 

(બ) અગર હયઝની િનશાની સાથ�ેુ ં ્નૂ 

પોતાની આદત કરતા ં વ� ુ �દવસો �ધુી ચા�ુ ં

રહ�, તો ફકત પોતાની આદતના �દવસોને હયઝ 

કરાર દઈ બાક�ન ેઈ�સતહાઝા ગણશ.ે 

(જ) અગર હયઝની િનશાની સાથ�ેુ ં્નૂ આદત 
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કરતા ં ઓછા �દવસો �ધુી દ�ખાય, તો એ 

�દવસોમા ં બી� �દવસોને ઉમરેો કર� પોતાની 

આદતની સખંયા પમાણે ન�� કર�; અન ે એ 

પછ�ના �દવસોને ઈ�સતહાઝા કરાર દ�. 
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૪.  �ઝુતર�હ�  : 

મસઅલદ પ૦૦ : �ઝુતર�બહ એ ઓરતને 

કહ�વાય ક� � મ�હનાઓ �ધુી ્નૂ �ુએ, પણ કોઈ િનિ�ત 

આદત ધારણ ન  કર�, ન તો  હયઝની શ�આતનો કોઈ 

ચો�સ �દવસ હોય, અન ેન તો હયઝની �દુત િન�કુત 

થાય. 

એવી ઓરત અગર દસ �દવસથી વ� ુ�દુત માટ� 

્નૂ �ુએ, અન ે દસયે �દવસમા ં આવ�ુ ં ્નૂ એક જ 

પકાર�ુ ંહોય, એટલ ેક� યા તો હયઝની િનશાનીવાવં હોય 

યા ઈ�સતહાઝાની, તો એનો �હસાબ એ આદતવાળ� �ી 
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�વો છે ક� � પોતાના િન�કુત સમય િસવાયના �દવસોમા ં

્નૂ �ુએ, અન ે િનશાનીઓ વડ� હયઝન ે ઈસતહેાઝાથી 

અલગ પારખી ન શક�. 

અહવતની �એ એવી ઓરત પોતાના અ�કુ 

સગા-વહાલાઓની આદત �જુબ પોતાની આદત કરાર 

દ�શ;ે અન ેઅગર ત ેપણ શ� ન હોય તો ગણતી તણ 

�દવસથી લઈને દસ �દવસ �ધુીની કોઈ પણ અ��ુૂળ 

સખંયા ધારણ કરશ.ે એ બધી બાબતોનો ્લુાસો મસઅલા 

ન.ં ૪૯પ અને ૪૯૭ મા ંઆવી ગયો છે. 

મસઅલદ પ૦૧ : �ઝુતર�બહ �ી અગર દસ 
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�દવસથી વ� ુ ્નૂ �ુએ ક� �મા ં અ�કુ �દવસોમા ં ્નૂ 

હયઝની િનશાની ધરાવ� ુ ં હોય, અન ે અ�કુ �દવસોમા ં

ઈસતહેાઝાની િનશાનીવાવં હોય, તો અગર હયઝની 

િનશાનીવાવં ્નૂ તણ �દવસથી ઓ� ંઅને દસ �દવસથી 

વ� ુન રહ�, તો એ િનશાનીવાળા તમામ �દવસો હયઝના 

ગણાશે, અન ે એ ઉપરાતંના �દવસો ઈ�સતહાઝાના 

સમજવા. 

પણ અગર ્નૂ તણ �દવસથી કમ અથવા દસ 

�દવસથી વધાર� રહ�, તો હયઝની �દુત ન�� કરવા માટ� 

આથી પહ�લાનંા મસઅલા �જુબ અમલ કરવો જોઈએ. 
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ઉપર જણાવયા �જુબ � હયઝ�ુ ં્નૂ ન�� ક�ુર 

હોય, ત ેબાદ દસ �દવસ વીતી જવા પહ�લા ંજો ફર�થી 

હયઝની િનશાનીઓ સાથે ્નૂ દ�ખાય, તો બઈદ નથી  

ઈ�સતહાઝા ગણશે. 
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પ. �બુતદ�અ�  : 

મસઅલદ પ૦ર : � �ી પથમ વાર ્નૂ �ુએ 

તને ે “�બુતદ�અહ” કહ�વાય, પણ અગર ત ેદસ �દવસથી 

વધાર� એક જ �ત�ુ ં ્નૂ �ુએ, તો પોતાના સગા-

વહાલાઓમા ંકોઈ પણ એક �ીની આદત �જુબ પોતાની 

હયઝની આદત ન�� કરશ,ે અન ે બાક�ના �દવસોને 

ઈ�સતહાઝા ગણશે, પણ તે માટ� મસઅલા ન.ં ૪૯પમા ં

જણાવલે શરતો તને ેલા�ુ ંપડશ,ે અન ેઅગર એ �મુક�ન 

ન હોય તો તણ અન ેદસની વચચ ેકોઈ પણ એક સખંયા 

હયઝ માટ� કરાર દ�શ,ે � માટ� મસઅલા ન.ં ૪૯૭મા ં�ુકમ 
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દશારવવામા ંઆવયો છે.  

મસઅલદ પ૦૩ : અગર �બુતદ�અહ �ી દસ 

�દવસથી વધાર� ્નૂ �ુએ, �મા ં અ�કુ હયઝની 

િનશાનીવાવં ્નૂ હોય અને અ�કુ ઈસતહેાઝાની િનશાની 

ધરાવ� ુ ં હોય, તો જો હયઝની િનશાનીવાવં ્નૂ તણ 

�દવસથી કમ અન ેદસ �દવસથી વ� ુન રહ�વા પામ,ે તો 

એ તમામ �દવસો હયઝ ગણાશ.ે 

પણ એ હયઝના �દવસો બાદ દસ �દવસ વીતે 

એથી પહ�લા ંફર� હયઝની િનશાનીવાવં ્નૂ દ�ખાય, �મક� 

પાચં �દવસ હયઝની િનશાનીવાવં કાળાશ પડ�ુ ં ્નૂ 
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હોય, તયાર બાદ નવ �દવસ માટ� પીળાશવાવં ્નૂ હોય, 

અન ેફર� કાળાશ પડ�ુ ં્નૂ પાચં �દવસ માટ� દ�ખાય, તો 

પથમ � ્નૂ આવ�ુ ંએ હયઝ અન ેએ પછ�ના ંબ ે્નૂ 

ઈ�સતહાઝાના ગણાશે, � �ઝુતર�બહના મસઅલામા ં

સમ�વી ��ૂા છ�એ. 

મસઅલદ પ૦૪ : �બુતદ�અહ �ી અગર દસ 

�દવસથી વ� ુ્નૂ �ુએ, �મા ંઅ�કુ �દવસોમા ંહયઝની 

િનશાનીવાવં ્નૂ આવે, અન ે બાક�ના �દવસોમા ં

ઈસતહેાઝાની િનશાની જણાય, પણ હયઝની િનશાનીવાવં 

્નૂ તણ �દવસથી કમ ર� ુ હોય, તો  તને ે હયઝ કરાર 
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દ�શ,ે અન ે�દુતની આદત ન�� કરવા માટ� મસઅલા ન.ં 

પ૦૧ �જુબ વતરશ.ે 
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૬.  નાસીય� : 

મસઅલદ પ૦પ : � ઓરત હયઝની આદતની 

�દુત ( �દવસોની સખંયા) �લૂી ગઈ હોય તને ે“નાસીયહ” 

કહ�વાય છે; અન ેતવેી ઓરતના અ�કુ પકારો છે : 

એક એ ક� �ની ચો�સ, િનિ�ત �દુત  હતી અને 

“અદદ�યયાહ” કહ�વાતી હતી, અન ેતયાર બાદ પોતાની એ 

�દુત તને ેયાદ ન હોય, આવી �ી અગર ્નૂ �ુએ ક� � 

તણ �દવસથી કમ ન હોય અન ેદસ �દવસથી વધાર� ન 

હોય તો એન ેહયઝ કરાર દ�શ.ે 

પણ અગર દસ �દવસથી વ� ુ �દુત માટ� ્નૂ 
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રહ�, તો પછ� તને ે“�ઝુતર�બહ”નો �ુકમ લા� ુપડશ,ે �નો 

ઉલલખે મસઅલા ન.ં પ૦૦ અન ેપછ� પ૦૧ મા ંકરવામા ં

આવયો છે, પણ એમા ંફ�ર માત એટલો છે ક� હયઝની �દુત 

એટલી ઓછ� કરાર ન દ� ક� � માટ� તનેે ખબર હોય ક� 

તનેી એટલી ઓછ� આદત ન હોઈ શક�, અન ેન તો એટલી 

વધાર� કરાર દ� ક� � માટ� તને ે�ણ હોય ક� એટલી વ� ુ

�તુ તનેી ન હોઈ શક�. 

એવી ર�ત ે� ઓરતની �દુત નાક�સ હોય, એટલ ે

ક� તને ે શક હોય ક� તને ે તણ �દવસથી વ� ુ અન ે છ 

�દવસથી ઓ� ં્નૂ હોય છે ક� ન�હ, �મક� મ�હનામા ંછ 
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�દવસ અથવા સાત �દવસ �ધુી ્નૂ રહ�� ુ ં હોય, તે 

્નૂની પરખ હયઝની િનશાની વડ� ન કર� શકતી હોય, 

તમેજ પોતાના �ુ�ંુબીજનોમા ંકોઈપણ એક �ીની આદત 

ઉપર આધાર ન રાખી શકતી હોય,  અન ે ન તો � 

સજંોગમા ં્નૂ દસ �દવસથી વધાર� રહ� ત ેસજંોગમા ંએ 

બ ેસખંયાથી વધ-ઘટ કોઈ સખંયા િન�કુત કર� શક�, તો 

એવી ઓરત પણ ઉપરોકત મસઅલામા ં જણાવલે 

સાવચતે પમાણ ેઅમલ કરશે. 
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�યઝના �ુદા �ુદા મસાઈલ : 

મસઅલદ પ૦૬ : � �ી “�બુતદ�અહ” અથવા 

“નાસીયાહ” હોય, યા તો �દુતની ચો�સ આદતવાળ� 

હોય, ત ે અગર હયઝની િનશાનીઓ સાથ ે ્નૂ �ુએ, 

અથવા યક�ન ધરાવતી હોય ક� એ ્નૂ તણ �દવસ �ધુી 

રહ�શ,ે તો તનેા માટ� જ�ર� છે ક� નમાઝ-ઈબાદતન ેતકર 

કર�, અન ેજો પછ�થી ખબર પડ� ક� એ હયઝ�ુ ં્નૂ ન હ� ુ,ં 

તો � ઈબાદતો રહ� જવા પામી હોય તનેી કઝા આપ.ે 

મસઅલદ પ૦૭ : અગર કોઈ ઓરત હયઝની 

શ�આતના સમયની આદત યા તનેી �દુતની અથવા બનંે 
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આદતો િનિ�તપણે ધરાવતી હોય, અન ે એ�ુ ં બને ક� 

આગળ જતા ંસમય ક� �દુત બનંમેા ંએવી ર�ત ેફ�ર પડ� ક� 

બ ેમાસ �ધુી લાગલાગટ (સતત) સમય અન ે�દુત બનંે 

સરખા રહ�, તો પછ� એ બ ેમાસથી નવી આદત પડ� હોય 

એ�ુ ં ગણાશ.ે દાખલા તર�ક� અગાઉ મ�હનાના પહ�લા 

�દવસથી સાતમા �દવસ �ધુી એ ્નૂ જોતી હતી અને 

પાક થઈ જતી હતી, અન ેહવ ેબ ેમાસ દરમયાન દસમા 

�દવસથી સ�રમા �દવસ �ધુી ્નૂ જોઈને પાક થઈ હોય, 

તો તનેી હવ ેનવી આદત દસમીથી સ�રમી �ધુી ગણાશે. 

મસઅલદ પ૦૮ : આ મસાઈલમા ં જયા ં
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મ�હનાનો ઉલલખે થાય છે, તયા ંએથી �રુાદ જયારથી ્નૂ 

દ�ખાવા�ુ ંશ� થાય તયારથી તીસ �દવસ વીતી �ય તયા ં

�ધુી છે. એથી �રુાદ મ�હનાની તાર�ખો નથી. 

મસઅલદ પ૦૯ : � ઓરત સામાનય ર�ત ે

મ�હનામા ં એક જ વાર ્નૂ જોતી હોય, ત ે અગર કોઈ 

મ�હનામા ં બે વાર ્નૂ �ુએ, અન ે બનંમેા ં હયઝની 

િનશાનીઓ પણ મો�ૂદ હોય, અન ે અગર દરમયાનના 

તહારતના �દવસો દસથી ઓછા ન હોય, તો બનં ે્નૂને 

હયઝ કરાર દ�શ.ે 

મસઅલદ પ૧૦ : અગર કોઈ �ી તણ �દવસ યા 
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એથી વ� ુ હયઝની િનશાની સ�હત ્નૂ �ુએ, અને તે 

બાદ દસ યા એથી વ� ુ �દવસોમા ં ઈ�સતહાઝાની 

િનશાનીઓવાવં ્નૂ દ�ખાય, અન ેફર�વાર બ-ેતણ �દવસ 

હયઝની િનશાની સ�હત ્નૂ �ુએ, તો પહ�લા અને છેલલા 

�દવસોમા ં � હયઝની િનશાનીવાવં ્નૂ જો�ુ ં હ� ુ ં તનેે 

હયઝ કરાર દ�શ.ે 

મસઅલદ પ૧૧ : અગર કોઈ �ી દસ �દવસ 

�રૂા થાય એથી પહ�લા પાક થાય, અન ેએ �ણતી હોય ક� 

શર�રના �દરના ભાગમા ંકોઈ ્નૂ બાક� નથી, તો તનેે 

ઈબાદતો બ�વી લાવવા માટ� �સુલ કર�  લ�ેુ ં જોઈએ, 
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અગરચ ેએન ેએ�ુ ંઅ�મુાન હોય ક� દસ �દવસ �રૂા થાય 

ત ેપહ�લા ંફર�વાર ્નૂ દ�ખાશે. 

અન ેજો એન ેખાતી હોય ક� દસ �દવસ �રૂા થતા ં

પહ�લા ં ફર� વાર ્નૂ દ�ખાશે, તો પણ ઉપર જણાવયા 

�જુબ એહતીયાતની �એ �સુલ કર� પોતાની ઈબાદતો 

બ�વી લાવે, અન ે સાથ ે � બાબતો હાઈઝ �ી ઉપર 

હરામ છે તને ેતકર કર�. 

મસઅલદ પ૧ર : અગર કોઈ ઓરત દસ 

�દવસથી પહ�લા ંપાક થઈ �ય, અન ેએન ેએ�ુ ં�મુાન 

હોય ક� શર�રના �દરના ભાગમા ંહ� ્નૂ છે, તો પછ� 
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થો�ુકં � શરમગાહમા ંદાખલ કર� થોડ�ક વાર સબર કર�. 

(અલબ� એટલો સમય સબર કર� ક� �ટલા સમયમા ં

�ીઓ સાર� પઠે� ન�� કર� શક� ક� પાક  છે.) જયાર� � 

બહાર લાવ ે તયાર� અગર પાક જણાય તો �સુલ કર� 

પોતાની ઈબાદતો બ�વી લાવ.ે તપાસ કયાર વગર 

ઈબાદત તકર કરવી �એઝ નથી. 

પણ જો એ પાક ન થઈ હોય, અગરચ ેએ �મા ં

થોડ�ક પીળાશ લાગેલી હોય, તો અગર એ �ીની કોઈ  

િન�કુત આદત ન હોય અથવા એની ચો�સ આદત દસ 

�દવસની હોય, અથવા એની ચા�ુ ંઆદતના �દવસો બાક� 
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હોય તો સબર કર�, �થી : 

(૧) અગર દસ �દવસ પહ�લા તદન પાક થઈ 

�ય, તો ત ેવળેા �સુલ કર�; 

(ર) અગર દસમે �દવસ ેપાક થાય, તો એ �દવસ ે

�સુલ કર�; 

(૩) અગર ્નૂ દસ �દવસથી વધી �ય, તો પણ 

દસમ ે�દવસ ે�સુલ કર�. 

અન ે જો એ �ીની આદત દસ �દવસથી ઓછ� 

હોય, અન ેએન ેખબર હોય ક� દસ �દવસ પહ�લા ંઅથવા 

દસમ ે �દવસ ેએ પાક થઈ જશે, તો એ તયાર� �સુલ ન�હ 
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કર�. 

અન ે જો એને એ�ુ ં �મુાન હોય ક� ્નૂ દસ 

�દવસથી વધી જશે, તો એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� એક 

�દવસની ઈબાદત તકર કર�, બલક� દસમા �દવસ �ધુી 

ઈબાદત તકર કર� શક� છે, પણ એ �ુકમ ખાસ એવી 

ઓરતો માટ� છે ક� �ન ેઆદતથી પહ�લા ંચા� ુ્નૂ આવ�ુ ં

ન હોય, ન�હતર આદત પસાર થઈ ગયા બાદ ઈબાદત 

તકર કરવી �ઈઝ નથી. 

મસઅલદ પ૧૩ : અગર અ�કુ �દવસોમા ં્નૂને 

હયઝ કરાર દ� અન ેઈબાદત ન બ�વી લાવે, અન ેતયાર 
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બાદ ખાતી થાય ક� હયઝ ન હ� ુ,ં તો એ �દવસોમા ંતકર 

કર�લ નમાઝ, રોઝાની કઝા દ�વી જ�ર� છે; એવી જ ર�તે 

� �દવસોમા ંએમ ધાર�ન ેક� હયઝ નથી, ઈબાદતો બ�વી 

લાવે, અન ે પછ�થી ખાતી થાય ક� હયઝ હ� ુ,ં તો એ 

�દવસોમા ંરાખલેા રોઝાની કઝા દ�વી પડશ.ે 
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િનફાસ : 

મસઅલદ પ૧૪ : માના પટેથી બાળકના 

શર�રનો પથમ ભાગ જયાર� બહાર આવી �ય, તયારથી 

ઓરત � ્નૂ �ુએ, અન ેએ ્નૂ દસ �દવસની �દર યા 

તો દસમે �દવસે બધં થાય, તો તને ે િનફાસ કહ�વાય છે, 

અન ેિનફાસની �ીન ે“નફસાઅ” કહ�વાય છે. 

મસઅલદ પ૧પ : બાળકના શર�રનો પથમ 

ભાગ બહાર આવે, એથી પહ�લા ં �ી � ્નૂ �ુએ, તે 

િનફાસ નથી. 

મસઅલદ પ૧૬ : એ જ�ર� નથી ક� બાળક 
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શર�રના તમામ ભાગો સાથે ��ુ જનમે, બલક� અગર તમેા ં

કોઈ ખોડ-ખાપંણ હોય, પણ જનમ થયો છે એ કહ� શકાય 

તો કાફ� છે, અન ેએ જનમ બાદ � ્નૂ દસ �દવસ �ધુી 

દ�ખાય એ િનફાસ છે. 

મસઅલદ પ૧૭ : એ શ� છે ક� િનફાસ�ુ ં્નૂ 

એક પળથી વ� ુમાટ� ન વહ�, પણ કોઈ પણ સજંોગે દસ 

�દવસથી વ� ુન હોઈ શક�. 

મસઅલદ પ૧૮ : અગર કોઈ ઓરત શક કર� ક� 

ગભરપાત થયો છે ક� ન�હ, અથવા � તનેા શર�રથી 

અવત�ુર છે એ બાળક છે ક� ન�હ, તો તનેી તપાસ કરવી 
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જ�ર� નથી, અન ેએ સજંોગમા ં� ્નૂ દ�ખાય તને ેિનફાસ 

ન�હ ગણ.ે  

મસઅલદ પ૧૯ : એહતીયાતની �એ મ�સજદમા ં

થોભ�ુ,ં અન ેબી� તમામ કાય� � હયઝવાળ� �ી માટ� 

હરામ છે ત ે “નફસાઅ” માટ� પણ હરામ છે, અન ે � 

બાબતો હાઈઝ ઉપર વા�જબ છે, ત ેનફસાઅ ઉપર પણ 

વા�જબ છે. 

મસઅલદ પર૦ : િનફાસની હાલતમા ં �ીન ે

તલાક દ�વી અન ેતનેી સાથે સભંોગ કરવો હરામ છે, પણ 

અગર તનેો ધણી તનેી સાથે �તીય સમાગંમ કર�, તો 
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િવના ઈશકાલ કફફારો લા� ુન�હ પડ�. 

મસઅલદ પર૧ : જયાર� ઓરત િનફાસના 

્નૂમાથંી પાક થઈ �ય, તો તણેે �સુલ કર�ન ેપોતાની 

ઈબાદતો બ�વી લાવવી જોઈએ. 

અન ે ત ે પછ� એક વાર યા એથી િવશષે ્નૂ 

�ુએ, તો અગર ્નૂના �દવસો અન ે દરમયાનના 

તહારતના �દવસો મળ�ને દસ �દવસથી ન વધે, તો એ 

બનં ે્નૂન ેિનફાસ ગણશે, અન ેઅહવત છે ક� દરમયાનના 

તહારતના સમયમા ંએક પાક �ી માટ� � અમલ વા�જબ 

હોય છે ત ેબ�વી લાવે, અને  � અમલ નફસાઅ માટ� 
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હરામ છે તનેે તકર કર�, એનો અથર એ ક� અગર એ 

�દવસોમા ંરોઝો રાખયો હોય તો તનેી કઝા આપ.ે 

પણ જો બી� વાર � ્નુ આવ�ુ ં ત ે દસ 

�દવસથી વધી �ય, અન ેજો એ �ીન ેહયઝની �દુતની 

આદત ન હોય, તો દસ �દવસ દરમયાન � ્નૂ આવ�ુ ં

તને ેિનફાસ ગણી બાક�ના ઈસતહેાઝા �મુાર કરશ.ે 

અન ે જો એ �ી હયઝ માટ� �દુતની આદત 

ધરાવતી હોય, એટલ ે ક� “અદદ�યયાહ” હોય, તો 

એહતીયાત છે ક� આદતની �દુત બાદ � ્નૂ �ર� ર�ુ ં

હોય ત ેઅરસામા ં�સુતહાઝાના અમલ બ�વી લાવ,ે અને 
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નફસાઅ માટ� � બાબતો છે તને ેતકર કર�. 

મસઅલદ પરર : િનફાસના ્નૂથી પાક થયા 

બાદ એ�ુ ં�મુાન થાય ક� કદાચ શર�રના �દના ભાગમા ં

્નૂ હશે, તો થો�ુકં � શરમગાહમા ં રાખી થોડ�ક વાર 

સબર કર�, અગર પાક જણાય તો ઈબાદતો માટ� �સુલ 

કર� લય.ે 

મસઅલદ પર૩ : અગર િનફાસ સમય ે આવ�ુ ં

્નૂ દસ �દવસથી વધી �ય, તો અગર એ �ીની 

હયઝની ચો�સ અન ે િન�કુત આદત છે, તો આદતની 

�દુત પમાણ ે િનફાસના �દવસો કરાર દ�શે, અન ેબાક�ના 
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�દવસોન ેઈ�સતહાઝા ગણશ.ે 

અન ેજો તનેી કોઈ આદત ન હોય, તો દસ �દવસ 

િનફાસના અને બાક�ના ઈ�સતહાઝાના ગણશે. 

એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� િનિ�ત આદતવાળ� �ી 

આદત ખતમ થયા બાદ બી� �દવસથી, અન ે આદત 

વગરની �ી દસમો �દવસ ખતમ થયા બાદ પ�િૂતથી 

અઢારમા �દવસ �ધુી ઈ�સતહાઝાના �ુકમ પમાણ ેઅમલ 

કર�, અન ે� કાય� નફસાએ ઉપર હરામ છે તનેાથી પરહ�ઝ 

કર�. 

મસઅલદ પર૪ : � ઓરતની હયઝની આદત 
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દસ �દવસથી ઓછ� હોય, ત ે અગર પોતાની આદતથી 

વ� ુ �દવસો �ધુી ્નૂ �ુએ, તો આદતના �દવસો પમાણે 

િનફાસના �દવસો કરાર દ�શ,ે અન ે તયાર બાદ દસમા 

�દવસ �ધુી તને ેઈ�ખતયાર રહ�શ ે ક� ચાહ� નમાઝન ેતકર 

કર� અથવા �સુતહાઝાના �ુકમ �જુબ અમલ કર�, પણ એક 

�દવસ નમાઝ તરક કરવી બહેતર છે.  

અન ેજો ્નૂ દસ �દવસથી વધી �ય, તો આદત 

પછ�ના �દવસથી લઈ દસમા �દવસ �ધુીના ્નૂને 

ઈ�સતહાઝા ગણશે, અન ેએ �દવસોમા ં� ઈબાદતો બ�વી 

લાવી ન હોય તનેી કઝા આપશે. 
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દાખલા તર�ક� ઓરતની આદત છ �દવસની હોય, 

અન ેછ �દવસથી વ� ુસમય �ધુી ્નૂ �ૂએ, તો છ �દવસ 

�ધુી આવલેા ્નૂને િનફાસ કરાર દ�શ,ે અન ે સાતમા, 

આઠમા, નવમા અન ેદસમા �દવસ ેતનેે ઈ�ખતયાર રહ�શે 

ક� ચાહ� ઈબાદતન ે તરક કર� અથવા ઈ�સતહાઝા �જુબ 

વત�, અન ે જો દસ �દવસથી વ� ુ ્નૂ વધી �ય, તો 

આદતના બી� �દવસથી એ પોતાન ે�સુતહાઝા ગણશે. 

મસઅલદ પરપ : � �ીની હયઝની આદત 

ચો�સ અન ેિનિ�ત હોય, ત ેઅગર બાળકન ેજનમ આ્યા 

પછ� એક માસ યા એથી વ� ુ �દુત �ધુી લાગલાગટ 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 520 

(સતત) ્નૂ �ુએ, તો તનેી �ટલી આદત હોય, તટેલા 

�દવસો પમાણે ્નૂન ેિનફાસ કરાર દ�શ.ે  

ત ેબાદ � ્નૂ દસ �દવસ �ધુી �ુએ, અગરચ ે

એ તનેા માિસકના �દવસોમા ં આવે, તો પણ ઈ�સતહાઝા 

ગણશ.ે 

દાખલા તર�ક� એક �ીની આદત હોય ક� દક 

મ�હન ેવીસમીથી સ�ાવીસમી �ધુી તને ેહયઝ આવે, પણ 

એણ ે બાળકને જનમ દસમીએ આ્યો હોય, અન ે તયાર 

બાદ એક માસ �ધુી યા એથી િવશષે લાગલગાટ ્નૂ 

ચા� ુ આવ�ુ ં રહ�, તો િનફાસની �દુત સ�રમી �ધુી 
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ગણાશે, તયાર  બાદ સ�રમીથી દસ �દવસ �ધુી � ્નૂ 

આવે, ત ે અગરચ ે આદતની �તુ દરમયાન, એટલ ે ક� 

વીસમીથી સ�ાવીસમી �ધુીના �દવસો દરમયાન આવે તો 

ઈ�સતહાઝા ગણાશે. 

અન ે જો એ દસ �દવસ વીતી ગયા બાદ ્નૂ 

આદતના �દવસોમા ં આવે તો એન ે હયઝ ગણશે, ચાહ� 

તમેા ંહયઝની િનશાનીઓ મો�ૂદ હોય ક� ન હોય, અન ેજો 

આદતના �દવસોમા ંન હોય,  તો પોતાની આદતના 

�દવસોનો ઈનતઝેાર કરશ,ે અગરચ ેતમેા ંએક મ�હનો યા 

એથી િવશષે વીતી �ય, અન ે અગરચ ે એ આદત 
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િસવાયના �દવસોમા ં આવ�ુ ં ્નૂ હયઝની િનશાની 

ધરાવ� ુ ંહોય. 

� ઓરત “વકતીયયાહ” ન હોય, એટલ ે ક� 

હયઝના સમયની શ�આત બારામા ં તનેી કોઈ ચો�સ 

આદત ન હોય, ત ે પોતાના હયઝના �દવસો તનેી 

િનશાનીઓ ઉપરથી પારખીને ન�� કરશ;ે અન ેઅગર તે 

�મુક�ન ન હોય, �મક� િનફાસના દસ �દવસ બાદ � ્નૂ 

આવ ે ત ે એક જ પકાર�ુ ં જણાય, અન ે મ�હના બલક� 

મ�હનાઓ �ધુી એ જ �જુબ આવ�ુ ં રહ�, તો એવા 

સજંોગમા ંપોતાના �ુ�ંુબની કોઈ એક �ીની આદત �જુબ 
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પોતાના હયઝના �દવસો  કરાર દ�શ,ે અન ેજો એ પણ ન 

કર� શક� તો પોતાની હાલતને �નુાિસબ જણાય, તટેલા 

�દવસોની સખંયા પોત ેન�� કર�. આ મસઅલાન ેલગતા 

્લુાસાઓ હયઝના પકરણમા ંઆવી ગયા છે. 

મસઅલદ પર૬ : � ઓરત હયઝની �દુતની 

આદત ધરાવતી ન હોય, એટલ ેક� અદદ�યયાહ ન હોય, ત ે

અગર જનમ આ્યા બાદ એક માસ યા એથી વ� ુ�દુત 

�ધુી ્નૂ �ુએ, તો પહ�લા દસ �દવસ માટ�નો �ુકમ 

મસઅલા ન.ં પર૩ મા ં બયાન થઈ ગયો. બી�  દસ 

�દવસો ઈ�સતહાઝાના ગણશે, પણ ત ેપછ� � ્નૂ �ર� 
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રહ�, એ �મુક�ન છે ક� હયઝ હોય અને ઈ�સતહાઝા પણ 

હોય, તો હયઝ છે ક� ન�હ ત ેન�� કરવા માટ� ઉપરોકત 

મસઅલામા ં � �ુકમ દશારવવામા ં આવલેો છે એ �જુબ 

અમલ કર�. 
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�સુલે મસે મયયત 

 

મસઅલદ પર૭ : અગર કોઈ ઈનસાનની 

મયયતને ત�ેુ ં શર�ર ઠં�ુ ં થઈ ગયા બાદ અન ે �સુલ 

અપાયા પહ�લા અડ�, એટલ ેક� પોતાના શર�રના કોઈ પણ 

ભાગન ેમયયતના સમાગંમ (સપંકર)મા ંલઈ આવે, તો તનેા 

માટ� �સુલે મસે મયયત જ�ર� છે. 

એ અડ�ુ ંચાહ� �ઘમા ંક� ��િૃતમા,ં ઈખતીયારથી 

થાય ક� બઈેખતીયાર�થી, �સુલ વા�જબ થઈ જશે, એટલ ે

�ધુી ક� અગર તનેા નખ અન ે હાડકા ંમયયતના નખ ક� 
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હાડકાનં ેઅડ� તો �સુલ કરશે. 

અલબ�, �ડુદા �નવરને અડવાથી �સુલ 

વા�જબ થ�ુ ંનથી. 

મસઅલદ પર૮ : અગર કોઈ એવી મયયતને 

અડ� ક� � �રૂ� ર�ત ે ઠંડ� ન થઈ �કૂ� હોય, તો  �સુલ 

વા�જબ ન�હ થાય, અગરચ ે� ભાગન ેઅડ� એ ભાગ ઠંડો 

થઈ ગયો હોય. 

મસઅલદ પર૯ : અગર કોઈ શખસ મયયતને 

પોતાના વાળ અડાડ�, અથવા પોતાના શર�રન ેમયયતના 

વાળના સપંકરમા ં લઈ આવ,ે અથવા પોતાના વાળથી 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 527 

મયયતના વાળન ેઅડ�, તો �સુલ વા�જબ નથી. 

મસઅલદ પ૩૦ : બાળકની મયયતને અડવાથી, 

બલક� ક�વુાવડ થયલે બચ�ુ ંક� �મા ં�હ આવી ગઈ હોય 

તને ેઅડવાથી �સુલ ેમસ ેમયયત વા�જબ થશ.ે 

તો અગર મર� ગય�ેુ ંબચ�ુ ં��ુ ંશર�ર ઠં�ુ ંથઈ 

ગ�ુ ંહોય, અન ેએ એની માના શર�રના ભાગન ેઅડ�, તો 

એની મા ઉપર �સુલ ે મસે મયયત વા�જબ થશે, બલક� 

અગર શર�રના �હ�ર ભાગન ેન અડ�, તો પણ એહતીયાતે 

વાજબ છે ક� એની મા �સુલે મસ ેમયયત કર�. 

મસઅલદ પ૩૧ : � બાળક માના �જુર� જવા 
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બાદ અન ેત�ેુ ંશર�ર ઠં�ુ ંથઈ જવા બાદ જનમ,ે અન ેત�ેુ ં

શર�ર માના શર�રના �હ�ર ભાગન ે અડ�, તો જયાર� 

બા�લગ થાય તયાર� વા�જબ છે ક� �સુલે મસ ે મયયત 

બ�વી લાવે, બલક� અગર શર�રના બહારના કોઈ ભાગને 

અડયો ન હોય, તો પણ અહવતની �એ બા�લગ થયા 

બાદ �સુલે મસ ેમયયત બ�વી લાવ.ે 

મસઅલદ પ૩ર : � મયયતન ેતણ �સુલો �રૂ� 

ર�ત ેઅપાઈ ગયા હોય, તને ેઅડવાથી �સુલ ેમસ ેમયયત 

વા�જબ ન�હ થાય, પણ તી�ુ ં�સુલ ��ુ થવા પહ�લા ંજો 

એ મયયતના શર�રના કોઈ ભાગન ેઅડશે તો �સુલે મસે 
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મયયત વા�જબ થશે, અગરચ ે� ભાગને એ અડ� એ ભાગ 

ધોવાઈ ��ૂો હોય. 

મસઅલદ પ૩૩ : અગર કોઈ દ�વાનો અથવા 

નાબા�લગ બાળક મયયતને અડ�, તો એ દ�વાનો જયાર� 

સાજો થાય અને એ નાબા�લગ જયાર� બા�લગ થાય, તયાર� 

�સુલ ેમસ ેમયયત બ�વી લાવશ.ે 

મસઅલદ પ૩૪ : અગર કોઈ �વતા યા �સુલ 

અપાયા પહ�લા ં મર� ગયલેા શખસના શર�રમાથંી કોઈ 

ભાગ �ટો થઈ �ય, અન ેએ �ટા પડ� ગયલેા ભાગને 

હ� �સુલ અપા�ુ ંન હોય, તો તને ેઅડવાથી �સુલે મસ ે
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મયયત ઉતાર�ુ ંલા�ઝમ નથી, અગરચ ેએ ભાગમા ંહાડ�ંુ 

પણ હોય. 

મસઅલદ પ૩પ : � હાડ�ંુ કોઈ �ડુદાથી યા 

�વતાથી અલગ પડ� ગ�ુ ંહોય, અને એ હાડકાન ે�સુલ 

અપા�ુ ંન હોય, તો પણ એને અડવાથી �સુલે મસ ેમયયત 

વા�જબ નથી, એજ �ુકમ દાતંનો છે, ચાહ� ત ે �વતા 

શખસથી યા �ડુદાથી �ટો પડ� �ય. 

મસઅલદ પ૩૬ : �સુલ ે મસ ે મયયતને �સુલે 

જનાબતની �મ ઉતાર�ુ ંજોઈએ, પણ �સુલે મસ ેમયયત 

ઉતારનાર અગર નમાઝ પડવા માગે, તો એહતીયાતે 
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�સુતહબ છે ક� વ� પણ કર�. 

મસઅલદ પ૩૭ : અગર કોઈ શખસ અનકે 

મયયતોને અડ� અથવા એક મયયતન ેઅનકે વાર અડ�, તો 

એ સવર માટ� એક જ �સુલ કાફ� છે. 

મસઅલદ પ૩૮ : � શખસે મયયતને અડયા 

બાદ હ� �સુલ ન ક�ુર હોય, તનેા માટ� મ�સજદમા ંથોભ�ુ,ં 

�ી-સભંોગ યા વા�જબ િસજદાવાળ� આયતોની િતલાવત 

કરવામા ં કોઈ વાધંો નથી, પણ નમાઝ વગેર� માટ� 

અલબ� જ�ર� છે ક� �સુલ કર�. 
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સકરાતની  �ાલતને  લગતા  

એ�કામ 

 

મસઅલદ પ૩૯ : અહવત છે ક� શ� સજંોગમા,ં 

મરનાર �સુલમન મરદ અન ે ઓરતને, ચાહ� એ �ખુત 

વયનો હોય યા બાળક હોય, પીઠ ઉપર ચ� �વુડાવવામા ં

આવે, એવી ર�ત ેક�  તનેા પગોના ં ત�ળયા ં �કબલા તરફ 

રહ�. 

મસઅલદ પ૪૦ : બહેતર છે ક� જયા ં�ધુી �સુલે 
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મયયત ન અપાઈ ગ�ુ ંહોય, તયા ં�ધુી મયયતન ે �કબલા 

તરફ �વુડાવવામા ં આવે, પણ �સુલ અપાઈ �ય, તે 

બાદ નમાઝ ેમયયત ટાણ ે� ર�ત ે�વુડાવવામા ંઆવે છે, 

એ ર�ત ેમયયતન ે�વુડાવ�ુ ંબહેતર છે. 

મસઅલદ પ૪૧ : �તકાળ સમય ે મરનારને 

�કબલા તરફ �વુડાવ�ુ ં અહવતની �એ દર�ક �સુલમાન 

ઉપર વા�જબ છે; અન ેજો મરનાર પોત ેરા� હોય અન ેત ે

બા�લગ તથા સમજદાર હોય, તો એ કાયર માટ� તનેા 

વાલીની ર�મદં� મળેવવી લા�ઝમ નથી, પણ એ 

િસવાયના સજંોગમા ં વાલીની ર�મદં� અહવતની �એ 
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જ�ર� રહ�શ.ે 

મસઅલદ પ૪ર : ��ુતત છે ક� �તકાળ સમયે 

મરનારન ેશહાદતનૈ, બાર ઈમામો (અ.સ.)ની ઈમામતનો 

ઈકરાર અન ેતમામ હક મઝહબના અક�દાની યાદ� અને 

તલક�ન એવી ર�તે  આપવી ક� તનેે સમ�ય, અન ે

�સુતહબ છે ક� યાદ� ઈનસાન મરણ પામ ે તયા ં �ધુી 

દોહરાવવામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ પ૪૩ : મરનારને નીચ ે�જુબની �ુઆ 

એ સમ� શક� એ ર�ત ેતલક�ન કરવી �સુતહબ છે : 

અલલા�મુ મગાફર લેયલ કસીર િમમ 
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મઆસીક વકહલ િમ�ી લ યસીર િમન 

તાઅતેક યા મયં યકહ�લુ યસીર વ 

યઅ� અિનલ કસીર ઈકહલ િમ�ી લ 

યસીર વઅફદ અ�ીરલ કસીર ઈ�કુ  

અનતલ અ�વ�લુ ગ�રદ અલલા�મુ 

મર�મની ફ ઈ�રક ર��મ. 

મસઅલદ પ૪૪ : � મરનારન ે�તકાળ સમયે 

�વ નીકળવામા ં સખતી થતી હોય, તો અગર કોઈ 

અગવડ ક� તાસનો ભય ન હોય, તો તને ે જયા ં હમંશેા ં

નમાઝ પડતો હોય એ જગયાએ �વુડાવવો �સુતહબ છે. 
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મસઅલદ પ૪પ : �સુતહબ છે ક� મરનારની 

તસક�ન અન ેતનેી રાહત માટ� તનેી પાસ ે�રૂએ યાસીન, 

�રૂએ સાફફાત, �રૂએ અહઝાબ, આય�લુ �ુરસી, �રૂએ 

અઅરાફની પ૪મી આયત અન ે �રૂએ બકરહની છેલલી 

તણ આયતો િતલાવત કરવી; બલક� �ુરઆન ેમ�દમાથંી 

�ટ�ુ ંપડ� શકાય તટે�ુ ંપડતા રહ��ુ.ં 

મસઅલદ પ૪૬ : નીચ ે જણાવલે બાબતો 

�તકાળ સમયે મક�હ છે : 

(અ) મરનારન ેએકલા �કૂ� દ��ુ.ં 

(બ) તનેા પટે ઉપર કોઈ ભાર� વસ� ુ�કૂવી. 
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(જ) જનાબત ક� હયઝની હાલતમા ં તનેી પાસે 

રહ��ુ.ં 

(દ) તનેી પાસ ેવ� ુવાતો કરવી. 

(હ) તનેી પાસ ેરહ�ન ે્બૂ ્બૂ રડ�ુ.ં 

(ત) મરનાર પાસ ે�ીઓન ેએકલા �કૂ� દ��ુ.ં 
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મરર પછ�ના એ�કામ : 

મસઅલદ પ૪૭ : મરણ બાદ અ�કુ બાબતો 

�સુતહબ છે : 

(૧) મયયતની �ખો, હોઠ અન ે હડપચીને 

બાધં�ુ.ં 

(ર) મયયતના હાથ-પગ લાબંા કર� તનેા ઉપર 

ચાદર ઓઢાડવી. 

(૩) અગર રાતના મરણ થ�ુ ંહોય તો મરણની 

જગયાએ દ�વો ક� બ�ી રોશન કરવી. 

(૪) જનાઝામા ં િશરકત માટ� મોઅમીનોને ખબર 
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કરવી. 

(પ) દફન માટ� ઉતાવળ કરવી; પણ અગર 

યક�ન ન હોય ક� મરણ પામયો છે, તો એટલી રાહ 

જોવી ક� ખબર પડ�. 

ઉપરાતં અગર મયયત હામલેા હોય અને પટેમા ં

બચ�ુ ં�વ�ુ ંહોય, તો દફનમા ંએટલી ઢ�લ કરવી જોઈએ 

ક� � દરમયાન પાસંા ક� બા�ુ ચીર� બચચાને બહાર લાવી 

શકાય, અન ેતયાર બાદ પાસાન ેસીવી લવેામા ંઆવ.ે 
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�સુલ, કફન, નમાઝે મયયત અને દફનના 

એ�કામ : 

મસઅલદ પ૪૮ : �સુલમાન મયયતના વલી 

ઉપર વા�જબ છે ક� તને ે�સુલ, �ુ�તુ, કફન , આપે, તનેી 

નમાઝ ે મયયત પડ� દફન કર�, અગરચે મરનાર શીયા 

ઈસનાઅશર� ન હોય, વલી માટ� જ�ર� છે ક� કાય� પોતે 

��મ આપે યા કોઈને ફરજો બ�વવા માટ� નીમે, અગર 

કોઈ શખસ એ ફરજોન ેવલીની ર�થી બ�વી લાવે, તો 

વલી જવાબદાર�થી �કુત થઈ જશ,ે બલક� દફન વગેર� 

�વા ં કાય� વલીની ર� વગર ��મ આપે, તો પણ 
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વલીની ફરજ અદા થઈ ગયલેી ગણાશે, અન ે તનેે ફર� 

વાર ��મ આપવાની જ�રત નથી. 

અન ે જો મયયતનો કોઈ વલી ન હોય અથવા 

વલી એ ફરજોની અદાયગી માટ� મના કરતો હોય તો 

બાક�ના મોઅમીનો ઉપર વા�જબ ે �કફાઈ છે ક� તે ફરજો 

�રૂ� કર�, અગર અ�કુ મોઅમીનો એ ફરજોની અદાયગી 

કર�, તો બાક�ના મોમીનો �મમદેાર�થી �કુત ગણાશે; અન ે

જો કોઈ પણ એ ફરજો ન બ�વી લાવ ે તો �નુહેગાર 

થશ.ે 

વલી અગર એ ફરજોન ે��મ આપવાની મના 
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કરતો હોય, તો તનેી ર�ની કોઈ જ�રત રહ�શે ન�હ. 

મસઅલદ પ૪૯ : અગર કોઈ શખસ મયયતને 

લગતી ફરજો ��મ આપી રહો હોય, તો બી�ઓ ઉપર 

વા�જબ નથી ક� ત ે માટ� વયવસથા કર�, પણ અગર એ 

શખસ કામ અ��ૂ �કૂ� દ�, તો બી�ઓ માટ� જ�ર� થશ ેક� 

એ કામ ��ૂ કર�. 

મસઅલદ પપ૦ : અગર કોઈન ે ખાતી હોય ક� 

મયયત માટ�ની ફરજો કોઈ અદા કર� રહો છે, તો તનેા 

માટ� કોઈ પહ�લ કરવી વા�જબ નથી, પણ અગર તનેે એ 

બારામા ંશક ક� �મુાન હોય, તો પહ�લ કરવી વા�જબ છે. 
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મસઅલદ પપ૧ : અગર કોઈન ે �ણ થાય ક� 

�સુલ અથવા કફન અથવા નમાઝ ક�  દફન બાિતલ ર�તે 

��મ દ�વામા ંઆવ�ુ ંછે, તો તનેી ફરજ છે ક� બી� વાર 

��મ આપે, પણ અગર ફકત �મુાન હોય ક� બાિતલ 

ર�ત ે��મ દ�વામા ંઆવ�ુ ંહશ,ે અથવા શક કર� ક� સહ�હ 

ર�ત ે દ�વામા ં આવ�ુ ં છે ક� ન�હ, તો ત ે માટ� કોઈ પહ�લ 

કરવી લા�ઝમ નથી. 

મસઅલદ પપર : મયયત અગર �ી હોય તો 

તનેો શવહર તનેો વલી છે; અન ેએ િસવાયના સજંોગમા ં

વારસાના તબકકાઓ �જુબ � લોકો સરસાઈ ભોગવે તનેે 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 544 

વલી ગણવામા ંઆવશ.ે 

મયયતના દ�કરા કરતા ંતનેો બાપ, ભાઈ કરતા,ં 

મા, તનેા દાદા, સાવકા ભાઈઓ કરતા ંસગા ભાઈઓ, એક 

માથી જનમલેા ભાઈઓ કરતા ં એક બાપથી જનમલેા 

ભાઈઓ, મામા કરતા ંકાકા વલી હોવામા ંસરસાઈ ભોગવે, 

એ બાબત ઈશકાલથી ખાલી નથી, પણ બહરહાલ આવા 

સજંોગોમા ંએહતયેાતનો � તકાજો હોય તે  �જુબ અમલ 

કરવો જોઈએ. 

મસઅલદ પપ૩ : નાબા�લગ ક� દ�વાનો શખસ 

મયયીતને લગતી ફરજો અદા કરવા બારામા ંવલી ન�હ 
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થાય. એવી જ ર�ત ેએક ગેરહાજર શખસ ક� � ન તો પોતે 

એ ફરજો ��મ આપી શક�, અન ે ન કોઈ બી�ની 

િનમ�ુકં કરવા સમથર હોય, તનેી એ બારામા ં િવલાયત 

નથી. 

મસઅલદ પપ૪ : અગર કોઈ શખસ કહ� ક� એ 

મયયતનો વલી છે અથવા જણાવ ેક� મરનાર� તનેે �સુલ, 

કફન, દફનની �કયાઓ ��મ આપવાની ર� આપી 

હતી, અથવા દાવો કર� ક� મયયીતન ેલગતી એ �કયાઓ 

માટ� તને ે વસી બનાવયો છે, તો અગર એની વાત 

ભરોસાપાત હોય, અથવા મયયત તનેા જ કબ�મા ંહોય, 
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અથવા બે આ�દલો તનેે ટ�કો આપતી સારી �રૂ�, તો એ 

સવીકાર� લ�ેુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ પપપ : અગર મરનાર પોતાના વલી 

િસવાય કોઈ બી�ન ે પોતાના �સુલ, કફન, દફન, 

નમાઝની ફરજો અદા કરવા નીમે, તો પછ� િવલાયત એ 

નીમાયલેા શખસની ગણાશે. 

� શખસ માટ� મરનાર� વિસયત કર� હોય ક� એ 

�ત ે સવર કાય�ન ે ��મ આપે, તો તનેા માટ� લા�ઝમ 

નથી ક�  એ વિસયત માનય રાખ,ે પણ અગર એણ ેમાનય 

રાખી લી�ુ ંહોય, તો ત ે�જુબ અમલ કર�ુ ંજ�ર� છે. 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 547 

�સુલે મયયતની ર�ત 

મસઅલદ પપ૬ : મયયતન ેતણ �સુલ આપવા 

વા�જબ છે : 

(૧) એવા પાણીથી �મા ંસીદ (બોરડ�ના ંપાદંડા)ં 

ભળેવવામા ંઆવયા હોય. (ર) એવા પાણીથી ક� �મા ંકા�ર 

(ક�રુ) ભળેવવામા ં આવ�ુ ં હોય. (૩) ખાલીસ પાણીથી, 

એટલ ેક� ભળે સળે િવના�ુ ંચોખ્ુ ંપાણી. 

મસઅલદ પપ૭ : બોરડ�ના પાન ક� ક�રુ�ુ ં

પમાણ એટ�ુ ં વધાર� ન હો�ુ ં જોઈએ ક� પાણી �ઝુાફ 

ગણાય, અન ેન તો એટ�ુ ંઓ� ંહો�ુ ંજોઈએ ક� બોરડ�ના 
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પાન ક� ક�રુની તમેા ંઅસર ન જણાય. 

મસઅલદ પપ૮ : અગર બોરડ�ના પાન ક� ક�રુ 

�રૂતા ંપમાણમા ંમો�ૂદ ન હોય, તો �બના બર એહતીયાતે 

�સુતહબની �એ �ટલા પમાણમા ં પા્ય હોય તટે�ુ ં

ઉપયોગમા ંલ�ેુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ પપ૯ : અગર કોઈ શખસ એહરામની 

હાલતમા ં�તૃ� ુપામ,ે તો તનેે ક�રુ િમિશત પાણીથી �સુલ 

ન આપ�ુ ં જોઈએ, અન ે તનેી જગયાએ ચોખખા પાણીથી 

�સુલ આપ�ુ ંજોઈએ. 

પણ અગર એ એહરામ  હજ� તમ�ોઅનો હોય, 
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અન ેએ શખસ તવાફ, નમાઝ ેતવાફ અને સઈ �રૂ� ર�ત 

બ�વી લાવી �કૂયો હોય, અથવા હજ� �કરાન ક� 

ઇફરાદના એહરામમા ં હલક ( મા�ુ ં � ૂડંાવ�ુ)ં કર� �કૂયો 

હોય, તો એ બનં ેસજંોગોમા ંક�રુ િમિશત પાણીથી �સુલ 

દ��ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ પ૬૦ : અગર બોરડ�ના પાન અને 

ક�રુ, અથવા બમેાથંી એક ઉપલબધ ન હોય, અથવા તનેો 

ઉપયોગ �ઈઝ ન હોય, �મક� ગસબી હોય, તો 

એહતીયાતની �એ � પા્ત ન હોય તનેે બદલ ેમયયતને 

ચોખખા પાણીથી �સુલ અપાશે, અન ેસાથે એક તયમ�મુ 
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પણ આપ�ુ ંપડશે. 

મસઅલદ પ૬૧ : મયયતન ે�સુલ આપનાર માટ� 

જ�ર� છે ક� અકલમદં હોય, બા�લગ હોય અન ેમશ�રૂ કોલ 

પમાણ ેિશયા ઈસનાઅશર� હોય. ઉપરાતં એ �સુલ 

સબંિંધત સવર મસઅલાથી વા�કફ હોવો જોઈએ. 

દ�ખીતી ર�ત ેઅગર એક સમજદાર નાબા�લગ ક� 

� સહ�હ ર�ત ે �સુલ આપી શકતો હોય, �સુલે મયયત 

આપ ેતો એ કાફ� ગણાશ.ે 

અગર ગૈર િશયા ઈસનાઅશર� મયયતન ેતનેા હમ 

મઝહબ લોકો પોતાના મઝહબ �જુબ �સુલ આપી દ�, તો 
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િશયા ઈસનાઅશર� મોઅમીન પોતાની ફરજથી �કુત થયો 

ગણાશે, પણ અગર એ િશયા ઈસનાઅશર� મયયતનો વલી 

હોય, તો તનેી જવાબદાર� બાક� રહ�શ.ે 

મસઅલદ પ૬ર : મયયતન ે�સુલ આપનાર માટ� 

જ�ર� છે ક� �ુરબતનની િનયયત કર�, એટલ ે ક� �સુલને 

્દુાવદં� આલમની ્શુ�દૂ� માટ� ��મ આપ.ે 

મસઅલદ પ૬૩ : �સુલમાન બચ�ુ,ં અગરચે 

ઝીનાથી જનમ� ુ હોય, જો મરણ પામ ે તો તને ે �સુલ 

આપ�ુ ંવા�જબ છે. કા�ફરન ેઅથવા કા�ફરની અવલાદને 

�સુલ, દફન આપ�ુ ંશર�અતમા ંનથી. 
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અન ે� શખસ બચપણથી દ�વાનો રહો હોય, અને 

એ જ હાલતમા ંબા�લગ થઈ �જુર� ગયો હોય, ત ેઅગર 

�સુલમાન હોવાના �ુકમમા ં આવતો હોય, તો તને ે પણ 

�સુલ આપવા�ુ ંવા�જબ છે. 

મસઅલદ પ૬૪ : ગભરપાતના સજંોગમા ંઅગર 

ગભરની �મર ચાર માસ યા એથી વ� ુહોય, તો તને ે�સુલ 

આપ�ુ ંજોઈએ, બલક� અગર ગભરની �મર ચાર માસની ન 

હોય, પણ તનેી �ખુા�ૃિત અન ે �ગ મો�ૂદ હોય, તો 

એહતીયાતની �એ તને ે પણ �સુલ દ��ુ ં જોઈએ, આ બ ે

સજંોગ િસવાય �ુકમ એ છે ક� ગભરન ેકપડામા ંલપટે� �સુલ 
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વગર દફન કર� દ�વામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ પ૬પ : ��ુષ માટ� �ીન ે�સુલ આપ�ુ ં

�ઈઝ નથી, એવી જ ર�ત ે�ી પણ ��ુષને �સુલ આપી 

શક� ન�હ, પરં� ુપતની પિતન ે�સુલ આપી શકશ ેઅને પિત 

પણ પતનીન ે �સુલ આપી શકશ.ે અલબ�, એહતીયાતે 

�સુતહબ છે ક� ઈખતીયારની હાલતમા ંપિત પતનીન ેઅને 

પતની પિતન ે�સુલ ન આપ.ે 

મસઅલદ પ૬૬ : અગર કોઈ નાસમજ નાની 

બાળાની મયયત હોય તો તનેે ��ુષ �સુલ આપી શક� છે, 

એવીજ ર�ત ેનાસમજ નાના બાળકન ે�ી �સુલ આપી શક� 
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છે. 

મસઅલદ પ૬૭ : અગર એક મરદની મયયતને 

�સુલ આપવા માટ� કોઈ મરદ મો�ૂદ ન હોય, તો � 

ઓરતો તનેા સબંધંી હોવાને મહેરમ હોય, �મક� મા, 

બહ�ન, �ઈ, માસી અથવા � �ૂધન ે કારણ ે અથવા 

િનકાહથી મહેરમ હોય, એ ઓરતો તને ે�સુલ આપી શકશે. 

એવી જ ર�ત ે અગર �ીન ે �સુલ આપવા માટ� 

�ીઓ મો�ૂદ ન હોય, તો તનેા મહેરમ સગા ��ુષો, યા 

�ૂધ ક� િનકાહના કારણ ે મહેરમ ��ુષો તનેે �સુલ આપી 

શકશ.ે 
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બનં ે સજંોગમા ં શરમગાહ િસવાય શર�રના 

બાક�ના ભાગને કપડા નીચ ે�સુલ આપ�ુ ંલા�ઝમ નથી, 

જોક� એમ કર�ુ ં(મહેરમ ��ુષ અન ે�ી�ુ ંએકબી�ન ે

�સુલ આપ�ુ)ં એહતીયાત ેવા�જબની �એ છે. 

મસઅલદ પ૬૮ : અગર મયયત અને �સુલ 

આપનાર બનંે ��ુષ હોય, અથવા બનં ે �ી હોય, તો 

શરમગાહ િસવાય બાક�ના શર�રન ે્લુ�ુ ં�કુ�ુ ં�ઈઝ છે, 

પણ બહેતર છે ક� �સુલ કપડાની નીચથેી આપવામા ં

આવ.ે 

મસઅલદ પ૬૯ : મયયતની શરમગાહ તરફ 
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નજર કરવી હરામ છે, અન ે �સુલ આપનાર એ તરફ 

નજર કર� તો �નુહેગાર છે, પણ એથી �સુલ બાિતલ ન�હ 

થાય. 

મસઅલદ પ૭૦ : અગર મયયતના શર�રના કોઈ 

ભાગ ઉપર ન��લુ અયન હોય, તો તનેે �સુલ આ્યા 

પહ�લા ંએ ન�સત�ુ ં�ૂર કર�ુ ંજ�ર� છે, બલક� બહેતર એ 

છે ક� �સુલ શ� કયાર પહ�લા ં મયયતના આખા શર�રને 

તમામ ન�સતોથી પાક કર� લવેામા ંઆવે. 

મસઅલદ પ૭૧ : �સુલ ે મયયતની ર�ત �સુલે 

જનાબતની �મ છે, ન ેએહતીયાત ેવા�જબની �એ જયા ં
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�ધુી મયયતને તરતીબી ર�ત ે �સુલ આપ�ુ ં શ� હોય, 

તયા ં�ધુી ઈરતમેાસી ર�ત ે�સુલ આપવામા ંન આવ.ે 

અન ે તરતીબી ર�ત ે �સુલ આપતી વળેાએ 

લા�ઝમ છે ક� શર�રના જમણા ભાગને ડાબા ભાગથી 

પહ�લા ં ધોવામા ં આવે, ઉપરાતં જયા ં�ધુી  શ� હોય, 

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� શર�રના તણયે ભાગોમાથંી કોઈ 

પણ એક ભાગને પાણીમા ંન �ુબાડ�, બલક� ઉપરથી પાણી 

ર�ડવામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ પ૭ર : અગર કોઈ શખસ જનાબત ક� 

હયઝની હાલતમા ં �ય, તો તનેે �સુલે હયઝ ક� �સુલે 
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જનાબત આપ�ુ ંલા�ઝમ નથી, બલક� એ જ �સુલે મયયત 

તનેા માટ� કાફ� છે. 

મસઅલદ પ૭૩ : મયયતન ે�સુલ આપવા માટ� 

મહ�નતા�ુ ંલ�ેુ ંઅહવતની �એ હરામ છે, અન ેઅગર કોઈ 

શખસ કમાવવા માટ� �સુલ આપે, અન ેતમેા ં �ુરબતનની 

િનયયત બાક� ન રહ�વા પામ,ે તો �સુલ બાિતલ ગણાશે, 

પરં� ુઅગર કોઈ શખસ �સુલથી પહ�લાનંી �વૂર તયૈાર�ઓ 

વગેર� માટ� મહ�નતા�ુ ંલય ેતો એ હરામ નથી. 

મસઅલદ પ૭૪ : �સુલ ે મયયતમા ં જબીરા 

�સુલનો �ુકમ લા�ુ ંપડતો નથી, તો જો પાણી મો�ૂદ ન 
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હોય અથવા પાણીનો ઉપયોગ કર� શકાતો ન હોય, તો 

�સુલને બદલે મયયતન ેએક તયમ�મુ દ��ુ ંજોઈએ. 

એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� મયયતને તણ 

તયમ�મુ દ�વામા ં આવે; અન ે એ તણ તયમ�મુમા ં એક 

તયમ�મુ “માફ�ઝ ઝીમમા”ની િનયયતથી દ��ુ,ં એટલ ે ક� 

તયમ�મુ દ�નાર એમ સમ� ક� એ તયમ�મુથી પોતા ઉપર 

� ઝીમમો છે, તને ેએ ��મ આપી રહો છે. 

મસઅલદ પ૭પ : મયયતન ેતયમ�મુ આપનાર 

પોત ે પોતાની હથળે�ઓ જમીન ઉપર માર� મયયતના 

ચહ�રા અન ેહાથના કાડંા �ધુી ફ�રવે, પણ જો �મુક�ન હોય 
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તો એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� ્દુ મયયતના હાથો વડ� 

પણ તનેે તયમ�મુ આપ.ે 
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કફનના એ�કામ 
 

મસઅલદ પ૭૬ : �સુલમાન મયયતને તણ 

કપડામા ં કફન દ��ુ ં જોઈએ : એક �ુગંી, બી�ુ ં પહ�રણ, 

તી�ુ ંચાદર. 

મસઅલદ પ૭૭ : �ુગંી અહવતની �એ એટલી 

હોવી જોઈએ ક� �ુટં�થી લઈને સાથંળ �ધુી શર�રન ેસ�ંણૂર 

ઢાકં�; અન ે બહેતર એ છે ક� છાતીથી લઈન ે પગ �ધુી 

પહ�ચ.ે 

પહ�રણ ક� કમીસ માટ� અહવત છે ક� ખભાથી 
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લઈન ેપગના અડધા �હસસા �ધુી આખા શર�રન ેઢાકં�; 

બહેતર છે ક� પગના ઉપલા ભાગ �ધુી પહ�ચ.ે 

ચાદર એટલી હોવી જોઈએ ક� આખા શર�રન ે

લપટે�ન ે ઢાકં�, અન ે અહવત છે ક� તનેી  લબંાઈ એટલી 

રાખવામા ં આવે ક� તનેા બનં ે છેડાઓ પર ગાઠં  બાધંી 

શકાય, અન ેપહોળાઈ એટલી હોય ક� ચાદરની એક બા�ુને 

બી� બા�ુથી �શત ઢાકં� શકાય. 

મસઅલદ પ૭૮ : �ુટં�થી સાથંળ �ધુીની �ુગંી 

અન ેખભાથી લઈન ેપગના અડધા ભાગ �ધુી�ુ ંખમીસ, 

એ કફનના વા�જબ �હસસાઓ ગણાય, ત ે િસવાય � 
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ઉપરના મસાઈલમા ં કફનના િવસતાર િવષે જણાવવામા ં

આવ�ુ ંછે, એ કફનના �સુતહબ �હસસાઓ છે. 

મસઅલદ પ૭૯ : ઉપરોકત મસઅલામા ં

જણાવયા �જુબ �ટલો �હસસો વા�જબ છે, ત ે મયયતના 

અસલ માલમાથંી લવેાશે બલક� �સુતહબ �હસસો ક� � 

પચ�લત હોય અથવા મયયતની શાનન ે�તુા�બક હોય, એ 

પણ અસલ માલમાથંી લઈ શકાશે, જો ક� એહતીયાત ે

�સુતહબ છે ક� વા�જબ કફનથી વ� ુ નાબા�લગ 

વારસદારના �હસસામાથંી ન લવેામા ંઆવે. 

મસઅલદ પ૮૦ : અગર કોઈ શખસ ે વિસયત 
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કર� હોય ક� ઉપરોકત મસાઈલમા ં વણરવવામા ં આવલે 

�સુતહબ કફનનો ભાગ તનેી િમલકતમાથંી લવેાય, અથવા 

એમ વિસયત કર� હોય ક� એ િમલકત તનેા પોતાના માટ� 

ઉપયોગમા ં લવેાય, પણ એ ઉપયોગ િન�કુત ન કર�, 

અથવા તમેાથંી ફકત અ�કુ ભાગ ખાસ કામ માટ� િન�કુત 

કર�લ હોય, તો એવા સજંોગોમા ં તનેી િમલકતમાથંી એ 

�સુતહબ કફન લઈ શકાશ.ે 

મસઅલદ પ૮૧ : અગર મરનાર� વિસયત કર� 

હોય ક� કફનનો ખચર તનેી િમલકતમાથંી લવેાય, અન ેજો 

એના અસલ માલમા ંલ�ેુ ંપડ� તો ત ેમસઅલા ન.ં પ૭૯ 
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મા ં �ટ�ુ ં જણાવવામા ં આવ� ુ છે તથેી િવશષે ન લ�ેુ ં

જોઈએ; એટલ ેક� �સુતહબ �હસસાઓ ક� � પચ�લત ન હોય 

ક� મરનારની શાનનો એ માટ� કોઈ તકાજો ન હોય. તે 

અસલ માલમાથંી ન�હ લઈ શકાય. 

એવી જ ર�ત ેચા� ુઅન ેસામાનય �કટમત કરતા ં

જો વ� ુ �કટમત કફન માટ� ખચરવામા ંઆવે, તો � વધાર� 

રકમ ખચારઈ હોય ત ેઅસલ માલમાથંી ન�હ લઈ શકાય. 

અલબ�, અગર બા�લગ વારસદારો પોત પોતાના 

ભાગમાથંી લવેાની ર� આપ,ે તો તમેના ભાગોના �હસાબે 

લઈ શકાશ.ે  
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મસઅલદ પ૮ર : પતનીના કફનની �મમદેાર� 

પિત ઉપર છે, અગરચ ેપતની પોતાની િમલકત ધરાવતી 

હોય. 

એવી જ ર�તે અગર કોઈ પોતાની પતનીને 

“તલાક� રજઈ” આપ,ે અન ેએ પતની ઇદો �રૂો કયાર પહ�લા 

�જુર� �ય, તો પિતએ ત�ેુ ંકફન દ��ુ ંજોઈએ. 

અન ે જો પિત બા�લગ ન હોય અથવા દ�વાનો 

હોય, તો તનેા વલીએ તનેા માલમાથંી પતની માટ� કફન 

આપ�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ પ૮૩ : મયયત�ુ ં કફન તનેા સગા-ં
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વહાલાઓં ઉપર વા�જબ નથી, અગરચ ેએવા સગા ંહોય ક� 

�મના ઉપર �જટદગીમા ંત�ેુ ંભરણપોષણ વા�જબ હ� ુ.ં 

મસઅલદ પ૮૪: અહવત છે ક� મયયતને કફન 

આપવાના તણયે કપડા ં એટલા બાર�ક ન હોય ક� તનેી 

નીચ ે મયયત�ુ ં શર�ર દ�ખાય, પણ અગર એમ હોય ક� 

તણયે કપડા�ુ ંકફન આ્યા બાદ ત�ેુ ંશર�ર ન દ�ખાય તો 

કાફ� ગણાશ.ે 

મસઅલદ પ૮પ : ગસબી વસ�થુી મયયતને કફન 

આપ�ુ ં�ઈઝ નથી, અગરચ ેએ િસવાય કોઈ બી� વસ� ુ

પા્ય ન હોય; અગર કોઈ ગસબી કફન આપી દ� અને 
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તનેો મા�લક રા� ન હોય, તો એ કફનન ેમયયત દફન 

થઈ ગયા બાદ પણ ઉતાર� દ��ુ ંવા�જબ છે, અલબત, 

અ�કુ સજંોગો અપવાદ�પ છે, �નો ્લુાસો અહ� અસથાન ે

છે. 

મસઅલદ પ૮૬: મયયતન ે ન�સ વસ�થુી ક� 

િનભ�ળ ર�શમથી કફન આપ�ું  �ઈઝ નથી, એવી ર�તે 

અહવતની �એ � કપ�ુ ં સોનાના તારોથી વણવવામા ં

આવ�ુ ં હોય ત ે કપડાથી પણ કફન �ઈઝ નથી, પણ 

લાચાર�ના સજંોગમા ંવાધંો નથી. 

મસઅલદ પ૮૭ : ન�સ �ડુદારની ચામડ�થી 
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ઈખતીયારની હાલતમા ં કફન આપ�ુ ં �ઈઝ નથી, બલક� 

એહતીયાત એ છે ક� ઈખતીયારની હાલતમા ં પાક 

�ડુદારની ચામડ� અથવા એ�ુ ં કપ�ુ ં ક� � હરામ ગોશત 

�નવરના ઊન ક� વાળથી તયૈાર કરવામા ંઆવ�ુ ંહોય, 

કફન માટ� ઉપયોગમા ંલ�ે ુ ં�ઈઝ નથી; પણ અગર 

હલાલ ગોશત �નવરની ચામડ� અથવા વાળ અન ે

ઊનથી કફન અપાય તો ઈશકાલ નથી, પણ એહતીયાતે 

�સુતહબ છે ક� એ બ ેવસ�નુો પણ ઉપયોગ ન કર�. 

મસઅલદ પ૮૮: અગર મયયત�ુ ંકફન પોતાની 

યા બહારની ન�સતથી ન�સ થાય, તો અગર કફન 
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ખરાબ ન થ�ુ ં હોય તો ન�સ થયલેા ભાગન ે ધોઈ 

નાખવો જોઈએ, અથવા એટલા ભાગને કાપી નાખવો 

જોઈએ, અગરચ ેમયયતને કબરમા ંઉતાર� લીધા બાદ એ 

ન�સત દ�ખાય, અન ે જો ધોઈ નાખ�ુ ં ક� કાપી લ�ેુ ં

�મુક�ન ન હોય અન ે કફનન ે બદલ�ુ ં શ� હોય તો 

બદલ�ુ ંજ�ર� છે. 

મસઅલદ પ૮૯ : અગર કોઈ હજ યા ઉમરાના 

એહરામમા ં હોય, અન ેએ હાલતમા ંમરણ પામે તો તનેે 

સામાનય સજંોગમા ંબી�ઓને � ર�તે કફન અપાય છે એ 

જ ર�ત ે કફન અપાશે, અન ે તનેા માથાને ક� ચહ�રાને 
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ઢાકંવામા ંકોઈ વાધંો નથી. 

મસઅલદ પ૯૦ : �સુતહબ છે ક� ઈનસાન 

પોતાની હયાતીના ત�ુંરસતીના �દવસોમા ં પોતા�ુ ં કફન, 

બોરડ�ના પાન અન ેક�રુ તયૈાર રાખ.ે 
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��ુતૂ એ�કામ 

 

મસઅલદ પ૯૧ : �સુલ આ્યા પછ� મયયતને 

�ુ�તૂ આપ�ુ ંવા�જબ છે, એટલ ે ક� કપાળ, હથળે�ઓ, 

ગોઠણો અન ેપગના ��ઠૂાના ંટ�રવા ંઉપર ક�રુ �કૂવામા ં

આવે, અન ેત ેએવી ર�ત ેક� એ અવયવો ઉપર ક�રુ બાક� 

રહ�, ચાહ� ક�રુ � ૂસંવામા ંન આવે, અન ેનાક ઉપર ક�રુ 

�કુ�ુ ં�સુતહબ છે. 

ક�રુ માટ� જ�ર� છે ક� એનો �કૂો કરવામા ંઆવે, 

અન ેતા�ુ ંહોય, . �ુ�ુ ંક�રુ �મા ંતનેી ્શુ� ૂજતી રહ� 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 573 

હોય, એ કાફ� ન�હ ગણાય. 

મસઅલદ પ૯ર : પશેાની ઉપર એહતીયાત ે

�સુતહબની �એ પહ�લા ં ક�રુ લગાડ�, અન ે એ પછ� 

બાક�ના અવયવો માટ� તરતીબ જ�ર� નથી. એટલ ેક� તે 

માટ� કોઈ કમ નથી. 

મસઅલદ પ૯૩ : બહેતર એ છે ક� મયયતને 

કફન આ્યા પહ�લા ં �ુ�તૂ દ�વામા ંઆવે, પણ જો કફન 

દ�તી વળેા યા ત ેબાદ �ુ�તૂ અપાય તો કોઈ વાધંો નથી. 

મસઅલદ પ૯૪ : � શખસ હજ યા ઉમરાના 

એહરામની હાલતમા ં �જુર� �ય, તને ે �ુ�તૂ આપ�ુ ં
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�ઈઝ નથી; િસવાય એ સજંોગોમા ં ક� �નો ઉલલખે 

મસઅલા ન.ં પપ૯ મા ંકર� દ�વામા ંઆવયો છે. 

મસઅલદ પ૯પ : � ઓરત શવહરના �જુર� 

જવાથી ઈદામા ં હોય, તનેા માટ� અગરચ ે્શુ� ૂલગાડ�ુ ં

હરામ છે, પણ અગર એ ઓરત એ હાલતમા ં�જુર� �ય 

તો તનેે �ુ�તૂ આપ�ુ ંવા�જબ છે. 

મસઅલદ પ૯૬ : એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� 

મયયીતન ે �શુક, �બર ક� ઊદ અન ે બી� કોઈ પણ 

પકારની ્શુ� ૂ ન લગાડવામા ં આવે, અન ે ક�રુમા ં પણ 

કોઈ બી� ્શુ� ૂભળેવવામા ંન આવ.ે 
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મસઅલદ પ૯૭ : �સુતહબ છે ક� �ુ�તૂ માટ�ના 

ક�રુમા ંથોડ�ક ખાક� શફા સયય�ુશશોહદા અલયહ��સુસલામ 

ભળેવવામા ંઆવે, પણ પછ� એ ક�રુ એવી જગયાએ ન 

� ૂસંવામા ંઆવે ક� �થી ખાક�શફાની બ�ેુરમતી થાય, અન ે

ખાક�શફાન ે એટલા પમાણમા ં ન ભળેવવી જોઈએ ક� 

ક�રુની અસ�લયત બાક� ન રહ�. 

મસઅલદ પ૯૮ : અગર ક�રુ પા્ય ન હોય 

અથવા અગર ફકત �સુલ �રુ� ુ ંજ હોય, તો �ુ�તૂ વા�જબ 

નથી; અન ેજો �સુલ આ્યા બાદ એટ�ુ ંજ ક�રુ બાક� 

રહ� તનેાથી સાત ેસાત ભાગન ે�ુ�તૂ ન  આપી શકાય, તો 
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એહતીયાત ે �સુતહબની �એ પહ�લા ં પશેાની ઉપર ક�રુ 

લગાડવામા ંઆવે, અન ેજો  તયાર પછ� પણ ક�રુ બાક� 

રહ� તો બી� ભાગોને લગાવામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ પ૯૯ : �સુતહબ છે ક� બ ેઝાડની 

લીલી ડાળ�ઓ મયયતની સાથ ેકબરમા ં�કૂવામા ંઆવ.ે 
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નમાઝે મયયતના એ�કામ 

 

મસઅલદ ૬૦૦ : દર�ક �સુલમાનની મયયત 

ઉપર નમાઝ પઢવી વા�જબ છે. એવી જ ર�ત ે� બચ�ુ ં

�સુલમાન હોવાના �ુકમમા ંઆવી જ�ુ ંહોય, અન ેતનેે ૬ 

વષર �રૂા ં થઈ ગયા ં હોય, તનેી મયયત ઉપર નમાઝ 

પઢવી વા�જબ છે. 

મસઅલદ ૬૦૧ : � બાળકન ે ૬ વષર �રૂા ં ન 

થયા ંહોય, પણ એ બાળકને નમાઝ બારામા ંસમજણ હોય, 

તો એહતયેાતની �એ તનેી મયયત ઉપર નમાઝ પઢવી 
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એહતીયાત ેલા�ઝમ છે, જો એન ેનમાઝ િવષે સમજણ ન 

હોય, તો પણ એક નકે કાયરની ઉમીદ રાખી તનેી મયયત 

ઉપર નમાઝ પઢવામા ં વાધંો નથી, અલબત, � બચ�ુ ં

મર� ગય�ેુ ં જનમ ે તનેા પર નમાઝ ે મયયત પઢવી 

�સુતહબ નથી. 

મસઅલદ ૬૦ર : નમાઝ ેમયયત �સુલ, �ુ�તૂ, 

કફન બાદ પડવી જોઈએ, અન ે અગર એ તણ કાય� 

પહ�લા ં ક� દરમયાનમા ં પડ�, તો ચાહ� એ �લૂથી યા 

મસઅલો ન �ણવાન ે કારણે હોય, તો પણ કાફ� ન�હ 

ગણાય. 
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મસઅલદ ૬૦૩ : � શખસ નમાઝ ેમયયત પઢવા 

માગંતો હોય, તનેા માટ� જ�ર� નથી ક� વ�, �સુલ ક� 

તયમ�મુ કર�; એવી જ ર�ત ેતનેા કપડા ંપાક હોવા જ�ર� 

નથી, બલક� અગર તનેા કપડા ંગસબી હોય તો પણ વાધંો 

નથી, પણ બહેતર છે ક� બી� નમાઝોમા ં � શરતો છે, 

ત�ેુ ંપાલન કરવામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ ૬૦૪ : નમાઝ ેમયયત પઢનાર માટ� 

વા�જબ છે ક� �કબલા સામ ેમો�ંુ રાખીન ેપડ�, એવી જ ર�તે 

વા�જબ છે ક� મયયતન ે પોતાની સામ ે પીઠ ઉપર એવી 

ર�ત ે�વુડાવે ક� મયયત�ુ ંમા�ુ ંતનેા જમણા હાથ તરફ 
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અન ેપગો ડાબા હાથ તરફ હોય. 

મસઅલદ ૬૦પ : એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� 

નમાઝ ે મયયત � જગયાએ પઢાય, એ જગયા ગસબી ન 

હોય, અન ેએ જગયા મયયત કરતા ં�ચી ક� નીચી ન હોવી 

જોઈએ, પણ અગર �ચાઈ ક� નીચાઈ ન�હવત હોય તો 

વાધંો નથી. 

મસઅલદ ૬૦૬ : નમાઝ ે મયયત પઢનાર 

મયયતથી �ૂર ન હોવો જોઈએ,પણ અગર જમાઅત સાથે 

નમાઝે મયયત બ�વી લાવતો હોય અને સફો એક બી� 

સાથ ેજોડાયલેી હોય તો વાધંો નથી. 
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મસઅલદ ૬૦૭ : નમાઝ ેમયયત પઢનાર માટ� 

જ�ર� છે ક� મયયતની સામે ઉભો રહ�, પણ જમાઅત સાથે 

પડતો હોય અન ે સફો લાબંી થઈ જતા ં મયયતની સામે 

ઉભા રહ�વા�ુ ંશ� ન હોય તો વાધંો નથી. 

મસઅલદ ૬૦૮ : અહવત છે ક� નમાઝ ેમયયત 

પડનાર અન ેમયયત વચચે કોઈ પડદો, દ�વાલ ક� કોઈ 

બી� આડ� આવતી નડતર ન હોય, અલબ�, અગર 

મયયતને જનાઝા વગેર�મા ંરાખવામા ંઆવી હોય તો કોઈ 

વાધંો નથી. 

મસઅલદ ૬૦૯ : નમાઝ ેમયયત જયાર� પઢાય 
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તયાર� મયયતની શરમગાહ �પાયલેી હોવી જોઈએ અને � 

સજંોગમા ંમયયતન ેકફન ન આપી શકા�ુ ંહોય, તયાર� તનેી 

શરમગાહન ેપાટ�યા ક� �ટ વગેર� �વી વસ�થુી �પાવવી 

જોઈએ. 

મસઅલદ ૬૧૦ : નમાઝ ે મયયત ઊભા રહ�ન ે

પઢવી જોઈએ, અન ે �ુરબતનની િનયયતથી પઢવી 

જોઈએ, એટલ ે ક� િનયયત કર� ક�, �ુ ં આ મયયત ઉપર 

“�ુરબતન એલલલાહ” નમાઝ પઢ� રહો �.ં 

મસઅલદ ૬૧૧ : અગર કોઈ ઊભા રહ�ને 

નમાઝે મયયત પડવાવાળો મો�ૂદ ન હોય, તો બસેીને 
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નમાઝ ેમયયત પડવી જોઈએ. 

મસઅલદ ૬૧ર : અગર મરનાર� વિસયયત કર� 

હોય ક� ફલાણો શખસ માર� નમાઝ ે મયયત પડ�, તો 

એહતીયાત ે�સુતહબની �એ એ શખસ ેમયયતના વલીની 

ર� લવેી જોઈએ.  

મસઅલદ ૬૧૩ : એક મયયત ઉપર અનકે વાર 

નમાઝે મયયત પડવી મક�હ છે, પણ અગર મયયત 

એહલ ેઈલમ અન ેએહલ ેતકવાની હોય તો મક�હ નથી. 

મસઅલદ ૬૧૪ : અગર મયયતન ે નમાઝે 

મયયત પડયા વગર �ણી-જોઈન ેક� �લૂી જવાથી ક� કોઈ 
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ઉઝરન ે કારણે દફન કરવામા ં આવ ેઅથવા  દફન કર� 

લીધા પછ� ખબર પડ� ક� � ર�ત ેનમાઝ ેમયયત પડવામા ં

આવી હતી ત ે સહ�હ ન હતી, તો કબરન ે નમાઝ માટ� 

ખોલવી �ઈઝ નથી, પણ જયા ં �ધુી �મુાન હોય ક� 

મયયત�ુ ંશર�ર તદન નપટ ન�હ થ�ુ ંહોય, તયા ં�ધુી કબર 

પાસ ેઊભા રહ� નમાઝે મયયતની તમામ શરતો સાથે તનેે 

અદા કરવામા ંવાધંો નથી. 
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નમાઝે મયયતની ર�ત : 

મસઅલદ ૬૧પ : નમાઝ ે મયયતમા ં પાચં 

તકબીર છે; અન ેદર�ક તકબીર પડનાર અગર આ ર�ત ે

તકબીર બ�વી લાવ ેતો કાફ� ગણાશ.ે 

પથમ િનયયત કર�; અન ેપહ�લી તકબીર કહ�. 

અશ�દદ અન લા એલા� ઈલલલલા�દ 

વ અશ�દદ અ�ે  મદ�મમદન 

ર��ૂલુલા��. 

તયાર પછ� બી� તકબીર કહ�ન ેપઢ� : 
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અલલા�મુમ સલલે અલા મદ�મમાદન વ 

આલે મદ�મમાદન. 

તયાર પછ� તી� તકબીર કહ�ન ેપઢ� : 

અલલા�મુ મગાફર �લલ �અુમેનીન 

વલ �અુમેનાત. 

અન ે તયાર બાદ ચોથી તકબીર કહ�ન ે અગર 

મયયત ��ુષની હોય તો પઢ� : 

અલલા�મુ મગાફર લે �ાઝલ મયયેતે. 

જો મયયત �ીની હોય તો પઢ� : 
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અલલા�મુ મગાફર લી �ાઝે��લ 

મયયત. 

ત ેબાદ પાચંમી તકબીર કહ�. 

બહેતર છે ક� પહ�લી તકબીર બાદ નીચ ે �જુબ 

પઢ� : 

અશ�દદ અન લા એલા� ઈલલલલા�દ 

વ�દ� ુ લા શર�ક લ� ૂ વ અશ�દદ 

અ�મ મદ�મમદન અહદદ� ૂવ ર�લૂદ� ૂ

અરસલ� ૂ �હલ �કક� હશીરવ ં વ 
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નઝીરન હયન યદિયસ સાઅતે. 

અન ેબી� તકબીર બાદ પઢ� : 

અલલા�મુમ સલલે અલા મદ�મમાદન વ 

આલે મદ�મમાદન વ હાારક અલા 

મદ�મમાદન વ આલે મદ�મમદ�ન  

વર�મ મદ�મમદન વ આલ 

મદ�મમાદન ક અફઝલે મા સલલયત 

વ હારકત વ તર��મત અલા 
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ઈહરા��મ વ આલે ઈહરા��મ ઈ�દક 

�મી�ુન મ��ુન વ સલલે અલા 

જમીઈલ અમહેયાએ વલ �રુસલીન 

વશશદ�દાઈ વ સીદદ�ક�ન વ જમીઈ 

એહાદ�લલાા�સ સાલે��ન. 

અન ેતી� તકબીર બાદ પઢ� : 

અલલા�મુ મગાફર �લલ �અુમેનીન 

વલ �અુમેનાતે વલ �સુલેમીન વલ 
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�સુલેમાતે અલ અ�યદએ િમન�મુ 

વલ અમવાતે તાહેઅ હયનના વ 

હયન�મુ �હલ ખયરાતે ઈ�ઈક 

મદ��દુ દઅવાતે ઈ�ાક અલા �ુલલે 

શયઈન કદ�ર. 

અન ેચોથી તકબીર બાદ અગર મયયત ��ુષની 

હોય તો પઢ� : 

અલલા�મુમ ઈ�ી  �ાઝા અહદદક 
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વહનદ અહદ�ક વહનદ અમતેક નઝલ 

હેક વ અનત ખયદમ મન��લન હે�� 

અલલા�મુમ ઈ�ા લા નઅલમદ િમન�દ 

ઈલલા ખયરન વ અનત અઅલમદ 

હે�� િમ�ા અલલા�મુમ ઈન કાન 

��ુસેનન ફ �ઝદ એ�સાને�� વ ઈન 

કાન મદસીઅન ફ ત�વઝ અન�દ 

વગાફર લ� ૂ અલલા�મુ મજઅલ�દ 
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ઈનદક ફ� અઅલા ઈલલીયયીન 

વખ�ફુ અલા અ�લે�� ાફલ ગાહેર�ન 

વર�મ�દ હે ર�મતેક યા અર�મર 

રા��મીન. 

અન ેતયાર બાદ પાચંમી તકબીર કહ�. 

પણ જો મયયત �ીની હોય તો ચોથી તકબીર 

બાદ નીચ ે�જુબ પઢ� : 

અલલા�મુમ ઈ�હ �ાઝે�� અમતદક 

વહનતદ અહદ�ક વહનતદ અમતેક 
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નઝલત હેક વ અનત ખયરદ 

મન��લન હે�� અલલા�મુમ ઈ�ા લા 

નઅલમદ િમન�ા ઈલલા ખયરન વ 

અનત અઅલમદ હે�ા િમ�ા 

અલલા�મુમ ઈન કાનત ��ુસેનતન ફ 

�ઝદ એ�સાને�ા વ ઈન કાનત 

મદસીઅતન ફ ત�વઝ અન�ા 

વગાફર લ�ા અલલા�મુ મજઅલ�ા 
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ઈનદક ફ� અઅલા ઈલલીયયીન 

વખ�ફુ અલા અ�લે�ા ાફલ ગાહેર�ન 

વર�મ�ા હે ર�મતેક યા અર�મર 

રા��મીન. 

મસઅલદ ૬૧૬ : તકબીરો અને  �ુઆઓ એક 

પછ� એક લાગલાગટ (સતત)  એવી ર�ત ેપડવી જોઈએ 

ક� �થી નમાઝની �રૂત ન બદલી �ય. 

મસઅલદ ૬૧૭ : � શખસ જમાઅતની સાથે 

નમાઝ ેમયયત પડતો હોય, તણે ેપણ મા�મૂ તર�ક� તમામ 
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તકબીરો અન ે�ુઆઓ પઢવી જોઈએ. 
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નમાઝે મયયતની �સુત�હ હાહતદ : 

મસઅલદ ૬૧૮ : નમાઝ ે મયયતમા ં અ�કુ 

બાબતો �સુતહબ છે : 

(૧) નમાઝે મયયત પઢનાર વ�, �સુલ યા 

તયમ�મુ સાથે નમાઝ બ�વી લાવ ેઅન ેઅહવત 

છે ક�  તયમ�મુ માત એ સજંોગમા ંકર� ક� જયાર� 

વ� અથવા �સુલ �મુક�ન ન હોય, અથવા એવી 

બીક હોય ક� �સુલ ક� વ� કરવા જતા ં નમાઝે 

મયયતમા ંપહ�ચી ન�હ શક�. 

(ર) અગર મયયત ��ુષની હોય તો નમાઝે 
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મયયત પડાવનાર, યા એકલો પડનાર, મયયતના 

શર�રના વચલા ભાગ સામ ેઊભો રહ�, અન ેજો 

મયયત �ીની હોય તો છાતી સામ ેઊભો રહ�. 

(૩) નમાઝ ેમયયત પડતી વળેા પગે ઉઘાડા હો�ુ.ં 

(૪) દર�ક તકબીર વળેા હાથો �ચા કરવા. 

(પ) નમાઝ પડનાર અન ેમયયત વચચ ેઓછામા ં

ઓ� ં�તર હો�ુ ંજોઈએ, ક� જો પવન �ંકાવાથી 

તનેા કપડામંા ંહરકત થાય તો ત ેજનાઝાન ેઅડ�. 

(૬) નમાઝ ેમયયત જમાઅત સાથ ેપડવી. 

(૭) નમાઝે મયયત પડાવનાર �ચ ેસાદ� તકબીર 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 598 

અન ે �ુઆઓ પડ�, જયાર� જમાઅતથી સાથે 

પડનાર ધીમ ેસાદ� પડ�. 

(૮) જમાઅતથી નમાઝ પડાતી હોય, તો મા�મૂ 

અગર એકલો પણ હોય, તો પણ ઈમામની 

પાછળ ઊભો રહ�. 

(૯) નમાઝે મયયતમા ં મયયત તમેજ મોઅમીનો 

માટ� વ� ુ�ુઆઓ કરવી. 

(૧૦) જમાઅતથી નમાઝે મયયત પડવાની હોય, 

તયાર� નમાઝ શ� કયાર પહ�લા ં તણ વાર 

“અસસલાત” કહ��ુ.ં 
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(૧૧) એવી જગયાએ નમાઝ ે મયયત પડવી ક� 

જયા ંલોકો નમાઝ ેમયયત માટ� વ� ુજતા હોય. 

(૧ર) હયઝવાળ� �ી અગર નમાઝ ે મયયતની 

જમાઅતમા ંજોડાય, તો અલગ એકલી ઊભી રહ�; 

અન ેજમાઅતની હરોળમા ંન જોડાય. 

મસઅલદ ૬૧૯ : મસ�દોમા ં નમાઝે મયયત 

પડવી મક�હ છે, પણ મ�સજ�ુલ હરામમા ંમક�હ નથી. 
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દફનના એ�કામ 

 

મસઅલદ ૬ર૦ : વા�જબ છે ક� મયયતને 

જમીનમા ં એવી ર�ત ે દફન કરવામા ં આવે ક� �થી કોઈ 

�ુગ�ધ બહાર ન ફ�લાય, અન ેફાડ� ખાનાર �નવરો કબર 

ખોદ�ન ેશર�ર બહાર ન લાવી શક�; અન ેજો એવો ભય 

હોય ક� ફાડ� ખાનાર �નવરો કબરન ેખોદ� મયયતન ેઈ� 

પહ�ચાડ� શકશે, તો એ કબરન ે પાક� ર�ત ે ચણી લવેી 

જોઈએ. 

મસઅલદ ૬ર૧ : અગર મયયતન ે જમીનમા 
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દફન કર� ુશ� ન હોય, તો તને ેદફન કરવાન ેબદલે  

કોઈ શબપટે�મા ંયા �રુ�રત ઓરડામા રાખી શકાય. 

મસઅલદ ૬રર : મયયતને કબરમા તનેા જમણા 

પાસા ઉપર એવી ર�ત ે�વુડાવ�ુ ંજોઈએ ક� તનેા શર�રનો 

સામનેો ભાગ �કબલા તરફ હોય. 

મસઅલદ ૬ર૩ : અગર કોઈ શખસ દ�રયાની 

�સુાફર� દરમયાન વહાણ વગેર�મા ં �જુર� �ય, તો જો 

શર�રમા ં સડો પદેા થવાનો ભય ન હોય અને તનેે 

વહાણમા ં અ�કુ સમય રાખવામા ં નડતર ઊભી ન થતી 

હોય, તો �કનાર� પહ�ચીન ે મયયત જમીનમા ં દફન કર�ુ ં
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જોઈએ, પણ અગર એવો ભય હોય ક� શર�રમા ંસડો પદેા 

થશે, તો વહાણ વગેર�મા ં જ તનેે �સુલ, �ુ�તૂ, કફન 

આ્યા બાદ નમાઝે મયયત બ�વી લાવવામા ં આવે, 

અન ેપછ� શબપટે�, સાદડ� વગેર�મા ંસરખી ર�ત ેબધં કર� 

અથવા વ�ટાળ�ન ે દ�રયામા ં ઉતારવામા ં આવે, અથવા 

કોઈ વજનદાર વસ� ુ પગ સાથ ે બાધંીન ે દ�રયામા ં

મયયતને �પુરત કરવામા ંઆવે; અન ેજો શ� હોય તો 

દ�રયામા ંએવી જગયાએ મયયતન ેઉતાર� ક� જયા ંતરત જ 

દ�રયાઈ પાણીઓનો િશકાર ન બન.ે 

મસઅલદ ૬ર૪ : જયાર� એવો ડર હોય ક� �ુશમન 
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કબરન ે ખોલી મયયતના નાક, કાન , ક� અનય અવયવો 

કાપીન ે બ�ેુરમતી કરશ,ે તો અગર �મુક�ન હોય તો 

ઉપરોકત મસઅલામા ંજણાવયા �જુબ મયયતન ેદ�રયાને 

�પુરત કરવી જોઈએ. 

મસઅલદ ૬રપ : મયયતન ે દ�રયામા ં �પુરત 

કરવા માટ� અથવા જ�ર� સજંોગમા ંકબરન ેપાક� ચણવા 

માટ� � ખચર આવશયક હોય, ત ે મયયતના અસલ 

માલમાથંી લઈ શકાશ.ે 

મસઅલદ ૬ર૬ : અગર કોઈ કા�ફર ઓરત 

�જુર� �ય અન ેતનેા પટેમા ંમર� ગય�ેુ ંબચ�ુ ંહોય ક� 
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�નો બાપ �સુલમાન હોય, તો તને ેકબરમા ંડાબા પાસા 

ઉપર �કબલાન ેપીઠ દઈ એવી ર�ત ે�વુડાવ�ુ ંજોઈએ ક� 

બચચા�ુ ં મો�ંુ �કબલા તરફ રહ�, અન ે એહતીયાતે 

�સુતહબની �એ અગર બચચામા ં હ� �વનો પવશે ન 

થયો હોય તો પણ મયયતને એ જ ર�ત ે �વુડાવવામા ં

આવ.ે 

મસઅલદ ૬ર૭ : �સુલમાનને કા�ફરોના 

કબસતાનમા ં અન ે કા�ફરન ે �સુલમાનોના કબસતાનમા ં

દફન કર�ુ ં�એઝ નથી. 

મસઅલદ ૬ર૮ : �સુલમાનની મયયતને એવી 
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જગયાએ દફન ન કર�ુ ંક� �થી તનેી બ�ેુરમતી થતી હોય, 

�મ ક� ગદંવાડની જગયાએ દફન કર�ુ ં�એઝ નથી. 

મસઅલદ ૬ર૯ : મયયતન ેગસબી જગયાએ દફન 

કર�ુ ંઅથવા મ�સજદ �વી જગયામા ં ક� � દફન િસવાય 

બી� કાય� માટ� વકફ હોય, �એઝ નથી. 

મસઅલદ ૬૩૦ : એક મયયતની કબર ખોલી 

તમેા ંબી� મયયતન ેદફન કર�ુ ં�એઝ નથી. િસવાય ક� 

એ કબર �બલ�ુલ �ૂની હોય અન ે તમેા ં દફન થયલે 

મયયત�ુ ંકોઈ િનશાન બાક� ન રહ�વા પામ�ુ ંહોય. 

મસઅલદ ૬૩૧ : મયયતના શર�રમાથંી � વસ� ુ
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�ટ� ગઈ હોય, અગરચ ે તનેા વાળ, નખ ક� દાતં �વી 

વસ�ઓુ હોય, તનેી સાથ ેદફન કર� લ�ેુ ંજોઈએ, અન ેજો 

એવી વસ�ઓુ મયયતન ે દફન કયાર પછ� મળે તો 

એહતીયાત ે લા�ઝમની �એ તને ે અલગ દફન કર�ુ ં

જોઈએ. �જટદગી દરમયાન � નખ ક� દાતં ઈનસાનથી �ટા 

પડ�, તને ેદફન કર� લ�ેુ ં�નુનત  છે. 

મસઅલદ ૬૩ર : અગર કોઈ શખસ �ૂવામા ંમર� 

�ય, અન ેતનેે �ૂવામાથંી બહાર લઈ આવવાની શ�તા 

ન હોય, તો �ૂવાના મોઢાન ેબધં કર� એ �ૂવાન ેજ એની 

કબર કરાર દ�વામા ંઆવ.ે 
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મસઅલદ ૬૩૩ : અગર કોઈ બચ� ુમાના પટેમા ં

મર� �ય, અન ે તનેા પટેમા ં રહ�વાથી માની �જટદગી 

ખતરામા ં હોય, તો તનેે �ટલી સહ�લાઈથી બની શક�, 

બહાર લઈ આવ�ુ ં જોઈએ, અન ે અગર મજ�રૂ�ના 

સજંોગમા ં�ડુદા બચચાન ે �ુકડ� �ુકડા કર�ુ ંપડ� તો તમેા ં

વાધંો નથી. પણ  અગર એ �ીનો ધણી કાબ�ેલયયત 

ધરાવતો હોય તો એ કામ તનેા ધણી મારફત ે કરાવ�ુ ં

જોઈએ, અન ે જો એ �મુક�ન ન હોય તો એ કામ એવી 

�ીન ેસ�પાય ક� � એ કામ ��મ આપવાની કાબ�ેલયયત 

ધરાવતી હોય, અન ેઅગર એ પણ શ� ન હોય તો કોઈ 
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પણ મહેરમ ��ુષ ક� � કા�બલ હોય ત ેએ કામન ે��મ 

આપ.ે જયાર� એ પણ �મુક�ન ન હોય તો કોઈ પણ 

નામહેરમ કા�બલ શખસ એ કામન ે��મ આપી શકશ.ે 

છેવટ� જો એ પણ શ� ન હોય તો કોઈ પણ શખસ, ચાહ� 

કા�બલ હોય ક� ન હોય, એ �ડુદા બચચાન ે બહાર લઈ 

આવી શક� છે. 

મસઅલદ ૬૩૪ : અગર મા �જુર� �ય અને 

તનેા પટેમા ં બચ�ુ ં �વ�ુ ં હોય, તો ચાહ� એ બચચાની 

સલામતી અન ે�વતા રહ�વાની આશા ન હોય, તો પણ 

જ�ર� છે  બને તટેલી સાવચતેી �ળવી મયયતને 
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ચીરવામા ં આવે, અન ે બચચાન ે બહાર લઈ આવયા બાદ 

મયયતને સીવી દ�વામા ંઆવે. 
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દફન માટ� �સુત�હ હાહતદ : 

મસઅલદ ૬૩પ : દફન માટ� �સુતહબ બાબતો 

નીચ ેજણાવલે બાબતો દફન માટ� �સુતહબ છે : 

(૧) �સુતહબ છે ક� કબરની �ડાઈ ઈનસાનના 

સર�રાશ કદ �ટલી હોય. 

(ર) મયયતને લોકોની વસાહતથી બને તટેલા 

ન�કના કબસતાનમા ં દફન કરવામા ં આવ,ે 

અલબ�, અગર �ૂર આવલે કબસતાનમા ં અ�કુ 

કારણોસર ફઝીલત હોય, �મક� એ કબસતાનમા ં

નકે લોકો દફન થયા હોય અથવા ફાતહેા પડવા 
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માટ� વ� ુ લોકો તયા ં જતા હોય, તો તયા ં દફન 

કર�ુ ં�સુતહબ છે. 

(૩) �સુતહબ છે ક� જનાઝાન ે કબરથી અ�કુ 

�તર� જમીન ઉપર રાખવામા ંઆવે; અન ેએવી 

ર�ત ે તણ વાર કર�ન ે ધીર� ધીર� કબરની ન�ક 

લઈ જવામા ંઆવ.ે દર�ક વાર જનાઝાને જમીન 

ઉપર રાખીન ેફર� �ચકવામા ંઆવે, અન ેચોથી 

વાર �ચક�ન ેકબરમા ંઊતારવામા ંઆવ.ે 

(૪) અગર મયયત ��ુષની હોય તો તી� વાર 

જનાઝાને એવી ર�ત ે�ચક� ક� ત�ેુ ંમા�ુ ંકબરના 
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છેડા તરફ હોય, �થી ચોથી વાર જયાર� કબરમા ં

ઉતારવા માટ� �ચક� તો પથમ મા�ુ ં કબરમા ં

વાર�દ થાય; અને  જો મયયત �ીની હોય તો 

તી� વાર �ચક�ન ેકબરના �કબલા તરફ રાખીને 

મયયતને તનેા પાસા પાસથેી કબરમા ંવાર�દ કર�; 

અન ે �ીની મયયતન ે કબરમા ં ઉતારતી વળેા 

કબર ઉપર ચાદર ક� કપ�ુ ંતાણી લ�ેુ ંજોઈએ. 

(પ) �સુતહબ છે ક� મયયતને ધીમથેી 

જનાઝામાથંી બહાર લઈ આવીને કબરમા ં

ઉતારવામા ંઆવે, અન ે� �ુઆઓ વાર�દ થઈ છે 
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ત ેદફન પહ�લા ંઅન ેદફન કરતી વળેા પઢવામા ં

આવ.ે 

(૬) મયયતને કબરમા ં �વુડાવી દ�ધા બાદ 

કફનની ગાઠંો ખોલી નાખવામા ં આવે; અન ે

મયયતના ગાલને માટ� ઉપર �કુવામા ં આવ.ે 

તયાર બાદ માટ� એકિતત કર� તનેા માથા નીચે  

ટ�કા�પ ેરાખવામા ંઆવ.ે 

(૭) �સુતહબ છે ક� લહદને બધં કરવા  પહ�લા ં

જમણો હાથ મયયતના જમણા ખભા ઉપર અન ે

ડાબો હાથ મયયતના ડાબા ખભા ઉપર રાખી તનેે 
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હલાવીન ેતણ વાર કાન પાસ ેકહ��ુ ં: 

ઈસમઅ ઈફ�મ યા ફદલાનહન 

ફદલાન 

અન ે “ફોલાન ઈબન ફોલાન”ની જગયાએ ત�ેુ ં

તથા તનેા બાપ�ુ ં નામ લ�ેુ,ં �મક� અગર 

મયયત�ુ ંનામ મોહમમદ અન ેબાપ�ુ ંનામ અલી 

હોય, તો કહ��ુ ં: ઈસમઅ, ઈફહમ, યા �હુમમદબન 

અલી. 

તયાર પછ� નીચ ે�જુબ પઢ�ુ ં: 

�લ અનત અલલ અ�ાદલલઝી 
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ફારકતના અલય�� િમન શ�ાદતે અલ 

લા એલા� ઈલલલલા�દ વ�દ� ૂ લા 

શર�ક લ� ૂ વ અ�હ મદ�મમદન 

સલલલલા�દ અલય�� વ આલે�� 

અહદદ� ૂ વ ર�લૂદ� ૂ વ સયયે�ુન 

નહીયયીનવ ખાતે�લુ �રુસલીન વ 

અ�ન અલીયયન અમી�લ �અુમેનીન 

વ સયયે�ુલ વસીયયીન વ એમામદિનફ 
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તરઝલલા�દ તાઅતદ� ૂ અલલ 

આલમીન. વ અ�નલ �સન વલ 

�સુયન વ અલીયયહનલ �સુયને વ 

મદ�મમદહન અલીયિયન વ 

જઅફરહન મદ�મમાદન વ �સૂહન 

જઅાફરન વ અલીયયહન �સૂા વ 

મદ�મમદહન અલીયિયન વ 

અલીયયહન મદ�મમાદન વલ 
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�સનહન અલીયિયન વલ કાએમલ 

�જુજતલ મ�ાદયય સલવા�લુલા�� 

અલયા�મ અઈમમ�લુ �અુમેનીન વ 

�દજ�ુલલા�� અલલ ખલક� અજમઈન 

વ અઈમમતક અઈમમતદ �દદન 

અહરા�ન યા (અહ� ત�ેુ ંઅન ેતનેા બાપ�ુ ં

નામ લ�ેુ)ં 

એઝા અતાકલ મલકાિનલ 
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મદકરરહાને ર�લૂયને િમન 

ઈનાદલલા�� તહારક વ તઆલા વ 

સઅલાક અન રબહેક વ અન 

નહીયયેક વ અન દ�નેક વ અન 

ક�તાહેક વ અન ાકબલતેક વ અન 

અઈમમતેક ફ લા તખફ વલા ત�ઝન 

વ �ુલ ફ� જવાહે��મા અલલા�દ જલલ 

જલાલદ� ૂ રબહી વ મદ�મમ�ુન 
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સલલલલા�દ અલય�� વ આલે�� 

નહીયયી વલ ઈસલામદ દ�ની વલ 

�ુરઆનદ ક�તાહી વલ કઅહતદ 

ાકહલતી વ અમી�લ �અુમેનીન 

અલીય�હુનદ અહી તાલેહીન એમામી 

વલ �સ�હુનદ અલીયયેિનલ �જુતહા 

એમામી વલ �સુય�હુનદ 

અલીયયેિનશશ��દદ હે કરહલાઅ 
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એમામી વ અલીય�નુ ઝય�લુ 

આહેદ�ન એમામી વ મદ�મમ�ુન 

હાક�રદ ઈલિમન નહીયયીન એમામી વ 

જઅફરદિનસસાદ�કદ એમામી વ �સૂલ 

કાઝેમદ એમામી વઅલીયયેિનર ર�ઝા 

એમામી વ મદ�મમદદિનલ જવાદદ 

એમામી વ અલીયયદિનલ �ાદ� 

એમામી વલ �સ�લુ અસકર�યયદ 
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એમામી વલ �જુજ�લુ �નુતઝરદ 

એમામી �ાઓલાએ સલવા�લુલા�� 

અલયા�મ અજમઈન અઈમમતી વ 

સાદતી વ કાદતી વ શદફઆઈ હેા�મ 

અતવલલા વ િમન અઅદાએા�મ 

અતહરરઓ ાફદ �ુનયા વલ આખેરતે 

�મુમ અઅલમ યા... 

(અહ� મયયત�ુ ંઅન ેતનેા બાપ�ુ ંનામ લ�ેુ)ં 
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અ� લલા� તહારક વ તઆલા 

નેઅમર રબહદ વ અ�ા મદ�મમદન 

સલલલલા�દ અલય�� વ આલે�� 

નેઅમર ર�લૂદ વ અ�ા અમીરલ 

�અુમેનીન અલીયયહને અહી 

તાલેહીન વ અવલાદ�લુ 

મઅ�મૂીનલ અઈમમતલ અ�દ અશર 

નેઅમલ અઈમમતદ વ અ� ૂ  મા �અ 
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હે�� મદ�મમ�ુન સલલલલા�દ અલય�� 

વ આલે�� �ક�ુન વ અ�લ મવત 

�ક�ુન વ સદઆલ �નુાકરન વ 

નક�ારન ાફલ કહર� �ક�ુન વલ હઅસ 

�ક�ુન વન નદ�રૂ �ક�ુન વસ સેરાત 

�ક�ુન વલ મીઝાન �ક�ુન વ 

તતાયદરલ કદતદહે �ક�ુન વલ જ�ાત 

�ક�ુન વન નાર �ક�ુન વ અ�ાસ 
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સાઅત આતેય�નુ લા રયહ ફ��ા વ 

અ� લલા� યહઅસદ મન ાફલ કદ�રૂ� 

અફા�મત યા (મયયત�ુ ંનામ લય)ે 

સબહતકલલા�દ �હલ કવ�લસ સાહેતે 

�દાકલલા�દ એલા સેરાિતમ 

�સુતક�િમન અરરફલલા�દ હયનક વ 

હયન અવલેયાએક ફ� �સુતકારરન 

િમન ર�મતે��. પછ� કહ��ુ ં: 
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અલલા�મુમ �ાફલ અરઝ અમ 

જનહય�� વસઈદ હે ����� એલયક વ 

લકક��� િમનક �રુ�ાનન અલલા�મુમ 

અફવક અફવક. 

(ભાષાતંર કરનારની નોટ : ઓરતો માટ� અરબી 

વયાકરણની �એ આ તલક�નમા ં� ��ૂચત ફ�રફાર 

છે, ત ે ઘણી �કતાબોમા ં વાર�દ છે, તનેે જોઈને 

પઢ�ુ.ં) 

મસઅલદ ૬૩૬ : �સુતહબ છેક� કબરમા ં
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મયયતન ે ઉતારનાર શખસ તહારતની સાથે હોય, અન ે

ઉઘાડ� માથે  તમેજ ઉઘાડ� પગે ઉતર�, અન ે કબરમાથંી 

બહાર આવતી વળેા મયયતના પગ પાસથેી નીકળે, અને 

�સુતહબ છે ક� મયયતના સગા-ં વહાલાઓ િસવાય બાક�ના 

લોકો હથળે�ના પાછલા ભાગમાથંી માટ� નાખ,ે અન ે

સાથ.ે..... “ ઈ�ા �લલલા�� વ ઈ�ા એલય�� 

રા�ઊન” પઢ�. 

અગર મયયત ઓરતની હોય, તો તનેે મહેરમ 

સગાઓં કબરમા ંઉતાર�, અન ેઅગર મહેરમ મો�ૂદ ન હોય 

તો પછ� બી�ં સગાઓં ઉતાર�. 
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મસઅલદ ૬૩૭ : �સુતહબ છે ક� કબરન ેચોરસ 

અથવા લબંચોરસ બનાવવામા ંઆવે, અન ેજમીનથી તનેી 

�ચાઈ ચાર �ગળાઓથી વ� ુ ન હોય, ઉપરાતં તનેા 

ઉપર એવી િનશાની રાખવી ક� �થી �લૂ ન થાય. 

�સુતહબ છે ક� કબર ઉપર પાણી નાખવામા ંઆવે, અન ે

પાણી ર�ડયા બાદ હાજર રહ�લાઓ કબર ઉપર હાથ રાખી, 

�ગળ�ઓ પહોળ� કર�ને  માટ�મા ંઘ�ચ,ે અન ે તયાર બાદ 

સાત વખત ‘�રૂએ ઈ�ા અનઝલના’ પઢ�, મયયત માટ� 

મગફ�રતની �ુઆ કર� અન ેઆ �જુબ �ુઆ પઢ� : 

અલલા�મુમ �ફ�લ અરઝ અન 
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જમહય�� વઅસઈદ એલયક ��� ૂ વ 

લકક��� િમનક ારઝવાનન વ અસાકન 

કહર� ુિમન  ર�મતેકા યા �ગુનીા� 

�હ�� અન ર�મતીન મન િસવાક. 

ઓરતોની કબર ઉપર ઉપરોકત �ુઆ આ ર�ત ે

પઢાશ ે:  

અલલા�મુમ �ફ�લ અરઝ અન 

જમહય�ા વઅસઈદ એલયક� ���ા વ 
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લકક��ા િમનક ારઝવાનન વ અસાકન 

કહર�ા િમન ર�મતેક મા �ગુિન�ા 

�હા� અન ર�મતીન િમન િસવાક 

મસઅલદ ૬૩૮ : જનાઝા સાથ ે આવલેા લોકો 

જયાર� ચાલયા �ય, તયાર�  �સુતહબ છે ક� મયયતનો વલી 

યા �ન ેવલીએ ઈ�ઝત આપી હોય ત ેઉપરોકત �ુઆઓ 

અન ેતલક�ન કબર પાસ ેપઢ�. 

મસઅલદ ૬૩૯ : દફન બાદ �સુતહબ છે ક� 

મયયતના શોકગસત સગાઓંને �દલાસો દ�વામા ંઆવે, પણ 
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જો �તૃ� ુ પામલેાન ે ઘણી �દુત વીતી ગઈ હોય અને 

�દલાસો દ�વાથી સગાઓને �ુ:ખની યાદ ફર� તા� થતી 

હોય, તો તમે ન કર�ુ ંબહેતર છે. 

એવી જ ર�ત ે �સુતહબ છે ક� તણ �દવસ �ધુી 

મયયતના ઘરવાળાઓન ેખોરાક પહ�ચાડવામા ંઆવે; અને 

તમેની સાથ ેયા તમેના ઘર� ખા�ુ ંમક�હ છે. 

મસઅલદ ૬૪૦ : �સુતહબ છે ક� ઈનસાન 

પોતાના �ુ�ંુબીજનોની મોત ઉપર, તમેા ં ખાસ ફકઝદંની 

મોત ઉપર સબર કર� અને જયાર� મયયતને યાદ કર� 

તયાર�....... “ ઈ�ા �લલલા�� વ ઈ�ા ઈલય�� 
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રા�ઉન” પઢ�; અન ે મયયત માટ� �ુરઆન ે મ�દની 

િતલાવત કર�; અન ે માતા-િપતાની કબરો ઉપર જઈ 

પોતાની હાજત ્દુા પાસે તલબ કર�. �સુતહબ છે ક� 

કબરન ેપાક� ચણ,ે �થી જલદ� ખ�ંડત ન થઈ �ય. 

મસઅલદ ૬૪૧ : એહતીયાતની �એ �ઈઝ 

નથી ક� ઈનસાન કોઈના મરવા ઉપર પોતાના ચહ�રાને, 

શર�રન ેજખમી કર� અથવા પોતાના વાળ ખ�ચીને ઉખડે�, 

પણ મા�ુ ંક� ચહ�રા�ુ ંપીટ�ુ ં�ઈઝ છે. 

મસઅલદ ૬૪ર : બાપ અન ેભાઈ િસવાય કોઈ 

બી�ના �તૃ� ુ ઉપર કપડા ં ફાડવા ં એહતીયાતની �એ 
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�ઈઝ નથી; અને એહતીયાતે �સુતહબ છે ક� એમના �તૃ� ુ

ઉપર પણ એવી ર�ત ેન વત�. 

મસઅલદ ૬૪૩ : અગર �ી મયયતના શોકમા ં

પોતાના ચહ�રાન ેજખમી કર� અન ેલોહ��હુાણ કર�, અથવા 

પોતાના વાળ ખ�ચીન ેઉખડે�, તો એહતીયાતે �સુતહબની 

�એ કફફારા �પ ેએક �લુામને આઝાદ કર�  અથવા દસ 

ફક�રોન ેઅનાજ આપ ેઅથવા પહ�રવા માટ� કપડા ંઆપ,ે 

એવી જ ર�ત ેઅગર કોઈ ��ુષ પોતાની �ી ક� ફરઝદંના 

ગમમા ંપોતાના કપડા ંફાડ� તો એ જ �ુકમ છે. 

મસઅલદ ૬૪૪ : એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� 
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મયયત ઉપર હદ ઉપરાતં �ચા અવા� ન રડ�. 
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નમાઝે વ�શત : 

મસઅલદ ૬૪પ : �નુાિસબ છે ક� દફનની પહ�લી 

રાત ે મયયત માટ� બ ે રકાત નમાઝ ે વહશત પઢવામા ં

આવે, અન ેતનેી ર�ત એ છે ક� પહ�લી રકાતમા ં�રૂએ હમદ 

બાદ એક વખત આય�લુ �ુરસી પઢ�; અન ેબી� રકાતમા ં

�રૂએ હમદ બાદ દસ વખત �રૂએ ઈ�ા અનઝલના પઢ� 

અન ેનમાઝ ખતમ કયાર બાદ કહ� : 

અલલા�મુમ સલલે અલા મદ�મમાદન વ 

આલે મદ�મમદ વહઅસ સવાહ�ા 
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એલા કહર� ફદલાન. ( ફોલાનની જગયાએ 

મયયત�ુ ંનામ લે�ુ)ં. 

મસઅલદ ૬૪૬ : નમાઝ ેવહશત દફનની પહ�લી 

રાત ેકોઈ પણ સમય ેપઢ� શકાય છે, પણ બહેતર છે ક� 

રાતના પહ�લા ભાગમા ંનમાઝ ેઈશા બાદ પડાય. 

મસઅલદ ૬૪૭ : અગર મયયતન ે દફન�કયા 

માટ� બી� �ૂરના શહ�રમા ંલઈ જવા�ુ ંહોય, અથવા કોઈ 

પણ બી� કારણોસર દફનમા ં ઢ�લ થાય, તો નમાઝે 

વહશત પડવા માટ� દફનની પહ�લી રાત �ધુી ઢ�લ કરવી 

જોઈએ. 
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દફન કયાર પછ� કહર ખદલવા િવષે : 

મસઅલદ ૬૪૮ : કોઈ પણ �સુલમાનની કબરને 

ખોદ�ન ેખોલવી, ચાહ� એ દ�વાનાની કબર હોય ક� નાના 

બાળકની, હરામ છે; પણ જો કબર એટલી �ૂની હોય ક� 

તમેા ં શર�ર�ુ ં કોઈ નામ-િનશાન બાક� ન રહવા પામ�ુ ં

હોય તો વાધંો નથી. 

મસઅલદ ૬૪૯ : ઈમામઝાદાઓ, શોહદા, 

ઓલમા અને નકે લોકોની કબર ગમે તટેલી �ૂની હોય, 

તને ેખ�ંડત કર�ુ ંહરામ છે, કારણ ક� તમે કર�ુ ંબ�ેુરમતી 

ગણાશ.ે 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 637 

મસઅલદ ૬પ૦ : અ�કુ સજંોગોમા ં કબર 

ખોલવી હરામ નથી, � નીચે �જુબ છે : 

(૧) જયાર� મયયતન ે ગસબી જમીનમા ં દફન 

કરવામા ં આવી હોય, અન ે એ જમીનનો મા�લક 

મયયત તયા ંહોય ત ેમાટ� ર�મદં ન થાય. 

(ર) જયાર� મયયત�ુ ંકફન યા કોઈ પણ વસ� ુક� 

� તનેી સાથે દફન થઈ ગઈ હોય, ગસબી હોય, 

અન ેમા�લક તે માટ� રા� ન હોય. 

એવી જ ર�ત ેમાલ ઉપર વા�રસોનો હકક હોય, તે 

માલ જો મયયત સાથ ેદફન થઈ ગયો હોય, અને 
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વા�રસો ર�મદં ન હોય ક� એ માલ કબરમા ંરહ�, 

તો કબર ખોલી શકાય. 

પણ અગર મયયત ેવિસયયત કર� હોય ક� �ુઆ, 

�ુરઆન અથવા વ�ટ� તનેી સાથે દફન થાય, 

અન ે અગર એ વિસયયત અમલ કરવા માટ� 

કાયદ�સર હોય, તો એ વસ�ઓુન ે બહાર લઈ 

આવવા માટ� કબર ન�હ ખોલી શકાય. 

(૩) જયાર� મયયત �સુલ દ�ધા વગર અથવા 

કફન આ્યા વગર દફન કરવામા ં આવી હોય, 

અથવા એવી �ણ થાય ક� � �સુલ અપા�ુ ંહ� ુ
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ત ેબાિતલ હ� ુ,ં અથવા કફન ઈસલામી શર�અત 

અ�સુાર નથી આપવામા ંઆવ�ુ,ં અથવા મયયત 

કબરમા ં �કબલા તરફ �વુડાવવામા ં ન આવી 

હોય, તો જો કબર ખોલવાથી બ�ેુરમતી ન થતી 

હોય, તો કબર ખોલવી હરામ નથી. 

(૪) અગર કોઈ એવો હક સા�બત કરવો હોય ક� 

� કબર ખોલવા કરતા ં વ� ુ મહતવ ધરાવતો 

હોય, અન ે મયયતના શર�રને જો�ુ ં જ�ર� થઈ 

પડ�, તો કબર ખોલવી હરામ નથી. 

(પ) અગર મયયત એવી જગયાએ દફન થઈ હોય 
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ક� તમે થવાથી તનેી બ�ેુરમતી થતી હોય, �મક� 

કા�ફરોના કબસતાનમા ં દફન થઈ હોય, અથવા 

એવી જગયાએ દફન થઈ હોય, જયા ં લોકો 

ગદંવાડ ક� કચરો ફ�કતા હોય , તો  કબર ખોલવી 

હરામ નથી. 

(૬) જયાર� કોઈ શરઈ કામ આવી પડ� ક� ��ુ ં

મહતવ કબર ખોદ�ન ે ખોલવા કરતા વ� ુ મહતવ 

�ણૂર હોય, �મક� અગર કોઈ હામલેા ઓરત દફન 

થઈ હોય અને તનેા પટેમા ંબચ� ુ�વતં હોય, તો 

એ બચચાનં ેબહાર લઈ આવવા માટ� કબર ખોલી 
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શકાય. 

(૭) જયાર� એવો ભય હોય ક� ફાડ� ખાનાર 

�નવર મયયતને ફાડ� ખાશ,ે અથવા પાણી�ુ ં�રૂ 

મયયતને તાણી જશ,ે અથવા  �ુશમન મયયતને 

કબરમાથંી બહાર કાઢશ,ે તયાર� કબર ખોલી 

શકાશ.ે 

(૮) અગર કોઈ મરનાર� વિસયત કર� હોય ક� 

દફન માટ� તનેા શર�રન ે એવી જગયાએ લઈ 

જવામા ં આવે, જયા ં મઅ�મૂીન 

અલયહ��સુસલામમાથંી કોઈ પણ મઅ�મૂ 
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અલયહ��સુસલામ�ુ ં હરમ છે. ( �મક� કરબલા, 

નજફ, કાઝમનૈ વગેર�) અને તમે કરવા જતા ં

મયયતની કોઈ બ�ેુરમતીનો સભંવ ન હોય, પણ 

તને ે�ણી-જોઈન ેક� �લૂથી બી� જગયાએ દફન 

કરવામા ંઆવે, તો બ�ેુરમતી ન થતી હોય તો એ 

પાક સથળે લઈ જવા માટ� કબર ખોલી શકાય. 
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��ુઈત �સુલદ 

 

મસઅલદ ૬પ૧ : ઈસલામી શર�અતમા ં અ�કુ 

�સુલો �સુતહબ તર�ક� િન�કુત છે, �ની નામાવલી નીચે 

�જુબ છે : 

�સુલે �ુ�આ્હ : �ુ�આ્તના �દવસે �સુલનો સમય 

નમાઝ ે�બુહની અઝાનથી લઈ �રૂજ આથમે તયા ં

�ધુી છે, અન ેબહેતર છે ક� એ ઝોહરના સમયની 

ન�ક બ�વી લાવવામા ંઆવે, અન ેજો ઝોહર 

�ધુી �સુલ ન કર�, તો �રુજ આથમ ેતયા ં�ધુીના 
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સમય દરમયાન બહેતર છે ક� અદા ક� કઝાની 

િનયયત �ા� વગર �સુલ કર�. અન ે � શખસ 

�ુ�આ્તના �દવસે �સુલ ન કર�, તનેા માટ� �સુતહબ 

છે ક� શિનવાર� સવારથી સાજં પડ� ત ે દરમયાન 

કઝાની િનયયતથી �સુલ કર�, અન ે � શખસન ે

�ણ થાય ક� �ુ�આ્રના �દવસે પાણી પા્ત ન�હ 

હોય તે ��ુવારના �દવસ ે ર�અન ( નકે કાયર 

બ�વી લાવવાની િનયયતથી) �સુલ કર� શકશ.ે 

�સુલ �ુ�આ્ન ઉતારતી વળેા નીચ ે �જુબ પઢ�ુ ં

�સુતહબ છે : 
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અશ�દદ અલ લા એલા� ઈલલલલા�દ 

વ�દ� ૂ લા શર�ક લ� ૂ વ અશ�દદ 

અ�  મદ�મમદન અહદદ� ૂવ ર�લૂદ� ૂ

અલલા�મુમ સલલે અલા મદ�મમાદન વ 

આલે મદ�મમાદન વજ અલની મેનત 

તવવાહીન વજ અલની મેનલ 

મદતત���ર�ન. 

ર થી ૭ માહ� �બુારક રમઝાનની ૧લી રાતે, 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 646 

૧૭મી રાત,ે ૧૯મી રાતના પહ�લા ભાગમા,ં ર૧મી રાતના 

પહ�લા ભાગમા,ં ર૩મી રાતના પહ�લા ભાગમા ંઅન ેર૪મી 

રાતના �સુલ �સુતહબ છે. 

૮ અન ે૯. ઈ�ુલ �ફત અને ઈ�ુલ હજના �દવસે 

�સુલ �સુતહબ છે, અન ે તનેો સમય નમાઝ ે �બુહની 

અઝાનથી લઈ મગ�રબ �ધુી છે, અન ેબહેતર છે ક� એ 

�સુલ નમાઝ ેઈદ પહ�લા કરવામા ંઆવ.ે 

૧૦-૧૧. ૮ મી અન ે૯મી �ઝલહજના �દવસે �સુલ 

કર�ુ ં�સુતહબ છે. 

૯મી તાર�ખ ેબહેતર છે ક� �સુલ ઝોહરના સમય ેકરવામા ં
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આવ.ે 

૧ર. મયયતને �સુલ અપાઈ ગયા બાદ શર�રના 

કોઈપણ ભાગથી તને ેઅડવા બાદ �સુલ �સુતહબ છે. 

૧૩. �સુલ ેએહરામ. 

૧૪. મકકાના હરમમા ંદાખલ થવા માટ� �સુલ. 

૧પ. મકકામા ંદાખલ થવા માટ�. 

૧૬. ખાન ેકઅબાની �ઝયારત માટ� �સુલ. 

૧૭. ખાનએ કઅબામા ંદાખલ થવા માટ� �સુલ. 

૧૮. �ટન ેનહર કરવા ક� ઘ�ટા- બકરાનં ે �ઝબહ 

વડ� �ુરબાની માટ� �સુલ. 
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૧૯. માથાના વાળ ઉતારવા (હલક) માટ� �સુલ. 

ર૦. મદ�નએ �નુવવરાના હરમમા ં દાખલ થવા 

માટ� �સુલ. 

ર૧. મદ�નએ �નુવવરાના હરમમા ં દાખલ થવા 

માટ� �સુલ. 

રર. પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� વ આલહે� 

વસલલમની મ�સજદમા ંદાખલ થવા માટ� �સુલ. 

ર૩. પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� વ આલહે� 

વસલલમની કબર� �બુારકન ે િવદાય કરવા માટ� 

�સુલ. 
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ર૪. �ુશમન સાથ ે�બુાહ�લા કરવા માટ� �સુલ. 

રપ. નવા જનમલેા બાળકન ે�સુલ. 

ર૬. ઈસતખેારા માટ� �સુલ. 

ર૭. વરસાદ માટ� �ુઆ કરવા માટ� �સુલ. 

મસઅલદ ૬પર : એ ઉપરાતં ફોકહાએ �સુતહબ 

�સુલમા ં ઘણા ં �સુલોનો ઉલલખે કય� છે, �માથંી અ�કુ 

નીચ ે�જુબ છે : 

૧. માહ� રમઝાનની એક� રાતોમા ં( એટલ ે ક� 

પહ�લી,તી�, પાચંમી, સાતમી વગેર�) ; અન ેઆખર� દસ 

રાતોમા;ં અન ે ર૩મી રાતના છેલલા ભાગમા ં �સુલ 
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�સુતહબ છે. 

ર. �ઝલહજની ર૪મી તાર�ખ ે�સુલ. 

૩. ઈદ� નવરોઝ ( ર૩, માચર), ૧પમી શાબાન, 

૯મી અન ે૧૭મી રબીઉલ અવવલ અન ેરપમી �ઝલકાદના 

�સુલ. 

૪. � ઓરત ેપોતાના શવહર િસવાય અનય માટ� 

્શુ�નૂો ઉપયોગ કય� હોય તનેા માટ� �સુલ. 

પ. � શખસ નશાની હાલતમા ં�તૂો હોય. 

૬. � શખસ ફાસંીની સ� જોવા �ય, અન ેસ� 

પામલેાને �ળૂ�એ લટકતા ંજોયો હોય, તનેા ઉપર �સુલ 
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�સુતહબ છે, પણ અગર ઈરાદા�વૂરક ન જોયો હોય અથવા 

મજ�રૂ�થી જોઈ લી�ુ ં હોય અથવા માત સારી �રૂવા 

ગયો હોય તો �સુલ �સુતહબ નથી. 

૭. મઅ�મૂીન (અ.સ.)ની �ઝયારતો માટ� �સુલ, 

ચાહ� એ �ૂરથી પડવામા ં આવે યા નઝદ�કથી, પણ 

એહતીયાત છે ક� આ બધા �સુલો  ર�અન (એક નકે કામ 

કરવાની િનયયતથી ) કરવામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ ૬પ૩ : � માણસ ે મસઅલા ન ં

૬પ૧મા ં દશારવલેા ં �સુતહબ �સુલોમાથંી કોઈ પણ એક 

�સુલ �ુ� હોય, તો � કાય�મા ંવ�ની જ�રત છે, �મક� 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 652 

નમાઝ વગેર�ને અદા કર� શકશ,ે પણ � �સુલો ર�અન 

�ા� હોય ત ેબાદ વ� કર�ુ ંજોઈએ, અન ેમાત �સુલ કાફ� 

ન�હ ગણાય. 

મસઅલદ ૬પ૪ : અગર કોઈ શખસ ઉપર અનકે 

�સુતહબ �સુલો હોય, અન ેઆ બધા �સુલોની િનયયતથી 

એક જ વાર �સુલ કર� તો કાફ� ગણાશ.ે 
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તયમ�મુ�ુ ંહયાન 

 

સાત સજંોગોમા ં વ� અને �સુલને બદલે 

તયમ�મુ કર�ુ ંજોઈએ. 

૧. એક : જયાર� વ� અથવા �સુલ માટ� �રૂ� ુ ં

પાણી હાિસલ કર�ુ ં�મુક�ન ન હોય. 

મસઅલદ ૬પપ : અગર ઈનસાન કોઈ વસાહત 

અન ેઆબાદ�ની જગયાએ રહ�તો હોય, તો વ� અન ે�સુલ 

માટ� પાણી મળેવવા જયા ં�ધુી તદન િનરાશ ન થાય તયા ં

�ધુી સતત પયાસ કરવો જોઈએ, અન ેજો એ જગંલમા ંક� 
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જયા ં આબાદ� ન હોય એવા સથળે હોય, તો રસતામા ં

અથવા એ જયા ં રોકાયો હોય તનેી અતરાફમા ં પાણીની 

તલાશ કર�. 

એહતીયાત ેલા�ઝમની �એ અગર જમીન ટ�કરાળ 

યા ઢાળવાળ� હોય અથવા ગીચોગીચ ઝાડો હોય, �ને 

કારણ ેરસતો કાપી પાણીની શોધમા ં�શુક�લી નડ�, તો તવેા 

સજંોગમા ંચાર� તરફ એક તીર કામઠાથી ફ�કવામા ં�ટ�ુ ં

�તર કપાય તયા ં �ધુી તપાસ કરવી જોઈએ(લગભગ 

ર૦૦ પગલા)ં; અન ે જો જમીન સપાટ હોય તો દર�ક 

�દશાએ બ ેતીર ફ�કવા �ટલા �તર �ધુી તપાસ કરવી 
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જોઈએ. 

મસઅલદ ૬પ૬ : અગર ચાર �દશાઓમાથંી 

અ�કુ તરફ સપાટ જમીન હોય, અન ેઅ�કુ તરફ ઢાળ 

હોય ક� �ચાઈ હોય, તો � ભણી સપાટ હોય તયા ંબે તીર 

અન ે જયા ં સપાટ ન હોય તયા ં એક તીરના �તર �ધુી 

તપાસ કરવી જોઈએ. 

મસઅલદ ૬પ૭ : � �દશાએ ખાતી હોય ક� પાણી 

ન�હ હોય, એ �દશાએ પાણીની તપાસ કરવી લા�ઝમ 

નથી. 

મસઅલદ ૬પ૮ : અગર નમાઝનો સમય તગં ન 
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હોય, અન ે પાણી હાિસલ કરવા માટ� સમય હોય, તો 

ઈ�તમનાન અથવા યક�નની હાલતમા ં અસાધારણ �તર 

�ધુી �ૂર જ�ુ ંપડ� તો જ�ુ ંજોઈએ, િસવાય ક� એટલ ે �ૂર 

�ધુી જવામા ં અસહ તકલીફ હોય અથવા પાણી એટલ ે

�ૂર હોય ક� ઈનસાન માટ� કહ� શકાય ક� ત ેપાણીથી મહ��મ 

છે, એવી જ ર�ત ે જો ઈનસાનને માત �મુાન હોય ક� 

ફલાણી �ૂર જગયાએ પાણી હશ,ે તો તયા ં�ધુી જ�ુ ંજ�ર� 

નથી. 

મસઅલદ ૬પ૯ : લા�ઝમ નથી ક� પાણીની 

તપાસ માટ� ઈનસાન પોતે નીકળે, બલક� કોઈ પણ િવ�વા� ુ



તવઝી�લુ મસાઈલ - 657 

શખસન ેત ેમાટ�  મોકલી શક� છે; અન ેઆવી િપર�સથિતમા ં

એક જ શખસ અનકે વતી તપાસ અથ� �ય તો કાફ� છે. 

મસઅલદ ૬૬૦ : અગર કોઈન ે�મુાન હોય ક� 

પોતાના સફરના સામાનમા ંયા મનઝીલમા ંયા મનઝીલ ક� 

કાફલામા ંપાણી છે, તો જયા ં�ધુી એન ેસતંોષ ન થાય ક� 

પાણી નથી, અથવા પાણી મળેવવાથી નાઉમમીદ ન થઈ 

�ય, તયા ં�ધુી તપાસ ચા� ુરાખવી જોઈએ. 

મસઅલદ ૬૬૧ : અગર કોઈ શખસ નમાઝના 

સમય પહ�લા પાણીની તપાસ કર� નાકામ થયો હોય, અન ે

નમાઝના સમયે તયા ંજ હાજર હોતા એને �મુાન થાય ક� 
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કદાચ પાણી હાિસલ થઈ શકશે, તો એહતીયાતે �સુતહબ 

છે ક� ફર� વાર પાણીની તલાશ માટ� �ય. 

મસઅલદ ૬૬ર : અગર કોઈ શખસ નમાઝનો 

સમય દાખલ થઈ ગયા બાદ પાણીની તપાસ કર� નાકામ 

થાય, અન ે તયા ં જ હાજર હોતા ં બી� નમાઝનો સમય 

દાખલ થાય, તો જો એન ે �મુાન થાય ક� કદાચ પાણી 

મળ� શકશ ે તો એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� ફર� વાર 

પાણીની તલાશ માટ� �ય. 

મસઅલદ ૬૬૩ : અગર નમાઝનો સમય તગં 

હોય અથવા ચોર ક� ફાડ� ખાનાર પાણીનો ભય હોય 
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અથવા તપાસ માટ� જવામા ં અસહ તકલીફ હોય, તો 

પાણીની તપાસ કરવી લા�ઝમ નથી. 

મસઅલદ ૬૬૪ : અગર કોઈ શખસ પાણીની 

તલાશ ન કર�, અન ેનમાઝનો સમય તગં થઈ �ય, તો 

અગરચ ેતલાશ માટ� નીકળતા ંપાણી પા્ત થ�ુ ંહોત, તો 

પણ એની નમાઝ તયમ�મુથી સહ�હ ગણાશે, પણ 

�નુહેગાર થયો ગણાશે. 

મસઅલદ ૬૬પ : અગર કોઈ શખસન ેખાતી હોય 

ક� પાણી હાિસલ ન�હ કર� શક�, અન ેપાણીની તપાસ ન 

કર�; અન ેતયમ�મુથી નમાઝ પડ� લીધા બાદ તને ેખબર 
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પડ� ક� તપાસ કર� હોત, તો પાણી હાિસલ થઈ શકતે, તો 

એવા સજંોગોમા ં એહતીયાતે લા�ઝમ છે ક� એ પાણીથી 

વ� કર�ન ેફર� નમાઝ પડ�. 

મસઅલદ ૬૬૬ : અગર કોઈ શખસ પાણીની 

�રૂ� તલાશ કયાર બાદ િનરાશ થઈ ગયો હોય, અન ે

તયમ�મુથી નમાઝ પઢ� લીધા બાદ તનેે ખબર પડ� ક� � 

જગયાએ તપાસ કર� હતી તયા ંપાણી હ� ુ,ં તો એ શખસની 

નમાઝ સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૬૬૭ : અગર કોઈ શખસન ેખાતી હોય 

ક� નમાઝનો સમય તગં છે, અન ે પાણીની તપાસ કયાર 
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વગર તયમ�મુથી નમાઝ પડ�, અન ે તયાર બાદ નમાઝ 

કઝા થયા પહ�લા ં તને ે જણાય ક� તનેી પાસ ે પાણીની 

તલાશ માટ� �રૂતો સમય હતો, તો એહતીયાત ેવા�જબ છે 

ક� ફર�થી નમાઝ પઢ�.  

મસઅલદ ૬૬૮ : અગર કોઈ શખસ નમાઝનો 

સમય દાખલ થયા બાદ વ�ની હાલતમા ંહોય, અન ેએ 

�ણતો હોય ક� જો વ�ને બાિતલ કરશ ેતો પાણી મળેવ�ુ ં

�શુક�લ છે અથવા એ ક� ફર� વાર વ� ન�હ કર� શક�, તો 

એહતીયાત ે વા�જબ છે ક� શ� હોય તયા ં �ધુી પોતાના 

વ�ને ન તોડ�, પણ અગર એ પોતાની પતની સાથે સભંોગ 
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કરવા માગેં તો કર� શક�, અગરચ ેતને ેખબર હોય ક� �સુલ 

ન�હ કર� શક�. 

મસઅલદ ૬૬૯ : અગર કોઈ શખસ નમાઝના 

સમય પહ�લા ંબા વ� હોય ; અન ેએ �ણતો હોય ક� જો 

વ� બાિતલ કરશ ેતો ફર� પાણી હાિસલ ન�હ થાય, તો 

અગર વ� બાક� રાખી શકતો હોય, તો એહતીયાતે 

વા�જબ છે ક� તને ેબાિતલ ન કર�. 

મસઅલદ ૬૭૦ : એક શખસ પાસ ેઅગર એટ�ુ ં

જ પાણી હોય ક� એનાથી વ� યા �સુલ કર� શક�, અન ે

�ણતો હોય ક� એ પાણી ઢોળ� લવેા બાદ ફર� પાણી ન�હ 
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મળ� શક�, તો અગર નમાઝનો સમય દાખલ થઈ ��ૂો 

હોય તો પાણીન ે ઢોળ� દ��ુ ં હરામ છે, એહતીયાત ે

વા�જબની �એ નમાઝનો સમય દાખલ થયા પહ�લા ંપણ 

એ પાણી ન ઢોળ�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ૬૭૧ : અગર કોઈ શખસ �ણતો હોય 

ક� ફર� પાણી ન�હ મળે, ત ેછતા ંનમાઝનો સમય દાખલ 

થઈ ગયા બાદ પોતાના વ� ન ે બાિતલ કર� અથવા 

પાણીન ેઢોળ� નાખ,ે તો અગરચે �નુગેાર ગણાશે, પરં� ુ

તયમ�મુ સાથે � નમાઝ પઢશ ે એ નમાઝ સહ�હ છે ; 

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� એ નમાઝની કઝા પણ આપ.ે 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 664 

ર. હે 

મસઅલદ ૬૭ર : અગર કોઈ શખસ ઘડપણ ક� 

કમજોર�ને કારણ,ે ચોરની બીક� અથવા ફાડ� ખાનાર 

�નવર વગેર�ના ખોફથી અથવા �ૂવામાથંી પાણી 

ખ�ચવા�ુ ંસાધન ન હોવાથી પાણી ન મળેવી શક�, તો ત ે

તયમ�મુ કરશ,ે એવી જ ર�ત ે � શખસન ે પાણી 

મળેવવામા ં અસહ મહ�નત કરવી પડતી હોય, તો એ 

તયમ�મુ કરશે, પરં� ુ આ સજંોગમા ં કપટ વઠે�ને પાણી 

હાિસલ કર� અન ેતયમ�મુને બદલ ેવ� કર�, તો એ વ� 

સહ�હ ગણાશ.ે 
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મસઅલદ ૬૭૩ : અગર �ૂવામાથંી પાણી ખ�ચી 

લાવવા માટ� ડોલ, રસસી વગેર� જ�ર� સાધનોની જ�રત 

હોય ત ેલાચાર�એ ખર�દ�ુ ંપડ� અથવા ભાડ� લ�ેુ ંપડ�, તો 

અસાધારણ �કટમત �કૂવીન ેપણ ત ેહાિંસલ કર�ુ ંજોઈએ, 

એવી જ ર�તે અગર પાણી અસાધારણ �કટમત ે વચેા� ુ ં

મળ�ુ ં હોય, તો ત ે મળેવ�ુ ં જોઈએ ; પણ જો �કટમત 

એટલી મ�ધી હોય ક� ઈનસાનની માલી હાલત માટ� 

�કુસાનકતાર હોય, તો પાણી મળેવ�ુ ંલા�ઝમ નથી. 

મસઅલદ ૬૭૪ : જો પાણી મળેવવા માટ� 

લાચાર�એ કરજ લ�ેુ ંપડ�ુ ં હોય તો કરજ લ�ેુ ંજોઈએ, 
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પણ જો કોઈ શખસન ે ખાતી અથવા �મુાન હોય ક� એ 

કરજ ભરપાઈ ન�હ કર� શક�, તો કરજ લ�ેુ ંવા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૬૭પ : અગર પાણી મળેવવા ખાતર 

�ૂવો ખોદવામા ં વધાર� પડતી મહ�નત ન હોય, તો �ૂવો 

ખોદવો જોઈએ. 

મસઅલદ ૬૭૬ : અગર કોઈ શખસ કોઈ પણ 

એહસાન જતાવયા વગર પમાણસર પાણી આપતો હોય, 

તો તનેી પાસથેી એ સવીકાર� લ�ેુ ંજોઈએ. 

૩. તર 

મસઅલદ ૬૭૭ : અગર કોઈ શખસન ેભય હોય 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 667 

ક� પાણીના ઉપયોગથી તનેી �ન ખતરામા ં �કૂાશે, 

અથવા એવી બીક હોય ક� પાણીથી એ બીમાર પડશ ે

અથવા કોઈ ખોડ-ખાપંણ ઉપ�સથત થશ,ે અથવા એ ક� 

તનેી બીમાર� લબંાશ ેયા વ� ુજોર પકડશ ેયા ઈલાજમા ં

તકલીફ નડશે, તો એવા સજંોગોમા ંતયમ�મુ કરશ.ે 

પણ અગર એ પાણીથી થતા �કુસાનન ે�ૂર કર� 

શકતો હોય, �મક� પાણીન ેગરમ કરવાથી વ�ની શ�તા 

હોય અથવા �સુલ કર� શકતો હોય, તો પછ� એ �જુબ 

વતર�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ૬૭૮ : લા�ઝમ નથી ક� ઈનસાન ખાતી 
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કર� ક� પાણી એના માટ� �કુસાનકારક છે ક� ન�હ, બલક� જો 

એન ે�મુાન હોય ક� પાણી તને ે�કુસાન પહ�ચાડશે, અને 

એ �મુાન સામાનય નજર� વયાજબી લખેા� ુ ં હોય, અન ે

એન ે કારણ ે એક �તની બીક તનેામા ં જનમ ે તો તે 

તયમ�મુમ કરશે. 

મસઅલદ ૬૭૯ : � માણસન ે �ખના દદરની 

બીમાર� હોય અન ેપાણી તનેા માટ� �કુસાનકતાર હોય, તો 

એ માણસ ેતયમ�મુમ કર�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ૬૮૦ : અગર કોઈ શખસ ખાતી�વૂરક 

યા બીકથી એમ ધાર� ક� પાણી તનેા માટ� �કુસાનકતાર છે, 
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અન ેતયમ�મુ કર�, પણ નમાઝ પહ�લા ંએન ે�ણ થાય ક� 

પાણી �કુસાનકતાર નથી, તો તયમ�મુ બાિતલ થશ ે; અન ે

અગર નમાઝ બાદ એવી �ણ થાય તો �સુલ અથવા વ� 

કર�ન ેફર�વાર નમાઝ પઢશ.ે 

મસઅલદ ૬૮૧ : અગર કોઈ શખસન ેખાતી હોય 

ક� પાણી તનેા માટ� �કુસાનકારક નથી, અન ે �સુલ યા 

વ� કયાર બાદ તને ે�ણ થાય ક� પાણી �કુસાનકતાર હ� ુ,ં 

તો ત�ેુ ંવ� અન ે�સુલ બાિતલ છે. 

૪. ચાર 

મસઅલદ ૬૮ર : અગર એક શખસન ેએવો ભય 
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હોય ક� પાણીન ે વ� અથવા �સુલ માટ� વાપયાર બાદ 

્યાસન ે કારણે એ સકંટમા ં �કુાશે, તો એવા શખસે 

તયમ�મુ કર�ુ ંજોઈએ, પણ તનેા માટ� તર શરતદ છે : 

(અ) પાણીને વ� ક� �સુલ માટ� ઉપયોગમા ં

લવેાથી તાતકા�લક યા પછ�થી એ ્યાસન ેકારણ ે

હલાક થઈ �ય અથવા બીમાર�નો ભોગ બને 

અથવા અસહ સકંટમા ં�કુાય. 

(હ) � લોકોની સભંાળ અને રરણ તનેા ઉપર 

વા�જબ હોય, એ લોકો માટ� ભય હોય ક� પાણી ન 

હોવાથી હલાક થશ ેયા બીમાર પડશ.ે 
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(જ) અનય �વ માટ�, ચાહ� એ ઈનસાન હોય ક� 

હયવાન, અગર ભય લાગે ક� એ હલાક થશે 

અથવા બીમાર પડશ ેઅથવા એ લોકોની બતેાબી 

અસહ થશે, તો ચાહ� એ �વ મોહતરમ હોય ક� 

ન હોય, તયમ�મુ કર� લ�ુ ંજોઈએ. 

ઉપરોકત તણ સજંોગો િસવાય પાણીની 

મો�ૂદગીમા ંતયમ�મુ �ઈઝ નથી. 

મસઅલદ ૬૮૩ : અગર કોઈ શખસ પાસે વ� 

અથવા �સુલ માટ� પાક પાણી હોવા ઉપરાતં પીવા માટ� 

ન�સ પાણી હોય, તો એ પીવા માટ� પાક પાણી રાખશે 
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અન ેતમમ�મુમથી નમાઝ પડશ.ે 

પણ અગર પીવા�ુ ંપાણી પોતાના સબંધંીઓ માટ� જ�ર� 

હોય, તો એ શખસ પાક પાણીથી વ� યા �સુલ કર� શકશે, 

અગરચ ેસબંધંીઓ ્યાસને સતંોષવા માટ� ન�સ પાણી 

ઉપયોગમા ં લય,ે બલક� અગર એ સબંધંીઓન ેન�સતની 

ખબર ન હોય અથવા ન�સ પાણીથી પરહ�ઝ ન કરતા 

હોય, તો પછ� લા�ઝમ છે ક� પોત ેપાક પાણીન ેવ� યા 

�સુલ માટ� વાપર�. 

એવી જ ર�તે અગર પીવા માટ� હયવાન ક� નાબા�લગ 

બચચાન ે ન�સ પાણી દ��ુ ં પડ� તો દ� અન ે પોત ે પાક 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 673 

પાણીથી વ� અન ે�સુલ ��મ આપ.ે 

પ. પાચં 

મસઅલદ ૬૮૪ : � માણસ�ુ ં શર�ર અથવા 

કપડા ંન�સ હોય, અન ેપાણી એટ�ુ ંથો�ુ ંહોય ક� વ� યા 

�સુલ કરવા જતા ંશર�ર ક� કપડાનં ેપાક ન કર� શક�, તો 

એવા સજંોગમા ંએ શર�ર યા કપડાનં ેપાક કરશ ે ; અને 

તયમ�મુથી નમાઝ પડશે, પણ અગર તયમ�મુ કરવા 

માટ� જોઈતી વસ�ઓુમાથંી કોઈ પણ મો�ૂદ ન હોય, તો 

પછ� પાણીન ે વ� અથવા �સુલ માટ� વાપરશે, અને 

ન�સ શર�ર ક� કપડા ંસાથ ેનમાઝ અદા કરશે. 
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૬. છ 

મસઅલદ ૬૮પ : અગર કોઈ શખસ પાસે એ�ુ ં

પાણી ક� ઠામ હોય ક� �નો ઉપયોગ હરામ છે, અન ેએ 

િસવાય બી�ુ ંપાણી ક� ઠામ ન હોય, �મક� અગર પાણી ક� 

ઠામ ગસબી હોય અન ેએ િસવાય પાણી અને ઠામ મો�ૂદ 

ન હોય, તો એ શખસ વ� અન ે�સુલને બદલ ેતયમ�મુ 

કરશ.ે 

૭. સાત 

મસઅલદ ૬૮૬ : જયાર� નમાઝનો સમય એટલો 

તગં હોય ક� વ� ક� �સુલ કરવા જતા ંઆખી નમાઝ યા 
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એનો અ�કુ ભાગ કઝા થઈ �ય, તયાર� તયમ�મુ કર�ુ ં

જોઈએ. 

મસઅલદ ૬૮૭ : અગર કોઈ શખસ �ણી ��ુન ે

નમાઝ પડવામા ંએટલી ઢ�લ કર� ક� વ� યા �સુલ માટ� 

સમય બાક� ન રહ� તો એ �નુહેગાર છે, પણ તયમ�મુ 

કર�ન ે � નમાઝ એ પઢશે એ નમાઝ સહ�હ છે, જો ક� 

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� એ નમાઝની કઝા આપ.ે 

મસઅલદ ૬૮૮ : અગર કોઈન ેશક હોય ક� વ� 

યા �સુલ કરવા જતા ંનમાઝનો વખત બાક� રહ�શ ેક� ન�હ, 

તો એ તયમ�મુ કરશ.ે 
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મસઅલદ ૬૮૯ : � શખસ નમાઝના વખતની 

તગંીન ે કારણે તયમ�મુ કર�, અન ે નમાઝ બાદ વ� 

કરવાની આવશયકતા હોવા છતા ંવ� ન કર�, એટલ ે�ધુી 

ક� પાણી હાથમાથંી જ�ુ ં રહ�, તો અગર હ� તનેા માટ� 

તયમ�મુનો �ુકમ બાક� હોય, તો એ બી� નમાઝો માટ� 

ફર� તયમ�મુ કરશ,ે અગરચે ત�ેુ ંપહ��ુ ંતયમ�મુ બાિતલ 

ન થ�ુ ંહોય. 

મસઅલદ ૬૯૦ : અગર કોઈ શખસ પાસે પાણી 

હોય, પણ નમાઝના સમયની તગંીને કારણ ે તયમ�મુ 

કર�ન ેનમાઝ પઢ�, અન ેએ દરમયાન પાણી હાથમાથંી જ�ુ ં
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રહ�, તો અગર તનેા ઉપર હ� તયમ�મુનો �ુકમ લા� ુ

પડતો હોય, તો એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� એ બી� 

નમાઝો માટ� નવસેરથી તયમ�મુ કર�. 

મસઅલદ ૬૯૧ : અગર કોઈ શખસ પાસે એટલો 

જ સમય હોય ક� વ� યા �સુલ કર�ન ેનમાઝ �સુતહબ 

કાય� િવના સમયની �દર અદા કર�, �મક� એકામહ 

અથવા �ુ�તૂ ન પડ�, તો એવા માણસ ેવ� અથવા �સુલ 

કર�ન ે�સુતહબ કાય� વગર નમાઝ પડવી જોઈએ, બલક� 

અગર �રૂો પડવા �ટલો પણ સમય ન હોય, તો એ 

માણસે વ� યા �સુલ કર�ુ ંજોઈએ ; અન ેનમાઝને �રૂો 
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પઢયા વગર અદા કર�ુ ંજોઈએ. 
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� વસ�ઓુ ઉપર તયમ�મુ કર�ુ ં�ુરસત (સ���) 

છે : 

મસઅલદ ૬૯ર : તયમ�મુ માટ�, ર�તી, ઢ�લા 

અન ેપતથર ઉપર થઈ શક� છે ; પણ એહતીયાત ે�સુતહબ 

છે ક� જયા ં�ધુી માટ� પા્ય હોય તયા ં�ધુી બી� કોઈ 

વસ� ુઉપર તયમ�મુ ન કરવામા ંઆવે, માટ� ન હોય તો 

ર�તી યા ઢ�લાનો ઉપયોગ થવો જોઈએ, અન ે જો એ ન 

હોય તો પછ� પતથર ઉપર તયમ�મુ કર�. 

મસઅલદ ૬૯૩ : �નૂાના પતથર ઉપર તમેજ 

�્સમ ઉપર તયમ�મુ સહ�હ ગણાશે; એવી જ ર�તે � 
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રજકણ ગાલીચા ઉપર ક� કપડા ંઉપર એકિતત થાય છે, તે 

અગર એટલા પમાણમા ંહોય ક� તને ેબાર�ક માટ� તર�ક� 

ઓળખી શકાય તો તનેા ઉપર તયમ�મુ થઈ શકશ,ે 

અગરચ ે એહતીયાત ે �સુતહબની �એ જયાર� કોઈ પણ 

�તની મજ�રૂ� ન હોય તયાર� એ રજકણ વગેર� ઉપર 

તયમ�મુ ન કરવામા ં આવે, એવી જ ર�ત ે ઈખતીયારની 

હાલતમા ં પકાવવામા ં આવલેા �નૂા, �્સમ , �ટ અને 

ખાણમાથંી નીકળેલા પતથરો, �મક� અક�ક ઉપર તયમ�મુ 

ન કરવામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ ૬૯૪ : અગર કોઈ પણ સજંોગે �ળૂ, 
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ર�તી, માટ�, ક� પતથર હાિંસલ ન થાય, તો ભીની માટ� 

ઉપર તયમ�મુ કર�ુ ંજોઈએ, અન ેજો એ પણ ન મળે તો 

પછ� ગાલીચા, કપડા ંઉપર � સાધારણ રજ બસેે છે, ચાહ� 

એ બ�ુજ ઓછા પમાણમા ંહોય, તનેા ઉપર તયમ�મુ કર�, 

અન ે જો ઉપરોકત કોઈ પણ વસ� ુ પા્ય ન હોય તો 

એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� તયમ�મુ િવના નમાઝ પડ�, 

પણ ત ેપછ� તનેી કઝા આપવી વા�જબ છે. 

મસઅલદ ૬૯પ : અગર કોઈ શખસ ગાલીચા 

વગેર� �વી વસ� ુન ેઝટકો આપીન ે�ળૂ ભગેી કર� શકતો 

હોય, તો પછ� માત રજ લાગેલી વસ�ઓુ ઉપર તયમ�મુ 
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બાિતલ ગણાશે, એવી જ ર�ત ે અગર ભીની માટ�ને 

�કુવીન ેતમેાથંી �ળૂ મળેવી શકતો હોય તો ભીની માટ� 

ઉપર તયમ�મુ બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૬૯૬ : અગર એક શખસ પાસ ેપાણી 

ન હોય પણ એન ે બદલ ે બરફ હોય, �ન ે પીગળાવીને 

પાણી મળેવી શકતો હોય તો તનેા ઉપર જ�ર� છે એ 

બરફન ેપીગળાવીને એ પાણીથી વ� કર� અથવા �સુલ 

બ�વી લાવે, પણ જો એ �મુક�ન ન હોય અન ેતયમ�મુ 

કરવા લાયક વસ�ઓુમાથંી કોઈપણ વસ� ુમો�ૂદ ન હોય, 

તો નમાઝને તનેા સમય બાદ કઝા �પે બ�વી લાવ,ે 
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અન ે બહ�તર એ છે ક� બરફથી  જ વ� અથવા �સુલના 

ભાગોને ભીના કર�; અન ેજો એ પણ શ� ન હોય તો પછ� 

બરફ ઉપર તયમ�મુ કર� સમયની �દર નમાઝ અદા 

કર�. 

મસઅલદ ૬૯૭ : અગર �ળૂ યા ર�તીમા ં ��ંુૂ 

ધાસ યા એવી વસ� ુભળેસળે કરવામા ંઆવ ેક� � વસ� ુ

ઉપર તયમ�મુ બાિતલ છે, તો એવી �ળૂ વગેર�થી 

તયમ�મુ સહ�હ ન�હ ગણાયમ, પણ જો એ ભળેસળે 

કરવામા ંઆવલેી વસ��ુુ ંપમાણ એટ�ુ ંઓ� ંહોય ક� �ળૂ, 

ર�તીમા ં તનેી �ુદ� પરખ ન થઈ શક� તો એવી �ળૂ ક� 
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એવી ર�તી ઉપર તયમ�મુ સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૬૯૮ : અગર કોઈ શખસ પાસે 

તયમ�મુ કર� શક� એવી વસ� ુમો�ૂદ ન હોય, તો શ� 

સજંોગમા ંતનેી ખર�દ વગેર� માટ� પયોજન કર�ુ ંજ�ર� છે. 

મસઅલદ ૬૯૯ : માટ�ની �દવાલ ઉપર 

તયમ�મુ સહ�હ છે; અન ેએહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� �કુ� 

જમીન ક� �ળૂની મો�ૂદગીમા ંભીની માટ� ક� જમીન ઉપર 

તયમ�મુ ન કરવામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ ૭૦૦ : � વસ� ુ ઉપર તયમ�મુ 

કરવામા ંઆવ ેત�ેુ ંપાક હો�ુ ંજ�ર� છે, અન ેઅગર એવી 
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વસ� ુપાક મો�ૂદ ન હોય તો નમાઝન ેત ેવખતે વા�જબ 

નથી, પણ તનેી કઝા આપવી પડશ,ે અન ેબહેતર છે ક� 

સમયની �દર પણ નમાઝ પડ�. 

મસઅલદ ૭૦૧ : અગર ખાતી હોય ક� ફલાણી 

વસ� ુઉપર તયમ�મુ સહ�હ છે; અન ેતનેા ઉપર તયમ�મુ 

કર� લીધા બાદ ખબર પડ� ક� તનેા ઉપર કરવામા ંઆવલે 

તયમ�મુ બાિતલ હ� ુ,ં તો એ તયમ�મુથી �ટલી નમાઝો 

પડ� હોય ત ેસવર ફર� પડ� લવેી જોઈએ. 

મસઅલદ ૭૦ર : � વસ� ુ ઉપર તયમ�મુ 

કરવામા ંઆવ ેત ેગસબી ન હોવી જોઈએ, દા.ત.અગર કોઈ 
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ગસબી �ળૂ ઉપર તયમ�મુ કર�, તો એ તયમ�મુ બાિતલ 

ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૭૦૩ : તયમ�મુ માટ� શરત નથી ક� 

વાતાવરણ ગસબી ન હોય, અગર કોઈ પોતાની િમલકત - 

વાળ� જમીન ઉપર હાથ માર�ન ે તયમ�મુ માટ� હથળે� 

ઉપર �ળૂ લય;ે અન ે પછ� ર� િવના કોઈ બી�ની 

િમલકતમા ંદાખલ થઈન ેએ હથળે�ઓને પોતાની પશેાની 

ઉપર ફ�રવ ેતો તયમ�મુ સહ�હ ગણાશે, અગરચ ે�નુહેગાર 

થયો ગણાશે. 

મસઅલદ ૭૦૪ : અગર કોઈ શખસ �લૂથી યા 
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અ�ણતાથી ગસબી વસ� ુ ઉપર તયમ�મુ કર� તો ત�ેુ ં

તયમ�મુ સહ�હ ગણાશે, પણ અગર એ વસ� ુએણ ેપોતાએ 

ગસબ કર� હોય અન ેપછ� �લૂી ગયો હોય, તો તવેી વસ� ુ

ઉપર તયમ�મુ�ુ ંસહ�હ હો�ુ ં�શુક�લ છે. 

મસઅલદ ૭૦પ : અગર કોઈ શખસ કોઈ ગસબી 

જગયાએ ક�દ હોય, અન ેતયા�ં ુ ંપાણી અને �ળૂ બનં ેગસબી 

હોય, તો એ શખસ માટ� જ�ર� છે ક� તયમ�મુ કર�ન ેનમાઝ 

પઢ�. 

મસઅલદ ૭૦૬ : એહતીયાત ેલા�ઝમ છે ક� � 

વસ� ુઉપર તયમ�મુ કરવામા ંઆવે, તનેા ઉપર રજ ક� 
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�ળૂ ચ�ટ�લી પડ� હોય, �થી તનેા ઉપર હાથ મારતા ંએ 

�ળૂ હથળે�મા ંરહ�, અન ેહથળે�માથંી �ળૂ ખખંરેતી વળેા 

એ ધયાન રાખ�ુ ં જોઈએ ક� એટલા જોરથી ન ખખંરે� ક� 

હથળે�મા ંકોઈ �ળૂ બાક� ન રહ�વા પામ.ે 

મસઅલદ ૭૦૭ : જમીનમા ંખાડો પડ� ગયો હોય 

તનેા �ળૂ, રસતાની �ળૂ અને નીમકવાળ� જમીન ઉપર 

તયમ�મુ મક�હ છે, અન ે અગર જમીન �રૂ� નીમકથી 

ઢંકાઈ ગઈ હોય તો ત ેઉપર તયમ�મુ બાિતલ છે. 
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વ� અતવા �સુલને હદલે તયમ�મુ કરવાની 

ર�ત : 

મસઅલદ ૭૦૮ : વ� અથવા �સુલને બદલે 

તયમ�મુ કરવામા ંચાર બાબતો વા�જબ છે : 

(૧) િનયયત; 

(ર) � વસ� ુઉપર તયમ�મુ કરવાની ર� છે, ત ે

ઉપર બનં ે હથળે�ઓ મારવી અથવા રાખવી 

જોઈએ, અન ે એહતીયાત ે લા�ઝમ છે ક� બનં ે

હથળે�ઓ એક� સાથ ે રાખવામા ં ક� મારવામા ં

આવ.ે 
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(૩) બનં ેહથળે�ઓને આખીય પશેાની ઉપર અને 

એહતીયાત ે વા�જબની �એ તનેી બનં ે બા�ુઓ 

ઉપર એવી ર�ત ેફ�રવ ેક� જયાથંી વાળ ઊગે છે, 

તયાથંી �ખના ભવા ં �ધુી અન ે નાકના ઉપલા 

ભાગ �ધુી હથળે�ઓ પહ�ચે, એહતીયાત ે�સુતહબ 

છે ક� �ખના નણે ઉપર પણ હથળે� ફ�રવવામા ં

આવ.ે 

(૪) ડાબા હાથની હથળે� જમણા હાથના ઉપલા 

ભાગ ઉપર (એટલ ેક� હથળે�ની પીઠ ઉપર ) અને 

તયાર બાદ એવી જ ર�ત ેજમણા હાથની હથળે� 
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ડાબા હાથના ઉપલા ભાગ ઉપર ફ�રવવી. 

મસઅલદ ૭૦૯ : એહતીયાત ે �સુતહબની �એ 

વ� અથવા �સુલની બદલે તયમ�મુની ર�ત આ પમાણે 

છે : 

(અ) એક વાર બનં ેહથળે�ઓ જમીન ઉપર માર� 

હથળે�ન ેપોતાની પશેાની અને બનં ેહથળે�ઓની 

પીઠ ઉપર ફ�રવ;ે 

(હ) તયાર બાદ બી�વાર  બનં ેહથળે�ઓ જમીન 

ઉપર માર� માત બનં ે હાથની હથળે�ઓની પીઠ 

ઉપર ફ�રવ.ે 
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તયમ�મુના એ�કામ : 

મસઅલદ ૭૧૦ : અગર કોઈ શખસ �ણી-જોઈને 

ક� મસઅલાથી અ�ણ હોવાને કારણ ે ક� �લૂી જવાથી 

તયમ�મુના કોઈ ભાગ ઉપર �રૂ� ર�ત ેહાથ ન ફ�રવે, અને 

થોડો ભાગ પણ રહ� જવા પામે તો તયમ�મુ બાિતલ 

ગણાશે, અલબ� એ બાબતમા ંવ� ુપડતી ચીવટની પણ 

જ�રત નથી, અગર સતંોષ થઈ �ય ક� આખી પશેાની 

અન ેહાથની હથળે�ની પીઠ ઉપર હાથ ફર� ગયો છે તો એ 

કાફ� ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૭૧૧ : અગર કોઈન ેશકંા થતી હોય ક� 
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હથળે�ની �રૂ� પીઠ ઉપર હાથ ફય� છે ક� ન�હટ, તો ખાતી 

મળેવવા માટ� કાડંાથી સહ�જ ઉપરથી હાથ ફ�રવે, પરં� ુ

�ગળ�ઓ વચચે હાથ ફ�રવવાની જ�રત નથી. 

મસઅલદ ૭૧ર : પશેાની અન ેહથળે�ઓની પીઠ 

ઉપર હાથ ફ�રવતી વળેા અહવતની �એ હાથ ઉપરથી 

નીચનેી તરફ ફ�રવવો જોઈએ, એવી જ ર�ત ેતયમ�મુના 

તમામ કાય� એક પછ� એક ઢ�લ વગર ��મ આપવા 

જ�ર� છે, અગર કાય� વચચે એટલી વાર લગાડ� ક� ખબર 

ન પડ� ક� તયમ�મુ બ�વી રહો છે, તો તયમ�મુ બાિતલ 

ગણાશ.ે 
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મસઅલદ ૭૧૩ : િનયયત કરતી વળેા એ 

�અુયયન કર�ુ ંજ�ર� નથી ક� વ�ના બદલે તયમ�મુ કર� 

રહો છે ક� �સુલના બદલે કર� રહો છે, પણ � સજંોગમા ં

બનં ે તયમ�મુ વા�જબ થયા ં હોય, તો દર�કને �અુયયન 

કર�ુ ંલા�ઝમ છે. 

જયાર� એક જ તયમ�મુ તનેા ઉપર વા�જબ હોય, 

અન ેએ િનયયત કર� ક� હાલ તનેા ઉપર તયમ�મુ વા�જબ 

થ�ુ ં છે ત ે બ�વી રહો છે, તો એ�ુ ં તયમ�મુ સહ�હ 

ગણાશે, અગરચ ેતનેી ધારણામા ંએણ ે�લૂ કર� હોય. 

મસઅલદ ૭૧૪ : તયમ�મુ કરતી વળેા 
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એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� શ� સજંોગમા ંતનેી પશેાની 

હથળે�ઓ અન ેહથળે�ઓની પીઠ પાક હોય. 

મસઅલદ ૭૧પ : હથળે�ની પીઠ ઉપર હાથ 

ફ�રવતી વળેા હાથમાથંી વ�ટ� કાઢ� લવેી જ�ર� છે; અને 

અગર પશેાની, હથળે�ઓ ક� હથળે�ઓની પીઠ ઉપર કોઈ 

�કાવટ હોય, તો તને ેપણ �ૂર કર� લવેી જોઈએ. 

મસઅલદ ૭૧૬ : અગર પશેાની ક� હથળે�ઓની 

પીઠ ઉપર જખમને કારણ ે પાટો બાધંલેો હોય અને એ 

ખોલી શકાતો ન હોય, તો એ પાટા ઉપર જ હાથ ફ�રવવો 

જોઈએ; એવી જ ર�ત ે જો જખમને  કારણે હથળે� ઉપર 
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પાટો હોય એ ખોલી શકાતો ન હોય, તો પાટાની સાથ ેજ 

તયમ�મુની વસ� ુઉપર હાથ માર�ન ેતયમ�મુ કરશ.ે 

મસઅલદ ૭૧૭ : અગર પશેાની ક� હથળે�ની 

પીઠ ઉપર વાળ હોય તો કોઈ વાધંો નથી, પણ અગર 

માથાના વાળ પશેાની ઉપર ઉતર� આવયા હોય, તો તનેે 

હટાવી લવેા જ�ર� છે. 

મસઅલદ ૭૧૮ : અગર એ�ુ ં �મુાન થાય ક� 

પશેાની, હથળે�ઓ યા હથળે�ઓની પીઠ ઉપર કોઈ �કાવટ 

છે, અન ે જો એ �મુાન સામાનય ર�તે વયાજબી લખેા� ુ ં

હોય, તો પછ� તનેી �રૂ� તપાસ કર�ન ે ખાતી અને 
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ઈ�તમનાન હાિસલ કર�ુ ંજોઈએ ક� કોઈ �કાવટ રહ� નથી. 

મસઅલદ ૭૧૯ : અગર કોઈ શખસ ઉપર 

તયમ�મુ વા�જબ હોય, પણ એ એકલો બ�વી લાવી 

શકતો ન હોય, તો બી�ની મદદ લવેી જોઈએ, અન ેએ 

મદદ વડ� પોતાના હાથો � વસ� ુઉપર તયમ�મુ થઈ શક� 

છે તનેા ઉપર માર�, અન ેપછ� પશેાની અને હથળે�ની પીઠ 

ઉપર પોત ેફ�રવ.ે 

અન ેજો એ �મુક�ન ન હોય તો મદદ કરનાર તનેે 

તનેા જ હાથોથી તયમ�મુ કરાવે, અન ેજો એ પણ શ� ન 

હોય તો મદદ કરનાર પોતાના હાથ તયમ�મુની વસ� ુ
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ઉપર માર� તનેી પશેાની અને હથળે�ની પીઠ ઉપર ફ�રવી 

આપ.ે આ છેલલા બે સજંોગમા ંએહતીયાતે વા�જબ છે ક� 

બનં ેજણ તયમ�મુની િનયયત કર�. 

પરં� ુ પહ�લી �રૂતમા ં પોત ે શખસ �ના ઉપર 

તયમ�મુ વા�જબ છે, અગર િનયયત કર� લય ે તો કાફ� 

ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૭ર૦ : અગર તયમ�મુ દરમયાન શક 

�ય ક� કોઈ ભાગ રહ� જવા પામયો છે, તો અગર � ભાગ 

િવષ ેશકંા �ય તનેો મોકો વીતી ગયો હોય, તો એ શકંાની 

પરવા ન કરવી જોઈઅ, અન ેજો હ� એનો મોકો બાક� 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 699 

હોય, તો તનેા ઉપર તયમ�મુનો અમલ બ�વી લાવ.ે 

મસઅલદ ૭ર૧ : અગર ડાબી હથળે�ની પીઠ 

ઉપર હાથ ફ�રવી લીધા બાદ કોઈન ેશકંા �ય ક� તયમ�મુ 

સરખી ર�ત ેક�ુર છે ક� ન�હ, તો તને ેસહ�હ સમજ�ુ,ં પણ 

અગર શકંાનો સબંધં ડાબી હથળે�ની પીઠ ઉપર હાથ 

ફ�રવવા સાથે હોય, તો ત ે ઉપર ફર�થી હાથ ફ�રવે. 

અલબ�, અગર તયમ�મુથી ફરાગત થઈ ગઈ હોય, 

એટલ ેદાખલા તર�ક� તહારતની � અમલમા ંશરત છે એ 

અમલ શ� કર� ��ૂો હોય, તો તયમ�મુ સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૭રર : અગર કોઈ શખસ ઉપર 
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તયમ�મુનો �ુકમ લા� ુ પડયો હોય, અન ે નમાઝના 

સમયના �ત �ધુી ઉઝર બાક� રહ�વાની ખાતી ધરાવતો 

હોય તો એ તયમ�મુ કર� શક� છે; અન ે જો એણ ે કોઈ 

બી� વા�જબ ક� �સુતહબ કાયર માટ� તયમ�મુ ક�ુર હોય, 

અન ેનમાઝના સમય �ધુી ઉઝર પણ બાક� રહો હોય, તો 

એ જ તયમ�મુથી નમાઝ પઢ� શકશ.ે 

મસઅલદ ૭ર૩ : અગર કોઈ શખસ ઉપર 

તયમ�મુ વા�જબ હોય અને એ �ણતો હોય ક� નમાઝના 

છેલલા સમય �ઘુીતનેો ઉઝર બાક� રહ�શ,ે અથવા ઉઝર 

�ૂર થવાથી િનરાશ થઈ ગયો હોય, તો નમાઝ માટ� �રૂતો 
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સમય બાક� હોવા છતા ંતયમ�મુ વડ� નમાઝ પઢ� શકશે, 

પણ જો એને ખાતી હોય ક� નમાઝના આખર વખત 

�ધુીમા ંઉઝર બરતરફ થઈ જશે, તો એણ ેસબર કરવી 

જોઈએ, �થી પાણી વડ� વ� યા �સુલ કર�ન ેનમાઝ પડ�, 

બલક� અગર એ ઉઝરના બરતરફ થવા સબંધં ે તદન 

મા�સુ ન થયો હોય, તો તદન મા�સુ ન થાય તયા ં�ધુી 

તયમ�મુ કર�ન ેનમાઝ ન�હ પઢ� શક�. 

મસઅલદ ૭ર૪ : અગર કોઈ શખસ વ� યા 

�સુલ કર� શકતો ન હોય, અન ેસાથે યક�ન ધરાવતો હોય 

ક� ઉઝર બરતરફ ન�હ થાય, અથવા એ બારામા ં તદન 
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િનરાશ હોય, તો તયમ�મુ કર�ન ે પોતાની કઝા નમાઝો 

પડ� શક� છે, પણ  જો એ બાદ ઉઝર �ૂર થાય તો 

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� � નમાઝો પડ� �કૂયો છે ત ે

વ� અથવા �સુલ સાથ ેફર�થી પડ� પણ જો ઉઝર �ૂર 

થવામા ં �બલ�ુલ િનરાશ ન થયો હોય તો એહતીયાતે 

લા�ઝમની �એ તયમ�મુ વડ� કઝા નમાઝો ન�હ પડ� શક�. 

મસઅલદ ૭રપ : � શખસ વ� યા �સુલ ન કર� 

શકતો હોય, ત ે તયમ�મુ કર�ન ે ��ુીતી  નમાઝો, �મક� 

રોજની ના�ફલા નમાઝો ક� �નો સમય �કુરર ર છે ત ેપડ� 

શક� છે, પણ અગર એ ઉઝર �ૂર થવા બારામા ં િનરાશ ન 
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થયો હોય અન ેએન ેઆશા હોય ક� એ ��ુીતી  નમાઝો 

તનેા �કુરર ર વખતમા ંવ� ક� �સુલ કર�ને પઢ� શકશ,ે તો 

એહતીયાત ેલા�ઝમ છે ક� એ ��ુતંી  નમાઝોને તયમ�મુ 

વડ� અવવલ વખતમા ંન પડ�. 

મસઅલદ ૭ર૬ : અગર કોઈ શખસ 

એહ�તયાતની �એ જબીરા �સુલ સાથ ેતયમ�મુ કર�, અને 

એ �સુલ અન ેતયમ�મુ બાદ નમાઝ પઢ�, અન ેજો નમાઝ 

બાદ કોઈ વ�ને તોડનાર અમલ બ�વી લાવે, તો તે 

પછ�ની નમાઝો માટ� વ� કર�ુ ંજ�ર� છે; અન ેજો નમાઝ 

પઢયા પહ�લા ંવ�ન ેતોડનાર કોઈ કાયર કર�, તો એ નમાઝ 
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માટ� પણ વ� કર�ુ ંજ�ર� છે. 

મસઅલદ ૭ર૭ : પાણી હાિસલ ન  થવાથી ક� 

કોઈપણ બી� ઉઝર ન ેકારણ ેઅગર કોઈએ તયમ�મુ ક�ુર 

હોય, તો ઉઝર �ૂર થતા ંએ તયમ�મુ બાિતલ થઈ જશ.ે 

મસઅલદ ૭ર૮ : � બાબતો વ�ન ેબાિતલ કર� 

છે, એ બાબતો વ�ન ેબદલે કરવામા ંઆવલે તયમ�મુને 

પણ બાિતલ કરશ;ે એવી  જ ર�ત ે � બાબતો �સુલને 

બાિતલ કર� છે, એ બાબતો �સુલને બદલ ેકરવામા ંઆવલે 

તયમ�મુન ેપણ બાિતલ કરશે. 

મસઅલદ ૭ર૯ : � શખસ �સુલ ન કર� શકતો 
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હોય, અન ેતનેા ઉપર અનકે �સુલો વા�જબ થયા ંહોય, તો 

એક જ તયમ�મુ એ સવર �સુલોના બદલામા ં કર� તો 

�ઈઝ છે, પણ એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� દર�ક વા�જબ 

થયલેા �સુલના બદલામા ંઅલગ તયમ�મુ કર�. 

મસઅલદ ૭૩૦ : � શખસ �સુલ ન કર� શકતો 

હોય, અન ેએ એવો અમલ બ�વવા માગંતો હોય, �ના 

માટ� �સુલ વા�જબ છે, તો એ �સુલન ે બદલ ે તયમ�મુ 

કરશ,ે એવી જ ર�ત ે� વ� ન કર� શકતો હોય, અન ેએ�ુ ં

કાયર કરવા માગેં, � માટ� વ� વા�જબ છે, તો વ�ને 

બદલ ેતયમ�મુ કરશ.ે 
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મસઅલદ ૭૩૧ : � શખસ �સુલ 

જનાબતને બદલે તયમ�મુ કર�, તનેા માટ� લા�ઝમ નથી ક� 

નમાઝ માટ� વ� કર�, પણ અગર બી� �સુલોને બદલે 

તયમ�મુ ક�ુર હોય, તો એહતીયાતે �સુતહબ છે ક� વ� 

પણ કર�, અન ે જો વ� ન કર� શકતો હોય તો વ�ના 

બદલામા ંબી�ુ ંતયમ�મુ કર�. 

મસઅલદ ૭૩ર : અગર કોઈ શખસ �સુલે 

જનાબતને બદલ ે તયમ�મુ કર�, તયાર બાદ વ� ને 

તોડનાર કોઈ અમલ કર�, તો અગર તયાર બાદની નમાઝો 

માટ� �સુલ ન કર� શકતો હોય તો વ� કર�ુ ંજ�ર� છે; 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 707 

અન ેએહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� તયમ�મુ પણ કર�. 

અન ે જો વ� ન કર� શકતો હોય તો તનેા 

બદલામા ં તયમ�મુ કર�ુ ં જોઈએ, અન ે એહતીયાત ે

�સુતહબ છે ક� તયમ�મુને “મા ફ�ઝઝીમમહ” ( � �ુકમ 

ઝીમમા ઉપર હોય ત)ે િનયયતથી બ�વી લાવ.ે 

મસઅલદ ૭૩૩ : � શખસ માટ� જ�ર� 

હોય ક� કોઈ અમલ બ�વી લાવવા માટ�, �મક� નમાઝ 

પઢવા માટ� વ� તમેજ �સુલના બદલામા ં બ ે તયમ�મુ 

કર�, ત ે અગર પહ�લા તયમ�મુમા ં વ�ને બદલ ે અથવા 

�સુલને બદલે િનયયત કર�, અન ેબી� તયમ�મુમા ંફકત 
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એટલી જ િનયયત કર� ક� � �ુકમ તને ેલા� ુપડ� છે, તનેે 

��મ આપવા તયમ�મુ કર� રહો છે, તો એ કાફ� 

ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૭૩૪ :  �  શખસ ઉપર તયમ�મુ 

કરવાનો �ુકમ લા� ુ હોય, ત ે અગર કોઈ અમલ માટ� 

તયમ�મુ કર�, તો જયા ં �ધુી ઉઝર બાક� છે, તયા ં �ધુી 

એવા ંતમામ કામોન ે��મ આપી શકાશે, � માટ� વ� 

યા �સુલ બ�વી લાવ�ુ ં જ�ર� છે, પણ જો વખતની 

તગંીન ે લઈને એણ ે તયમ�મુ ક�ુર હોય, અથવા પાણી 

મો�ૂદ હોવા છતા ંનમાઝે મયયીત યા �વુા માટ� તયમ�મુ 
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કર��ુ ંહોય, તો એ જ કામ ��મમ આપશે, � માટ� એણે 

તયમ�મુ ક�ુર હોય. 

મસઅલદ ૭૩પ : અ�કુ સજંોગોમા ંબહેતર છે ક� 

તયમ�મુ કર�ન ે પડવામા ં આવલેી નમાઝોની કઝા 

આપવામા ંઆવે : 

(૧) જયાર�  પાણીના ઉપયોગનો ડર હોવા છતા ં

કોઈ �ણી-��ૂ પોતાને �ુ�બૂની હાલતમા ં

દાખલ કર�, અન ેપછ� તયમ�મુમથી નમાઝ પડ�. 

(ર) જયાર�  ક� એન ે ખાતી હોય, અથવા �મુાન 

હોય ક� પાણી હાિસલ ન�હ થાય, ત ેછતા ં�ણીને 
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પોતાન ે �ુ�બૂમા ં દાખલ કર�, અન ે પછ� 

તયમ�મુથી નમાઝ પડ� હોય. 

(૩) જયાર�  નમાઝના આખર વખત �ધુી �ણી-

જોઈને પાણીની તપાસ ન કર�, અન ેતયમ�મુથી 

નમાઝ પઢયા બાદ ખબર પડ� ક� જો પાણીની 

તલાશ કર� હોત તો એ મળ� જત.ે 

(૪) જયાર�  કોઈ �ણીન ે નમાઝ પડવામા ં ઢ�લ 

કર�, અન ે પછ� છેલલ ે સમયની તગંીન ે કારણે 

તયમ�મુથી નમાઝ પઢ�. 

(પ) જયાર�  ખાતી હોય અથવા �મુાન હોય ક� 
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પાણી ન�હ જડ�, ત ે છતા ં મો�ૂદ પાણીન ે ઢોળ� 

લી�ુ ંહોય, અન ેપછ� તયમ�મુ વડ� નમાઝ પડ� 

હોય. 
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નમાઝના એ�કામ 

 

દ�ન ે ઈસલામમા ં બતાવવામા ં આવલેા તમામ 

અઅમાલ કરતા ંનમાઝ શપેઠ છે, અગર ્દુાની બારગાહ 

નમાઝ ક�લૂ થઈ, તો બી� અઅમાલ પણ ક�લૂ થાય 

છે, અન ેજો એ ક�લૂ ન થઈ, તો બી� અઅમાલ ક�લૂ 

થતા નથી. 

�વી ર�ત ે ઈનસાન પોતાના શર�રન ે �દવસમા ં

પાચં વાર નહ�રના પાણીથી ધોઈન ે સવચછ રાખ,ે અને 

શર�રના મલેને �ૂર કર�, એવી જ ર�ત ે પાચં વખતની 
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નમાઝો ઈનસાનને �નુાહોથી પાક-સાફ રાખ ેછે. 

સવરશપેઠ બાબત એ છે ક� ઈનસાન નમાઝને 

અવવલ વખતમા ંઅદા કર�, � શખસ નમાઝને હલક� ગણે 

છે, ત ેનમાઝ ન મપડવાવાળાની હરોળમા ંછે. 

પયગમબર� અકરમ (સ.અ.વ.) એ ફરમાવ�ુ ંક� � 

શખસ નમાઝને મહતવ ન આપતો હોય, અન ેતને ે હલક� 

ગણતો હોય, ત ેઆખરેતના અઝાબન ેપાત બન ેછે. 

એક વાર ર�લૂ ે્દુા (સ.અ.વ.) મ�સજદમા ંહાજર 

હતા, અન ેઆપે એક શખસન ેજોયો ક� એ નમાઝ એટલી 

ઉતાવળે પડતો હતો ક� તનેા ��ૂઅ અન ેિસજદાઓ સરખી 
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ર�ત ેઅદા થતા ન હતા; તો આપે ફરમાવ�ુ ં: “અગર આ 

શખસ આવી હાલતમા ંમરણ પામે, અન ેનમાઝની આવી 

હાલત હોય, તો એની મોત માર દ�ન ઉપર નથી.” 

એટલા માટ� દર�ક મોઅમીન ે ખયાલ રાખવો 

જોઈએ ક� ઉતાવળે નમાઝ ન પડ�, અન ે નમાઝ પઢતી 

વળેા એકાગતા, પરવર�દગારના ખોફ અને ��ુૂન સાથે 

નમાઝ અદા કર�, અન ેએવો ખયાલ હોવો જોઈએ ક� કોની 

સામ ે ઉભો છે, અન ે ્દુાવદં� આલમની ��ુગ� અન ે

અઝમત સામે પોતાન ેઝલીલ અન ેનાચીઝ સમ�, જયાર� 

નમાઝ પડનાર એ મરતબા ઉપર પહ�ચ ેછે, તયાર� સવરસવ 
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�લૂી �ય છે, અન ેએન ેપોતાની પણ ખબર રહ�તી નથી, 

�વી ર�ત ેમાૈલા હઝરત અમી�લ મોઅમનેીન (અ.સ.) ના 

�બુારક પગમાથંી નમાઝની હાલતમા ં તીર કાઢવામા ં

આવ�ુ ંઅન ેઆપન ેતનેી ખબર પણ ન પડ�. 

એજ ર�ત ે નમાઝ પઢનાર� તૌબા અને 

ઈસતગેફારની આદત ક�ળવવી જોઈએ, અન ે � �નુાહો 

નમાઝન ેક�લૂ થવાથી રોક� છે ત ે�નુાહોથી બચે, �મક� 

હસદ, અ�ભમાન, ગીબત, હરામ ખા�ુ,ં નશાવાવં પી�ુ ં

પી�ુ,ં ્મુસ- ઝકાત અદા  ન કર�ુ ં વગેર� તમામ 

મઅસીયતથી પરહ�ઝ કર�ુ ં જોઈએ, સાથ ે સાથ ે એવા 
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અઅમાલ ન બ�વી લાવવા જોઈએ ક� �થી નમાઝનો 

સવાબ ઓછો થાય, �મક� �ખો િનટદરથી ઘરેાયલેી હોય 

તયાર� નમાઝ પઢવી, સખત પશેાબ લાગી હોય તયાર� એ 

બકેરાર�ની હાલતમા ંનમાઝ પડવી વગેર�. 

ઉપરાતં નમાઝ પડતી વળેા આસમાન તરફ 

નજર ન રાખવી જોઈએ, અન ે � કામો નમાઝના 

સવાબમા ંવધારો કર� છે ત ેબ�વી લાવવા જોઈએ, �મક� 

�ગળ�મા ં અક�કની વ�ટ� પહ�ર�ન ે નમાઝ પડવી, વ�ો 

ચોખખા ં પહ�રવા,ં વાળ ઓળ�, મીસવાક કર�, ્શુ� ૂ

લગાડ�ન ેનમાઝ પડવી. 
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વા�જહ નમાઝદ : 

વા�જબ નમાઝો છ છે : 

(૧) રોજની પજંગાના નમાઝો. 

(ર) નમાઝ ેઆયાત. 

(૩) નમાઝ ેમયયત. 

(૪) ખાનએ કાઅબાના વા�જબ તવાફની નમાઝ. 

(પ) બાપની કઝા નમાઝો, ક� � એહતીયાતે 

વા�જબની �એ મોટા દ�કરા ઉપર વા�જબ છે. 

(૬) � નમાઝો ઈ�રાન ેકારણ ેવા�જબ થઈ હોય, 

તમેજ � નમાઝો નઝર, કસમ અને અહદને 
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પ�રણામ ેવા�જબ થઈ હોય. 

નમાઝ ે �ુ�આ્◌ેનો �મુાર રોજની નમાઝોમા ં થાય 

છે. 
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રદજની વા�જહ નમાઝદ : 

રોજની વા�જબ નમાઝો પાચં છે : 

ઝોહર અને અસરની નમાઝ, ક� � દર�ક ચાર 

રકાતવાળ� નમાઝ છે. 

મગર�બની તણ રકાત.  

ઈશાની ચાર રકાત. 

�બુહની બ ેરકાત. 

મસઅલદ ૭૩૬ : �સુાફર�મા ં ચાર રકાતવાળ� 

નમાઝ બ ેરકાત પડાય છે, અન ેતનેી શરતો આગળ જતા ં

સમ�વવામા ંઆવશ.ે 
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ઝદ�ર અને અસરનદ સમય : 

મસઅલદ ૭૩૭ : અગર કોઈ સીધી લાકડ� ક� 

વાસંડો અથવા સોટો વગેર� ‘શાખીસ’ તર�ક� સપાટ જમીન 

ઉપર ધ�ચવામા ંઆવે, તો �યૂ�દય સમયે તનેો પડછાયો 

પિ�મ તરફ પડશે, અન ે�મ-�મ �દવસ વધતો જશે, એ 

પડછાયો �ૂંકો થતો જશે, એટલ ે�ધુી ક� અ�કુ શહ�રોમા ં

ઝોહર સમય ેએ પડછાયો તદન �ૂંકો નજર� પડશ,ે ઝોહરનો 

સમય વીતતાની સાથ ે એ પડછાયો �વૂર તરફ ઢળતો 

જણાશે, અન ે�મ �મ �દવસ ઢળતો જશ,ે એ પડછાયો 

�વૂર �દશામા ંલાબંો થતો રહ�શ.ે 
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 આ હક�કતન ેધયાનમા ંરાખીને �ણ�ુ ંજોઈએ ક� 

જયાર� પિ�મમા ંપડછાયો તદન �ૂંકો થઈ, પછ� �વૂર તરફ 

વધવા માડં�, એટલ ેસમજ�ુ ંક� ઝોહરનો સમય દાખલ થઈ 

ગયો. 

અ�કુ શહ�રો, �મક� મકકએ �અુઝઝમામા ં

મધયાનહ� સાયો તદન અદશય થઈ �ય છે, તો જયાર� 

સાયો ફર� દ�ખાવા લાગે તયાર� �ણ�ુ ંક� ઝોહરનો સમય 

દાખલ થઈ ગયો. 

મસઅલદ ૭૩૮ : નમાઝ ેઝોહર, અસરનો સમય 

ઝોહરનો સમય દાખલ થવાથી લઈન ે�યૂારસત �ધુી હોય 
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છે, પણ અગર કોઈ શખસ �ણી-��ૂન ેનમાઝે અસરને 

નમાઝ ેઝોહરથી પહ�લા ંપડ� લય,ે તો બાિતલ છે. 

 અલબ�, અગર નમાઝનો આખર વખત હોય, 

જયાર� ક� એક નમાઝથી વ� ુપઢવા માટ� સમય બાક� ન 

રહ�વા પામ,ે અન ેજો કોઈએ હ� નમાઝે ઝોહર અદા ન 

કર� હોય, તો તયાર� નમાઝે ઝોહર કઝા થઈ ગઈ ગણાશે, 

અન ેએ નમાઝ ેઅસર પડશે. 

 એથી પહ�લા ં અગર કોઈ શખસ �લૂથી નમાઝે 

અસર નમાઝ ેઝોહરથી પહ�લા ંપડ� લય,ે તો તનેી નમાઝ 

સહ�હ છે, પણ એહતીયાતે �સુતહબ છે ક� એ પડ�લી  



તવઝી�લુ મસાઈલ - 723 

નમાઝને ઝોહર કરાર દઈ મા ફ�ઝઝીમમહની િનયયતથી 

બી� ચાર રકાતો પડ�. 

મસઅલદ ૭૩૯ : અગર કોઈ શખસ નમાઝે 

ઝોહર પડયા પહ�લા ં�લૂથી નમાઝ ેઅસર શ� કર�, અને 

નમાઝ દરમયાન તને ે ખયાલ આવ ે ક� �લૂ થઈ છે, તો 

તનેા માટ� જ�ર� છે ક� િનયયત ફ�રવીને ઝોહરની િનયયત 

કર�, એટલ ે ક� એમ સમ� ક� � કાઈં અતયાર �ધુી પડ� 

��ૂો, અન ે� પડ� રહો છે, અન ે� હવ ેપછ� પડશ,ે એ 

સવર નમાઝે ઝોહર છે, એ નમાઝ �રૂ� કયાર બાદ નમાઝે 

અસર અદા કરશ.ે 
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નમાઝે �ુ�આ્ટ અને તેના એ�કામ : 

મસઅલદ ૭૪૦ : નમાઝ ે�ુ�આ્◌ે નમાઝ ે�બુહની 

�મ બ ેરકાતવાળ� નમાઝ છે, પણ બ ેવચચે ફ�ર એટલો 

છે ક� નમાઝ ે�ુ�આ્મમા ંપહ�લા ંબ ે્તુબાઓ છે. 

નમાઝ ે�ુ�આ્ટ ‘વા�જબ ે તખયીર�’ છે, એટલ ે ક� 

દર�ક �કુલલફ, બા�લગ શખસન ે�ુ�આ્ીના �દવસ ેઈખતીયાર 

છે ક� અગર તમામ શરતો �રૂ� થઈ હોય તો ચાહ� નમાઝે 

�ુ�આુ્ પઢ� યા નમાઝ ેઝોહર પઢ�, અન ેજો નમાઝ ે�ુ�આ્ર 

પડ�, તો પછ� નમાઝ ેઝોહર પડવાની જ�રત રહ�શ ેન�હ. 

 નમાઝ ે�ુ�આ્ો વા�જબ થવાની અ�કુ શરતો છે : 
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(૧) ઝોહરનો સમય દાખલ થઈ ગયો હોવો 

જોઈએ, અન ે નમાઝ ે�ુ�આ્ાનો સમય ઝોહરના 

અવવલ વખતમા ંછે, અગર એથી મો�ુ ંથઈ �ય 

તો નમાઝે �ુ�આ્◌નેો સમય  બાક� રહ�તો નથી, 

અન ેએની જગયાએ નમાઝ ેઝોહર પઢવી જોઈએ. 

(ર) નમાઝીઓની સખંયા પડાવનાર સાથ ે

ઓછામા ં ઓછ� પાચં હોવી જોઈએ, જયા ં પાચં 

�સુલમાનો જમાઅતમા ં ભગેા ન થઈ શક� તયા ં

નમાઝ ે�ુ�આ્મ વા�જબ નથી. 

(૩) નમાઝે �ુ�આ્ા પડાવનારમા ં ઈમામતની, 
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એટલ ેક� નમાઝે જમાઅત પડાવવા માટ�ની સવર 

શરતો, �મક� અદાલત વગેર� હોવી જોઈએ, એ 

િવષ ે ્લુાસો નમાઝ ે જમાઅતના પકરણમા ં

આવશે, અગર એ શરતો સાથે પડાવનાર મો�ૂદ 

ન હોય તો નમાઝ ે�ુ�આ્ા વા�જબ ન�હ થાય. 

નમાઝ ે�ુ�આ્ગ સહ�હ હોવા માટ� અ�કુ શરતો છે : 

(૧) નમાઝે �ુ�આ્હ જમાઅતથી પડાય, �રાદા 

નમાઝ ે�ુ�આ્મ સહ�હ નથી. 

અન ે ઈમામ જયા ં �ધુી નમાઝ ે�ુ�આ્ડની બી� 

રકાતના કયામમા ં હોય, અન ે��ૂઅ મા ં ન હોય, 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 727 

તયા ં�ધુી જમાઅતમા ંજોડાઈ શકાશે, અન નમાઝે 

�ુ�આુ્ સહ�હ ગણાશ.ે 

પણ જો કોઈ બી� રકાતના ��ૂઅમા ંજોડાય તો 

તનેી નમાઝે �ુ�આ્મ સહ�હ હોવામા ં ઈશકાલ છે, 

અન ે ત ે માટ� અહવત તકર ન કર� (એટલે ક� 

પોતાની નમાઝ ેન ેસહ�હ ન ગણ)ે. 

(ર) નમાઝ ે�ુ�આ્ણ પહ�લા ંબ ે્તુબાઓ પડાવવા 

જોઈએ. પહ�લા ્તુબામા ં ્દુાવદં� કર�મની હમદ 

અન ે સના (વખાણ) બાદ લોકોને તકવા અને 

પરહ�ઝગાર� ઈ�ખતયાર કરવા બારામા ં નિસહત 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 728 

કરવી જોઈએ. તયાર બાદ �ુરઆન ેમ�દનો કોઈ 

એક �ખુતસર �રૂો િતલાવત કર�ને બસે�ુ ં

જોઈએ. 

ફર� ઊભા થઈન ેબી� ્તુબામા ંપરવર�દગારની 

હમદ અન ે સના બાદ પયગમબર (સલલલલાહો 

અલયહ� વ આલહે� વસલલમ ) અને ઈમામો 

(અલયહ��સુસલામ) ઉપર  સલવાત મોકલવી 

જોઈએ; અન ેએહતીયાત ે�સુતહબની �એ તમામ 

મોઅમનેીન માટ� ઈસતગેફાર અન ે �નુાહોની 

બખશીશની �ુઆ કરવી. 
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્તુબાઓ નમાઝથી પહ�લા ં પઢવા લા�ઝમ છે, 

અગર કોઈ નમાઝન ે્તુબાથી પહ�લા ંપડ� તો એ 

સહ�હ ન�હ ગણાય, અન ેઝોહરનો સમય દાખલ 

થાય એથી પહ�લા ં્તુબાઓ પડ� લવેામા ંઈશકાલ 

છે. 

્તુબા પડવાવાળા માટ� લા�ઝમ છે ક� ઊભા રહ�ને 

પડ� અગર કોઈ બઠેા બઠેા ્તુબાઓ પઢ� તો એ 

સહ�હ ન�હ ગણાય; અન ે ્તુબાઓ વચચ ે બસે�ુ ં

લા�ઝમ અન ેવા�જબ છે, પણ એ બસેવાનો સમય 

�ૂંકો હોવો જોઈએ. 
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અન ેલા�ઝમ છે ક� ્તુબાઓ પડનાર અન ેનમાઝે 

�ુ�આુ્ પડાવનાર એક જ શખસ હોય. 

અકવા એ છે ક� ્તુબાઓ માટ� તહારતની શરત 

નથી, પરં� ુઅહવત છે ક� તહારતની સાથ ેપડ�. 

પરવર�દગારની હમદો સના અન ે ર�લુે 

્દુા(સ.અ.વ.) તથા એમની આલ ઉપર સલવાત 

અહવતની �એ અરબી ભાષામા ંહોવી જોઈએ. એ 

િસવાય � કાઈં પડાય ત ેમાટ� અરબી ભાષાની 

શરત નથી, બલક� અગર હાજર�નનો મોટો ભાગ 

અરબી સમજતો ન હોય, તો એહતીયાતે લા�ઝમ 
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એ છે ક� ખાસ કર� તકવા, પરહ�ઝગાર�ની નિસહત 

વગેર� હાજર�ન લોકોની ભાષામા ંબયાન થાય. 

(૩) બ ેજગયાએ જો નમાઝે �ુ�આ્ા પડાતી હોય, 

તો એ બ ે જગયાઓ વચચ�ેુ ં �તર એક ફરસખ 

(તણ માઈલ)થી ઓ� ંન હો�ુ ંજોઈએ, તો અગર 

એક જ સમય ેબ ેજગયાએ નમાઝ ે�ુ�આ્ક પડાય, 

અન ેતમેના વચચ�ેુ ં�તર એક ફરસખથી ઓ� ં

હોય, તો બનંનેી નમાઝ ે�ુ�આ્ર બાિતલ ગણાશે. 

અન ેજો એક જગયાએ નમાઝ ે�ુ�આ્ી વહ�લી શ� 

થાય, અગરચે તકબીર�લુ એહરામ વહ�લી થઈ 
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ગઈ હોય, તો એ જગયાએ નમાઝ સહ�હ ગણાશે, 

અન ેબી� જગયાએ બાિતલ ગણાશ.ે 

ઉપરોકત સજંોગમા ં અગર નમાઝ ે�ુ�આુ્ પડ� 

લીધા બાદ ખબર પડ� ક� બી� જગયાએ નમાઝે 

�ુ�આ્ત વહ�લી અથવા એ જ સમયે પડાવવામા ં

આવી છે(અને બનં ેવચચ�ેુ ં�તર તણ માઈલથી 

ઓ� ંહોય તો નમાઝ ેઝોહર પડવી વા�જબ ન�હ 

થાય, અન ેજયાર� એવી ખબર પડ�, તયાર� નમાઝ ે

�ુ�આ્તનો સમય બાક� હોય ક� ન હોય, તમેા ંફ�ર 

નથી. 
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તણ માઈલની �દર �દર નમાઝ ે�ુ�આ્ઈ બી� 

જગયાએ ફકત એ જ સજંોગમા ંબાિતલ ગણાશે, 

જયાર� ક� નમાઝે �ુ��્ � પડાઈ રહ� હોય તે 

સહ�હ અન ેજણાવલેી શરતોની સાથે હોય, અગર 

તમે ન હોય તો બી� નમાઝે �ુ�આ્  ન ે �કાવટ 

ન�હ થાય. 

મસઅલદ ૭૪૧ : જયાર� નમાઝ ે�ુ�આ્ડ તમામ 

શરતો સાથ ેકાયમ થાય, અન ેતને ેકાયમ કરનાર પોત ે

ઈમામ હોય, યા એમના ખાસ પિતિનિધ હોય, તો તમેા ં

હાજર રહ��ુ ંવા�જબ છે, પણ એ િસવાયના સજંોગમા ં
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હાજર રહ��ુ ંવા�જબ નથી. 

અન ે પહ�લી �રૂતમા ં�ુ�આ્ ની નમાઝમા ં હાજર 

રહ��ુ ં� વા�જબ ગણાવવામા ંઆવ�ુ ંછે, તનેી અ�કુ શરતો 

છે :  

(૧) �કુલલફ એટલ ે ક� બા�લગ ��ુષ હોવો 

જોઈએ, �ીઓ માટ� નમાઝ ે�ુ��્મા ંહાજર રહ��ુ ં

વા�જબ નથી. 

(ર) આઝાદ હોવો જોઈએ, એટલ ેક� �લુામ ઉપર 

નમાઝ ે�ુ�આ્ઝમાં હાજર રહ��ુ ંવા�જબ નથી. 

(૩) �સુાફર ન હોય; �સુાફર  ચાહ� નમાઝ ેકસર 
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પડતો હોય યા દાખલા તર�ક� દસ �દવસ યા 

એથી વ� ુ રોકાવાન ે કારણ ે �રૂ� નમાઝ પડતો 

હોય, તનેા ઉપર �ુ�આ્મમાં હાજર રહ��ુ ંવા�જબ 

નથી. 

(૪) બીમાર ન હોય અને �ધળો ન હોય, બીમાર 

અન ે�ધળા શખસ ઉપર નમાઝ ે�ુ�આ્મમાં હાજર� 

વા�જબ નથી. 

(પ) �ઢુો ન હોય, �ઢુા ઉપર નમાઝ ે �ુ�આ્◌ેમ ં 

હાજર� વા�જબ નથી. 

(૬) જયા ં નમાઝે �ુ�આ્મ પડાવવાની હોય એ 
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જગયા બ ે ફરસખ ( ૬ માઈલ) થી વ� ુ �ૂર ન 

હોય, અલબ�, અગર કોઈ શખસ �બલ�ુલ બે 

ફરસખના �તર� હોય, તો તનેા માટ� હાજર રહ��ુ ં

વા�જબ થશે, એવી જ ર�ત ે � શખસ માટ� 

�ુ�આ્ામાં હાજર� આપવી તકલીફ�પ હોય, �મક� 

સખત વરસાદ ક� ઠંડ�ન ેકારણ ેન આવી શક�, તો 

તનેા માટ� હાજર� આપવી વા�જબ ન�હ થાય. 

મસઅલદ ૭૪ર : નમાઝે �ુ�આ્ા સબંધંી અ�કુ 

એહકામ નીચ ે�જુબ છે :  

(૧) � શખસ ઉપર નમાઝે �ુ��્ માફ હોય, અન ે
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તમેા ં હાજર� આપવી વા�જબ ન હોય, ત ેશખસ 

અવવલ વખતે નમાઝ ેઝોહર પડ� શક� છે. 

(ર) ઈમામ જયાર� ્તુબાઓ પડ� રહો હોય, તયાર� 

વાતચીત કરવી મક�હ છે; અન ે અગર 

વાતચીતન ે કારણે ઈમામનો ્તુબો ન સાભંળ� 

શકાતો હોય,તો એ વાતચીત હરામ છે, ચાહ� 

નમાઝીઓની સખંયા માત એટલી હોય ક� � 

�ુ�આ્ઓની નમાઝ માટ� શરત�પ ે છે, યા એથી 

વધાર� હોય. 

(૩) ્તુબાને ધયાન દઈને સાભંળ�ુ ં અહવતની 
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�એ વા�જબ છે, પણ � લોકો ્તુબાનો અથર ન 

સમ� શકતા હોય તમેના માટ� ધયાન દઈને 

સાભંળ�ુ ંવા�જબ નથી. 

(૪) �ુ�આ્ાને �દવસ ે બી� અઝાન આપવી 

�બદઅત છે, અન ેત ેએ અઝાન છે �ન ેસાધારણ 

ર�ત ેતી� અઝાન કહ�વાય છે. 

(પ) ઈમામ જયાર� ્તુબો પડ� રહા હોય, તયાર� 

ઝાહ�રન હાજર� આપવી વા�જબ નથી. 

(૬) નમાઝે �ુ�આ્◌ે માટ� જયાર� �કુારવામા ંઆવે 

તયાર� ખર�દ અન ે વહ�ચણી હરામ છે, જયાર� ક� 
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તમે કર�ુ ં નમાઝને અટકાયત�પ હોય,અન ે જો 

અટકાયત�પ ન હોય તો હરામ નથી, અને હરામ 

હોવા છતા ં� મામલો કરવામા ંઆવયો હોય એ 

મામલો બાિતલ નથી. 

(૭) � શખસ ઉપર �ુ�આ્ોની નમાઝમા ં હાજર 

રહ��ુ ંવા�જબ હોય, ત ે છતા ં એ તકર કર� અને 

નમાઝ ે ઝોહર પડ�, તો �હ�ર એ છે ક� તનેી 

નમાઝ સહ�હ ગણાશ.ે 
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મગર�હ અને ઈશાની નમાઝનદ સમય : 

મસઅલદ ૭૪૩ : એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� 

�યૂારસત પછ� � લાલાશ �વૂર �દશામા ંદ�ખાય છે, એ માથા 

ઉપરથી પસાર ન થઈ �ય તયા ં�ધુી નમાઝ ેમગ�રબ ન 

પઢવામા ંઆવે. 

મસઅલદ ૭૪૪ : ઈખતીયારની હાલતમા ંનમાઝે 

મગ�રબ અને ઈશાનો સમય અડધી રાત �ધુી હોય છે, 

પણ મજ�રૂ�ની હાલતમા,ં �લૂી જવાથી, િનટદાવશ થવાને 

કારણ ેક� હયઝ વગેર�ન ેલઈને અગર કોઈ મધરાત �ધુી 

એ નમાઝો ન પડ� શક�, તો નમાઝ ેમગ�રબ , ઈશાનો 
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સમય �બુહ� સા�દક �ધુી રહ� છે. 

 દર�ક હાલતમા ં એ બનં ે નમાઝોમા ં તરતીબ 

�ળવવી વા�જબ છે, એટલે ક� પથમ નમાઝ ેમગ�રબ પડ� 

અન ેતયાર બાદ નમાઝ ેઈશા પડ�, અન ેઅગર કોઈ �ણી-

��ૂન ેઈશાની નમાઝ પહ�લા ંપડ� નાખ ેતો એ બાિતલ 

ગણાશ.ે અલબ�, અગર આખર સમયે ઈશાની નમાઝ 

પડવા �ટલો જ સમય બાક� રહો હોય, તો લા�ઝમ છે ક� 

પહ�લા ંઈશા પડ� અન ેતયાર બાદ નમાઝ ેમગ�રબ પડ�. 

મસઅલદ ૭૪પ : અગર કોઈ શખસ અ�ણતાથી 

નમાઝ ેઈશા નમાઝ ેમગ�રબથી પહ�લા ંપડ� નાખ;ે અન ે
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નમાઝ ખતમ કયાર બાદ ત�ેુ ં ધયાન દોરાય, તો એની 

નમાઝ સહ�હ છે, અન ે એ બાદ નમાઝ ેમગ�રબ અદા 

કરશ.ે 

મસઅલદ ૭૪૬ : અગર કોઈ શખસ નમાઝે 

મગ�રબ પહ�લા ં �લૂથી ઈશાની નમાઝ શ� કર�; અને 

નમાઝ દરમયાન એ �લૂ તરફ ત�ેુ ં ધયાન દોરાય, તો 

અગર ચોથી રકાતના ��ૂઅ �ધુી ન પહ�ચયો હોય, તો ત ે

પોતાની િનયયતને મગ�રબ તરફ ફ�રવી નાખશે, અને 

નમાઝ �રૂ� કયાર બાદ નમાઝ ેઈશા અદા કરશ,ે પણ જો 

એ ચોથી રકાતના ��ૂઅ �ધુી પહ�ચી ગયો હોય, તો એ 
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નમાઝે ઈશા �રૂ� કર� શક� છે; અન ે તે બાદ નમાઝે 

મગ�રબ પઢશે. 

મસઅલદ ૭૪૭ : અગાઉ જણાવવામા ંઆવ�ુ ંછે 

તમે નમાઝે ઈશાનો છેલલો સમય ઈખતીયારની હાલતમા ં

મધરાત �ધુી છે, અન ેરાતની ગણતી �યૂારસતથી લઈને 

�બુહ� સા�દકના સમય �ધુી કરવી જોઈએ. 

મસઅલદ ૭૪૮ : અગર કોઈ શખસ ઈખતીયારની 

હાલતમા ં મધરાત �ધુી નમાઝે મગ�રબ અન ે ઈશા ન 

પડ�, તો એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� નમાઝ ે �બુહની 

અઝાનનો સમય થાય એથી પહ�લા ં અદા ક� કઝાની 
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િનયયત કયાર વગર એ નમાઝો બ�વી લાવ.ે 
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�બુ�ની નમાઝનદ સમય : 

મસઅલદ ૭૪૯ : નમાઝ ે�બુહનો સમય દાખલ 

થાય એથી પહ�લા ં �વૂર �દશામા ં સફ�દ� �રિતજથી ઉપર 

જતી દ�ખાય છે, એ સમયન ે ‘ફજર� અવવલ’ કહ�વાય છે; 

જયાર� એ સફ�દ� ફ�લાવવા માડં� તયાર� એ ફજર� �ુવ�મુ અન ે

�બુહ� સા�દક કહ�વાય છે, � નમાઝે �બુહ માટ� અવવલ 

વખત છે. 

નમાઝ ે�બુહનો આખર વખત �યૂ�દય સમય ેછે : 
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નમાઝના સમયના એ�કામ 

મસઅલદ ૭પ૦ : જયાર� ઈનસાનને યક�ન થાય 

ક� નમાઝનો સમય દાખલ થઈ ��ૂો છે, તયાર� જ એ 

નમાઝ પડ� શકશે, અન ેયા તો બ ેઆ�દલોની સારી હોય 

ક� સમય દાખલ થઈ �કૂયો છે; બલક� અઝાન દ�વાય 

અથવા વખતની પરખ કર� શકનાર ખબર આપે, અન ે

એથી ઈ�તમનાન હાિંસલ થાય તો પણ કાફ� ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૭પ૧ : અગર કોઈ શખસ �ધાપાને 

કારણ ેઅથવા ક�દમા ંહોવાને કારણ ેઅથવા એવા કોઈ પણ 

નડતરન ેલીધે નમાઝના અવવલ વખતની ઓળખ કરવા 
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અશકત હોય, તો એના માટ� જ�ર� છે ક� એટલી ઢ�લ કર� 

ક� એન ેયક�ન અથવા ઈ�તમનાન હાિસલ થાય ક� વખત 

દાખલ થઈ ગયો છે; અન ેએહતીયાત ેવા�જબની �એ એ 

જ કાયદો તમામ એવા ં સજંોગોને લા� ુ પડ� છે ક� જયા ં

વખત દાખલ થવા િવષે ખાતી ન થઈ શકતી હોય, �મક� 

વાદળા ંઘરેાયલેા ંહોય, વાવાઝો�ુ ંહોય વગેર�. 

મસઅલદ ૭પર : અગર ઉપર જણાવલેી 

ર�તોમાથંી કોઈ પણ એક ર�ત ેઈનસાનને ખાતી થાય ક� 

નમાઝનો વખત દાખલ થઈ ��ૂો છે, અન ેએ નમાઝ 

શ� કર�, તયાર બાદ નમાઝ દરમયાન એને �ણ થાય ક� 
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સમય થયો ન હતો તો એની નમાઝ બાિતલ છે, એવી જ 

ર�ત ે અગર નમાઝ પડ� લીધા બાદ તનેે �ણ થાય ક� 

�રૂ� નમાઝ સમય દાખલ થયા પહ�લા ં પડવામા ં આવી 

હતી તો નમાઝ બાિતલ છે. 

 પરં� ુ જો નમાઝ દરમયાન એન ે �ણ થાય ક� 

નમાઝનો સમય દાખલ થયો છે, અથવા નમાઝ �રૂ� કયાર 

બાદ એન ે �ણ થાય ક� એ નમાઝ પડતો હતો એ 

દરમયાન સમય દાખલ થયો, તો એની નમાઝ સહ�હ 

ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૭પ૩ : અગર એક શખસન ેએ બાબત 
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ધયાનમા ંન હોય ક� નમાઝ શ� કયાર પહ�લા ંસમય દાખલ 

થયો છે ક� ન�હ તનેી ખાતી કરવી જ�ર� છે, અન ેનમાઝ 

શ� કર� લય,ે અન ે નમાઝ �રૂ� પડયા પછ� તને ે �ણ 

થાય ક� એણ ેસમય દાખલ થયા બાદ જ નમાઝ પડ� હતી 

તો એની નમાઝ સહ�હ છે; પણ જો નમાઝ તમામ કયાર 

બાદ એન ેખબર પડ� ક� સમય પહ�લા ંનમાઝ પડ� હતી 

અથવા અચો�સ રહ� ક� સમયની �દર પડ� હતી યા 

સમય પહ�લા,ં તો એવા સજંોગમા ંતનેી નમાઝ બાિતલ છે, 

બલક� અગર નમાઝ બાદ એન ે �ણ થાય ક� નમાઝ 

દરમયાન સમય દાખલ થયો હતો, તો એના માટ� ફર� 
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નમાઝ પડવી જ�ર� છે. 

મસઅલદ ૭પ૪ : અગર કોઈ શખસ યક�ન કર� ક� 

નમાઝનો સમય દાખલ થઈ ગયો છે, અન ે નમાઝ શ� 

કયાર બાદ નમાઝમા ં જ તનેે શક �ય ક� સમય દાખલ 

થયો છે ક� ન�હ, તો તનેી નમાઝ બાિતલ છે; પણ અગર 

કોઈને નમાઝ દરમયાન યક�ન થાય ક� નમાઝનો સમય 

દાખલ થઈ ��ૂો છે, પણ શકંા કર� ક� �ટલી નમાઝ એ 

પડ� ��ૂો છે ત ેસમયની �દર પડ� હતી ક� ન�હ, તો 

એની નમાઝ સહ�હ છે. 

મસઅલદ  ૭પપ : અગર નમાઝનો સમય તગં 
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હોય, �ન ે કારણે અગર એ નમાઝના �સુતહબ અમલ 

બ�વી લાવે તો નમાઝના અ�કુ ભાગો કઝા થઈ �ય, 

તો એવા સજંોગમા ં �સુતહબ અમલ �કૂ� દ�વા જોઈએ, 

�મક� અગર �ુ�તૂ પડવાને પ�રણામ ે નમાઝના બાક� 

�હસસા કઝા થતા હોય, તો �ુ�તૂ ન પડ�. 

મસઅલદ ૭પ૬ : અગર કોઈ શખસ પાસે ફકત 

એક જ રકાત સમયની �દર પડવા �ટલો સમય હોય, 

તો એણ ેનમાઝ અદાની િનયયતથી પડવી જોઈએ, પણ 

�ણી-જોઈને નમાઝન ે અદા કરવામા ં એટલી ઢ�લ ન 

કરવી જોઈએ. 
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મસઅલદ ૭પ૭ : � શખસ �સુાફર ન હોય, અને 

તનેી પાસે �યૂારસત �ધુીમા ં પાચં રકાત પડવા �ટલો 

સમય બાક� હોય, તો તનેા ઉપર લા�ઝમ છે ક� બનં ે

નમાઝો, ઝોહર અન ે અસર પડ�, અન ે જો એથી ઓછો 

સમય હોય તો ફકત નમાઝે અસર પડ� અન ે તયાર બાદ 

નમાઝ ેઝોહરની કઝા પડ�, એવી જ ર�ત ેમધરાત �ધુીમા ં

જો પાચં રકાત પડ� શક� તટેલો સમય બાક� હોય, તો 

મગ�રબ અન ેઈશાની નમાઝો પડશ,ે અન ેજો એથી ઓછો 

સમય હોય તો માત નમાઝે ઈશા પડશ ેઅન ે તયાર પછ� 

કઝા ક� અદાની િનયયત કયાર વગર નમાઝે મગ�રબ પડશ.ે 
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મસઅલદ ૭પ૮ : � શખસ �સુાફર હોય, અને 

તનેી પાસે �યુારસત �ધુીમા ં તણ રકાત પડવા �ટલો 

સમય બાક� હોય, તો એના ઉપર નમાઝે ઝોહર અને 

અસર બનંે પડ�ુ ંલા�ઝમ છે, પણ જો એથી ઓછો સમય 

હોય તો ફકત નમાઝ ે અસર પડ� અન ે ત ે બાદ નમાઝે 

ઝોહરની કઝા આપે, અન ેજો મધરાત �ધુીમા ંએની પાસે 

ચાર રકાત પડવા �ટલો સમય બાક� હોય તો તનેા માટ� 

જ�ર� છે ક� નમાઝે મગ�રબ અન ેનમાઝે ઈશા બનં ેપડ�; 

અન ેતણ રકાત �ટલો સમય બાક� હોય તો પથમ નમાઝે 

ઈશા પડ� અને પછ� નમાઝે મગ�રબ પડ�, �થી એક રકાત 
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સમયની �દર થઈ શક�. 

 જો એની પાસે તણ રકાતથી પણ ઓછો સમય 

હોય, તો પથમ નમાઝે ઈશા પડશ ેઅન ે તયાર બાદ કઝા 

ક� અદાની િનયયત કયાર વગર નમાઝ ેમગ�રબ પડશ.ે 

 અન ેજો નમાઝે ઈશા પડયા બાદ એ�ુ ંજણાય ક� 

મધરાત �ધુીમા ંહ� એક યા એથી વ� ુરકાત સમયની 

�દર પડ� શકાય તમે છે, તો જ�ર� છે ક� તરત જ નમાઝે 

મગ�રબ અદાની િનયયતથી પડ� લય.ે 

મસઅલદ ૭પ૯ : �સુતહબ છે ક� ઈનસાન 

નમાઝન ે અવવલ વખતમા ં પડ�, અન ે ત ે માટ� ઘણી 
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ભલામણ કરવામા ંઆવી છે, અન ેકોિશશ એ હોવી જોઈએ 

ક� અવવલ ેવકતથી બન ેતટેલા નજદ�ક સમયમા ંનમાઝ 

પડ�, અલબ�, અગર કોઈ એવા કામ માટ� ઢ�લ કરવી પડ� 

ક� � કામમા ંમહતવ�ણૂર ફાયદો હોય, �મક� નમાઝને બા 

જમાઅત અદા કરવા માટ� સબર કર� તો વાધંો નથી. 

મસઅલદ ૭૬૦ : અગર કોઈ ઈનસાનને એવો 

ઉઝર હોય ક� જો એ નમાઝના અવવલ સમય ેનમાઝ અદા 

કરવા માગંતો હોય, તો તયમ�મુ કયાર િસવાય કોઈ બીજો 

ઉપાય ન હોય, તો અગર એન ેખાતી હોય ક� નમાઝના 

આખર સમય �ધુી ઉઝર બાક� રહ�શ ે અથવા એ ઉઝર 
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બરતરફ થવા બારામા ંિનરાશ થઈ ગયો હોય, તો અવવલ 

વખત ેતયમ�મુ કર�ન ેનમાઝ પડ� શકશ.ે 

પણ જો એ તદન િનરાશ ન થયો હોય તો એના 

માટ� જ�ર� છે ક� એટલી વારઢ�લ કર� ક� � દરમયાન ઉઝર 

�ૂર થઈ �ય, અન ેજો ઉઝર બરતરફ ન થાય તો આખર 

વખતમા ં નમાઝ અદા કર�; અન ે એ લા�ઝમ નથી ક� 

એટલી વાર રાહ �ુએ ક� ફકત નમાઝના વા�જબ અમલો 

અદા કર� શક�, બલક� નમાઝના �સુતહબ કાય�, �મક� 

અઝાન, એકામહ, �ુ�તૂ વગેર� �ટલો સમય હોય તો પણ 

તયમ�મુ કર�ને �સુતહબ અમલોની સાથે નમાઝ અદા કર� 
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શકશ.ે 

તયમ�મુના સજંોગો િસવાય બી� મજ�રૂ�ઓમા ં

અગર ઈનસાન ઉઝર બરતરફ થવા િવષ ેમા�સુ ન થયો 

હોય, તો પણ અવવલ વખતે નમાઝ અદા કર� શક� છે, 

પણ વખતની �દર અગર ઉઝર બરતરફ થઈ �ય તો 

જ�ર� છે ક� નમાઝ ફર�થી પડ�. 

મસઅલદ ૭૬૧ : અગર કોઈ શખસ નમાઝના 

શ��યાત વગેર�ના મસાઈલ ન �ણતો હોય, અન ેએને 

એવો ભય હોય ક� નમાઝમા ંકોઈ એવો સજંોગ ઉપ�સથત 

થશ ે ક� �થી અ�ણતાન ે લઈને અલલાહના �ુકમ�ુ ં
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ઉલલઘંન થશે, તો મસાઈલ શીખવા માટ� જ�ર� છે ક� 

નમાઝ પડવામા ંઢ�લ કર� અન ેઅવવલ વખતમા ંપડવાનો 

આગહ ન રાખ.ે 

 પણ જો એવી ઉમમદેથી નમાઝ અવવલ સમયે 

શ� કર� લય ેક� નમાઝ સહ�હ ર�ત ેઅદા કર� શકશ;ે અને 

નમાઝ દરમયાન કોઈ એવો સજંોગ ઉપ�સથત ન થાય 

�ના �ુકમથી એ અ�ણ હોય, તો એની નમાઝ સહ�હ 

ગણાશે, અન ેજો નમાઝ દરમયાન એવો સજંોગ ઉપ�સથત 

થાય, �ના �ુકમથી એ વાક�ફ ન હોય, તો �ઈઝ છે ક� � 

તરફ એન ે �મુાન હોય એ �જુબ અમલ કર�ન ે નમાઝ 
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�રૂ� કર�, પણ તયાર બાદ તનેી ફરજ છે ક� મસઅલો 

�ણવા માટ� �છેૂ ક� �થી અગર નમાઝ બાિતલ થઈ હોય 

તો ફર�થી પડ�; અન ે અગર સહ�હ હોય તો ફર�થી 

પડવાની જ�રત નથી. 

મસઅલદ ૭૬ર : અગર નમાઝના સમયમા ંતગંી 

ન હોય, અન ે લણેદાર પોતા�ુ ં લ�ેુ ં વ�લૂ કરવા માટ� 

તકાજો કર�, તો જો �મુક�ન હોય તો પહ�લા ંકરજ અદા કર� 

અન ેપછ� નમાઝ પડ�. 

એવી ર�ત ેકોઈ પણ વા�જબ કાયર આવી પડ� ક� 

�ન ે તરત જ  બ�વી લ�ેુ ંવા�જબ હોય, તો પહ�લા ં એ 
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વા�જબ કાયરને બ�વી લાવે, �મક� અગર મ�સજદ ન�સ 

થઈ હોય તો પહ�લા ં મ�સજદને પાક કરશે અન ે પછ� 

નમાઝ પડશ.ે 

પરં� ુઉપરોકત બ ેસજંોગોમા ંઅગર કોઈ શખસ 

પહ�લા ંનમાઝ પડ� તો અગરચે �નુહેગાર થયો ગણાશે, 

પણ તનેી નમાઝ સહ�હ છે. 
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નમાઝદ કમવાર પડવા િવષે : 

મસઅલદ ૭૬૩ : નમાઝે અસર નમાઝ ે ઝોહર 

બાદ પડવી જોઈએ, અન ે નમાઝ ે ઈશા નમાઝ ેમગ�રબ 

બાદ પડવી જોઈએ; અગર કોઈ શખસ �ણી-જોઈન ેઉલ�ંુ 

કર� અન ેએ કમન ેતોડ� તો તનેી નમાઝો બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૭૬૪ : અગર કોઈ શખસ નમાઝે 

ઝોહરની િનયયતથી નમાઝ શ� કર�, અન ેનમાઝ દરમયાન 

તને ેયાદ આવે ક� નમાઝે ઝોહર તો એ પડ� ��ૂો છે, તો 

એ પોતાની િનયયતને નમાઝે અસર માટ� ન�હ ફ�રવી શક�, 

બલક� એ નમાઝ તોડ�ને નમાઝે અસર શ� કરશે; એ જ 
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�ુકમ નમાઝ ેમગ�રબ અન ેઈશાન ેલા� ુપડ� છે. 

મસઅલદ ૭૬પ : અગર કોઈ શખસન ે નમાઝે 

અસર પડતી વળેા ખાતી થાય ક� ઝોહરની નમાઝ પડ� 

નથી, અન ેપોતાની િનયયતને નમાઝ ેઝોહરની િનયયતમા ં

ફ�રવી લય,ે અન ે તયાર પછ� ફર� યાદ આવ ે ક� ઝોહરની 

નમાઝ એ પડ� ��ૂો હતો, તો એ ફર� વાર નમાઝ ે

અસરની િનયયત કર� શકશ ેઅન ેનમાઝ �રૂ� કરશ,ે પણ 

તમેા ં શરત એ છે ક� નમાઝના કોઈ ભાગને ઝોહરની 

િનયયતથી બ�વી લાવયો ન હોય; અન ે અગર બ�વી 

લાવયો હોય તો અસરની િનયયતથી ફર� બ�વી લાવ,ે 
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પણ જો એ ભાગ આખી રકાત હોય તો નમાઝ બાિતલ છે, 

એવી જ ર�ત ેઅગર એ ભાગ એક ��ૂઅ યા બ ેિસજદાઓ 

હોય તો એહતીયાત ે લા�ઝમની �એ નમાઝ બાિતલ 

ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૭૬૬ : અગર કોઈ શખસને નમાઝ ે

અસર પડતી વળેા એવો શક થાય ક� ઝોહરની નમાઝ 

પડ� હતી ક� ન�હ, તો એના માટ� જ�ર� છે ક� નમાઝ ેઅસર 

તમામ કર�ન ેપછ� નમાઝે ઝોહર બ�વી લાવે; પણ જો 

સમય એટલો તગં હોય ક� નમાઝ �રૂ� કયાર બાદ �રૂજ 

આથમી �ય અન ેએક રકાત પણ સમયની �દર પડવા 
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�ટલો સમય બાક� ન રહ�. તો લા�ઝમ નથી ક� નમાઝે 

ઝોહરની કઝા આપ.ે 

મસઅલદ ૭૬૭ : અગર કોઈ નમાઝે ઈશા 

પડતી વળેા શક કર� ક� નમાઝ ેમગ�રબ પડ� ��ૂો છે ક� 

ન�હ, તો નમાઝે ઈશાને �રૂ� કરશ ેઅન ેત ેબાદ નમાઝે 

મગ�રબ પડશે, પણ જો સમય એટલો તગં હોય ક� નમાઝ 

�રૂ� કરતા મધરાત થઈ �ય અન ેએક રકાત પણ એથી 

પહ�લા ંઅદા કરવાનો સમય બાક� ન રહ� તો લા�ઝમ નથી 

ક� નમાઝ ેમગ�રબની કઝા આપ.ે 

મસઅલદ ૭૬૮ : અગર કોઈ શખસ નમાઝે 
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ઈશાની ચોથી રકાતના ��ૂઅમા ંપહ�ચી ગયા બાદ શક કર� 

ક� નમાઝ ેમગ�રબ પડ� ��ૂો છે ક� ન�હ, તો એ શખસ 

નમાઝ �રૂ� કરશ,ે અન ેતે બાદ અગર નમાઝે  મગ�રબ 

માટ� સમય બાક� હોય તો નમાઝે મગ�રબ પણ પડશ.ે 

મસઅલદ ૭૬૯ : અગર કોઈ ઈનસાનની પોતાની 

પડ�લી નમાઝ ફકત એહતીયાતની �એ બી� વાર પડતો 

હોય, અન ે નમાઝ દરમયાન એન ેયાદ  આવ ે ક� એ 

નમાઝની પહ�લા � નમાઝ પડવાની હતી એ �કૂ� ગયો 

છે, તો પોતાની િનયયતન ેએ નમાઝ માટ� ન�હ ફ�રવી શક�, 

�મક� અગર કોઈ નમાઝે અસરન ે એહતીયાતની �એ 
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બી� વાર પડતો હોય; અન ેએન ેયાદ આવ ે ક� નમાઝે 

ઝોહર �કૂ� ગયો હતો, તો એ આ નમાઝની િનયયતને 

નમાઝ ેઝોહર માટ� ન�હ ફ�રવી શક�. 

મસઅલદ ૭૭૦ : કઝા નમાઝની િનયયતને અદા 

નમાઝ માટ� ફ�રવવી અન ે �સુતહબ નમાઝની િનયયતને 

વા�જબ માટ� બદલવી �ઈઝ નથી. 

મસઅલદ ૭૭૧ : અગર અદાની િનયયતથી 

નમાઝ પડવાનો �રૂો સમય બાક� હોય, અન ે નમાઝ 

દરમયાન ઈનસાનને યાદ આવ ે ક� તનેા ઉપર કઝા 

નમાઝનો ઝીમમો છે, તો એ અદા નમાઝની િનયયતન ેકઝા 
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માટ� ફ�રવી શક� છે, પણ એમ કરવામા ં એ બાબતનો 

ખયાલ રહ� ક� િનયયત બદલવાની શ�તા હોવી જોઈએ, 

દાખલા તર�ક� અગર નમાઝે ઝોહર પડ� રહો હોય તો તે 

નમાઝની િનયયતન ે નમાઝે �બુહ માટ� માત એવા જ 

સજંોગમા ં ફ�રવી શકશ ે ક� તી� રકાતના ��ૂઅમા ં ન 

પહ�ચયો હોય. 
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�સુત�હ નમાઝદ : 

મસઅલદ ૭૭ર : �સુતહબ નમાઝો ઘણી છે, એ 

સૌન ેના�ફલા કહ�વાય છે, અન ેતમેા ંખાસ કર�ન ેરોજની 

ના�ફલા પડવા માટ� ખાસ તાક�દ થઈ છે, અન ે�ુ�આ્ો 

િસવાયના �દવસોમા ંએની સખંયા ચ�તીસ રકાત થાય છે. 

(૧) આઠ રકાત ના�ફલાએ ઝોહર. (ર) આઠ રકાત 

ના�ફલાએ અસર. (૩) ચાર રકાતના�ફલાએ મગ�રબ. (૪) 

બ ેરકાત ના�ફલાએ ઈશા. (પ) અ�ગયાર રકાત ના�ફલાએ 

શબ. (૬) બ ેરકાત ના�ફલાએ �બુહ. 

 નમાઝ ે ઈશાની ના�ફલા એહતીયાત ે વા�જબની 
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�એ બસેીન ેપડવી જોઈએ, અન ેએ કારણસર બ ેરકાતોને 

એક રકાત ગણવામા ંઆવશે. 

 �ુ�આુ્ના �દવસે ઝોહર અસરની સોળ રકાતમા ં

બી� ચાર રકાતનો ઉમરેો થાય છે, અન ેબહેતર છે ક� �ુલ 

વીસ રકાતો ઝોહરના સમય પહ�લા ંપડવામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ ૭૭૩ : નાફ�લએ શબની અ�ગયાર 

રકાતોમા ંઆઠ રકાત નાફ�લએ શબની િનયયતથી પડવી 

જોઈએ, બ ેરકાતો નમાઝ ેશફાઅ અન ે છેલલી એક રકાત 

નમાઝે વીતરની િનયયતથી પડવી જોઈએ, નમાઝ ેશબની 

�રૂ� ર�ત અનકે �ુઆઓની �કતાબોમા ંઆપવામા ંઆવી 
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છે. 

મસઅલદ ૭૭૪ : ના�ફલાની દર�ક નમાઝ બસેીન ે

પડ� શકાય છે, પણ અ�કુ ફક�હોની દોરવણી એ છે ક� 

બસેીન ેનાફ�લા પડનાર દર�ક બ ેરકાતોન ેએક રકાત ગણે 

તો બહેતર છે, �મક� નમાઝે ઝોહરની ના�ફલાને આઠ ન ે

બદલ ેસોળ રકાતો પડ�. 

 અન ે અગર કોઈ નમાઝે વીતર બસેીને પડવા 

માગે તો એ એક રકાતવાળ� નમાઝ બ ેવાર પડશ.ે જો ક� 

આ કાયરની બહેતર� અમન ેમા�મૂ નથી, પણ નકે કામની 

ઉમમીદ� (ર�અન) તને ેએ ર�ત ે��મ દ�વામા ંઈશકાલ 
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નથી. 

મસઅલદ ૭૭પ : �સુાફર�ની હાલતમા ં ઝોહર, 

અસરની ના�ફલા ન પડવી જોઈએ, પણ ઈશાની 

ના�ફલાન ેર�અન (સારા કામની નકે ઉમમીદ�) પડવામા ં

વાધંો નથી. 
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રદજની નાફ�લા નમાઝદનદ સમય : 

મસઅલદ ૭૭૬ : નમાઝ ે ઝોહરની ના�ફલા 

નમાઝ ેઝોહરથી પહ�લા ંપડવી જોઈએ, તનેો સમય નમાઝે 

ઝોહરના સમયથી શ� થાય છે, અન ેજયા ં�ધુી નમાઝે 

ઝોહર પહ�લા ંએ પડ� શકાય તયા ં�ધુી એનો સમય રહ� છે, 

પણ અગર કોઈ ઝોહરની ના�ફલા પડવામા ંએટલી ઢ�લ 

કર� ક� ઝવાલ પછ� ‘શાખીસ’ ( ખોડ�લી લાકડ�)નો સાયો 

ર/૭ થઈ �ય, એટલ ે ક� અગર ‘શાખીસ’ સાત વ�ત�ુ ં

હોય અન ેસાયો બ ેવ�તની લબંાઈ �ધુી પહ�ચ,ે તો એવા 

સમય ેબહેતર છે ક� નમાઝ ેઝોહર પડ�. 
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મસઅલદ ૭૭૭ : નમાઝ ે અસરની ના�ફલા 

નમાઝે અસર પહ�લા ં પડાય છે, અન ે એ માટ�નો સમય 

જયા ં�ધુી નમાઝે અસર પહ�લા ંએ પડ� શકાય તયા ં�ધુી 

બાક� રહ� છે, પણ જો એટલી ઢ�લ કર� ક� ‘શાખીસ’નો 

સાયો ૪/૭ �ધુી પહ�ચી �ય, તો બહેતર છે ક� એ સમયે 

નમાઝ ેઅસર પડ�. 

 અગર કોઈ નમાઝ ે ઝોહર ક� નમાઝ ે અસરની 

ના�ફલાન ેતનેા સમય બાદ પડવા માગે, તો એ ઝોહરની 

ના�ફલા નમાઝે ઝોહર બાદ અન ેઅસરની ના�ફલા નમાઝ ે

અસર બાદ પડ� શક� છે, પણ અહવતની �એ કઝા ક� 
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અદાની િનયયત ન કર�. 

મસઅલદ ૭૭૮ : નમાઝે મગ�રબ ની ના�ફલા 

નમાઝ બાદ પડવી જોઈએ, અન ે તનેો સમય નમાઝે 

મગ�રબ બાદ જયા ં�ધુી સમયની �દર પડ� શકાય તયા ં

�ધુી રહ� છે, પણ અગર કોઈ તનેી અદાયગીમા ંએટલી 

ઢ�લ કર� ક� પ��વમ તરફની લાલાશ � �યૂારસત પછ� 

આસમાનમા ંહોય છે તે અદશય થઈ �ય, તો પછ� બહેતર 

છે ક� એ સમયે નમાઝ ેઈશા પડ�. 

મસઅલદ ૭૭૯ : નમાઝ ે ઈશાની ના�ફલાનો 

સમય નમાઝ ેઈશા બાદ મધરાત �ધુી બાક� રહ� છે, પણ 
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બહેતર છે ક� નમાઝ ેઈશા બાદ તરત જ અદા કરવામા ં

આવ.ે 

મસઅલદ ૭૮૦ : નમાઝ ે �બુહની ના�ફલા 

નમાઝ પહ�લા ં પડવી જોઈએ, અન ે તનેો સમય નમાઝે 

શબ બાદ શ� થાય છે અન ે નમાઝે �બુહથી પહ�લા ં

પડવાની શ�તા હોય તયા ં�ધુી બાક� રહ� છે, પણ  જો 

એટલી ઢ�લ કર� ક� �વૂર �દશામા ંલાલાશ દ�ખાવા માડં� તો 

બહેતર છેક� એ સમય ેનમાઝે �બુહ અદા કર�. 

મસઅલદ ૭૮૧ : નમાઝે શબ માટ� અવવલ 

વખત મધરાતે શ� થાય છે અને �બુહ સા�દક �ધુી રહ� 
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છે, અન ેબહેતર છે ક� �બુહ� સા�દકની નજદ�ક પડવામા ં

આવ.ે 

મસઅલદ ૭૮ર : �સુાફર માટ�, અન ે � શખસ 

માટ� તકલીફ�પ હોય ક� નમાઝે શબ મધરાત પછ� પડ�, 

તનેા માટ� રાતના શ�ના �હસસામા ંનમાઝે શબ પડવામા ં

વાધંો નથી. 
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નમાઝે ગદફયલા 

મસઅલદ ૭૮૩ : નમાઝ ે ગોફયલા �સુતહબ 

નમાઝોમાથંી એક છે; અન ેએ નમાઝે મગ�રબ અને ઈશા 

વચચ ેપડાય છે.  

પહ�લી રકાતમા ં �રૂએ હમદ બાદ બી� �રૂાને 

બદલ ેનીચે જણાવલેી આયત પઢવી. 

વ ઝન �નેૂ ઈઝ ઝ�હ મદગાઝેહન ફ 

ઝનન અ� લન નકદ�ર અલય�� ફ નાદા 

ાફઝઝદલદમાતે, અલ લા એલા� ઈલલા 
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અનત �હુ�ાનક ઈ�ી  �ુનતદ મેનઝ 

ઝાલેમીન, ફસતજહના લ� ૂ વ 

નજજયના�દ મેનલ ગમમે વ કઝાલેક 

�નુ�જલ �અુમેનીન. 

અન ે બી� રકાતમા ં �રૂએ અલહમદ બાદ બી� 

�રૂાન ેબદલ ેઆ આયત પઢવી : 

વ ઈનદ�ુ મફાતે�લુ ગયહે લા 

યઅલમદ�ા, ઈલલા �દવ વ યઅલમદ મા 

ાફલ હરર� વલ હ�ર�, વ મા તસકદતદ 
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િમન વરકિતન, ઈલલા યઅલમદ�ા, વલા 

�બહિતન ફ� ઝદલદમાિતલ અરઝે, વલા 

રત�હન, વલા યાહેિસન, ઈલલા ફ� 

ક�તા�હમ મદહીન. 

અન ે�ુ�તૂમા ંઆ �ુઆ પઢ� : 

અલલા�મુમ ઈ�ીઆ અસઅલદક હે 

મફાતેા�લ ગય�હલ લતી લા યઅલમદ�ા 

ઈલલા અનત અન તદસલલેય અલા 

મદ�મમાદન વ આલેા� વ અન તફઅલ 
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હી....(અહ� પોતાની હાજત માગે). 

અન ેતયાર બાદ પઢ� : 

અલલા�મુમ અનત વલીયદ નેઅમતી, વલ 

કાદ�રદ અલા તલેહતી, તઅલમદ �ાજતી, 

ફ અસઅલદક હે�કક� મદ�મમાદન વ 

આલે�� અલય�� વ અલય���સુસલામદ 

લમમા કઝયત�ા લી. 
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ાકબલાના એ�કામ:  

મસઅલદ ૭૮૪ : મ�એ �અુઝઝમામા ં � 

ખાનએ કઅબાની જગયા છે એ �કબલો છે, અન ેએ �દશા 

તરફ નમાઝો અદા કરવી જોઈએ, પણ � શખસ �ૂર હોય 

તનેા માટ� કાફ� છે ક� એવી ર�ત ેઊભો રહ� ક� કહ� શકાય ક� 

�કબલા તરફ મ��ુ રાખીને નમાઝ પડ� રહો છે, એ જ �ુકમ 

એવા ંકાય�ન ેલા� ુપડ� છે � માટ� �કબલા તરફ મો�ંુ હો�ુ ં

જ�ર� છે, �મક� હયવાનન ેઝબહ કરતી વળેા. 

મસઅલદ ૭૮પ : � માણસ ઊભા રહ�ન ેનમાઝ 

પડતો હોય, તનેા માટ� જ�ર� છે ક� તનેી છાતી, પટે 
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(શર�રનો સામનેો �હસસો) �કબલા  તરફ હોય, અન ે એનો 

ચહ�રો પણ �કબલાથી હટ�ન ે ન રાખ,ે એહતીયાતે 

�સુતહબની �એ પગની �ગળ�ઓ પણ �કબલા તરફ હોવી 

જોઈએ. 

મસઅલદ ૭૮૬ : � માણસ માટ� બસેીન ેનમાઝ 

પડ�ુ ંજ�ર� હોય ત ેનમાઝ પડતી વળેા એવી ર�ત ેબસે ેક� 

તનેી છાતી, પટે ( શર�રનો સામનેો ભાગ) �કબલા તરફ 

હોય, અન ેચહ�રો પણ �કબલાથી હટ�ન ેન હોય. 

મસઅલદ ૭૮૭ : � શખસ બસેીન ેપણ નમાઝ 

અદા ન કર� શકતો હોય, તનેા માટ� જ�ર� છે ક� જમણા 
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ભાગ ઉપર એવી ર�ત ે�વૂ ેક� તનેા શર�રનો સામનેો ભાગ 

�કબલા ભણી હોય, અન ેજો તમે કર�ુ ંશ� ન હોય તો 

ડાબા ભાગ ઉપર એવી ર�ત ે�વૂ ેક� શર�રનો સામનેો ભાગ 

�કબલા ભણી હોય, પણ એહતીયાત ે લા�ઝમ છે ક� જયા ં

�ધુી જમણા ભાગ ઉપર �ઈૂ શકતો હોય તયા ં�ધુી ડાબા 

ભાગ ઉપર ન �વૂે, અને જો એ બનં ે ર�ત તનેા માટ� 

અશ� હોય, તો પછ� પીઠ ઉપર એવી ર�ત ે�વૂ ેક� તનેા 

પગના ંત�ળયા ં�કબલા તરફ હોય. 

મસઅલદ ૭૮૮ : નમાઝ ે એહતીયાત અન ે

�લૂાઈ ગયલેા િસજદા ક� તશહ�ુદન ે પણ �કબલા તરફ 
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અદા કર�ુ ં જોઈએ. અન ેએહતીયાત ે�સુતહબની �એ 

િસજદએ સહવ પણ �કબલા તરફ અદા કર�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ૭૮૯ : ��ુ ત નમાઝોને ચાલતા ં

ચાલતા ંક� સવાર� ઉપર અદા કર� શકાય છે, અન ેએ ર�ત ે

��ુણત નમાઝન ેઅદા કરતી વળેા �કબલા તરફ હો�ુ ંજ�ર� 

નથી. 

મસઅલદ ૭૯૦ : નમાઝ પડનાર માટ� જ�ર� છે 

ક� �કબલાની �દશા �ણવા માટ� �રૂ� કોિશશ કર�, �થી 

યક�ન હાિસલ થાય અથવા યક�નની ન�ક પહ�ચ ે�મક� 

બ ે આ�દલની ગવાહ� ઉપર અમલ કર�, અન ે અગર એ 
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શ� ન હોય તો ગામની મસ�દોના મહ�રાબ, 

મોઅમીનોની કબર અથવા એવા બી� કોઈ રસત ે�મુાન 

હાિસલ કર�, અન ે ત ે �જુબ અમલ કર�, અન ે જો કોઈ 

ફાિસક ક� કા�ફર વજૈાિનક ર�ત ે �કબલાની સતંોષકારક 

ઓળખ આપે, તો ત ે�જુબ અમલ કરવો કાફ� છે. 

મઅસલદ ૭૯૧ : અગર કોઈ શખસન ે �કબલા 

બારામા ં માત �મુાન હોય, અન ે તહેક�ક કર� વ� ુ

ઈ�તમનાન હાિસલ કરવાની આવશયકતા હોય, તો માત 

�મુાન ઉપર અમલ ન�હ કર� શક�, દાખલા તર�ક� કોઈ 

મહ�માન યજમાનના કહ�વાથી �કબલા સબંધં ે�મુાન હાિસલ 
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કર�, પણ બી� રસત ે વ� ુ ખાતી મળેવી શકતો હોય તો 

પછ� એ યજમાનના કહ�વા �જુબ અમલ ન કર�. 

મસઅલદ ૭૯ર : અગર કોઈ શખસ �કબલા 

સબંધંી �ણકાર� મળેવવા માટ� કોઈ સાધન ધરાવતો ન 

હોય અથવા ક� કોિશશો કયાર બાદ કોઈ િનણરય ન કર� 

શકતો હોય, તો કોઈ પણ એક �દશા તરફ નમાઝ પડ� તો 

કાફ� છે, અન ેએહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� અગર નમાઝનો 

�રૂતો સમય બાક� હોય, તો ચાર�ય �દશાઓ તરફ નમાઝ 

પઢ�. 

મસઅલદ ૭૯૩ : અગર કોઈ શખસન ે એવી 
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ખાતી ક� એ�ુ ં�મુાન હાિસલ થાય ક� બે �દશાઓમાથંી એક 

�કબલો છે, તો તનેા માટ� બનંે �દશાએ નમાઝ પઢવી જ�ર� 

છે. 

મસઅલદ ૭૯૪ : � માણસ એક થી વ� ુ�દશાએ 

નમાઝ પડવાની �સથિતમા ં હોય, અન ે એન ે બે નમાઝો 

પડવાની હોય, �મક� નમાઝ ે ઝોહર અને નમાઝ ે અસર 

પડવાની હોય, તો એ નમાઝોને કમવાર એક પછ� એક 

પડશ,ે એહતીયાત ે �સુતહબ એ છે ક� પથમ પહ�લી 

નમાઝન ે એ �દશાઓ તરફ પઢ� લય ે અન ે પછ� બી� 

નમાઝ શ� કર�. 
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મસઅલદ ૭૯પ : � શખસન ે �કબલા બારામા ં

ખાતી ન હોય, અન ે એ નમાઝ િસવાય કોઈ એ�ુ ં કામ 

બ�વી લાવવા માગંતો હોય �ના માટ� �કબલાની જ�રત 

હોય, �મક� હયવાનને ઝબહ કર�ુ ં હોય, તો એ �મુાન 

�જુબ અમલ કરશ;ે અન ેજો �મુાન વડ� કોઈ અ�મુાન ન 

કર� શક�, તો કોઈ પણ એક �દશાએ અમલ બ�વી લાવ.ે 
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નમાઝમા ંશર�રને ઢાકંવા િવષે : 

મસઅલદ ૭૯૬ : ��ુષો માટ� નમાઝની હાલતમા ં

પોતાની બનંે શરમગાહોને ઢાકંવી જ�ર� છે, ચાહ� કોઈ તનેે 

જોવાવાવં હોય ક� ન હોય, અન ે બહ�તર છે ક� �ુટં�થી 

લઈન ેસાથળ �ધુી પોતાન ેઢાકં�. 

મસઅલદ ૭૯૭ : �ી માટ� નમાઝની હાલતમા ં

�રૂા શર�રન ેમાથા અન ેવાળ સહ�ત ઢાકં�ુ ંજ�ર� છે અન ે

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� પગના ત�ળયાન ેપણ ઢાકં� પણ 

ચહ�રાના �ટલા ભાગન ેવ�મા ંધોવામા ંઆવ ેછે ત ેઅન ે

હાથન ેકાડંા �ધુી તમેજ પગન ેસાધંા �ધુી ઢાકં�ુ ંજ�ર� 
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નથી પણ ખાતી કરવા માટ� વા�બાત �જુબ પોતાન ે�રૂ� 

ર�ત ેઢાકં�લ છે/ જ�ર� છે ક� ચહ�રાની ચાર�ય કોર અન ે

હાથના કાડંાની સહ�જ નીચનેા ભાગ �ધુી ઢાકં� રાખ.ે 

મસઅલદ ૭૯૮ : જયાર� ઈનસાન �લૂાઈ ગયલેા 

િસજદા ક� તશહ�ુદને અદા કરવા માગે, તયાર� જ�ર� છે ક� 

નમાઝમા ંપોતાન ે�ટલી હદ� ઢાકં�ુ ં જ�ર� છે ત ેપમાણે 

અમલ કર�, અન ેએહતીયાતે �સુતહબ છે ક� િસજદએ સહવ 

અદા કરતી વળેા પણ એ �જુબ પોતાને ઢાકં�. 

મસઅલદ ૭૯૯ : અગર કોઈ શખસ �ણી-��ૂને 

અથવા મસઅલાથી અ�ણ હોવાને કારણ ે અથવા 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 791 

બદેરકાર�ન ેલીધ ેનમાઝમા ંપોતાની શરમગાહોને ન ઢાકં� 

તો તનેી નમાઝ બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૮૦૦ : અગર કોઈ શખસને નમાઝ 

દરમયાન �ણ થાય ક� તનેી શરમગાહ તરફ નજર પડ� 

રહ� છે, તો તરત જ તનેે  ઢાકં� લ�ેુ ં જોઈએ; અને એ 

નમાઝ ફર� પડવાની જ�રત નથી, પણ અહવત એ છે ક� 

જયાર� એન ે�ણ થાય ક� તનેી શરમગાહ �હ�ર થઈ છે, 

તયાર� એ સમયે નમાઝના કોઈ ભાગને અદા ન કર�, અને 

જો એન ેનમાઝ �રૂ� કયાર બાદ ખબર પડ� ક� શરમગાહ 

�હ�ર થઈ હતી, તો તનેી નમાઝ સહ�હ છે. 
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મસઅલદ ૮૦૧ : અગર ઈનસાન ેએવો �લબાસ 

પહ�ય� હોય ક� કયામની હાલતમા ંત�ેુ ંશર�ર ઢંકાય�ે ુ ંરહ�, 

પણ બી� હાલતમા,ં �મક� ��ૂઅ ક� િસજદામા,ં એ �લબાસ 

તનેા શર�રન ેસરખી ર�ત ેન ઢાકં�, તો શરમગાહન ેઢાકંવા 

માટ� કોઈ બી� ર�ત ેક� સાધન ઈખતીયાર કર� તો નમાઝ 

સહ�હ ગણાશે; પણ એહતીયાતે �સુતહબ એ છે ક� એવા 

�લબાસમા ંનમાઝ ન પડ�. 

મસઅલદ ૮૦ર : અગર કોઈ શખસ નમાઝમા ં

પોતાન ે ઘાસ ક� પાદંડાઓથી ઢાકં� તો વાધંો નથી, પણ 

એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� જયા ં �ધુી બી� વસ�ઓુ 
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શર�રન ેસરખી ર�ત ેઢાકંવા માટ� મો�ૂદ હોય, તયા ં�ધુી 

ઉપરોકત વસ�ઓુ ઉપયોગમા ંન લય.ે 

મસઅલદ ૮૦૩ : મજ�રૂ�ના સજંોગમા,ં જયાર� 

ક� પોતાન ે ઢાકંવા માટ� કોઈ વસ� ુ પા્ત ન હોય, તયાર� 

ઈનસાન ે પોતાની શરમગાહની ચામડ�ને �પાવવા માટ� 

માટ� વગેર�નો ઉપયોગ કર� શક� છે. 

મસઅલદ ૮૦૪ : જયાર� ઈનસાન પાસ ેનમાઝમા ં

પોતાન ેઢાકંવા માટ� કોઈ વસ� ુપા્ત ન હોય, પણ તનેે 

હાિસલ કરવા માટ� તદન હતાશ ન થયો હોય, તો બહેતર 

છે ક� નમાઝ પડવામા ંઢ�લ કર�, પણ જો કોઈ વસ� ુન 
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મળેવી શક� તો (સજંોગવશાત) પોતાની  ફરજ �જુબ 

વત�ને નમાઝ પડશે, પણ જો તે અવવલ વખતમા ંનમાઝ 

પડ� લય,ે અન ેનમાઝના છેલલા સમય �ધુીમા ંત�ેુ ંઉઝર 

બરતરફ થઈ �ય તો એહતીયાત ેલા�ઝમ છે ક� ફર�થી 

નમાઝ પડ�. 

મસઅલદ ૮૦પ : � માણસ એવા સજંોગમા ં

નમાઝ પડવા માગે ક� જયાર� પોતાન ેઢાકંવા માટ� તનેી 

પાસ ે કોઈ વસ� ુન હોય, એટલ ે�ધુી ક� ઘાસ-પાદંડા ં ક� 

માટ� વગેર� પણ ન હોય, અન ે નમાઝના છેલલા સમય 

�ધુી એવી વસ� ુહાિસલ કરવા બારામા ંિનરાશ થઈ �ય, 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 795 

તો અગર એન ેઈ�તમનાન હોય ક� કોઈ જોવાવાવં નથી, 

તો સામાનય સજંોગમા ં� ર�તે નમાઝ પડાય છે તે જ ર�તે 

નમાઝ પડ�, અન ેકયામ, ��ૂઅ, િસજદાઓ બ�વી લાવે; 

અન ેજો એને એમ લાગે ક� કોઈ જોવાવાવં છે, તો પછ� 

તનેા માટ� જ�ર� છે ક� નમાઝ એવી ર�ત ે પડ� ક� તનેી 

શરમગાહો ન દ�ખાય, �મક� બસેીન ે નમાઝ પડ� અથવા 

��ૂઅ અન ે િસજદાઓન ે સામાનય ર�ત ે ન�હ, બલક�  

ઈશારાથી અદા કર�; એહતીયાત ે લા�ઝમ છે ક� 

નગનવસથામા ં� શખસ નમાઝ પડ� રહો હોય ત ેપોતાની 

શરમગાહન ેશર�રના બી� ભાગો વડ� �પાવે, �મક� બઠેો 
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હોય તયાર� સાથળ વડ� અને ઊભો હોય તયાર� બનં ેહાથો 

વડ� શરમગાહને �પાવ.ે 
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નમાઝ પડનારના �લહાસની શરતદ : 

મસઅલદ ૮૦૬ : નમાઝ પડનારના કપડાઓ 

માટ� છ શરતો છે : 

(૧) ત ેપાક હોવા જોઈએ. 

(ર) તે �બુાહ હોવા જોઈએ, એટલે  ક� ગસબી ન 

હોય. 

(૩) �ડુદારના શર�રના કોઈ પણ ભાગથી બનલેા ં

ન હોય. 

(૪) હરામ ગોશત �નવરના શર�રથી બનલેા ંન 

હોય. 
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(પ-૬) અગર નમાઝ પડનાર ��ુષ હોય, તો તનેો 

�લબાસ ખા�લસ ર�શમથી ક� સોનાથી વણલેો ન 

હોવો જોઈએ.  

આ બાબતોના વ� ુ ્લુાસાઓ આવતા 

મસાઈલમા ંસમ�વવામા ંઆવશ.ે 

(૧) પ��લી શરત 

મસઅલદ ૮૦૭ : નમાઝ પડનારના કપડા ંપાક 

હોવા જોઈએ, અગર કોઈ શખસ ઈખતીયારની હાલતમા ં

ન�સ શર�ર ક� કપડાથંી નમાઝ પઢ�, તો એની નમાઝ 

બાિતલ છે. 
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મસઅલદ ૮૦૮ : અગર કોઈ શખસે એ મસઅલો 

�ણવાની તસદ� ન લીધી હોય ક� ન�સ શર�ર ક� કપડાથંી 

નમાઝ બાિતલ છે, અન ે એ ન�સ શર�ર યા કપડાથંી 

નમાઝ પડ�, તો એહતીયાત ેલા�ઝમની �એ એની નમાઝ 

બાિતલ ગણાશે. 

મસઅલદ ૮૦૯ : એવી જ ર�ત ેઅગર કોઈએ એ 

મસઅલો �ણવાની તસદ� ન લીધી હોય ક� ફલાણી વસ� ુ

ન�સ છે, �મક� એ ન �ણતો હોય ક� કા�ફરનો પસીનો 

ન�સ છે, અન ે એ ન�સત સાથે નમાઝ પડ� તો 

એહતીયાત ેલા�ઝમની �એ એની નમાઝ બાિતલ છે. 
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મસઅલદ ૮૧૦ : અગર કોઈન ે ખાતી હોય ક� 

એના ં કપડા ં યા એ�ુ ં શર�ર પાક છે, અન ે નમાઝ પડ� 

લીધા બાદ ખબર પડ� ક� એ ન�સ હ� ુ,ં તો એની નમાઝ 

સહ�હ છે. 

મસઅલદ ૮૧૧ : અગર કોઈ શખસ �લૂી �ય ક� 

એના કપડા ં યા એ�ુ ં શર�ર ન�સ છે, અન ે નમાઝ 

દરમયાન યા નમાઝ બાદ એન ેયાદ આવે, તો અગર એ 

�લૂી જ�ુ ંલાપરવાહ�ને કારણ ેહોય, તો અહવત ેલા�ઝમ 

છે ક� એ નમાઝ ફર�થી અદા કર�, અન ેજો નમાઝનો સમય 

વીતી ગયો હોય તો કઝા આપે, એ િસવાયના સજંોગમા ં
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નમાઝ ફર�થી પડવી જ�ર� નથી. અલબ�, અગર નમાઝ 

દરમયાન તનેે યાદ આવે તો આ પછ�ના મસઅલામા ં

જણાવલે �ુકમ �જુબ અમલ કરશ.ે 

મસઅલદ ૮૧ર : અગર કોઈ શખસ એવા સમય ે

નમાઝ પડતો હોય ક� કઝા થવાન ેઘણી વાર હોય, અને 

નમાઝ દરમયાન તનેે ખબર પડ� ક� ત�ેુ ંશર�ર યા �લબાસ 

ન�સ થયલે છે, અન ેએ�ુ ં�મુાન થાય ક� એ ન�સત 

નમાઝ શ� કયાર બાદ લાગી છે, તો જો એ જ હાલતમા ં

કપડા ં ક� શર�રન,ે નમાઝની �રૂતને બદલયા વગર, 

પાણીથી પાક કર� શકતો હોય, યા કપડા ંઉતાર� ક� બદલી 
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શકતો હોય, તો એ �જુબ અમલ કર�, અન ેજો કોઈ બી� 

ર�ત ેપોતાની શરમગાહન ે�પાવી શકતો હોય, તો કપડા ં

ઉતાર� નાખ.ે 

 પણ જો એમ કરવા જતા ંનમાઝની �રૂત બદલી 

જતી હોય, અથવા કપડા ં ઉતાર� લવેાથી એ તદન 

નગનાવસથામા ંરહ�તો હોય, તો પછ� એહતીયાત ેલા�ઝમ છે 

ક� નમાઝ ફર�થી પાક કપડા ંસાથ ેપડ�. 

મસઅલદ ૮૧૩ : અગર કોઈ શખસ તગં 

વખતમા ંનમાઝ પડ� રહો હોય, એટલ ેક� કઝાનો સભંવ 

હોય, અન ે એન ે જણાય ક� એના કપડા ં ન�સ છે, અને 
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સાથ ે�મુાન કર� ક� નમાઝ શ� કયાર બાદ ન�સત લાગી 

છે, તો અગર નમાઝની �રૂત બદલયા િવના એ પાણીથી 

પાક કર� શકતો હોય, અથવા કપડા ંઉતાર� શકતો હોય 

તો એ �જુબ અમલ કર�, અન ેજો બી� ર�ત ેશરમગાહ 

�પાવી શક� તો કપડા ંઉતાર�ને નમાઝ �રૂ� કર�. 

મસઅલદ ૮૧૪ : તગં વખતમા ં નમાઝ 

પડનારન ેજો નમાઝ દરમયાન ખબર પડ� ક� ત�ેુ ંશર�ર 

ન�સ છે, અન ેએન ે�મુાન હોય ક� ન�સત નમાઝ શ� 

કયાર બાદ લાગી છે, તો જો નમાઝની �રૂત બદલયા વગર 

શર�રન ેપાણીથી પાક કર� શક� તો એ �જુબ વત�, અને 
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જો નમાઝની �રૂત બદલી જતી હોય, તો એ જ હાલતમા ં

નમાઝ �રૂ� કર�, એની નમાઝ સહ�હ ગણાશે. 

મસઅલદ ૮૧પ : અગર કોઈન ેપોતાના કપડા ં

યા શર�ર િવશ ે શક હોય ક� પાક છે ક� ન�હ, અન ે તે 

બારામા ંતપાસ કયાર બાદ કોઈ ન�સત ન દ�ખાતા ંનમાઝ 

પડ� લય,ે અન ેનમાઝ પડયા બાદ ખબર પડ� ક� ન�સ 

હ� ુ,ં તો તનેી નમાઝ સહ�હ છે; પણ જો તપાસ ન કર� 

હોય, તો એહતીયાત ે લા�ઝમની �એ એ શખસ નમાઝ 

ફર�થી પડશ,ે અન ેજો સમય વીતી ગયો હોય તો કઝા 

આપશ.ે 
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મસઅલદ ૮૧૬ : અગર કોઈ શખસ પોતાના 

કપડા ંપાણીથી ધોઈ લીધા બાદ યક�ન હાિસલ કર� ક� પાક 

થઈ ગયા છે; અન ેએ કપડાથંી નમાઝ પડયા પછ� તનેે 

�ણ થાય ક� એ પાક થયા ં ન હતા,ં તો એની નમાઝ 

સહ�હ છે. 

મસઅલદ ૮૧૭ : અગર કોઈ શખસ પોતાના 

શર�ર અથવા કપડા ંઉપર ્નૂનો ડાઘ �ૂએ, અન ેએને 

ખાતી થાય ક� એ ન�સ પકાર�ુ ં ્નૂ નથી, �મક� 

મચછર�ુ ં્નૂ સમ�, અન ેનમાઝ બાદ એને �ણ થાય ક� 

એ ન�સ ્નૂ હ� ુ,ં તો એની નમાઝ સહ�હ ગણાશ.ે 
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મસઅલદ ૮૧૮ : અગર કોઈન ેયક�ન હોય ક� � 

્નૂ તનેા ં કપડા ં યા શર�ર ઉપર છે, એ એવા પકાર�ુ ં

ન�સ ્નૂ છે ક� નમાઝમા ં માફ છે, �મક� ઝખમ યા 

� ૂમંડા�ુ ં્નૂ છે એમ સમ�, અન ેનમાઝ પઢ� લીધા બાદ 

એન ે�ણ થાય ક� એ એ�ુ ં્નૂ હ� ુ ં� નમાઝમા ંમાફ 

નથી, તો એની નમાઝ સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૮૧૯ : અગર કોઈ ઈનસાન �લૂી �ય 

ક� ફલાણી વસ� ુન�સ છે, અન ેએ ન�સ વસ�નુ ેત�ેુ ં

ભી�ુ ંશર�ર ક� કપ�ુ ંઅડ�, તયાર બાદ એ જ ફરામોશીની 

હાલતમા ંનમાઝ પડ�, અન ેનમાઝ ખતમ કયાર બાદ તનેે 
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યાદ આવે, તો એની નમાઝ સહ�હ છે. 

 પણ જો ત�ેુ ં કપ�ુ ં યા શર�ર ભીનાશ સાથ ે એ 

ન�સ વસ�નુે અડ�, �ની ન�સત િવષે એ �લૂી ગયો 

હતો, અન ેતયાર બાદ તને ેપાણીથી પાક કયાર વગર �સુલ 

કર�ન ેનમાઝ પડ�, તો ત�ેુ ં�સુલ અન ેતનેી નમાઝ બનં ે

બાિતલ ગણાશે, િસવાય ક� �સુલ કરવાથી ત�ેુ ંશર�ર �રૂ� 

ર�ત ેપાક થઈ ગ�ુ ંહોય. 

 એવી જ ર�ત ેવ�નો કોઈ ભાગ એ ન�સ વસ�નુે 

અડ�, �ની ન�સત િવષે એ �લૂી ગયો હતો, અન ે

પાણીથી પાક કયાર પહ�લા ંએ વ� કર�ને નમાઝ પડ�, તો 
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વ� અન ે નમાઝ બનં ે બાિતલ થશ,ે િસવાય ક� વ� 

કરવાથી વ�નો એ ભાગ પણ પાક થઈ ગયો હોય. 

મસઅલદ ૮ર૦ : �ની પાસ ેએક જ કપ�ુ ંહોય, 

અન ેએ�ુ ંશર�ર અન ેકપ�ુ ંબનં ેન�સ હોય, પણ તનેી 

પાસ ેફકત એટ�ુ ંજ પાણી હોય ક� બમેાથંી એક જ વસ�નુે 

પાક કર� શકાય, તો એહતીયાતે લા�ઝમ છે ક� પોતાના 

શર�રન ેપાક કર� અન ેન�સ કપડાથંી નમાઝ પડ�, એના 

માટ� �ઈઝ નથી ક� કપડા ંન ેપાક કર�ન ેન�સ શર�રથી 

નમાઝ પડ�, પણ જો �લબાસની ન�સત બ�ુ જ વધાર� 

પડતી હોય અથવા વધાર� ઉગ હોય, તો પછ� એને 
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ઈખતીયાર છે ક� ચાહ� શર�રન ેપાક કર� યા કપડાન ેપાક 

કર�. 

મસઅલદ ૮ર૧ : � શખસ પાસ ે ન�સ કપડા ં

િસવાય બી�ુ ં કપ�ુ ં ન હોય, તો એવા શખસ ે ન�સ 

કપડાથંી નમાઝ પડ� લવેી જોઈએ; અન ે એની નમાઝ 

સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૮રર : � માણસ પાસે બ ેકપડા ંહોય; 

અન ેએ �ણતો હોય ક� બે માથંી એક ન�સ છે,પણ � ુ

ન�સ છે તે ચો�સપણે ન �ણતો હોય, તો અગર 

નમાઝના સમયમા ં �ુ�ંઈશ હોય તો જ�ર� છે ક�  બનં ે
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કપડાથંી નમાઝ અદા કર�, દાખલા તર�ક� અગર એ નમાઝે 

ઝોહર અન ેઅસર પડવા માગંતો હોય તો એક કપડાથંી 

નમાઝ ેઝોહર ન ેબી�થી નમાઝ ેઅસર પડશ,ે પણ  જો 

વખત તગં હોય તો બમેાથંી કોઈ પણ એક કપડાથંી 

નમાઝ પડ� લય,ે અન ેનમાઝ સહ�હ ગણાશે. 

(ર) હી� શરત 

મસઅલદ ૮ર૩ : નમાઝ પડનારના કપડા ં

�બુાહ હોવા જોઈએ; અન ે � માણસને ખબર હોય ક� 

ગસબી કપડા ં હરામ છે, અથવા એ લાપરવાહ�ને કારણ ે

મસઅલાથી અ�ણ હોય, અન ે �ણી-��ૂન ે ગસબી 
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કપડાથંી નમાઝ પડ�, તો અહવતની �એ નમાઝ બાિતલ 

છે, પણ � વસ� ુશરમગાહને ઢાકં� ન શકતી હોય, અથવા 

એવી ગસબી ચીજ ક�  નમાઝ પડનાર� પહ�ર� ન હોય, પણ 

�ખસસામા ંરાખી �કૂ� હોય, �મક� �માલ વગેર�, અગરચ ેએ 

�માલ અગર પહ�રત ે તો શરમગાહને �પાવી શકતે, તો 

એનાથી નમાઝ બાિતલ નથી; એવી જ ર�ત ેઅગર કોઈ 

શખસ ે ગસબી કપ�ુ ં ધારણ ક�ુર હોય, પણ શરમગાહને 

�બુાહ કપડાથંી ઢાકં� હોય, તો નમાઝ બાિતલ નથી, પણ 

આ બધાય સજંોગમા ંઅહવત એ છે ક� એવા ંકપડાનં ેતકર 

કર�. 
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મસઅલદ ૮ર૪ : � શખસ �ણતો હોય ક� ગસબી 

કપડા ં પહ�રવા ં હરામ છે, પણ એ કપડાથંી નમાઝ 

પડવાનો શો �ુકમ છે એ �ણતો ન હોય, અન ે એ 

કપડાથંી નમાઝ પડ� લય,ે તો ઉપરોકત મસઅલામા ં

જણાવલેી િવગતોને અ�લુરી તનેી નમાઝ અહવતની �એ 

બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૮રપ : અગર કોઈ શખસન ેખબર ન 

હોય ક� એ�ુ ં �લબાસ ગસબી છે, અથવા એ �લૂી �ય; 

અન ેએ �લબાસથી નમાઝ પડ� તો એની નમાઝ સહ�હ છે, 

પણ જો એ શખસ પોતે એ �લબાસ ગસબ ક�ુર હોય અને એ 
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િવષ ે�લૂી �ય, તો અહવતની �એ એની નમાઝ બાિતલ 

ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૮ર૬ : અગર એક શખસ �ણતો ન 

હોય ક� એ�ુ ં �લબાસ ગસબી છે, અથવા �લૂી ગયો હોય; 

અન ેનમાઝ દરમયાન એને ખબર પડ� ક� �લબાસ ગસબી 

છે, તો અગર બી� �બુાહ વસ�થુી તનેી શરમગાહ �પલેી 

હોય, અન ેતરત જ, નમાઝમા ંમવાલાતને તોડયા વગર, 

કપડા ંઉતાર� શકતો હોય, તો  તણેે કપડા ંઉતાર� �કૂવા 

જોઈએ. 

 પણ તનેી શરમગાહને �પાવવા માટ� બી� કોઈ 
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�બુાહ વસ� ુ ન હોય, અથવા ગસબી કપડાનં ે તરત જ 

ઉતાર� ન  શક�, અથવા તમે કરવા જતા ંનમાઝમાં  

મવાલાત �ટૂતી હોય, તો અગર એક રકાત પણ વખતની 

�દર પડવા �ટલો સમય બાક� હોય તો એ નમાઝને 

તોડશે, અન ે �બુાહ કપડાથંી નમાઝ પડશ;ે અન ે જો 

એટલો સમય બાક� ન હોય તો એના માટ� જ�ર� છે ક� 

નમાઝની હાલતમા ં જ કપડા ં ઉતાર� �કૂ� અન ે

નગનવસથામા ં નમાઝ પડવા માટ� � �ુકમ બયાન થઈ 

��ૂો છે એ �જુબ અમલ કર�. 

મસઅલદ ૮ર૭ : અગર કોઈ શખસ પોતાની 
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�નન ે બચાવવા ખાતર ગસબી �લબાસથી નમાઝ પડ�, 

અથવા એ બીક� ક� ચોર ગસબી �લબાસન ેચોર� ન �ય, એ 

�લબાસથી નમાઝ પડ� તો એની નમાઝ સહ�હ છે. 

મસઅલદ ૮ર૮ : અગર ઈનસાન કોઈ એવી 

રકમથી કપડા ં ખર�દ� � રકમ ઉપર લા�ુ ં પડ��ુ ં ્મુસ 

અદા ન થ�ુ ં હોય, તો એ ગસબી કપડા ં સાથ ે નમાઝ 

પડવાનો �ુકમ ધરાવ ેછે. 

(૩) તી� શરત 

મસઅલદ ૮ર૯ : એહતીયાત ે લા�ઝમની �એ 

નમાઝ પડનારનો �લબાસ એવા �ડુદાર હયવાનના કોઈ 
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પણ ભાગથી બન�ેુ ંન હો�ુ ંજોઈએ ક� � હયવાન�ુ ં્નૂ 

ઉછળ�ન ેનીકળ�ુ ં હોય, બલક� એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� 

એવા �ડુદારના ભાગથી પણ ન હો�ુ ંજોઈએ ક� ��ુ ં્નૂ 

ઉછળ�ન ેનીકળ�ુ ંનથી. �મક� સાપં માછલી વગેર�. 

મસઅલદ ૮૩૦ : અગર ન�સ  �ડુદારનો કોઈ 

પણ ભાગ, �મક� ગોશત થવા ચામડ� ક� � �વતં 

હયવાનના �વવાળા ભાગ તર�ક� ગણાય છે, નમાઝ 

પડનાર પાસે પડ� હોય તો એથી નમાઝ�ુ ં સહ�હ હો�ુ ં

બઈદ નથી. 

મસઅલદ ૮૩૧ : અગર હલાલ ગોશત 
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�નવરના �ડુદારનો એવો ભાગ ક� � �વવાળો ગણાતો 

નથી, �મક� વાળ, ઊન વગેર� નમાઝ પડનારની સાથે 

હોય, અથવા એનાથી �લબાસ બનયો હોય અન ે એ 

�લબાસથી નમાઝ પડ� તો નમાઝ સહ�હ છે. 

(૪) ચદતી શરત 

મસઅલદ ૮૩ર : � ચીજો એકલી હોય તો 

શરમગાહન ેન �પાવી શક�, એ ચીજો િસવાય, �મક� મો�ં 

વગેર�, નમાઝ પડનારનો �લબાસ ફાડ� ખાનાર �નવરોના 

કોઈ પણ ભાગથી બનલેો ન હોવો જોઈએ, બલક� 

અહિતયાત ે લા�ઝમની �એ કોઈ પણ હરામ ગોશત 
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�નવરના ભાગથી બનલેો ન હોવો જોઈએ. 

 એવી જ ર�ત ેનમાઝ પડનારના શર�ર ક� કપડા ં

ઉપર એ �નવર�ુ ં પશેાબ, પાયખા�ુ,ં પરસવેો, �ૂધ 

અથવા વાળ લાગેલા ંન હોવા જોઈએ, અલબ�, અગર 

�લબાસ ઉપર એકાદ વાળ રહ� જવા પામયો હોય તો વાધંો 

નથી. એવી જ ર�ત ે અગર કોઈ નમાઝ પડનાર એ 

ચીજોમાનંી કોઈ એકન ેડબબામા ં�કૂ� અન ેપાસ ેરાખ ેતો 

નમાઝમા ંવાધંા�પ નથી. 

મસઅલદ ૮૩૩ : અગર હરામ ગોશત �નવર, 

�મક� �બલાડ� વગેર��ુ ં � ૂકં, સળેખમ અથવા બી�ુ ં કોઈ 
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પવાહ� શર�ર ઉપર ક� �લબાસ ઉપર ક� �લબાસ ઉપર 

લાગે�ુ ંહોય, તો જો ભીનાશ બાક� હોય તો નમાઝ બાિતલ 

છે; અન ેજો �કૂાઈ જઈ ત�ેુ ંઅસલ સવ�પ બાક� ન રહ�વા 

પામ�ુ ંહોય તો નમાઝ સહ�હ છે. 

મસઅલદ ૮૩૪ : અગર કોઈ શખસના વાળ, 

પરસવેો ક� � ૂકં નમઝીના શર�ર ઉપર યા �લબાસ ઉપર 

હોય તો કોઈ વાધંો નથી; એવી જ ર�ત ેમરવાર�દ, મીણ 

ક� મધમા ંલાગે�ુ ંહોય તો નમાઝ �ઈઝ છે. 

મસઅલદ ૮૩પ : અગર કોઈન ે શક હોય ક� 

�લબાસ હરામ ગોશત �નવરથી યા હલાલ ગોશત 
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�નવરથી તયૈાર કરવામા ંઆવ�ેુ ંછે, તો ચાહ� એ સવદ�શી 

હોય યા આયાત કર�લો માલ હોય, તમેા ંનમાઝ પઢવી 

�ઈઝ છે. 

મસઅલદ ૮૩૬ : મોતીની છ�પ સબંધં ેસા�બત 

નથી ક� ત ેહરામ ગોશત �નવરનો ભાગ છે, એટલ ેએથી 

બનલેી વસ�ઓુ સાથ ેનમાઝ પડવી �ઈઝ છે. 

મસઅલદ ૮૩૭ : �નવરોની �ુવંાળ� 

�વાટ�વાળા �લબાસથી અથવા �ખસકોલીની �વાટ�થી 

તયૈાર કરવામા ંઆવલેા �લબાસથી નમાઝ પડવામા ંકોઈ 

વાધંો નથી, પણ એહતીયાતે �સુતહબ છે ક� �ખસકોલીની 
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ચામડ�થી તયૈાર થયલેા �લબાસ સાથે નમાઝ ન પડ�. 

મસઅલદ ૮૩૮ : અગર કોઈ શખસન ેખબર ન 

હોય, અથવા �લૂી �ય ક� � �લબાસ સાથે એણ ેનમાઝ 

અદા કર� છે એ �લબાસ હરામ ગોશતવાળા �નવરથી 

બનલેો છે, તો એહતીયાતે �સુતહબ છે ક� નમાઝ ફર�થી 

પડ�. 

(પ) પાચંમી શરત 

મસઅલદ ૮૩૯ : ��ુષો માટ� સોનાથી વણવામા ં

આવલેો �લબાસ પહ�રવો હરામ છે, અન ે નમાઝમા ં જો 

પહ�ર� તો નમાઝ બાિતલ છે. પરં� ુ �ીઓ માટ� નમાઝ 
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અન ેનમાઝ િસવાય અનય હાલતમા ંસોનાના ઉપયોગમા ં

કોઈ હરજ નથી. 

મસઅલદ ૮૪૦ : સો�ુ ં પહ�ર�ુ,ં �મક� ગળામા ં

સોનાની સાકંળ લટકાવવી, સોનાની વ�ટ� પહ�રવી, 

સોનાની કાડંાવાળ� ઘ�ડયાળ અન ેસોનાના ચશમા ં��ુષો 

માટ� હરામ છે, અન ેએની સાથ ેનમાઝ પડવી નમાઝને 

બાિતલ કરશ.ે અલબ�, ઓરતો માટ� નમાઝમા ંક� નમાઝ 

િસવાયની હાલતમા ંએ પહ�ર�ુ ં�ઈઝ છે. 

મસઅલદ ૮૪૧ : અગર કોઈ ��ુષન ેખબર ન 

હોય, અથવા �લૂી ગયો હોય ક� તનેી વ�ટ� અથવા 
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�લબાસ સોનાથી બનલે છે. યા એ િવષે એન ેશક હોય, 

અન ેએ સાથ ેનમાઝ પડ� તો એની નમાઝ સહ�હ છે. 

(૬) છઠી શરત 

મસઅલદ ૮૪ર : નમાઝ પડનાર ��ુષનો 

�લબાસ ખા�લસ ર�શમનો ન હોવો જોઈએ, અન ે

એહતીયાત ે�સુતહબની �એ માથાન ેઢાકંતી નાનકડ� ટોપી 

ક� ઈ�રની નાડ� પણ ખા�લસ ર�શમની ન હોવી જોઈએ, 

અન ેનમાઝ િસવાય અનય હાલતમા ંપણ ખા�લસ ર�શમના ં

વ�ો ��ુષ માટ� હરામ છે. 

મસઅલદ ૮૪૩ : અગર �લબાસમા ં ખા�લસ 
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ર�શમ�ુ ંઅસતર �કૂવામા ંઆવે, ચાહ� �રૂા �લબાસમા ંહોય 

યા થોડા પમાણમા ંહોય, મરદ માટ� ત�ેુ ંપહ�ર�ુ ંહરામ છે, 

એ નમાઝમા ંએવો �લબાસ ધારણ કર� તો બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૮૪૪ : � વ� માટ� �ણ ન હોય ક� 

એ ખા�લસ ર�શમ�ુ ંછે ક� બી� કોઈ વસ�થુી બનાવ�ેુ ંછે, 

એ વ� પહ�ર�ુ ં�ઈઝ છે, અન ેએ સાથે નમાઝમા ંપણ 

કોઈ વાધંો નથી. 

મસઅલદ ૮૪પ : ખા�લસ ર�શમનો �માલ યા 

એવી કોઈ વસ� ુક� � ��ુષના �ખસસામા ંહોય તમેા ંકોઈ 

વાધંો નથી; અન ેત ેનમાઝને બાિતલ ન�હ કર�. 
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મસઅલદ ૮૪૬ : �ીઓ માટ� ખા�લસ ર�શમનો 

�લબાસ નમઝમા ંઅન ેનમાઝ િસવાયની હાલતમા ંપહ�રવો 

�ઈઝ છે. 

મસઅલદ ૮૪૭ : મજ�રૂ�ની હાલતમા ં ગસબી 

�લબાસ, ખા�લસ ર�શમથી બનલેો �લબાસ યા સોનાથી 

વણવામા ંઆવલેો �લબાસ પહ�રવામા ંવાધંો નથી, એવી જ 

ર�ત ે અગર શખસ મજ�રૂ હોય ક� કપડા ં પહ�ર�, અને 

ઉપરોકત પકારના �લબાસ િસવાય કોઈ બી�ુ ંવ� તનેી 

પાસ ેન હોય, તો એ �લબાસ સાથ ેનમાઝ પડ� શકશ.ે 

મસઅલદ ૮૪૮ : અગર એક શખસ પાસે ગસબી 
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�લબાસ િસવાય બીજો �લબાસ મો�ૂદ ન હોય, પણ સાથે 

સાથ ે �લબાસ પહ�રવા માટ� લાચાર ન હોય, તો નમાઝ 

પડવા માટ�, નગનાવસથામા ં નમાઝ પડવા માટ� � ર�ત 

દશારવવામા ંઆવી છે ત ેપમાણ ેવત�. 

મસઅલદ ૮૪૯ : અગર ફાડ� ખાનાર �નવરની 

ચામડ� વગેર�થી બનાવવામા ં આવલે �લબાસ િસવાય 

બીજો �લબાસ મો�ૂદ ન હોય, અન ે સાથે સાથ ે �લબાસ 

પહ�રવા માટ� લાચાર હોય તો એ જ �લબાસ સાથ ેનમાઝ 

પડ� શકશ,ે પણ જો લાચાર ન હોય તો પછ� 

નગનાવસથામા ંનમાઝ પડવા માટ� � �ુકમ સમ�વવામા ં
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આવયો છે ત ે�જુબ અમલ કરશ.ે 

 પણ ફાડ� ખાનાર �નવર િસવાય કોઈ હરામ 

ગોશતની ચામડ� વગેર�થી �લબાસ બનાવવામા ં આવયો 

હોય, અન ેએ િસવાય બીજો કોઈ �લબાસ તનેી પાસ ેન 

હોય, તો જો એ �લબાસ પહ�રવા માટ� લાચાર ન હોય, તો 

એહતીયાત ેલા�ઝમ છે ક� બ ેવાર નમાઝ પડ�, એક વાર એ 

�લબાસ પહ�ર�ન ે પડ� અન ે બી� વાર નગનાવસથામા ં

નમાઝની ર�ત �જુબ પડ�. 

મસઅલદ ૮પ૦ : અગર ��ુષ પાસે ખા�લસ 

ર�શમ યા સોનાથી બનલેા �લબાસ િસવાય બીજો �લબાસ 
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ન હોય, અન ેએ �લબાસ પહ�રવા માટ� મજ�રૂ ન હોય, તો 

એ નગનાવસથામા ં� નમાઝની ર�ત બતાવવામા ંઆવી છે 

એ પમાણ ેઅમલ કરશ.ે 

મસઅલદ ૮પ૧ : અગર એક શખસ પાસે 

નમાઝમા ં શરમગાહને ઢાકંવા માટ� કોઈ ચીજ પા્ય ન 

હોય, તો વા�જબ છે ક� ભાડ�થી યા ખર�દ કર�ને એવી ચીજ 

હાિસલ કર�, પરં� ુજો એમ કરવામા ંએની શ�કતથી િવશષે 

�કટમત અદા કરવી પડતી હોય, યા એ�ુ ંહોય ક� �લબાસ 

માટ� પસૈા વાપરવાથી એની �સથિતન ે હાિન પહ�ચ,ે તો 

એવા સજંોગમા ંનગનાવસથામા ંનમાઝ પડવા માટ� � �ુકમ 
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છે એ પમાણ ેવતરશ.ે 

મસઅલદ ૮પર : � શખસ પાસ ે�લબાસ ન હોય, 

અન ેકોઈ બીજો શખસ �લબાસ ભટે�પ ેયા કામચલાઉ એને 

આપે, તો જો એ સવીકારવામા ંકોઈ તકલીફ ન હોય તો 

સવીકાર� લવેો જોઈએ, બલક� જો કામચલાઉ યા ભટે�પે 

�લબાસ માગી લવેામા ંઈઝઝતને હાિન ન હોય તો માગી 

લવેો જોઈએ. 

મસઅલદ ૮પ૩ : � �લબાસ�ુ ં કપ�ુ,ં રંગ યા 

શીવણ એ�ુ ંહોય ક� એ પહ�રવાથી ઈનસાનની બઈેઝઝતી 

યા મશકર� થતી હોય, એ �લબાસ પહ�રવો હરામ છે , પણ 
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અગર એવા �લબાસથી નમાઝ પડ�, અગરચ ેફકત 

શરમગાહન ે �પાવવા �ટલો ભાગ એવા પકારનો હોય, 

એની નમાઝ સહ�હ છે. 

મસઅલદ ૮પ૪ : અગર મરદ �ીના વ�ો 

ધારણ કર�, અન ેઓરત મરદના વ�ો ધારણ કર�, અન ેએ 

�લબાસન ેશણગાર�પે  અપનાવી લીએ તો એહતીયાતની 

�એ એ હરામ ગણાશ,ે પરં� ુએ �લબાસમા ંદર�ક સજંોગમા ં

નમાઝ સહ�હ છે. 

મસઅલદ ૮પપ : � શખસન ે�તૂા �તૂા નમાઝ 

પડવી પડતી હોય અન ે અગર તનેી ઓઢણી, ચાદર 
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વીગેર� ફાડ� ખાનાર �નવરની ચામડ� વીગેર�થી બનલેી 

હોય, અથવા ન�સ હોય, અથવા ર�શમી હોય, અથવા 

એહતીયાત ે લા�ઝમની �એ જો હરામ ગોશત �નવરની 

ચામડ� વીગેર�થી બનલેી હોય, અન ેએ ચાદર ક� ઓઢણી 

પહ�રણની �મ એના શર�રન ેલપટે� લીએ, તો એમા ં

નમાઝ પઢવી �એઝ નથી. પણ જો એ પહ�રણની �મ 

શર�રન ેલપટેતી ન હોય, બલક� માત આવરણ તર�ક� ખ�ચે, 

તો તમેા ંકોઈ વાધંો નથી, અન ેનમાઝ બાિતલ નહ� થાય. 

 અન ે ગાદલા માટ� ઉપરોકત સજંોગ હોય તો 

વાધંો નથી. િસવાય ક� ઈનસાન ગાદલાના અ�કુ �હસસાને 
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પોતાની ચાર�કોર વ�ટાળ� લીએ, �ણ ે પહ�ર� લીએ, તો 

પછ� ઓઢણી ક� ચાદરનો �ુકમ લા� ુપડશ.ે 
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તે જગયાઓ �મા ંનમાઝ પઢનાર�ુ ંશર�ર અને 

�લહાસ�ુ ંપાક �દ�ુ ંજ�ર� નતી 

મસઅલદ ૮પ૬ : તણ એવા સજંોગ છે ક� �મા ં

નમાઝ પડનાર�ુ ં શર�ર ક� �લબાસ�ુ ં પાક હો�ુ ં જ�ર� 

નથી. તનેી િવગતો આગળ જતા ંર�ુ કરવામા ંઆવશ ે: 

(૧) અગર પોતાના  શર�ર�ુ ં જખમ, �મુ�ુ ં ક� 

ઘામાથંી વહ�� ુ ં્નૂ તનેા શર�ર ક� �લબાસન ેઅડ�. 

(ર) અગર તનેા કપડા ંક� શર�રમા ંએક �દરહમના 

િવસતાર �ટ�ુ ં્નૂ લાગે�ુ ંહોય; અન ેએ િવસતાર 

લગભગ હાથના ��ઠુાના પથમ વઢેા ં �ટલો 
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ગણાય છે. 

(૩) અગર મજ�રૂ હોય ક� ન�સ કપડા ં યા 

શર�રથી નમાઝ પડ�. 

ઉપરાતં એક બીજો સજંોગ પણ છે ક� �મા ંઅગર 

નમાઝ પડનારનો �લબાસ ન�સ હોય તો નમાઝ સહ�હ 

છે, અન ે ત ે સજંોગ એ છે ક� જયાર� પહ�રવાની નાની 

વસ�ઓુ, �મક� મો�ં, માથા ઉપર �કુવાની નાનકડ� ટોપી 

વીગેર� ન�સ હોય. આ ચાર�ય �રૂતોની િવગત હવ ેપછ� 

ર�ુ થશ.ે 

મસઅલદ ૮પ૭ : અગર નમાઝ પડનારના 
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શર�ર ક� �લબાસ ઉપર � ્નૂ લાગે�ુ ંહોય, એ જખમ, ઘા 

ક� �મુડા ં વીગેર��ુ ં ્નૂ હોય, તો જયા ં �ધુી એ જખમ, 

�મુ�ુ ંક� ઘા ��ઈ ન ગ�ુ ંહોય તયા ં�ધુી એ ્નૂ સાથે 

નમાઝ પડ� શક� છે. એવી જ ર�ત ેઅગર એ ્નૂ સાથ ેપ� 

વીગેર� બહાર આવે, અથવા દવા વીગેર� � જખમ, �મુડા ં

વીગેર� ઉપર હોય અન ે ન�સ થઈ હોય, એ સાથ ે પણ 

નમાઝ પડ� શકશે. 

મસઅલદ ૮પ૮ : � ્નૂ સાધારણ જખમ ક� 

કાપન ેકારણ ેહોય, એવા મા�લુી જખમ ક� કાપ � તરત જ 

��ઈ જતા ંહોય, અન ેપાક પણ કર� શકાતા હોય, તો એ 
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્નૂ અગર નમાઝ પડનારના શર�ર ક� કપડા ં ઉપર 

લાગે�ુ ંહોય તો નમાઝ બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૮પ૯ : અગર શર�ર ક� કપડા ં અન ે

જખમ વચચે �તર હોય, અન ેએ જખમના પવાહ� ક� બી� 

ભીનાશથી ન�સ થાય, તો એ ન�સ શર�ર ક� કપડામંા ં

નમાઝ �ઈઝ નથી. પણ જખમના અતરાફ, શર�ર ક� 

�લબાસના ભાગો, � સામાનય ર�ત ેજખમમાથંી નીકળતા 

પવાહ� વીગેર�થી ન�સ થઈ �ય છે, ત ે સાથે નમાઝ 

પડવામા ંવાધંો નથી. 

મસઅલદ ૮૬૦ : � હરસના �મુડા ં બહાર ન 
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આવયા હોય, અથવા � �મુડાઓં મ�ઢા યા નાકના 

�દરના �હસસામા ંહોય છે, તમેાથંી ઝર�ુ ં્નૂ જો શર�ર ક� 

કપડાનં ે અડ� તો એથી નમાઝ પડ� શકાય છે અને � 

હરસના �મુડા ં બહાર આવી ગયા હોય તમેાથંી ઝરતા ં

્નૂ સાથ ેકોઈ પણ ઈશકાલ િવના નમાઝ પઢવી �ઈઝ 

છે. 

મસઅલદ ૮૬૧ : અગર કોઈ શખસના શર�ર 

ઉપર જખમ હોય, અન ેએ પોતાના શર�ર ક� કપડા ંઉપર 

દ�રહમના િવસતારથી વ� ુ્નૂ �ુએ, પણ ન�� ન કર� 

શક� ક� એ ્નૂ જખમ�ુ ંછે યા બી� જગયાએથી લાગ�ુ ંછે, 
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તો એહતીયાતે વા�બીની �એ એથી નમાઝ ન પડ�. 

મસઅલદ ૮૬ર : અગર ઈનસાનના શર�ર ઉપર 

અનકે જખમો હોય, પણ એક બી�થી એટલા ન�ક હોય 

ક� એ સૌનો �મુાર એક જ જખમ તર�ક� થતો હોય, તો 

જયા ં �ધુી એ સવ� જખમો ��ઈ ન �ય, તયા ં �ધુી 

તમેાથંી નીકળતા ં્નૂ સાથ ેનમાઝ પડ� શકશે. 

 પણ જો એ જખમો વચચ ેફાસલો હોય, અન ેદર�ક 

જખમ �ુ�ંુ તર� આવ�ુ ં હોય, તો � જખમ ��ઈ �ય, 

તનેા ્નૂથી કપડા ં ક� શર�રનો ભાગ ન�સ થયો હોય 

તને ેનમાઝ પહ�લા ંપાણીથી પાક કર� લ�ેુ ંજોઈએ. 
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મસઅલદ ૮૬૩ : અગર સોયની નોક બરાબર 

પણ જો હયઝ�ુ ં્નૂ શર�ર ક� કપડા ંઉપર હોય તો એથી 

નમાઝ બાિતલ ગણાશે, અન ેઅહવતની �એ એ જ �ુકમ 

િનફાસ અન ે ઈસતહેાઝાના ્નૂ માટ� છે, તમેજ ન��લુ 

અયન �મક� �ુ�ર�ુ ં ્નૂ, �ડુદાર�ુ ં ્નૂ, અન ે હરામ 

ગોશતવાળા �નવરના ્નૂ માટ� પણ છે.  

 પરં� ુ ઈનસાનના શર�ર�ુ ં ્નૂ અથવા હલાલ 

ગોશતવાળા �નવર�ુ ં ્નૂ, અગરચ ે શર�ર ક� �લબાસ 

ઉપર ઠ�કઠ�કાણ ેલાગે�ુ ંહોય, પણ �ુલ મળ�ન ેદ�રહમના 

િવસતારથી ઓ� ંહોય તો નમાઝ પઢવામા ંવાધંો નથી. 
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મસઅલદ ૮૬૪ : � �લબાસમા ંઅસતર �કુવામા ં

આવ�ુ ંન હોય, તનેા ઉપર જો ્નૂ પડ� અને એ �લબાસના 

પાછળના �હસસા �ધુી પહ�ચે તો એ એક જ ્નૂ ગણાશે. 

પણ જો �લબાસનો પાછળનો �હસસો બી� ્નૂના 

સમાગંમમા ંઆવયો હોય, તો એ �ુ�ંુ ગણાશે. 

એવા સજંોગમા ં ઉપર તમેજ નીચલા �હસસામા ં

લાગે�ુ ં્નૂ �ુલ મળ�ને દ�રહમના િવસતારથી ઓ� ંહોય, 

તો એથી નમાઝ સહ�હ છે અન ેજો વધાર� હોય તો નમાઝ 

બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૮૬પ : � �લબાસમા ંઅસતર �કુવામા ં
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આવ�ુ ં હોય, એના ઉપર ્નૂ પડ� અન ે અસતર �ધુી 

પહ�ચે, અથવા અસતર ઉપર ્નૂ પડ� અન ે �લબાસના 

ઉપલા �હસસા �ધુી પહ�ચે, તો એ બ ેઅલગ ્નૂ ગણાશે. 

િસવાય ક� અસતર �લબાસ સાથ ેએવી ર�તે જોડાય�ેુ ંહોય 

ક� સામાનય ર�ત ેએ ્નૂ એક જ ગણાય. (પણ જો એક ન 

ગણાય તવેા) સજંોગમા ંઅગર અસતર અન ે�લબાસ ઉપર 

લાગે�ુ ં્નૂ �ુલ મળ�ને દ�રહમથી ઓ� ંહોય તો નમાઝ 

સહ� છે, અન ેજો વધાર� હોય તો નમાઝ બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૮૬૬ : અગર શર�ર ક� �લબાસ ઉપર 

લાગે�ુ ં્નૂ દ�રહમના િવસતારથી ઓ� ંહોય, પણ એના 
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ઉપર એવી ભીનાશ ક� એ�ુ ંપવાહ� લાગે ક� �ન ે કારણે 

આ�ુ બા�ુના �હસસા �ધુી ફ�લાય �ય, તો એથી નમાઝ 

પડવી નમાઝને બાિતલ કરશે, અગરચે ્નૂ અન ે એ 

ભીનાશ �ુલ મળ�ને દ�રહમના િવસતારથી ઓ� ંહોય. પણ 

જો એ ભીનાશ માત ્નૂ ઉપર પડ�, અન ે અતરાફના 

�હસસામા ંન ફ�લાય, તો એથી નમાઝ પડવામા ંવાધંો નથી. 

મસઅલદ ૮૬૭ : અગર શર�ર ક� �લબાસ ઉપર 

્નૂ ન હોય, પણ કોઈ ભીનાશ સાથ ેસમાગંમમા ંઆવી 

્નૂથી ન�સ થાય, તો ન�સ થયલેી જગયા અગરચે 

દ�રહમથી ઓછ� હોય તો પણ એથી નમાઝ નહ� પડ� 
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શકાય. 

મસઅલદ ૮૬૮ : અગર શર�ર ક� �લબાસ ઉપર 

લાગે�ુ ં્નૂ દ�રહમના િવસતારથી ઓ� ંહોય, અન ેબી� 

ન�સત, �મક�, પશેાબ�ુ ં ટ��ુ,ં એ ્નૂ ઉપર પડ�, તો 

અગર એ શર�ર ક� �લબાસ �ધુી પહ�ચી �ય, તો તમેા ં

નમાઝ પડવી �ઈઝ નથી. બલક� જો શર�ર ક� �લબાસ 

�ધુી ન પહ�ચ,ે તો પણ એહતીયાત ેલા�ઝમની �એ તમેા ં

નમાઝ પડવી સહ�હ નથી. 

મસઅલદ ૮૬૯ : � નાનકડા ં �લબાસથી 

શરમગાહ ઢાકં� શકાતા નથી, �મક� મો�ં, માથાની 
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નાનકડ� ટોપી ત ે અગર ન�સ હોય, તો એથી નમાઝ 

પડ� શકાય છે, પણ એહતીયાતે લા�ઝમની �એ એ 

વસ�ઓુ ન�સ �ડુદાર ક� ન��લુ અયન �નવરના કોઈ 

ભાગથી બનલેી ન હોવી જોઈએ. 

 એવી જ ર�ત ેન�સ વ�ટ� સાથ ેનમાઝ પડવામા ં

વાધંો નથી. 

મસઅલદ ૮૭૦ : નમાઝ પડનાર અગર ન�સ 

વસ�,ુ �મક� �માલ, ચાવી, ચા�ુ વી. પાસે રાખ ેતો વાધંો 

નથી. એવી જ ર�ત ેન�સ �લબાસ સાથે હોય (પહ�ય� ન 

હોય) તો નમાઝને કોઈ �કુસાન નહ� પહ�ચે. 
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મસઅલદ ૮૭૧ : અગર કોઈ શખસ �ણતો હોય 

ક� � ્નૂ તનેા શર�ર ક� �લબાસ ઉપર લાગે�ુ ં છે, ત ે

દ�રહમથી ઓ� ંછે, પણ એને માત �મુાન હોય ક� એ ્નૂ 

એ પકાર�ુ ંછે ક� � નમાઝમા ંમાફ નથી, તો એ ્નૂ સાથે 

નમાઝ પડ� શક� છે, અન ેતનેે પાક કર�ુ ંજ�ર� નથી. 

મસઅલદ ૮૭ર : અગર દ�રહમના િવસતારથી 

ઓ� ંશર�ર ક� �લબાસ ઉપર હોય, પણ નમાઝ પડનારને 

�ણ ન હોય ક� એ એવા પકાર�ુ ં્નૂ છે � નમાઝમા ં

માફ નથી; નમાઝ પડ� લીધા બાદ જો �ણ થાય ક� એ 

્નૂ માફ નથી, તો ફર�થી નમાઝ પડ�ુ ંજ�ર� નથી. 
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 એવી જ ર�ત ેજયાર� એણ ેમાની લી�ુ ંહોય ક� ્નૂ 

દ�રહમથી ઓ� ં છે, અન ેનમાઝ બાદ ખબર પડ� ક� એ 

્નૂ દ�રહમના િવસતાર �ટ�ુ ંયા એથી િવશષે છે, ફર� 

વાર નમાઝ પડવાની જ�રત નથી. 
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નમાઝ પઢનારના અ�કુ �લહાસની �સુત�હાત 

મસઅલદ ૮૭૩ : અ�કુ �લબાસ નમાઝ પડનાર 

માટ� �સુતહબ છે : 

(૧) અમામો પહ�રવો (પાઘડ�), અન ે એનો એક 

છેડો ગળા નીચ ેરાખવો. (ર) અબા પહ�રવી. (૩) 

સફ�દ વ�ો પહ�રવા. (૪) સવચછ કપડા ંપહ�રવા. 

(પ) ્શુ� ુ લગાડવી. (૬) અક�કવાળ� વ�ટ� 

પહ�રવી. 
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� �લહાસ નમાઝ પઢનાર માટ� મક�� છે 

મસઅલદ ૮૭૪ :  

(૧) કાળા ંવ�ો પહ�રવા.ં (ર) ગદંા કપડા ંપહ�રવા.ં 

(૩) તગં, કસકસતા વ�ો પહ�રવા. (૪) શરાબીના 

કપડા ંપહ�રવા. (પ) એવા શખસના કપડા પહ�રવા 

ક� � ન�સત બારામા ંપરહ�જ ન કરતો હોય. (૬) 

� કપડા ં ઉપર ચહ�રો �ચતરવામા ં આવયો હોય. 

(૭) નમાઝની હાલતમા ં �લબાસના બટન વીગેર� 

્લુલા ં રાખવા. (૮) પિતમા ક� ચહ�રાની 

નકશીવાળ� વ�ટ� પહ�રવી. 
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નમાઝ પડવાની જગયા 

નમાઝની જગયા માટ� સાત શરતો છે : 

(પ��લી શરત) જગયા �બુાહ હોવી જોઈએ. 

મસઅલદ ૮૭પ : અગર કોઈ શખસ ગસબી 

િમલકતમા ં નમાઝ પડ�, ચાહ� એ િમલકત ગાલીચા ક� 

તખત વીગેર� �પ ેહોય. એહતીયાતે લા�ઝમની �એ નમાઝ 

બાિતલ ગણાશે. પણ ગસબી છત ક� ખયમા નીચ ેનમાઝ 

પડવામા ંવાધંો નથી. 

મસઅલદ ૮૭૬ : એવી િમલકતમા ં નમાઝ 

પડવી ક� �ના નફા ઉપર બી� કોઈના હક હોય, તો �નો 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 850 

હક એના ફાયદા ક� ઉપયોગ ઉપર હોય તનેી ર� વગર 

જો તયા ં નમાઝ પડ� તો એ ગસબી જગયા ઉપર  નમાઝ 

પડવા સમાન છે. દાખલા તર�ક� મકાન મા�લક યા બીજો 

શખસ ભા�ુતની ર� વગર ભાડ� આપલેી જગયાએ નમાઝ 

પડ� તો અહવતની �એ નમાઝ બાિતલ છે, અન ેમરનાર� 

વસીયત કર� હોય ક� તનેા માલનો તીજો  ભાગ િન�કુત 

કાયર માટ� વાપરવામા ંઆવે, તો જયા ં�ધુી એ તીજો ભાગ 

અલગ ન કરવામા ં આવે, તનેી િમલકતમા ં નમાઝ નહ� 

પડ� શકાય. 

મસઅલદ ૮૭૭ : અગર કોઈ શખસ મ�સજદમા ં
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એક જગયાએ બઠેો હોય, અન ેબીજો આવીને તનેે ખસડે� 

તનેી જગયા ઉપર કબજો લીએ અન ે તયા ંનમાઝ પડ� તો 

સહ�હ છે, પણ �નુહેગાર થયો ગણાશે. 

મસઅલદ ૮૭૮ : અગર કોઈ શખસન ે�ણ ન 

હોય ક� ફલાણી જગયા ગસબી છે, અથવા એના ગસબી હોવા 

િવષ ે�લૂી ગયો હોય, અન ે તયા ંનમાઝ પડ� લીધા બાદ 

તને ે�ણ થાય અથવા યાદ આવે, તો એની નમાઝ સહ�હ 

છે. પણ જો એ જગયા એણ ેપોત ેગસબ કર� હોય, અન ે

પછ� �લૂી જઈ તયા ંનમાઝ પડ�, તો અહવતની �એ એની 

નમાઝ બાિતલ છે. 
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મસઅલદ ૮૭૯ : અગર કોઈ શખસન ે�ણ હોય 

ક� ફલાણી જગયા ગસબી છે,અન ેએ પણ �ણતો હોય ક� 

એનો ઉપયોગ �ઈઝ નથી, પણ એ ખબર ન હોય ક� 

એવી જગયાએ નમાઝ ન પડ� શકાય, અન ેનમાઝ પડ� તો 

અહવતની �એ તનેી નમાઝ બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૮૮૦ : અગર કોઈ શખસ વા�જબ 

નમાઝ સવાર� ઉપર અદા કરવા મજ�રૂ હોય, અને 

સવાર� માટ��ુ ં �નવર, યા તનેી �ન યા નાળ ગસબી 

હોય, તો નમાઝ બાિતલ છે. અન ેએ જ �ુકમ સવાર�ની 

હાલતમા ં�સુતહબ નમાઝ પડવાનો છે. 
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મસઅલદ ૮૮૧ : અગર કોઈ શખસ િમલકતમા ં

બી�નો ભાગીદાર હોય, પણ તનેો ભાગ �ુદો િન�કુત ન 

હોય, તો તનેા ભાગીદારની ર� િવના એ િમલકતનો 

ઉપયોગ કર� નમાઝ નહ� પડ� શક�. 

મસઅલદ ૮૮ર : અગર � રકમ ઉપર ્મુસ 

અદા ન ક�ુર હોય, એ જ રકમની િમલકત ખર�દવામા ં

આવ ે તો એ િમલકતનો ઉપયોગ હરામ છે, અન ે તમેા ં

નમાઝ પડવી �ઈઝ નથી. 

મસઅલદ ૮૮૩ : અગર માલીક� મોઢાથંી ર� 

આપી હોય, પણ ઈનસાન �ણતો હોય ક� મા�લક દ�લથી 
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રા� નથી, તો એ િમલકતમા ંનમાઝ પડવી �ઈઝ નથી. 

એથી ઉલ�ંુ અગર મા�લક મોઢ�થી ર� ન આપે, પણ 

ઈનસાનને ખાતી હોય ક� એ દ�લથી રા� છે, તો તયા ં

નમાઝ પડવી �ઈઝ છે. 

મસઅલદ ૮૮૪ : � મયયત ઉપર ઝકાત યા 

બી� હ�ો�ુ ંલ�ેુ ંબાક� રહ� ગ�ુ ંહોય, તનેી િમલકતમા ં

એવી �તનો ઉપયોગ ક� � હકકોની અદાયગીમા ં

�તરાય�પ ન હોય, �મક� નમાઝ પડવી, વાર�સોની 

ર�થી �ઈઝ છે. એવી જ ર�ત ે જો એ બાક� રહ�લા 

હ�ોની અદાયગી કર� અથવા તનેી �મીનગીર� લઈ 
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લીએ તો તનેો ઉપયોગ �ઈઝ છે. 

મસઅલદ ૮૮પ : � મયયત ઉપર લોકો�ુ ંકઝર 

હોય, તનેી િમલકતનો ઉપયોગ કરવાનો �ુકમ એ જ છે � 

ઝકાત અન ેએવી �તના હ�ોના કઝર માટ� છે. 

મસઅલદ ૮૮૬ : અગર મયયત ઉપર કઝર ન 

હોય, પણ એના વાર�સોમા ં અ�કુ સગીર વયના ક� 

દ�વાના ક� લાપતા હોય, તો તનેી િમલકતનો ઉપયોગ 

એમના વલીની ર� વગર હરામ છે, અન ેતમેા ંનમાઝ 

પડવી �ઈઝ નથી. 

મસઅલદ ૮૮૭ : પારક� િમલકતમા ં નમાઝ 
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પઢવી માત એ જ સજંોગમા ં�ઈઝ છે ક� જયાર� માલીક� 

ચોખખી ર�તે ર�મદં� દશારવી હોય, અથવા એવી વાત 

કર� હોય ક� �થી એમ સમ�ય ક� તનેી િમલકતમા ંનમાઝ 

પડવા માટ� એન ેકોઈ વાધંો નથી. �મક� અગર એ કોઈન ે

એની િમલકતમા ં રોકાવા, �વુા વીગેર�ની ર� આપ,ે ક� 

�થી એમ સમ�ય ક� રોકાણ દરમયાન નમાઝ પડવાની 

ર� આપી છે. અથવા બી� કોઈ ર�તે મા�લકની ર�મદં� 

બારામા ંઈતમનેાન હાિંસલ થાય.  

મસઅલદ ૮૮૮ : જયા ં િવશાળ જમીન પડ� 

હોય, તનેા ઉપર નમાઝ પડવી �ઈઝ છે, અગરચે એ 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 857 

િવશાળ જમીનનો મા�લક સગીર વયનો ક� દ�વાનો હોય, 

અથવા મા�લક તયા ંનમાઝ પડવા માટ� ર�મદં ન હોય. 

 એવી જ ર�તે � જમીન ઉપર �દવાલ વીગેર� 

બાધંલે ન હોય, તનેા ઉપર મા�લકની ર� લીધા વગર 

નમાઝ પડ� શકાય છે, પણ આ સજંોગમા ં જો મા�લક 

સગીર વયનો ક� ગાડંો હોય, અથવા એવો �મુાન હોય ક� 

મા�લક ર�મદં નહ� હોય, તો એહતીયાત ેલા�ઝમની �એ 

ત ેજમીન ઉપર નમાઝ ન પડવી જોઈએ. 

(ર) હી� શરત 

મસઅલદ ૮૮૯ : વા�જબ નમાઝ પડવા માટ� 
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જ�ર� છે ક� નમાઝની જગયા અ�સથર ન હોય, અન ેતમેા ં

એવી હલચલ ક� હરકત ન હોય ક� �ન ે કારણ ે નમાઝ 

પડનાર સામાનય ર�ત ેકયામ, ��ૂઅ ક� ��ુુદ અદા ન કર� 

શક�. બલક� એહતીયાતે લા�ઝમની �એ એવી જગયાન હોય 

ક� � એના શર�રને �સથર રહ�વાથી રોક�. 

 અગર વખતની તગંીન ે કારણે ઈનસાન મજ�રૂ 

થાય ક� એવી જગયાએ નમાઝ પડ�, �મક� અ�કુ 

ગાડ�ઓમા,ં વહાણ ક� સટ�મરમા ં અથવા ટ�નમા ં અ�સથર 

(હાલતમા)ં નમાઝ પડવી પડ�, તો બની શક� તટેલી હદ� 

�સથરતા અન ે �કબલાન ે �ળવે, અન ે જયાર� સવાર� 
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�કબલાની દ�શાથી હટ� �ય તયાર� પોત ે �કબલા તરફ મો�ંુ 

રાખ.ે 

મસઅલદ ૮૯૦ : ઉપરોકત વાહનોમા ંઅને અનય 

વાહનોમા ંજયાર� ક� એ �સથર હોય, નમાઝ પડવામા ંકોઈ 

વાધંો નથી. એવી ર�ત ેજયાર� એ ગિતમાન થાય અને એ 

ગિતને કારણ ેએટ�ુ ંહલનચલન ન થાય ક� શર�ર �સથર 

ન રહ� શક�, તો વાધંો નથી. 

મસઅલદ ૮૯૧ : ઘ� ક� જવ વીગેર�ના ઢગલા 

ઉપર નમાઝ પડવી, જયાર� ક� ઈનસાન �સથર ઉભો ન રહ� 

શક�, નમાઝને બાિતલ કરશ.ે 
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(૩) તી� શરત 

 એવી જગયાએ નમાઝ પડવી જોઈએ ક� જયા ં

ઈનસાન આશા રાખી શક� ક� નમાઝ �રૂ� ર�ત ેઅદા કર� 

શકશ.ે � જગયાએ સખત પવન �ંકાતો હોય, અથવા 

વરસાદ પડ� રહો હોય, અથવા લોકોની સખત ભીડ હોય, 

અન ેએન ેઈતમનેાન હોય ક� એ જગયાએ નમાઝ �રૂ� નહ� 

પડ� શક�, તો એની નમાઝ સહ�હ નથી, અગરચ ેબનવા 

કાળ એ નમાઝ �રૂ� કર� લીએ. 

મસઅલદ ૮૯ર : � જગયાએ રોકા�ુ ંહરામ છે, 

�મક� એવી જગયાએ ક� જયા ંછત પડ� જવાની તયૈાર�મા ં
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હોય, તયા ંકોઈ નમાઝ પડ� તો સહ�હ છે, પણ  �નુહેગાર 

થયો ગણાશે. 

મસઅલદ ૮૯૩ : અગર કોઈ શખસ એવી જગયા 

ઉપર નમાઝ પડ�, જયા ંઉઠ�ુ,ં બસે�ુ ં�ઈઝ નથી, �મક�, 

એવી જગયા ઉપર ક� જયા ંઅલલાહ�ુ ંનામ લખ�ેુ ંહોય, તો 

જો �ુરબતન એલલલાહની િનયયતથી િવ�દ કાયર સા�બત 

થાય ( �મક� બ�ેુરમતીનો ઈરાદો હોય વી.) તો નમાઝ 

સહ�હ નથી. 

(૪) ચદતી શરત 

નમાઝ પડવા માટ�ની જગયામા ંશરત છે ક� અગર 
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એ જગયાએ છત હોય, તો એટલી નીચી ન હોવી જોઈએ ક� 

નમાઝ પડનાર સીધો ઉભો ન રહ� શક� અન ેએવી જ ર�તે 

એ જગયા એટલી નાની ક� સાકંડ� ન હોવી જોઈએ ક� તયા ં

��ૂઅ અન ેસજદા બ�વવા માટ� �રૂ� જગયા ન હોય. 

મસઅલદ ૮૯૪ : લાચાર�ના સજંોગમા ં અગર 

ઈનસાનને એવી જગયાએ નમાઝ પડવી પડ� ક� જયા ંસરખી 

ર�ત ેસીધો ઉભો ન રહ� શક�, તો લા�ઝમ છે ક� બઠેા બઠેા 

નમાઝ પડ� અન ેજો સાકંડન ેકારણ ેસરખી ર�ત ે��ૂઅ ક� 

સીજદો અદા ન કર� શક�, તો માથાથી ઈશારો કર�. 

મસઅલદ ૮૯પ : હઝરત ર�લુે ્દુા 
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સલલલલાહો અલયહ� વ આલહે� વસલલમ  તમેજ અઈમમે 

અતહાર અલયહ��સુસલામની �બુારક  કબરોની આગળ 

બ�ેુરમતીના ઈરાદ� નમાઝ પડવી સહ�હ નથી, પણ જો 

બ�ેુરમતીનો ઈરાદો ન હોય તો વાધંો નથી. 

(પ) પાચંમી શરત 

 અગર નમાઝ પડવાની જગયા ન�સ હોય, તો એ 

જગયા એવી ભીની ન હોવી જોઈએ ક� તનેી ભીનાશ નમાઝ 

પડનારના શર�ર ક� �લબાસન ેઅડ�. 

 પણ � જગયાએ સજદા માટ� પશેાની રાખવામા ં

આવ ે છે, ત ેઅગર ન�સ હોય, તો નમાઝ બાિતલ છે, 
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ચાહ� એ જગયા �કૂ� ક�મ ન હોય. 

એહતીયાત ે �સુતહબની �એ નમાઝની જગયા 

તદન પાક હોવી જોઈએ. 

(૬) છઠી શરત 

 એહતીયાત ેલા�ઝમ છે ક� નમાઝ પડતી વળેા �ી 

��ુષથી પાછળ ઉભી રહ�. કમમા ંકમ એટલા �તર� પાછળ 

ઉભી રહ� ક� સજદામા ં ત�ેુ ં મા�ુ ં મરદના ગોઠણની 

હરોળમા ંઆવ.ે 

મસઅલદ ૮૯૬ : અગર �ી ��ુષની હરોળમા ં

યા એનાથી આગળ ઊભી રહ�, અન ે બનં ે એક� સાથે 
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નમાઝ શ� કર�, તો બનંએે નમાઝ ફર�થી પડવી જોઈએ 

અન ેએ જ �ુકમ એવા સજંોગમા ં છે જયાર� બમેાથંી એક� 

નમાઝ વહ�લી શ� કર� હોય. 

મસઅલદ ૮૯૭ : અગર એક જ હરોળમા ંનમાઝ 

માટ� ��ુષ અને �ી ઉભા હોય, અથવા �ી આગળ ઉભી 

હોય, પણ એમના વચચે નમાઝ વળેા કોઈ �દવાલ ક� 

પડદો હોય, યા એવી વસ� ુહોય ક� �ન ેકારણે એકબી�ને 

ન જોઈ શક�, અથવા બ ેવચચ દસ હાથ �ટલો ફાસંલો 

હોય, તો બનંનેી નમાઝ સહ�હ છે. 

(૭) સાતમી શરત 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 866 

 નમાઝમા ં સજદાની જગયા ગોઠણ અન ે બનંે 

પગના ��ઠુાથી ચાર બધં �ગળ�ઓથી વ� ુ �ચી ક� 

નીચી ન હોવી જોઈએ. આની િવગતો આગળ જતા ં

સજદાના પકરણમા ંઆવશ.ે 

મસઅલદ ૮૯૮ : જયા ં નામહેરમ ��ુષ ક� �ી 

હોય, અન ે�નુાહમા ંપડવાની શ�તા દ�ખાતી હોય, તયા ં

હાજર� આપવી હરામ છે, અન ેએહતીયાતે �સુતહબ છે ક� 

એવી જગયાએ નમાઝ ન પડ�. 

મસઅલદ ૮૯૯ : � જગયાએ સગંીતના સાધનો 

ક� વાજ�તો વગાડવામા ંઆવતા હોય, ત ેજગયાએ નમાઝ 
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બાિતલ નહ� થાય; અગરચે એ�ુ ં સાભંળ�ુ ં ક� વગાડ�ુ ં

હરામ છે. 

મસઅલદ ૯૦૦ : એહતીયાત ે વા�જબ છે ક� 

ઈનસાન ઈખતીયારની હાલતમા ંવા�જબ નમાઝ ખાનએ 

કઅબાની �દર અથવા તનેી છત ઉપર ન પડ�, 

મજ�રૂ�ની હાલતમા ંપડવી પડ� તો વાધંો નથી. 

મસઅલદ ૯૦૧ : ખાનએ કઅબામા ંઅથવા તનેી 

છત ઉપર ��ુએત નમાઝ પડવામા ંકોઈ વાધંો નથી, બલક� 

�સુતહબ છે ક� કઅબાની �દર દર�ક �કનની સામ ે બે 

રકાત નમાઝ પડ�. 
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તે જગયાઓ જયા ંનમાઝ પઢવી �સુત�હ છે 

મસઅલદ ૯૦ર : શર�અતમા ંનમાઝ પડવા માટ� 

ખાસ તાક�દ છે ક� મ�સજદમા ં બ�વી લાવવામા ં આવે, 

અન ે સૌથી શપેઠ જગયા મ�સજ�ુલ હરામ છે. તયારપછ� 

મસ�દ� નબવીનો મરતબો છે. ત ેબાદ મસ�દ� �ુફા, અને 

તયા બાદ મસ�દ� બય�લુ �કુદસનો મરતબો આવે છે. એ 

ચાર જગયાઓ બાદ શહ�રની �મઅે મસ�દો, ત ે પછ� 

મોહલલાની મ�સજદ અન ે ત ે પછ� બ�રની મ�સજદનો 

મરતબો છે. 

મસઅલદ ૯૦૩ : ઓરતો માટ� બહેતર છે ક� 
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એવી જગયાએ નમાઝ પડ� ક� �યા ંબી� જગયાઓ કરતા 

વધાર� �નુાસીબ ર�ત ે નામહરમોથી અલાયદા સગવડ 

હોય, ચાહ� એ જગયા ઘરમા ંહોય, મ�સજદમા ંહોય ક� કોઈ 

અનય સથળે હોય. 

મસઅલદ ૯૦૪ : ઈમામો અલયહ��સુસલામના 

હરમમા ં નમાઝ અદા કરવી �સુતહબ છે, બલક� આમ 

મસ�દો કરતા બહેતર છે. �રવાયતમા ં છે ક� હઝરત 

અમી�લ મોઅમનેીન અલ�યહસસલામના  પાક હરમમા ં

નમાઝનો સવાબ બ ેલાખ નમાઝ સમાન છે. 

મસઅલદ ૯૦પ : મ�સજદમા ંહર હમંશે જ�ુ,ં અન ે
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ખાસ કર� એવી મ�સજદમા ં ક� જયા ં નમાઝીઓ ન જતા ં

હોય, જ�ુ ં�સુતહબ છે, અન ે� શખસ મ�સજદના પાડોશમા ં

રહ�તો હોય, તનેા માટ� મ�સજદ િસવાય અનય સથળે નમાઝ 

પડવી મક�હ છે. 

મસઅલદ ૯૦૬ : � શખસ મ�સજદમા ંહાજર� ન 

આપતો હોય, તનેી સાથ ેબસેીન ેન જમ�ુ,ં તનેી સલાહ ન 

લવેી, તનેા પાડોશમા ંન રહ��ુ ંઅન ેતનેી સાથ ેશાદ�નો 

વહ�વાર ન રાખવો �સુતહબ છે. 

જયા ંનમાઝ પઢવી મક�હ છે. 
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�યા ંનમાઝ પઢવી મક�� છે 

મસઅલદ ૯૦૭ : 

� જગયાએ નમાઝ પઢવી મક�હ છે, તમેાનંી 

અ�કુ નીચ ેજણાવયા �જુબ છે : 

(૧) હમામમા.ં (ર) નમક�ન જમીન ઉપર. (૩) 

કોઈ ઈનસાનની સામ.ે (૪) ્લુલા દરવા�ની સામે. (પ) 

રસતા ઉપર ક� શરે�, ગલીમા ંનમાઝ પડવી, જો લોકોની 

અવરજવરમા ં�તરાય ન હોય. અગર �તરાય�પ થાય 

તો તમે કર�ુ ં હરામ છે. (૬) આગ યા �દવા સામ.ે (૭) 

રસોડામા,ં અન ે દર�ક એવી જગયાએ જયા ં આગની ભઠી 
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હોય. (૮) �ુવા સામ,ે અન ેદર�ક એવા ખાડા સામ ેક� જયા ં

લોકો પશેાબ કરતા હોય. (૯) કોઈ પણ �નવરના ફોટા ંક� 

�તૂળા ંસામે; િસવાય ક� તનેે ચાદર ક� પડદાથી ઢાકંવામા ં

આવ.ે (૧૦) � ઓરડામા ંકોઈ �ુ�બુની હાલતમા ંમો�ૂદ 

હોય. (૧૧) � ઓરડામા ંફોટાઓ હોય, અગરચ ેનમાઝીની 

સામનેી �દશામા ં ન હોય. (૧ર) કબરની સામ.ે (૧૩) 

કબરની ઉપર. (૧૪) બ ે કબરોની વચચ.ે (૧પ) 

કબસતાનમા.ં  

મસઅલદ ૯૦૮ : અગર કોઈ શખસ એવી 

જગયાએ નમાઝ પડ� રહો હોય, જયા ંલોકોની અવરજવર 
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થઈ રહ� હોય, અથવા કોઈ એની સામે �બ� બ�ંુે હોય, તો 

�સુતહબ છે ક� પોતાની આગળ કોઈ એવી વસ� ુરાખી �કુ�, 

�મક�, લાકડ� અથવા દોર�, રસસી રાખ,ે તો કાફ� ગણાશ.ે 
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મ�સજદના એ�કામ 

મસઅલદ ૯૦૯ : મ�સજદની જમીન, છત, છાપ� 

�દવાલની �દરનો �હસસો, વીગેર�ન ેન�સ કર�ુ ંહરામ છે. 

અન ે �ન ે �ણ થાય ક� એ ન�સ થઈ છે, એના માટ� 

જ�ર� છે ક� તરત જ એ ન�સત �ૂર કર�. એહતીયાત ે

�સુતહબ છે ક� મ�સજદની �દવાલના બહારના ભાગને પણ 

ન�સ ન કરવામા ંઆવે, પણ જો એ ન�સ થઈ �ય તો 

ન�સતન ે બરતરફ કરવી લા�ઝમ નથી. અલબ�, 

મ�સજદના બહારના ભાગને બ�ેુરમતીના ઈરાદાથી ન�સ 

કરવો હરામ છે, અન ેએ બ�ેુરમતી �ૂર થઈ �ય એટલી 
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હદ� બહારના ભાગન ેપાક કરવો લા�ઝમ છે. 

મસઅલદ ૯૧૦ : અગર કોઈ શખસ મ�સજદને 

પાક ન કર� શકતો હોય, અથવા ત ેમાટ� જ�ર� મદદ ન 

મળેવી શકતો હોય, તો તનેા ઉપર મ�સજદને પાક કરવી 

વા�જબ નથી. પણ જો એને એ�ુ ં જણાય ક� બી�ઓને 

ખબર કરવાથી તહારત�ુ ંકામ ��મ પામશે, તો ખબર 

કરવી જ�ર� છે. 

મસઅલદ ૯૧૧ : અગર મ�સજદની કોઈ પણ 

જગયા ન�સ થાય, અન ે એ જગયાને ખોદવા ક� તોડવા 

િસવાય તહારત કરવી �મુક�ન ન હોય, તો એ જગયા ખોદ� 
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ક� તોડ� શકાય છે. પણ એ ખોદ�ુ ંક� તોડ�ુ ંફકત એવા 

સજંોગમા ં �ઈઝ છે ક� ઓછામા ં ઓછા િવસતારમા ં હોય, 

અન ે જો વધાર� ખોદવા ક� તોડવાની જ�રત જણાય તો 

એવા સજંોગમા ં હો�ુ ં જોઈએ ક� તમે કરવાથી મ�સજદની 

બ�ેુરમતી બરતરફ થાય. નહ�તર મ�સજદને ખોદવા ક� 

તોડવામા ંઈશકાલ છે. જયા ંખોદકામ ક� તોડવામા ંઆવ�ુ ં

હોય તનેે ફર� વાર તઅમીર કર�ુ ંવા�જબ નથી, પણ જો 

�ટ �વી કોઈ વસ� ુન�સ થઈ હોય, તો શ� સજંોગમા ં

તને ેપાક કયાર બાદ એ જગયાએ પાછ� �કૂવી જોઈએ. 

મસઅલદ ૯૧ર : અગર મ�સજદ ગસબ કરવામા ં



તવઝી�લુ મસાઈલ - 877 

આવ ેઅન ેએની જગયાએ મકાન વગેર� બાધંવામા ંઆવ,ે 

અથવા મ�સજદ જ��રત થઈ ગઈ હોય અન ેમ�સજદ તર�ક� 

ઓળખાતી ન હોય, તો એહતીયાત ે�સુતહબની �એ એને 

ન�સ ન કરવી જોઈએ. અલબ�, એ જગયાને પાક કરવી 

વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૯૧૩ : અઈમમા અલયહ��સુસલામના 

હરમ �બુારકોને ન�સ કરવા હરામ છે, અન ેજો ન�સ 

થાય તો અગર બ�ેુરમતી થતી હોય, તો તને ેપાક કરવા 

વા�જબ છે. બલક� એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� જો બ�ેુરમતી 

ન થતી હોય તો પણ તને ેપાક કર� લવેા જોઈએ. 
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મસઅલદ ૯૧૪ : અગર મ�સજદમા ં �કૂવામા ં

આવલેી સાદડ� વીગેર� ન�સ થઈ �ય તો એન ેપાણીથી 

પાક કર� લવેી જોઈએ. પણ અગર એ સાદડ� વીગેર��ુ ં

ન�સ રહ��ુ ંમ�સજદની બ�ેુરમતી માટ� કારણ�પ હોય અને 

પાણીથી પાક કરવાથી એ સાદડ� વીગેર� ખરાબ થઈ જતી 

હોય, તો એવા સજંોગમા ં ન�સ ભાગન ે કાપી લવેો 

જોઈએ. 

મસઅલદ ૯૧પ : ન��લુ અયન અથવા ન�સ 

થયલેી કોઈ વસ�નુે મ�સજદમા ંલઈ જવાથી જો મ�સજદની 

બ�ેુરમતીનો સભંવ હોય, તો તમે કર�ુ ં હરામ છે. બલક� 
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એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� બ�ેુરમતી ન થતી હોય તો પણ 

એવી વસ� ુમ�સજદમા ંન લઈ જવામા ંઆવે. 

મસઅલદ ૯૧૬ : અગર મ�સજદની �દર 

મજલીસ ેઅઝા માટ� શામીયાનો બાધંવામા ંઆવે, સાદડ� 

વગેર� �કૂવામાં  આવે, કાળા કપડા ં લટકાવવામા ં આવે, 

ચાય વીગેર�નો સામાન લઈ આવવામા ં આવ,ે તો જો 

મ�સજદની ઈમારતને એથી �કુસાન ન પહ�ચ ે અને 

નમાઝીઓને નમાઝ પડવાથી ન રોક� અથવા �તરાય�પ 

ન થાય, તો વાધંો નથી. 

મસઅલદ ૯૧૭ : એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� 
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મ�સજદને સોનાથી ઝીનત ન આપવામા ં આવે, અને 

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� મ�સજદને કોઈ પણ �નદાર, 

�મક�, ઈનસાન ક� હયવાનના �ચતો વીગેર� વડ� 

શોભાયમાન ન બનાવવામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ ૯૧૮ : મ�સજદ અગર જ��રત થઈ 

�ય, તો પણ એ વચેી શકાતી નથી, અથવા િમલકત ક� 

રસતાના ભાગમા ંફ�રવી શકાતી નથી. 

મસઅલદ ૯૧૯ : મ�સજદના બાર� બારણા ંઅને 

બી� વસ�ઓુ વચેવી હરામ છે, અન ેજો મ�સજદ જ��રત 

થઈ હોય, તો એ બધી વસ�ઓુ એ જ મ�સજદના 
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�નુ:બાધંકામમા ં વપરાવવી જોઈએ. અન ે જો એ 

મ�સજદમા ંકામ ન આવી શકતી હોય, તો બી� મ�સજદમા ં

ઉપયોગમા ંલઈ શકાશે, પણ જો એ�ુ ંબન ે ક� કોઈ પણ 

મ�સજદમા ં વાપરવા લાયક ન હોય, તો તને ે વચેીને � 

રકમ મળે ત ેએ જ મ�સજદના બાધંકામમા ંવપરાય, અને 

નહ� તો બી� કોઈ મ�સજદના બાધંકામમા ંવપરાય. 

મસઅલદ ૯ર૦ : મ�સજદ બનાવવી, અને 

જ��રત થયલેી મ�સજદમા ંસમારકામ કરાવ�ુ ં�સુતહબ છે 

અન ે જો મ�સજદ તદન જ��રત થઈ હોય, અન ે તમેા ં

સમારકામથી કામ ન ચાલ ેતો બીલ�ુલ નવસેરથી બાધંી 
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શકાય છે. બલક� � મ�સજદ જ��રત ન હોય, પણ લોકોની 

સ�ુલત માટ� તને ેમોટ� કરવા ખાતર તોડ�ને નવસેરથી 

બાધંવી પડ� તો �ઈઝ છે. 

મસઅલદ ૯ર૧ : મ�સજદને સાફ કરવી, તમેા ં

રોશની કરવી �સુતહબ છે, અન ે� શખસ મસ�દ� જવાનો 

ઈરાદો કર� તનેા માટ� �સુતહબ છે ક� ્શુ� ુલગાડ�, સાફ 

અન ે �કટમતી વ�ો પહ�ર�, પોતાના જોડા ંવીગેર�ના ત�ળયા 

પાક રાખ,ે અન ેમ�સજદમા ંદાખલ થતી વળેા જમણો પગ 

પહ�લા ં �કુ�, અન ે નીકળતી વળેા પથમ ડાબો પગ �કુ�. 

એવી જ ર�ત ે �સુતહબ છે ક� મ�સજદમા ં સૌથી વહ�લો 
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દાખલ થાય અન ેસૌથી મોડો નીકળે. 

મસઅલદ ૯રર : ઈનસાન જયાર� મ�સજદમા ં

દાખલ થાય તયાર� �સુતહબ છે ક� બ ે રકાત નમાઝ 

તહ�યયત અને �ુરમત ેમ�સજદની િનયયતથી પડ�, અન ેજો 

બી� કોઈ વા�જબ અથવા �સુતહબ નમાઝ પડ� તો પણ 

કાફ� છે. 

મસઅલદ ૯ર૩ : મજ�રૂ�ની હાલત િસવાય 

મ�સજદમા ં��ૂ ુ ં મક�હ છે. એવી જ ર�ત ે મ�સજદમા ં

�ુનયાના કામો િવષ ે વાતો કરવી, પોતાની કાર�ગર�મા ં

મશ�લુ રહ��ુ,ં નસીહત વીગેર� િસવાયના કાવયો પડવા ક� 
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શાઈર� કરવી મક�હ છે. ઉપરાતં મ�સજદમા ં � ૂકં�ુ,ં નાક 

સાફ કર� ક� બલગમ વીગેર� મ�સજદમા ં ફ�ક�ુ ં મક�હ છે, 

બલક� અ�કુ સજંોગમા ં હરામ છે. એવી જ ર�ત ે પોતાની 

ખોવાયલેી વસ�નુી શોધમા ંક� અનય કાયર માટ� મોટા સાદ� 

�કુાર�ુ ંમક�હ છે. અલબ� અઝાન માટ� �લુદં અવાઝનો 

વાધંો નથી. 

મસઅલદ ૯ર૪ : દ�વાનાન ે મ�સજદમા ં પવશે 

કરવા દ��ુ ંમક�હ છે. એવી જ ર�ત ેબચચાઓને મ�સજદમા ં

દાખલ થવા દ��ુ ં એ સજંોગમા ં મક�હ છે ક� એમના 

આવવાથી નમાઝીઓને તકલીફ થતી હોય, અથવા 
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મ�સજદ ન�સ થવાનો સભંવ હોય, એ િસવાય મક�હ 

નથી અન ે� શખસ ે �ુગંળ� યા લસણ વીગેર� ખા�ુ ંહોય, 

અન ેએન ેકારણ ેમોઢામાથંી આવતી વાસંને કારણ ેલોકોને 

અઝીયયત થતી હોય, તો તનેા માટ� મ�સજદમા ંજ�ુ ંમક�હ 

છે. 
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અઝાન અને એકામ� 

મસઅલદ ૯રપ : મરદ અન ેઓરત બનં ેમાટ� 

�સુતહબ છે ક� પોતાની રોજની દર�ક વા�જબ નમાઝ 

પહ�લા ંઅઝાન અન ેએકામહ કહ�. બી� વા�જબ નમાઝો ક� 

�સુતહબ નમાઝો માટ� શર�અતમા ં�ુકમ આવયો નથી. પણ 

ઈદ� ફ�ત અન ે ઈદ� અઝહાની નમાઝ જો જમાઅતથી 

પઢાતી હોય, તો નમાઝ પહ�લા ંતણવાર અસસલાત કહ��ુ ં

�સુતહબ છે. 

મસઅલદ ૯ર૬ : �સુતહબ છે ક� જયાર� બચ�ુ ં

જનમે તયાર� પહ�લા જ �દવસે, અથવા તનેી ના�ભ ખર� 
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એથી પહ�લા ં તનેા જમણા કાનમા ં અઝાન અન ે ડાબા 

કાનમા ંએકામહ કહ�વામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ ૯ર૭ : અઝાનમા ં૧૮ વાકયદ છે : 

ચાર વખત : અલલા�દ અકહર 

બ ે વખત : અશ�દદ અલ લા એલા�ા 

ઈલલલલા� 

બ ે વખત : અશ�દદ અ�ર મદ�મમદર 

ર��ૂલુલા� 

બ ેવખત : �યય અલસ સલા� 
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બ ેવખત : �યય અલલ ફલા� 

બ ેવખત : �યય અલા ખયર�લ અમલ 

બ ેવખત : અલલા�દ અકહર 

બ ેવખત : લા એલા�ા ઈલલલલા� 

એકામહમા ં ૧૭ વા�ો છે. એટલ ે પહ�લી 

તકબીરમા ંચારન ેબદલે બે વખત ‘અલલા�દ અકહર’ અને 

છેલલી તહલીલમા ં બને ે બદલ ે એકવાર ‘લાએલા� 

ઈલલલલા�’ પડ�ુ ં જોઈએ અન ે ‘�યય અલા  ખયર�લ 

અમલ’ બાદ બ ેવાર ‘કદ કામતીસસલા�’ પડ�ુ.ં 

મસઅલદ ૯ર૮ : અશહદો અ�લ અલીયયન 
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વલી�લુલાહ અઝાન અન ે એકામહનો ભાગ નથી, પણ 

અશહદો અ�ન મોહમમદર ર��ુલુલાહ બાદ �ુરબતનની 

િનયયતથી પડ�ુ ંઈચછનીય છે. 
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અઝાન અને એકામ�નદ તર�ુમદ 

અલલા�દ અકહર : અલલાહ કોઈ પણ વણરન 

કરતા ંમહાન છે. 

અશ�દદ અન લા એલા� ઈલલલલા� : �ુ ંગવાહ� 

આ�ુ ં� ંક�  એક અલલાહ િસવાય કોઈ પરસતીશ 

અન ેઈબાદતન ેસઝાવાર નથી. 

અશ�દદ અ�ન મદ�મમદર ર��ુલુલા� : �ુ ંગવાહ� 

આ�ુ ં� ં ક� હઝરત �હુમમદ સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલહે� વસલલમ અલલાહ તરફથી મોકલવામા ં

આવલેા પયગમબર છે. 
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અશ�દદ અ�- અલીયયન અમી�લ �અુમીનીન 

વલી�લુલા� : �ુ ંગવાહ� આ�ુ ં� ંક� હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ મોઅમીનોના સરદાર અને 

્દુાની તમામ મખ�કુ ઉપર તનેા વલી છે. 

�યય અલસસલા� : નમાઝ માટ� ઉતાવળ કરો. 

�યય અલલફલા� : ન�ત અન ેકામયાબી તરફ 

ઉતાવળ કરો. 

�યય અલા ખયર�લ અમલ : સવર શપેઠ અમલ 

તરફ ઉતાવળ કરો. 

કદકામતીસસલા� : ખર�ખર, નમાઝ બરપા થઈ 
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ગઈ. 

અલલા�દ અકહર : અલલાહ કોઈ પણ વણરન 

કરતા ંમહાન છે. 

લા એલા�ા ઈલલલલા� : કોઈ ્દુા પરસતીશ 

અન ે ઈબાદત માટ� સઝાવાર નથી, િસવાય 

અલલાહ ક� � એક જ છે. 

મસઅલદ ૯ર૯ : અઝાન અને એકામહના વા�ો 

વચચ ેવધાર� પડતો ફાસલો ન રાખવો જોઈએ. અન ેઅગર 

એમના વચચ ેઅસામાનય ફાસલો રાખ ેતો પછ� અઝાન ક� 

એકામહ ફર�થી કહ��ુ ંજોઈએ. 
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મસઅલદ ૯૩૦ : અગર અઝાન અને એકામહમા ં

�રુાવટવાળો અવાજ ગળામાથંી કાઢ�, અન ે એવી ર�તે 

ગાઈને પડ� �વી ર�ત ે સગંીતના જલસાઓમા ં �રૂ 

કાઢવામા ં આવ ે છે. તો એ હરામ કાયર ગણાશ ે અન ે જો 

સગંીતના �રૂ �વો આભાસ ન થાય તો મક�હ છે. 

મસઅલદ ૯૩૧ : � સજંોગમા ંબે નમાઝો એક 

પછ� એક સાથ ેપડવામા ંઆવે, તમેા ંપહ�લી નમાઝ માટ� 

જો અઝાન દ�વામા ં આવી હોય, તો બી� નમાઝ માટ�, 

અઝાન સાક�ત છે, ચાહ� બ ેનમાઝો સાથે પઢવી બહેતર 

હોય ક�  ન હોય, �મક� નમાઝ ેઝોહર અન ેઅસર અરફાને 
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�દવસ ે સાથ ે પડવી, ઈદ� �ુરબાનની રાતે મગ�રબ અને 

ઈશાની નમાઝ મ�અ્◌ો�લ હરામમા ં બનં ે નમાઝો સાથે 

પડવી બહેતર છે. 

 પણ બી� નમાઝ માટ� અઝાન સાક�ત થવા માટ� 

શરત એ છે ક� બ ેનમાઝો વચચે ફાસંલો ન હોવો જોઈએ, 

અથવા ઓછો હોવો જોઈએ. અન ે જો એ દરિમયાન  

ના�ફલા અન ે તઅક�બાત પડ� તો વાધંો નથી, અને 

એહતીયાત ેવા�જબ એ છે ક� એવા સજંોગમા ં જો બી� 

નમાઝ માટ� અઝાન કહ� તો શર�અતના �ુકમની 

િનયયતથી ન કહ� બલક� છેલલા બ ે સજંોગમા ં એટલે ક� 
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અરફા અન ે મ�અ્ી�લ હરામમા ં કોઈ પણ િનયયતથી 

અઝાન દ�વી �નુાસીબ નથી. 

મસઅલદ ૯૩ર : અગર નમાઝ ેજમાઅત માટ� 

અઝાન અન ે એકામહ આપવામા ં આવી હોય, તો એ 

જમાઅતની સાથ ેનમાઝ  પડનાર� પોતાની નમાઝ માટ� 

અઝાન અન ેએકામહ કહ��ુ ંજ�ર� નથી. 

મસઅલદ ૯૩૩ : અગર કોઈ શખસ મ�સજદમા ં

દાખલ થયા બાદ �ૂએ ક� નમાઝ ેજમાઅત �રૂ� થઈ ગઈ 

છે, તો જયા ં�ધુી સફો કાયમ હોય અન ેલોકો િવખરેાઈ ન 

ગયા હોય  તયા ં �ધુી તનેા માટ� પોતાની નમાઝ માટ� 
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અઝાન અન ેએકામહ કહ�વાની જ�ર નથી. એટલ ેક� તમે 

કર�ુ ં તાક�દ ભર�લી ��ુતે  નહ� ગણાય, બલક� જો એ 

અઝાન દ�વા માગે તો બહેતર છે ક� તદન ધીમા અવાઝે 

અઝાન દ�એ, અન ેજો એ બી� નમાઝે જમાઅત કાયમ 

કરવા માગંતો હોય તો પણ અઝાન એકામહ ન દ��ુ ં

જોઈએ. 

મસઅલદ ૯૩૪ : � સજંોગમા ંનમાઝ ેજમાઅત 

�રૂ� થઈ હોય, અન ેસફો હ� િવખરેાઈ ન ગઈ હોય, તયા ં

અગર કોઈ શખસ પોતાની �રાદા નમાઝ ક� બી� 

જમાઅતની નમાઝ પડવા ધાર�, તો અઝાન અન ેએકામહ 
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સાક�ત થવાની છ શરતો છે : 

(૧) નમાઝે જમાઅત મ�સજદમા ં પડાયલેી હોવી 

જોઈએ, મ�સજદ િસવાયની જગયાએ પડાએલી 

નમાઝન ે કારણ ે અઝાન અન ે એકામહ�ુ ં સાક�ત 

થ�ુ ંસા�બત નથી. 

(ર) એ પથમ નમાઝ માટ� અઝાન અન ેએકામહ 

આપવામા ંઆવી હોવી જોઈએ. 

(૩) એ નમાઝે જમાઅત બાિતલ ન હોય. 

(૪) એની નમાઝ અન ેનમાઝે જમાઅત એક જ 

સથળે અદા થવી જોઈએ. અગર નમાઝે જમાઅત 
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મ�સજદમા ં થઈ હોય, અન ે પોત ે મ�સજદની 

અગાશી ઉપર નમાઝ પડવા માગંતો હોય તો 

�સુતહબ છે ક� અઝાન અન ેએકામહ કહ�. 

(પ) જમાઅતની નમાઝ અદા નમાઝ માટ� હોવી 

જોઈએ.(કઝા માટ� નહ�) અલબ�, એની પોતાની 

નમાઝ માટ� અદા નમાઝ હો�ુ ંશરત નથી. 

(૬) એની નમાઝ અન ેનમાઝે જમાઅતનો સમય 

એક હોવો જોઈએ. એટલ ે ક� બનં ેનમાઝે ઝોહર 

અથવા નમાઝે અસર પડતા હોય, અથવા 

જમાઅતની નમાઝ ઝોહરની હોય અન ેપોતાની 
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નમાઝ અસરની હોય, યા એથી ઉલ�ંુ પોતાની 

નમાઝ ઝોહરની હોય અને જમાઅતની નમાઝે 

અસર પડાઈ ગઈ હોય, અગર જમાઅતની 

નમાઝ ેઅસર આખર વકતમા ંપડાઈ હોય અને  

એ નમાઝ ેમગ�રબની અદા નમાઝ પડવા માગે 

તો અઝાન અન ેએકામહ સાક�ત નથી. 

મસઅલદ ૯૩પ : ઉપરોકત શરતોમા ં તી� 

શરત બારામા ંજો શકંા ઉપ�સથત થાય, એટલ ેક� કોઈ શકંા 

કર� ક� નમાઝ ેજમાઅત સહ�હ હતી ક� નહ�, તો એના ઉપર 

અઝાન અન ે એકામહ સાક�ત છે. પણ બાક�ની પાચં 
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શરતો િવષે શકંા થાય તો બહેતર છે ક� ‘ર�એ 

મત�બૂીયયત’ (નકે કામની ઉમદે) અઝાન અન ેએકામહ 

કહ�. 

મસઅલદ ૯૩૬ : જયાર� બી� અઝાન લોકોની 

�ણ માટ� યા નમાઝે જમાઅત માટ� અપાઈ રહ� હોય, 

તયાર� સાભંળનાર માટ� �સુતહબ છે ક� � ભાગન ેસાભંળે 

તને ેધીમ ેસાદ� દોહરાવ.ે 

મસઅલદ ૯૩૭ : � શખસે બી� અઝાન અન ે

એકામ સાભંળ� હોય, ચાહ� એણ ેદોહરાવી હોય ક� ન હોય, 

અગર એ અઝાન, એકામહ અન ેપોતે � નમાઝ પડવા 
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માગે ત ેવચચે વધાર� સમયનો �તર ન હોય તો અઝાન 

અન ેએકામહ કહા વગર નમાઝ પડ� શક� છે. 

મસઅલદ ૯૩૮ : અગર કોઈ ��ુષ ઓરતની 

અઝાન. લીઝઝતના ઈરાદાથી સાભંળે તો એના ઉપર 

અઝાન સાક�ત નહ� થાય. બલક� લીઝઝતનો કસદ ન હોય 

તો પણ સાક�ત થવામા ંઈશકાલ છે. 

મસઅલદ ૯૩૯ : નમાઝ ેજમાઅત માટ� અઝાન 

અન ે એકામહ આપનાર મરદ હોવો જોઈએ. પણ જો 

ઓરતોની નમાઝે જમાઅત હોય તો તમેા ંઓરત અઝાન 

અન ેએકામહ આપ ેતો કાફ� છે. 
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મસ�લદ ૯૪૦ : એકામહ હમંશેા ં અઝાન બાદ 

અપાવી જોઈએ અન ેએકામહ માટ� પણ જ�ર� છે ક� એ 

ઉભા ઉભા દ�વાય, અન ે વ� યા �સુલ યા તયમ�મુની 

સાથ ેદ�વામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ ૯૪૧ : અગર કોઈ શખસ અઝાન અને 

એકામહના વા�ોનો કમ તોડ�, �મક�, હયયા અલલ ફલાહ 

ન ેહયયા અલસસલાહ થી પહ�લા ંપડ� નાખ ેતો � જગયાએ 

કમ �ટૂયો હોય તયાથંી બી� વાર કમ �ળવીન ેપડ�. 

મસઅલદ ૯૪ર : અઝાન અન ે એકામહ વચચે 

સમયનો �તર ન હોવો જોઈએ, અન ે જો એટલી ઢ�લ 
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થાય ક� અઝાન આપવામા ં આવી હોય તનેી નીસબત 

એકામહ સાથ ે બાક� ન રહ�વા પામે, તો �સુતહબ છે ક� 

ફર�થી અઝાન આપ.ે એવી જ ર�ત ેઅઝાન, એકામહ અન ે

નમાઝ વચચે સમયનો �તર ન હોવો જોઈએ. અન ેજો એ 

બ ે વચચ ે એટલી ઢ�લ થાય ક� અઝાન અન ે એકામહની 

નીસબત નમાઝ સાથ ે બાક� ન રહ�, તો �સુતહબ છે ક� 

નમાઝ માટ� ફર�થી અઝાન અન ેએકામહ કહ�. 

મસઅલદ ૯૪૩ : અઝાન અન ે એકામહ સહ�હ 

અરબીમા ં ઉચચાર�ુ ં જોઈએ. અગર કોઈ ગલત ઉચચાર 

કર�, અથવા એક અરરની જગયાએ બી� અરરનો ઉચચાર 
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કર�, યા બી� ભાષામા ંએનો તર�ુમો અદા કર�, તો એ 

સહ�હ નથી. 

મસઅલદ ૯૪૪ : અઝાન અન ે એકામહ 

નમાઝનો વખત દાખલ થઈ �ય તયાર બાદ અપાવવા 

જોઈએ. અગર કોઈ �ણી ��ૂને યા �લૂી જઈન ેવખતથી 

પહ�લા ંઅઝાન, એકામહ દઈ દ�એ તો એ બાિતલ ગણાશ.ે 

 અગાઉ મસઅલો ન.ં ૭પર મા ંજણાવી ગયા છ�એ 

એ �જુબ જો નમાઝ દરમયાન વખત દાખલ થાય તો એ 

નમાઝ સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૯૪પ : એકામહ શ� કયાર પહ�લા ંજો 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 905 

કોઈ શક કર� ક� અઝાન દઈ ��ૂો છે ક� નહ�, તો અઝાન 

દ�. પણ જો એકામહ શ� કયાર બાદ તે દરમયાન શકંા 

ઉપ�સથત થાય, તો અઝાન દ�વી જ�ર� નથી. 

મસઅલદ ૯૪૬ : અઝાન અથવા એકામહ 

આપતી વળેા કોઈ પણ એક વાકય શ� કયાર પહ�લા ંશક 

�ગે ક� એથી પહ�લા�ુ ંવાકય અદા થઈ ગ�ુ ં છે ક� નહ�, 

તો � વાકય માટ� શક થાય ત ેવાકયને પડ� લય,ે પણ 

કોઈ પણ એક વાકયનો ઉચચાર કર� રહો હોય એ સમય ે

શક થાય ક� એથી પહ�લાનો �ુમલો અદા કય� હતો ક� નહ�, 

તો એન ેઅદા કરવો જ�ર� નથી. 
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મસઅલદ ૯૪૭ : �સુતહબ છે ક� ઈનસાન અઝાન 

દ�તી વળેા �કબલા તરફ ઉભો રહ�, વ� અથવા �સુલની 

સાથ ે હોય, પોતાના હાથોને કાન ઉપર રાખ,ે �ચ ે સાદ� 

અઝાન દ�એ, અન ેવા�ો વચચે સાધારણ સબર કર�, અને 

દરમયાનમા ંવાતો ન કર�. 

મસઅલદ ૯૪૮ : �સુતહબ છે ક� એકામહ દ�તી 

વળેા ઈનસાન�ુ ંશર�ર �સથર હોય, અન ેતે માટ�નો અવાજ 

અઝાન માટ�ના અવાઝ કરતા ધીમો હોય, અન ે તનેા 

વા�ોન ેસાથે ન જોડ� લીએ. પણ અઝાનમા ંબ ેવા�ો 

વચચ ે�ટલી સબર કર�, ત ેકરતા ંએકામહમા ંઓ� ં�તર 
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રાખ.ે 

મસઅલદ ૯૪૯ : �સુતહબ છે ક� અઝાન બાદ 

એકામહ શ� કયાર પહ�લા ંએકપગ�ુ ંઆગળ ભર�, અથવા 

બસેી �ય, અથવા સીજદો કર�, અથવા કોઈ �ઝક પડ�, 

અથવા �ુઆ માગે, અથવા થોડ�ક વાર ખામોશ રહ�, 

અથવા થોડ�ક વાતચીત કર�, અથવા બ ે રકાત નમાઝ 

પડ�, પણ નમાઝે �બુહની અઝાન અને એકામહ વચચે 

વાતો કરવી અન ે નમાઝ ેમગ�રબ ની અઝાન એકામહ 

વચચ ેનમાઝ પઢવી �સુતહબ નથી. 

મસઅલદ ૯પ૦ : �સુતહબ છે ક� � શખસન ે
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અઝાન માટ� �કુરર ર કરવામા ં આવ ે ત ે આદ�લ હોય, 

નમાઝના સમયને પારખનાર હોય, તનેો અવાજ �લુદં 

હોય, અન ેઅઝાન કોઈ �ચી જગયાએથી દયે. 
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વા�જહાતે નમાઝ 

વા�જબાત ેનમાઝ અ�ગયાર છે : (૧) િનયયત (ર) 

કયામ (ઊભા રહ��ુ)ં (૩) તકબીર�લુ એહરામ એટલ ે ક� 

નમાઝની શ�આતમા ં“અલલાહો અકબર” કહ��ુ ં(૪) ��ૂઅ 

(પ) સજદાઓ (૬) �કરઅત (૭) �ઝક ( ૮) તશહ�ુદ (૯) 

સલામ ( ૧૦) તરતીબ ( ૧૧) મવાલાત- એટલ ે ક� એક 

પછ� એક નમાઝના ભાગોને ઢ�લ વગર અદા કર�ુ.ં 

મસઅલદ ૯પ૧ : નમાઝમા ંઅ�કુ વા�જબ કાયર 

“�કન” છે, એટલ ેક� અગર કોઈ શખસ �ણી��ુને અથવા 

�લૂથી એ વા�જબન ે તકર કર�, તો નમાઝ બાિતલ થશ,ે 
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અન ેબી� વા�જબ કાય� “�કન” નથી, એટલ ે ક� અગર 

�લૂથી રહ� �ય તો નમાઝ બાિતલ થતી નથી. 
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વા�જહ “�કન” પાચં છે 

(૧) િનયયત (ર) તકબીર�લુ એહરામ (૩) કયામ 

��ુસીલ બ ��ૂઅ , એટલ ેક�  ��ૂઅ મા ંજવા પહ�લા ંથોડ� 

વાર ઊભા રહ��ુ ં(૪) ��ૂઅ (પ) દર�ક રકાતમા ંબ ેસજદા. 

 અગર કોઈ શખસ કમી કરવાને બદલે ઉમરેો કર�, 

તો �ણી જોઈને એ�ુ ં કર� તો નમાઝ તદન બાિતલ છે. 

અન ેજો �લૂથી વધારો કર�, તો જો એ વધારો ��ૂઅમા ંયા 

એક રકાતના બ ે સજદાઓમા ં કર�, તો એહતીયાતે 

લા�ઝમની �એ નમાઝ બાિતલ છે, ત ેિસવાયના સજંોગમા ં

બાિતલ નથી.  
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િનયયત 

મસઅલદ ૯પર : નમાઝ પડનાર માટ� વા�જબ 

છે ક� �ુરબતનની િનયયતથી પડ�, એટલ ેક� ્દુાનો �ુકમ 

બ�વી લાવવાનો ઈરાદો રાખ,ે પણ મનમા ંએ િનયયત 

કરવાની ક� મોઢ�થી કહ�વાની જ�રત નથી. �મક� એમ કહ� 

ક� ઝોહરની ચાર રકાત પ�ંુ � ં�ુરબતન એલલલાહ. 

મસઅલદ ૯પ૩ : અગર કોઈ શખસ ઝોહર ક� 

અસરની નમાઝ પડતી વળેા ફકત એવી િનયયત કર� ક� 

ચાર રકાત પ�ુ ં� ંઅન ેએ �અુયયન (ન��)  ન કર� ક� 

ઝોહરની પડ� રહો છે ક� અસરની, તો તનેી નમાઝ 
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બાિતલ છે. એવી જ ર�તે અગર કોઈના ઉપર નમાઝે 

ઝોહરની કઝા બાક� હોય, અન ેઝોહરની નમાઝના સમયે 

એવો ઈરાદો હોય ક� કઝા પડ� અથવા નમાઝે ઝોહર એ 

�દવસની અદા કર�, તો � નમાઝ પડ� રહો હોય તનેે 

િનયયતમા ં�અુયયન કર�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ૯પ૪ : નમાઝ દરમયાન પહ�લથેી 

માડં�ન ેછેલલ ે�ધુી િનયયત ઉપર બરકરાર રહ��ુ ંજોઈએ. 

જો કોઈ નમાઝ પડનાર ધયાન બહ�રો થઈ �ય, એટલે 

�ધુી ક� અગર કોઈ �છેુ ક� �ુ ંકર� રહો છે, ત�ેુ ંએન ેભાન 

ન હોય, તો નમાઝ બાિતલ છે. 
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મસઅલદ ૯પપ : ઈનસાન ઉપર વા�જબ છે ક� 

માત અલલાહની મર� ઉપર અમલ કરવાની િનયયતથી 

નમાઝ પડ�. તો જો કોઈ ર�યાકાર� કર�, એટલ ેક� લોકોને 

દ�ખાડવા નમાઝ પડ� તો નમાઝ બાિતલ છે. ચાહ� એ 

ર�યાકાર�મા ંફકત લોકોને દ�ખાડવા �રુતો ઈરાદો હોય, યા 

િનયયતમા ં્દુાની મર� અન ેલોકોન ેદ�ખાડવાનો ઈરાદો 

િમિશત હોય તો પણ નમાઝ બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૯પ૬ : અગર નમાઝનો અ�કુ ભાગ, 

વા�જબ ક� ��ુીત , બી� માટ� બ�વી લાવે, અન ે એ 

ર�યાકાર� આખી નમાઝન ેઆવર� લય,ે અથવા એ કાયરને 
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્દુાની ્�ુએુદ� માટ� ફર�થી બ�વવાથી નમાઝ બાિતલ 

થતી હોય, તો નમાઝ બાિતલ થશે, અન ેજો એ ્દુાની 

્�ુલુદ� માટ� નમાઝ પડ�, પણ તને ેલગતા અ�કુ કાય� 

લોકોના દ�ખાવ માટ� ��મ આપે, �મક� દ�ખાવ માટ� 

મ�સજદમા ં પડ�, અથવા ખાસ વખત ઉપર પડ�, અથવા 

ખાસ ર�તથી, �મક� જમાઅત સાથ ેપડ�, તો પણ નમાઝ 

બાિતલ થશ.ે 
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તકહીર�લુ એ�રામ 

મસઅલદ ૯પ૭ : દર�ક નમાઝની શ�આતમા ં

અલલાહો અકબર કહ��ુ ંવા�જબ ે�કની છે અન ેતનેા દર�ક 

અરર અન ેબનં ેશબદો અલલાહો અન ેઅકબરને એક પછ� 

એક કમ વાર અદા કર�ુ ંજોઈએ. ઉપરાતં અરબી ભાષાનો 

સહ�હ ઉચચાર થવો જોઈએ. અગર ગલત ઉચચાર કર�, 

અથવા બી� કોઈ ભાષામા ંતર�ુમો પડ� તો સહ�હ નહ� 

ગણાય. 

મસઅલદ ૯પ૮ : એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� 

તકબીર�લુ એહરામ પહ�લા ં � કાઈં પડાય, �મક�, 
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એકામહ અથવા �ુઆઓ પડાય, તનેે તકબીર�લુ એહરામ 

સાથ ેજોડવામા ંન આવ.ે 

મસઅલદ ૯પ૯ : અગર ઈનસાન ચાહ� ક� 

તકબીર�લુ એહરામન ે તનેા પછ� � પડવા માગે તનેી 

સાથ ેજોડ� લીએ, �મક�, ચાહ� ક� �બસમીલલાહ સાથ ેજોડ� 

લીએ, તો બહેતર છે ક� અકબરના ‘ર’ ઉપર પશે (ઝમમહ) 

�કૂ�ન ે પડ�. પણ એહતીયાતયેતે �સુતહબ છે ક� વા�જબ 

નમાઝમા ંએ બ ેવા�ોન ેન જોડ�. 

મસઅલદ ૯૬૦ : તકબીર�લુ એહરામ પડતી 

વળેા જ�ર� છે ક� શર�ર �સથર હોય, અગર કોઈ શખસ 
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�ણી��ુન ેહલનચલન ક� અ�સથરતાની હાલતમા ંપડ� તો 

નમાઝ બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૯૬૧ : તકબીર, �કરઅત, �ઝક અન ે

�ુઆ વીગેર� નમાઝમા ંએવી ર�ત ેપડવી જોઈએ ક� કમમા ં

કમ પોતાનો ધીમો અવાજ પોતે  સાભંળ� શક�, અન ે જો 

પોત ેબહ�રો હોય, અથવા શોરબકોરને કારણ ેસાભંળ� ન 

શક�, તો એટલા સાદ� પડ� ક� અગર એવી અડચણો 

ઉપ�સથત ન હોત તો સાભંળ� લતે. 

મસઅલદ ૯૬ર : અગર કોઈ શખસ બીમાર�ને 

કારણ ે�ુગંો થયો હોય, અથવા �ભની બીમાર�ન ેલઈને 
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‘અલલાહો અકબર’નો ઉચચાર ન કર� શકતો હોય, તો એવા 

શખસ ે શ� ર�ત ે ઉચચાર કરવો જોઈએ, અન ે જો તદન 

અશકત હોય, તો તકબીરન ે મનમા ં અદા કર�, અન ે તે 

સાથ ેતકબીરના શબદોનો િનદ�શ થાય એ �ગળ�ઓ વડ� 

ઈશારો કર�, અન ે થઈ શક� તો �ભને અન ે હોઠને પણ 

હરકત આપે, પણ � શખસ જનમથી �ુગંો હોય, ત ેપોતાની 

�ભ અન ે હોઠન ે એવી ર�ત ે હલાવ ે ક� �થી તકબીર 

પડનારની શબીહ થાય અન ે સાથ ે �ગળ�ઓથી પણ 

ઈશારો કર�. 

મસઅલદ ૯૬૩ : �સુતહબ છે ક� તકબીર�લુ 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 920 

એહરામ બાદ નીચ ે�જુબ પડ� :  

યા મદ�સેનદ કદ અતાકલ મદિસઓ 

વકદ અમરતલ મદ�સેન અન 

યત�વઝદ અનીલ મદિસઓ અનતલ 

મદ�સેનદ વ અનલ મદિસએ હે�કક� 

મદ�મમાદદવ વ આલે મદ�મમાદન સલલે 

અલા મદ�મમાદદવ વ આલે 

મદ�મમાદન, વ ત�વઝ અન કહી�� 
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મા તઅલમદ મી�ી . 

અય પોતાના બદંાઓ સાથ ે નકે� કરનાર 

પરવરદ�ગાર, તાર� બારગાહમા ં�નુહેગાર હાજર 

થયો છે. ત� જ એવો �ુકમ કય� છે ક� નકે� કરનાર 

�નુહેગારને માફ કર�. �ુ ંજ નકે� કરનાર છો, અને 

�ુ ંજ �નુહેગાર �. મોહમમદ સલલલલાહો અલયહ� 

વ આલહે� વસલલમ  અન ેતમેની આલનો વાસતો 

આ�ુ ં�.ં એમના ઉપર અને તમેની આલ ઉપર 

રહમત નાઝીલ ફરમાવ. એ મારા � �નુાહો �ુ ં

�ણ ેછે, ત ેમન ેબખશી આપ. 
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મસઅલદ ૯૬૪ : તકબીર�લુ એહરામ તમેજ 

નમાઝ દરમયાન બી� તકબીરો અદા કરતી વળેા બનંે 

હાથોન ેકાન સામે રાખવા �સુતહબ છે. 

મસઅલદ ૯૬પ : અગર કોઈ શખસ શક કર� ક� 

તકબીર�લુ એહરામ અદા કર� ��ૂો છે ક� નહ�, તો જો 

એ શક એવા સમય ેથાય જયાર� ક� �કરઅત શ� કર� ��ૂો 

હોય તો એ શકની પરવા નહ� કર�. પણ અગર �કરઅતની 

શ�આત ન કર� હોય, તો તકબીર�લુ એહરામ કહ�. 

મસઅલદ ૯૬૬ : અગર તકબીર�લુ એહરામ 

અદા કયાર બાદ કોઈ શક કર� ક� સહ�હ ઉચચાર કય� હતો ક� 
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નહ�, તો ચાહ� તકબીર પછ�ના કાય� શ� કયાર હોય ક� ન 

હોય, એ શક ઉપર ધયાન નહ� આપ�ુ ંજોઈએ. 
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કયામ (ઊભા ર��� ુ)ં 

મસઅલદ ૯૬૭ : તકબીર�લુ એહરામ વળેા, 

અન ે��ૂઅમા ંજવા પહ�લા ંઊભા રહ��ુ ંવા�જબ ે �કની છે. 

પણ �રૂએ હમદ અન ેત ેપછ�નો �રૂો પડતી વળેા, તમેજ 

��ૂઅ બાદ ઊભા થ�ુ ંવા�જબ ે�કની નથી. એટલ ેઅગર 

કોઈ શખસ �લૂી જવાથી એ તકર કર� તો નમાઝ સહ�હ 

રહ�શ.ે 

મસઅલદ ૯૬૮ : વા�જબ છે ક� તકબીર�લુ 

એહરામ કહ�વા પહ�લા ં અને કહ�વા બાદ નમાઝ પડનાર 

અ�કુ પળો માટ� ઊભો રહ�, �થી યક�ન થાય ક� 
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તકબીરની અદાયગી કયામની હાલતમા ંથઈ છે. 

મસઅલદ ૯૬૯ : અગર કોઈ શખસ ��ૂઅ �લૂી 

�ય, અન ેહમદ અન ેબીજો �રૂો પડ� બસેવા જતા ંતનેે 

યાદ આવે, તો તનેા માટ� જ�ર� છે ક� પહ�લા સીધો ઊભો 

થઈ �ય પછ� ��ૂઅ અદા કર� અન ેજો સીધા ઉભા થવા 

િસવાય �ુકવાની હાલતમા ં��ૂઅ કર� તો કયામ ��ુસીલ 

બ ��ૂઅન ે��મ ન આપવાથી એ કાફ� નહ� ગણાય. 

મસઅલદ ૯૭૦ : જયાર� નમાઝ પડનાર 

તકબીર�લુ એહરામ અન ે �કરાઅત માટ� ઉભો હોય, તયાર� 

જ�ર� છે ક� પોતાના શર�રને �સથર રાખે, અન ેકોઈ એક 
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બા�ુ ન નમ,ે અન ેએહતીયાત ેલા�ઝમ છે ક� ઈખતીયારની 

હાલતમા ંટ�કો પણ ન લય.ે અલબ�, લાચાર�ની હાલતમા ં

તમે કર�ુ ંપડ� તો વાધંો નથી. 

મસઅલદ ૯૭૧ : અગર કયામની હાલતમા ંકોઈ 

શખસ �લૂી જવાન ેકારણ ેશર�રન ેઅ�સથર રાખ,ે અથવા 

એક બા�ુ નમી �ય, અથવા ટ�કો લીએ તો વાધંો નથી. 

મસઅલદ ૯૭ર : એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� 

કયામ સમય ેબનં ેપગો જમીન ઉપર હોય, પણ એ જ�ર� 

નથી ક� શર�રનો ભાર બનંે પગો ઉપર હોય, અગર એક 

પગ ઉપર ભાર �કૂ� તો વાધંો નથી. 
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મસઅલદ ૯૭૩ : � શખસ સરખી ર�તે ઉભો રહ� 

શકતો હોય, ત ેઅગર પોતાના પગો એટલા પહોળા રાખે 

ક� એ સરખો ઊભો છે એમ ન કહ� શકાય, તો નમાઝ 

બાિતલ છે અન ેએહતીયાતની �એ � શખસ એવી ર�ત ે

પગ પહોળા કર�ન ેઉભો રહ� ક� �ન ેસામાનય ર�તે ઉભા 

રહ��ુ ંન કહ�વાય, તનેા માટ� પણ એ જ �ુકમ છે. 

મસઅલદ ૯૭૪ : જયાર� કોઈ શખસ નમાઝમા ં

વા�જબ �ઝક પડ� રહો હોય તયાર� જ�ર� છે ક� ત�ેુ ંશર�ર 

�સથર હોય અન ેએહતીયાત ેલા�ઝમની �એ �સુતહબ �ઝક 

પડતી વળેા પણ શર�ર�ુ ં�સથર હો�ુ ંજ�ર� છે. 
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 અન ેજયાર� નમાઝ પડનાર જરાક આગળ થવા 

માગંતો હોય, અથવા જમણી ડાબી તરફ વલણ કરવા 

માગે તયાર� એ સમય ેકોઈ �ઝક ન પડ�. 

મસઅલદ ૯૭પ : અગર �સુતહબ �ઝક એવા 

સમય ે અદા કર� ક� ત�ેુ ં શર�ર અ�સથર હોય, �મક�, 

��ૂઅમા ંજતી વળેા ક� સજદામા ંજતી વળેા તકબીર પડ�, 

તો અગર એમ ધાર�ન ેપડ� ક� નમાઝનો ભાગ છે, તો એ 

�ઝક સહ�હ નહ� ગણાય, પણ નમાઝ સહ�હ છે અને 

“બહેવલીલલાહ� વ �ુવવતહે� અ�ૂમો વઅકઉદ” ઉભા થતા 

થતા પડ�ુ ંજોઈએ. 
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મસઅલદ ૯૭૬ : �રૂએ હમદ પડતી વળેા હાથ 

ક� �ગળ�ઓન ે હરકત દ�વામા ં વાધંો નથી, પણ 

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� તમે પણ ન કર�. 

મસઅલદ ૯૭૭ : અગર �કરઅત વખત ેઅથવા 

તસબીહાત પડતી વળેા બ ેઈખતીયાર�ની હાલતમા ંએટ�ુ ં

હલન ચલન કર� ક� �સથરતા બાક� ન રહ�, તો એહતીયાતે 

�સુતહબ છે ક� �સથર થયા બાદ અ�સથરતાની હાલતમા ં� 

કાઈં પડવામા ંઆવ�ુ ંહોય ત ેફર�થી પડ�. 

મસઅલદ ૯૭૮ : અગર કોઈ શખસ નમાઝ 

દરમયાન ઊભા રહ�વા માટ� અશકત થઈ �ય, તો બસેી 
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જ�ુ ંજોઈએ, અન ેબસેવાથી પણ આ�ઝ થાય, તો �ઈૂ 

�ય પણ જયા ં�ધુી ત�ેુ ંશર�ર �સથર ન થઈ �ય તયા ં

�ધુી કોઈ વા�જબ �ઝક ન પડ�. 

મસઅલદ ૯૭૯ : જયા ં �ધુી ઈનસાન ઊભા 

રહ�ન ે નમાઝ અદા કર� શકતો હોય તયા ં �ધુી બસેીને 

નમાઝ ન પડવી જોઈએ. �મક� અગર કોઈ માણસને 

ઊભા રહ�વાની હાલતમા ં��ુર� રહ�તી હોય, અથવા ટ�કો 

લવેા માટ� મજ�રૂ હોય, યા પોતાના શર�રને એક તરફ 

�ૂકાવવા મજ�રૂ થતો હોય, તો ગમ ેએ ર�તે ઊભો રહ�ને 

નમાઝ પડશ.ે પણ જો ઉપરોકત કોઈ પણ ર�ત ેઊભો ન 
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રહ� શકતો હોય તો પછ� ટટાર બઠેા ંબઠેા ંનમાઝ પડશ.ે 

મસઅલદ ૯૮૦ : જયા ં�ધુી ઈનસાન બઠેા ંબઠેા ં

નમાઝ પડ� શકતો હોય તયા ં�ધુી �તૂા �તૂા નમાઝ ન  

પડ�. અન ેજો એ ટટાર બસેીન ેનમાઝ ન પડ� શક� તો � 

ર�ત ેપણ બસેી શકતો હોય ત ેર�ત ેપડ�, અગર કોઈ પણ 

ર�ત ે બસે�ુ ં તનેા માટ� અશ� હોય તો �કબલાના 

એહકામમા ંજણાવી ગયા છ�એ તમે જમણા પડખા ઉપર 

�એૂ, અન ે જો એમ ન કર� શક� તો ડાબા પડખા ઉપર 

�એૂ. અન ે�યા ં�ધુી જમના પડખા ઉપર �ઈૂ શકતો 

હોય, ડાબા પડખા ઉપર ન �વુ,ે  અને જો બનં ે પડખા 
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ઉપર ��ૂુ ં �મુક�ન ન હોય તો પીઠ ઉપર ચ� �એૂ, અને 

પોતાના પગના ત�ળયાન ે�કબલા તરફ રાખ.ે 

મસઅલદ ૯૮૧ : � શખસ બસેીન ેનમાઝ પડતો 

હોય, ત ેઅગર �કરાઅત બાદ ઊભો રહ� શકતો હોય તો 

ઊભા થઈન ે��ૂઅ બ�વી લાવશ,ે એટલ ેક� પથમ ઊભો 

થશે, અન ેત ેબાદ ��ૂઅમા ંજશ,ે પણ જો ઊભા રહ��ુ ંશ� 

ન હોય તો ��ૂઅ પણ બઠેા ંબઠેા ં��મ આપશ.ે 

મસઅલદ ૯૮ર : � માણસ �તૂા ં�તૂા ંનમાઝ 

પડતો હોય, ત ે અગર નમાઝ દરમયાન બસેી શક�, તો 

�ટલો ભાગ બસેીન ેઅદા કર� શકતો હોય, બસેીન ે કર�, 
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એવી જ ર�ત ે જો અ�કુ ભાગ ઊભા રહ�ન ે પડ� શકતો 

હોય તો ઊભા થઈન ેપડ�, પણ દર�ક સજંોગમા ંજયા ં�ધુી 

શર�ર �સથર ન થાય તયા ં�ધુી કોઈ વા�જબ �ઝક ન પડ�. 

મસઅલદ ૯૮૩ : અગર કોઈ શખસ બસેીને 

નમાઝ પડતો હોય, પણ નમાઝ દરમયાન ઊભો રહ�વા 

સશકત હોય, તો �ટલો ભાગ ઊભા રહ�ને પડ� શક� તટેલો 

ભાગ ઊભા થઈને અદા કર� પણ જયા ં�ધુી શર�ર �સથર 

ન થાય તયા ં�ધુી કોઈ વા�જબ �ઝક ન પડ�. 

મસઅલદ ૯૮૪ : � માણસ ઊભા રહ�ન ેનમાઝ 

પડ� શકતો હોય, પણ એને બીક હોય ક� ઊભા રહ�વાથી 
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બીમાર થશ,ે અથવા એન ેકોઈ �કુસાન થશ,ે ત ેબસેીને 

નમાઝ પડ� શક� છે, અગર બસેવામા ંપણ એન ેએવો ભય 

રહ� તો �ઈૂને નમાઝ પડ� શકશે. 

મસઅલદ ૯૮પ : અગર ઈનસાનને આશા હોય ક� 

નમાઝના આખર  વખત �ધુીમા ંએ ઊભા રહ�ન ેનમાઝ 

પડ� શકશ,ે અન ેએવા સજંોગમા ંઅવવલ વખતમા ંનમાઝ 

અદા કર�, તયારબાદ આખર વખત ે ઊભા રહ�વા સશકત 

થાય તો ફર� વાર નમાઝ પડવી જોઈએ, પણ જો ઊભા 

રહ�ન ેનમાઝ પડ� શકવા િવષે બીલ�ુલ િનરાશ હોય, અને 

અવવલ વખતમા ં નમાઝ અદા કર�, તયાર બાદ આખર 
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વખત ેઊભા રહ�વાની તાકાત હાિંસલ કર�, તો જ�ર� નથી 

ક� ફર� વાર નમાઝ અદા કર�. 

મસઅલદ ૯૮૬ : �સુતહબ છે નમાઝ પડનાર 

કયામની હાલતમા ં શર�ર ટટાર રાખ,ે ખભાઓન ે સહ�જ 

�ુકાવે, હાથોન ે સાથંળ ઉપર ગોઠવે, અન ે હાથની 

�ગળ�ઓ સાથે મીલાવ ે એ પમાણ ે �સુતહબ છે ક� 

પોતાની નજર સજદાની જગયા ઉપર રાખ,ે શર�રના 

ભારન ે બનં ે પગો ઉપર સમાન ર�ત ે �કુ�. અલલાહની 

બારગાહમા ં િવનમતા અને સમપરણ સાથે ઉભો રહ�, અને 

એક પગન ે બી�થી આગળ ક� પાછળ ન ગોઠવ.ે ��ુષ 
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માટ� �સુતહબ છે ક� બનંે પગો તણ ્લૂલેી �ગળ�ઓથી 

માડં�ન ેએક વ�ત �ટલી જગયા રાખ;ે અન ેઓરત પોતાના 

બનં ેપગોને મીલાવીન ેઊભી રહ�. 
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ાકરઅત 

મસઅલદ ૯૮૭ : રોજની વા�જબ નમાઝોની 

પહ�લી બ ેરકાતમા ંપથમ �રૂએ હમદ પડવો જોઈએ, અને 

ત ે બાદ એહતીયાતની �એ એક બીજો �રૂો �રૂો  પડવો 

જોઈએ. 

 એહતીયાતની �એ નમાઝમા ં ‘�રૂએ વઝઝોહા’ 

અન ે ‘�રૂએ અલમ  નશમહ’ એક �રૂો ગણાશે; એવી જ 

ર�ત ે ‘�રૂએ ફ�લ’ અન ે ‘�રૂ� લ ે ઈલાફ’ પણ એક �રૂો 

ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૯૮૮ : અગર નમાઝનો વખત તગં 
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હોય, અથવા એવી કોઈ મજ�રૂ� આવી પડ� ક� �ન ેકારણે 

બીજો �રૂો ન પડ� શક�, �મક� ચોર, ફાડ� ખાનાર �નવર, 

યા કોઈ બી� ર�ત ે�કુસાનનો ભય હોય, અથવા બહેદ 

જ�ર� કામ હોય, તો ઈનસાન બી� �રૂાને �કૂ� આપી શક� 

છે. બલક� નમાઝનો સમય તગં હોય, અથવા અ�કુ ભયના 

સજંોગમા ંબીજો �રૂો ન પડવો જોઈએ. 

મસઅલદ ૯૮૯ : અગર કોઈ શખસ �ણી ��ુન ે

�રૂએ હમદ પહ�લા બીજો �રૂો પડ� તો નમાઝ બાિતલ છે 

અન ેજો �લૂથી તમે કર� અન ે�રૂો પડતી વળેા એન ેયાદ 

આવ ેતો એ �રૂાન ે�કૂ� આપે, અન ે�રૂએ હમદ પડ�ન ે
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બી� �રૂાન ેનવસેરથી પડ�. 

મસઅલદ ૯૯૦ : અગર કોઈ શખસ �રૂએ હમદ 

અન ે બી� �રૂાન ે અથવા બમેાથંી કોઈ એકન ે �લૂી 

જવાન ે કારણે ન પડ�, અન ે��ૂઅ મા ં પહ�ચી ગયા બાદ 

યાદ આવે, તો એની નમાઝ સહ�હ છે. 

મસઅલદ ૯૯૧ : અગર ��ૂઅ માટ� નમવા 

પહ�લા કોઈન ેયાદ આવ ેક� �કરઅત કર� નથી તો તરત 

પડ� નાખં ેઅન ેજો યાદ આવ ેક� બીજો �રૂો �લૂાઈ ગયો 

છે, તો એ બી� �રૂાન ેપડ�. પણ જો યાદ આવ ેક� હમદનો 

�રૂો �લૂાઈ ગયો હતો, તો પથમ �રૂએ હમદ પડશ,ે અને 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 940 

ત ેબાદ બીજો �રૂો પણ પડવો જોઈએ. એવી જ ર�ત ેજો 

સહ�જ �ુ�ો હોય, પણ હ� ��ૂઅ �ધુી ન પહ�ચયો હોય, 

અન ેયાદ આવ ેક� બનં ે�રૂા યા બમેાથંી એક �લૂાઈ ગયો 

છે, તો ઉપર જણાવલે �ુકમ પમાણ ેઅમલ કર�. 

મસઅલદ ૯૯ર : અગર કોઈ શખસ વા�જબ 

નમાઝમા ં�ણી જોઈને વા�જબ સજદાવાળો �રૂો પડ, તો 

સજદાની આયત પડયા બાદ વા�જબ છે ક� તરત સજદો 

કર�, પણ તમે કરવાથી એહતીયાતની �એ તનેી નમાઝ 

બાિતલ થશ.ે એટલ ેજ�ર� છે ક� નમાઝ ફર�થી પડ�. પણ 

અગર એ સીજદો તરત ન બ�વી લાવ,ે તો નમાઝ �ર� 
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રાખી શક� છે, પણ �નુહેગાર ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૯૯૩ : અગર કોઈ શખસ �લૂથી 

વા�જબ સજદાની આયતવાળો �રૂો શ� કર�, અન ે

સજદાની આયત �ધુી પહ�ચયા પહ�લા તનેે યાદ આવે, તો 

એ �રૂાન ે�કૂ� આપીન ેબીજો �રૂો પડવો જોઈએ, અન ેજો 

સજદાની આયત તીલાવત કર� લીધા બાદ એન ે યાદ 

આવ ેતો ઉપર જણાવલે મસઅલા �જુબ અમલ કર�. 

મસઅલદ ૯૯૪ : અગર નમાઝ પડનાર વા�જબ 

સજદાની આયત સાભંળે તો તનેી નમાઝ સહ�હ છે, પણ 

એહતીયાત છે ક� સજદાનો ઈશારો કર�, અન ેનમાઝ બાદ 
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તનેો સીજદો અદા કર�. 

મસઅલદ ૯૯પ : �સુતહબ નમાઝમા ંબીજો �રૂો 

પડવો જ�ર� નથી, અગરચે એ નમાઝ નજરન ે કારણે 

વા�જબ થઈ હોય. પણ અ�કુ �સુતહબ નમાઝો એવી છે ક� 

�મા ં િન�કુત �રૂા પડવાનો આદ�શ છે, �મક� ‘નમાઝ ે

વહશત’ તો અગર કોઈ તે �જુબ અમલ કરવા માગેં તો 

એણ ેદશારવવામા ંઆવલેો �રૂો પડવો જોઈએ. 

મસઅલદ ૯૯૬ : નમાઝ ે �ુ�આ્ોમાં અન ે

�ુ�આુ્ના �દવસે નમાઝે ઝોહરમા ં �સુતહબ છે ક� પહ�લી 

રકાતમા ં�રૂએ અલહમદ બાદ �રૂએ �ુ�આ્હ પડાય, અન ે
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બી� રકાતમા ં �રૂએ અલહમદ બાદ �રૂએ �નુાફ��ુન 

પડાય, અન ેઅગર એ �રૂાઓ પડવા�ુ ંશ� કર� લી�ુ ંહોય 

તો એહતીયાતે વા�જબની �એ તને ેઅ�રુો �કૂ� બીજો �રૂો 

ન પડવો જોઈએ. 

મસઅલદ ૯૯૭ : અગર કોઈ શખસ �રુએ 

અલહમદ બાદ �રૂએ �ુલ હોવલલાહો અહદ અથવા �રૂએ 

�ુલ યા અયયોહલ કાફ��ન શ� કર� તો તને ેઅ�રુો �કૂ�ન ે

બીજો �રૂો શ� ન�હ કર� શક� પણ નમાઝ ે �ુ�આ્ો અથવા 

�ુ�આ્દના �દવસ ેનમાઝ ેઝોહરમા ંકોઈ શખસ �લૂી �ન ે

�રૂએ �ુ�આૂ્ અન ે�રૂએ �નુાફ��ુનને  બદલે ઉપરોકત બે 
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�રૂાઓ શ� કર�, તો એમન ે�કૂ� દઈ �રૂએ �ુ�આ્ી અને 

�નુાફ��ુન પડ� શકશ.ે પણ એહતીયાત એ છે ક� અડધથેી 

વધાર� જો �રૂો પડ� �કૂયો હોય, તો તને ેતકર ન કર�. 

મસઅલદ ૯૯૮ : અગર કોઈ શખસ નમાઝે 

�ુ�આ્◌ેમાં અથવા �ુ�આ્ોના �દવસે નમાઝે ઝોહરમા ં�ણી 

જોઈને �રુએ �ુલ હોવલલાહો અહદ અન ે�રુએ �ુલ યા 

અયયોહલ કાફ��ન શ� કર� તો અગરચ ેઅડધે �ધુી ન પડ� 

�કૂયો હોય, તે �રૂાઓન ે�રુએ �ુ�આ્ઈ ક� �નુાફ��ુન પડવા 

ખાતર અ�રુો નહ� �કૂ� શક�. 

મસઅલદ ૯૯૯ : અગર કોઈ શખસ નમાઝમા ં
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�ુલ હોવલલાહો અહદ અન ે �ુલ યાઅયયોહલ કાફ��નના 

�રુાઓ િસવાય બીજો કોઈ �રૂો શ� કર�, તો અગર અડધે 

�ધુી ન પડ� �કૂયો હોય તો તને ેઅ�રુો �કૂ� બી� કોઈ 

�રૂાની શ�આત કર� શક� છે. પણ જો અડધ ે�ધુી પડ� 

�કૂયો હોય તો એન ે તય� દઈ બી� �રૂાની શ�આત 

કરવી એહતીયાતની �એ બીલ�ુલ �ઈઝ નથી. 

મસઅલદ ૧૦૦૦ : અગર કોઈ શખસ �રૂાનો 

કોઈ �હસસો �લૂી �ય, અથવા અ�કુ મજ�રૂ�ને કારણ ેએ 

�રૂાન ે�રૂો ન કર� શક�, �મક� વખત તગં હોય-વીગેર� તો 

એ �રૂાન ે�કૂ� આપી બીજો �રૂો શ� કર� શક� છે. અગરચે 
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અડધ ેપહ�ચી ગયો હોય, અથવા એ �રુએ �ુલહોવલલાહો 

અહદ યા �ુલ યા અયયોહલ કાફ��ન હોય. 

મસઅલદ ૧૦૦૧ : ��ુષ માટ� એહતીયાતની 

�એ વા�જબ છે ક� નમાઝ ે �બુહ, મગ�રબ અન ે ઈશામા ં

�કરાઅત અવાજથી પડ� અન ે ��ુષ તમેજ �ી માટ� 

એહતીયાતની �એ વા�જબ છે ક� નમાઝ ે ઝોહર અન ે

અસરમા ં�કરઅત ધીમ ેઅને આસત ેપડ�. 

મસઅલદ ૧૦૦ર : ��ુષ માટ� એહિતયાની �એ 

લા�ઝમ છે ક� નમાઝ ે �બુહ, મગ�રબ અન ે ઈશામા ં

�કરઅતનો એક� એક શબદ અવાજથી પડ�, એટલ ે�ધુી ક� 
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શબદોના છેલલા અરરો પણ સપપટપણ ેઅવાજથી ઉચચાર�. 

મસઅલદ ૧૦૦૩ : ઓરતો માટ� �બુહ, મગ�રબ 

અન ેઈશામા ંઅવાજથી યા આસત ે �કરાઅત કર� શક� છે, 

પણ અગર કોઈ નામહેરમ અવાજ સાભંળ� રહો હોય, 

અન ેએન ેસભંળાવ�ુ ંહરામ હોય, તો એહતીયાતની �એ 

આસતથેી પડ�. 

મસઅલદ ૧૦૦૪ : અગર કોઈ શખસ � 

નમાઝમા ં અવાઝથી પડ�ુ ં જોઈએ તમેા ં �ણી જોઈને 

આસતથેી પડ�, અથવા � નમાઝમા ંઆસતે પડ�ુ ંજોઈએ 

તમેા ં�ણી જોઈન ેઅવાજથી પડ�, તો એહતીયાતની �એ 
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તનેી નમાઝ બાિતલ છે. પણ અગર �લૂી જવાથી યા 

મસઅલાથી અ�ણ હોવાને કારણ ે તમે કર� તો નમાઝ 

સહ�હ છે અન ે જો �રૂએ અલહમદ અન ે બી� �રૂાની 

તીલાવત દરમયાન એન ેપોતાની �લૂ સમ�ય તો �ટ�ુ ં

પડ� �કૂયો હોય, તને ેફર�થી પડવાની જ�રત નથી. 

મસઅલદ ૧૦૦પ : અગર કોઈ શખસ મોટ� સાદ�, 

�ણ ે�મુ પાડ� રહો હોય, એવી ર�ત ેનમાઝમા ં �કરઅત 

કર� તો નમાઝ બાિતલ ગણાશે. 

મસઅલદ ૧૦૦૬ : ઈનસાન માટ� જ�ર� છે ક� 

નમાઝની �કરઅત શીખ,ે �થી ગલત ન પડ�, અન ે � 
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શખસ કોઈ ર�તે �રુએ અલહમદ શીખી ન શક�, તો �ટ�ુ ં

શીખી શ�ો હોય તટે�ુ ંપડ�. પણ �ટ�ુ ંશીખી શ�ો હોય 

એ નહ�વત હોય, તો પછ� એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� 

�ુરઆનમાથંી � કાઈં બી�ુ ં શીખયો હોય ત ે એની સાથે 

જોડ�ન ે પડ� અન ેજો  ત ે પણ �મુક�ન ન હોય, તો કોઈ 

તસબીહ પડ�ને તનેી સાથ ે પડ�. પરં� ુ � શખસ સદંતર 

ર�ત ે�રુએ અલહમદ શીખી ન શક� તનેા માટ� એન ેબદલે 

બી�ુ ંકાઈં પડ�ુ ંવા�જબ નથી. ઉપરોકત દર�ક સજંોગમા ં

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� એવો શખસ જમાઅતની સાથે 

નમાઝ પડ�. 
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મસઅલદ ૧૦૦૭ : � માણસ �રૂએ અલહમદ 

સરખી ર�ત ેશીખી ન શ�ો હોય, પણ શીખી શકતો હોય, 

અન ે નમાઝના ટાઈમમા ં અવકાશ હોય, તો તનેા માટ� 

જ�ર� છે ક� શીખી લીએ પણ જો વખત તગં હોય, તો 

ઉપર જણાવલે મસઅલામા ંજણાવલેી ર�ત �જુબ નમાઝ 

અદા કર� તો સહ�હ ગણાશ.ે પણ દર�ક સજંોગમા ં શ� 

પયાસ કર�ને જમાઅત સાથ ે નમાઝ અદા કર�, �થી 

જવાબદાર�થી �કુત થઈ શક�. 

મસઅલદ ૧૦૦૮ : વા�જબાતે નમાઝ 

શીખવાડવા માટ� મહ�નતા�ુ ંલ�ેુ ંએહતીયાતની �એ હરામ 
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છે, પણ �સુતહબાત શીખવાડવા માટ� મહ�નતા�ુ ં લ�ેુ ં

�ઈઝ છે. 

મસઅલદ ૧૦૦૯ : અગર કોઈ શખસ અલહમદ 

અથવા બી� �રૂાનો કોઈ એક શબદ ન �ણતો હોય, 

અથવા �ણી ��ુને  તનેો ઉચચાર ન કર�, યા એકની 

જગયાએ બી� અરરનો ઉચચાર કર�, �મક� ઝવાદની 

જગયાએ ઝોય પડ�, અથવા � જગયાએ ઝરે, ઝબર પડ�ુ ં

જોઈએ તયા ં ઝરે, ઝબર ન આપે, અથવા જયા ં તશદ�દ 

જ�ર� છે તયા ંતશદ�દ ન આપે તો નમાઝ બાિતલ ગણાશે. 

મસઅલદ ૧૦૧૦ : અગર ઈનસાન � ર�ત ે
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શબદનો ઉચચાર શીખયો હોય તને ેસહ�હ ગણીન ેનમાઝમા ં

એવી જ ર�ત ેપડ�, અન ેપછ�થી ખબર પડ� ક� એ ગલત 

હ� ુ,ં તો નમાઝ ફર� પડવી જ�ર� નથી. 

મસઅલદ ૧૦૧૧ : અગર કોઈ શખસ કોઈ 

શબદનો ‘ઝરે’, ‘ઝબર’થી નાવાક�ફ હોય, અથવા દાખલા 

તર�ક� એ ન �ણતો હોય ક� શબદમા ં‘હય’ છે ક� ‘હયં’, તો 

તનેા માટ� જ�ર� છે ક� એ િવષે �ણી લીએ, પણ શીખવાને 

બદલ ેએ બ ેયા બથેી વ� ુર�ત ેપડ�, અન ેગલત પડવાથી 

એ ન �ુરઆન ે મ�દની આયતમા,ં ન તો કોઈ ઝીકમા ં

�મુાર થઈ શક�, તો નમાઝ બાિતલ ગણાશે, પણ � 
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સજંોગમા ં બનંે �તની તીલાવત સહ�હ હોય. �મક� 

‘એહદ�નસસરેાતલ �સુતક�મ’મા ં ‘િસરાત’ શબદ ‘સીન’ 

તમેજ ‘સવાદ’થી પડ� શકાય છે, તો તે સજંોગમા ં એ 

આયતન ેબ ેર�ત ેપડ� તો વાધંો નથી. 

મસઅલદ ૧૦૧ર : તજવીદના ઉલમાએ ક�ુ ંછે 

ક� અગર કોઈ શબદમા ં“વાવ” હોય, અન ેતનેી અગાઉનો 

અરર “પશે” એટલ ે ક� “�મમાવાળો” હોય અન ે તનેી 

બાદનો અરર “હમઝા” હોય, તો એ “વાવ” ન ે“મદ” દ��ુ,ં 

એટલ ે ક� ખ�ચ�ુ ં જ�ર� છે. �મક� “�અુ”તો એ શબદમા ં

“વાવ”ને “મદ” આપ�ુ ંજ�ર� છે. 
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 એવી જ ર�ત ે અલીફથી પહ�લાના અરર ઉપર 

ઝબર એટલે ક� “ફતહા” હોય, અન ે પછ�નો અરર 

“હમઝહ” હોય, તો એ અલીફને “મદ” આપ�ુ ં જોઈએ, 

�મક� “�અ”. 

 અન ેજો “યા” પછ� “હમઝા” હોય અન ે “યા”ની 

પહ�લાના અરર નીચ ે“ઝરે” એટલ ેક� “કસરા” હોય, �મક� 

“�અ”, તો “યા”ન ે“મદ” આપ�ુ ંજોઈએ. એવી જ ર�ત ે

જો “અલીફ”, “વાવ” અન ે“યા”એ તણ ેઅરર બાદ કોઈ 

અરર હોય ક� � સાક�ન હોય, એટલ ેક� તનેા ઉપર “ઝરે”, 

“ઝબર” ક� “પશે” ન હોય, તો પણ એ તણયેને “મદ” 
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આપ�ુ ંજોઈએ. 

 પરં� ુ નમાઝમા ં �કરઅત સહ�હ થવા માટ� 

તજવીદના આ કાયદાઓ આધાર�તૂ નથી, એટલ ે ક� ત ે

�જુબ “મદ” ન આપવામા ંઆવ ેતો પણ નમાઝ સહ�હ 

છે. 

 અલબ�, “વલઝઝાલલીન” �વી જગયાએ 

“તશદ�દ” અન ે “અલીફ”ના સહ�હ ઉચચાર માટ� “મદ” 

આપ�ુ ંજ�ર� હોય છે, તો તયાર� “અલીફ”ન ે“મદ” આપ�ુ ં

જોઈએ. 

મસઅલદ ૧૦૧૩ : એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� 
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નમાઝમા ં જયાર� વકફ કર� તો છેલલા અરરન ે સાક�ન 

આપે, અન ેઝરે, ઝબર વીગેર�ની હરકત સાથ ેવકફ ન કર�, 

એવી જ ર�ત ેબ ેઆયતો જોડવી હોય તો પહ�લી આયતના 

છેલલા અરરને સાક�ન સાથે ન પડ�, બલક� ઝરે, ઝબર 

વીગેર� � હોય તનેી હરકત સાથ ેજોડણી કર�. 

 દાખલા તર�ક�, કોઈ શખસ “અરરહમાની રરહ�મ” 

પડ�, એટલ ે ક� છેલલા ‘મીમ’ન ે ‘ઝરે’ આપી, થોડ� વાર 

વકફ કર�, અન ે પછ� “માલકે� યવમીદ�ન” પડ�, તો 

એહતીયાત ે�સુતહબની �એ એ યોગય નથી. એવી જ ર�તે 

અગર કોઈ “અરરહમાની રરહ�મ” પડ�, અન ે છેલલા 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 957 

‘મીમ’ન ેસાક�ન આપી તરત “માલકે� યવમીદ�ન” શ� કર�, 

તો એ પણ યોગય નહ� ગણાય. 

મસઅલદ ૧૦૧૪ : નમાઝની તી� અને ચોથી 

રકાતમા ં એક જ વાર �રૂએ અલહમદ પડ� તો કાફ� છે, 

અથવા એક વાર “તસબીહાતે અરબઆ” પડ� લીએ 

તોકાફ� છે. “તસબીહાતે અરબઆ” આ ર�ત ેછે: 

“�બુ�ાનલલા�� વલ �મદદલીલલા�� વલા 

એલા� ઈલલલલા�દ વલલા�દ અકહર.” 

 પણ બહેતર છે ક� તસબીહાતે અરબા તણ વાર 

પડવામા ં આવે, અન ે અગર કોઈ શખસ એમાનંી એક 
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રકાતમા ં �રૂએ અલહમદ પડ�, અન ે બી�મા ં ‘તસબીહાતે 

અરબા’પડ� તો વાઘંો નથી. પણ  બહેતર છે ક� બનંે 

રકાતમા ંતસબીહાતે અરબા પડ�. 

મસઅલદ ૧૦૧પ : નમાઝના સમયની તગંી 

હોય, તો એક જ વાર તસબીહાતે અરબા પડ�ુ ં જોઈએ, 

અન ેજો એટલા માટ� પણ સમય ન રહો હોય તો માત 

એક વાર “�બુહાનલલાહ” કહ� લ�ેુ ં(બઈદ નથી) કાફ� છે. 

મસઅલદ ૧૦૧૬ : એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� 

��ુષ અન ે�ી તી� અન ેચોથી રકાતમા ંચાહ� “તસબીહાતે 

અરબા” હોય ક� �રૂએ અલહમદ, � પડ� ત ેધીમ ેઅવા� 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 959 

પડ�. 

મસઅલદ ૧૦૧૭ : અગર કોઈ શખસ તી�, 

ચોથી રકાતમા ં�રૂએ અલહમદ પડ�, તો તનેા માટ� વા�જબ 

નથી ક� તનેી �બસમીલલાહ પણ આસતથેી પડ�. પણ મા�મૂ 

એટલ ેક� જમાઅતથી નમાઝ પડનાર માટ� આ સજંોગમા ં

એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� ‘�બસમીલલાહ’ પણ આસતથેી પડ�. 

મસઅલદ ૧૦૧૮ : � શખસ “તસબીહાતે અરબા” 

શીખી ન શ�ો હોય, અથવા સહ�હ ન પડ� શકતો હોય, 

તો તવેા શખસ માટ� જ�ર� છે ક� તી� અન ેચોથી રકાતમા ં

“�રૂએ અલહમદ” પડ�. 
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મસઅલદ ૧૦૧૯ : અગર કોઈ શખસ નમાઝની 

પહ�લી બ ેરકાતોમા ંએમ ધાર�ને ક� એ છેલલી બ ેરકાતો છે, 

“તસબીહાતે અરબા” પડ�, અન ે��ૂઅમા ંગયા પહ�લા એને 

યાદ આવે, તો �રુએ અલહમદ અન ેબીજો �રૂો પડ� લવેો 

જ�ર� છે. પણ જો ��ૂઅમા ંયા ��ૂઅ બાદ એન ેયાદ આવે 

તો એની નમાઝ સહ�હ છે. 

મસઅલદ ૧૦ર૦ : અગર નમાઝની છેલલી બે 

રકાતો એમ િવચાર�ન ે ક� આ પહ�લી બે રકાતો છે. કોઈ 

શખસ �રુએ અલહમદ પડ�, અથવા પહ�લી બ ે રકાતોમા ં

એમ િવચાર�ન ે ક� છેલલી બ ે રકાતો છે, �રૂએ અલહમદ 
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પડ�, તો ચાહ� ��ૂઅ થી પહ�લા ક� બાદ યાદ આવે, બનં ે

સજંોગમા ંએની નમાઝ સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧૦ર૧ : અગર તી� યા ચોથી 

રકાતમા કોઈ શખસ �રૂએ અલહમદ પડવાનો ઈરાદો 

ધરાવતો હોય, પણ તનેી  ઝબાન ઉપર “તસબીહાતે 

અરબા” આવી �ય, અથવા “તસબીહાતે અરબા” પડવાનો 

ઈરાદો હોય, પણ �રૂએ અલહમદ આવી �ય, તો અગર 

એ કાયર તદન ઈરાદા િવના હોય તો તનેે તકર કર�ન ેતનેી 

જગયાએ �રૂએ અલહમદ અથવા “તસબીહાતે અરબા” પડ�. 

પણ જો �બલ�ુલ ઈરાદા વગર ન હોય, �મક� એની 
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હમંશેની આદતને કારણે એ�ુ ંથઈ ગ�ુ ંહોય તો � એની 

ઝબાન ઉપર આવી ગ�ુ ંતનેે ��ૂ ંકર�, અન ેએની નમાઝ 

સહ�હ ગણાશ.ે  

મસઅલદ ૧૦રર : � શખસની આદત હોય ક� 

હમંશેા તી� ન ેચોથી રકાતમા ં“તસબીહાતે અરબા” પડતો 

હોય, ત ેઅગર પોતાની આદતથી િવ�દ જઈ અન ેએમ 

સમ�ને ક� એક શરઈ કાયર બ�વી રહો છે, �રુએ 

અલહમદ પડ� તો એ કાફ� ગણાશ,ે અન ેફર�થી અલહમદ ક� 

“તસબીહાતે અરબા” પડવાની જ�રત નહ� રહ�. 

મસઅલદ ૧૦ર૩ : �સુતહબ છે ક� તી� અને 
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ચોથી રકાતમા ં તસબીહાતે અરબા પડયા બાદ 

‘ઈસતીગફાર’ કરવામા ંઆવે, �મક� કહ� : “અસતગફ��લલાહ 

રબબી વ અ�બૂો એલયહ�” અથવા કહ� : 

“અલલા�ુમમગફ�ર લી ” હવ ેજો ઈસતીગફાર પડતી વળેા 

યા પડ� લીધા બાદ, પણ ��ૂઅ માટ� �કયા પહ�લા એને 

શક થાય ક� ‘અલહમદ’ અથવા ‘તસબીહાતે અરબા’ પડ� 

�કૂયો છે ક� નહ�, તો જ�ર� છે ક� અલહમદ અથવા 

તસબીહાત ેઅરબા પડ�. 

મસઅલદ ૧૦ર૪ : અગર તી� યા ચોથી 

રકાતમા ં��ૂઅ મા ં પહ�ચી ગયા બાદ, યા ��ૂઅ મા ં જતી 
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વળેા કોઈ શખસ શક કર� ક� ‘અલહમદ’ અથવા ‘તસબીહાતે 

અરબા’ પડ� �કૂયો છે ક� નહ�, તો એ શક તરફ ધયાન 

નહ� ધર�. 

મસઅલદ ૧૦રપ : અગર કોઈ શખસ શક કર� ક� 

કોઈ આયત યા શબદ સહ�હ અદા થયો છે ક� નહ�, �મક� 

શક કર� ક� “�ુલ હોવલલાહો અહદ”ની આયત સહ�હ પડ� 

છે ક� નહ�, તો એ શક તરફ ધયાન ધરવાની જ�રત નથી. 

પણ અગર એહતીયાતન એ આયત ક� શબદન ે ફર�વાર 

સહ�હ અદા કર� તો વાધંો નથી. અન ેજો એવી �તના શક 

અનકેવાર થાય અન ેદર�ક વખત ેફર�થી �નુ: ઉચચાર કર� 
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તો પણ વાધંો નથી. અગર એ શક વસવસાના હદ� પહ�ચી 

�ય, અન ેએ વસવસાન ેકારણે વારંવાર આયત ક� શબદ 

દોહરાવવા માડં� તો એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� નમાઝ 

ફર�થી પડ�. 

મસઅલદ ૧૦ર૬ : �સુતહબ છે ક� પહ�લી 

રકાતમા ં�રૂએ અલહમદની શ�આત કયાર પહ�લા ‘અઉઝો 

�બલલાહ� મનેશશયતાનીરર  ર�મ’ પડવામા ં આવ.ે અને 

નમાઝ ેઝોહર અન ેઅસરની પહ�લી બ ેરકાતોમા ં�રૂાની 

શ�આતમા ં ‘�બસમીલલાહ’ અવાજથી પડ�. એવી જ ર�ત ે

�સુતહબ છે ક�  �રૂએ અલહમદ અન ે બી� �રૂા વચચે 
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એટલો ફાસલો રાખીન ેપડ� ક� �થી એ બ ે�રૂાઓ �ુદા 

વતારય, અન ે દર�ક આયત પર  વકફ કર�, એટલ ે ક� બે 

આયતોને જોડ�ને ન પડ�. �સુતહબ છે ક� �રૂાઓ પડતી 

વળેા આયતોનો અથર અન ેતર�ુમા તરફ ધયાન રાખ.ે 

 અગર નમાઝે જમાઅત હોય તો ઈમામ જયાર� 

અલહમદ �રૂો કર�, અન ે જો પોત ે એકલો �રાદા પડતો 

હોય તો પોતે જયાર� અલહમદ �રૂો કર�, તયાર� “અલહમદો 

�લલલાહ� રબબીલ આલમીન” પડ�ુ ં��ુલત છે. અન ે�રુએ 

�ુલ હોવલલાહ� અહદ બાદ (પઢ�ા પછ�) એક, બ ેયા તણ 

વાર “કઝાલકેલલાહો રબબી” અથવા તણ વાર 
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“કઝલકેલલાહો રબબોના” કહ��ુ.ં એવી જ ર�ત ે �રૂાને 

તમામ કયાર બાદ થોડ�ક વાર સબર કર�ને પછ� ��ૂઅ 

પહ�લાની તકબીર અથવા �ુ�તૂ પડ�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ૧૦ર૭ : �સુતહબ છે ક� દર�ક 

નમાઝની પહ�લી રકાતમા ં�રુએ “ઈ�ા અનઝલના” અને 

બી� રકાતમા ં�રૂએ “�ુલ હોવલલાહ” પડવામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ ૧૦ર૮ : મક�હ છે ક� ઈનસાન આખા 

�દવસની નમાઝોમા ં કોઈ પણ નમાઝમા ં �રુએ �ુલ 

હોવલલાહ ન પડ�. 

મસઅલદ ૧૦ર૯ : �રુએ ‘�ુલ હોવલલાહો 
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અહદ’ન ેઝડપથી એક જ �ાસ ેપડ�ુ ંમક�હ છે. 

મસઅલદ ૧૦૩૦ : અલહમદ બાદ � �રૂાન ે

પહ�લી રકાતમા ં પડ� ��ૂો હોય, એ જ �રૂાન ે બી� 

રકાતમા ં ફર� પડ�ુ ં મક�હ છે, પણ �ુલ હોવલલાહ ના 

�રૂાન ેબનં ેરકાતોમા ંપડ� તો મક�હ નથી. 
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��ુઅ 

મસઅલદ ૧૦૩૧ : દર�ક રકાતમા ં �કરઅત બાદ 

એટ�ુ ં�ક�ુ ંજ�ર� છે ક� �ગળ�ઓના છેડા ંગોઠણોને અડ�, 

આ અમલન ે‘��ુઅ’ કહ�વાય છે. 

મસઅલદ ૧૦૩ર : અગર ��ૂઅમા ં�ટ�ુ ં�ક�ુ ં

જોઈએ તટે�ુ ં �કવામા ં આવ,ે પણ �ગળ�ઓના છેડા ં

ગોઠણ ઉપર ન રાખ ેતો વાધંો નથી.  

મસઅલદ ૧૦૩૩ : અગર કોઈ અસામાનય ર�તે 

��ૂઅ કર�, �મક� જમણી યા ડાબી �દશા તરફ નમ,ે તો 

અગરચ ે તનેી �ગળ�ઓના છેડા ં ગોઠણો �ધુી પહ�ચી 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 970 

�ય, તો પણ એ સહ�હ નહ� ગણાય. 

મસઅલદ ૧૦૩૪ : �કતી વળેા ‘��ુઅ’ની 

િનયયત હોવી જોઈએ. જો કોઈ બી� કાયર માટ� �ક�, �મક� 

�નવરન ેમારવા માટ� �ક�, તો ��ૂઅ નહ� ગણાય, બલક� 

પાછો ઉભો રહ�ન ેફર� ��ૂઅ કરવાન ેઈરાદ� નમ,ે તો આમ 

કરવાથી ��ૂઅ ના અમલમા ં વધારો થયો નહ� ગણાય, 

અન ેનમાઝ સહ�હ રહ�શ.ે 

મસઅલદ ૧૦૩પ : � શખસના હાથો ક� ગોઠણો 

સામાનય ઈનસાનના હાથો અન ેગોઠણો કરતા ંલાબંા-�ંુકા 

હોય, �મક� હાથો એટલા લાબંા હોય ક� સહ�જ નમવાથી 
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�ગળ�ઓ ગોઠણ ઉપર પહ�ચતી હોય, અથવા એટલા 

હ�ઠા ંહોય ક� ્બુ નમ�ુ ંપડ�, તો એવા શખસ માટ� �ુકમ છે 

ક� સાધારણ માણસો �ટલ ે�દા� �ક� છે, તટેલા �દા� 

��ૂઅ કર�. 

મસઅલદ ૧૦૩૬ : � માણસ બસેીન ે��ૂઅ 

કરવા માગંતો હોય, તનેા માટ� જ�ર� છે ક� એટ�ુ ંનમ ેક� 

તનેો ચહ�રો તનેા ગોઠણો સામ ે રહ�, અન ે બહેતર છે ક� 

એટ�ુ ં નમ ે ક� તનેો ચહ�રો સજદાની જગયાની ન�ક 

પહ�ચ.ે 

મસઅલદ ૧૦૩૭ : ઈખતીયારની હાલતમા ં
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બહેતર છે ક� ��ૂઅ મા ં તણ વાર ‘�બુહાનલલાહ’ યા એક 

વાર ‘�બુહાન રબબયેલ અઝીમ ે વ બહેમદ�હ’ પડવામા ં

આવ.ે બલક� જો કોઈ પણ �ઝક એટલા પમાણમા ંપડ� તો 

કાફ� છે. અલબ� નમાઝના વખતની તગંીમા ં અન ે

મજ�રૂ�ના સજંોગમા ંએક વાર ‘�બુહાનલલાહ’ પડ�ુ ંકાફ� 

છે. 

મસઅલદ ૧૦૩૮ : ��ૂઅમા ં�ઝક અ�કુમે અને 

સહ�હ અરબીમા ંપડવો જોઈએ, અન ે�સુતહબ છે ક� �ઝક 

તણ યા પાચં યા સાત વાર પડ�, બલક� એથી વ� ુવાર 

પડ�. 
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મસઅલદ ૧૦૩૯ : ��ૂઅ ની હાલતમા ં નમાઝ 

પડનાર�ુ ં શર�ર �સથર હો�ુ ં જોઈએ, અન ે ઈખતીયારની 

હાલતમા ંશર�રમા ંકોઈ એવા પકાર�ુ ંહલનચલન ન હો�ુ ં

જોઈએ ક� �થી �સથરતામા ં ફ�ર પડ�, અન ે એહતીયાતે 

વા�જબની �એ અગરચ ે હલનચલન વળેા કોઈ વા�જબ 

�ઝક ન પડતો હોય. તો પણ આ જ �ુકમ છે. 

મસઅલદ ૧૦૪૦ : અગર ��ૂઅમા ંવા�જબ �ઝક 

પડતી વખત ેબઈેખતીયાર�થી એવી હરકત કર� ક� �સથરતા 

બાક� ન રહ�વા પામ ે તો બહેતર છે ક� �સથર થઈ ગયા 

બાદ ઝીકર ફર�થી પડ�. અલબ� અગર હલનચલન 
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નહ�વત હોય અન ે �સથરતા કાયમ રહ�, અથવા 

�ગળ�ઓમા ંથોડ�ક હરકત હોય તો વાધંો નથી. 

મસઅલદ ૧૦૪૧ : અગર ��ૂઅ �ધુી �રૂ� ર�ત ે

પહ�ચી અન ે શર�ર �સથર થાય એથી પહ�લા કોઈ 

�ણી��ુને �ઝક પડવા�ુ ં શ� કર� તો નમાઝ બાિતલ 

ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧૦૪ર : અગર કોઈ શખસ વા�જબ 

�ઝક �રૂ� ર�ત ેપડયા પહ�લા �ણી��ુન ે��ૂઅમાથંી મા�ુ ં

��ુ ંકર� તો નમાઝ બાિતલ છે, અન ેજો �લૂથી એ�ુ ંકર� 

તો અગર ��ૂઅ ની હાલતમાથંી નીકળ� ગયા બાદ યાદ 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 975 

આવ ેતો નમાઝ સહ�હ છે. 

મસઅલદ ૧૦૪૩ : અગર કોઈ શખસ �ઝક �રૂો 

થાય તયા ં�ધુી ��ૂઅની હાલતમા ંરહ�વા અશકત હોય, તો 

એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� ઝીકનો બાક�નો ભાગ ઉભા 

થતી વખત ેપડ�. 

મસઅલદ ૧૦૪૪ : અગર કોઈ શખસ બીમાર�ના 

કારણ ેઅથવા એવા કોઈ કારણસર ��ૂઅમા ં �સથર ન રહ� 

શકતો હોય, તો એની નમાઝ સહ�હ ગણાશે, પરં� ુવા�જબ 

ઝીકરન ેઉપર જણાવયા �જુબ ��ૂઅની હાલતમા ંજ પડ�. 

મસઅલદ ૧૦૪પ : અગર કોઈ શખસ ��ૂઅ મા ં
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�રૂ� ર�ત ે�ક� ન શકતો હોય, તો કોઈ ચીજનો ટ�કો લઈને 

��ૂઅ કર�, અન ેજો ટ�કો લઈને પણ સામાનય ર�તે ��ૂઅ ન 

કર� શક�, તો એટલો �ક� ક� સાધારણ ર�ત ેએમ કહ� શકાય 

ક� ��ૂઅમા ંછે અન ેજો એ પણ શ� ન હોય તો ��ૂઅ માટ� 

માથા વડ� ઈશારો કર�. 

મસઅલદ ૧૦૪૬ : � શખસ માટ� માથાના 

ઈશારાથી પણ ��ૂઅ કર�ુ ં અશ� હોય, ત ે��ૂઅ ની 

િનયયતથી પોતાની �ખો બધં કર�ન ે�ઝક પડશ,ે અન ે

��ૂઅમાથંી પાછા ઉભા થવાની િનયયતથી પોતાની �ખો 

ખોલશે, અન ે જો એ પણ કરવા સમથર ન  હોય તો 
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એહતીયાતની �એ �દલમા ં��ૂઅ ની નીયયત કરશ,ે અને 

પોતાના હાથો વડ� ��ૂઅનો ઈશારો કર� �ઝક પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૦૪૭ : � શખસ ઉભા રહ�વાની 

હાલતમા ં��ૂઅ ન કર� શકતો હોય, પણ બસેવાની 

હાલતમા ં��ૂઅ માટ� નમી શકતો હોય, તનેા માટ� �ુકમ એ 

છે ક� ઉભા ઉભા નમાઝ પડ� અન ે��ૂઅ માટ� માથાથી 

ઈશારો કર�. અન ે એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� એ શખસ 

બી� વાર એવી ર�ત ેનમાઝ પડ� ક� ��ૂઅમા ંજવા માટ� 

બસેીન ે��ૂઅ માટ� �ક�. 

મસઅલદ ૧૦૪૮ : અગર કોઈ શખસ ��ૂઅ માટ� 
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સ�ંણુર ર�ત ે�કયા બાદ મા�ુ ં�ચક� લીએ, અન ેફર� વાર 

��ૂઅ માટ� �ુક�, તનેી નમાઝ બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૧૦૪૯ : ��ૂઅમા ં�ઝક �રૂ� ર�ત ેઅદા 

કયાર બાદ ફર� સીધા ઉભા થઈ જ�ુ ંજ�ર� છે. અન ે �સથર 

થયા બાદ સજદો અદા કર�. અન ેજો કોઈ સીધા ઉભા રહા 

વગર, યા �સથર થવા પહ�લે સજદો અદા કર� તો નમાઝ 

બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૧૦પ૦ : અગર કોઈ શખસ ��ૂઅ 

�લૂી �ય, અન ે સજદામા ં પહ�ચયા ં પહ�લા તને ે યાદ 

આવે, તો તનેા માટ� જ�ર� છે ક� પથમ સીધો ઉભો થાય 
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અન ે પછ� ��ૂઅ બ�વી લાવ,ે અન ે જો એ �કવાની 

હાલતમા,ં સીધા ઉભા રહ�વા વગર, ��ૂઅ કરશ ે તો એ 

કાફ� નથી. 

મસઅલદ ૧૦પ૧ : અગર પશેાની જમીન �ધુી 

પહ�ચી �ય, તયાર� યાદ આવ ે ક� ��ૂઅ બ�વી લાવયો 

નથી, તો જ�ર� છે ક� તરત પાછા સીધા ઉભા રહ�ન ેપછ� 

��ૂઅ કર�. અન ે જો બી� સજદામા ં યાદ આવે તો 

એહતીયાત ેલા�ઝમની �એ નમાઝ બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૧૦પર : ��ૂઅ માટ� �સુતહબ અમલો 

નીચ ે�જુબ છે : 
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(૧) ��ૂઅ મા ં જતા પહ�લા સીધા ઉભા રહ�વાની 

હાલતમા ંતકબીર કહ��ુ.ં 

(ર) ��ૂઅ મા ં પોતાના ગોઠણોને પાછળ તરફ 

ખ�ચવા. 

(૩) પીઠન ેસીધી, સમતલ રાખવી. 

(૪) ગરદનને આગળ તરફ ખ�ચીન ેપીઠની સીધ 

(સમાતંર)મા ંરાખવી. 

(પ) નજર બનંે કદમોની વચમા ંરાખવી. 

(૬) �ઝક પહ�લા યા બાદ સલવાત પડવી. 

(૭) ��અૂમાથંી ઉભા થયા બાદ �સથર હાલતમા ં
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‘સમઅેલલાહો લમેન હમદેહ’ કહ��ુ.ં 

મસઅલદ ૧૦પ૩ : ઓરતો માટ� �સુતહબ છે ક� 

��ૂઅમા ંપોતાના હાથો ગોઠણથી સહ�જ ઉપર ગોઠવે, અને 

ગોઠણને પાછળ તરફ ન ખ�ચ.ે 
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��ુુદ 

મસઅલદ ૧૦પ૪ : નમાઝ પડનાર માટ� જ�ર� 

છે ક� દર�ક વા�જબ નમાઝ અન ે�સુતહબ નમાઝમા ં��ૂઅ 

બાદ બ ેસજદા બ�વી લાવે, અન ેસજદાનો અથર એ છે ક� 

એક ખાસ ર�તથી િવનમતા સાથ ેપોતાની પશેાની જમીન 

ઉપર ટ�કવ.ે નમાઝમા ં વા�જબ છે ક� સજદાની હાલતમા ં

બનં ે હથળે�ઓ, બનં ે ગોઠણો અને પગના ��ઠુાઓં 

જમીનને અડ�. 

મસઅલદ ૧૦પપ : બનં ેસજદાઓ સાથ ેમળ�ન ે

એક �કન થાય છે, અન ે અગર કોઈ શખસ વા�જબ 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 983 

નમાઝમા ંકોઈ એક એક રકાતમા ંબનં ેસજદાઓ તરક કર�, 

ચાહ� એ �લૂી જવાન ેકારણ ેહોય, તનેી નમાઝ બાિતલ છે. 

અન ે એવી ર�ત ે અગર કોઈ શખસ એક રકાતમા ં બે 

સજદાઓનો ઉમરેો કર�, ચાહ� એ �લૂી જવાને કારણ ેહોય 

તો પણ એરિતયાતે લા�ઝમની �એ તનેી નમાઝ બાિતલ 

ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧૦પ૬ : અગર કોઈ શખસ 

�ણી��ુને એક સજદો ઓછો યા વધાર� બ�વી લાવે તો 

તનેી નમાઝ બાિતલ છે. પણ જો �લૂથી એ�ુ ં કર�, તો 

તનેો �ુકમ આગળ જતા ંજણાવવામા ંઆવશે. 
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મસઅલદ ૧૦પ૭ : � શખસ જમીન ઉપર 

પશેાની રાખી શકતો હોય, ત ે અગર �ણી��ુન ે યા 

�લૂથી તમે ન કર�, તો એનો સીજદો અદા થયલેો નહ� 

ગણાય, અગરચ ે શર�રના બી� ભાગો જમીનને અડ� 

��ૂા હોય, પણ જો પશેાની જમીન ઉપર ટ�કાવી �કૂયો 

હોય, અન ે�લૂથી શર�રના બી� ભાગો જમીન ઉપર ન 

રાખ,ે અથવા �લૂી જવાથી �ઝક ન પડ�, તો સીજદો સહ�હ 

છે. 

મસઅલદ ૧૦પ૮ : બહેતર છે ક� ઈખતીયારની 

હાલતમા ં સજદામા ં તણવાર ‘�બુહાનલલાહ’ અથવા 
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એકવાર ‘�બુહાન રબબયેલ અઅલા વબહેમદ�હ’ પડ�. અને 

આ ઝીકના શબદોને અ�કુમે, સહ�હ અરબી ભાષામા ંઅદા 

કર�ુ ંજ�ર� છે. અલબ�, સજદામા ં કોઈ પણ �ઝક પડ� 

લ�ેુ ંકાફ� છે, પણ એહતીયાત ેવા�જબની �એ �ઝક એટલા 

જ પમાણમા ંહોવો જ�ર� છે અન ે�સુતહબ છે ક� ‘�બુહાન 

રબબયેલ અઅલા વબહેમદ�હ’ તણ યા પાચં યા સાત યા 

એથી વધાર� વખત પડ�. 

મસઅલદ ૧૦પ૯ : સજદાની હાલતમા ં શર�ર 

�સથર હો�ુ ંજોઈએ, અન ેઈખતીયારની હાલતમા ંશર�રમા ં

એવી હરકત ક� એ�ુ ંહલનચલન ન હો�ુ ંજોઈએ ક� �થી 
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�સથરતા કાયમ ન રહ�, અગરચ ે એહતીયાતની �એ એ 

સમય ેવા�જબ �ઝક ન પડ� રહો હોય. 

મસઅલદ ૧૦૬૦ : પશેાની જમીન ઉપર પહ�ચ,ે 

અન ે શર�ર �સથર થાય, એથી પહ�લા અગર કોઈ શખસ 

�ણી��ુન ેસજદા�ુ ં�ઝક શ� કર� લીએ, અથવા �ઝક ��ૂ ં

થાય એથી પહ�લા �ણી��ુને સજદાથી મા�ુ ં �ચક� 

લીએ, તો તનેી નમાઝ બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૧૦૬૧ : પશેાની જમીન ઉપર પહ�ચ ે

એથી પહ�લા અગર કોઈ શખસ �લૂથી �ઝક શ� કર�, અન ે

મા�ુ ં�ચક� એથી પહ�લા એને યાદ આવે ક� �લૂ કર� છે, 
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તો શર�રન ે �સથર રાખી બી� વાર �ઝક પડવો જોઈએ 

(જ�ર� છે). 

મસઅલદ ૧૦૬ર : અગર સજદામાથંી મા�ુ ં

�ચક� લીધા બાદ કોઈ શખસને પોતાની �લૂ સમ�ય ક� 

�ઝક ��ૂ ં થયા પહ�લા એણ ે મા�ુ ં �ચ�ુ ં છે, તો તનેી 

નમાઝ સહ�હ છે. 

મસઅલદ ૧૦૬૩ : સજદામા ં�ઝક પડતી વખતે 

અગર કોઈ શખસ �ણી��ુને � સાત અવયવો જમીન 

ઉપર ટ�કવા જોઈએ, તમેાથંી કોઈ પણ એકન ેઉપાડ� લીએ 

તો નમાઝ બાિતલ થશે. પણ જયાર� �ઝક ન પડ� રહો 
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હોય, તયાર� પશેાની િસવાય બાક�ના અવયવોને જમીન 

ઉપરથી �ચક�, અન ેપાછા ફર�થી જમીન ઉપર �કુ� તો 

વાધંો નથી, િસવાય ક� એમ કરવાથી શર�રની �સથરતા 

બાક� ન રહ�વા પામે, આ સજંોગમા ં એહતીયાતની �એ 

તનેી નમાઝ બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૧૦૬૪ : અગર કોઈ શખસ �ઝક �રૂો 

થાય એથી પહ�લા �લૂથી પશેાની ઉપાડ� લીએ તો ફર�થી 

પશેાની જમીન ઉપર નહ� રાખી શક�, અન ે એન ે એક 

સજદા તર�ક� ગણ�ુ ંપડશ.ે પણ એ િસવાયના અવયવોને 

જો �લૂથી ઉપાડ� લીએ તો બી� વાર �કુવા જોઈએ, 
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અન ે�ઝક પડ�. 

મસઅલદ ૧૦૬પ : પહ�લા સજદામા ં�ઝક ��ૂ ં

કયાર બાદ બસે�ુ ંજોઈએ, અન ે�સથરતા પામયા બાદ બી� 

સજદામા ંજ�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ૧૦૬૬ : સજદામા ંપશેાનીની જગયા, 

હથળે�, ગોઠણ અને પગના ��ઠુાની જગયાથી ચાર 

બાધંલેી �ગળ�ઓના િવસતારથી વ� ુ �ચી ક� નીચી ન 

હોવી જોઈએ. બલક� એહતીયાત ે વા�જબ છે ક� પશેાની 

ટ�કવાની જગયા ઉભા રહ�વાની જગયાથી પણ ચાર બાધંલેી 

�ગળ�ઓના િવસતારથી �ચી યા નીચી ન હોય. 
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મસઅલદ ૧૦૬૭ : અગર કોઈ શખસ ઢાળવાળ� 

જમીન ઉપર નમાઝ પડ�, અગરચ ે ઢળાણ�ુ ં પમાણ 

ચો�સ ર�તે મા�મૂ ન હોય, અન ેએની પશેાની હથળે�, 

ગોઠણ અને ��ઠુાની જગયા કરતા ચાર બાધંલેી 

�ગળ�ઓના િવસતારથી વ� ુ �ચી યા નીચી રહ�, તો 

તનેી નમાઝમા ંઈશકાલ છે. 

મસઅલદ ૧૦૬૮ : અગર કોઈ શખસ �લૂથી 

એવી જગયાએ પશેાની �કૂ� ક� � ઉપરોકત િવસતારથી �ચી 

હોય, તો અગરએ �ચાઈ એટલી હોય ક� સજદા�ુ ં�પ ન 

રહ�, અન ે એમ ન કહ� શકાય ક� એ સજદામા ં છે, તો 
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લા�ઝમ છે ક� મા�ુ ં�ચક�ને એવી જગયા ઉપર �કૂ� ક� � 

એ િવસતારથી નીચી હોય. પણ જો એ �ચાઈ એટલી હોય 

ક� સજદામા ંછે એમ કહ� શકાય, અન ે�ઝક �રૂો કયાર બાદ 

એ�ુ ં ધયાન ખ�ચાય તો એ સજદાથી પરવાર�ને નમાઝ 

તમામ કર� શકશે. પણ જો એ�ુ ંધયાન વા�જબ �ઝક �રૂો 

કયાર પહ�લા ખ�ચાય, તો જ�ર� છે ક� પોતાની પશેાની એવી 

જગયા તરફ ખ�ચીને �કુ� ક� �ની �ચાઈ જણાવલે 

િવસતારની �દર યા એથી ઓછ� હોય, અન ેપછ� વા�જબ 

�ઝક પડ�, પણ જો પશેાનીને ખ�ચીને બી� જગયાએ �કૂવી 

�મુક�ન ન હોય, તો એ જ હાલતમા ંવા�જબ �ઝક પડ� 
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શકશ,ે અન ે નમાઝ �રૂ� કરશ.ે ફર� એ નમાઝ અદા 

કરવાની જ�રત નથી. 

મસઅલદ ૧૦૬૯ : પશેાની અન ેસજદાની જગયા 

વચચ ેકોઈ બી� વસ� ુઅવરોધ�પે ન હોવી જોઈએ. તો 

જો સજદાગાહ (મોહર) ઉપર એટલો મલે ચ�ટ�લો હોય ક� 

પશેાની મોહર �ધુી ન પહ�ચતી હોય, તો સીજદો બાિતલ 

ગણાશે, પણ જો એથી ફકત મોહરનો રંગ બદલાઈ ગયો 

હોય તો વાધંો નથી. 

મસઅલદ ૧૦૭૦ : સજદામા ં બનં ે હથળે�ઓ�ુ ં

જમીન ઉપર રહ��ુ ં જ�ર� છે, પણ મજ�રૂ� હોય તો 
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હથળે�ની પીઠ રાખવામા ં વાધંો નથી અને જો એ પણ 

�મુક�ન ન હોય તો એહતીયાત છે ક� કાડંાઓને જમીન 

ઉપર રાખ,ે અન ેજયાર� એ પણ ન થઈ શક� તો કોણી �ધુી 

� ભાગ જમીન ઉપર ગોઠવી શક�, તને ેગોઠવ.ે જયાર� એ 

પણ શ� ન હોય તો આખાય હાથન ેરાખ ેતો કાફ� છે. 

મસઅલદ ૧૦૭૧ : સજદામા ં પગના બે 

��ઠુાઓ�ુ ં જમીન ઉપર હો�ુ ં જ�ર� છે. પણ એ જ�ર� 

નથી ક� ��ઠુાના ટ�રવા ં જમીન ઉપર હોય, બલક� તનેો 

ઉપલો યા પાછલો ભાગ પણ જો જમીન ઉપર ટ�ક� તો 

કાફ� છે. જો એ િસવાયની �ગળ�ઓ જમીન ઉપર �કૂ�, 
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અથવા પગનો ઉપલો ભાગ �કૂ�, અથવા નખ લાબંા 

હોવાન ેકારણે ��ઠુા જમીન �ધુી ન પહ�ચ ેતો નમાઝ 

બાિતલ છે. � શખસ લાપરવાહ�ન ેકારણ ેઅન ેમસઅલાથી 

અ�ણ હોવાને કારણ ેએવી ર�ત ેનમાઝ પડતો રહો હોય, 

તનેા માટ� જ�ર� છે ક� નમાઝો ફર�થી અદા કર�. 

મસઅલદ ૧૦૭ર : �ના પગના ��ઠુાનો અ�કુ 

ભાગ કપાઈ ગયો હોય, ત ેબાક�ના ભાગને જમીન ઉપર 

રાખશે, અન ે જો એ �રૂો કપાઈ ગયો હોય, યા બ�ુ જ 

થોડો ભાગ રહ� જવા પામયો હોય, તો એહતીયાતની �એ 

બાક�ની �ગળ�ઓ જમીન ઉપર રાખશ.ે અન ે� શખસના 
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પગની કોઈ પણ �ગળ� બાક� ન હોય, ત ેબાક� રહ�લા 

પગના ભાગને જમીન ઉપર �કુશ.ે 

મસઅલદ ૧૦૭૩ : અગર કોઈ સજદાની 

પચલીત ર�તથી હટ�ન ે સજદો કર�, �મક� પટે, છાતીન ે

જમીન સાથ ે અડાડ�, અથવા પગન ે સહ�જ પાછળ તરફ 

લાબંા કર�, તો અગર સજદા�ુ ં�પ બાક� હોય, અન ેલોકો 

એન ેસામાનય સજદા તર�ક� ગણી શક�, તો એની નમાઝ 

સહ�હ છે, પણ અગર સજદા�ુ ં�પ બાક� ન રહ�, અન ેએમ 

જણાય ક� �ણે પગ લાબંા કર�ન ે �તૂો છે, તો નમાઝ 

બાિતલ ગણાશે. 
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મસઅલદ ૧૦૭૪ : મોહર અથવા કોઈ પણ 

બી� વસ� ુ�ના ઉપર સજદો કરવામા ંઆવ ેત ેપાક હો�ુ ં

જ�ર� છે, પણ જો મોહરન ેન�સ સાદડ� ક� ફરશ ઉપર 

રાખવામા ંઆવે, અથવા મોહરનો એક ભાગ ન�સ હોય, 

પણ સજદો કરનાર પાક ભાગ ઉપર પશેાની રાખવામાં  

આવે (મોહરનો એક ભાગ ન�સ હોય, પણ સીજદો 

કરનાર પાક ભાગ ઉપર પશેાની રાખ)ે, તો વાધંો નથી. 

મસઅલદ ૧૦૭પ : અગર પશેાની ઉપર �ુમં�ુ ં

ક� જખમ વીગેર� હોય, અન ે જમીન ઉપર ત�ેુ ં રાખ�ુ ં

��ુશકલ હોય, તો જો આખી પશેાની ઉપર ફ�લાઈ ન ગ�ુ ં
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હોય, તો � ભાગ સલામત હોય એ ભાગન ેરાખીન ેસજદો 

કર�. 

 અન ે જો પશેાનીની સલામત જગયાથી સજદો 

કરવા માટ� જ�ર� થઈ પડ� ક� જમીનન ે (ક� સજદાની 

જગયાન)ે એક તરફ ખોદ� �થી જખમ, �ુમં�ુ ં વીગેર� એ 

તરફ રહ� અન ેબાક�ની સલામત જગયા, સજદા માટ� �ટ�ુ ં

જ�ર� છે તટેલા પમાણમા,ં જમીન ઉપર રાખી શક�, તો 

તમે કર�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ૧૦૭૬ : જો જખમ, �મુ�ુ ં વીગેર� 

આખી પશેાનીમા ં ફ�લાય�ેુ ં હોય, તો ચહ�રાના અ�કુ 
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ભાગથી સજદો કરશ,ે અન ેએહતીયાત ેલા�ઝમ એ છે ક� 

શ� સજંોગમા ંહડપચીથી સજદો કર� અન ેજો એ શ� ન 

હોય તો પશેાનીના બનં ેછેડાઓમાથંી કોઈ એક છેડ� સજદો 

કર�. જયાર� ચહ�રાના કોઈ પણ ભાગથી સજદો �મુક�ન ન 

હોય તયાર� ઈશારાથી સજદો કરશ.ે 

મસઅલદ ૧૦૭૭ : � શખસ બસેી શકતો હોય 

પણ પોતાની પશેાની જમીન �ધુી ન પહ�ચાડ� શકતો 

હોય, તનેા માટ� જ�ર� છે ક� બન ેતટે�ુ ં�ક�, અન ેમોહર 

અથવા સજદા કરવા માટ� બી�  વસ� ુ કોઈ �ચી ચીજ 

ઉપર રાખી તનેા ઉપર એવી ર�ત ેપોતાની પશેાની રાખ ેક� 
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એમ કહ� શકાય ક� સજદો કય� છે. પણ બનં ેહથળે�ઓ, 

ગોઠણો અન ેપગના ��ઠુાઓ સામાનય ર�તે જમીન ઉપર 

રાખશ.ે 

મસઅલદ ૧૦૭૮ : અગર કોઈ એવી �ચી ચીજ 

પા્ય ન હોય ક� �ના ઉપર મોહર યા સજદા માટ� બી� 

કોઈ વસ� ુગોઠવી શક�, અન ે કોઈ શખસ પણ મો�ૂદ ન 

હોય � એના માટ� મોહર �ચ ેલઈ આવે �થી સજદો કર� 

શક�, તો એહતીયાત એ છે મોહર યા બી� વસ�નુે 

પોતાના હાથ ે�ચ ેલઈ આવી ત ેઉપર સજદો કર�. 

મસઅલદ ૧૦૭૯ : � શખસ બીલ�ુલ સજદો 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1000 

કરવાન ે અશકત હોય, તનેા માટ� જ�ર� છે ક� માથાના 

ઈશારાથી સીજદો કર�, અન ે જો એ �મુક�ન ન હોય તો 

�ખો વડ� ઈશારો કર�, અન ેજો �ખોનો ઈશારો કરવા 

પણ અસમથર હોય, તો એહતીયાતે વા�જબની �એ હાથ 

વીગેર�થી સજદા માટ� ઈશારો કર� અને �દલમા ંસજદાની 

િનયયત કર�, તયાર બાદ વા�જબ �ઝક પડ�. 

મસઅલદ ૧૦૮૦ : અગર સજદામથંી મા�ુ ં

બઈેખતીયાર�ની હાલતમા ં �� ુ થઈ �ય, તો નમાઝ 

પડનાર� બી�વાર મા�ુ ં સજદાની જગયા �ધુી ન 

પહ�ચાડ�ુ ંજોઈએ, અન ેએ જ એક સજદો ગણાશે, ચાહ� 
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સજદાનો �ઝક પડ� શ�ો હોય ક� ન પડ� શ�ો હોય, અને 

જો બી�વાર માથાન ેસજદાની જગયા �ધુી પહ�ચતા ન 

રોક� શક� અને બઈેખતીયાર ફર�થી સજદો કર�, તો પણ એ 

એક જ સજદો ગણાશ.ે પણ જો પહ�લી વાર �ઝક ન પડ� 

�કૂયો હોય, તો એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� હવ ે માત 

�ુરબતનની િનયયતથી �ઝક પડ�. 

મસઅલદ ૧૦૮૧ : � સથળે ઈનસાનને. તકયયા 

કરવાની જ�રત જણાય, તયા ંગાલીચા વીગેર� ઉપર સજદો 

કર� શક� છે, અન ે લા�ઝમ નથી ક� નમાઝ પડવા માટ� 

બી� જગયાએ �ય, અથવા નમાઝ અદા કરવામા ંએટલી 
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ઢ�લ કર� ક� એ જ જગયાએ તકયયા િવના નમાઝ પડ� શક�. 

પણ જો શ� હોય ક� સાદડ� અથવા એવી વસ� ુક� �ના 

ઉપર સીજદો �ઈઝ છે. તનેા ઉપર એવી ર�ત ેસજદો કર� 

ક� તકયયા�ુ ંઉલઘંન ન થાય, તો એવા સજંોગમા ંગાલીચા 

વીગેર� ઉપર સજદો ન કરવો જોઈએ. 

મસઅલદ ૧૦૮ર : અગર કોઈ શખસ પ�છા 

વીગેર�થી ભર�લા ગાદલા ક� તક�યા ઉપર સજદો કર�, �ન ે

પ�રણામ ે અગર ત�ેુ ં શર�ર �સથર ન રહ� તો એ સજદો 

બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૧૦૮૩ : અગર કોઈ શખસન ે
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મજ�રૂ�ના કારણ ેભીની માટ�વાળ� જમીન ક� ક�ચડ ઉપર 

નમાઝ પડવી પડ�, તો અગર તનેા કપડા ંક� ત�ેુ ંશર�ર 

ગ�ંું થવામા ં તને ે કોઈ ઝહ�મતનો સામનો ન હોય તો 

સજદો અન ે તશહ�ુદ હમંશેની ર�ત ે અદા કરવા જોઈએ 

પણ અગર ઝહેમત થતી હોય તો સજદો માથાના 

ઈશારાથી બ�વી લાવશે, અન ેતશહ�ુદ ઉભા ઉભા પડશ,ે 

અન ેએની નમાઝ સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧૦૮૪ : � નમાઝની પહ�લી અને 

તી� રકાતમા ંતશહ�ુદ નથી, �મક� નમાઝે ઝોહર, અસર 

અન ેઈશાની તી� રકાત, તમેા ંએહતીયાત ેવા�જબ છે ક� 
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બ ેસજદા બાદ થોડ�ક વાર �સથર બઠેા રહ��ુ,ં અન ે તયાર 

બાદ ઉભા થ�ુ.ં 
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� વસ�ઓુ ઉપર સીજદદ કરવદ સ��� છે 

મસઅલદ ૧૦૮પ : સજદો જમીન ઉપર અને 

જમીનમાથંી ઉગતી વસ�ઓુ �મક� ઝાડ�ુ ંલાક�ુ,ં પાદંડા ં

વીગેર� ઉપર કરવો જોઈએ; પણ � વસ� ુ ખાવાના 

ઉપયોગમા ંઅથવા પોશાક તર�ક� ઉપયોગમા ંલવેાતી હોય 

તનેા ઉપર સજદો નહ� થઈ શક�. ખોરાક અન ેપોશાકની 

વસ�ઓુ, �મક� ઘ�, જવ, કપાસ, તમેજ જમીનમાથંી 

નીકળતી એવી વસ�ઓુ � જમીનના ભાગ તર�ક� ગણાતી 

નથી, �મક� સો�ુ,ં ચાદં� વીગેર�  ધા�ઓુ ઉપર સજદો 

સહ�હ નથી. ડામર ઉપર સજદો સહ�હ નથી, પણ 
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મજ�રૂ�ની હાલતમા ં તમામ એવી વસ�ઓુ �ના ઉપર 

સજદો સહ�હ નથી, તમેા ંડામરને પથમ પસદંગી આપવી 

જોઈએ. 

મસઅલદ ૧૦૮૬ : જયાર� દારના પાદંડા �ુમળા 

હોય, અન ેખાવાના ઉપયોગમા ંલવેાતા હોય, તયાર� તનેા 

ઉપર સજદો �ઈઝ નથી. એ િસવાયના સજંોગમા ંતનેા 

ઉપર સજદો કરવામા ંવાધંો નથી. 

મસઅલદ ૧૦૮૭ : � વસ�ઓુ જમીનમાથંી ઉગી 

નીકળતી હોય, અન ે �નવરોના ખોરાક તર�ક� કામ 

આવતી હોય, �મક� ઘાસ વીગેર�, તનેા ઉપર સજદો સહ�હ 
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છે. 

મસઅલદ ૧૦૮૮ : � �લો ખાવાના ઉપયોગમા ં

ન આવતા હોય તનેા ઉપર સજદો સહ�હ છે, બલક� � 

વનસપિત દવાના ઉપયોગમા ંઆવ ેછે, અન ેતનેે ઉકાળ�ને 

તનેો રસ દવા તર�ક� પીવાય છે, �મક� બનફશા વીગેર� 

તનેા ઉપર સજદો સહ�હ છે. 

મસઅલદ ૧૦૮૯ : � વનસપિત અ�કુ શહ�રોમા ં

ખવાતી હોય, અન ે બી� શહ�રોમા ં આદતની �એ ન 

ખવાતી હોય, અગરચ ે એન ે ખાવા લાયક �ણતા હોય, 

તનેા ઉપર સજદો સહ�હ નથી. એવી જ ર�ત ેકાચા ફળો 
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ઉપર સજદો નહ� થઈ શક�. 

મસઅલદ ૧૦૯૦ : �નુા અન ે �ચરોડ�ના પતથર 

ઉપર સજદો સહ�હ છે, અન ે એહતીયાતે �સુતહબ છે ક� 

ઈખતીયારની હાલતમા ં પકાવવામા ં આવલેા �નુા અને 

�ચરોડ� ઉપર, �ટ અને પકાવવામા ં આવલેી માટ�થી 

બનાવવામા ં આવલેા વાસણો વીગેર� ઉપર સજદો ન 

કરવામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ ૧૦૯૧ : � વસ�ઓુ ઉપર સજદો 

સહ�હ છે, �મક� લાક�ુ,ં ઘાસ વીગેર�, તમેાથંી જો કાગળ 

બનાવવામા ંઆવયો હોય તો તનેા ઉપર સજદો થઈ શક� 
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છે. એવી જ ર�ત ેકપાસ, અન ેશણ િવગેર�થી કાગળ બનયો 

હોય તો તનેા ઉપર સજદો થઈ શકશ,ે પણ ર�શમ 

િવગેર�થી બનયો હોય તો તવેા કાગળ ઉપર સજદો સહ�હ 

નથી. 

મસઅલદ ૧૦૯ર : સજદા માટ� સાૈથી ઉ�મ 

અન ે શપેઠ હઝરત સયય�ુશશોહદા ઈમામ �ુસનૈ 

અલ�યહસસલામની �રુબતની માટ� છે. તયારબાદ બી� 

માટ�ઓ, ત ેબાદ પતથર અને તનેા પછ� ઘાસ ક� પાદંડાનો 

વારો આવ ેછે. 

મસઅલદ ૧૦૯૩ : અગર એવી વસ� ુ ક� �ના 
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ઉપર સજદો સહ�હ છે, હાિંસલ ન થઈ શક�, અથવા હાિંસલ 

હોય પણ સખત ઠંડ� ક� ગરમીને કારણ ેતનેા ઉપર સજદો 

ન કર� શકતો હોય, તો ડામરની પહ�લી પસદંગી કરવી 

જોઈએ. પણ જો તનેા ઉપર પણ સજદો ન કર� શકતો 

હોય તો પોતાના કપડા ઉપર યા હથળે�ની પીઠ ઉપર 

સજદો કર�, અથવા એવી બી�  ચીજ ઉપર સજદો કર� ક� 

�ના ઉપર ઈખતીયારની હાલતમા ં સજદો સહ�હ નથી. 

પણ એહતીયાતે �સુતહબ છે ક� જયા ં�ધુી પોતાના કપડા 

ઉપર સજદો કર� શકતો હોય તયા ં�ધુી કોઈ બી� વસ� ુ

ઉપર સજદો ન કર�. 
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મસઅલદ ૧૦૯૪ : નરમ માટ� અથવા �ળૂ ક� 

�ના ઉપર સજદામા ંમા�ુ ં �સથર ન રહ� શક�, તનેા ઉપર 

સજદો બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૧૦૯પ : પહ�લા સજદામા ંજો મોહર 

પશેાની ઉપર ચ�ટ� �ય, તો બીજો સજદો કરવા પહ�લા 

એ મોહરન ેપશેાનીથી અલગ કર�ુ ંજ�ર� છે. 

મસઅલદ ૧૦૯૬ : અગર � વસ� ુઉપર સીજદો 

કરતો હોય એ વસ� ુનમાઝ દરમયાન �મુ થઈ �ય, અને 

બી� એવી વસ� ુએની પાસે ન હોય ક� �ના ઉપર સજદો 

સહ�હ છે, તો પછ� મસઅલો ૧૦૯૩મા ં � કમ 
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સમ�વવામા ં આવયો છે ત ે �જુબ અમલ કર� શકશ ે ; 

ચાહ� નમાઝનો સમય તગં હોય, યા ન હોય ક� નમાઝને 

તોડ�ન ેફર�થી પડ� શકતો હોય. 

મસઅલદ ૧૦૯૭ : અગર સજદાની હાલતમા ં

કોઈ�ુ ંધયાન ખ�ચાય ક� � વસ� ુઉપર સજદો કર� રહો છે, 

એ વસ� ુઉપર સજદો સહ�હ નથી, તો જો વા�જબ �ઝક 

પડ� લીધા બાદ ધયાન ખ�ચાય તો સજદાથી પરવાર�ને 

નમાઝન ે �ર� રાખી શકશે. અન ે જો વા�જબ ઝીકથી 

પહ�લા ધયાન ખ�ચાય, તો હળવથેી પોતાની પશેાનીને એ 

વસ� ુ તરફ ખસડે� ક� �ના ઉપર સજદો સહ�હ છે, અને 
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પછ� વા�જબ �ઝક પડ�. પણ જો પશેાનીને ખસડે�ુ ં�મુક�ન 

ન હોય તો એ જ હાલતમા ં�ઝક પડ� શકશ,ે અન ેબનંે 

�રૂતોમા ંતનેી નમાઝ સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧૦૯૮ : અગર સજદો કર� લીધા 

બાદ કોઈ�ુ ંધયાન દોરાય ક� � વસ� ુઉપર સજદો થયો ત ે

વસ� ુઉપર સજદો સહ�હ નથી, તો કોઈ વાધંો નથી. 

મસઅલદ ૧૦૯૯ : ્દુાવદં� કર�મની ઝાત 

િસવાય કોઈ બી� માટ� સજદો કરવો હરામ છે. અને 

અ�કુ લોકો � અઈમમા અલયહ��સુસલામની કબરો સામે 

પશેાની જમીન ઉપર રાખે છે, ત ેઅગર અલલાહનો �કુ 
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બ�વી લાવવા માટ� હોય તો વાધંો નથી, નહ�તર હરામ 

છે. 
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સજદામા ં�સુત�હ અને મક�� વાતદ િવષે 

મસઅલદ ૧૧૦૦ : સજદામા ં અ�કુ બાબતો 

�સુતહબ છે : 

(૧) � શખસ ઉભા ઉભા નમાઝ પડતો હોય, તે 

��ૂઅમાથંી સીધા ઉભા રહા બાદ સજદામા ંજવા 

માટ� તકબીર કહ� અન ેબઠેા બઠેા નમાઝ પડતો 

હોય તો ��ૂઅ માટ� �ક�ને પાછો �સથર બસેીને 

સજદામા ંજવા માટ� તકબીર કહ�. 

(ર) જયાર� સજદામા ંજવા માટ� નમ ે તયાર� ��ુષ 

માટ� �સુતહબ છે ક� પહ�લા હાથોન ેજમીન ઉપર 
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રાખ,ે અન ે �ીઓ પહ�લા ગોઠણો જમીન ઉપર 

�કુ�.  

(૩) નાકન ેમોહર ઉપર, યા � વસ� ુઉપર સજદો 

સહ�હ છે, તનેા ઉપર રાખ�ુ.ં 

(૪) સજદાની હાલતમા ં હાથની �ગળ�ઓ 

મીલાવીન ેરાખવી, અન ેકાનની હારમા ંએવી ર�ત ે

ગોઠવવી ક� ટ�રવા ં�કબલા તરફ હોય. 

(પ) સજદામા ં �ુઆ કરવી, પોતાની હાજતો 

માગંવી, અન ેનીચ ેજણાવલેી �ુઆ પડવી : 

યા ખયરલ મ�ઉ્ લીન, વ યા ખયરલ �અુતી, 
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ઉર�કની વર�ક  અયાલી મીન ફઝલકે ફઈ�ીક  

�લ ફઝલીલ અઝીમ (અય એવા તમામથી શપેઠ 

ક� �મની પાસે માગંવામા ં આવ,ે અન ે એવા 

તમામથી શપેઠ ક� � અતા કર� છે. તારા ફઝલથી 

મન ે રોઝી આપ અને  મારા �ુ�ંુબીઓન ે રોઝી 

આપ. ક� ખર�ખર �ુ ંમહાન ફઝલવાળો છે.) 

(૬) સજદા બાદ ડાબા પડખે બસે�ુ,ં અન ેજમણા 

પગના બહારના ભાગન ે ડાબા પગના તળ�યા 

ઉપર રાખવો. 

(૭) દર�ક સજદામાથંી મા�ુ ંઉપાડ� �સથર બસેીને 
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તકબીર કહ��ુ.ં 

(૮) પહ�લા સજદામાથંી મા�ુ ં�ચકયા બાદ �સથર 

બસેીને “અસતગફ��લલાહ રબબી વ અ�બૂો 

એલયહ�” પડ�ુ.ં 

(૯) સજદાન ેલબંાવ�ુ,ં અન ેબસેતી વળેા સાથળ 

ઉપર હાથો રાખવા. 

(૧૦) બી� સજદા માટ� જવા પહ�લા �સથર 

હાલતમા ંતકબીર કહ�વી. 

(૧૧) સજદાઓમા ંસલવાત મોકલવી. 

(૧ર) સજદામાથંી પરવાર�ને ઉભા થતી વળેા 
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પથમ ગોઠણો �ચકવા અને તયાર બાદ હાથોને 

ઉપાડવા. 

(૧૩) મરદો કોણી અને પટેને જમીન ઉપર ન 

રાખ,ે અન ેપોતાના હાથોને બા�ુમા ં�ટા ંગોઠવ.ે 

ઓરતો કોણી અન ેપટેન ેજમીન ઉપર રાખે, અને 

શર�રના તમામ અવયવોને મીલાવીને સજદો 

કર�. 

મસઅલદ ૧૧૦૧ : સજદામા ં �ુરઆન ેમ�દની 

તીલાવત કરવી મક�હ છે. અન ે સજદાની જગયા ઉપર 

ચ�ટલી �ળૂ વીગેર� �ૂર કરવા માટ� �ંક મારવી મક�હ છે. 
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અન ે જો એ �ંક મારતી વખત ે �ણી��ુને બ ે શબદો 

મ�ઢામાથંી નીકળે તો એહતીયાતની �એ નમાઝ બાિતલ 

થશ.ે 

એ િસવાય બી� મક�હ બાબતો �કતાબોમા ં

્લુાસાવાર જણાવવામા ંઆવી છે. 
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�ુરઆને મ�દના વા�જહ સજદાઓ 

મસઅલદ  ૧૧૦ર : �ુરઆનના ચાર �રૂાઓ, 

વ� જમ,ે ઈકરઅ, અલીફ લામ તનઝીલ અન ે હા મીમ 

સજદહમા ં એક સજદાની એવી આયત છે, � અગર 

ઈનસાન તીલાવત કર� અથવા સાભંળે તો આયત �રૂ� 

થતાની સાથ ેજ તરત સજદો કરવો જોઈએ. અન ેઅગર 

�લૂી �ય, તો યાદ આવતાની સાથે સજદો કર� લવેો 

જોઈએ. �હ�ર એ છે ક� � શખસ ઈરાદા વગર મજ�રૂન 

એવી આયત સાભંળે તો સજદો તનેા ઉપર વા�જબ નથી, 

પરં� ુબહેતર છે ક� સજદો કર� લીએ. 
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મસઅલદ ૧૧૦૩ : અગર કોઈ શખસ સજદાની 

આયત સાભંળતી વળેા પોતે પણ તનેી તીલાવત કર�, તો 

એન ેબ ેસજદા કરવા જોઈએ. 

મસઅલદ ૧૧૦૪ : અગર કોઈ શખસ નમાઝ 

િસવાયના કોઈ સજદામા ં હોય અન ેવા�જબ સજદાની 

આયત સાભંળે અથવા પડ�, તો એ સજદાથી મા�ુ ં

ઉપાડ�ન ેફર�થી સજદો કરશ.ે 

મસઅલદ ૧૧૦પ : અગર કોઈ શખસ �તૂલા 

ઈનસાનના મોઢ�થી, યા �દવાના ક� અણસમ�ુ બાળકના 

મોઢ�થી વા�જબ સજદાની આયત સાભંળે, અથવા એ તરફ 
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ધયાન ધર�, તો સજદો વા�જબ થશ.ે પરં� ુજો ગામોફોન ક� 

ટ�પમાથંી સાભંળે તો સજદો વા�જબ નથી. એવી જ ર�તે 

ર�ડ�યો ઉપર જો ટ�પમાથંી પસાર�ત હોય તો સજદો 

વા�જબ નથી, પણ જો કોઈ શખસ ર�ડ�યો સટ�શનથી એ 

આયત તીલાવત કરતો હોય, અન ેઈનસાન ર�ડ�યોથી એ 

સાભંળે તો સજદો વા�જબ થશ.ે 

મસઅલદ ૧૧૦૬ : �ુરઆનના વા�જબ સજદાને 

અદા કરવા માટ� એહતીયાતે વા�જબ છે ક� તનેી જગયા 

ગસબી ન હોય, અન ેએહતીયાત ે�સુતહબની �એ સજદા 

માટ� પશેાનીની જગયા ગોઠણ અન ે પગના ��ઠુાઓની 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1024 

જગયાએથી, ચાર બાધંલેી �ગળ�ઓના િવસતારથી િવશષે 

�ચી ક� નીચી ન હોવી જોઈએ. પણ એ માટ� ��ુ, �સુલ, 

�કબલાની જ�રત નથી, તમેજ શરમગાહને �પાવ�ુ,ં શર�ર 

ક� પશેાનીની જગયા�ુ ં પાક હો�ુ ં જ�ર� નથી, ઉપરાતં 

નમાઝ પડનારના �લબાસ માટ� � શરતો છે, ત ેપણ લા� ુ

નહ� પડ�. 

મસઅલદ ૧૧૦૭ : �ુરઆનના વા�જબ સજદા 

માટ� એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� પશેાનીને મોહર ઉપર યા 

બી� એવી વસ� ુક� �ના ઉપર સજદો �ઈઝ છે, તનેા 

ઉપર રાખે, અન ે એહતીયાતે �સુતહબ છે ક� નમાઝના 
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સજદા માટ� પશેાની સાથે � બી� અવયવો જમીન ઉપર 

રાખવા જ�ર� હોય છે, ત ેઅવયવોન ેપણ જમીન ઉપર 

ગોઠવ.ે 

મસઅલદ ૧૧૦૮ : �ુરઆનના વા�જબ સજદામા ં

મા�ુ ંજમીન ઉપર ટ��ા બાદ કોઈ ઝીકર ન પડ� તો કાફ� 

છે, બહેતર છે ક� �ઝક પડ� અન ેએથી બહેતર છે ક� નીચે 

�જુબ પડ� : 

લાએલા� ઈલલલલા�દ �કકન �કકા 

લાએલા� ઈલલલલા�દ ઈમાનવ વ 

તસદ�કા 
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લાએલા� ઈલલલલા�દ ઉ�ાૂદયયતવં વ 

ાર ા 

સજદતદ લક યા રબહે તઅબહદદંવ વ 

ાર ા 

લા �સુતનક�ફન વ લા �સુતક�હરા 

હલ અના અહ�ુન ઝલી�નુ ખાએ�ન 

�સુત�ર 
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તશ��દુ 

મસઅલદ ૧૧૦૯ : દર�ક વા�જબ અન ે�સુતહબ 

નમાઝની બી� રકાતમા,ં નમાઝે મગ�રબ ની તી� 

રકાતમા,ં નમાઝે ઝોહર, અસર અન ે ઈશાની ચોથી 

રકાતમા ંબી� સજદા બાદ જયાર� ઈનસાન �સથર હાલતમા ં

બસે,ે તયાર� તશહ�ુદ પડ�ુ ંવા�જબ છે, અન ેઆ �જુબ પડ� 

: 

અશ�દદ અલ લા એલા� ઈલલલલા�દ 

વ�દ� ુલાશર�ક લ� ૂ

વ અશ�દદ અ�ા મદ�મમદન અબદદ� ૂ વ 
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ર�લુદ�. 

અલલા�મુમ સલલે અલા મદ�મમદ�ન વ 

આલે મદ�મમદ. 

અન ેઅગર આ �જુબ પડ� : 

અશ�દદ અલ લાએલા� ઈલલલલા�દ, વ 

અશ�દદ અ�લ મદ�મમદન સલલલલા�દ 

અલય�� વ આલે�� અબદદ� ુવ ર�લુદ�. 

તો કાફ� છે, અન ે નમાઝે વીતર ક� � નમાઝ ે

શબની છેલલી એક રકાત છે, તમેા ંપણ તશહ�ુદ 
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જ�ર� છે. 

મસઅલદ ૧૧૧૦ : તશહ�ુદ સહ�હ અરબી  

ઉચચારમા ં પડ�ુ ં જોઈએ, અન ે �મ પચલીત છે તમે 

અ�કુમ ેએક પછ� એક અદા કર�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ૧૧૧૧ : અગર કોઈ શખસ તશહ�ુદ 

�લૂી જઈન ે ઉભો થઈ �ય, અન ે��ૂઅ મા ં ગયા પહ�લા 

તને ેયાદ આવ ે ક� તશહ�ુદ પડયો નથી, તો એન ેબસેી 

જ�ુ ંજોઈએ, અન ેતશહ�ુદ પડ�ન ેફર� ઉભા થ�ુ ંજોઈએ, 

અન ેએ રકાતમા ં� કાઈં પડવા�ુ ંહોય, એ પડ�ન ેનમાઝ 

�રૂ� કર�. એહતીયાતે �સુતહબ છે ક� નમાઝ �રૂ� કયાર બાદ 
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�લૂથી ઉભા રહ�વા માટ� બ ેસજદએ સહવ કર�. 

પણ જો એન ે��ૂઅમા ંગયા બાદ યાદ આવ,ે તો 

નમાઝ �રૂ� કર�, અન ે નમાઝની સલામ પડયા બાદ 

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� તશહ�ુદની કઝા આપે, તમેજ 

તશહ�ુદ �લૂી જવા બદલ બ ેસજદએ સહવ અદા કરવા 

જોઈએ. 

મસઅલદ ૧૧૧ર : �સુતહબ છે ક� તશહ�ુદ 

પડતી વખતે ઈનસાન ડાબા પડખા ઉપર બસેે, અન ે

જમણા પગના ઉપરના ભાગને ડાબા પગના ત�ળયા ઉપર 

�કૂ�. અન ે તશહ�ુદ શ� કયાર પહ�લા અલહમદો લીલલાહ 
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પઢ�, અથવા �બસમીલલાહ� વ �બલલાહ, વ ખય�લ અસમાઈ 

લીલલાહ પઢ�. એવી જ ર�ત ે�સુતહબ છે ક� તશહ�ુદ પડતી 

વખતે પોતાના હાથોન ે સાથળ ઉપર �કૂ�, �ગળ�ઓને 

મીલાવીને રાખ,ે અન ે નજર પોતાના ખોળા ઉપર રાખ,ે 

અન ેસલવાત પડયા બાદ કહ� : વ તકબબલ શફાઅત�ુ 

વરફ દરજત.  

મસઅલદ ૧૧૧૩ : ઓરતો માટ� �સુતહબ છે ક� 

તશહ�ુદ પડતી વખત ેપોતાના બનં ેસાથળોન ેમીલાવીને 

રાખ.ે 
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સલામ 

મસઅલદ ૧૧૧૪ : નમાઝની છેલલી રકાતમા ં

તશહ�ુદ બાદ �સુતહબ છે ક� ‘અસસલામો અલયક 

અયયોહ�૪બીયયો વ રહમ�લુલાહ�  વ બરકાતોહ’ પડ�. તે 

બાદ વા�જબ છે ક� પડ� : ‘અસસલામો અલય�ુમ’ અને  

એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� તમેા ં ‘વ રહમ�લુલાહ� વ 

બરકાતોહ’નો ઉમરેો કર�. 

અથવા આ સલામ પડ� : ‘અસસલામો અલયના વ 

અલા એબાદ�લલાહ�સસાલહે�ન’ પણ જો આ સલામ પડ� તો 

એહતીયાત ેવા�જબની �એ ત ેબાદ ‘અસસલામો અલય�ુમ’ 
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પડ�ુ ંજ�ર� છે. 

મસઅલદ ૧૧૧પ : અગર કોઈ શખસ નમાઝની 

સલામ �લૂી �ય, પણ નમાઝની �રૂત બદલી �ય 

એથી પહ�લા યાદ આવ,ે અથવા હ� કોઈ એવો અમલ ન 

કય� ક� � �ણીજોઈને યા �લૂથી કરવામા ં આવે તો 

નમાઝન ે બાિતલ કર� છે, �મક� �કબલાને પીઠ આપવી 

વીગેર�, તો એવી હાલતમા ંતરત સલામ પડ� લીએ, અન ે

એની નમાઝ સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧૧૧૬ : અગર કોઈ શખસ નમાઝની 

સલામ �લૂી �ય, અન ે એવા સમય ે યાદ આવ ે ક� 
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નમાઝની �રૂત બદલી ગઈ હોય, અથવા એ�ુ ં કામ 

��મ દઈ �કૂયો હોય ક� � �ણી જોઈને ક� �લૂી જઈને 

કરવાથી નમાઝ બાિતલ થાય છે, �મક� �કબલા તરફ પીઠ 

આપવી વીગેર� તો એવા સજંોગમા ંએની નમાઝ સહ�હ છે. 
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તરતીહ - કમ 

મસઅલદ ૧૧૧૭ : અગર કોઈ શખસ �ણી 

જોઈને નમાઝની તરતીબ અન ેકમન ેબદલી નાખે, �મક�, 

બી� �રૂાને �રૂએ અલહમદની પહ�લા પડ�, અથવા 

સજદાન ે��ૂઅ થી પહ�લા અદા કર�, તો એની નમાઝ 

બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૧૧૧૮ : અગર કોઈ શખસ નમાઝમા ં

કોઈ �કન �લૂી �ય અને ત ે પછ�ના �કનન ે બ�વી 

લાવે, �મક� ��ૂઅ કયાર પહ�લા બ ે સજદાઓ કર�, તો 

એહતીયાતની �એ તનેી નમાઝ બાિતલ છે. 
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મસઅલદ ૧૧૧૯ : અગર કોઈ શખસ �કનને 

�લૂી �ય, પણ ત ેપછ�નો � અમલ બ�વી લાવ ેએ 

�કની ન હોય, �મક� બ ેસજદાઓની પહ�લા તશહ�ુદ પડ� 

લીએ, તો એવા સજંોગોમા ંવા�જબ છે ક� પથમ �કન 

બ�વી લાવે, અન ે � અમલ �લૂથી પહ�લા અદા કય� 

હોય ત ેફર�થી પડ�. 

મસઅલદ ૧૧ર૦ : અગર કોઈ શખસ નમાઝમા ં

એ અમલ �લૂી �ય � �કની નથી, અન ે ત ે પછ�ના 

�કનમા ંદાખલ થાય, �મક�, �રૂએ અલહમદ �લૂી �ય 

અન ે��ૂઅમા ંદાખલ થઈ �ય તો એની નમાઝ સહ�હ છે. 
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મસઅલદ ૧૧ર૧ : અગર કોઈ શખસ એવા 

અમલન ે�લૂી �ય ક� � �કની નથી, અન ેતયાર પછ�ના 

એવા કાયરન ેશ� કર� � પણ �કની ન હોય, �મક� �રૂએ 

અલહમદન ે �લૂી જઈ બી� �રૂાન ે શ� કર�, તો એવા 

સજંોગોમા ં જ�ર� છે ક� �લૂી ગએલા અમલન ે બ�વી 

લાવે, અન ે તયાર બાદ � અમલ �લૂથી પથમ બ�વી 

લાવયો હતો એ ફર�થી પડ�. 

મસઅલદ ૧૧રર : અગર કોઈ શખસ પહ�લો 

સજદો એમ િવચાર�ન ે બ�વી લાવ ે ક� એ બીજો છે, 

અથવા બીજો સજદો એમ સમ�ન ે બ�વી લાવ ે ક� એ 
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પહ�લો છે, તો એની નમાઝ સહ�હ છે, પહ�લો સજદો પહ�લો 

જ રહ�શ,ે અન ેબીજો સજદો બી� સજદા તર�ક� જ ગણાશે. 
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મવાલાત (ઉપરા ઉપર પઢ�ુ)ં 

મસઅલદ ૧૧ર૩ : ઈનસાન માટ� જ�ર� છે ક� 

નમાઝન ે�વુાલાતની �એ અદા કર�, એટલ ેક� નમાઝના 

તમામ કાય�ને, �મક� ��ૂઅ, સજદા, તશહ�ુદન ેએક પછ� 

એક, કમવાર અદા કર�, અન ેપડવાના ભાગોને પણ �મ 

પચલીત છે તે ર�ત ેએક પછ� એક પડ�, અન ેઅગર વચચે 

એટલી ઢ�લ કર� અથવા ફાસલો �કૂ� ક� �થી એમ ન 

જણાય ક� નમાઝ પડ� રહો છે, તો નમાઝ બાિતલ ગણાશે. 

મસઅલદ ૧૧ર૪ : અગર કોઈ શખસ નમાઝમા ં

�લૂથી શબદો ક� અરરો વચચ ે ફાસલો રાખ,ે પણ એ 
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ફાસલો એટલો ન હોય ક� નમાઝની �રૂત બદલી �ય, તો 

અગર ત ેપછ�ના કોઈ �કનમા ંદાખલ ન થઈ ગયો હોય, 

તો જ�ર� છે ક� એ અરરો ક� શબદોન ેયોગય ર�ત ેફર�થી 

પડ�, અન ેજો એ પછ�ના કલમેાતને પણ પડ� �કૂયો હોય 

તો એ કલમેાતનો પણ �નુ:ઉચચાર કર�. 

પણ જો ત ે પછ�ના �કનમા ં દાખલ થઈ ગયો 

હોય, તો તનેી નમાઝ સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧૧રપ : ��ૂઅ યા સજદાને 

લબંાવવાથી ક� લાબંા �રૂાન ે પડવાથી મવાલાતમા ં ફ�ર 

પડતો નથી. 
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�ુ�તુ 

મસઅલદ ૧૧ર૬ : તમામ વા�જબ અને �સુતહબ 

નમાઝોમા ંબી� રકાતમા ં��ૂઅ કયાર પહ�લા �ુ�તૂ પડ�ુ ં

�સુતહબ છે. પણ નમાઝે શફઅમા ં જો �ુ�તૂ પડ� તો 

ર�અન (સારા કાયરના ઉમદેથી) પડ�. 

 નમાઝ ેવીતર ક� � એક રકાતની નમાઝ છે, તમેા ં

��ૂઅથી પહ�લા �ુ�તૂ �સુતહબ છે, અન ેનમાઝ ે �ુ�આ્◌ેમ ં 

દર�ક રકાતમા ં�ુ�તૂ �સુતહબ છે. નમાઝે આયાતમા ંપાચં 

�ુ�તૂ, નમાઝે ઈદ� ફ�ત અન ે ઈ�ુલ અઝહામા ં પહ�લી 

રકાતમા ંપાચં અન ેબી� રકાતમા ંચાર �ુ�તૂ છે. 
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મસઅલદ ૧૧ર૭ : �સુતહબ છે ક� �ુ�તૂ પડતી 

વખત ે હાથોને ચહ�રા સામે રાખે, અન ે હથળે�ઓને 

એકમકેથી મીલાવીન ે આસમાન સામ ે ગોઠવે, હાથના 

��ઠુા િસવાય બાક�ની �ગળ�ઓને મીલાવીને રાખ ેઅને 

પોતાની નજર હથળે�ઓ ઉપર રાખ.ે 

મસઅલદ ૧૧ર૮ : �ુ�તૂમા ંકોઈ પણ �ઝક પડ� 

શકાય છે, બલક� ફકત ‘�બુહાનલલાહ’ કહ� તો પણ કાફ� છે. 

બહેતર છે ક� �ુ�તૂમા ંઆ �જુબ પડ�. 

‘લા એલા� ઇલલલલા�લુ �લી�નુ કર�મ, 

લા એલા� ઈલલલલા�લુ અ�લય�લુ 
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અઝીમ, �બુ�ાનલલા�� રબહીસ 

સમાવાિતસ સહએ વ રહ�હલ 

અરઝીનસ સહએ વ મા ફ� ા��મ વ મા 

હયન ��ુલ વ રબહીલ અરિશલ અઝીમ, 

વલ �મદદ �લલલા�� રબહીલ આલમીન.’ 

મસઅલદ ૧૧ર૯ : �સુતહબ છે ક� �ુ�તૂ ને 

અવાજથી પડવામા ંઆવે, પણ � શખસ નમાઝ ેજમાઅત 

પડતો હોય, અન ે અવાજથી �ુ�તૂ પડવાથી ઈમામે 

જમાઅત એ સાભંળ� શક� તમે હોય, તો અવાજથી પડ�ુ ં
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તવેા શખસ માટ� �સુતહબ નથી. 

મસઅલદ ૧૧૩૦ : અગર કોઈ શખસ 

�ણી��ુને �ુ�તૂ ન પઢ�, તો એની કોઈ કઝા નથી અને 

જો �લૂી �ય, અન ે��ૂઅ �ધુી પહ�ચયા પહ�લા યાદ આવ ે

તો �સુતહબ છે ક� ઉભા થઈન ે�ુ�તૂ પડ�, જો ��ૂઅ મા ં

દાખલ થઈ ગયા પછ� યાદ આવ ેતો �સુતહબ છે ક� ��ૂઅ 

બાદ કઝા આપે અને જો સજદામા ંયાદ આવ ેતો �સુતહબ 

છે ક� નમાઝની સલામ પડ� લીધા બાદ તનેી કઝા આપ.ે 
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`નમાઝનદ તર�ુમદ 

૧. �રૂએ અલ-�મદનદ તર�ુમદ : 

�હ�સમલલાા�રર  ર�માિનરર  ર��મ : 

શ� ં ક� ં � ં અલલાહના નામથી �ની દયા અન ે

મહ�રબાની િવશાળ છે, તનેી ર�હમત શ�થી આખર 

�ધુી છે. 

અલ �મદદ �લલલા�� રબહીલ આલમીન : 

તમામ વખાણ ખાસ ્દુા માટ� જ છે, � સમસત 

મખ�કુની પરવર�શ કરનાર છે. 

અર ર�માિનરર  ર��મ : 
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તનેી ર�હમત શ�થી આખર �ધુી છે. 

માલેક� યવિમદ દ�ન : 

એ શ�કતમાન ઝાત ક� � કયામતના �દવસનો 

મા�લક છે. 

ઈયયાક નઅહદદદ વ ઈયયાક નસતઈન : 

માત તાર� જ બદંગી કર�એ છ�એ; અન ેફકત 

તાર� પાસથેી જ મદદ માગંીએ છ�એ. 

એ�દ�નસ સેરાતલ �સુતક�મ : 

�ુ ંસીધા રસતા તરફ અમાર� હ�દાયત ફરમાવ. 

સેરાતલ લઝીન અ�અ્ગમત અલ�ય�મ, : 
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એવા લોકોની રાહ ક� �મન ેત ેતાર� નઅેમતોથી 

નવાજયા છે, 

ગયારલ મગ�હે અલ�ય�મ વલઝ 

ઝાલલીન : 

એવા લોકોની રાહ નહ� ક� �મના ઉપર તારો 

કોપ નાઝીલ થયો હોય, અન ે ન એવા લોકોની 

રાહ ક� �ઓ �મુરાહ છે. 

ર. �રૂએ �ુલ �વુલલા�દ અ�દનદ તર�ુમદ 

: 

�હસિમલલાા�રર  ર�માિનરર  ર��મ : 
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(તર�ુમો ઉપર લખી ��ૂા છ�એ)  

�ુલ �દવલલા�દ અ�દ : 

કહો ક� ્દુા એક જ છે. 

અલલા�સુ સમદ : 

એ ્દુા ક� � તમામ મવ�ુદાતથી બનેીયાઝ છે. 

લમ ય�લદ વ લમ �લુદ :  

એણ ેજનમ દ�ધો નથી, અને જનમ લીધો નથી. 

વ લમ ય�ુલલ� ુકદફદવન અ�દ : 

અન ેન કોઈ એક તનેા �વો છે. 

૩. ��અૂ , ��ુુદ અને હી� ઝીકનદ 
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તર�ુમદ : 

�બુ�ાન રબહેયલ અઝીમે વ હે �મદ�� : 

મારો મહાન પાલનહાર તમામ અયબથી પાક છે, 

અન ે�ુ ંએની સ�િુત કર� રહો �.ં 

�બુ�ાન રબહેયલ અઅલા વ હે �મદ�� : 

મારો પાલનહાર સાૈથી �લુદં છે, તમામ 

અયબથી પાક છે અન ે�ુ ંએની સ�િુત કર� રહો �.ં 

સમેઅલલા�દ લે મન �મેદ� : 

્દુા એની સ�િુત કરનારની પસશંાન ેસાભંળે અને 

ક�લુ ફરમાવ.ે  
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અસતગફ��લલા� રબહી વ અ�હૂદ એલય� 

: 

્દુા પાસ ેમાફ� ચા�ુ ં�,ં ક� � મારો પાલનહાર 

છે, અન ેએની તરફ પાછો વવં �.ં 

હે �વ�લલલા�� વ �ુવવતે�� અ�મૂદ વ 

અકઊદ : 

અલલાહની મદદથી અન ે એની તાકાતથી ઉભો 

થા� �,ં અન ેબ�ેુ ં�.ં 

૪. �ુ�તૂનદ તર�ુમદ : 
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લા એલા� ઈલલલલા�લુ �લી�નુ કર�મ : 

બદંગીન ેપાત કોઈ ્દુા નથી િસવાય અલલાહ, ક� 

� સહનશીલતા અન ે�કત�વાળો છે. 

લા એલા� ઈલલલલા�લુ અલીય�લુ 

અઝીમ : 

એટલ ે બદંગીન ે પાત કોઈ ્દુા નથી િસવાય 

અલલાહ ક� � �લુદં મરતબાવાળો અને મહાન 

છે. 

�બુ�ાનલલા�� રબહીસસમાવાિતસ સ�એ્ન વ 

રબ�લુ અરઝીનસસહએ 
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એટલ ે ક� પિવત છે એ અલલાહ ક� � સાતયે 

આસમાન અને સાતય જમીનનો પાલનહાર છે. 

વમા ફ� ા��ુ  વમા હયન ��ુી  વ 

રબહીલ અરિશલ અઝીમ : 

ત ે જમીનમા ં અન ે આસમાનમા ં તમેજ તમેના 

વચચ ે દર�ક વસ�નુો પાલનહાર છે, અન ે મહાન 

અશરનો મા�લક છે. 

વલ �મદદ �લલલા�� રબહીલ આલમીન :  

સવર વખાણ અન ેસ�િુત ખાસ એ અલલાહ માટ� છે 

� તમામ મવ�ુદાતનો પાલનહાર છે. 
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તસહી�ાતે અરહાનદ તર�ુમદ : 

�બુ�ાનલલા�� વલ �મદદ �લલલા�� વ લા 

એલા� ઈલલલલા�દ વલલા�દ અકહર. 

અલલાહ તમામ અયબ અન ે રિતથી પાક છે, 

તમામ સ�િુત ખાસ અલલાહ માટ� જ  છે, અન ે

અલલાહ િસવાય બદંગીન ેપાત કોઈ ્દુા નથી, 

અન ેઅલલાહ તમામ વણરનથી મહાન છે. 

તશ��દુ અને સલામનદ તર�ુમદ : 

અલ �મદદ �લલલા�, અશ�દદ અલ લા 
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એલા� ઈલલલલા�દ વ�દ� ૂલા શર�ક લ� ૂ

તમામ વખાણ અન ેસ�િુત ખાસ અલલાહ માટ� છે. 

�ુ ંગવાહ� આ�ુ ં� ં ક� બદંગીને પાત કોઈ ્દુા 

નથી િસવાય અલલાહ, ક� � એક છે, અને તનેો 

કોઈ ભાગીદાર નથી. 

વ અશ�દદ અ�લ મદ�મમદન અબદદ� ૂવ 

ર�લુદ� 

અન ે ગવાહ� આ�ુ ં � ં ક� હઝરત મોહમમદ 

સલલલલાહો અલયહ� વ આલહે� વસલલમ  ્દુાના 

બદંા અન ે તનેા તરફથી મોકલવામા ં આવલે 
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પયગમબર છે. 

અલલા�મુમ સલલે અલા મદ�મમાદદવ વ 

આલે મદ�મમદ 

અય અલલાહ, �ુ ંમોહમમદ સલલલલાહો અલયહ� વ 

આલહે� વસલલમ અને તમેની આલ ઉપર રહ�મત 

મોકલ. 

વ તકબહલ શફાઅત� ૂવરફઅ દરજત� 

�ુ ં પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� વ આલહે� 

વસલલમની શફાઅત ક�લુ ફરમાવ, અને  તાર� 

બારગાહમા ંએમના દરજ�ને �લુદં કર. 
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અસસલામદ અલયક અયયદ�ન નહીયયદ વ 

ર�મ�લુલા�� વ હરકાતદ� 

સલામ થાય તમારા ઉપર અય નબી, અન ે

તમારા ઉપર અલલાહની રહ�મત અન ે બરકત 

નાઝીલ થાય. 

અસસલામદ અલયના વ અલા 

એહાદ�લલા��સસાલે��ન 

્દુા તરફ અમારા સૌ ઉપર સલામ થાય, અન ે

અલલાહના નકે બદંાઓ ઉપર સલામ થાય. 

અસસલામદ અલય�ુમ વ ર�મ�લુલા�� વ 
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હરકાતદ� 

અલલાહના સલામ તમ ે સૌ ઈમાન લઈ 

આવનારાઓ ઉપર થાય, અન ે તમારા ઉપર 

અલલાહની રહ�મત અન ેબરકત નાઝીલ થાય. 
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તઅક�હાત 

મસઅલદ ૧૧૩૧ : �સુતહબ છે ક� નમાઝ પડયા 

બાદ ઈનસાન થોડોક સમય તઅક�બાતમા ં��ુર�, એટલ ેક� 

અ�કુ ઝીક, �ુઆઓ અન ે�ુરઆનની આયતો પડ�. બહેતર 

એ છે ક� પોતાની જગયાએથી હટવા અન ેવ�, �સુલ અને 

તયમ�મુ બાિતલ થાય એથી પહ�લા �કબલા સામ ેબસેીન ે

તઅક�બાત પઢ�, અન ેતઅક�બાત�ુ ંઅરબી ભાષામા ંહો�ુ ં

જ�ર� નથી. પરં� ુ �ુઆની �કતાબોમા ં � �ુઆઓ માટ� 

ભલામણ થઈ છે ત ે�ુઆઓ પઢવી બહેતર છે. 

 � તઅક�બાત ઉપર ખાસ ભાર �કૂવામા ંઆવયો 
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છે, તમેા ં સાૈથી િવશષે તસબીહ� હઝરત ફાતમેહ સલા. 

ઉપર તાક�દ થઈ છે. અને તનેી ર�ત આ �જુબ છે : ૩૪ 

વખત અલલાહો અકબર, ૩૩ વખત અલ હમદોલીલલાહ, 

અન ે૩૩ વખત �બુહાનલલાહ, અગર કોઈ એ તસબીહમા ં

�બુહાનલલાહન ેઅલહમદોલીલલાહથી પહ�લા પડ� તો વાધંો 

નથી, પણ બહેતર છે ક� અલ હમદોલીલલાહ પહ�લા પડ�. 

મસઅલદ ૧૧૩ર : નમાઝ બાદ �સુતહબ છે ક� 

ઈનસાન �કુરનો સીજદો કર�, અન ેત ેમાટ� માત પશેાનીને 

�કુરની િનયયતથી જમીન ઉપર �કુ�ુ ં કાફ� છે. પણ 

બહેતર છે ક� સો વખત, યા તણ વખત યા એક વાર 
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�કુરન �લલલાહ પડ�, યા અફવન કહ�. ઉપરાતં જયાર� પણ 

ઈનસાનને કોઈ નવી નઅેમતની નવા�શ થાય, અથવા 

કોઈ સકંટ, બલા �ૂર થાય, તયાર� �કુરનો સીજદો કરવો 

�સુતહબ છે. 
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પયગમહર સલલલલા�દ અલય�� વ આલે�� 

વસલલમ ઉપર સલવાત 

મસઅલદ ૧૧૩૩ : જયાર� પણ ઈનસાન હઝરત 

ર�લૂ ે્દુા સલલલાહો અલયહ� વ આલહે� વસલલમ�ુ ંનામ 

સાભંળે �મક�, મોહમમદ, અહમદ, અથવા એમનો લકબ ક� 

એમની �ુ�ીયત સાભંળે, �મક� �સુતફા, અ�લુ કાસીમ ; 

અથવા પોત ે પોતાન ે મોઢ� કહ�, અગરચ ે નમાઝની 

હાલતમા ં હોય, તયાર� એમના ઉપર સલવાત મોકલવી 

�સુતહબ છે. 

મસઅલદ ૧૧૩૪ : જયાર� પણ હઝરત ર�લૂે 
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્દુા સ.અ.વ.�ુ ંનામ લખ ેતયાર� તયાર� પણ �સુતહબ છે ક� 

સલવાત લખે ; ઉપરાતં બહેતર છે ક� જયાર� પણ આપને 

યાદ કર� ક� એમના િવષ ેકાઈં બોલ ેતયાર� સલવાત પડ�. 
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નમાઝને હાિતલ કરનાર� (તદડનાર�) વસ�ઓુ 

મસઅલદ ૧૧૩પ : બાર બાબતો નમાઝને 

તોડનાર� છે, �ન ે ‘�બુતલેાત’ તર�ક� ઓળખવામા ં આવે 

છે.  

(૧) નમાઝ દરમયાન નમાઝ સહ�હ હોવાની કોઈ 

પણ શરત જો બાક� ન રહ�વા પામે, �મક� 

નમાઝમા ં ખબર પડ� ક� કપડાથી એણ ે પોતાની 

શરમગાહ �પાવી છે એ ગસબી છે, તો નમાઝ 

બાિતલ છે. 

(ર) નમાઝ દરમયાન �ણી ��ુને, યા �લૂથી યા 
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લાચાર�થી કોઈ પણ એવી બાબત બન ેક� �થી 

વ� અથવા �સુલ બાિતલ થઈ �ય, �મક� 

પશેાબના ટ�પા ંબહાર આવ ેતો નમાઝ બાિતલ 

છે, અન ેએહતીયાતની �એ અગરચ ેએ �લૂથી ક� 

લાચાર�થી નમાઝના છેલલા સજદા બાદ પણ 

હોય, તો પણ નમાઝ બાિતલ છે. 

પરં� ુ � શખસ બીમાર�ન ે કારણ ે પશેાબ, 

પાયખાનાન ે રોક� ન શકતો હોય, અન ે નમાઝમા ં એ 

ખાર�જ થાય તો અગાઉ વ�ના એહકામમા ં� મસઅલા 

જણાવવામા ંઆવયા છે, ત ે�જુબ અમલ કર� તો નમાઝ 
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બાિતલ નહ� થાય, એવી જ ર�ત ેનમાઝ દરમયાન અગર 

�સુતહાઝા ઓરતથી લોહ� ખાર�જ થાય, તો અગર 

ઈસતહેાઝાના બતાડવામા ં આવલેા �ુકમો અ�સુાર કર�લ 

હોય તો નમાઝ સહ�હ રહ�શ.ે 

મસઅલદ ૧૧૩૬ : અગર કોઈ શખસ 

બઈેખતીયાર�ની હાલતમા ં િનટદાવશ થઈ �ય અને એને 

ખયાલ ન રહ� ક� નમાઝ દરમયાન તને ે�ઘ ચડ� ગઈ હતી 

ક� નમાઝ બાદ, તો એના માટ� નમાઝ ફર�થી પડવી 

લા�ઝમ નથી, પણ એ શરતે ક� એને એ બાબતની �ણ 

હોય ક� � નમાઝ એણ ે પડ� છે, એ સામાનય નમાઝની 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1066 

ર�ત �જુબ પડ� છે. 

મસઅલદ ૧૧૩૭ : અગર કોઈ શખસ �ણતો 

હોય ક� ઈખતીયારની સાથ ે િનટદાવશ થયો હતો, પણ એ 

વાત ે શક �ગે ક� નમાઝ બાદ �ઘ ચડ� ગઈ હતી ક� 

નમાઝ દરમયાન ખયાલ ન રહ�તા �ઘી ગયો હતો, તો 

તનેી નમાઝ ઉપર જણાવલે મસઅલામા ં� શરત છે, તે 

�રૂ� થતા સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧૧૩૮ : અગર કોઈ શખસ સજદાની 

હાલતમા ં ��તૃ થાય, અન ે શક કર� ક� એ સજદો 

નમાઝનો છેલલો સજદો છે ક� સજદ-એ-�કુ છે, તો અગર 
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એ બઈેખતીયાર�ની હાલતમા ં�ઈૂ ગયો હોય, તો નમાઝ 

ફર�થી પડવી જ�ર� છે. 

પણ એ �ણતો હોય ક� ઈખતીયારથી �ઈૂ ગયો 

હતો અન ેએ�ુ ં�મુાન થાય ક� ગફલતન ેકારણે સજદામા ં

�ઘ ચડ� ગઈ હતી, તો એની નમાઝ સહ�હ છે. 

(૩) નમાઝમા ં િવનમતા ક� અદબની િનયયતથી 

અદબ વાળ�ન ે ઉભા રહ��ુ ં એહતીયાતની �એ 

નમાઝન ે બાિતલ કરશ ે અને અગર શર�અતનો 

�ુકમ છે એમ સમ�ન ે એ�ુ ં કર� તો બશેક એ 

હરામ છે. 
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મસઅલદ ૧૧૩૯ : કોઈ શખસ �લૂથી, 

લાચાર�થી, તકયયાન ેકારણ ેઅથવા ખજંવાળવા માટ� હાથ 

ઉપર હાથ રાખ,ે તો વાધંો નથી. 

(૪) �રૂએ અલહમદ પડયા બાદ આમીન કહ��ુ ં

નમાઝન ે બાિતલ કરશ,ે પણ �રાદા નમાઝમા ં

નમાઝ�ુ ંબાિતલ થ�ુ ંએહતીયાતની �એ છે અન ે

જો કોઈ એને શર�અતનો �ુકમ �ણીન ેપડ� તો 

તનેા હરામ હોવામા ં કોઈ શક નથી. બહરહાલ, 

�લૂથી ક� તકયયાની હાલતમા ં અગર કોઈ 

નમાઝમા ંઆમીન કહ� તો વાધંો નથી. 
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(પ) કોઈ પણ �તના ઉઝર િવના �કબલાથી ફર� 

જવાથી નમાઝ બાિતલ થશ.ે પણ જો કોઈ ઉઝર 

હોય, �મક� �લૂી ગયો હોય, અથવા કોઈ 

બઈેખતીયાર� હોય, �મક� સખત પવન �ંકાતો 

હોય અને  એ �કબલાથી ફર� �ય, તો એવા 

સજંોગમા ં જો એ�ુ ં મો�ંુ જમણી યા ડાબી �દશા 

તરફ ન ફ�ુર હોય તો નમાઝ સહ�હ છે, પણ જ�ર� 

છે ક� ઉઝર બરતરફ થયા બાદ તરત જ �કબલા 

તરફ ફર� �ય. 

પણ જો એ જમણી યા ડાબી �દશા તરફ ફર� 
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ગયો હોય, અગરચ ેપીઠ �કબલા તરફ ન થઈ હોય, અન ે

અગ �લૂી જવાને કારણ ેએમ થ�ુ ંહોય તો યાદ આવતા ં

નમાઝ તોડ�ને �કબલા તરફ રહ�ન ેફર�થી અદા કર�, પણ 

એ શરત ેક� નમાઝના વખતની �દર ઓછામા ંઓછ� એક 

રકાત પણ અદા કર� શકતો હોય; નહ�તર એ જ નમાઝ 

કાફ� ગણાશે, અન ેતનેા ઉપર કઝા જ�ર� નથી. 

એવી જ ર�તે જો બઈેખતીયાર�થી એ�ુ ં મો�ંુ 

�કબલાથી ફર� ગ�ુ ંહોય, તો અગર �કબલા તરફ નમાઝના 

વખતની �દર ઓછામા ંઓછ�  એક રકાત પણ પડ� 

શકતો હોય, તો નમાઝ ફર�થી પડ�, અને નહ�તર એ જ 
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નમાઝ કાફ� ગણાશ ેઅને ફર�થી પડ�ુ ંક� કઝા પઢવાની 

જ�ર� નથી. 

મસઅલદ ૧૧૪૦ : અગર કોઈ શખસ ફકત 

પોતાના ચહ�રાન ે �કબલા તરફથી ફ�રવ,ે પણ એ�ુ ંશર�ર 

�કબલા તરફ જ રહ�, તો અગર ચહ�રાન ેફ�રવવાથી તનેી 

ડોક એટલી વાકં� થાય ક� પોતાની ગરદનનો પાછલો 

�હસસો જોઈ શક�, તો તનેો �ુકમ ઉપર જણાવયા �જુબ 

�કબલાથી ફર� જવાવાળા �જુબ થશ.ે પણ અગર એટલી 

હદ �ધુી ડોક વાકં� ન થઈ હોય, અન ેજોનારન ેએમ જ 

જણાય ક� શર�રનો સામનેો �હસસો �કબલા ભણી છે તો 
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નમાઝ બાિતલ નહ� ગણાય, અલબ� એ કાયર મક�હ છે. 

(૬) નમાઝમા ં�ણી��ુન ેવાત કરવી નમાઝને 

બાિતલ કરશે, અગરચ ેએ વાતમા ંમાત એક જ 

અરરનો ઉપયોગ થયો હોય, અન ે એ એક 

અરરનો કોઈ અથર હોય, �મક� અરબીમા ં ‘ક�’નો 

અથર થાય છે પોતાની ‘સભંાળ રાખ, પોતાને 

બચાવ’ અથવા કોઈ એમ �છેુ ક� અરબીના 

�ળૂારરોમા ં બીજો અરર �ો છે અન ે કોઈ 

જવાબમા ં કહ� ‘બ’ે તો કારણ ક� એ અરરનો 

ભાવાથર છે, નમાઝમા ં તનેો ઉચચાર નમાઝને 
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બાિતલ કરશ.ે પણ જો ભાવાથર િવનાનો ઉચચાર 

હોય અન ે અગર બ ે યા એથી િવશષે અરરોથી 

બનલેો હોય, તો એહતીયાતની �એ નમાઝ 

બાિતલ કરશ.ે 

મસઅલદ ૧૧૪૧ : અગર કોઈ શખસ �લૂથી 

કોઈ એવો શબદ ઉચચાર� ક� � બ ેયા બથેી વ� ુઅરરોથી 

બનલેો હોય, તો અગરચ ે અથર ધરાવતો હોય, તો પણ 

નમાઝ બાિતલ નહ� થાય. પણ એહતીયાતની �એ જ�ર� 

છે ક� નમાઝ �રૂ� કયાર બાદ સજદ-એ-સહવ કર�. આ િવષે 

્લુાસો આગળ જતા ંઆવશે. 
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મસઅલદ ૧૧૪ર : ખાસંી ખાવી, ઓડકાર લવેો, 

નમાઝમા ં વાધંાજનક નથી, પણ એહતીયાત ે લા�ઝમની 

�એ નમાઝમા ં ઈખતીયારની હાલતમા ં િનસાસો ન �કુવો 

જોઈએ અન ે ‘અર�’ ક� ‘આહ’ �વા શબદો અગર કોઈ 

�ણી��ુન ેઉચચાર� તો નમાઝ બાિતલ થશ.ે 

મસઅલદ ૧૧૪૩ : અગર કોઈ શખસ કોઈ શબદ 

ક� વાકય ઝીકની િનયયતથી પડ�, �મક� ઝીકની િનયયતથી 

‘અલલાહો અકબર’ કહ�, પણ એન ે એવી ર�ત ે અવાજથી 

પડ� ક� �થી બી� શખસ�ુ ંકોઈ વાત તરફ ધયાન ખ�ચવા 

માગે તો તમેા ંવાધંો નથી. યા ઝીકની િનયયતથી ઉચચાર 
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કર�, અન ે�ણતો હોય ક� તમે કરવાથી કોઈ શખસ તનેા 

ઈરાદાન ેસમ� શકશ ેતો પણ વાધંો નથી.  પણ જો 

બીલ�ુલ ઝીકરની િનયયત ન કર�, અથવા બ ે નીયયતો 

ભગેી કર�, એટલ ે ક� ઝીકની પણ િનયયત હોય અને 

સામવેાળાન ે કાઈં સમ�વવાની િનયયત કર�, તો  તમેા ં

ઈશકાલ છે. 

મસઅલદ ૧૧૪૪ : વા�જબ સજદાની ચાર 

આયતો િસવાય નમાઝમા ં �ુરઆનની આયતો પડવી, 

�ુઆ કરવી વાધંાજનક નથી, પણ એહતીયાત ે�સુતહબ છે 

ક� અરબીમા ંજ �ુઆ કર�. 
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મસઅલદ ૧૧૪પ : અગર �રૂએ હમદ ક� બી� 

�રૂાની આયતો યા ઝીકન ેનમાઝમા ં�ણી��ુને વારંવાર 

દોહરાવ,ે અથવા એહતીયાતની �એ એ�ુ ં કર� ક� �થી 

ચીવટ�વૂરક સહ�હ ઉચચાર થાય, તો વાધંો નથી. પણ એ 

દોહરાવવામા ં ફર�ન ે ફર� પડાતી આયતોને નમાઝનો 

વધારાનો ભાગ ન સમ�. 

મસઅલદ ૧૧૪૬ : નમાઝની હાલતમા ંઈનસાને 

કોઈ ઉપર સલામ ન કરવી જોઈએ પણ જો કોઈ બીજો 

એન ે સલામ કર� તો જવાબ આપવો જ�ર� છે પણ એ 

જવાબ સલામ કરનારના શબદોમા ંજ હોવો જોઈએ. એટલે 
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ક� સલામ કરનાર� � ર�ત ેસલામ કર� હોય તમેા ંઉમરેો ન 

કર�, �મક� ‘સલા�નુ અલય�ુમ’ના જવાબમા ં ‘સલા�નુ 

અલય�ુમ વ રહમ�લુલાહ� વ બરકાતોહ’ ન કહ� બલક� જો 

સલામ કરનાર� ‘સલા�નુ અલય�ુમ’ કહ�ુ ં હોય તો 

એહતીયાત ે વા�જબની �એ જવાબમા ં ‘અલય�ુમ ક� 

અલયક’ન ેસલામ શબદની આગળ ન �કુ�. 

 એહતીયાત ે �સુતહબ એ છે ક� સલામ કરનાર� 

�ટલા શબદો ઉપયોગમા ં લીધા હોય જવાબમા ં એ જ 

શબદોનો ઉચચાર કર�. અગર એણ ે ‘સલા�નુ અલય�ુમ’ 

કહ�ુ ંહોય તો જવાબમા ં‘સલા�નુ અલય�ુમ’ કહ�, અન ેજો 
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એણ ે‘અસસલામો અલય�ુમ’ કહ�ુ ંહોય તો જવાબમા ંપણ 

‘અસસલામો અલય�ુમ’ કહ�. એવી જ ર�ત ે જો એણ ે

‘સલા�નુ અલયક’ ક�ુ ંહોય  તો એન ેએટલો જ જવાબ 

આપ ે પણ જો સલામ કરનાર� ‘અલય�ુ�સુસલામ’ કહ�ુ ં

હોય તો જવાબમા ંચાહ� એ ફ�ર કર� શકશ.ે  

મસઅલદ ૧૧૪૭ : સલામનો જવાબ, નમાઝની 

હાલતમા ં ક� એ િસવાયના સજંોગોમા,ં તરત જ આપવો 

જોઈએ. પણ અગર કોઈ �ણી ��ુને  યા �લૂી જવાથી 

સલામનો જવાબ દ�વામા ં એટલી  ઢ�લ કર� ક� હવ ે જો 

જવાબ આપે તો એ સલામનો જવાબ જ ન ગણી શકાય, 
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તો જો નમાઝની હાલતમા ંએ�ુ ંબને, તો જવાબ ન દ�વો 

જોઈએ, અન ે નમાઝ િસવાયની હાલત હોય તો એટલા 

િવલબં પછ� જવાબ દ�વો વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૧૧૪૮ : સલામનો જવાબ એવી ર�તે 

દ�વો જોઈએ ક� સલામ કરનાર તને ે સાભંળે, પણ જો 

સલામ કરનાર બહ�રો હોય, અથવા સલામ કરનાર સલામ 

કર�ન ેઝડપથી પસાર થઈ �ય, તો અગર હાથના ઈશારા 

િવગેર� થી તનેે જવાબ સમ�વી શકાય તો તમે કર�ુ ં

જ�ર� છે. પણ જો એ શ� ન હોય તો સામાનય સજંોગોમા ં

જવાબ દ�વો વા�જબ નથી, અન ે નમાઝની હાલતમા ં
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જવાબ દ�વો �એઝ નથી. 

મસઅલદ ૧૧૪૯ : વા�જબ છે ક� નમાઝ પડનાર 

સલામનો જવાબ સલામની િનયયતથી આપે, અન ે જો 

�ુઆની િનયયતથી જવાબ આપ ે તો પણ વાધંો નથી, 

એટલ ેક� ્દુા પાસ ેસલામ કરનારની સલામતી ઈચછે છે. 

મસઅલદ ૧૧પ૦ : અગર �ી ક� નામહેરમ ��ુષ 

અથવા સમજદાર બાળક ક� � સા�ં  નર� ુ સમ� શક�, 

નમાઝીને સલામ કર� તો નમાઝી ઉપર તનેો જવાબ દ�વો 

વા�જબ છે. જો �ી સલામ કરતી વખતે ‘સલા�નુ 

અલયક’ કહ�, તો તનેા જવાબમા ં‘સલા�નુ અલયક�’ કહ� 
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શક� છે, એટલ ે ક� નાર� �તીના સબંોધન માટ� ‘કાફ’ને 

કસરા (ઝરે) આપી શકશ.ે  

મસઅલદ ૧૧પ૧ : અગર નમાઝ પડનાર 

સલામનો જવાબ ન આપે, તો �નુહેગાર થશ,ે પણ તનેી 

નમાઝ બાિતલ નહ� થાય. 

મસઅલદ ૧૧પર : અગર કોઈ શખસ નમાઝ 

પડનારન ેગલત સલામ કર�, ક� � સલામ ન ગણી શકાય, 

તો જવાબ દ�વો �ઈઝ નથી. 

મસઅલદ ૧૧પ૩ : જો સલામ કરનાર ઠઠા 

મશકર�મા ંસલામ કર� તો તનેો જવાબ દ�વો વા�જબ નથી 
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અન ે ગેર��ુસલમ �ી ક� ��ુષ અગર �ઝમમી ન હોય, તો 

તનેો સલામનો જવાબ દ��ુ ંવા�જબ નથી અન ેજો �ઝમમી 

હોય તો એહતીયાત ે વા�જબની �એ જવાબમા ંફકત 

‘અલયક’ કહ��ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ૧૧પ૪ : અગર સલામ કરનાર હાજર 

રહ�લા અસખંય લોકો ઉપર સલામ કર�, તો દર�ક ઉપર 

જવાબ દ�વો વા�જબ છે. પણ જો એમાનંો એક જવાબ દઈ 

દ�એ તો કાફ� ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧૧પપ : અગર કોઈ શખસ અ�કુ 

લોકો ઉપર સલામ કર�, અન ેએ સલામનો જવાબ એવો 
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શખસ આપે ક� �ન ેસલામ કરનાર� �રુાદ લીધો ન હોય, 

તો એ લોકો ઉપર સલામનો જવાબ દ�વો વા�જબ રહ�શ.ે 

મસઅલદ ૧૧પ૬ : અગર કોઈ શખસ અ�કુ 

લોકો ઉપર સલામ કર�, અન ે એમના વચચ ે એક શખસ 

નમાઝમા ં મશ�લુ હોય, � શક કર� ક� સલામ કરનાર� 

સલામ કરતી વળેા તને ેપણ શામીલ કય� હતો ક� નહ�, 

તો તનેા માટ� �ુકમ છે ક� જવાબ ન આપે. એવી જ ર�ત ે

જો એ �ણતો હોય ક� એન ેપણ શામીલ કય� હતો, પણ 

બી� કોઈએ જવાબ દ�ધો છે, તો જવાબ ન દ�વો જોઈએ. 

અલબ� જો એ �ણતો હોય ક� સલામ કરનાર� એન ેપણ 
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શામીલ કય� હતો, અન ેકોઈએ જવાબ આ્યો નથી, તો 

પછ� તનેા માટ� જ�ર� છે ક� જવાબ આપે. 

મસઅલદ ૧૧પ૭ : સલામ કરવી �સુતહબ છે, 

અન ેખાસ તાક�દ કરવામા ંઆવી છે ક� � સવાર હોય તે 

પગે ચાલનારા ઉપર, � ઊભો હોય ત ેબઠે�લા ઉપર અને 

� નાના હોય ત ે��ુગર ઉપર સલામ કર�. 

મસઅલદ ૧૧પ૮ : અગર બ ેજણ એકબી�ને 

એક� સાથ ે સલામ કર�, તો એહતીયાત ે વા�જબની �એ 

બનંએે એકબી�ના સલામનો જવાબ આપવો જોઈએ. 

મસઅલદ ૧૧પ૯ : નમાઝ િસવાયના સજંોગમા ં
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�સુતહબ છે ક� સલામનો જવાબ સલામ કરતા વ� ુબહેતર 

ર�ત ેઆપ.ે દાખલા તર�ક� જો કોઈ ‘સલા�નુ અલય�ુમ’ 

કહ�, તો જવાબમા ં‘સલા�નુ અલય�ુમ વરહમ�લુલાહ’ કહ�. 

(૭) નમાઝમા ં�ણી જોઈને  અવાજથી હસવાથી 

નમાઝ બાિતલ થાય છે; અન ે અગર હાસયનો 

સજંોગ ઈખતીયારથી સ�રવવામા ં આવલેો હોય, 

તો બકેા� ુ થઈન ે બઈેખતીયાર હસવાવાળાની 

નમાઝ પણ બાિતલ ગણાશે. બલક� એહતીયાત એ 

છે ક� જો હાસયનો સજંોગ ઈખતીયારથી સ�રયો ન 

હોય તો પણ અવાજથી હસવાથી નમાઝ બાિતલ 
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થશ.ે પણ અગર કોઈ �લૂથી અવાજથી હસે, 

અથવા �ણી ��ુને  અવાજ વગર�ુ ંહાસય કર�, 

તો નમાઝ સહ�હ છે. 

મસઅલદ ૧૧૬૦ : અગર  કોઈ માણસ હાસયના 

અવાજન ેરોકવાનો પયતન કર�, અન ેતમે કરવા જતા ંતનેી 

હાલત બદલે, �મક� ચહ�રાનો રંગ લાલ થઈ �ય, તો 

એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� ફર�થી નમાઝ પડ�. 

(૮) એહતીયાતે વા�જબની �એ નમાઝમા ં�ુનયવી 

કારણોસર અવાજથી યા વગર અવા� રડવાથી 

નમાઝ બાિતલ થાય છે. પણ અગર કોઈ શખસ 
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્દુાના ખોફથી અથવા આખરેતના ખયાલથી રડ�, 

ચાહ� એ રડ�ુ ંઅવાજથી હોય યા અવાજ વગર 

હોય, તનેી નમાઝ સહ�હ છે. બલક� એ રડ�ુ ંશપેઠ 

કાય�મા ંગણાશે. 

(૯) કોઈ પણ એ�ુ ંકાયર �ન ેપ�રણામ ેનમાઝની 

�રૂત બદલી �ય, �મક�, પોતાન ે પખંો કરવો 

વી. તો એ �ણી ��ુને કર� અથવા �લૂી જઈને 

કર�, નમાઝ બાિતલ થશ.ે અલબ�, અ�કુ એ�ુ ં

કામ ક� �થી નમાઝની �રૂત બદલતી નથી, 

�મક� હાથથી કોઈ �ખુતસર ઈશારો કરવાથી 
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નમાઝ બાિતલ નહ� થાય. 

મસઅલદ ૧૧૬૧ : અગર કોઈ શખસ નમાઝ 

દરમયાન એટલી ખામોશી ધારણ કર� ક� જોનાર એમ સમ� 

ક� નમાઝની હાલતમા ંનથી, તો નમાઝ બાિતલ થશ.ે 

મસઅલદ ૧૧૬ર : અગર કોઈ માણસ નમાઝ 

દરમયાન �રૂત બદલી શક� એ�ુ ં કાયર ��મ આપ,ે 

અથવા લાબંી �દુત �ધુી શાતં રહ�, અન ેપછ� શક કર� ક� 

નમાઝની �રૂત બદલી ગઈ ક� નહ�, તો એના માટ� �ુકમ 

છે ક� ફર�થી નમાઝ પડ�, પણ બહેતર એ છે ક� એ 

નમાઝન ે�રૂ� કયાર બાદ બી�વાર અદા કર�. 
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(૧૦) નમાઝ દરમયાન એવી ર�ત ેખા�ુ ંપી�ુ ંક� 

એ�ુ ં વતારય (લાગે)  ક� �ણ ે નમાઝ પડ� રહો 

નથી, ચાહ� �ણી��ુન ેકર� યા �લૂી જઈને કર�, 

એ નમાઝ બાિતલ ગણાશે. 

પણ અગર કોઈ શખસ રોઝો રાખવા માગંતો હોય, 

અન ે �બુહ� સા�દક થાય એથી પહ�લા કોઈ 

�સુતહબ નમાઝ દરમયાન એન ેતરસ લાગે, અને 

એન ેએવી બીક હોય ક� નમાઝ �રૂ� થતા ં�બુહ� 

સા�દકનો સમય આવી પહ�ચશે, તો અગર પાણી 

બ-ેતણ કદમ �ૂર હોય તો નમાઝ દરમયાન પાણી 
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પી શક� છે. પણ તમે કરવા જતા નમાઝને 

બાિતલ કરનાર કોઈ કાયર ન કર�, �મક� �કબલાથી 

મો�ંુ ન ફ�રવ.ે 

મસઅલદ ૧૧૬૩ : અગર કોઈ શખસ 

�ણી��ુને નમાઝ દરમયાન ખાય યા પીએ, અને 

નમાઝની �રૂત ન બદલવા પામ,ે તો પણ એહતીયાતે 

વા�જબની �એ નમાઝ ફર�થી પઢશ ેઅન ેમવાલાતમા ંફ�ર 

પઢ� તો પણ નમાઝ ફર�થી પઢવી જોઈએ. 

મસઅલદ ૧૧૬૪ : અગર નમાઝ દરમયાન 

મોઢામા ં ક� દાતંમા ં રહ� ગય�ેુ ં અનાજ ઉતાર� લય ે તો 
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નમાઝ બાિતલ નથી. એવી જ ર�ત ેસાકર ક� ખાડંની ઝીણી 

કણો રહ� ગઈ હોય, � ધીમ ેધીમ ેઓગળ�ને ગળાની નીચ ે

ઉતર� �ય, એથી નમાઝ બાિતલ નહ� થાય. 

(૧૧) અગર કોઈને બ ે રકાતવાળ� નમાઝ, તણ 

રકાતવાળ� નમાઝ, અન ે ચાર રકાતવાળ� 

નમાઝની પહ�લી બ ે રકાતોમા,ં રકાતની સખંયા 

બારામા ં શક થાય, અન ે એ �ૂર ન થાય, તો 

નમાઝ બાિતલ છે. 

(૧ર) ( અ) અગર કોઈ શખસ �કની વા�જબ 

અમલ �ણીજોઈન ેયા �લૂી જવાથી ન બ�વી 
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લાવ.ે 

(બ) યા � વા�જબ �કની નથી તને ે�ણીજોઈને 

�કૂ� આપ.ે 

(ક) યા નમાઝમા ં�ણીજોઈને કાઈં વધારો કર�. 

તો નમાઝ બાિતલ થશે, એવી જ ર�તે અગર 

�કની વા�જબ અમલમા ં�લૂ થી વધારો કર�, 

એટલ ે ક� એક રકાતના ��ૂઅ ક� બ ે સજદામા ં

�લૂથી ઉમરેો કર�, તો એહતીયાત ેવા�જબની �એ 

તનેી નમાઝ બાિતલ છે. પણ �લૂથી અગર કોઈ 

તકબીર�લુ એહરામ વ� ુ બ�વી લાવે તો 
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નમાઝ બાિતલ નહ� થાય. 

મસઅલદ ૧૧૬પ : અગર કોઈ શખસ નમાઝ 

�રૂ� કયાર બાદ શક કર� ક� નમાઝ પડતી વખત ે એણે 

નમાઝન ે તોડનાર કોઈ કાયર �ુ� હ� ુ ં ક� નહ�, તો એની 

નમાઝ સહ�હ છે. 
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તે વસ�ઓુ � નમાઝમા ંમક�� છે 

મસઅલદ ૧૧૬૬ : નીચ ે જણાવલેા કાય� 

નમાઝમા ંમક�હ છે : 

(૧) નમાઝમા ં પોતાનો ચહ�રો જમણી યા ડાબી 

તરફ વાળવો, અગરચ ે એમ ન કહ� શકાય ક� 

�કબલાથી ફર� ગયો છે ; કારણ ક� જો એમ થાય 

તો ઉપર જણાવી ગયા તમે નમાઝ બાિતલ થશ.ે 

(ર) નમાઝમા ં પોતાની �ખો બધં રાખવી, 

અથવા જમણા ડાબા તરફ ડોળા ંફ�રવવા. 

(૩) પોતાની દાઢ� ક� હાથો સાથે રમત કરવી. 
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(૪) બનં ે હાથોની �ગળ�ઓ એકમકેમા ં પસાર 

કરવી. 

(પ) �ુકં�ુ.ં 

(૬) �ુરઆન, કોઈ �સુતક યા વ�ટ� ઉપર 

કોતર�લા ંક� લખલેા ંલખાણો વાચંવા. 

(૭) અલહમદ ક� �રૂો પડતી વળેા કોઈની 

વાતચીત સાભંળવા મૌન ધારણ કર�ુ.ં 

(૮) દર�ક એ કાયર � નમાઝમા ં ્�ુઅુ અન ે

્�ુઅ ( િવનમતા, અલલાહનો ખૌફ) થી િવ�દ 

હોય, ત�ેુ ં��મ દ��ુ.ં 
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મસઅલદ ૧૧૬૭ : જયાર� ઈનસાનને �ઘ 

આવતી હોય, અન ેએ જયાર� પશેાબ ક� પાયખાનાને રોક� 

રહો હોય, તયાર� એવી હાલતમા ંનમાઝ પડવી મક�હ છે. 

એવી જ ર�તે એવા તગં મો�ં પહ�રવા ક� � પગને 

દબાવ,ે મક�હ છે. એ િસવાય અનય મક�હ બાબતોનો 

ઉલલખે ્લુાસાવાર ક�તાબોમા ંછે. 
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એવા પસગંદ ક� �મા ંવા�જહ નમાઝ તદડ� શકાય 

છે. 

મસઅલદ ૧૧૬૮ : એહતીયાત ે વા�જબની �એ 

ઈખતીયારની હાલતમા ંવા�જબ નમાઝને તોડવી હરામ છે, 

પણ �ન, માલની હ�ફાઝત માટ�, અથવા �ન, માલની 

�કુસાની રોકવા માટ� એમ કર� તો વાધંો નથી. બલક� એ 

દ�ની અન ે �ુનયવી સજંોગ મહતવની ઝીમમદેાર� નમાઝ 

પડનાર ઉપર હોય, ત ેજો આવી પડ� તો નમાઝને તોડ� 

શક� છે. 

મસઅલદ ૧૧૬૯ : અગર પોતાની �નની 
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હ�ફાઝત, અથવા �ની હ�ફાઝત તનેા ઉપર વા�જબ છે, 

અથવા એ માલ ક� ��ુ ંરરણ વા�જબ હોય, ત ેનમાઝને 

તોડયા િવના શ� ન હોય, તો નમાઝને તોડવી જોઈએ. 

મસઅલદ ૧૧૭૦ : જયાર� નમાઝના ટાઈમમા ં

�રૂ� �ુ�ંઈશ હોય, અન ેકોઈ શખસ નમાઝ પડ� રહો હોય 

તયાર� કોઈ લણેદાર પોતા�ુ ંલ�ેુ ંમાગેં તો જો  નમાઝની 

હાલતમા ંઅદા કર� શકતો હોય તો એ જ હાલતમા ંઅદા 

કર�ુ ં જોઈએ. અન ે જો નમાઝને તોડયા િવના કરજ 

ભરપાઈ કર�ુ ં �મુક�ન ન હોય, તો જ�ર� છે  નમાઝને 

તોડ�ન ેકરજ અદા કર�, અન ેપછ� નમાઝ પડ�. 
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મસઅલદ ૧૧૭૧ : અગર નમાઝ દરમયાન 

ખબર પડ� ક� મ�સજદ ન�સ થઈ છે, અન ેનમાઝનો સમય 

તગં હોય, તો પથમ નમાઝ �રૂ� કર� અન ે જો સમય 

�રૂતો હોય અન ે મ�સજદને પાક કરવા જતા ં નમાઝની 

�રૂત ન બદલતી હોય, તો એ જ �સથિતમા ં એટલ ે ક� 

નમાઝની હાલતમા ં જ મ�સજદને પાક કર�, અન ે નમાઝ 

�રૂ� કર�. 

પણ જો પાક કરવા જતા ંનમાઝની �રૂત બદલી 

જતી હોય, તો અગરચ ેનમાઝ બાદ મ�સજદને પાક કર�ુ ં

શ� હોય તો પણ નમાઝને તોડવી �ઈઝ છે, પણ જો 
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એન ેલાગે ક� નમાઝ બાદ મ�સજદને પાક કર�ુ ંશ� નહ� 

થાય, તો જ�ર� છે ક� નમાઝન ેતોડ� મ�સજદની તહારત 

કર�, અન ેતયાર બાદ નમાઝ પડ�. 

મસઅલદ ૧૧૭ર : � સજંોગમા ંનમાઝ તોડવી 

જ�ર� છે, અગર કોઈ પોતાની નમાઝ �રૂ� કર�, તો 

�નુહેગાર ગણાશે પણ તનેી નમાઝ સહ�હ છે. જો ક� 

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� ફર�થી નમાઝ પડ�. 

મસઅલદ ૧૧૭૩ : અગર નમાઝમા ં �કરાઅત 

શ� કયાર પહ�લા અથવા ��ૂઅમા ંગયા પહ�લા ંકોઈન ેયાદ 

આવ ેક� અઝાન અન ેએકામહ અથવા એકામહ �લૂી ગયો 
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છે, તો અગર નમાઝના ટાઈમમા ંહ� �ુ�ંઈશ હોય તો 

�સુતહબ છે ક� તનેા માટ� નમાઝને તોડ�. બલક� નમાઝ �રૂ� 

કયાર પહ�લા કોઈ પણ સમય ે યાદ આવ ે ક� અઝાન, 

એકામહ �લૂી ગયો હતો, તો �સુતહબ છે ક� તનેા માટ� 

નમાઝન ેતોડ�. 
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શ� યાત 

 શ��યાત નમાઝના રર પકારો છે, �માથી સાત 

એવા છે ક� �ને પ�રણામે નમાઝ બાિતલ થાય છે, અન ેછ 

એવા છે ક� �ના માટ� દરકાર ન કરવી જોઈએ, અન ેનવ 

પકાર એવા છે ક� � સહ�હ ગણાય છે. 
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� શકતી નમાઝ હાિતલ તાય છે. 

મસઅલદ ૧૧૭૪ : નમાઝન ે બાિતલ કરનાર 

શક નીચ ે�જુબ છે : 

(૧) બ ેરકાતવાળ� વા�જબ નમાઝ, �મક� નમાઝ ે

�બુહ અથવા �સુાફર�ની કસર નમાઝમા ં જો 

રકાતની સખંયા િવષે શક થાય તો નમાઝ 

બાિતલ છે, પણ �સુતહબ નમાઝો અને નમાઝ 

ઈહતયેાતમા ં જો એવો શક થાય તો નમાઝને 

બાિતલ નહ� કર�. 

(ર) તણ રકાતવાળ� નમાઝમા ં રકાતની સખંયા 
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બારામા ંશક. 

(૩) ચાર રકાતવાળ� નમાઝમા ંઅગર કોઈ શક 

કર� ક� એક રકાત પડ� છે યા એથી વધાર�, તો 

નમાઝ બાિતલ છે. 

(૪) ચાર રકાતવાળ� નમાઝમા ં બી� સજદામા ં

દાખલ થયા પહ�લા અગર કોઈ શક કર� ક� બ ે

રકાત પડ� છે યા એથી વધાર�, તો નમાઝ 

બાિતલ છે. 

(પ) અગર શક કર� ક� બ ેરકાત પડ� છે યા પાચં, 

અથવા બે પડ� છે ક� પાચંથી વધાર�, તો નમાઝ 
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બાિતલ છે. 

(૬) અગર શક કર� ક� તણ રકાત પડ� છે ક� છ 

અથવા તણ પડ� છે ક� છ થી વધાર�, તો નમાઝ 

બાિતલ છે. 

(૭) અગર શક થાય ક� ચાર રકાત પડ� છે ક� છ, 

અથવા છ થી વધાર� તો નમાઝ બાિતલ છે; �નો 

્લુાસો આગળ જતા ંઆવશે. 

મસઅલદ ૧૧૭પ : અગર કોઈ શખસ નમાઝ 

દરમયાન નમાઝન ેબાિતલ કરનાર� ઉપરોકત શ��યાતમા ં

�બુતલેા થાય, તો બહેતર એ છે ક� તરત જ નમાઝને 
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તોડ� ન નાખ ે બલક� એટલો સમય િવચાર કર� ક� �થી 

નમાઝની �રૂત બદલી �ય, અથવા યક�ન ક� �મુાન 

હાિંસલ કરવાથી નાઉમદે થઈ �ય. 
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તે શક �ની પરવા ન કરવી જદઈએ 

મસઅલદ ૧૧૭૬ : � શકની દરકાર ન કરવી 

જોઈએ, એ નીચ ે�જુબ છે : 

(૧) એ બાબતસર શક, �ન ે બ�વી લાવવાનો 

સમય વીતી ગયો હોય, �મક�, ��ૂઅમા ંશક કર� ક� 

�રૂએ અલહમદ પડયો છે ક� નહ�. 

(ર) નમાઝની સલામ પડ� લીધા બાદ શક. 

(૩) નમાઝનો ટાઈમ વીતી ગયા બાદ શક. 

(૪) કસી�શશક, એટલ ે ક� હદ ઉપરાતં શક 

કરનારનો શક. 
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(પ) જમાઅતની નમાઝ પડાવનાર ઈમામ અગર 

રકાતની સખંયા િવષ ે શક કર�, અન ેમા�મૂ એ 

સખંયા �ણતો હોય તો ઈમામ પોતાના શકની 

દરકાર નહ� કર�. એવી જ ર�ત ેમા�મુન ેશક હોય, 

પણ ઈમામને ગણતીની ખાતી હોય, તો મા�મૂ 

પોતાના શકને સથાન નહ� આપ.ે 

(૬) �સુતહબ નમાઝોમા ં અન ે નમાઝે 

એહતીયાતમા ંશક. 
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(૧) તે વસ�મુા ંશક �નદ સમય વીતી ગયદ �દય 

મસઅલદ ૧૧૭૭ : અગર નમાઝ દરમયાન શક 

કર� ક� કોઈ વા�જબ કાયર બ�વી લાવયો છે ક� નહ�, �મક� 

શક કર� ક� �રૂએ અલહમદ પડ� �કૂયો છે ક� નહ�, તો 

અગર એ પછ�નો અમલ બ�વી લાવી રહો હોય, � 

અમલ �ણી��ુને. અલહમદને તકર કર�ન ે બ�વવાની 

શર�અત ર� ન આપતી હોય, �મક� બીજો �રૂો પડ� રહો 

હોય અન ેએ દરમયાન શક કર� ક� અલહમદનો �રૂો પડ� 

��ૂો છે ક� નહ�, તો એ શકની દરકાર નહ� કર�, એ 

િસવાયના સજંોગમા ં� બાબતસર શક ઉતપ�ી  થાય તનેે 
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��મ આપ�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ૧૧૭૮ : અગર કોઈ એક આયત 

પડતી વખત ેશક કર� ક� એનાથી પહ�લાની આયત પડ� 

હતી ક� નહ�, યા આયતના છેલલા �હસસાને પડતી વખતે 

શક કર� ક� શ�ના �હસસાન ેપડ� ��ૂો છે ક� નહ�, તો એ 

શકન ેસથાન ન આપ�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ૧૧૭૯ : અગર ��ૂઅ યા સજદા પછ� 

શક કર� ક� તનેે લગતા ંવા�જબ કામોને ��મ આપી 

��ૂો ક� નહ�, �મક� શક કર� ક� �ઝક પડયો ક� નહ�, 

અથવા શર�ર �સથર હ� ુ ંક� નહ�, તો એવા શકની દરકાર 
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ન કર�. 

મસઅલદ ૧૧૮૦ : જયાર� સજદામા ં જઈ રહો 

હોય તયાર� જો શક આવે ક� ��ૂઅ કર� ��ૂો ક� નહ�, 

અથવા ��ૂઅ બાદ ઉભો રહો હતો ક� નહ�, તો એવા શકનો 

ભરોસો ન કર�. 

મસઅલદ ૧૧૮૧ : અગર ઉભા થતી વખતે શક 

કર� ક� સજદો યા તશહ�ુદ અદા કય� હતો ક� નહ�, તો 

એવા શકની દરકાર નહ� કર�. 

મસઅલદ ૧૧૮ર : � શખસ બઠેા-બઠેા યા �તૂા-

�તૂા નમાઝ પડ� રહો હોય, તને ે �કરઅત યા તસબીહાતે 
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અરબા પડતી વખત ેશક થાય ક� સજદા અથવા તશહ�ુદ 

બ�વી લાવયો છે ક� નહ�, તો પોતાના શકની દરકાર નહ� 

કર�; પણ  અગર �કરઅત અથવા તસબીહાતે અરબા 

પડવા�ુ ંશ� ંકર� એથી પહ�લા શક �ગે, તો � બારામા ં

શક હોય તનેે બ�વી લાવ.ે 

મસઅલદ ૧૧૮૩ : અગર કોઈ શખસન ેશક થાય 

ક� કોઈ �કની અમલ બ�વી લાવયો છે ક� નહ�, તો અગર 

એના પછ�ના અમલ �ધુી પહ�ચી ન ગયો હોય તો એ 

�કની અમલ બ�વી લાવ.ે �મક� તશહ�ુદ શ� કયાર 

પહ�લા શક થાય ક� સજદાઓ બ�વી લાવયો છે ક� નહ�, 
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તો સજદાઓ બ�વી લાવ ેપણ જો તમે કયાર બાદ એને 

ખાતી થઈ �ય ક� અગાઉએ જ �કન બ�વી ��ૂો હતો. 

તો �કની અમલમા ંવધારો થઈ જવાના કારણ ેએહતીયાત ે

લા�ઝમની �એ એની નમાઝ બાિતલ ગણાશે. 

મસઅલદ ૧૧૮૪ : અગર કોઈ શખસ શક કર� ક� 

કોઈ એવો અમલ � વા�જબ �કન નથી, તને ે બ�વી 

�કૂયો છે ક� નહ�, તો અગર તનેા પછ�ના અમલ �ધુી ન 

પહ�ચયો હોય તો એ અમલ બ�વી લાવ,ે �મક� બી� 

�રૂાની શ�આત કયાર પહ�લા શક થાય ક� �રૂએ અલહમદ 

પડ� �કૂયો છે ક� નહ�, તો �રૂએ અલહમદ પડ� લીએ અને 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1114 

અગર એમ કયાર પછ� ખાતી થાય ક� એ જ અમલ બ�વી 

�કૂયો હોત, તો એ અમલ વા�જબ �કન ન હોવાન ેકારણે 

નમાઝ સહ�હ રહ�શ.ે 

મસઅલદ ૧૧૮પ : અગર કોઈ શખસ નમાઝમા ં

શક કર� ક� કોઈ �કની અમલ બ�વી લાવયો છે ક� નહ�, 

�મક� તશહ�ુદ પડ� રહો હોય તયાર� શક આવે ક� 

સજદાઓ કર� �કૂયો છે ક� નહ�, તો એવા શક ઉપર 

ભરોસો નહ� રાખ.ે પણ તયાર બાદ એન ેયાદ આવ ેઅને 

ખાતી થાય ક� એ સજદાઓ બ�વી લાવયો ન હોત, તો 

અગર તયાર પછ�ના કોઈ બી� �કનમા ંદાખલ ન થયો 
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હોય, તો એ સજદાઓ બ�વી લાવે.અન ે એ પછ�ના 

�કનમા ંદાખલ થઈ ગયો હોય તો એહતીયાત ેલા�ઝમની 

�એ તનેી નમાઝ બાિતલ છે. દાખલા તર�ક�, અગર એ 

પછ�ની રકાતના ��ૂઅ પહ�લા યાદ આવકે� સજદાઓ 

બ�વી લાવયો નથી, તો સજદાઓ બ�વી લાવશે, 

પણજો �કનમા ંયા એ બાદ યાદ આવે તો ઉપર જણાવી 

ગયા છ�એ તમે તનેી નમાઝ બાિતલ ગણાશે. 

મસઅલદ ૧૧૮૬ : અગર એવા અમલની 

અદાયગી િવષે શક કર� ક� � �કન નથી, તો અગર એ 

પછ�ના અમલની શ�આત કર� �કૂયો હોય, તો પોતાની 
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એ શકંાની દરકાર નહ� કર�. �મક�, બીજો �રૂો પડ� રહો 

હોય, અન ેશક કર� ક� અલહમદ પડયો હતો ક� નહ�, તો એ 

શકન ેસથાન આપશ ેનહ�. પણ જો પછ�થી યાદ આવે અને 

ખાતી થાય ક� �રુએ અલહમદ પડયો નથી, તો જો કોઈ 

�કનમા ંદાખલ થયો હોય, તો �રૂએ અલહમદ પડ� લીએ, 

અન ેજો �કનમા ંદાખલ ન થઈ ગયો હોય, તો પણ એની 

નમાઝ સહ�હ ગણાશ.ે ્લુાસો એ ક� �મક�, અગર 

ઈનસાનને �ુ�તૂ મા ં યાદ આવ ે ક� �રૂએ અલહમદ નથી 

પડયો, તો પડ� લ�ેુ ં જ�ર� છે, અન ે જો ��ૂઅ મા ં યાદ 

આવે, તો તનેી નમાઝ સહ�હ છે. 
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મસઅલદ ૧૧૮૭ : અગર કોઈ શખસ શક કર� ક� 

નમાઝની સલામ પડ� છે ક� નહ�, તો અગર તઅક�બાત 

શ� કર� �કૂયો હોય, યા બી� નમાઝ પડ� રહો હોય, યા 

એ�ુ ં કાયર ��મ આપી �કૂયો હોય ક� �ન ે કારણે 

નમાઝની �રૂત બદલતા ંનમાઝની હાલત બાક� ન રહ� 

હોય, તો એવા સજંોગમા ંશકની દરકાર નહ� કર�. પણ જો 

ઉપરોકત કોઈ કાયર હ� શ� ન �ુ� હોય તો સલામ પડવી 

જોઈએ. અને જો શક કર� � સલામ પડ� છે એ �ુરસત 

અન ેસહ�હ હતી ક� નહ�, તો ગમે એ મવકા ઉપર એ શક 

થાય, તનેો ભરોસો કરશ ેનહ�. 
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(ર) સલામ પછ� શક 

મસઅલદ ૧૧૮૮ : અગર સલામ વાળયા બાદ 

કોઈ શક કર� ક� એની નમાઝ સહ�હ હતી ક� નહ�, �મક� 

શક કર� ક� ��ૂઅ બ�વી લાવયો હતો ક� નહ�, અથવા ચાર 

રકાતવાળ� નમાઝની સલામ પઢયા બાદ શક કર� ક� ચાર 

રકાત પઢ� હતી ક� પાચં, તો એવા શકન ે સથાન આપશે 

નહ�. 

 પરં� ુજો શક એવા પકારનો થાય ક� એના બનં ે

િવકલપ બાિતલ હોય, �મક� ચાર રકાતવાળ� નમાઝના 

સલામ બાદ શકંા થાય ક� તણ રકાત પડ� હતી ક� પાચં, 
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તો નમાઝ બાિતલ છે. 
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(૩) સમય િવતયા પછ� શક 

મસઅલદ ૧૧૮૯ : જો નમાઝનો સમય વીતી 

ગયા બાદ કોઈ શક કર� ક� નમાઝ પડ� હતી ક� નહ�, 

અથવા એવો �મુાન થાય ક� કદાચ નથી પડ�, તો એ 

નમાઝ પડવી જ�ર� નથી. પણ સમય વીતી ગયા પહ�લા 

શક કર� ક� નમાઝ પડ� છે ક� નહ� તો અગરચ ે એવો 

�મુાન રહ� ક� પડ� લીધી હશ.ે તો પણ નમાઝ પડવી 

જોઈએ. 

મસઅલદ ૧૧૯૦ : સમય વીતી ગયા બાદ 

કોઈન ેશક થાય ક� એણ ેનમાઝ સહ�હ પડ� હતી ક� નહ�, 
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તો એ શકની દરકાર ન કર�. 

મસઅલદ ૧૧૯૧ : નમાઝ ેઝોહર અન ેઅસરનો 

સમય વીતી ગયા બાદ કોઈન ે એટ�ુ ં યાદ રહ� ક� એણ ે

ચાર રકાત નમાઝ પડ� હતી, પણ એ ન�� ન કર� શક� ક� 

ઝોહરની િનયયતથી પડ� હતી ક� અસરની િનયયતથી, તો 

એવા શખસ ેચાર રકાત કઝા દ�વી જોઈએ, અન ે િનયયત 

એમ કર� ક� � એના ઝીમમા ઉપર વા�જબ નમાઝ રહ� ગઈ 

છે, એ પડ� રહો છે. 

મસઅલદ ૧૧૯ર : અગર મગ�રબ અન ેઈશાનો 

સમય વીતી ગયા બાદ કો�ન ેએટ�ુ ંયાદ હોય ક� એક 
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નમાઝ પડ� હતી, પણ એ યાદ ન હોય ક� તણ રકાતવાળ� 

નમાઝ પડ� હતી ક� ચાર રકાતવાળ�, તો એવા સજંોગમા ં

એ મગ�રબ અને ઈશા બનંનેી કઝા આપશ.ે 
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(૪) કસી�શશક (એ શખસ ક� � �દ ઉપરાતં શક 

કરતદ �દય) 

મસઅલદ ૧૧૯૩ : હદથી િવશષે શક કરનારને 

‘કસી�શશક’ કહ�વાય છે. એટલ ેક� સાધારણ અન ેસામાનય 

લોકો કરતા ંવ� ુશક કરતો હોય, ચાહ� એ કોઈ માનિસક 

તકલીફન ેકારણ ેહોય ક� ન હોય. અગર માનિસક તકલીફ 

ક� ભમ ન હોય, અન ેછતાયં દર તણ નમાઝમા ંઓછામા ં

ઓ� ં એક વાર શકમા ં ગીરફતાર થતો હોય, તો આવો 

માણસ પોતાના શક ઉપર ભરોસો ન કર�. 

મસઅલદ ૧૧૯૪ : ‘કસી�શશક’ માટ� �ુકમ એ છે 
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ક� નમાઝના ભાગોની અદાયગી બારામા ં શકમદં થાયપ 

તો એમ જ ફ�સલો કર� ક� બ�વી લાવયો છે. �મક�, જો શક 

કર� ક� ��ૂઅ બ�વી લાવયો હતો ક� નહ�, તો એમ સમ� ક� 

બ�વી લાવયો છે. અને જો એવો શક કર� ક� એ�ુ ં કોઈ 

કાયર �ુ� હ� ુ ંક� નહ�, ક� �ન ેકારણ ેનમાઝ બાિતલ થતી 

હોય, તો એમ સમ� ક� એણ ેએ�ુ ંકાઈં �ુ� નથી. �મક� 

શક કર� ક� નમાઝે �બુહની બ ેરકાત પડ� હતી ક� તણ, તો 

ફ�સલો કર� ક� બ ેરકાત પડ� હતી. 

મસઅલદ ૧૧૯પ : અગર કોઈ શખસ નમાઝના 

ફકત એક જ અમલમા ં હમંશે શકમદં થતો હોય, એટલ ે
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�ધુી ક� માત એ અમલ �રુતો જ ‘કસી�શશક’ ગણાય, તો 

નમાઝની બી� બાબતોમા ં જો શક આવ ે તો એમા ં

‘કસી�શશક’ પમાણે નહ� વત�, બલક� એ શક િવષે � �ુકમ 

હશ ેએ �જુબ અમલ કરશ.ે દાખલા તર�ક� એ સજદામા ંજ 

‘કસી�શશક’ હોય, તો જયાર� ��ૂઅ બારામા ંશક થાય તો 

તનેા �ુકમ �જુબ અમલ કરશે. એટલ ે ક� જો સજદામા ં

દાખલ ન થયો હોય તો ��ૂઅ બ�વી લાવશ,ે અન ેજો 

સજદા �ધુી પહ�ચી ગયો હોય તો એ શકની દરકાર નહ� 

કર�. 

મસઅલદ ૧૧૯૬ : અગર કોઈ શખસ એક જ 
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નમાઝમા ં વ� ુ શક કરતો હોય, �મક� ઝોહરમા ં જ વ� ુ

શકમદં થતો હોય, તો અગર બી� નમાઝ, �મક� નમાઝે 

અસરમા ંશકંા ઉપ�સથત થાય તો શક માટ� � અહકામ છે 

ત ે�જુબ અમલ કરશ.ે 

મસઅલદ ૧૧૯૭ : અગર કોઈ શખસ કોઈ ખાસ 

જગયાએ નમાઝ પડ� તયાર� વ� ુ શક કરતો હોય, તો એ 

િસવાયની જગયાએ  નમાઝ પડતી વખતે શક આવ ે તો 

તનેા �ુકમો �જુબ અમલ કરશ.ે 

મસઅલદ ૧૧૯૮ : અગર કોઈ શખસન ે એવો 

શક �ગે ક� આયા એ ‘કસી�શશક’ છે ક� નહ�, તો એવો 
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શખસ શકના �ુકમો પમાણે અમલ કરશે અન ે� માણસ 

ખર�ખર ‘કસી�શશક’ હોય, તને ેજયા ં�ધુી યક�ન ન થાય 

ક� એની હાલત �ધુર�ન ેસાધારણ લોકો �વી થઈ ગઈ છે, 

તયા ં�ધુી પોતાના શકની દરકાર નહ� કર�. 

મસઅલદ ૧૧૯૯ : અગર ‘કસી�શશક’ન ે શક 

થાય ક� કોઈ �કની અમલ બ�વી લાવયો છે ક� નહ�, તો 

એ શકની દરકાર નહ� કર� પણ જો પછ�થી એન ેયક�ન 

થાય ક� એ �કની અમલ �કૂ� ગયો હતો, તો જો એ 

પછ�ના �કની અમલમા ં દાખલ ન થયો હોય, તો એને 

બ�વી લાવ�ુ ંજ�ર� છે અન ેજો એ બાદના �કની અમલ 
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�ધુી પહ�ચી ગયો હોય તો એહતીયાતની �એ એની 

નમાઝ બાિતલ છે. 

દાખલા તર�ક� જો એ શક કર� ક� ��ૂઅ બ�વી 

લાવયો ક� નહ�, તો અગર એ બી� સજદા પહ�લા એન ે

ખાતી થાય ક� ��ૂઅ �કૂ� ગયો હતો, તો પાછા ઉભા રહ�ને 

��ૂઅ બ�વી લાવશ.ે પણ બી� સજદામા ં એન ે યક�ન 

થાય તો એહતીયાતની �એ એની નમાઝ બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૧ર૦૦ : અગર કસી�શશક એવા 

અમલની અદાયગી બારામા ંશક કર� ક� �કની નથી, અને 

તનેી દરકાર ન કર�, અન ેપછ�થી યાદ આવ ેક� એ અમલ 
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બ�વી લાવયો ન હતો, તો અગર એનો મવકો વીતી ન 

ગયો હોય, તો એ અમલ બ�વી લાવ�ુ ંજ�ર� છે અને જો 

મવકો વીતી ગયો હોય, તો પણ એની નમાઝ સહ�હ 

ગણાશ.ે 

દાખલા તર�ક� એ શક કર� ક� અલહમદ પડ� �કૂયો 

ક� નહ�, તો એની દરકાર નહ� કર�, પણ પછ�થી ખાતી 

થાય ક� એ �રૂો �કુ� ગયો હતો, અન ે�ુ�તૂમા ંયાદ આવે 

તો �રુએ અલહમદ પડશે, પણ જો ��ૂઅમા ંદાખલ થયા 

પછ� યાદ આવ ેતો એની નમાઝ સહ�હ છે. 
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(પ) પેશ નમાઝ અને પાછળ નમાઝ પડનારનદ 

શક 

મસઅલદ ૧ર૦૧ : જયાર� ઈમામ ે જમાઅતને 

રકાતની સખંયા બારામા ંશક થાય, �મક� શક કર� ક� તી� 

રકાત છે ક� ચોથી, તો અગર પાછળ નમાઝ પઢનારાઓને 

યક�ન અથવા �મુાન હોય ક� ચોથી છે, અન ે ઈમામને 

જણાવે, તો ઈમામ એ પમાણ ેઅમલ કર�ન ેનમાઝ �રૂ� 

કરશ ે ; અન ેનમાઝ ેએહતીયાત પડવી તનેા માટ� જ�ર� 

નથી. એવી જ ર�ત ે ઈમામન ે રકાતની સખંયા બારામા ં

ખાતી ક� �મુાન હોય, અન ેમા�નુન ેત ેિવષે શક હોય તો 
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પોતાના શકને સથાન ન આપ�ુ ંજોઈએ. 
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(૬) �સુત�હ નમાઝમા ંશક 

મસઅલદ ૧ર૦ર : જયાર� �સુતહબ નમાઝમા ં

રકાતની સખંયા િવષ ે શક આવ,ે અન ે વ� ુ સખંયા ઉપર 

આધાર રાખવાથી નમાઝ બાિતલ થતી હોય, તો ઓછ� 

સખંયા માની લવેી જોઈએ. �મક� નમાઝે �બુહની નાફ�લા 

નમાઝમા ંશક થાય ક� બે રકાત પડ� છે ક� તણ રકાત, તો 

એમ જ માની લીએ ક� બ ે રકાત પડ� છે. પણ જો વ� ુ

સખંયા ઉપર આધાર રાખવાથી નમાઝ બાિતલ ન થતી 

હોય, �મક� શક કર� ક� બ ેરકાત પડ� છે ક� એક રકાત, તો 

બનંમેાથંી � િવકલપ ઉપર અમલ કરશે તનેી નમાઝ 
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સહ�હ રહ�શ.ે 

મસઅલદ ૧ર૦૩ : નાફ�લા નમાઝોમા ં અગર 

�કની અમલ �કૂ� આપ ેતો નમાઝ બાિતલ છે, પણ અગર 

�કની અમલમા ંવધારો થઈ �ય તો નમાઝ બાિતલ થતી 

નથી. તો અગર કોઈ શખસ નાફ�લામા ંકોઈ અમલ �લૂી 

�ય, અન ે એવા સમય ે યાદ આવે જયાર� એ �કની 

અમલમા ંદાખલ થયો હોય, તો એ �લૂી ગયલેા અમલને 

પથમ અદા કર� ફર� �કની અમલ બ�વી લાવશ.ે 

દાખલા તર�ક�, અગર નાફ�લામા ં કોઈને ��ૂઅ મા ં યાદ 

આવ ેક� �રૂએ અલહમદ પડતા �લુાઈ ગ�ુ ંહ� ુ,ં તો પાછો 
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ઉભો થઈ �રૂએ અલહમદ પડ� અન ેફર� ��ૂઅ કર�. 

મસઅલદ ૧ર૦૪ : નાફ�લા નમાઝમા ંઅગર કોઈ 

એકાદ અમલ િવષ ેશક થાય, ચાહ� એ અમલ �કની હોય 

ક� ન હોય, તનેો મવકો વીતી ન ગયો હોય, તો તરત 

બ�વી લાવે; અન ેજો મવકો પસાર થઈ ગયો હોય તો 

એ શકની દરકાર ન કર�. 

મસઅલદ ૧ર૦પ : બ ે રકાતવાળ� �સુતહબ 

નમાઝમા ંઅગર કોઈન ેએ�ુ ં�મુાન થાય ક� તણ યા એથી 

વ� ુ રકાત થઈ હશે, તો એ �મુાનન ે સથાન ન આપે, 

એની નમાઝ સહ�હ ગણાશ ેઅન ેજો �મુાન એમ થાય ક� 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1135 

બ ેયા એથી ઓછ� રકાત પડ� છે, તો એહતીયાત ેવા�જબ 

છે ક� એ જ �મુાન પમાણે અમલ કર� એટલ ેઅગર વ� ુ

�મુાન હોય ક� એક જ રકાત અદા કર� છે, તો 

એહતીયાતની �એ બી� એક રકાત પડ�. 

મસઅલદ ૧ર૦૬ : અગર કોઈ શખસ નાફ�લા 

નમાઝમા ંએ�ુ ંકાયર ��મ આપ ેક� � કાયર અગર વા�જબ 

નમાઝમા ં�ુ� હોત ેતો તનેા માટ� સજદાએ સહવ વા�જબ 

થત.ે અથવા એક સજદો �લૂ થી ઓછો કર�, તો નમાઝ 

બાદ સજદ-એ-સહવ કર�ુ ં યા �લૂાઈ ગયલેા સજદાની 

કઝા આપવી જ�ર� નથી. 
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મસઅલદ ૧ર૦૭ : અગર કોઈન ે શક થાય ક� 

ફલાણી �સુતહબ નમાઝ પડ� ક� ન પડ�, તો અગર એ 

�સુતહબ નમાઝ માટ� નમાઝે જઅફર� તયયારની �મ, કોઈ 

િન�કુત સમય ન હોય, તો એમ ધાર� ક� નથી પડ�. એવી 

જ ર�ત ે � �સુતહબ નમાઝ માટ�, રોજની નાફ�લા 

નમાઝોની �મ, િન�કુત સમય હોય અન ે વખત પસાર 

થઈ ગયા પહ�લા શક કર�, તો એ જ �ુકમ છે, એટલ ેક� 

એમ ધાર� ક� નથી પડ�. પણ જો સમય વીતી ગયા બાદ 

શક કર� ક� એ �સુતહબ નમાઝ પડ� હતી ક� નહ�, તો 

શકની દરકાર ન કર�. 
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તે શક �મા ંનમાઝ સ��� છે 

મસઅલદ ૧ર૦૮ : નવ સજંોગ એવા છે ક� 

અગર એમા ં ચાર રકાતવાળ� નમાઝમા ં રકાતની સખંયા 

િવષ ેશક ઉતપ�ુ  થાય, તો પથમ િવચાર કર�, અન ેજો 

યક�ન થઈ �ય, અથવા એક તરફ વ� ુ�મુાન થાય, તો 

એ �જુબ અમલ કર�, અન ે નમાઝ �રૂ� કર�, પણ જો 

યક�ન ક� �મુાન ન થાય, તો પછ� નીચ ેજણાવલેા �ુકમો 

�જુબ અમલ કર�, એ નવ સજંોગો નીચ ે�જુબ છે : 

(૧) જયાર� બી� સજદામા ંદાખલ થયા બાદ શક 

થાય ક� બી� રકાત છે ક� તી�. એવા સજંોગમા ં
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તી� રકાત કરાર દઈન ેબાક�ની એક રકાત �રૂ� 

કર� નમાઝ તમામ કર�, અન ેનમાઝ �રૂ� થતા 

એહતીયાત ે વા�જબની �એ ઉભા-ભા એક રકાત 

નમાઝ ેએહતીયાત અદા કર�. 

(ર) જયાર� બી� સજદામા ંદાખલ થયા બાદ શક 

થાય ક� બી� રકાત છે યા ચોથી, તો ચોથી રકાત 

કરાર દઈ નમાઝ �રૂ� કર�, અન ે નમાઝ બાદ 

ઉભા ઉભા બ ેરકાત નમાઝ ેએહતીયાત પડ�. 

(૩) જયાર� બી� સજદામા ંદાખલ થયા બાદ શક 

આવ ેક� બી� રકાત છે, યા તી� યા ચોથી, તો 
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એવા સજંોગોમા ંચોથી રકાત કરાર દઈ નમાઝ 

�રૂ� કર�, અન ેનમાઝ બાદ ઉભા ઉભા બે રકાત 

નમાઝ ેએહતીયાત પડ�, અન ેત ેપછ� બે રકાત 

બઠેા ંબઠેા ંપડ�. 

(૪) જયાર� બી� સજદામા ંદાખલ થયા બાદ શક 

આવ ે ક� ચોથી રકાત છે ક� પાચંમી, તો ચોથી 

રકાત કરાર દઈ નમાઝ �રૂ� કર�, અન ે તયાર 

બાદ સજદ-એ-સહવ બ�વી લાવ.ે દર�ક એવા 

સજંોગમા ં�મક� શકની ઓછ� સખંયા ચાર હોય, 

�મક� શક થાય ક� ચોથી છે ક� છઠી રકાત, તો 
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ઉપરોકત �ુકમ લા� ુપડશે. 

અન ેજો બી� સજદામા ંદાખલ થયા બાદ એવો 

શક થાય ક� ચાર રકાત પડ� છે યા એથી વ� ુયા 

એથી ઓછ�, તો ચોથી કરાર દ�શ,ે અન ે બનંે 

શકનો � ઉપાય છે ત ે �જુબ અમલ કરશ.ે 

મતલબ ક� કદાચ ચારથી ઓછ� પડ� હોય, તો એ 

માટ� નમાઝ ેએહતીયાત પડશ,ે અન ેકદાચ વ� ુ

પડ� હોય, તો એ માટ� સજદ-એ-સહવ પણ કરશ.ે 

દર�ક સજંોગમા ંએ યાદ રાખ�ુ ંજોઈએ ક� ઉપર 

જણાવલે ચાર શક અગર બી� સજદામા ંદાખલ 
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થયા પહ�લા ઉતપ�ુ  થાય તો નમાઝ બાિતલ 

ગણાશ.ે 

(પ) નમાઝ દરમયાન કોઈ પણ વખતે અગર શક 

થાય ક� તી� રકાત છે યા ચોથી, તો ચોથી કરાર 

દઈ નમાઝ �રૂ� કરશ,ે અન ે તયાર બાદ ઉભા 

ઉભા એક રકાત નમાઝે એહતીયાત પડશ;ે 

અથવા બઠેા બઠેા બ ેરકાત પડશ.ે 

(૬) કયામની હાલતમા ં જો શક થાય ક� ચોથી 

રકાત છે યા પાચંમી, તો તરત બસેી �ય, અન ે

તશહ�ુદ, સલામ પડ� નમાઝ �રૂ� કર�. તયાર 
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બાદ ઉભા ઉભા એક રકાત નમાઝ ે એહતીયાત 

પડશે, અથવા બઠેા બઠેા બ ેરકાત પડશ.ે  

(૭) કયામની હાલતમા ં જો શક થાય ક� તી� 

રકાત છે ક� પાચંમી, તો તરત બસેી જઈ નમાઝ 

�રૂ� કર�, અન ે તયાર બાદ ઉભા ઉભા બ ે રકાત 

નમાઝ ેએહતીયાત પડ�. 

(૮) કયામની હાલતમા ં જો શક થાય ક� તી� 

રકાત છે, યા ચોથી, યા પાચંમી, તો તરત બસેી 

�ય, અન ે તશહ�ુદ, સલામ પડ� નમાઝ �રૂ� 

કર�. તયાર બાદ ઉભા ઉભા બ ે રકાત નમાઝ ે
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એહતીયાત પડશે, અન ે બ ે રકાત બઠેા બઠેા 

પડશ.ે 

(૯) કયામની હાલતમા ંજો શક થાય ક� પાચંમી 

રકાત છે યા છઠી,તો તરત બસેી જઈ નમાઝ �રૂ� 

કર� અન ેતયાર બાદ બ ેસજદ-એ-સહવ અદા કર�. 

ઉપરોકત ચાર�ય સજંોગમા ં એહતીયાત ે �સુતહબ 

છે ક� વધારાના કયામ માટ� બ ેસજદ-એ-સહવ અદા કર�. 

મસઅલદ ૧ર૦૯ : અગર નમાઝ દરમયાન ઉપર 

જણાવલેા સહ�હ શકમાથંી કોઈ શક ઉપ�સથત થાય, અને 

જો નમાઝનો સમય તગં હોય, તો નમાઝ ન તોડવી 
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જોઈએ, અન ેજણાવલેા �ુકમ �જુબ અમલ કર�ુ ંજોઈએ, 

બલક� અગર નમાઝનો સમય �રૂતો હોય તો પણ 

એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� નમાઝને ન તોડ�, અન ે

બતાવલેા ઉપાય પમાણ ેઅમલ કર�. 

મસઅલદ ૧ર૧૦ : જયાર� એવો શક ઉપ�સથત 

થાય ક� �ના માટ� નમાઝ ે એહતીયાતનો �ુકમ છે, તો 

નમાઝ �રૂ� કયાર બાદ એહતીયાત ે�સુતહબની �એ નમાઝે 

એહતીયાત પઢવી જોઈએ અન ેનમાઝ ેએહતીયાત પઢયા 

વગર એ જ નમાઝન ેફર�થી ન પઢવી જોઈએ. 

 અન ેજો વચચે કોઈ એ�ુ ંકામ ન �ુ� હોય ક� � 
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નમાઝને બાિતલ કર� છે, અન ે એ જ નમાઝને ફર�થી 

પડવા શ� કર�, તો એ બી� નમાઝ પણ બાિતલ ગણાશે. 

અલબ�, અગર નમાઝને બાિતલ કરનાર કોઈ અમલ 

��મ આ્યા બાદ બી�વાર એ નમાઝને અદા કર� તો 

એ બી� નમાઝ સહ�હ ગણાશે. 

મસઅલદ ૧ર૧૧ : જયાર� નમાઝમા ંએવો શક 

થાય ક� � શક નમાઝન ેબાિતલ કર� છે, અન ેએ એમ ધાર� 

ક� આગળ જતા ંબી� અમલમા ંદાખલ થશ ે તયાર� એનો 

એ શક યક�ન ક� �મુાનમા ંફ�રવાઈ જશ,ે તો એ નમાઝને 

એટલો સમય ચા� ુરાખી શક� છે ક� ત ેયક�ન યા �મુાન 
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હાિંસલ થાય. પણ અગર એ શક નમાઝની પહ�લી બ ે

રકાતોમા ંઉતપ�ુ  થાય તો �ઈઝ નથી ક� શકની હાલતમા ં

નમાઝ ચા� ુરાખ.ે 

 દાખલા તર�ક� કયામની હાલતમા ં શક થાય ક� 

પહ�લી રકાત છે યા એથી વ�,ુ અન ે એમ ધાર�ન ે ક� 

��ૂઅમા ંયક�ન ક� �મુાન પદેા થશ,ે નમાઝને �ર� રાખ,ે 

તો �ઈઝ નથી ક� એવી હાલતમા ં��ૂઅ અદા કર�. 

મસઅલદ ૧ર૧ર : અગર પહ�લા ઈનસાનને એક 

તરફ વ� ુ�મુાન હોય, અન ે તયાર બાદ �મુાનના બનંે 

પાસા સરખા ંથઈ �ય, તો શકના �ુકમો �જુબ વતરશે. 
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અન ેપહ�લા �મુાનના બનંે પાસા સરખા હોવાથી શકના 

�ુકમો �જુબ અમલ કર� ઉપાય અપનાવી �કૂયો હોય, 

અન ેતયાર બાદ બી� તરફ �મુાન વધાર� થાય. તો એ જ 

ઉપાય �જુબ અમલ કર� નમાઝ �રૂ� કરશ.ે 

મસઅલદ ૧ર૧૩ : � માણસ ન�� ન કર� 

શકતો હોય ક� તનેા �મુાન�ુ ંપા�ુ ંએક તરફ વ� ુનમ�ેુ ં

છે, યા બનં ેસરખા છે, તો એ શખસ ેશકના �ુકમો �જુબ 

અમલ કર�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ૧ર૧૪ : અગર નમાઝ �રૂ� કયાર બાદ 

કોઈને ખબર હોય ક� નમાઝ દરમયાન એ શકની હાલતમા ં
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હતો ક�, દાખલા �પે, બ ે રકાત પડ� હતી ક� તણ, અને 

એણ ેતી� કરાર દ�ધી હતી પણ સાથે સાથે એ ન�� ન 

કર� શક� ક� તી� માટ� એના �મુાન�ુ ંપા�ુ ંવ� ુનમ�ેુ ં

હ� ુ,ં યા બનં ેપાસા ંસરખા રહા હતા, તો એવી હાલતમા ં

જ�ર� નથી ક� નમાઝ ેએહતીયાત પડ�. 

મસઅલદ ૧ર૧પ : અગર કોઈ શખસન ેકયામની 

હાલતમા ંશક આવ ેક� ગઈ રકાતમા ંબ ેસજદાઓ બ�વી 

લાવયો હતો ક� નહ�, અન ેસાથ ેસાથ ેએ જ હાલતમા ંએવો 

શક પણ ઉતપ�હ થાય ક� � બ ે સજદાઓ બાદ અગર 

આવ ેતો એ શક સહ�હ જણાય છે, �મક� શક થાય ક� બે 
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રકાત પડ� છે ક� તણ, તો અગર રકાતની સખંયાના હક 

માટ� શર�અત ે� ઉપાય દશારવયો છે, એ �જુબ અમલ કર� 

તો એની નમાઝ સહ�હ ગણાશે. 

 પણ અગર ઉપરોકત શકમાથંી કોઈ પણ એક 

તશહ�ુદ પડતી વખત ે થાય, તો એકસાથ ે એમ માની 

લઈએ ક� બ ે સજદાઓ અદા કર� �કૂયો હતો, હવ ે કઈ 

રકાત કરાર દ�શ ેએના ઉપર આધાર રહ�શ.ે અગર એવી 

રકાત કરાર દ�વી પડ� �મા ં તશહ�ુદ નથી તો નમાઝ 

બાિતલ છે, અન ે અગર એવી કરાર દ�વી પડ� ક� �મા ં

તશહ�ુદ છે, �મક� શક હોય ક� બી� રકાત છે ક� ચોથી, 
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તો નમાઝ સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧ર૧૬ : અગર તશહ�ુદ શ� કયાર 

પહ�લા, અથવા � રકાતમા ંતશહ�ુદ નથી તે માટ� ઉભા 

થવા પહ�લા, કોઈ શક કર� ક� એક યા બનં ે સજદાઓ 

બ�વી લાવયો છે ક� નહ�, અન ેસાથ ેસાથે એ જ સમય ે

એવો શક �ગે ક� � શક બ ે સજદાઓ બ�વી લાવયા 

પછ� આવે તો સહ�હ ગણાય છે, અન ેઈલાજને પાત હોય 

છે, તો એની નમાઝ બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૧ર૧૭ : અગર �માની હાલતમા ં

કોઈન ેશક આવે ક� તી� રકાત છે ક� ચોથી, અથવા તી�, 
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ચોથી ક� પાચંમી રકાત છે, એ સાથ ેસાથે એન ેયાદ આવે 

ક� ગઈ રકાતમા ંએક યા બનં ેસજદાઓ અદા કયાર નથી, 

તો એની નમાઝ બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૧ર૧૮ : અગર કોઈ શખસનો એક શક 

�ૂર થાય, અન ે એની જગયાએ બીજો શક આવે, �મક� 

પથમ શક કર� ક� આ રકાત બી� છે ક� તી�, અન ેએ �ૂર 

થઈ જતા ંશક આવ ેક� તી� યા ચોથી, તો એ શખસ નવા 

શકના �ુકમ �જુબ અમલ કરશ.ે 

મસઅલદ ૧ર૧૯ : અગર નમાઝ બાદ કોઈ શક 

કર� ક� નમાઝ દરમયાન � શક એન ેથયો હતો એ, દાખલા 
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તર�ક�, બ ેઅન ેચાર રકાત વચચ ેહતો અથવા તણ અને 

ચાર રકાત વચચ ેહતો. તો બનં ેશક માટ� � �ુકમો છે, તે 

પમાણ ે અમલ કર� શક� છે. ઉપરાતં એ નમાઝને તોડ� 

અ�કુ એવા કાય� બ�વી લાવ ેક� � નમાઝને બાિતલ કર� 

છે, અન ેતયાર બાદ નવસેરથી નમાઝ પડ� લીએ તો પણ 

યોગય ગણાશે. 

મસઅલદ ૧રર૦ : અગર નમાઝ બાદ કોઈને 

જણાય ક� નમાઝ દરમયાન એના મનમા ંશકંા હતી, પણ 

એ યાદ ન હોય ક� એ શક સહ�હ હતો ક� બાિતલ, અથવા 

જો સહ�હ શક હતો, તો યાદ ન હોય ક� �ા પકારનો હતો, 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1153 

તો એવા સજંોગોમા ં�ઈઝ છે ક� નમાઝને બાિતલ ગણીને 

નવસેરથી પડ�. 

મસઅલદ ૧રર૧ : બઠેા બઠેા નમાઝ પડનારને 

જો એવો શક થાય ક� �ના માટ� �ુકમ છે ક� એક રકાત 

નમાઝ ેએહતીયાત ઉભા ઉભા અથવા બે રકાત બઠેા બઠેા 

પડ�, તો એ બઠેા બઠેા એક રકાત પડશ ેઅન ેજો એવો શક 

થાય ક� �ના માટ� �ુકમ છે ક� બ ેરકાત નમાઝ ેએહતીયાત 

ઉભા ઉભા પડ�, તો એ બઠેા બઠેા બ ેરકાત પડશ.ે 

મસઅલદ ૧રરર : ઉભા ઉભા નમાઝ પડનાર 

શખસ કોઈ કારણસર ઉભા રહ�ન ેનમાઝ ેએહતીયાત અદા 
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કરવા માટ� અસમથર થાય તો ઉપરોકત મસઅલામા ંબઠેા 

બઠેા નમાઝ પડનાર માટ� � �ુકમ બતાડવામા ંઆવયો છે, 

એ પમાણ ેઅમલ કર�. 

મસઅલદ ૧રર૩ : બઠેા બઠેા નમાઝ પડનાર 

શખસ અગર નમાઝ ેએહતીયાત પડવા માટ� ઉભા રહ�વાની 

શ�તા ધરાવે, તો ઉભા ઉભા નમાઝ પડનાર માટ� નમાઝે 

એહતીયાતના � �ુકમો છે, એ �જુબ અમલ કરશ.ે 
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નમાઝે એ�તીયાત પઢવાની ર�ત 

મસઅલદ ૧રર૪ : � શખસ ઉપર નમાઝે 

એહતીયાત વા�જબ થઈ હોય, તનેા માટ� �ુકમ એ છે ક� 

નમાઝની સલામ �રૂ� થતા ં તરત જ નમાઝે 

એહતીયાતની િનયયત કર� તકબીર કહ�, અન ે �રૂએ 

અલહમદ પડ� ��ૂઅ અન ેબનં ેસજદાઓ બ�વી લાવ.ે 

 જો નમાઝે એહતીયાત એક રકાતવાળ� હોય, તો 

બનં ે સજદાઓ બાદ તશહ�ુદ અન ે સલામ પડ� નમાઝ 

�રૂ� કર� અન ેજો બ ેરકાતવાળ� હોય, તો પહ�લી રકાતના 

બ ે સજદાઓ બાદ બી� રકાત માટ� ઉભો થાય, અને 
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પહ�લી રકાતની �મ જ પડ�ન ેનમાઝ �રૂ� કર�. 

મસઅલદ ૧રરપ : નમાઝ ે એહતીયાતમા ં

અલહમદ પછ� બીજો �રૂો પડવાનો હોતો નથી, તમેજ 

તમેા ં�ુ�તૂ નથી, અન ેએહતીયાત ેવા�જબની �એ નમાઝે 

એહતીયાત અવાજથી ન પડ�, અન ે િનયયતનો શબદોમા ં

ઉચચાર ન કર�. એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� એ નમાઝમા ં

‘�બસમીલલાહ’ પણ અવાજથી ન પડ�. 

મસઅલદ ૧રર૬ : નમાઝ ેએહતીયાત શ� કયાર 

પહ�લા અગર કોઈન ેખાતી થાય ક� � નમાઝ પડ� હતી એ 

સહ�હ હતી, તો પછ� નમાઝ ે એહતીયાત પડવી જ�ર� 
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નથી. અને જો નમાઝે એહતીયાત દરમયાન એવી ખાતી 

હાિંસલ થાય, તો નમાઝે એહતીયાતન ે�રૂ� કરવી જ�ર� 

નથી. 

મસઅલદ ૧રર૭ : અગર નમાઝ ે એહતીયાત 

શ� કયાર પહ�લા કોઈને ખાતી થઈ �ય ક� નમાઝમા ંતનેી 

રકાતો ઓછ� હતી, તો હ� નમાઝને બાિતલ કરનાર કોઈ 

કાયર ન �ુ� હોય, તો � રકાતો ન પડ� હોય ત ેઅદા કર� 

અન ેએહતીયાત ેલા�ઝમની �એ વધારાના સલામ માટ� બે 

સજદ-એ-સહવ બ�વી લાવે.  

 પણ જો નમાઝને બાિતલ કરનાર કાયર ��મ 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1158 

દઈ �કૂયો હોય, �મક� �કબલા તરફ પીઠ ફ�રવી �કૂયો 

હોય, તો એ નમાઝ નવસેરથી પડ�. 

મસઅલદ ૧રર૮ : નમાઝે એહતીયાત પડ� 

લીધા બાદ કોઈને ખાતી થાય ક� નમાઝમા ં�ટલી રકાત 

ઓછ� પડ� હતી એની ગણતી નમાઝ ેએહતીયાત �ટલી 

જ હતી, �મક�, એન ેખાતી થાય ક� નમાઝ તણ રકાત પડ� 

હતી, અન ેતી� છે ક� ચોથી એ શકના ઈલાજ માટ� એ 

નમાઝે એહતીયાતની એક રકાત પડ� છે, તો નમાઝ 

સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧રર૯ : નમાઝે એહતીયાત બાદ 
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કોઈન ેખાતી થાય ક� �ટલી રકાત નમાઝ ેએહતીયાતમા ં

પડ� તનેા કરતા ંનમાઝમા ંઓછ� રકાતો રહ� જવા પામી 

હતી, �મક�, બી� છે ક� ચોથી, એ શકના �ુકમ પમાણે 

અમલ કરતા એણ ેબ ેરકાત નમાઝ ેએહતીયાત પડ� હોય, 

અન ેહવ ેએન ેખાતી થઈ ક� એણ ેતણ રકાત પડ� હતી, 

તો આવા સજંોગમા ંનમાઝ નવસેરથી પડશ.ે 

મસઅઅલદ ૧ર૩૦ : નમાઝ ે એહતીયાત બાદ 

અગર કોઈન ે ખાતી થાય ક� નમાઝમા ં વ� ુ રકાતો રહ� 

ગઈ હતી, અન ેનમાઝે એહતીયાતમા ંઓછ� રકાત પડ�, 

�મક� તી� છે ક� ચોથી, એ શકની �એ એણ ેએક રકાત 
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નમાઝ ેએહતીયાત પડ� હોય, જયાર� હવે ખાતી થાય ક� 

નમાઝમા ંમાત બ ેજ રકાત પડ� હતી, તો અગર નમાઝને 

તોડનાર અમલ બ�વી �કૂયો હોય, �મક� �કબલા તરફથી 

પીઠ ફ�રવી �કૂયો હોય, તો નમાઝ નવસેરથી પડશ.ે 

 બલક�, અગર નમાઝ તોડનાર કોઈ અમલ ન 

બ�વી લાવયો હોય, તો પણ એહતીયાત ેલા�ઝમની �એ 

નમાઝ ફર�થી પડશે; માત ઘટતી રકાતો અદા કર� લવેી 

કાફ� નહ� ગણાય. 

મસઅલદ ૧ર૩૧ : જયાર� શક થયો હોય ક� 

બી� રકાત છે, ક� તી� યા ચોથી, અન ેએના ઉપાય માટ� 
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બ ે રકાત ઉભા-ઉભા નમાઝે એહતીયાત અદા કયાર બાદ 

યક�ન હાિંસલ થાય ક� નમાઝમા ંબ ેરકાત પડ� હતી, તો 

પછ� બાક�ની બ ે રકાત નમાઝ ે એહતીયાત બઠેા બઠેા 

પડવી જ�ર� નથી. 

મસઅલદ ૧ર૩ર : અગર કોઈન ેશક થયો હતો ક� 

તી� રકાત છે યા ચોથી, અન ેએના ઉપાય�પ ેએ એક 

રકાત નમાઝ ેએહતીયાત ઉભા ઉભા પડ� રહો હોય તયાર� 

એન ેખાતી થાય ક� નમાઝમા ંતણ જ રકાત પડ� હતી, તો 

જો એ યક�ન ��ૂઅ મા ં જવા પહ�લા હાિંસલ થાય તો 

નમાઝ ેએહતીયાતની િનયયત ત� દઈ અસલ નમાઝના 
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ભાગ તર�ક� જ એ રકાત �રૂ� કર�. પછ� વધારાના સલામ 

બાદ એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� બ ેસજદ-એ-સહવ બ�વે. 

 પણ જો એ  ખાતી ��ૂઅ મા ં દાખલ થયા બાદ 

આવ ેતો એહતીયાતની �એ એ રકાતન ેનમાઝ સાથ ેજોડ� 

લ�ેુ ંકાફ� નહ� ગણાય, અન ેએ નમાઝન ેનવસેરથી અદા 

કરશ.ે 

મસઅલદ ૧ર૩૩ : અગર કોઈન ે શક હતો ક� 

બી� રકાત છે, યા તી� ક� ચોથી અન ે નમાઝે 

એહતીયાતની બ ે રકાતો ઉભા ઉભા અદા કરતી વખતે 

એન ેયક�ન થાય ક� નમાઝમા ંતણ જ રકાત પડ� હતી, તો 
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ઉપરોકત મસઅલામા ં� �ુકમ છે એ પમાણ ેઅમલ કરશે. 

મસઅલદ ૧ર૩૪ : નમાઝ ેએહતીયાત દરમયાન 

જો કોઈને ખાતી થાય ક� અસલ નમાઝમા ં � રકાતોની 

ખામી રહ� ગઈ તે નમાઝે એહતીયાત કરતા વધાર� યા 

ઓછ� હતી, તો મસઅલા ૧ર૩રમા ંજણાવલે �ુકમ લા�ુ ં

પડશ.ે 

મસઅલદ ૧ર૩પ : અગર કોઈ શખસ શક કર� ક� 

� નમાઝ ે એહતીયાત તનેા ઉપર વા�જબ થઈ હતી તે 

અદા કર� �કૂયો છે ક� નહ�, તો જો નમાઝનો સમય વીતી 

ગયો હોય તો એ શકની દરકાર નહ� કર�. 
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 પણ નમાઝનો સમય બાક� હોય, તો જો નમાઝ 

અન ે શક વચચ ે લાબંો ગાળો પસાર ન થયો હોય અને 

વચચ ેકોઈ એ�ુ ંકામ ��મ ન આ્�ુ ંહોય ક� � નમાઝને 

બાિતલ કર� છે, �મક� �કબલા તરફ પીઠ ન કર� હોય, તો 

નમાઝ ે એહતીયાત બ�વી લાવવી જોઈએ, અન ે જો 

નમાઝ બાિતલ કરનાર કામ ��મ આ્�ુ ંહોય, અથવા 

શક અન ેનમાઝ વચચે લાબંી �દુત વીતી ગઈ હોય, તો 

એહતીયાત ેલા�ઝમ છે ક� નમાઝ ફર�થી પડ�. 

મસઅલદ ૧ર૩૬ : અગર કોઈ શખસ નમાઝે 

એહતીયાતમા ંજયા ંએક રકાતનો �ુકમ છે તયા ંબ ેરકાત 
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પડ� લીએ તો નમાઝ ેએહતીયાત બાિતલ ગણાશ.ે અને 

હવ ેતનેા માટ� વા�જબ થશે ક� અસલ નમાઝ ફર�થી અદા 

કર�. એવી જ ર�ત ેજો નમાઝ ેએહતીયાતમા ં કોઈ �કની 

અમલમા ંઉમરેો કર�, તો એહતીયાતે લા�ઝમની �એ એ જ 

�ુકમ લા� ુપડશે. 

મસઅલદ ૧ર૩૭ : નમાઝ ેએહતીયાતમા ંઅગર 

કોઈ અમલ બારામા ંશક થાય, તો જો તનેો મૌકો વીતી 

ગયો હતો તો ત ેતરફ ધયાન ન ધર� અન ેજો મૌકો બાક� 

હોય, તો એ અમલન ે��મ આપ.ે �મક�,શક કર� ક� �રૂએ 

અલહમદ પડયો છે ક� નહ�, તો જો ��ૂઅ મા ં હ� ન 
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પહ�ચયો હોય તો એ �રૂો પડ� લીએ, અન ેજો ��ૂઅમા ં

દાખલ થઈ ગયો હોય તો એ શકન ેસથાન નથી. 

મસઅલદ ૧ર૩૮ : નમાઝ ેએહતીયાતમા ંઅગર 

રકાતોની સખંયા િવષે શક થાય, તો જો વ� ુસખંયા કરાર 

દ�વાથી નમાઝે એહતીયાત બાિતલ થતી હોય, તો ઓછ� 

સખંયા કરાર દ�એ પણ જો વ� ુ સખંયા કરાર દ�વાથી 

નમાઝ બાિતલ ન થતી હોય, તો વ� ુસખંયા કરાર દ�વી 

જોઈએ. �મક�, જયાર� કોઈ બ ેરકાત નમાઝે એહતીયાત 

માટ� અદા કરતો હોય, અન ેએન ેશક થાય ક� બી� રકાત 

છે યા તી�, તો તણ રકાતની નમાઝે એહતીયાત હોતી 
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નથી, એટલ ેબી� રકાત છે એમ કરાર દ�એ, પણ જો શક 

થાય ક� પહ�લી છે ક� બી�, તો બી� રકાત કરાર દ�શ.ે 

મસઅલદ ૧ર૩૯ : નમાઝ ેએહતીયાતમા ંઅગર 

કોઈ શખસ એવા અમલમા ં�લૂથી વધારો યા ધટાડો કર� 

ક� � અમલ �કની નથી, તો તનેા માટ� સજદ-એ-સહવ 

નથી. 

મસઅલદ ૧ર૪૦ : નમાઝ ેએહતીયાતની સલામ 

વાળ� લીધા બાદ અગર કોઈને શક થાય ક� નમાઝનો 

ફલાણો ભાગ બ�વી લાવયો ક� નહ�, અથવા ફલાણી 

શરત �રૂ� કર� ક� નહ�, તો એ શકની દરકાર ન કર�. 
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મસઅલદ ૧ર૪૧ : અગર કોઈ શખસ નમાઝે 

એહતીયાતમા ં તશહ�ુદ અથવા એક સજદો �લૂી �ય, 

અન ે તયાર� જ એન ે અદા કર� લ�ેુ ં શ� ન હોય, તો 

વા�જબ છે ક� નમાઝ બાદ સજદાની કઝા આપ.ે 

મસઅલદ ૧ર૪ર : અગર કોઈ શખસ ઉપર 

નમાઝ ે એહતીયાત સાથ ે એક સજદાની કઝા અથવા બે 

સજદાની સહવ પણ  વા�જબ હોય, તો એવા સજંોગમા ં

પથમ નમાઝ ેએહતીયાત પડશે. 

મસઅલદ ૧ર૪૩ : જયા ં �ધુી નમાઝની 

રકાતોન ેલાગેવળગે છે, તયા ં�ધુી �મુાનનો �ુકમ યક�ન 
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�વો છે. �મક� કોઈને શક હોય ક� પહ�લી છે યા બી�, 

અન ેપછ� �મુાન થાય ક� બી� છે, તો બી� રકાત કરાર 

દ�શ.ે એવી જ ર�ત ે ચાર રકાતવાળ� નમાઝમા ં �મુાન 

થાય ક� ચાર જ પડ� છે, તો તનેા ઉપર નમાઝ ેએહતીયાત 

વા�જબ નહ� થાય. 

 પરં� ુ જયા ં નમાઝના કાય�નો સબંધં છે તયા ં

�મુાનનો �ુકમ શક �વો છે. અગર કોઈન ે�મુાન હોય ક� 

��ૂઅ કર� �કૂયો છે, તો જો હ� સજદામા ંદાખલ ન થયો 

હોય, તો એના માટ� �ુકમ છે ક� ��ૂઅ બ�વી લાવ,ે એવી 

જ ર�ત ે અગર કોઈન ે �મુાન થાય ક� �રૂએ અલહમદ 
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પડયો નથી, અન ેએ �મુાન એવા સમયે આવ ેજયાર� એ 

બીજો �રૂો પડ� રહો હોય, તો એ �મુાનની દરકાર નહ� 

કર�, અન ેએની નમાઝ સહ�હ રહ�શ.ે 

મસઅલદ ૧ર૪૪ : શક, �મુાન અને �લૂી 

જવાના � �ુકમો દરરોજની વા�જબ  નમાઝો માટ� છે, એ  

જ �ુકમો સવર વા�જબ નમાઝોને લા� ુ પડ� છે. દાખલા 

તર�ક�, અગર કોઈન ેનમાઝે આયાતમા ંશક થાય ક� એક 

રકાત પડ� છે યા બે, તો કારણ ક� એ શક બ ેરકાતવાળ� 

નમાઝમા ંઉતપ�મ થયો છે, તનેી નમાઝ બાિતલ થશ ેઅને 

જો એન ે�મુાન થાય ક� એક યા બ ે રકાત પડ� છે, તો 
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�મુાન �જુબ અમલ કર� નમાઝ �રૂ� કરશ.ે 
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સ�વનદ સજદદ 

મસઅલદ ૧ર૪પ : પાચં એવા સજંોગ છે �મા ં

નમાઝ �રૂ� કયાર બાદ બે સજદ-એ-સહવ વા�જબ છે, અને 

આગળ જતા ંએની ર�ત સમ�વવામા ંઆવશે. 

(૧) જયાર� �લૂથી નમાઝમા ંવાત કર� 

(ર) જયા ંનમાઝની સલામ ન પડવી જોઈએ, તયા ં

�લૂથી પડ� નાખંે, �મક�, પહ�લી રકાતમા ં�લૂથી 

સલામ પડ� 

(૩) જયાર� તશહ�ુદ �લૂી �ય 

(૪) જયાર� ચાર રકાતવાળ� નમાઝમા ંબે સજદા 
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બાદ શક થાય ક� ચોથી રકાત છે ક� પાચંમી 

અથવા ચોથી રકાત છે ક� છઠી, આ િવષે સહ�હ 

શકમા ંઉલલખે થઈ �કૂયો છે. 

(પ) જયાર� ઈનસાનને એવો ખયાલ હોય ક� 

નમાઝમા ં કોઈ બાબત �લૂથી ઓછ� યા વધાર� 

��મ આપી છે, અગરચ ેનમાઝ બાિતલ થતી 

ન હોય. 

એહતીયાતની �એ પહ�લા, બી� અન ે પાચંમા ં

સજંોગમા ંબ ેસજદ-એ-સહવ અદા કરવા જોઈએ, 

અન ે અકવા � ક� તી� અન ે ચોથા સજંોગમા ં
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પણ એ �જુબ કર�. 

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� અગર કોઈ શખસ એક 

સજદો �લૂી �ય, અથવા જયા ંઉભા રહ�વા�ુ ં હોય તયા ં

�લૂથી બસેી �ય, યા બસેવા�ુ ં હોય તયા ં �લૂથી ઉભો 

થઈ �ય, તો બ ે સજદ-એ-સહવ બ�વી લાવે, �મક�, 

�કરઅત સમયે �લૂથી બસેી �ય, અથવા તશહ�ુદ સમયે 

�લૂથી :ભો થઈ �ય. 

બલક� દર�ક બાબત �મા ં�લૂથી વધઘટ કર�, ત ે

માટ� સજદ-એ-સહવ બ�વી લાવ.ે આગળ જતા ં આવા 

અ�કુ સજંોગનો ્લુાસાવાર ઉલલખે થશ.ે 
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મસઅલદ ૧ર૪૬ : અગર કોઈ શખસ �લૂથી, યા 

એમ ધાર�ને ક� એની નમાઝ �રૂ� થઈ ગઈ છે. વાતો કર�, 

તો એહતીયાત છે ક� બ ેસજદ-એ-સહવ કર�. 

મસઅલદ ૧ર૪૭ : ખાસંી ખાતી વખતે � 

અવાજ થાય ત ેમાટ� સજદ-એ-સહવ નથી, પણ જો કોઈ 

શખસ �લૂથી િનસાસો �કૂ�, ફર�યાદ કર�, ‘આહ’ શબદ 

ઉચચાર�, તો એહતીયાતની �એ બ ેસજદ-એ-સહવ કરશ.ે 

મસઅલદ ૧ર૪૮ : અગર નમાઝમા ંકોઈ �ઝક ક� 

આયત ગલત પડ�, અન ે પછ� તને ે ફર�થી સહ�હ ર�ત ે

અદા કર�, તો એ દોહરાવવા બદલ સજદ-એ-સહવ 
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વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૧ર૪૯ : અગર કોઈ શખસ નમાઝમા ં

�લૂથી એક સમય �ધુી વાતો કર� પણ એ એક જ વાર 

વાત કર� છે એમ ગણાય, તો સલામ પડયા બાદ બે 

સજદ-એ-સહવ કાફ� છે. 

મસઅલદ ૧રપ૦ : અગર કોઈ શખસ �લૂથી 

તસબીહાત ેઅરબા ન પડ�, તો એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� 

નમાઝ બાદ બ ેસજદ-એ-સહવ કર�. 

મસઅલદ ૧રપ૧ : જયા ં નમાઝની સલામ ન 

પડવાની હોય, તયા ંજો કોઈ �લૂથી ‘અસસલામો અલયના 
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વ અલા એબાદ�લલાહ�સસાલહે�ન’ પડ� અથવા ‘અસસલામો 

અલય�ુમ’ પડ�, ચાહ� ‘વ રહમ�લુલાહ� વ બરકાતોહ ’ સાથે 

પડ� ક� ન પડ�, તનેા ઉપર એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� બે 

સજદ-એ-સહવ અદા કર�. 

 પણ જો �લૂથી ‘અસસલામો અલયક 

અયયોહ�થબીયયો વ રહમ�લુલાહ�  વ બરકાતો�ુ ’ પડ�, તો 

ત ે માટ� સજદ-એ-સહવ બ�વી લાવ�ુ ં એહતીયાતે 

�સુતહબ છે. 

મસઅલદ ૧રપર : જયા ં નમાઝની સલામ 

પડવાની ન હોય, તયા ં અગર કોઈ શખસ �લૂથી તણયે 
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સલામ પડ� લીએ, તો બ ેસજદ-એ-સહવ એ માટ� કાફ� 

છે. 

મસઅલદ ૧રપ૩ : અગર કોઈ શખસ તશહ�ુદ 

અથવા એક સજદો �લૂી �ય, અન ેતે પછ�ની રકાતમા ં

��ૂઅમા ંદાખલ થયા પહ�લા તને ેયાદ આવે, તો એ પાછો 

ફર�ન ે �લૂી ગએલા અમલન ે બ�વી લાવશ,ે અને 

એહતીયાત ે �સુતહબની �એ એક વ� ુ કયામ બદલ બ ે

સજદ-એ-સહવ બ�વી લાવશ.ે 

મસઅલદ ૧રપ૪ : અગર ��ૂઅમા ંઆવી ગયા 

પછ� યા એ બાદ કોઈને યાદ આવ ેક� ગઈ રકાતમા ંએક 
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સજદો અથવા તશહ�ુદ �લૂાઈ ગ�ુ ંહ� ુ,ં તો નમાઝ �રૂ� 

કયાર બાદ જ�ર� છે ક� એ �લૂાએલા સજદાની કઝા આપે, 

અન ેતશહ�ુદ માટ� �ુકમ છે ક� બ ેસજદ-એ-સહવ બ�વી 

લાવ.ે 

મસઅલદ ૧રપપ : અગર કોઈ શખસ નમાઝ 

�રૂ� કયાર બાદ �ણી જોઈન ેસજદ-એ-સહવ ન બ�વી 

લાવ ેતો એ �નુહેગાર થશે. અન ેતનેા ઉપર એહતીયાત ે

વા�જબ છે ક� બન ેતટેલા વહ�લા સમયમા ંબ�વી લાવે, 

અન ે જો �લૂાઈ ગ�ુ ં હોય તો જયાર� યાદ આવ ે તયાર� 

તરત જ બ�વી લાવે, અન ેએ નમાઝ નવસેરથી પડવી 
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જ�ર� નથી. 

મસઅલદ ૧રપ૬ : અગર  કોઈ શક કર� ક� 

દાખલા તર�ક� તનેા ઉપર બ ેસજદ-એ-સહવ વા�જબ થયા 

તા ક� નહ�, તો બ�વી લાવવા જ�ર� નથી. 

મસઅલદ ૧રપ૭ : અગર દાખલા તર�ક� કોઈન ે

શક થાય ક� તનેા ઉપર બે સજદ-એ-સહવ વા�જબ થયા 

હતા ક� ચાર, તો જો એ બ ેસજદ-એ-સહવ બ�વી લાવે 

તો કાફ� ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧રપ૮ : અગર કોઈન ેખાતી હોય ક� 

બ ેસજદ-એ-સહવમાથંી એક સજદો કય� નથી, તો અગર 
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તરત બ�વી લાવ�ુ ં શ� ન હોય, તો નવસેરથી બે 

સજદ-એ-સહવ કર�. એવી ર�ત ેજો એન ેખાતી થાય ક� બે 

ન ેબદલે તણ સજદા કયાર હતા, તો એહતીયાતે વા�જબ છે 

બ ેનવસેરથી ક� સજદ-એ-સહવ બ�વી લાવે. 
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સજદ-એ-સ�વની ર�ત 

મસઅલદ ૧રપ૯ : સજદ-એ-સહવની ર�ત એ 

છે ક�  સલામ પડયા બાદ તરત જ સજદ-એ-સહવની 

િનયયત કર�ને સજદામા ં�ય, અન ેત ે માટ� એહતીયાતે 

જ�ર� છે ક� સજદો એવી વસ� ુ ઉપર કર� ક� �ના ઉપર 

સજદો સહ�હ છે. તયાર બાદ એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� 

�ઝક પડ�, અન ેઅહ� જણાવલે �ઝક પડવો બહેતર છે : 

�હસિમલલા�� વ �હલલા�, અસસલામદ 

અલયક અયયદ�ન નહીયયદ વ ર�મ�લુલા�� 
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વ હરકાતદ�. 

 તયાર બાદ બસેીને ફર� સજદામા ં�ય, અન ેઉપર 

જણાવલે �ઝક પડ�. ફર� બસેીન ે તશહ�ુદ પડયા બાદ 

‘અસસલામો અલય�ુમ’ કહ�, અન ેબહેતર છે ક� તનેી સાથે 

‘વરહમ�લુલાહ� વબરકાતોહ’ ઉમરે�. 

�લેૂલા સજદા અને તશ��દુની કઝા 

મસઅલદ ૧ર૬૦ : �લૂાઈ ગએલા સજદા અને 

તશહ�ુદની કઝા જયાર� નમાઝ બાદ અદા કરવાની હોય, 

તયાર� એ યાદ રાખ�ુ ંજ�ર� છે ક� નમાઝની તમામ શરતો 
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એન ે લા� ુ પડ� છે, �મક�, શર�ર, �લબાસ�ુ ં પાક હો�ુ ં

�કબલા તરફ મો�ંુ હો�ુ,ં અન ેએ ઉપરાતંની તમામ શરતો 

મો�ૂદ હોવી જોઈએ. 

મસઅલદ ૧ર૬૧ : અગર એક નમાઝમા ંઅનકે 

સજદાઓ �લૂાઈ ગયા હોય, �મક� પહ�લી રકાતમા ંએક, 

અન ે બી� રકાતમા ં એક, એવી ર�ત ે �ુલ બે સજદાઓ 

�લૂાઈ ગયા હોય, તો નમાઝ ખતમ કયાર બાદ બનં ે

સજદાઓની કઝા આપવી પડશ ે અન ે બહેતર છે ક� 

એહતીયાત ઉપર અમલ કર� દર�ક �લૂાઈ ગએલા સજદા 

બદલ બ ેસજદ-એ-સહવ કર�. 
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મસઅલદ ૧ર૬ર : અગર કોઈ શખસ એક સજદો 

અન ેતશહ�ુદ �લૂી �ય તો એહતીયાત છે ક� દર�ક માટ� 

બ ેસજદ-એ-સહવ બ�વી લાવ.ે 

મસઅલદ ૧ર૬૩ : અગર ઈનસાન બ ેરકાતોમા ં

એક એક સીજદો �લૂી ગયો હોય, તો તનેી કઝા આપતી 

વખત ે તરતીબ �ળવવી જ�ર� નથી. એટલ ે ક� એમ 

ધાર�ુ ંજ�ર� નથી ક� આ પહ�લી રકાતમા ં�લૂાઈ ગએલા 

સજદાની કઝા છે, અથવા એ પછ�ની કોઈ રકાતમા ં

�લૂાઈ ગએલા સજદાની કઝા છે. 

મસઅલદ ૧ર૬૪ : અગર કોઈ શખસ નમાઝ 
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�રૂ� કયાર બાદ સજદાની કઝા આપ ે એથી પહ�લા કોઈ 

એ�ુ ંકામ કર� ક� � કામ �ણી જોઈને  ક� �લૂથી ��મ 

આપતા નમાઝ બાિતલ થાય છે, �મક� �કબલા તરફ પીઠ 

ફ�રવ,ે તો એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� સજદાની કઝા આ્યા 

બાદ નવસેરથી નમાઝ પડ�. 

મસઅલદ ૧ર૬પ : અગર કોઈન ે સલામ પડ� 

લીધા બાદ યાદ આવ ેક� છેલલી રકાતનો એક સીજદો યા 

તશહ�ુદ �લૂી ગયો હતો, તો તરત જ નમાઝની હાલતમા ં

ફર� દાખલ થઈ �લૂાઈ ગએલા અમલન ે��મ આપે, 

અન ે નમાઝ �રૂ� થતા ં વધારાના સલામ બદલ 
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એહતીયાત ેવા�જબની �એ બ ેસજદ-એ-સહવ કર�. 

મસઅલદ ૧ર૬૬ : અગર કોઈ શખસ નમાઝ 

બાદ કઝાનો સજદો કયાર પહ�લા એ�ુ ં કામ કર� ક� �થી 

સજદ-એ-સહવ વા�જબ થાય છે, �મક� �લૂથી વાતો કર�, 

તો એહતીયાતે વા�જબ છે ક� પહ�લ ેસજદાની કઝા આપે 

અન ેતયારબાદ બ ેસજદ-એ-સહવ બ�વી લાવ.ે 

મસઅલદ ૧ર૬૭ : અગર કોઈ શખસન ેયાદ ન 

હોય ક� નમાઝમા ંસજદો �લૂી ગયો હતો ક� તશહ�ુદ, તો 

ત ેસજદાની કઝા આપીને બ ેસજદ-એ-સહવ કરશ.ે અને 

એહતીયાત ે�સુતહબ છેક� તશહ�ુદની પણ કઝા આપશ.ે 
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મસઅલદ ૧ર૬૮ : અગર કોઈ શખસન ેએ િવશે 

શક હોય ક� સજદો અથવા તશ�ુદ �લુાઈ ગયો હતો ક� 

નહ�, તો તનેા માટ� કઝા અથવા સજદ-એ-સહવ બ�વી 

લાવ�ુ ંજ�ર� નથી. 

મસઅલદ ૧ર૬૯ : અગર કોઈ શખસ ખાતી 

ધરાવ ેક� એક સજદો �લૂાઈ ગયો હતો, પણ એ સાથે એને 

શક હોય ક� એ પછ�ની રકાતમા ં��ૂઅ થી પહ�લા યાદ 

આવી જતા ંએણ ેસજદો કય� હતો ક� નહ�, તો એહતીયાત ે

�સુતહબ છે ક� એ સજદાની કઝા આપ.ે 

મસઅલદ ૧ર૭૦ : � શખસ ઉપર સજદાની 
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કઝા વા�જબ હોય, અન ે ત ે બાદ એ�ુ ં કામ પણ કર� ક� 

�થી સજદ-એ-સહવ વા�જબ થાય, તો નમાઝ �રૂ� કયાર 

બાદ એહતીયાતની �એ પહ�લા સજદાની કઝા આપશે, 

અન ેતયારબાદ સજદ-એ-સહવ બ�વી લાવશ.ે 

મસઅલદ ૧ર૭૧ : અગર કોઈન ે શક હોય ક� 

નમાઝ બાદ �લૂાઈ ગએલા સજદાની કઝા આપી હતી ક� 

નહ�, તો જો નમાઝનો સમય વીતી ન ગયો હોય તો 

સજદાની કઝા આપ.ે બલક� જો સમય વીતી ગયો હોય તો 

પણ એહતીયાતે વા�જબ છે ક� એ સજદાની કઝા બ�વી 

લાવ.ે 
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નમાઝના ભાગદ અતવા શરતદને વધઘટ કરવા 

િવષે 

મસઅલદ ૧ર૭ર : વા�બાત ે નમાઝમા ં અગર 

કોઈ શખસ �ણીજોઈને ઉમરેો યા કમી કર�, ચાહ� એ એક 

અરર �ટ�ુ ંહોય, તો એની નમાઝ બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૧ર૭૩ : અગર કોઈ મસઅલાથી 

અ�ણ હોવાને કારણ ેનમાઝના વા�બાત ે�કનીમા ંઘટાડો 

કર�, તો એની નમાઝ બાિતલ છે. 

 પરં� ુ � શખસ �હ�લ ે કાસીર હોય, એટલ ે ક� 

�ની જહાલત યા મસઅલાથી અ�ણ હો�ુ ં તનેી 
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લાપરવાઈન ે કારણ ે ન હોય, અન ે એ શખસ ક� � કોઈ 

શરઈ દલીલ �જુબ અમલ કરતો હોય, ત ે વા�બાત ે

ગયર� �કનીમા ંવધઘટ કર� તો નમાઝ બાિતલ નહ� થાય. 

 અગર કોઈ શખસ મસઅલાથી અ�ણ હોવાને 

કારણ,ે ચાહ� એ અ�ણતા બદેરકાર� અન ે લાપરવાઈને 

કારણ ે હોય, નમાઝે �બુહ, મગ�રબ અને ઈશામા ં �રુએ 

અલહમદ અન ેબીજો �રૂો આસત ેપડ�, એટલ ેક� અવાજથી 

ન પડ�, અથવા એથી ઉલ�ંુ નમાઝ ેઝોહર અસરમા ં�કરઅત 

અવાજથી પડ�, અથવા સફરમા ં હોવા છતા ં ચાર રકાતી 

નમાઝો �રૂ� પડ�, તો એની નમાઝ સહ�હ છે. 
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મસઅલદ ૧ર૭૪ : અગર કોઈ શખસન ેનમાઝ 

દરમયાન યાદ આવ ેક� ત�ેુ ંવ� અથવા �સુલ બાિતલ 

હ� ુ,ં અથવા એ ક� વ� યા �સુલ વગર નમાઝ પડ� રહો 

છે, તો તરત નમાઝન ેતોડ� લીએ, અન ેવ� યા �સુલ 

કર�ન ેફર�થી નમાઝ પડ�, એવી જ ર�તે જો નમાઝ �રૂ� 

કયાર બાદ યાદ આવે, તો વ� યા �સુલ કર�ન ે ફર�થી 

નમાઝ પડ�, અન ેજો સમય વીતી ગયો હોય તો નમાઝની 

કઝા આપ.ે 

મસઅલદ ૧ર૭પ : અગર ��ૂઅમા ંદાખલ થઈ 

ગયા બાદ કોઈને યાદ આવ ે ક� ગઈ રકાતના બનંે 
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સજદાઓ �લૂાઈ ગયા હતા, તો એહતીયાતની �એ એની 

નમાઝ બાિતલ છે. 

 પણ જો ��ૂઅમા ંદાખલ થયા પહ�લા એન ેયાદ 

આવે, તો એ પાછો ફર�ન ેગઈ રકાતના બે સજદાઓ અદા 

કરશ,ે અન ે પાછા ઉભા થઈ �રૂા ક� તસબીહાત પડશ.ે 

નમાઝ �રૂ� કયાર બાદ એહતીયાતે �સુતહબની �એ 

વધારાના કયામ બદલ સજદ-એ-સહવ બ�વી લાવશ.ે 

મસઅલદ ૧ર૭૬ : અગર ‘અસસલામો અલયના’ 

અન ે ‘અસસલામો અલય�ુમ’ પડયા પહ�લા કોઈન ે યાદ 

આવ ેક� છેલલી રકાતના બનં ેસજદાઓ �લૂાઈ ગયા છે, 
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તો તરત એ સજદાઓ બ�વી લાવી, ફર�થી તશહ�ુદ 

અન ેસલામ પડ�. 

મસઅલદ ૧ર૭૭ : અગર નમાઝની સલામ 

પહ�લા કોઈને યાદ આવ ેક� નમાઝની છેલલી એક રકાત 

યા એથી વ� ુ�લૂાઈ ગઈ છે, તો તરત �લૂાઈ ગએલા 

અમલન ે��મ આપ.ે 

મસઅલદ ૧ર૭૮ : અગર સલામ પડ� લીધા 

બાદ કોઈન ેયાદ આવ ેક� નમાઝની છેલલી એક રકાત યા 

એથી વ� ુરહ� ગઈ હતી, તો જો કોઈ એવો અમલ ��મ 

આ્યો હોય ક� � �ણી��ુને યા �લૂથી કરવાથી નમાઝ 
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બાિતલ થાય છે, �મક� �કબલા તરફ પીઠ ફ�રવી હોય, તો 

નમાઝ બાિતલ ગણાશ.ે 

 પણ જો નમાઝન ેતોડનાર કોઈ અમલ બ�વી ન 

લાવયો હોય, તો તરત જ �લૂાઈ ગએલા અમલન ેબ�વી 

લાવે, અન ેવધારાના સલામ બદલ એહતીયાત ેલા�ઝમની 

�એ બ ેસજદ-એ-સહવ બ�વી લાવ.ે 

મસઅલદ ૧ર૭૯ : નમાઝ �રૂ� કયાર બાદ કોઈ 

શખસ એ�ુ ંકાયર કર� ક� � �ણી��ુન ેયા �લૂથી કરવાથી 

નમાઝ બાિતલ થાય છે, �મક� �કબલા તરફ પીઠ ફ�રવ,ે 

અન ે તયાર� એન ે યાદ આવ ે ક� છેલલી રકાતના બનં ે
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સજદાઓ �લૂી ગયો હોત, તો એની નમાઝ બાિતલ છે, 

પણ જો નમાઝ તોડનાર અમલ ન બ�વી લાવયો હોય, 

તો તરત જ �લૂાઈ ગએલા સજદાઓ કર�, ફર�થી 

તશહ�ુદ અન ે સલામ પડ�, અન ે એહતીયાત ે વા�જબની 

�એ � સલામ પડ� �કૂયો હતો ત ેબદલ બ ેસજદ-એ-

સહવ અદા કર�. 

મસઅલદ ૧ર૮૦ : અગર કોઈન ેખાતી થાય ક� 

સમય દાખલ થાય એથી પહ�લા નમાઝ પડયો હતો, તો 

ફર�થી પડ�, અન ેજો સમય વીતી ગયા બાદ જણાય, તો 

એ નમાઝની કઝા આપ.ે અન ેઅગર એને ખબર પડ� ક� 
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નમાઝ �કબલાન ેપીઠ આપીન ેપડ� હતી, તો જો નમાઝનો 

સમય બાક� હોય તો ફર�થી �કબલા તરફ મો�ંુ રાખીને 

પડ�. અન ેજો �કબલાની �દશા બારામા ં�રૂ� તહક�ક કર�ને 

ખાતી ન કર� શ�ો હતો, તો નમાઝનો સમય વીતી ગયા 

બાદ એ નમાઝની કઝા જ�ર� છે, નહ�તર કઝા જ�ર� 

નથી. 

 એવી જ ર�તે જો એને ખબર પડ� ક� �કબલાની 

જમણી યા ડાબી �દશાએ નમાઝ પડ� હતી, તો જો 

નમાઝનો સમય વીતી ગયો હોય તો તનેી કઝા નથી. પણ 

જો નમાઝનો સમય બાક� હોય, તો જો �કબલાથી હટ� જવા 
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માટ� કોઈ ઉઝર ન હતો, �મક�, એણ ેસહ�હ �દશા �ણવા 

માટ� �રૂ� કોિશષ ન કર� હતી, તો એહતીયાત છે ક� ફર�થી 

નમાઝ પડ�. 
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�સુાફરની નમાઝ 

 �સુાફર માટ� જયાર� નીચ ેજણાવલેી આઠ શરતો 

�રૂ� થાય તયાર� વા�જબ છે ક� ચાર રકાતવાળ� નમાઝો 

કસર પડ�. એટલ ેક� ત ેમાટ� બ ેરકાત અદા કર�. 

પ��લી શરત : એની સફર આઠ શરઈ 

ફરસખથી ઓછ� ન હોવી જોઈએ, અન ે શરઈ ફરસખ 

લગભગ સાડા પાચં �કલોમીટર છે. 

મસઅલદ ૧ર૮૧ : � શખસની �સુાફર�મા ં

આવવા જવાનો �ુલ ફાસલો આઠ ફરસખ હોય, ચાહ� 

આવવાનો ક� જવાનો રસતો ચાર ફરસખ �ટલો હોય ક� ન 
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હોય, એ શખસ કસર નમાઝ પડશ.ે એટલ ે જો જવાનો 

રસતો દાખલા તર�ક� તણ ફરસખ �ટલો હોય, પણ પાછા 

વળવાનો રસતો પાચં ફરસખ હોય, અથવા એથી ઉલ�ંુ 

હોય, તો એ માણસ કસર નમાઝ પડશ.ે 

મસઅલદ ૧ર૮ર : અગર કોઈ શખસની �સુાફર� 

આઠ ફરસખ �ટલી જ હોય, તો અગરચે એ જ �દવસ ેયા 

રાત પડતા ંપાછો ન આવે, તો પણ કસર નમાઝ પડશ.ે 

પણ આવા સજંોગમા ંબહેતર છે ક� એહતીયાતની �એ �રૂ� 

ચાર રકાત પણ પડ�. 

મસઅલદ ૧ર૮૩ : અગર �ંુક� �સુાફર� હોય, 
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�મા ંઆઠ ફરસખ �રુા ંન થતા ંહોય, અથવા કોઈન ેખાતી 

ન હોય ક� એની સફરમા ંઆઠ ફરસખ �રૂા થાય છે નહ�, 

તો એવા શખસે કસર નમાઝ ન પડવી જોઈએ. અન ેજો 

એ િવષ ેશક હોય, તો પણ નમાઝ �રૂ� પડશ,ે અન ેતે 

માટ� તહક�ક કરવી જ�ર� નથી.  

મસઅલદ ૧ર૮૪ : અગર એક આદ�લ અથવા 

ભરોસાપાત શખસ જણાવે ક� સફરમા ં આઠ ફરસખ �રુા ં

થાય છે, અન ેએના કહ�વાથી ઈ�તમનાન હાિંસલ થાય, તો 

નમાઝ કસર પડવી જોઈએ. 

મસઅલદ ૧ર૮પ : અગર કોઈ શખસને ખાતી 
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હોય ક� એની સફર આઠ ફરસખની છે, અન ેકસર નમાઝ 

પડ�, તયાર બાદ જો એન ે �ણ થાય ક� આઠ ફરસખની 

�સુાફર� ન હતી, તો એ નમાઝની ચાર રકાતો બ�વી 

લાવશે, અન ેજો સમય વીતી ગયો હતો તો એની કઝા 

આપશ.ે 

મસઅલદ ૧ર૮૬ : અગર કોઈન ેખાતી હોય ક� 

� મઝંીલ તરફ એ સફરમા ંજઈ રહો છે, એ મઝંીલ આઠ 

ફરસખથી �ૂર નથી, અથવા એ બારામા ં શક ધરાવતો 

હોય, અન ે રસતામા ં એને ખાતી �વૂરક �ણ થાય ક� 

�સુાફર� આઠ ફરસખની છે, તો અગરચે થોડોક �તર 
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બાક� હોય, નમાઝ કસર પડશ.ે અન ેજો �રૂ� નમાઝ પડ� 

�કૂયો હોય, તો નવસેરથી કસર નમાઝ પડશ.ે પણ જો એ 

નમાઝનો સમય વીતી ગયો હોય, તો તનેી કઝા જ�ર� 

નથી. 

મસઅલદ ૧ર૮૭ : અગર બ ેજગયાઓ વચચનેો 

ફાસંલો ચાર ફરસખથી ઓછો હોય, અન ે કોઈ શખસ એ  

વચચ ેઅનકેવાર આવ�વ કર�, તો અગરચે �ુલ મળ�ને 

�સુાફર� આઠ ફરસખની થઈ �ય તો પણ નમાઝ �રૂ� 

પડશ.ે 

મસઅલદ ૧ર૮૮ : અગર બ ે જગયાઓ વચચે 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1204 

�સુાફર�ના બ ે રસતાઓ હોય, એક રસતો આઠ ફરસખથી 

ઓછો હોય, અન ે બીજો રસતો આઠ ફરસખ �ટલો યા 

એથી વ� ુહોય, તો જયાર� લાબંો રસતો ઈખતીયાર કરશે 

તયાર� કસર પડશે, અન ે જયાર� આઠ ફરસખથી ઓછા 

ફાસંલાવાળો રસતો લશે ેતયાર� નમાઝ �રૂ� પડશ.ે 

મસઅલદ ૧ર૮૯ : આઠ ફરસખની શ�આત 

એવા સથળેથી થશ ે ક� જયાથંી પસાર થયા બાદ એ 

�સુાફર ગણાય. ઘણ ેભાગે આવી જગયા શહ�રના છેડ� હોય 

છે, પણ બ�ુ જ િવસ�તૃ  શહ�રોમા ં�મુક�ન છે ક� પોતાના 

મોહલલાના છેડાથી �હસાબ કરશ.ે 
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હી� શરત : �સુાફ�રના દ�લમા ં સફરની 

શ�આતથી જ આઠ ફરસખની િનયયત હોવી જોઈએ. 

એટલ ેક� એન ેએવી �ણ હોવી જોઈએ. અગર કોઈ શખસ 

એવી જગયા �ધુી સફર કર� ક� � આઠ ફરસખથી ઓછ� 

હોય, અન ેતયા ંપહ�ચયા બાદ આગળ વધવાનો ઈરાદોકર�, 

ક� �ન ેપ�રણામે �ુલ ફાસલો આઠ ફરસખનો થઈ �ય, 

તો કારણ ક� પહ�લથેી આઠ ફરસખ જવાનો ઈરાદો ન હતો, 

એ નમાઝ �રૂ� પડશ.ે પણ જો એ તયાથંી બી� આઠ 

ફરસખ �ધુી સફર કરવાનો ઈરાદો કર�, અથવા દાખલા 

તર�ક� એવો ઈરાદો કર� ક� ચાર ફરસખ આગળ જઈને 
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બાક�ના ચાર ફરસખના રસતથેી વતન પહ�ચ,ે અથવા 

એવી જગયાએ પહ�ચે જયા ં દસ �દવસ રહ�વાનો ઈરાદો 

હોય, તો એવા સજંોગમા ંનમાઝ કસર પડશે. 

મસઅલદ ૧ર૯૦ : � શખસન ેપહ�લથેી ખબર ન 

હોય ક� ક�ટલ ે �ૂર જ�ુ ંપડશ,ે �મક�, એ કોઈ ખોવાયલેી 

વસ�નુી શોધમા ંનીકળે, અન ેક�ટલ ે�ૂર �ધુી જ�ુ ંપડશ ેએ 

ન�� ન હોય, તો નમાઝ �રૂ� પડશ.ે પરં� ુપાછા ફરતા ં

જો વતન �ધુીનો, યા જયા ં દસ �દવસ રહ�વા માગંતો 

હોય તયા ં�ધુીનો ફાસંલો આઠ ફરસખ યા વ� ુથાય તો 

નમાઝ કસર પડશ.ે એવી જ ર�ત ેજો સફર દરમયાન એ 
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િનયયત કર� ક� ચાર ફરસખ �ધુી જશે, અન ે એટલો જ 

�તર પાછા વળતા ંકાપશ,ે તો નમાઝ કસર પડશ.ે 

મસઅલદ ૧ર૯૧ : �સુાફર ફકત એ જ 

સજંોગમા ંનમાઝ કસર પડશ,ે જયાર� ક� એ ચો�સ ર�તે 

ઈરાદો કર� ��ૂો હોય ક� આઠ ફરસખ જશ.ે તો દાખલા 

તર�ક�, કોઈ શખસ શહ�રની બહાર નીકળે, અન ે એમ 

િવચાર� ક� જો કોઈ સાથી મળશે તો આઠ ફરસખની મ�ંલ 

કાપશે, એવા સજંોગમા ં જો સાથી મળવા સબંધંી 

ઈ�તમનાન ધરાવતો હોય તો નમાઝ કસર પડશ,ે અન ેજો 

ઈ�તમનાન ધરાવતો ન હોય તો નમાઝ �રૂ� પડશ.ે 
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મસઅલલદ ૧ર૯ર : � શખસ આઠ ફરસખ �ધુી 

જવાનો િન�ય કર� ��ૂો હોય, અન ેએ રોજ થોડો �તર 

કાપતો હોય, તો જયાર� હદે તરખ્સુ (�ની િવગત 

મસઅલા નબંર ૧૩ર૭મા ં આવશ)ે પહ�ચશે, તયારથી 

નમાઝ કસર પડશ.ે પણ જો રોજની �સુાફર� તદન ઓછ� 

હોય, તો એહતીયાત ેલા�ઝમ છે ક� એ �રૂ� તમેજ કસર, 

બનં ેર�ત ેનમાઝ અદા કર�. 

મસઅલદ ૧ર૯૩ : � માણસની �સુાફર�નો 

આધાર અન ે ઈખતીયાર બી�ના હાથમા ં હોય, �મક�, 

નોકર હોય ક� � પોતાના મા�લક સાથે સફર કર� રહો 
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હોય, તો જો એન ેમા�મૂ હોય ક� એની સફર આઠ 

ફરસખની છે, તો નમાઝ કસર પડશ ેઅન ેજો મા�મૂ ન 

હોય તો નમાઝ �રૂ� પડશે, અન ે એ િવષ ે �છૂ�ુ ં તનેા 

ઉપર જ�ર� નથી.  

મસઅલદ ૧ર૯૪ : � માણસની �સુાફર�નો 

ઈખતીયાર બી�ના હાથમા ં હોય, અન ે એ �ણતો હોય, 

અથવા એન ેએવો �મુાન હોય ક� ચાર ફરસખ પહ�ચવા 

પહ�લા એ િવ્ટૂો પડ� જવાનો છે, અન ેસફર નહ� કર�, તો 

એવા શખસ ેનમાઝ �રૂ� પડવી જોઈએ. 

મસઅલદ ૧ર૯પ : � શખસની �સુાફર�નો 
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ઈખતયેાર બી�ના હાથમા ં હોય અન ે એન ે ચાર ફરસખ 

પહ�ચવા પહ�લા િવ્ટૂો પડવા બારામા ંઈ�તમનાન ન હોય, 

અન ે એ �સુાફર� કર� તો નમાઝ �રૂ� પડશ ે પણ જો 

ઈ�તમનાન અન ે હોય, અથવા એવી કમજોર શ�તા 

જણાય ક� સફરમા ં કોઈ અવરોધ નડશ,ે તો એ નમાઝ 

કસર પડશ.ે 

તી� શરત : સફર દરમયાન એ પોતાનો 

ઈરાદો ન બદલાવ.ે અગર કોઈ �સુાફ�ર ચાર ફરસખ 

પહ�ચયા પહ�લા પોતાનો ઈરાદો ફ�રવી નાખ,ે અથવા એ 

બારામા ંઅચો�સ થાય, તો એ નમાઝ �રૂ� પડશ.ે 
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મસઅલદ ૧ર૯૬ : અગર કોઈ શખસ સફરમા ં

એટલ ે �ૂર આવી ગયો હોય ક� તયાથંી પાછો ફર� તો �ુલ 

આઠ ફરસખ થતા હોય, અન ેએ જગયાએ સફરનો ઈરાદો 

બદલી નાખ,ે તો જો એ તયા ંજ રોકાવવા માગંતો હોય, 

અથવા દસ �દવસ બાદ પાછા આવવાનો ઈરાદો ધરાવતો 

હોય, અથવા રોકાવવા અન ે પાછા ફરવા બારામા ં

અિનિ�ત હોય, તો એ �રૂ� નમાઝ પડશ.ે 

મસઅલદ ૧ર૯૭ : અગર કોઈ શખસ �સુાફર�મા ં

એટલ ે�ૂર આવી ગયો હોય ક� તયાથંી જો પાછો ફર� તો �ુલ 

આઠ ફરસખ થતા હોય, અન ે તયા ંસફરનો ઈરાદો તય� 
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દ�એ, તો પાછા વળવા માટ� િન�ય કર� લીએ તો નમાઝ 

કસર પડશ,ે અગરચ ે તયા ંએ દસ �દવસથી ઓ� ંરહ�વા 

માગંતો હોય. 

મસઅલદ ૧ર૯૮ : અગર કોઈ શખસ િનિ�ત 

જગયાએ પહ�ચવા માટ� આઠ ફરસખવાળ� �સુાફર� કર�, 

અન ેથોડ� �ૂર જઈન ેઈરાદો કર� ક� બી� જગયાએ જ�ુ ંછે, 

તો �યાથંી એણ ે�સુાફર� કર� તયાથંી બી� જગયા �ધુી 

આઠ ફરસખ થતા હોય, તો નમાઝ કસર પડશ.ે 

મસઅલદ ૧ર૯૯ : અગર કોઈ શખસ આઠ 

ફરસખ પસાર થયા ંપહ�લા અચો�સ થઇ �ય ક� બાક�નો 
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રસતો �રૂો કરવો ક� નહ�, અન ે� સમય દરમયાન એ 

અચો�સ હોય, આગળ ન વધ ેઅન ેતયારબાદ ન�� કર� 

ક� બાક�નો રસતો �રૂો કરવો છે, તો સફર �રૂ� થાય તયા ં

�ધુી કસર નમાઝ પઢશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૦૦ : અગર કોઈ શખસ આઠ 

ફરસખ �ધુી પહ�ચયા પહ�લા અિનિ�ત થાય ક� બાક�ની 

સફર �રૂ� કરવી ક� નહ�, અન ે જો એ જ અચો�સ 

હાલતમા ંઆગળ વધે, અન ેત ેપછ� િન�ય કર� ક� બી� 

આઠ ફરસખની �સુાફર� કરવી છે, અથવા એટલ ે�ૂર છે ક� 

આવવા-જવામા ં આઠ ફરસખ �રૂા ં થશ,ે તો એવા 
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સજંોગમા,ં ચાહ� એ જ �દવસ ેક� રાત ેપાછો ફર� યા ન ફર�, 

અન ેતયા ંદસ �દવસથી ઓ� ંરહ�વા માગે, એ શખસ સફર 

�રૂ� થાય તયા ં�ધુી કસર નમાઝ પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૦૧ : અગર કોઈ શખસ આઠ 

ફરસખ �ધુી પહ�ચયા પહ�લા અિનિ�ત થાય ક� બાક�ની 

સફર �રૂ� કરવી ક� નહ�, અન ેએ જ અચો�સ હાલતમા ં

આગળ વધતો રહ�, અન ે તયાર બાદ ન�� કર� ક� સફર 

�રૂ� કરશ,ે તો જો બાક� રહ�લો ફાસંલો આઠ ફરસખથી 

ઓછો હોય તો હવ ેનમાઝ �રૂ� પડશ,ે પણ જો અિનિ�ત 

થયા પહ�લા �ટલો રસતો કાપી ��ૂો હોય ત ેઅન ેબાક� 
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રહ�લો રસતો �ુલ મળ�ને આઠ ફરસખ થતા ંહોય, તો એવા 

સજંોગમા ંનમાઝ કસર પડશ.ે 

ચદતી શરત : �સુાફર� દરમયાન આઠ ફરસખ 

પહ�ચયા પહ�લા વતનમાથંી પસાર થવાનો ઈરાદો ન હોવો 

જોઈએ. અથવા તયા ંરોકાવવાનો ઈરાદો ન હોય, અથવા 

કોઈ સથળે દસ �દવસ યા એથી વ� ુરોકાણ ન કર�, તો � 

શખસ સફર દરમયાન આઠ ફરસખ પહ�ચયા પહ�લા 

વતનમાથંી થઈને પસાર થવાનો કસદ કર�, અથવા તયા ં

રોકાવવા માગે, અથવા કોઈ સથળે દસ �દવસ રહ�વા 

માગંતો હોય, ત ેનમાઝ �રૂ� પડશ.ે 
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મસઅલદ ૧૩૦ર : � શખસન ેમા�મૂ ન હોય ક� 

આઠ ફરસખ પહ�ચયા પહ�લા એ વતનમાથંી પસાર થશ ેક� 

નહ�, અન ે તયા ંરોકાણ કરશે ક� નહ�, અથવા કોઈ સથળે 

દસ �દવસ રહ�વાની િનયયત કરશ ેક� નહ�, તો એ શખસ 

નમાઝ �રૂ� પડશે. 

મસઅલદ ૧૩૦૩ : � શખસ ેપહ�લથેી ન�� �ુ� 

હોય ક� આઠ ફરસખ પસાર થયા પહ�લા વતનમાથંી થઈને 

જશે, અન ે તયા ં રોકાશ,ે અથવા કોઈ સથળે દસ �દવસ 

રોકાણ કરશ ેઅન ેતયાર બાદ વતનમાથંી પસાર થવાનો ક� 

દસ �દવસ રોકાવવાનો ઈરાદો બદલી નાખં ે તો પણ 
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નમાઝ �રૂ� પડશ.ે અન ેએ જ �ુકમ એવા શખસન ેલા� ુ

પડશ ે� વતનમાથંી થઈને અથવા કોઈ સથળે દસ �દવસ 

રોકાઈન ેઆગળ જવા સબંધંી અિનિ�ત હોય, પણ તયાર 

પછ� � ફાસલો બાક� હોય ત ેઆઠ ફરસખ હોય, અથવા 

આવવા જવા�ુ ં�ુલ �તર આઠ ફરસખ થ�ુ ંહોય, તો એ 

નમાઝ કસર પડશ.ે 

પાચંમી શરત : �સુાફર� કોઈ હરામ કાયર માટ� 

ન હોવી જોઈએ, અન ેજો હરામ કાયર માટ�, �મક�, ચોર� 

કરવા માટ�, સફર કર� તો નમાઝ �રૂ� પડશ.ે એવી જ ર�ત ે

જો ્દુ સફર જ હરામ હોય, �મક� એ સફરમા ં એવા 
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�કુસાનનો સભંવ હોય ક� � શર�અતની નજર� હરામ છે, 

અથવા ઔરત પોતાના  શવહરની ર� િવના એવી સફર 

કર� ક� � એના ઉપર વા�જબ ન હોય, તો નમાઝ �રૂ� 

પડશ.ે અલબ�, અગર હજ સફરની �મ વા�જબ હોય તો 

નમાઝ કસર પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૦૪ : અગર વા�જબ સફર ન હોય, 

અન ેએ સફર  કરવાથી માબાપની એવી નારાજગી થતી 

હોય, � નારાજગી શફકત અન ે વાતસલય પમેન ે કારણે 

હોય, તો એ સફર હરામ છે, અન ેએ �સુાફર�મા ંઈનસાન 

�રૂ� નમાઝ પડશે અન ેરોઝા પણ રાખશે. 
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મસઅલદ ૧૩૦પ : � સફર હરામ ન હોય, અન ે

કોઈ હરામ કાયર માટ� પણ એ સફર કરવામા ં ન આવી 

હોય, પણ સફર દરમયાન ગીબત, શરાબખોર�, વીગેર� 

�વા �નુાહના કામો થાય, તો એ સફરમા ંનમાઝ કસર 

પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૦૬ : અગર કોઈ શખસ કોઈ 

વા�જબ અમલને તકર કરવાની િનયયતથી સફર કર�, ચાહ� 

એ િનયયતની સાથ ેસફરનો બીજો આશય પણ હોય, તો 

એ �રૂ� નમાઝ પડશ.ે �મક�, અગર કોઈ શખસ કરજવાન 

હોય, અન ેલણેદાર પોતા�ુ ંલ�ેુ ંમાગંતો હોય, અન ેપોતે 
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એ કરજ અદા કરવા શ�કતશાળ� હોય, ઉપરાતં એ �ણતો 

હોય ક� સફર દરમયાન લ�ેુ ં ભરપાઈ નહ� કર� શક�, તે 

છતા ં કરજની અદાયગીથી ભાગવા માટ� સફર કર�, તો 

નમાઝ �રૂ� પડશે. પણ જો એની સફરનો આશય પહ�લથેી 

�ુદો હતો, અન ેસફર દરમયાન કોઈ વા�જબ અમલ તકર 

થઈ �ય, તો નમાઝ કસર પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૦૭ : અગર કોઈ શખસ ગસબી 

વાહન ક� સવાર�મા ં �સુાફર� કર�, અન ે એનો ઈરાદો એ 

હોય ક� મા�લકથી ભાગતો રહ�, તો એ નમાઝ �રૂ� પડશ.ે 

એ જ �ુકમ ગસબી જમીનમા ંસફર કરનારન ેલા� ુપડશ.ે 
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મસઅલદ ૧૩૦૮ : અગર કોઈ શખસ કોઈ 

ઝા�લમ સાથે મજ�રૂ� િવના �સુાફર� કર�  અન ેએન ેસાથ 

આપવાથી એના �લમન ે પોતસાહન મળ�ુ ં હોય, તો એ 

શખસ નમાઝ �રૂ� પડશ.ે પણ જો મજ�રૂ હોય, અથવા 

કોઈ મઝ�મૂના �ટકારા માટ� તનેી સાથે �સુાફર� કરતો 

હોય, તો કસર પડશ.ે  

મસઅલદ ૧૩૦૯ : અગર કોઈ શખસ આનદં યા 

ફરવા માટ� સફર કર�, તો એ સફર હરામ નથી, અન ે

નમાઝ કસર પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૧૦ : અગર કોઈ શખસ કોઈ 
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આશય િવના, આનદંમય સમય ગાળવા માટ� િશકાર 

કરવા �ય, તો જતી વખતે નમાઝ �રૂ� પડશ;ે પણ પાછા 

ફરતા ં કસર પડશે, અગર એ ફાસલો �સુારફ� (આઠ 

ફરસખ) �ટલો હોય, અન ેતમેા ંિશકાર કરવાનો ઈરાદો ન 

હોય, અલબ�, જો કોઈ શખસ પોતાની આ�િવકા માટ� 

િશકારની સફર� �ય, તો એ કસર પડશ.ે એવી જ ર�તે 

અગર કોઈ શખસ કમાણી માટ� અને વ� ુ ધન પા્ત 

કરવાના આશયથી િશકાર કર�, તો નમાઝ કસર પડશ,ે 

પણ આ સજંોગમા ંએહતીયાત છે ક� કસર અન ે�રૂ�, બનંે 

ર�ત ેનમાઝ અદા કર�. 
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મસઅલદ ૧૩૧૧ : � શખસ ે �નુાહ કરવાના 

ઈરાદાથી સફર કર� હોય, ત ે જયાર� સફસરથી પાછો 

વળતો હોય, અન ેએ પાછા ફરવામા ંઆઠ ફરસખની રાહ 

હોય, તો હવ ેકસર નમાઝ પડશે, અન ેજો એણ ેપોતાના 

�નુાહની તોબા ન કર� હોય, તો એહતીયાત ે�સુતહબ છે 

ક� તો પાછા ફરતા ંકસર અન ે�રૂ�, બનં ેર�ત ેનમાઝ પડ�. 

મસઅલદ ૧૩૧ર : � માણસની સફર �નુાહના 

કાયર માટ� હોય, ત ેઅગર સફર દરમયાન �નુાહનો ઈરાદો 

તય� દ�એ, તો બાક� રહ�લો રસતો યા આવવા જવા�ુ ં�ુલ 

�તર આઠ ફરસખ હોય ક� ન હોય, નમાઝ કસર પડશ.ે 
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મસઅલદ ૧૩૧૩ : � માણસ ે �નુાહના 

ઈરાદાથી સફર ન કર� હોય, પણ સફર દરમયાન ઈરાદો 

કર� ક� બાક� રહ�લી સફર �નુાહ માટ� કરશ,ે તો નમાઝ 

�રૂ� પડશ.ે અલબ�, તયાર �ધુીમા ં�ટલી નમાઝો કસર 

પડયો હોય, એ સહ�હ ગણાશે. 

છઠી શરત : �સુાફર એવી ભટકતી �તીનો ન 

હોય ક� ��ુ ંકોઈ િન�કુત ઠ�કા�ુ ંન હોય. અથવા એવો ન 

હોય ક� � ખાનાબદોશ હોય, જગંલમા ં ભટકતા લોકોની 

�મ જયાં પાણી ક� અનાજ �ુએ તયા ંરાતવાસો કર�ન ેફર� 

આગળ વધે; મતલબ ક� આવા લોકો � સતત �સુાફર�મા ં



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1225 

હોય છે, તમેના માટ� પોતાની �સુાફર�મા ં�રૂ� નમાઝનો 

�ુકમ છે. 

મસઅલદ ૧૩૧૪ : અગર આવી ર�ત ે ભટકતો 

શખસ પોતાના �નવર માટ� ચરવાની જગયા ક� ગોચરની 

શોધમા ં નીકળ� પડ�, અન ે એની સાથ ે માલ, સામાન, 

સામગી સાથે હોય, તો નમાઝ �રૂ� પડશ.ે પણ જો એ 

ર�ત ેમાલસામાન સાથ ેન નીકળ� પડયો હોય, અન ેઆઠ 

ફરસખ �ટલી સફર કર�, તો નમાઝ કસર પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૧પ : એ ર�ત ે ભટકતો શખસ 

અગર દાખલા તર�ક�, હજ, �ઝયારત યા વપેાર વીગેર� 
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માટ� �સુાફર� કર� તો નમાઝ કસર પડશ.ે 

સાતમી શરત : એ�ુ ંકામ �સુાફર��ુ ંન હોય. 

� શખસ�ુ ં કામ એ ર�ત ે �સુાફર��ુ ં હોય ક� એ િસવાય 

બી�ુ ં કામ ન હોય, એટલ ે �ધુી ક� એની ગણતી 

કસી�સસફરમા ંથાય, તો એ નમાઝ �રૂ� પડશ.ે એવી જ 

ર�ત ે� શખસે એ�ુ ં કામ પોતાની આ�િવકા માટ� પસદં 

ક�ુર હોય ક�  �નો આધાર �સુાફર� ઉપર છે. �મક� ગાડ� 

હાકંનાર, ખલાસી, ગોવાળ, વીગેર� તો પણ એ નમાઝ �રૂ� 

પડશ.ે આ બનં ે લોકો પોતાના �ગતકામ માટ�, �મક�, 

પોતાના ઘરસામાનન ેક� બાલબચચઓને સથાન પલટા ક� 
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પ�રવહન માટ�, સફર કર�, તો પણ �રૂ� નમાઝ પડશ.ે 

 એવી જ ર�ત ે � લોકોનો કામ ક� ધધંો બી� 

જગયાએ હોય, અન ે રોજ અથવા એકાત ે એક વાર તયા ં

જઈન ેપાછા આવવા�ુ ંહોય, દાખલા તર�ક� એક જગયાએ 

રહ�તો હોય, અન ે બી� જગયાએ વપેાર ક� ભણતર માટ� 

સફર ઉપર જ�ુ ંપડ�ુ ંહોય, તો નમાઝ �રૂ� પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૧૬ : � માણસ�ુ ં કામ �સુાફર� 

હોય,એ અગર કોઈ બી� આશયથી સફર કર�, �મક�, 

�ઝયારત ક� હજ માટ� સફર કર�, તો નમાઝ કસર પડશ,ે 

િસવાય ક� એ કસી�સસફર તર�ક� ઓળખાતો હોય. પણ 
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દાખલા તર�ક� જો ડાયવર પોતાની ગાડ� �ઝયારતો માટ� 

ભાડ� આપે, અન ેપોતે પણ સાથ ેએ બહાન ે �ઝયારત કર� 

આવે, તો દર�ક સજંોગમા ંએ નમાઝ �રૂ� પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૧૭ : � માણસનો ધધંો 

પવાસીઓની વયવસથા, સગવડ �ળવવાનો હોય, �મક� 

હા�ઓન ે મકકા �ધુી લઈ જવા સફર કર�, તો જો 

�સુાફર� એનો ધધંો હોય તો નમાઝ �રૂ� પડશ.ે પણ જો 

�સુાફર� એનો ધધંો ન હોય, અન ેમાત હજના �દવસોમા ં

જ એ ધધંો અપનાવતો હોય, તો એહતીયાતે વા�જબ છે ક� 

એ કસર અન ે �રૂ� બનં ે ર�ત ે નમાઝ પડ�. પણ જો એ 
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સફરની �દુત �ંુક� હોય, �મક� બ ેતણ અઠવા�ડયા �રૂતી 

હોય, તો નમાઝ કસર જ પડશે. 

મસઅલદ ૧૩૧૮ : � શખસનો ધધંો 

પવાસીઓની વયવસથા અને સગવડ સાચવવાનો હોય 

અન ે એ હા�ઓન ે �ૂર �ૂરથી મ�ા લઈ જતો હોવાથી 

વષરમા ંગણનાપાત �દવસો �સુાફર�મા ંગાળતો હોય, તો 

એ શખસ નમાઝ �રૂ� પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૧૯ : � શખસ વષરના અ�કુ 

�દવસોમા ં જ સફરનો ધધંો કરતો હોય, �મક�, ડાયવર 

ફકત િશયાળા ક� ઉનાળામા ં જ પોતાની ગાડ�ઓ ભાડ� 
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આપતો હોય, અન ે �સુાફરો જોડ� એ  �દવસોમા ં સફરમા ં

નીકળતો હોય, તો એ શખસ �રૂ� નમાઝ પડશ,ે અને 

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� એ શખસ કસર અન ે�રૂ� બનંે 

નમાઝ પડ�. 

મસઅલદ ૧૩ર૦ : � ડાયવર ક� હાથગાડ� 

વીગેર� ચલાવનાર માત શહ�રની �દર બતેણ ફરસખ 

વચચ ેઆવ�વ કરતો હોય, એન ેજો અચાનક કોઈ �દવસે 

આઠ ફરસખ �ધુી જ�ુ ં પડ�, તો એ સફર ગણાશે, અને 

નમાઝ કસર પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩ર૧ : � ધધંાદાર� �સુાફર 
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પોતાના વતનમા ં દસ �દવસ યા એથી વ� ુ રહ�, ચાહ� 

પહ�લથેી એ માટ� ઈરાદો કય� હોય ક� ન હોય, જયાર� દસ 

�દવસ બાદ પહ�લી વાર સફર કર� તયાર� એ સફરમા ં�રૂ� 

નમાઝ પડશ.ે એવી જ ર�તે વતન િસવાયની જગયાએ, 

ઈરાદાથી યા ઈરાદા વગર, દસ �દવસ રોકાયા બાદ સફર 

કર�, તો એ જ �ુકમ લા� ુપડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩રર : ભરવાડ, ગોવાળ ક� � સતત 

�સુાફર�મા ં હોય, અગર વતનમા ં યા વતન િસવાયની 

જગયાએ, �વૂર ઇરાદાથી યા �વૂર ઈરાદા વગર, દસ �દવસ 

રોકાય, તો એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� એ બાદ પહ�લી 
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સફરમા ંકસર અન ે�રૂ� બનં ેર�ત ેનમાઝ અદા કર�. 

મસઅલદ ૧૩ર૩ : ભરવાડ, ગોવાળ ક� � 

પોતાના ધધંાના કારણ ેસતત પવાસમા ંહોય છે, ત ેજયાર� 

સામાનય �તર કરતા વ� ુ�ૂર �ધુી સફર કર�, અન ેએેન ે

કારણ ેઅસહ તકલીફ ભોગવવી પડ�, તો એવા સજંોગમા ં

કસર નમાઝ પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩ર૪ : � શખસ સતત પવાસી 

તર�ક� શહ�ર-શહ�ર અન ેગામોગામ ફરતો જ રહ�તો હોય, 

અન ેપોતાના માટ� કોઈ વતન ઈખતીયાર  ન કર�, તો એ 

નમાઝ �રૂ� પડશે. 
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મસઅલદ ૧૩રપ : � માણસનો �ળૂ ધધંો 

�સુાફર�નો ન હોય, તને ેજો એક ગામ ક� શહ�રથી બી� 

શહ�ર �ધુી માલ વીગેર� લઈ જવા માટ� અનકેવાર 

ઉપરાઉપર� સફર કરવી પડ�, તો એ કસર નમાઝ પડશ.ે 

અલબ�, અગર એન ે એવી સફરો ચા� ુ કરવી પડતી 

હોય, �ન ે પ�રણામે એ ‘કસી�સસફર’ તર�ક� ઓળખાતો 

હોય, તો પછ� નમાઝ �રૂ� પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩ર૬ : � માણસ પોતા�ુ ંવતન તકર 

કર� બી�ુ વતન ઈખતીયાર કર�, તો જો એનો ધધંો 

�સુાફર�નો ન હોય, તો એ સથાનપલટો કરવા માટ� � 
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�સુાફર� કર� તમેા ંકસર નમાઝ પડશ.ે 

આઠમી શરત : સફરની શ�આત ‘હદે 

તરખ્સુ’ પહ�ચયા બાદ ગણ.ે અલબ�, વતન િસવાયની 

જગયાએ ‘હદે તરખ્સુ’નો પ્ લા� ુપડતો નથી; તયા ંતો 

એ જયા ંરહ�તો હોય એ મોહલલાથી નીકળતાની સાથે જ 

કસર નમાઝ પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩ર૭ : ‘હદે તરખ્સુ’ એ જગયાને 

કહ�વાય છે ક� જયા ંશહ�રના રહ�વાસીઓ �સુાફરને ન જોઈ 

શક�, અન ેતનેી િનશાની એ છે ક� �સુાફર શહ�રવાસીઓને 

ન જોઈ શક�. 
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મસઅલદ ૧૩ર૮ : � �સુાફર પોતાના વતન ે

પાછો આવી રહો હોય, ત ેજયા ં�ધુી વતનમા ંદાખલ ન 

થાય તયા ં�ધુી નમાઝ કસર પડશ.ે એવી જ ર�ત ે� સથળે 

�સુાફર દસ �દવસ રોકાવા માગંતો હોય, ત ે સથળે ન 

પહ�ચ ેતયા ં�ધુી એ કસર નમાઝ પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩ર૯ : અગર કોઈ શહ�ર ઘણી 

�ચાઈ ઉપર હોય, �ન ેપ�રણામે તયાનંા રહ�વાસીઓ �ૂર 

�ૂર �ધુી જોઈ શકતા હોય, અથવા નીચાણમા ં હોવાને 

કારણ ેથોડ�ક �ૂર જતા ંતયાનંા લોકો ન જોઈ શકાતા હોય, 

તો સામાનય શહ�રો ક� � સપાટ જમીન ઉપર હોય છે, તમેા ં
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�ટલ ે�તર� શહ�રવાસીઓ ન દ�ખાય, તટેલા �તર �ધુી 

પહ�ચીન ે તયાનંો �સુાફ�ર કસર નમાઝ પડવી શ� કરશ.ે 

એવી જ ર�તે જો �સુાફર�નો પથં અસામાનય પમાણમા ં

�ચો ક� નીચો હોય, તો સામાનય સજંોગને ખયાલમા ં

રાખશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૩૦ : અગર કોઈ એવી જગયાએથી 

�સુાફર� કર� ક� જયા ંકોઈ ન હોય, તો એમ ધાર�ન ેક� જો 

લોકોના વસવાટ હોત, તો � �તર� એ એમન ેન જોઈ 

શકતે, એ �તર કા્યા બાદ નમાઝ કસર પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૩૧ : � શખસ વહાણ, સટ�મબર ક� 
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ર�લગાડ�મા ં સફર કર� રહો હોય, અન ે ‘હદે તરખ્સુ’ 

પહ�ચયા પહ�લા �રૂ� નમાઝ પડવા માડં�, પણ તી� 

રકાતના ��ૂઅ પહ�લા ‘હદે તરખ્સુ’ �ધુી પહ�ચી �ય, 

તો એણ ેકસર નમાઝ પડવી જોઈએ. 

મસઅલદ ૧૩૩ર : ઉપરોકત સજંોગમા ં જો એ 

તી� રકાતના ��ૂઅ બાદ ‘હદે તરખ્સુ’ પહ�ચ,ે તો એ 

નમાઝ તોડ� શક� છે અન ેકસર નમાઝ પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૩૩ : અગર કોઈન ે ખાતી થઈ 

�ય ક� ‘હદે તરખ્સુ’ પહ�ચી ગયો છે, અન ેકસર નમાઝ 

પડયા બાદ એન ે�ણ થાય ક� નમાઝ પડતી વળેા ‘હદે 
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તરખ્સુ’ પહ�ચયો ન હતો, તો નમાઝ નવસેરથી પડશ.ે 

જો એ સમયે ‘હદે તરખ્સુ’ ન આવી હોય, તો �રૂ� 

નમાઝ પડશ,ે અન ેજો હદ ઓળંગી ગયો હોય તો કસર 

પડશ,ે અન ેજો નમાઝનો સમય વીતી ગયો હોય, તો �રૂ� 

યા કસર � નમાઝ એના ઉપર વા�જબ હતી, તનેી કઝા 

આપશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૩૪ : અગર કોઈ શખસની નજર 

અસાધારણ ર�તે તજે હોય, તો સામાનય નજરવાળા 

જયાથંી શહ�રવાસીઓન ે ન જોઈ શકતા હોય, તયાથંી એ 

કસર નમાઝ શ� કરશ.ે  
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મસઅલદ ૧૩૩પ : સફરમા ંજો કોઈને શક થાય 

ક� ‘હદે તરખ્સુ’ પહ�ચયો છે ક� નહ�, તો એ �રૂ� નમાઝ 

પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૩૬ : � �સુાફર સફર દરમયાન 

પોતાના વતનમાથંી પસાર થાય તે અગર તયા ંરોકાણ કર� 

તો �રૂ� નમાઝ પડશે, અન ે જો રોકાણ ન કર�, તો 

એહતીયાત ે લા�ઝમ છે ક� કસર અન ે �રૂ�, બનં ે ર�તે 

નમાઝ પડ�. 

મસઅલદ ૧૩૩૭ : � �સુાફર સફર દરમયાન 

પોતાના વતને પહ�ચ ેઅન ેતયા ંરોકાણ કર�, તો જયા ં�ધુી 
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એ તયા ંરોકાશે તયા ં�ધુી નમાઝ �રૂ� પડશ,ે પણ જો એ 

તયાથંી આઠ ફરસખ જવા માગંતો હોય, અથવા દાખલા 

તર�ક�, ચાર ફરસખ જઈન ે પાછો ચાર ફરસખ  વળવા 

માગે, તો જયાર� હદદ� તરખ્સુ પહ�ચ ેતયાર� કસર નમાઝ 

પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૩૮ : � સથળન ેઈનસાન પોતાના 

કાયમી વસવાટ માટ� ઈખતીયાર કર� એ એ�ુ ં વતન 

ગણાશે, ચાહ� એ જગયા એ�ુ ંજનમસથાન હોય અને એના 

માતા-િપતા�ુ ં વતન હોય, યા એણ ે પોતે સવચેછાએ એ 

જગયાની પસદંગી કર� હોય. 
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મસઅલદ ૧૩૩૯ : � શખસ એવા સથળે �ૂંક 

સમય માટ� વસવાટ કરવા માગે ક� � એ�ુ ંઅસલી વતન 

ન હ� ુ,ં અન ે તયાર બાદ બી� જગયાએ જઈન ે વસવાટ 

કરવાનો ઈરાદો ધરાવે, તો એ સથળ એ�ુ ં વતન નહ� 

ગણાય. 

મસઅલદ ૧૩૪૦ : � જગયાન ેઈનસાન પોતાની 

�જટદગી વીતાડવા ઈખતીયાર કર�, ચાહ� એ તયા ં હમંશે 

રહ�વાનો ઈરાદો ન ધરાવતો હોય, અન ેપસગંોપાત બી� 

જગયાએ �ૂંક સમય માટ� દસ યા એથી વ� ુ �દવસો માટ� 

રહ� આવતો હોય, પણ લોકો એન ેએ જગયાએ �સુાફ�ર ન 
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ગણતા હોય અન ે �ણતા હોય ક� એ જ જગયા એના 

કાયમી વસવાટ માટ� છે, તો એ પથમ ઈખતીયાર કર�લી 

જગયાન ેજ વતનનો �ુકમ લા� ુપડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૪૧ : � શખસ બ ે જગયાએ 

વસવાટ કરતો હોય, �મક� ૬ મ�હના એક શહ�રમા,ં અને 

બાક�ના ૬ મ�હના બી� શહ�રમા ં વીતાડ�, તો બનંે 

જગયાઓ એ�ુ ંવતન ગણાશે. એવી જ ર�ત ેજો બથેી વ� ુ

જગયાએ �વન ગાળતો હોય, તો એ સવ� જગયાઓ એ�ુ ં

વતન લખેાશે. 

મસઅલદ ૧૩૪ર : અ�કુ ફક�હો�ુ ં કહ��ુ ં છે ક� 
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અગર કોઈ જગયાએ રહ�ણાકં માટ� પોતાની મા�લક��ુ ં

મકાન ધરાવતો હોય, અન ે વસવાટની િનયયતથી તયા ં

લાગલાગટ (સતત) છ માસ �ધુી રહ�, તો જયા ં�ધુી એ 

મકાન એની મા�લક�મા ં હોય તયા ં �ધુી એ જગયા  એ�ુ ં

વતન ગણાશે, પ�રણામ ે જયાર� પણ સફર દરમયાન એ 

જગયાએ પહ�ચશે તયાર� �રૂ� નમાઝ પડશ.ે પરં� ુઆ �ુકમ 

સા�બત નથી. 

મસઅલદ ૧૩૪૩ : જયાર� �સુાફ�ર એવી જગયાએ 

વાર�દ થાય ક� � એ�ુ ંવતન હ� ુ,ં પણ એ વતનન ેતકર 

કર� ��ૂો હોય, તો તયા ં�રૂ� નમાઝ ન પડવી જોઈએ, 
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અગરચ ેહ� બી�ુ ંવતન ઈખતીયાર ન કર� શ�ો હોય. 

મસઅલદ ૧૩૪૪ : જયાર� �સુાફ�ર કોઈ 

જગયાએ લાગલાગટ (સતત) દસ �દવસ રહ�વાની િનયયત 

કર�, અથવા એન ે ખબર હોય ક� એ જગયાએ 

બઈેખતીયાર�થી દસ �દવસ ��ુરવા પડશ,ે તો એ 

જગયાએ નમાઝ �રૂ� પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૪પ : અગર કોઈ સથળે �સુાફર 

દસ �દવસ રોકાવાનો ઈરાદો ધરાવતો હોય, તો એના માટ� 

જ�ર� નથી ક� પહ�લી રાતથી અ�ગયારમી રાત �ધુી 

રોકાવવાની િનયયત કર�. બલક� એટલો જ ઈરાદો ક� પહ�લા 
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�દવસ ેસવારથી દસમ ે �દવસે સા�ં �યૂારસત �ધુી રોકાશે, 

કાફ� છે, અન ેનમાઝ �રૂ� પડશ.ેએવી જ ર�ત ેજો કસદ 

કર� ક� દાખલા તર�ક� પહ�લા �દવસથી લઈને અ�ગયારમા 

�દવસ �ધુી રોકાશે, તો નમાઝ �રૂ� પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૪૬ : � �સુાફ�ર એક જગયાએ 

દસ �દવસ રોકાવવાનો ઈરાદો રાખતો હોય, ત ેમાત એ 

જ સજંોગમા ં�રૂ� નમાઝ પડશ ેક� એક જ જગયાએ રહ�. 

અગર એનો ઈરાદો હોય બ ેજગયાઓ વચચ ે દસ �દવસ 

�રૂા ંકરશ,ે �મક�, નજફ અન ે�ુફા વચચ ેયા તહેરાન અને 

શમીરાન વચચે દસ �દવસ ગાળશે, તો નમાઝ કસર 
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પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૪૭ : � શખસ એક જગયાએ દસ 

�દવસ રહ�વાનો હોય, પણ પહ�લથેી જ એની િનયયત હોય 

ક� �દવસ દરમયાન અતરાફના ગામો ક� � ‘હદે તરખ્સુ’ 

યા એથી વ� ુ �ૂર હોય તયા ં પણ જશ,ે તો જો આવવા 

જવાની �દુત એટલી ન હોય ક� દસ �દવસના રહ�ણાકંનો 

િસલિસલો �ટૂ� ગયલેો લખેાય, તો નમાઝ �રૂ� પડશ.ે 

પણ જો �દુત લાબંી હોય, અન ેદસ �દવસ�ુ ંરોકાણ ન 

કહ� શકાય તો નમાઝ કસર પડશ.ે દાખલા તર�ક�, અગર 

એનો ઈરાદો એમ હતો ક� એક આખો �દવસ અથવા એક 
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આખી રાત એ જગયાથી બહાર રહ�શ,ે તો દસ �દવસનો 

િસલિસલો બાક� રહ�શ ેનહ�, અન ેએ કસર નમાઝ પડશ.ે 

પણ જો એનો ઈરાદો એમ હતો ક� અડધો �દવસ બહાર 

રહ�ન ેપાછો આવતો રહ�શે, તો ચાહ� એ રાત પડ� ગયા 

બાદ પાછો આવવાનો હોય, તો એ નમાઝ �રૂ� પડશ.ે 

અલબ�, જો એવી ર�ત ે વારંવાર સફર કર�, અન ે એમ 

જણાય ક� �ણે બ ેસથળો વચચ ેદસ �દવસ �રૂા કર� રહો 

છે, તો પછ� નમાઝ કસર પડશે. 

મસઅલદ ૧૩૪૮ : � માણસ ે કોઈ સથળે દસ 

�દવસ રહ�વાનો ચો�સ િનણરય ન કય� હોય, અન ેફકત 
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એમ ધાર� ક� જો એનો િમત તયા ંઆવશે, અથવા જો તયા ં

રહ�ણાકં માટ� સારા મકાનની સગવડ પા્ય હશ,ે તો દસ 

�દવસ રહ�શ.ે તો એવા સજંોગમા ંનમાઝ કસર પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૪૯ : અગર કોઈ શખસ કોઈ સથળે 

દસ �દવસ રોકાવાનો િનણરય કર� ��ૂો હોય, પણ સાથે 

સાથ ેએન ેમનમા ંએવા �મુાન રહ� ક� �દુતના રોકાણમા ં

કાઈંન ેકાઈં અવરોધ નડશે, અન ેજો એ �મુાન સમજદાર 

વગરની નજર� વયાજબી હોય, તો એ શખસ નમાઝ કસર 

પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩પ૦ : અગર કોઈ �સુાફરને ખબર 
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હોય ક� મ�હનાની આખર �ધુીમા ં દસ યા એથી િવશષે 

�દવસ બાક� છે, અન ેએ િનયયત કર� ક� મ�હનાની આખર 

�ધુી એક સથળે રહ�શે, તો નમાઝ �રૂ� પડશ.ે પણ જો 

એન ે ખબર ન હોય ક� મ�હનાની આખર �ધુી ક�ટલા 

�દવસો બાક� છે, અન ે િનયયત કર� ક� મ�હનાની આખર 

�ધુી તયા ં રહ�શે, તો નમાઝ કસર પડશ,ે અગરચે 

િનયયતના �દવસથી મ�હનાની આખર તાર�ખ �ધુી દસ 

યા એથી વધાર� �દવસો થઈ �ય. 

મસઅલદ ૧૩પ૧ : અગર કોઈ શખસે એક સથળે 

દસ �દવસ રહ�વાની િનયયત કર� હોય, અન ે ચાર 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1250 

રકાતવાળ� એક નમાઝ પડયા પહ�લા પોતાનો ઈરાદો 

ફ�રવી નાખ,ે અથવા એ બારામા ંઅિનિ�ત થઈ �ય, ક� 

તયા ં રહ�શ ે અથવા બી� �ાયં જશ,ે તો નમાઝ કસર 

પડશ.ે પણ જો ચાર રકાતવાળ� એક નમાઝ પડ� �કૂયો 

હોય, અન ે ત ે પછ� પોતાનો ઈરાદો બદલે, અથવા 

અિનિ�ત થાય, તો �ટલો સમય તયા ંરહ�શે, નમાઝ �રૂ� 

પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩પર : અગર કોઈ �સુાફર એક 

જગયાએ દસ �દવસની િનયયત કયાર બાદ રોઝો રાખે, અને 

ઝોહરના સમય બાદ િવચાર બદલાવી નાખ,ે તો જો ચાર 
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રકાતવાળ� એક નમાઝ પડ� ��ૂો હોય તો જયા ં�ધુી 

તયા ં રહ�શે, નમાઝ �રૂ� પડશ,ે અન ે તનેા રોઝાઓ પણ 

સહ�હ ગણાશે, અન ેઅગર ચાર રકાતવાળ� એક નમાઝ 

પડયા પહ�લા િવચાર ફ�રવે, તો એહતીયાત છે ક� એ 

�દવસનો રોઝો �રૂો કર�, અન ેતયાર બાદ તનેી કઝા પણ 

આપ.ે અન ે નમાઝો પણ કસર પડશ,ે અન ે બાક�ના 

�દવસોમા ંરોઝા પણ રાખી નહ� શક�. 

મસઅલદ ૧૩પ૩ : અગર કોઈ �સુાફર એક 

સથળે દસ �દવસ રહ�વાનો ઈરાદો કયાર બાદ પોતાનો 

િવચાર બદલાવી નાખ,ે અન ેએમ કયાર પહ�લા એન ેશક 
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થાય ક� ચાર રકાતવાળ� કોઈ નમાઝ પડ� ��ૂો છે ક� 

નહ�, તો એ કસર નમાઝો પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩પ૪ : અગર કોઈ કસરની િનયયતથી 

નમાઝ શ� કર�, અન ેનમાઝ દરમયાન િન�ય કર� ક� દસ 

�દવસ યા એથી વ� ુ રોકા�ુ ં છે, તો એ નમાઝની ચાર 

રકાતો �રૂ� પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩પપ : � �સુાફર� એક સથળે દસ 

�દવસ રોકાવાની િનયયત કર� હોય, અન ે પહ�લી ચાર 

રકાતવાળ� નમાઝ દરમયાન પોતાનો િવચાર ફ�રવે, તો 

તી� રકાત શ� ન કર� હોય, તો બ ેરકાત પડ�ન ેનમાઝ 
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�રૂ� કરશ,ે અન ે તયાર પછ�ની નમાઝો પણ કસર પડશ.ે 

એવી જ ર�તે જો તી� રકાત માટ� ઉભો થઈ ગયો હોય 

પણ ��ૂઅમા ંદાખલ ન થયો હોય, તો તરત બસેી �ય, 

અન ે કસરની િનયયતથી નમાઝને �રૂ� કરશ.ે પણ જો 

��ૂઅમા ં દાખલ થઈ ગયો હોય, તો એ પોતાની નમાઝ 

તોડ�ન ે નવસેરથી કસર નમાઝ શ� કરશ.ે અન ે �ટલો 

સમય તયા ંરોકાય, કસર નમાઝ પડતો રહ�શે. 

મસઅલદ ૧૩પ૬ : અગર કોઈ �સુાફર� એક 

જગયાએ દસ �દવસ રહ�વાનો ઈરાદો કય� હોય, અન ેદસ 

�દવસથી વધાર� તયા ંરોકાય, તો જયા ં�ધુી ફર�થી સફર 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1254 

ન કર� તયા ં�ધુી એ �રૂ� નમાઝ પડશ ેઅને બી�વાર દસ 

�દવસની િનયયત કરવાની જ�રત નથી. 

મસઅલદ ૧૩પ૭ : � �સુાફર એક સથળે દસ 

�દવસ રોકાવાની િનયયત કર� હોય, એ �સુાફરન ેત ેસથળે 

વા�જબ રોઝા રાખવા જોઈએ. એ પમાણ ે તયા ં �સુતહબ 

રોઝા પણ રાખી શકશે, અન ેઝોહર અસર તથા ઈશાની 

નાફ�લા પણ પઢ� શકશ.ે 

મસઅલદ ૧૩પ૮ : � �સુાફર એક સથળે દસ 

�દવસ રહ�વાની િનયયત કર� હોય, ત ે ચાર રકાતવાળ� 

એક અદા નમાઝ પડ� લીધા બાદ જો ચાર ફરસખથી 
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ઓછા ફાસલા �ધુી પવાસ કર� અન ેપાછો ફર�, અન ેફર� 

જયા ં હતો તયા ં દસ યા એથી ઓછા �દવસો રહ�, તો 

પવાસની શ�આતથી લઈને પાછો ફર� તયા ં�ધુી, અન ેફર� 

રહ�ણાકં દરમયાન એ �રૂ� નમાઝ પડશ.ે એવી જ ર�ત ેજો 

કોઈ દસ �દવસ �રૂા ં કયાર બાદ એવો પવાસ કર�, ચાહ� 

એણ ેએક પણ ચાર રકાતવાળ� નમાઝ ન પડ� હોય, તો 

પણ એ જ �ુકમ લા� ુપડશ.ે 

 પણ જયાર� પવાસથી પાછો ફર� તયાર� � જગયાએ 

એ હતો તયા ંરહ�વાનો ઈરાદો ન હોય, બલક� માત સફરના 

રસતામા ંએ જગયા આવતી હોય, અન ેજો એની સફર આઠ 
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ફરસખ યા એથી વ� ુ થતી હોય, તો એવા સજંોગમા ં

જયારથી પવાસ માટ� નીકળે, તયારથી પાછા ફરતા ં એ 

જગયાએ પસાર થાય, તયા ં�ધુી કસર નમાઝ પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩પ૯ : અગર �સુાફર� એક સથળે 

દસ �દવસ રહ�વાની િનયયત કર� હોય, અન ે ચાર 

રકાતવાળ� એક અદા નમાઝ પડયા બાદ એ બી� 

જગયાએ જવા માગે ક� � આઠ ફરસખથી ઓછા �તર� 

હોય, અન ેતયા ંદસ �દવસ રહ�વાનો ઈરાદો ધરાવતો હોય, 

તો તયા ંજતી વળેા અન ેતયા ંરોકાણ દરમયાન નમાઝ �રૂ� 

પડશ.ે 
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 પણ � બી� જગયાએ જવા માગંતો હોય એ 

જગયા આઠ ફરસખ યા એથી વ� ુ�તર� હોય, તો એ તરફ 

જતી વળેા કસર નમાઝ પડશે, અન ેજો તયા ંદસ �દવસ 

રોકાવાનો ઈરાદો ન હોય, તો �ટલો સમય તયા ંરહ�, કસર 

નમાઝ પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૬૦ : � �સુાફર� એક જગયાએ દસ 

�દવસ રોકાવાની િનયયત કર� હોય, અન ેચાર રકાતવાળ� 

એક અદા નમાઝ બાદ એવી જગયા �ધુી પવાસ કરવા 

માગે ક� � ચાર ફરસખથી ઓછા �તર� હોય, પણ એ 

િનણરય ન કર� શક� ક� પાછો એ જ જગયાએ આવશ ેક� નહ�, 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1258 

અથવા એ જ જગયાએ પાછા આવવા િવષે બીલ�ુલ 

ગાફ�લ હોય, તો એ પવાસ શ� કર� તયારથી, પાછો ફર� 

તયા ં �ધુી, અન ે તયાર બાદ પણ પોતાની નમાઝો �રૂ� 

પડશ,ે એવી જ ર�ત ે જો એ અિનિ�ત હોય ક� એ જ 

જગયાએ પાછા આવીને દસ �દવસ રહ��ુ ંક� નહ�, અથવા 

તયા ંદસ �દવસ રહ�વા િવષે ક� તયાથંી સફર કરવા બારામા ં

તદન ગાફ�લ હોય, તો એ જ �ુકમ લા� ુપડશે. 

મસઅલદ ૧૩૬૧ : અગર કોઈ શખસ ે એમ 

ધાર�ન ેક� એના સાથીઓએ દસ �દવસની િનયયત કર� છે, 

દસ �દવસ રોકાવાની િનયયત કર� હોય, અન ે ચાર 
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રકાતવાળ� એક અદા નમાઝ પડ� લીધા બાદ એને �ણ 

થાય ક� સાથીઓએ એવી િનયયત કર� ન હતી, અન ેપોતે 

પણ તયા ં દસ �દવસ ન રોકાવા માગે, તો પણ �ટલો 

સમય રહ�શ ેએ સમયમા ંપોતાની નમાઝો �રૂ� પઢશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૬ર : અગર કોઈ શખસ કોઈ 

જગયાએ અણધાર� ર�ત ે તીસ �દવસ વીતાડ�, �મક� એ 

હમંશેા રોકાવવા અન ેસફર કરવા સબંધંી અિનિ�ત હોય, 

તો તીસ �દવસ �રૂા થયા બાદ થોડોક સમય પણ જો તયા ં

રહ�, એ સમય દરમયાન નમાઝ �રૂ� પડશ.ે  

મસઅલદ ૧૩૬૩ : � શખસ એક સથળે નવ 
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�દવસ યા એથી ઓછા �દવસો માટ� રહ�વા ધાર�, અન ેએ 

�દુત �રૂ� થયા બાદ બી� નવ �દવસ યા એથી ઓછા 

�દવસો માટ� રોકાઈ �ય, અન ેફર�થી એવી જ ર�ત ેનવ 

�દવસ યા એથી ઓછ� �દુત તીસ �દવસ �ધુી વધારતો 

રહ�, તો એકતીસમા �દવસની નમાઝ �રૂ� પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૬૪ : ઉપરોકત સજંોગનો �સુાફર 

ફકત એ જ હાલતમા ંતીસ �દવસ પછ� �રૂ� નમાઝ પડશે 

ક� જો એ એક જ જગયાએ રહો હોય. અગર થોડોક સમય 

એક જગયાએ રહ�ન ેબી� જગયાએ થોડોક સમય વીતાડતો 

રહ�, તો તીસ �દવસ �રૂા ંથયા બાદ પણ કસર નમાઝ 
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પડશ.ે 
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�સુાફરની નમાઝ િવષે �ુદા �ુદા મસાઈલ 

મસઅલદ ૧૩૬પ : મ�સજ�ુલ હરામમા,ં મ�સજદ� 

નબવીમા ંઅને  મ�સજદ� �ુફામા ં�સુાફર �રૂ� નમાઝ પડ� 

શક� છે, બલક� મકકા, મદ�ના અન ે�ુફાના આખાય શહ�રમા ં

પોતાની નમાઝો �રૂ� પડ� શકશ.ે ઉપરાતં હઝરત 

સયય�ુશશોહદા ઈમામ �ુસનૈ અલ�યહસસલામના  હરમમા ં

એમની કબ ે�બુારકથી પચચીસ હાથના �તર �ધુી �રૂ� 

નમાઝ પડ� શક� છે. 

મસઅલદ ૧૩૬૬ : � શખસ �ણતો હોય ક� 

પોત ે�સુાફર હોવાન ેકારણ ેનમાઝ કસર પડવી જોઈએ, 
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ત ે છતા ં ઉપર જણાવલેી ચાર જગયાઓ િસવાય કોઈ 

જગયાએ �ણી��ુને �રૂ� નમાઝ પડ�, તો નમાઝ બાિતલ 

છે. એવી જ ર�ત ેજો �લૂી �ય ક� નમાઝ કસર પડવાની 

છે, અન ે�રૂ� પડ� તો નમાઝ બાિતલ છે. પણ જો એ �લૂી 

ગયો હોય, અન ેનમાઝનો સમય વીતી �ય તયાર બાદ 

યાદ આવ ેતો એની કઝા લા�ઝમ નથી. 

મસઅલદ ૧૩૬૭ : અગર કોઈ શખસ �ણતો 

હોય ક� પોત ે�સુાફર છે, અન ેનમાઝ કસર પડવાની છે, 

પણ �લૂથી �રૂ� પડ�, તો જો સમય દરમયાન એ�ુ ંધયાન 

ખ�ચાય તો નવસેરથી નમાઝ પડશ;ે અન ેજો વખત વીતી 
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ગયા બાદ ધયાન ખ�ચાય, તો એહતીયાત છે ક� કઝા આપ ે

(પઢ�). 

મસઅલદ ૧૩૬૮ : � �સુાફર �ણતો ન હોય ક� 

નમાઝ કસર પડવી જોઈએ, ત ેજો �રૂ� નમાઝ પડ�, તો 

એની નમાઝ સહ�હ છે. 

મસઅલદ ૧૩૬૯ : � �સુાફરન ે એટલી �ણ 

હોય ક� નમાઝ કસર પડવાની હોય છે, પણ તનેી િવગતો 

ન �ણતો હોય, �મક�, એન ે ખબર ન હોય ક� આઠ 

ફરસખની સફર હોય તો કસર નમાઝ પડવી જોઈએ, અન ે

�રૂ� નમાઝ પડ� લીએ, તો જો સમયની �દર ખબર પડ� 
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તો વા�જબ છે ક� નવસેરથી નમાઝ પડ�, અન ે જો એણે 

નવસેરથી ન પડ� હોય તો તનેી કઝા આપ.ે પણ જો 

નમાઝનો સમય વીતી ગયા બાદ એન ે િવગતોની �ણ 

થાય, તો કઝા નથી. 

મસઅલદ ૧૩૭૦ : � �સુાફર �ણતો હોય ક� 

નમાઝ કસર પઢવી જોઈએ, પણ એમ ધાર�ન ે ક� એની 

સફર આઠ ફરસખથી ઓછ� હતી, �રૂ� નમાઝ પડ� લીએ, 

તો જો સમયની �દર �ણ થાય ક� સફર આઠ ફરસખની 

હતી, તો � નમાઝ પડ� હતી, એન ેફર�થી કસર પડવી 

જોઈએ. પણ જો સમય વીતી ગયા બાદ �ણ થાય તો 
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કઝા જ�ર� નથી. 

મસઅલદ ૧૩૭૧ : અગર કોઈ શખસ �લૂી �ય 

ક� પોત ે�સુાફર છે, અન ેનમાઝ �રૂ� પડ� લીએ, તો જો 

સમયની �દર યાદ આવ ેતો એ જ નમાઝ કસર પડશ,ે 

અન ેજો સમય પસાર થઈ ગયા બાદ યાદ આવ ેતો એ 

નમાઝની કઝા વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૧૩૭ર : � શખસ ે�રૂ� નમાઝ પડવી 

જોઈએ, એ અગર કસર પડ�, તો દર�ક સજંોગમા ં તનેી 

નમાઝ બાિતલ છે. અગરચ ેએ એવો �સુાફર હોય ક� � 

એક સથળે દસ �દવસ રહ�વાનો ઈરાદો રાખતો હોય, પણ 
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મસઅલાથી અ�ણ હોવાથી કસર પડ�, તો પણ 

એહતીયાતની �એ તનેી નમાઝ બાિતલ છે.  

મસઅલદ ૧૩૭૩ : અગર કોઈ શખસ ચાર 

રકાતવાળ� નમાઝ પડ� રહો હોય, અન ેએ દરમયાન એને 

યાદ આવ ેક� પોત ે�સુાફર છે, અથવા એ�ુ ંધયાન ખ�ચાય 

ક� આઠ ફરસખની સફર કર� છે, તો જો તી� રકાતના 

��ૂઅમા ં ન પહ�ચયો હોય, તો નમાઝ બ ે રકાતવાળ�, 

એટલ ેક� કસર પડશે, અન ેતી� રકાતના ��ૂઅમા ંદાખલ 

થઈ ગયો હોય, તો એહતીયાતની �એ તનેી નમાઝ 

બાિતલ છે, અન ેજો નમાઝ કઝા થાય એ પહ�લા સમયની 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1268 

�દર એક રકાત પડવા �રૂતી પણ આવશયકતા હોય, તો 

નવસેરથી કસર ર�ત ેનમાઝ પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૭૪ : અગર કોઈ �સુાફરન ેનમાઝે 

કસરના �ુકમને લગતી અ�કુ  િવગતોની �ણ ન હોય, 

�મક� એન ે ખબર ન હોય ક� ચાર ફરસખ જવાના ચાર  

ફરસખ પાછા આવવાના �રૂા થતા ંહોય તો નમાઝ કસર 

પડવી જોઈએ, અન ે એ ચાર રકાતવાળ� નમાઝની 

િનયયતથી નમાઝ પડવી શ� કર�, તો જો તી� રકાતના 

��ૂઅ પહ�લા મસઅલાની �ણ થઈ �ય, તો નમાઝને 

કસર ર�ત ેપડશે, અન ેજો એ રકાતના ��ૂઅમા ંખબર પડ� 
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તો એહતીયાતની �એ એની નમાઝ બાિતલ છે. અને જો 

નમાઝ કઝા થયા પહ�લા સમયની �દર એક રકાત 

પડવા �રૂતી પણ આવશયકતા હોય, તો નવસેરથી કસર 

નમાઝ પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૭પ : � �સુાફર ઉપર �રૂ� 

નમાઝ વા�જબ હોય, અન ેએ મસઅલાથી અ�ણ હોવાને 

કારણ ેબ ેરકાતની િનયયતથી નમાઝ શ� કર�, અન ેનમાઝ 

દરમયાન મસઅલાથી વાક�ફ થાય, તો એ ચાર રકાતો �રૂ� 

કરશ.ે એહતીયાત ે �સુતહબ એ છે ક� નમાઝ �રૂ� કયાર 

બાદ એ ચાર રકાતવાળ� નમાઝ ફર�થી અદા કર�. 
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મસઅલદ ૧૩૭૬ : � �સુાફર� હ� નમાઝ અદા 

ન કર� હોય, અન ેનમાઝ કઝા થાય એથી પહ�લા પોતાના 

વતન ેપહ�ચી �ય, અથવા એવી જગયાએ આવી �ય ક� 

જયા ંદસ �દવસ રોકાવવાનો ઈરાદો હોય, તો એ નમાઝ 

�રૂ� પડશ.ે � શખસ �સુાફર ન હોય અને અવવલ ેવખત 

નમાઝ ન પડ�, અન ે જો એ સફર ઈખતીયાર કર� તો 

નમાઝ કસર પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૭૭ : � �સુાફર ઉપર કસર 

નમાઝ હોય, અન ેએની ઝોહર, અસર ક� ઈશાની નમાઝ 

કઝા થઈ �ય, તો એ કસર કઝા આપશે, અગરચે એ 
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કઝા સફર િસવાયના સજંોગમા ંઆપવા માગેં, અન ેઅગર 

કોઈ શખસ ક� � �સુાફર નથી, તનેી ઉપરોકત તણ 

નમાઝોમાથંી એક કઝા થાય, તો �રૂ� કઝા આપશે, 

અગરચ ેએ કઝા સફરની હાલતમા ંઆપવા માગે. 

મસઅલદ ૧૩૭૮ : �સુાફર માટ� �સુતહબ છે ક� 

દર�ક કસર નમાઝ બાદ ‘તસબીહાતે અરબા’ તીસ વખત 

પઢ� : 

�બુ�ાનનલલા�� વલ �મદદ�લલલા�� વ 

લા એલા� ઈલલાલલા�દ વલલા�દ અકહર. 

અન ે એ માટ� નમાઝે ઝોહર, અસર અન ે ઈશા 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1272 

બાદ તઅક�બાતમા ંપડવાની ઘણી તાક�દ થઈ છે. બલક� 

બહેતર છે ક� એ તણ નમાઝોની તઅક�બાતમા ં સાઈંઠ 

(૬૦) વખત પડ�. 
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કઝા નમાઝદ : 

મસઅલદ ૧૩૭૯ : � શખસ રોજની વા�જબ 

નમાઝ સમયના �દર ન પડ�, તનેા ઉપર તનેી કઝા દ�વી 

વા�જબ છે, અગરચ ે એ નમાઝના �રૂા સમય દરમયાન 

િનટદાવશ રહો હોય, અથવા નશા અને મસતીને કારણે 

નમાઝ ન પડ� હોય, અન ેઆ �ુકમ દર�ક વા�જબ નમાઝ 

ક� � સમય ેન પડ� હોય, તનેે લા� ુપડ� છે. એટલ ે�ધુી ક� 

જો �અુયયન અન ેન�� સમય ેનમાઝ પઢવાની પોતાએ 

નઝર કર� હોય, તો તનેી પણ કઝા એહતીયાત ેવા�જબની 

�એ આપવી જોઈએ. પણ નમાઝ ેઈ�ુલફ�ત અન ેઈ�ુલ 
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અઝહાની કઝા નથી. એવી જ ર�ત ે એ નમાઝો ક� � 

ઓરતો હયઝ અન ે િનફાસની હાલતમા ંનથી પઢતી, ચાહ� 

એ રોજની નમાઝ હોય, અથવા એ િસવાયની હોય, તનેી 

કોઈ કઝા નથી. 

મસઅલદ ૧૩૮૦ : નમાઝનો સમય વીતી ગયા 

બાદ જો કોઈ ન ે�ણ થાય ક� � નમાઝ પડ� હતી એ 

બાિતલ હતી, તો તનેી કઝા પડવી જોઈએ. 

મસઅલદ ૧૩૮૧ : � શખસ ઉપર કઝા નમાઝ 

હોય, તનેા માટ� જ�ર� છે ક� કઝા આપવામા ંઢ�લ ન કર�, 

પણ તરત જ કઝા બ�વી લાવવી વા�જબ નથી. 
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મસઅલદ ૧૩૮ર : � શખસ ઉપર નમાઝની 

કઝા હોય, એ �સુતહબ નમાઝ પઢ� શક� છે. 

મસઅલદ ૧૩૮૩ : અગર કોઈ શખસન ે એ�ુ ં

�મુાન હોય ક� એના ઉપર કઝા નમાઝ બાક� છે, અથવા 

એ ક� � નમાઝ પડ� છે, ત ેસહ�હ ન હતી, તો �સુતહબ છે 

ક� એહતીયાતની િનયયતથી એ નમાઝોની કઝા આપ.ે 

મસઅલદ ૧૩૮૪ : રોજની નમાઝોની કઝા 

આપતી વખતે તરતીબ ક� કમ �ળવવાની જ�રત નથી, 

પણ જો એક જ �દવસની ઝોહર અન ેઅસર યા મગ�રબ 

અન ે ઈશાની કઝા આપવી હોય, તો તરતીબ જ�ર� છે, 
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એટલ ેક� પહ�લા ઝોહર પડશે અન ેપછ� અસર પડશ ેઅને 

બહેતર એ છે ક� દર�ક સજંોગમા ંતરતીબનો ખયાલ રાખ.ે 

મસઅલદ ૧૩૮પ : અગર કોઈ શખસ રોજની 

વા�જબ નમાઝો િસવાય બી� નમાઝોની કઝા આપવા 

માગંતો હોય, �મક� નમાઝ ે આયાતની કઝા આપવા 

માગંતો હોય, તો તમેા ંતરતીબની જ�રત નથી. અથવા, 

દાખલા તર�ક� તનેા ઉપર એક �દવસની નમાઝ કઝા હોય, 

અન ેઅ�કુ એ િસવાયની નમાઝોની કઝા હોય, તો લા�ઝમ 

નથી ક� એન ેકમવાર અદા કર�. 

મસઅલદ ૧૩૮૬ : અગર કોઈ શખસન ે યાદ ન 
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હોય ક� � નમાઝો પડ� નથી, તનેી તરતીબ ક�વી ર�તે 

હતી, �મક�, એના ઉપર એક નમાઝ ે ઝોહર અન ે એક 

નમાઝ ેમગ�રબ કઝા હોય, પણ એન ે યાદ ન હોય ક� 

પહ�લ ે કઈ નમાઝ કઝા થઈ હતી, તો બહેતર એ છે ક� 

એવી ર�ત ે કઝા આપે ક� એન ે યક�ન થાય ક� તરતીબ 

જળવાઈ ગઈ છે. એટલ ેપહ�લા નમાઝ ેમગ�રબ પડ�, પછ� 

ઝોહર પડ� અન ે તયાર પછ� ફર� મગ�રબ પડ�. અથવા 

પહ�લા નમાઝે ઝોહર, પછ� નમાઝે મગ�રબ અન ે ફર� 

નમાઝે ઝોહર પડ�. આમ કરવાથી એને યક�ન થશ ેક� � 

નમાઝ પહેલા કઝા થઈ હતી ત ેએન ેપહ�લે અદા કર� છે. 
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મસઅલદ ૧૩૮૭ : અગર એક �દવસની નમાઝે 

ઝોહર અન ે બી� �દવસની નમાઝે અસર કઝા હોય, 

અથવા બે નમાઝે ઝોહર યા બ ેનમાઝે અસર કઝા હોય, 

અન ેએ બમેા ંકઈ નમાઝ પહ�લે કઝા થઈ હતી ત ેયાદ ન 

હોય, તો જો ચાર રકાતવાળ� બે  નમાઝો એ િનયયતથી 

પડ� ક� પહ�લી કઝા પહ�લા �દવસની અને બી� કઝા બી� 

�દવસની છે, તો તરતીબ પા્ત કરવા માટ� કાફ� ગણાશ.ે  

મસઅલદ ૧૩૮૮ : અગર એક નમાઝ ે ઝોહર 

અન ેએક નમાઝ ેઈશા, અથવા એક નમાઝ ેઅસર અને 

એક નમાઝ ેઈશા કઝા થઈ હોય, અન ેએમા ંકઈ પહ�લે 
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કઝા થઈ હતી ત ેયાદ ન હોય, તો બહેતર છે ક� એ ર�ત ે

પડ� ક� કમની ખાતી થાય, દાખલા તર�ક�, એક નમાઝ ે

ઝોહર અન ેએક નમાઝ ેઈશાની કઝા હોય, અન ેપહ�લ ેકઈ 

કઝા થઈ હતી તનેી �ણ ન હોય, તો પહ�લા ઝોહર, પછ� 

ઈશા પડ� ફર�થી ઝોહરની નમાઝ પડ�, અથવા પહ�લા 

ઈશા, પછ� ઝોહર અન ેફર� ઈશાની નમાઝ પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૩૮૯ : � શખસન ેખાતી હોય ક� એક 

ચાર રકાતવાળ� નમાઝની કઝા બાક� છે, પણ ત ેઝોહરની 

છે ક� ઈશાની, એ યાદ ન હોય, તો જો એ એક ચાર 

રકાતવાળ� નમાઝ એ િનયયતથી પડ� ક� � નમાઝ ની 
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કઝા છે તે અદા કર� રહો છે, તો કાફ� ગણાશે અન ેએમા ં

તને ે ઈખતીયાર રહશ ે ક� એ નમાઝ અવાજથી પડ� યા 

આસત ેપડ�. 

મસઅલદ ૧૩૯૦ : � શખસની પાચં નમાઝો 

લાગલાગટ (સતત)  કઝા થઈ હોય, અન ે એન ે યાદ ન 

હોય ક� પહ�લ ેકઈ નમાઝ કઝા થઈ હતી, જો કમવાર નવ 

નમાઝો પડ�, એટલ ેક� જો નમાઝ ે�બુહથી શ� કર� ઝોહર 

અસર, મગ�રબ અન ેઈશાની કઝા આપે, અન ેફર� નમાઝે 

�બુહ, ઝોહર,  અસર, મગ�રબ અન ેઈશાની પડ� લશેે, તો 

તરતીબ હાિંસલ થઈ જશ.ે  
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મસઅલદ ૧૩૯૧ : અગર કોઈ શખસ �ણતો 

હોય ક� પજંગાના વા�જબ નમાઝોમાથંી એક નમાઝ  

દરરોજ કઝા થઈ હતી પણ તનેી તરતીબ યાદ ન હોય ક� 

કઈ નમાઝ પહ�લ ે કઝા થઈ હતી, તો બહેતર છે ક� એ 

શખસ પાચં �દવસની પજંગાના નમાઝોની કઝા આપ,ે 

અન ે જો છ �દવસ �ઘુી પજંગાના નમાઝોમાથંી એક 

નમાઝ કઝા થતી આવી હોય અન ેતરતીબ યાદ ન હોય 

તો છ �દવસની પજંગાના નમાઝોની કઝા પડ�. એવી ર�ત ે

જો કઝા નમાઝોમા ંઉમરેો થાય, તો પજંગાના નમાઝોની 

સખંયા વઘારતો રહ�, એટલ ે જો સાત �દવસ �ઘુી 
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પજંગાના નમાઝમાથંી કોઈ એક કઝા થઈ, અન ેતરતીબ 

યાદ ન હોય, તો સાત �દવસની પજંગાના નમાઝોની કઝા 

આપ.ે  

મસઅલદ ૧૩૯ર : � શખસ ઉપર અ�કુ 

�દવસોની નમાઝે �બુહ અથવા નમાઝ ેઝોહરની કઝા હોય, 

પણ ખબર ન હોય અથવા �લૂી ગયો હોય ક� ક�ટલી 

નમાઝો કઝા થઈ હતી, તો � કમ સખંયા ઉપર એ�ુ ં

અ�મુાન હોય તટેલી અદા કર� તો કાફ� ગણાશ.ે પણ 

બહેતર છે ક� એટલી નમાઝો પડ� ક� યક�ન થાય ક� બાક� 

રહ�લી કઝાઓ �રૂ� થઈ ગઈ છે. �મક�, એ �લૂી ગયો 
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હોય ક� ક�ટલી નમાઝે �બુહ કઝા થઈ હતી, પણ ખાતી 

હોય ક� દસથી વ� ુનહ� હોય, તો દસ નમાઝો પડ� લીએ.  

મસઅલદ ૧૩૯૩ : �ના ઉપર આગલા 

�દવસની કોઈ નમાઝ કઝા થઈ હોય, તનેા માટ� બહેતર છે 

ક� જો નમાઝની ફઝીલતનો સમય નીકળ� ન જતો હોય, 

તો આજના �દવસ ે પહ�લા ગઈકાલની કઝા આપે, અન ે

પછ� આજની નમાઝો શ� કર�. એવી જ ર�ત ેજો આગલા 

�દવસની કઝા ન હોય, પણ આજની એક યા એથી વ� ુ

નમાઝો કઝા થઈ હોય, તો જો ફઝીલતનો સમય પસાર 

થઈ જતો ન હોય, તો બહેતર છે ક� પહ�લા આજની કઝા 
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આપે, અન ેપછ� અદા નમાઝો શ� કર�. 

મસઅલદ ૧૩૯૪ : અગર નમાઝ દરમયાન 

કોઈન ેયાદ આવ ેક� એક યા વ� ુનમાઝો એ જ �દવસની 

કઝા બાક� છે, અથવા આગલા �દવસની માત એક નમાઝ 

બાક� છે, તો જો નમાઝનો �રુતો સમય હોય, અને 

શ�તા હોય ક� િનયયત ફ�રવ,ે તો બહેતર છે ક� કઝા 

નમાઝની િનયયત કર�, પણ એ શરત છે ક� ફઝીલતનો 

સમય હાથમાથંી જતો ન રહ�. દાખલા તર�ક�, ઝોહરની 

નમાઝમા ંતી� રકાતના ��ૂઅ પહ�લા યાદ આવ ેક� એ જ 

�દવસની નમાઝે �બુહ કઝા થઈ છે, તો જો નમાઝે 
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ઝોહરનો સમય તગં ન હોય, તો પોતાની િનયયતને 

નમાઝે �બુહ માટ� ફ�રવી બે રકાતો બ�વી લાવે, અન ે

તયાર પછ� નમાઝે ઝોહર અદા કર�. પણ જો સમય તગં 

હોય, અથવા િનયયતન ે કઝા નમાઝ માટ� ન બદલી 

શકાય, �મક�, એ નમાઝે ઝોહરની તી� રકાતના ��ૂઅ 

�ઘુી પહ�ચી ગયો હોય, અન ેયાદ આવ ેક� નમાઝ ે�બુહની 

કઝા બાક� છે, તો જો હવે િનયયતન ેફ�રવે તો એક ��ૂઅ ક� 

� �કન ેવા�જબ છે તનેો વઘારો થઈ જશ,ે તો એવા 

સજંોગમા ંિનયયતને નમાઝે �બુહની કઝા માટ� ન બદલવી 

જોઈએ. 
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મસઅલદ ૧૩૯પ : અગર કોઈના ઉપર આગલા 

�દવસની અ�કુ કઝા નમાઝો બાક� હોય, અન ે એક યા 

એથી વ� ુકઝાઓ એ જ �દવસની પણ હોય, તો જો એ 

બઘી કઝાઓ અદા કરવા માટ� એની પાસ ેસમય ન હોય, 

અથવા એ બઘી કઝાઓ એ જ �દવસ ેન આપવા માગંતો 

હોય, તો �સુતહબ છે ક� એ જ �દવસની કઝાઓ પડ�ને 

પછ� વા�જબ અદા નમાઝો શ� કર�, અન ે બહેતર છે ક� 

જયાર� આગલા �દવસની કઝાઓ આપ,ે તયાર� એ જ �દવસ ે

� અદા નમાઝ પહ�લા કઝાઓ આપી હતી ત ે ફર�થી 

બ�વી લાવ.ે 
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મસઅલદ ૧૩૯૬ : જયા ં�ઘુી ઈનસાન �વ ેછે, 

તયા ં�ઘુી કોઈ બીજો શખસ તનેા વતી તનેી કઝા નમાઝો 

અદા કર� શકતો નથી, અગરચ ે એ પોત ે કઝાઓ 

આપવાન ેઅશકત હોય. 

મસઅલદ ૧૩૯૭ : કઝા નમાઝો જમાતની સાથ ે

પડ� શકાય છે, ચાહ� નમાઝ પડાવનારની નમાઝ અદા 

હોય ક� કઝા હોય; અન ેએ પણ લા�ઝમ નથી ક� પડાવનાર 

અન ેપડનારની એક જ નમાઝ હોય, �મક�, અગર નમાઝે 

જમાઅત પડનાર નમાઝે �બુહની કઝા આપી રહો હોય, 

જયાર� ઈમામની નમાઝે ઝોહર ક� અસર હોય, તો તમેા 
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વાઘંો નથી.  

મસઅલદ ૧૩૯૮ : જો બાળક સારા-નરસા 

સમજવાની વયે પહ�ચ�ુ ંહોય, એટલ ેક� નકે અન ેબદની 

તમીઝ કર� શકતો હોય, અગરચ ે હ� બાલીગ ન હોય, 

તને ેનમાઝો અન ેઅનય ઈબાદતની ટ�વ પાડવી �સુતહબ 

છે. બલક� �સુતહબ છે ક� એવા બાળકન ે રહ� ગયલેી 

નમાઝોની કઝા આપવા�ુ ંપોતસાહન આપ.ે 
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મદટા દ�કરા પર હાપની કઝા નમાઝદ વા�જહ છે 

મસઅલદ ૧૩૯૯ : અગર �જુર� ગયલેા બાપની 

કોઈ નમાઝો રહ� ગઈ હોય, અન ે એ પોત ે તનેી કઝા 

આપવા શ�કતશાળ� હોવા છતા ં કઝા ન આપી હોય, તો 

મોટા દ�કરા ઉપર એહતીયાતે વા�જબની �એ તનેી કઝા 

આપવી વા�જબ છે, અથવા તનેી અદાયગી માટ� કોઈને 

ઉજરત આપી શક� છે. પણ તમેા ં શરત એ છે ક� બાપે 

પોતાની નમાઝો નાફરમાનીની િનયયત ેતકર ન કર� હોય, 

અન ેમાની કઝા નમાઝો એના ઉપર વા�જબ નથી, પણ 

બહેતર છે ક� તનેી અદાયગી પણ કર�. 
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મસઅલદ ૧૪૦૦ : અગર મોટા �દકરાન ે શક 

હોય ક� બાપની કોઈ કઝા હતી ક� નહ�, તો તનેા ઉપર કોઈ 

અદાયગી વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૧૪૦૧ : અગર મોટા �દકરાન ેખબર 

હોય ક� બાપની કઝા નમાઝો હતી, પણ એ િવષ ેશક હોય 

ક� િપતાએ એ કઝાઓ આપી હતી ક� નહ�, તો એહતીયાતે 

વા�જબની �એ ત ેકઝાની અદાયગી કરશ.ે 

મસઅલદ ૧૪૦ર : અગર એ બાબતે િનિ�ત ન 

હોય ક� મોટો �દકરો કોણ છે, તો બાપની કઝા નમાઝો કોઈ 

પણ �દકરાઓ ઉપર વા�જબ નહ� થાય, પણ અહિતયાતે 
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�સુતહબ એની કઝા નમાઝો �દકરાઓ પોતાના વચચે 

વહ�ચણી કર� ન ેઅદા કર�. અથવા તનેા માટ� �ુરો નાખીને 

��મ આપ.ે 

મસઅલદ ૧૪૦૩ : અગર મરનાર� વસીયત કર� 

હોય ક� તનેી કઝા નમાઝો માટ� કોઈન ે ઉજરત આપીને 

રોકવામા ંઆવે, તો જયાર� એ ઉજરત લનેાર સહ�હ ર�તે 

કઝા નમાઝો અદા કર� લીએ, તયાર� મોટા �દકરા ઉપર 

કોઈ ફરજ બાક� નહ� રહ�. 

મસઅલદ ૧૪૦૪ : અગર મોટો �દકરો પોતાની 

માની કઝા નમાઝો અદા કરવા માગે, તો અવાજથી અને 
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આસતથેી �કરઅતનો � �ુકમ છે તમેા ંપોતાની ફરજ �જુબ 

અમલ કરશે, તો માની નમાઝ ે �બુહ, મગ�રબ અને 

ઈશાની કઝા આપતી વખતે �કરઅત અવાજથી પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૪૦પ : � શખસ ઉપર પોતાની કઝા 

નમાઝો બાક� હોય, ત ે અગર પોતાના માતાિપતાની 

કઝાઓ પણ અદા કરવા માગંતો હોય, તો બનંમેાથંી � 

પહ�લા અદા કરશ ેએ સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧૪૦૬ : અગર મોટો �દકરો બાપના 

મરણ સમય ે નાબાલીગ હતો, અથવા દ�વાનો હતો, તો 

બાલીગ થાય, અથવા દ�વાનગી �ૂર થતા,ં તનેા ઉપર 
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બાપની કઝા નમાઝોની અદાયગી વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૧૪૦૭ : અગર મોટો �દકરો બાપની 

કઝા નમાઝો આપ ે એથી પહ�લા મર� �ય, તો બી� 

�દકરા ઉપર અદાયગી વા�જબ નથી.  
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જમાઅતની નમાઝ 

 

મસઅલદ ૧૪૦૮ : �સુતહબ છે ક� વા�જબ 

નમાઝો, તમેા ં ખાસ કર�ને રોજની પજંગાના નમાઝો, 

જમાઅતની સાથ ે પઢવામા ં આવ.ે અને નમાઝ ે �બુહ, 

મગ�રબ અને ઈશા માટ� વ� ુતાક�દ થઈ છે, તમેા ંખાસ 

કર�ન ેએવા લોકો માટ� ક� � મ�સજદના પાડોશમા ંરહ�તા 

હોય અન ેમ�સજદની અઝાન સાભંળ� શકતા હોય.  

મસઅલદ ૧૪૦૯ : મોઅતબર હદ�સોમા ં છે ક� 

જમાઅત સાથે પડવામા ંઆવલેી નમાઝ, �રાદા એટલ ેક� 
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એકલા પડવામા ંઆવલેી નમાઝ કરતા પચચીસ દરજ� 

બહેતર છે. 

મસઅલદ ૧૪૧૦ : લાપરવાઈ અન ેબદેરકાર�ની 

�એ નમાઝ ેજમાઅતમા ંહાજર ન રહ��ુ ં�ઈઝ નથી, અન ે

કોઈ પણ ઉઝર વગર નમાઝ ેજમાઅતને તકર કર�ુ ંતદન 

યોગય નથી. 

મસઅલદ ૧૪૧૧ : અગર નમાઝ ે જમાઅતમા ં

જોડવવા માટ� થોડ�વાર સબ કરવી પડ� તો એ સબ કરવી 

�સુતહબ છે, અન ે � નમાઝ ે જમાઅત �ખુતસર પડાતી 

હોય, ત ેલાબંી �રાદા નમાઝ કરતા ંબહેતર છે, એવી જ 
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ર�ત ેનમાઝના અવવલ વખતે પડાતી જમાઅતની નમાઝ 

�રાદા કરતા ંબહેતર છે. અલબત, ફઝીલતના સમય બાદ 

પડાતી નમાઝે જમાઅત�ુ,ં ફઝીલત સમયે પડાતી �રાદા 

કરતા ંબહેતર હો�ુ ંસા�બત નથી. 

મસઅલદ ૧૪૧ર : જયાર� નમાઝ ેજમાઅત શ� 

થઈ હોય, તયાર� � શખસે પોતાની નમાઝ �રાદા પડ� 

લીઘી હોય, તનેા માટ� ફર�વાર એ જ નમાઝ જમાઅતની 

સાથ ેપડવી �સુતહબ છે, અન ેજો એન ે�ણ થાય ક� એની 

પહ�લી નમાઝ બાિતલ હતી, તો એની બી� નમાઝ કાફ� 

ગણાશ.ે 
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મસઅલદ ૧૪૧૩ : અગર નમાઝ પડાવનાર 

અથવા પડનાર એક વાર જમાઅતની સાથે નમાઝ અદા 

કર� લીએ, અન ે બી� વાર એ જ નમાઝ જમાઅતની 

સાથ ેપડવા માગે, તો ત�ેુ ં�સુતહબ હો�ુ ંસા�બત નથી. 

અલબત, ‘ર�અ’ એટલ ે ક� સારા કાયરની ઉમમીદથી પડ� 

તો વાઘંો નથી. 

મસઅલદ ૧૪૧૪ : � શખસન ેનમાઝમા ંએટલે 

હદ �ઘુી વસવસો થતો હોય ક� એની નમાઝ બાિતલ થઈ 

જતી હોય, અન ે માત નમાઝ ે જમાઅતમા ં જ એ 

વસવસાથી ��ુકત પામતો હોય, તો તનેા માટ� જ�ર� છે ક� 
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જમાઅતની સાથે નમાઝ પડ�. 

મસઅલદ ૧૪૧પ : અગર મા અથવા બાપ 

પોતાની અવલાદન ે નમાઝે જમાઅતની સાથ ે પડવાનો 

�ુકમ કર� છે, તો �સુતહબ છે ક� અવલાદ એ �ુકમ �જુબ 

વત�. હક�કત એ છે ક� જયાર� માબાપ શફકત અન ે

વાતસલય પમેથી �ુકમ કર�, અથવા કોઈ બાબતની મના 

કર�, અન ેએમનો િવરોધ કરવાથી એમન ે �ુ:ખ થ�ુ ંહોય, 

તો અવલાદ ઉપર હરામ છે ક� એમના ફરમાન�ુ ંઉલઘંન 

કર�, અગરચ ેઆક થઈ જવાનો ભય ન હોય. 

મસઅલદ ૧૪૧૬ : એહતીયાતની �એ કોઈ પણ 
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નમાઝ ે�સુતહબ જમાઅતની સાથ ેપડ� શકાતી નથી. પણ 

‘નમાઝ ે ઈસતીસકા’ ક� � વરસાદ માટ� પડાય છે, તે 

જમાઅતની સાથે પડ� શકાય છે, એવી જ ર�ત ે� નમાઝ 

વા�જબ હતી, પણ અ�કુ કારણસર હાલ �સુતહબ છે, 

�મક�, નમાઝ ેઈ�ુલ ફ�ત અન ેઈ�ુલ અઝહા, ક� � ઈમામ 

અલ�યહસસલામના જમાનામા ંવા�જબ હતી, એમની 

ગયબતના ંઝમાનામા ં�સુતહબ છે. 

મસઅલદ ૧૪૧૭ : જયાર� નમાઝ પડાવનાર 

રોજની વા�જબ નમાઝ પડ� રહો હોય, તયાર� તનેી સાથે 

રોજની કોઈ પણ વા�જબ નમાઝ પડ� શકાય છે.  
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મસઅલદ ૧૪૧૮ : અગર જમાઅત પડાવનાર 

પોતાની પજંગાના નમાઝની કઝા પડતો હોય, અથવા 

કોઈ �જુર� ગયલેા શખસની કઝા આપી રહો હોય, તો 

તનેી સાથ ેનમાઝે જમાઅત પડ� શકાય છે. પણ જો એ 

પડાવનાર પોતાની યા બી�ની કઝા એહતીયાત અથવા 

માત ઝીમમામાથંી �કુત થવાની િનયયત ેપડતો હોય, તો 

એની સાથ ેનમાઝ નહ� પડ� શકાય, િસવાયક� ઈમામ અને 

મા�મૂ ( પડાવનાર અન ે પડનાર) બનં ે એહતીયાતની 

િનયયત ે નમાઝ પડતા હોય, અથવા ઈમામ એ જ 

એહતયેાતન ે કારણ ેપડતો હોય, � કારણ મા�મુન ેપણ 
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લા� ુપડતો હોય, અલબત, મા�મૂ માટ� એ જ�ર� નથી ક� 

તનેા એહતયેાત માટ� બી�ુ કોઈ કારણ ન હોય. 

મસઅલદ ૧૪૧૯ : અગર કોઈન ેખબર ન હોય 

ક� � નમાઝ ઈમામ પડ� રહો છે ત ેવા�જબ પજંગાના 

નમાઝ છે યા �સુતહબ, તો તનેી સાથે નમાઝ નહ� પડ� 

શક�. 

મસઅલદ ૧૪ર૦ : નમાઝ ે જમાઅત સહ�હ 

હોવાની શરતોમાનંી એક એ છે ક� ઈમામ અન ેમા�મૂ 

વચચ ે કોઈ �તરાય ક� અવરોઘ ન હોય, એવી ર�ત ે � 

મા�મુના વાસતાથી ઈમામ સાથ ેજોડાણ હોય એ મા�મૂ 
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અન ે બી� મા�મૂ વચચે પણ કોઈ અવરોઘ ન હોવો 

જોઈએ. અવરોઘથી �રુાદ દર�ક એ વસ� ુ છે ક� � એકને 

બી�થી �ટા પાડ�, ચાહ� એ અવરોઘને કારણ ે બી�ન ે

જોઈ ન શક�, �મક� વચચ ેપડદો ક� �દવાલ હોય, અથવા 

જોઈ શક�, �મક�, વચચ ેકાચની �દવાલ હોય, અગર �રૂ� 

નમાઝ ે જમાઅતમા ં યા ત ે દરમયાન કોઈ પણ સમયે, 

ઈમામ અને મા�મૂ વચચે, યા � મા�મૂ ઈમામ સાથે 

��ુસીલ (જોડયલે)  હોય તનેા અન ેબી� મા�મૂ વચચ,ે 

કોઈ અવરોઘ હશ ેતો જમાઅત બાિતલ ગણાશ.ે અલબત 

ઓરતોન ેએ �ુકમ લા� ુપડતો નથી, અન ેતનેી િવગત 
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આગળ જતા આપવામા ંઆવશ.ે 

મસઅલદ ૧૪ર૧ : અગર નમાઝ ે જમાઅતની 

સફ લાબંી હોવાન ે કારણે બનં ે છેડ� ઊભા રહ�લાઓ 

ઈમામને ન જોઈ શક�, તો વાઘંો નથી, પણ એ ઈમામ 

સાથ ે નમાઝ પડ� શકશ.ે ઉપરાતં પાછળની સફ લાબંી 

હોય, અન ે એન ે બનં ે છેડાએ ઊભા રહ�લાઓ આગલી 

સફના નમાઝીઓને ન જોઈ શક� , તો પણ જમાઅતમા ં

જોડાઈ શકશ.ે 

મસઅલદ ૧૪રર : અગર જમાઅતની સફો 

એટલી હોય ક� મ�સજદના દરવા� �ઘુી પહ�ચી �ય, તો 
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� શખસ દરવા�ની સામે સફની પાછળ ઉભો હશ ેતનેી 

નમાઝ સહ�હ છે. એવી જ ર�તે � લોકો એની પાછળ ઉભા 

રહ�ન ેજમાઅતમા ંજોડાશે, એ લોકોની પણ નમાઝ સહ�હ 

છે. બલક� � લોકો બ ેછેડાએ ઊભા હોય, અન ેકોઈ બી� 

મા�મૂ મારફત ે ઈમામ સાથે એમનો િસલિસલો જોડાતો 

હોય, તો એમની નમાઝ ેજમાઅત પણ સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧૪ર૩ : � શખસ કોઈ થાભંલા 

પાછળ ઊભો હોય, અન ેજમણા ક� ડાબા હાથ તરફ કોઈ 

બી� મા�મૂ મારફત ેઈમામ સાથ ેજોડાએલો ન હોય, તો 

એ જમાઅતની નમાઝ નહ� પડ� શક�. 
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મસઅલદ ૧૪ર૪ : ઈમામના ઊભા રહ�વાની 

જગયા મા�મુની જગયાથી �ચી ન હોવી જોઈએ. જો  

જમીન ઢાળવાળ� હોય, તો ઈમામ એવી જગયાએ ઉભો રહ� 

ક� � બાક�ની જગયાઓ કરતા �ચી ન હોય, પણ અગર એ 

�ચાણ નહ�વત હોય તો વાઘંો નથી, અન ે ત ે લગભગ 

સપાટ જમીનની ગણતીમા ંહોય, તો વાઘંો નથી. 

મસઅલદ ૧૪રપ : અગર મા�મુની જગયા 

ઈમામની જગયા કરતા �ચી હોય તો વાઘંો નથી, પણ 

અગર એટલી �ચી હોય ક� જમાઅત તર�ક� ન ગણી 

શકાય તો નમાઝે જમાઅત સહ�હ નથી. 
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મસઅલદ ૧૪ર૬ : નમાઝ ે જમાઅતની સફમા ં

ઊભલેા લોકો  વચચે, અગર કોઈ �મુયયીઝ બાળક ક� � 

સા� ંનર�ુ ંસમ�, પારખી શકતો હોય, ઊભો રહ�, અન ેજો 

એ બાળકની નમાઝ બાિતલ હોવાની ખાતી ન હોય, તો 

નમાઝ ેજમાઅત સહ�હ ગણાશે. 

મસઅલદ ૧૪ર૭ : ઈમામ જયાર� તકબીર�લુ 

એહરામ કહ� �કૂયો હોય, અન ે આગળની સફ વાળાઓ 

નમાઝ માટ� ઊભા થઈન ેતકબીર કહ�વાની તયૈાર�મા ંહોય, 

તયાર� તનેી પાછળની સફવાળા તકબીર કહ� શક� છે, પણ 

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� પાછલી સફવાળાઓ, આગળની 
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સફવાળાઓ તકબીર કહ� લીએ, તયા ં�ઘુી ઈનતઝેાર કર�.  

મસઅલદ ૧૪ર૮ : અગર ખબર હોય ક� 

આગળની સફોમા ં એક સફની નમાઝ બાિતલ છે, તો 

પાછળની સફમા ંજોડાઈને જમાઅત નહ� પડ� શકાય, પણ 

જો ખાતી ન હોય ક� એ લોકોની નમાઝ સહ�હ છે ક� નહ�, 

તો જમાઅતમા ંજોડાઈ શકાશે. 

મસઅલદ ૧૪ર૯ : જયાર� કોઈન ેખબર હોય ક� 

ઈમામની નમાઝ બાિતલ છે, �મક�, એ �ણતો હોય ક� 

ઈમામ�ુ ંવ� બાક� નથી, ચાહ� એ તરફ ઈમામ�ુ ંપોતા�ુ ં

ધયાન ન ર�ુ ંહોય, તો એ ઈમામ સાથે જમાઅતમા ંનહ� 
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જોડાઈ શક�. 

મસઅલદ ૧૪૩૦ : અગર નમાઝ ેજમાઅત બાદ 

મા�મુન ે �ણ થાય ક� ઈમામ આદ�લ ન હતો, અથવા 

કા�ફર હતો, અથવા કોઈ કારણસર એની નમાઝ બાિતલ 

હતી, �મક�, વ� વગર નમાઝ પડ� રહો હતો. તો 

મા�મુની નમાઝ સહ�હ છે. 

મસઅલદ ૧૪૩૧ : નમાઝ દરમયાન જો કોઈ ને 

શક થાય ક� એ જમાઅતની િનયયતથી નમાઝ પડ� છે ક� 

નહ�, તો જો પોતાની નમાઝમા ં જમાઅતની િનશાની 

જોઈને ઈ�તમનાન પામે, �મક�, ઈમામની �કરઅતને 
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શાતંીથી સાભંળ� રહો હોય, તો એ જમાઅતની નમાઝ 

સમ�ન ે નમાઝ �રૂ� કરશ.ે એ િસવાયના સજંોગમા ં

પોતાની નમાઝન ે�રાદા સમ� ન ે�રૂ� કરશે. 

મસઅલદ ૧૪૩ર : અગર જમાઅત દરમયાન 

મા�મૂ �ટા પડ�ન ે �રાદાની િનયયત કર�, તો તનેી 

જમાઅતની નમાઝ સહ�હ હોવામા ંઈશકાલ છે, પણ તનેી 

નમાઝ સહ�હ રહ�શ,ે િસવાય એવા સજંોગમા ં ક� જયાર� 

�રાદા નમાઝ માટ� � ફરજ છે તણેે અદા ન કર� હોય, 

અથવા � અમલ, �લૂથી પણ જો કરવામા ં આવે, તો 

�રાદા નમાઝન ેબાિતલ કર� છે, એ અમલ બ�વી લાવે, 
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�મક�, એક ��ૂઅ વઘાર� કર�. બલક� અ�કુ હાલતમા ં�રાદા 

નમાઝની ફરજ ન બ�વી હોય, તો પણ નમાઝ સહ�હ 

રહ�શ.ે �મક�, અગર પહ�લથેી �ટા પડ�ન ે�રાદાનો ઈરાદો 

ન હોય અન ેએ કારણ ે�કરઅત ન પડ� હોય, પણ ��ૂઅમા ં

પહ�ચીને �ટા પડવાનો ઈરાદો ઉપ�સથત થાય, તો 

નમાઝન ે �રાદા તર�ક� �રૂ� કર� શકશ,ે અન ે નવસેરથી 

નમાઝ પડવાની જ�રત નથી. 

મસઅલદ ૧૪૩૩ : અગર ઈમામ અલહમદ અન ે

બીજો �રૂો પડ� લીએ તયાર બાદ કોઈ ઉઝરને કારણે 

મા�મૂ �રાદાની િનયયત કર�, તો તનેા માટ� �કરઅત 
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પડવી લા�ઝમ નથી. પણ ઈમામની �કરઅત �રૂ� થવા 

પહ�લા ં �રાદાની િનયયત કર�, તો એહતીયાત ે વા�જબની 

�એ �ટલી �કરઅત ઈમામ પડ� ��ૂો હોય, તટે�ુ ંપડ�ુ ં

તનેા ઉપર પણ વા�જબ થશે. 

મસઅલદ ૧૪૩૪ : � શખસ એક વાર 

જમાઅતની નમાઝ દરમયાન �રાદાની િનયયત કર� લીએ 

ત ેફર�થી એ જ જમાઅતની િનયયત નહ� કર� શક�, પણ 

જો ન�� ન કર� શ�ો હોય ક� �રાદાની િનયયત કર� ક� 

નહ� અન ે પછ� િન�ય  કર� ક� જમાઅતની સાથ ે નમાઝ 

�રૂ� કરશ,ે તો તનેી નમાઝ ેજમાઅત સહ�હ છે. 
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મસઅલદ ૧૪૩પ : અગર કોઈ શક કર� ક� 

નમાઝે જમાઅત દરમયાન એણ ે�રાદની િનયયત કર� હતી 

ક� નહ�,તો એમ જ સમ� ક� �રાદાની િનયયત કર� નથી. 

મસઅલદ ૧૪૩૬ : અગર કોઈ શખસ એવા 

સમય ેનમાઝ ેજમાઅતમા ંજોડાય ક� જયાર� ઈમામ ��ુમા ં

હોય, અગરચ ેઈમામ �ઝક �રૂો કર� �કૂયો હોય, તો પણ 

એની નમાઝ સહ�હ ગણાશે, અન ેએની એક રકાત અદા 

થઈ ગણાશ.ે પણ જો એ ��ૂઅ માટ� હ� નમી રહો હોય 

અન ેઈમામ ��ૂઅમાથંી મા�ુ ં�ચક� લીએ. તો એ પોતાની 

નમાઝન ે�રાદા િનયયતથી �રૂ� કર� શક� છે.  
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મસઅલદ ૧૪૩૭ : � મા�મૂ એવા સમયે 

જમાઅતમા ંજોડાય ક� ઈમામ ��ુમા ંહોય, પણ શક કર� ક� 

ઈમામના ��ૂઅ સમય ેપોતે ��ૂઅ �ઘુી પહ�ચી ગયો હતો 

ક� નહ�; તો જો સમય અને મવકો વીતી ગયો હોય, �મક� 

��ૂઅ �રૂ� કયાર બાદ શક કર�, તો એની નમાઝ ેજમાઅત 

સહ�હ છે. એ િસવાયના સજંોગમા ં એ મા�મૂ �રાદાની 

િનયયતથી નમાઝ �રૂ� કર� શકશ.ે 

મસઅલદ ૧૪૩૮ : અગર કોઈ શખસ એવા 

સમય ે જમાઅતમા ં જોડાય ક� જયાર� ઈમામ ��ુમા ં હોય, 

પણ એ પોત ે��ૂઅ �ઘુી પહ�ચ ેતથેી પહ�લા ંઈમામ મા�ુ ં
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�ચક� લીએ, તો એન ે ઈખતીયાર છે ક� ચાહ� �રાદાની 

િનયયત કર�ને નમાઝ �રૂ� કર�, યા ચાહ� તો �ુરબતની 

િનયયતથી ઈમામની સાથે સજદામા ં �ય, અન ે જયાર� 

ઈમામ પાછો ઉભો થાય તયાર� એ તકબીર�લુ એહરામ 

િસવાય એક �ઝક �પ ે બી� તકબીર કહ�ન ે નમાઝે 

જમાઅત પડ�. 

મસઅલદ ૧૪૩૯ : અગર કોઈ શખસ પહ�લથેી 

યા �કરઅત સમય ેનમાઝે જમાઅતમા ંજોડાય, અન ેપછ� 

એ�ુ ં બને ક� પોતે ��ૂઅ મા ં�ય એથી પહ�લા ઈમામ 

��ૂઅમાથંી મા�ુ ં�ચક� લ,ે તો એની નમાઝ સહ�હ છે. 
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મસઅલદ ૧૪૪૦ : અગર કોઈ શખસ એવા 

સમયે પહ�ચ ેક� ઈમામ છેલલી તશહ�ુદ પડ� રહો હોય, તો 

જો એ જમાતનો સવાબ હાિંસલ કરવા માગંતો હોય તો 

િનયયત અન ેતકબીર�લુ એહરામ કહ�ન ેબસેી �ય, અન ે

�ુરબતની િનયયતથી ઈમામની સાથ ે તશહ�ુદ પડ�, પણ 

સલામ ન પડ�, ઈમામ સલામ �રૂ� કર� તયા ં�ઘુી સબ કર� 

ઉભો થાય, અન ેબી� વાર િનયયત ક� તકબીર કહા વગર 

�કરઅત શ� કર� પોતાની પહ�લી રકાત ગણ.ે 

મસઅલદ ૧૪૪૧ : મા�મૂ માટ� જ�ર� છે ક� 

ઈમામની આગળ ન ઊભો રહ�, બલક� એહતીયાત ેવા�જબ 
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છે ક� જો ઘણા મા�મૂ હોય તો એ લોકો ઈમામની સાથે 

એક જ હરોળ ક� સફમા ંઊભા ન રહ�. પણ જો એક જ ��ુષ 

મા�મૂ હોય અન ેએ ઈમામની હારમા ંઉભો રહ� �ય, તો 

વાઘંો નથી. 

મસઅલદ ૧૪૪ર : અગર ઈમામ ��ુષ અને 

મા�મૂ �ી હોય એમના વચચે કોઈ પડદો ક� �દવાલ�પે 

અવરોઘ હોય તો વાઘંો નથી એવી જ ર�ત ેએ �ી અન ે

બી� ��ુષ મા�મૂ વચચે અવરોઘ હોય, અગરચ ે�ીન ેએ 

��ુષ મા�મૂ મારફત ેઈમામ સાથે િસલિસલો મળતો હોય, 

તો પણ વાઘંો નથી.  
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મસઅલદ ૧૪૪૩ : અગર નમાઝ શ� કયાર બાદ 

ઈમામ અને મા�મૂ વચચે અવરોઘ ઉપ�સથત થાય, 

અથવા � મા�મુથી ઈમામ સાથ ેજોડાણ થાય છે, એના 

અન ે બી� મા�મૂ વચચે અવરોઘ થાય, તો નમાઝે 

જમાઅત બાિતલ થશે, અન ેમા�મૂ માટ� જ�ર� છે ક� 

�રાદા નમાઝની ફરજો �જુબ અમલ કર�. 

મસઅલદ ૧૪૪૪ : એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� 

મા�મુની સજદાની જગયા અન ે ઈમામના ઉભા રહ�વાની 

જગયા વચચ ેએક કદમથી વ� ુ ફાસલો ન હોવો જોઈએ, 

એવી જ ર�ત ે� મા�મૂ વડ� ઈમામ સાથ ેજોડાણ થાય છે, 
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તનેા અન ે તનેી પાછળ ઊભા રહ�વા વચચે વ�મુા ં વ� ુ

એટલો જ ફાસંલો હોવો જોઈએ. બલક� એહતીયાત ે�સુતહબ 

છે ક� �યા ંમા�મૂ ઉભો હોય,  તયાથંી સામનેા મા�મુના 

ઊભા રહ�વાની જગયા વચચે, સજદાની હાલતમા ંઈનસાન�ુ ં

શર�ર �ટલી જગયા રોક� એથી વઘાર� �તર ન હો�ું  

જોઈએ. 

મસઅલદ ૧૪૪પ : અગર કોઈ મા�મૂ નમાઝે 

જમાઅતમા ં પોતાની ડાબી યા જમણી બા�ુએ ઊભલેા 

નમાઝીઓ મારફતે ઈમામ સાથે જોડાયલેો હોય, અન ે

એની આગળની સફમા ં કોઈ મારફત ે ઈમામ સાથે 
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જોડાયલેો ન હોય, તો એહતીયાત ે વા�જબની �એ તનેી 

ડાબી યા જમણી બા�ુએ નમાઝી અન ેતનેા પોતાના વચચ ે

વ�મુા ંવ� ુએક કદમથી િવશષે ફાસંલો ન હોવો જોઈએ. 

મસઅલદ ૧૪૪૬ : અગર નમાઝ દરમયાન 

ઈમામ અન ેમા�મૂ વચચ ેએક કદમથી વ� ુફાસલો થઈ 

�ય, તો મા�મૂ �ટો પડ� પોતાની નમાઝન ે �રાદાની 

િનયયતથી �રૂ� કર� શકશ.ે એવી જ ર�ત ે � મા�મૂ 

મારફત ેઈમામ સાથ ે િસલિસલો જોડાતો હોય, તનેા અન ે

બી� મા�મૂ વચચનેો ફાસલો એક કદમથી વઘી �ય, તો 

એ જ �ુકમ લા� ુપડશ.ે 
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મસઅલદ ૧૪૪૭ : અગર આગલી સફના 

તમામ નમાઝીઓની નમાઝ �રૂ� થઈ �ય, અન ેતરતજ 

બી� નમાઝ માટ� ઈમામ સાથ ે ન જોડાય, તો પાછલી 

સફમા ં ઊભા રહ�લાઓની જમાઅત બાિતલ થશ.ે બલક� 

ઉપરોકત સજંોગમા ં જો આગલી સફવાળાઓ તરત જ 

બી� નમાઝ માટ� જમાઅતમા ં જોડાય �ય, તો પણ 

પાછળથી સફમા ંઊભા રહ�લાઓની નમાઝે જમાઅત સહ�હ 

હોવામા ંઇશકાલ છે. 

મસઅલદ ૧૪૪૮ : અગર કોઈ શખસ ઈમામની 

બી� રકાતમા ં જોડાય, તો �કરઅત પડવી જ�ર� નથી. 
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પણ �ુ�તૂ અન ે તશહ�ુદ સાથ ે પડ� શકશ ે અને 

એહતીયાત છે ક� તશહ�ુદ વળેા હાથની �ગળ�ઓ અને 

પગના તળ�યાન ે જમીન ઉપર ટ�ક�, ગોઠણ �ચા કર�, 

અન ેઈમામ  તશહ�ુદ પડ� લીએ તયાર� એની સાથે ઉભા 

થઈન ેઅલહમદ અન ેબીજો �રૂો પડ�, જો બનં ે�રુા પડવા 

માટ� �રૂતો સમય ન હોય, તો માત અલહમદ પડ� 

ઈમામના ��ૂઅ �ઘુી પહ�ચી �ય, અન ેજો અલહમદ માટ� 

પણ સમય ન હોય તો તનેે અ�રુો �કૂ�ન ે ઈમામ સાથે 

��ૂઅમા ં પહ�ચી �ય. પણ એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� 

આવા સજંોગમા ંનમાઝન ે�રાદા િનયયતથી �રૂ� કર�. 
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મસઅલદ ૧૪૪૯ : જયાર� ઈમામની ચાર 

રકાતવાળ� નમાઝ હોય, અન ેકોઈ શખસ બી� રકાતમા ં

જોડાય, તો પોતાની બી� અન ેઈમામની તી� રકાતમા ં

બ ેસજદા બાદ બસેીન ેવા�જબ તશહ�ુદ પડ�, અન ેપછ� 

ઉભા થઈન ેતણ વાર તસબીહાતે અરબા પડ�, પણ જો તણ 

વાર પડવા �ટલો સમય ન હોય, તો એક જ વાર પડ�ને 

ઈમામના ��ૂઅ �ઘુી પહ�ચી �ય. 

મસઅલદ ૧૪પ૦ : અગર ઈમામની તી� યા 

ચોથી રકાત હોય, અન ેમા�મૂ �ણતો હોય ક� જો એ 

વખતે કયામની હાલતમા ંજોડાશ ેતો અલહમદ અન ે�રૂો 
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પડવો પડશ,ે અન ેઈમામના ��ૂઅ �ઘુી નહ� પહ�ચાય, 

તો એહતીયાતે વા�જબ છે ક� ઈમામ ��ૂઅ મા ં �ય તયા ં

�ઘુી સબ કર�ન ેજોડાય.  

મસઅલદ ૧૪પ૧ : અગર કોઈ શખસ ઈમામની 

તી� યા ચોથી રકાતમા ંકયામની હાલતમા ંજોડાય, તો 

તનેા માટ� અલહમદ અને બીજો �રૂો પડવો જ�ર� છે, અને 

જો બીજો �રૂો પડવા �ટલો સમય ન હોય, તો માત 

અલહમદનો �રૂો પડ�ને ઈમામ સાથે ��ૂઅ મા ં પહોચી 

�ય, અન ેજો �રુએ અલહમદ માટ� પણ સમય તગં હોય 

તો તનેે અ�રૂો �કૂ�ન ે��ૂઅમા ંશામીલ થઈ �ય. પણ આ 
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સજંોગમા ંએહતીયાત ે�સુતહઅબ છે ક� �રાદાની િનયયત 

કર�ન ેનમાઝ ખતમ કર� 

મસઅલદ ૧૪પર  : � શખસ �ણતો હોય ક� 

બીજો �રૂો યા �ુ�તૂ કરવા જતા ં ઈમામ સાથ ે��ૂઅ મા ં

શામીલ નહ� થઇ શક�, તો અગર �ણી ��ુન ેએ પમાણે 

વત� અન ે��ૂઅ �ધુી ન પોહચે, તો તનેી જમાઅત બાિતલ 

છે, અન ેએન ે�રાદા નમાઝના �ુકમ પમાણ ેઅમલ કરવો 

પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૪પ૩ : � શખસન ેઇતમીનાન હોય ક� 

જો �રૂો શ� કરશે, અથવા એન ે�રૂો કરશ ેતો ઇમામ સાથે 
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��ૂઅમા ંજોડાઈ શકશે, તો જો બ�ુ વાર લાગવાની ન હોય 

તો બહેતર છે ક� �રૂાન ેશ� કર�, અન ેજો શ� કર� �કૂયો 

હોય, તો �રૂો કર�. પણ જો ઘણી વાર લાગવાની હોય, 

એટલ ે�ધુી ક� જમાઅત�ુ ંસવ�પ બાક� ન રહ�વા પામે, તો 

બહ�તર છે ક� શ� ન કર�, અન ેજો શ� કર� �કૂયો હોય તો 

તને ે�કૂ� આપે. 

મસઅલદ ૧૪પ૪ : � શખસ ન ેખાતર� હોય ક� 

�રૂો પડ�ન ેઇમામ સાથ ે��ૂઅમા ંશામીલ થઇ શકશ.ે અને 

જમાઅત�ુ ં સવ�પ જળવાશે, પણ �રૂો પડતા એ ��ૂઅ 

�ધુી ન પહ�ચી શ�ો તો તવેા સજંોગની તનેી જમાઅત 
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સહ�હ છે. 

મસઅલદ ૧૪પપ : ઇમામ કયામની હાલતમા 

હોય, અન ેમા�નૂન ે�ણ ન હોય ક� કઈ રકાઅતમા ંછે, તો 

એ જોડાઇ શક� છે, પણ �ુરબતની િનયયતથી અલ હમદ 

અન ે�રૂો પડશે, અગરચ ેબાદમા ંખબર પડ� ક� ઇમામની 

એ પહ�લી યા બી� રકાત હતી. 

મસઅલદ ૧૪પ૬ : અગર કોઇ શખસ એમ 

ધાર�ન ેક� ઇમામની પહ�લી યા બી� રકાત છે, �કરઅત ન 

પડ� અન ે��ૂઅ બાદ એન ેખબર પડ� ક� એ તી� યા ચોથી 

રકાત હતી. તો તનેી નમાઝ સહ� છે. પણ જો ��ૂઅ પહ�લા ં
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ખબર પડ�, તો �કરઅત પડ� લવેી જોઇએ, અન ે જો ત ે

માટ� સમય ન હોય તો મસઅલો ૧૪પ૧મા ં જણાવયા 

�જુબ અમલ કર�. 

મસઅલદ ૧૪પ૭ : અગર કોઇ શખસ એમ 

ધાર�ન ે ક� ઇમામની તી� યા ચોથી રકાત છે, �કરઅત 

પડ� નાખ ેઅન ે��ૂઅ પહ�લા યા પછ� ખબર પડ� ક� પહ�લી 

યા બી� રકાત હતી, તો એની નમાઝ સહ�હ છે, અન ે

�કરઅત દરમયાન ખબર પડ�, તો �કરઅતન ે�ર� રાખ�ુ ં

લા�ઝમ નથી. 

મસઅલદ ૧૪પ૮ : અગર કોઇ શખસ �સુતહબ 
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નમાઝ પડ� રહો હોય અન ે તયાર� જો નમાઝ ે જમાઅત 

બરપા થાય, અન ે એન ે ઈ�તમનાન ન હોય ક� �સુતહબ 

નમાઝ ે�રૂ� કર�ન ેનમાઝ જમાઅતમા ંજોડાઇ શકશ,ે તો 

�સુતહબ છે ક� નમાઝન ે �કૂ� આપી નમાઝ ે જમાઅતમા ં

જોડાય, બલક� એન ે ઈ�તમનાન ન હોય ક� જમાઅતની 

પહ�લી રકાઅત એન ે નસીબ થશ ે ક� નહ�, તો પણ 

�સુતહબ છે ક� ઉપર જણાવલે ર�ત ેઅમલ કર�. 

મસઅલદ ૧૪પ૯ : અગર કોઇ શખસ તણ યા 

ચાર રકાતવાળ� નમાઝમા ંહોય અન ેએજ સમય ેનમાઝે 

જમાઅત બરપા થાય, તો અગર તી� રકાતના  ��ૂઅ 
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�ધુી ન પહ�ચયો હોય, અન ે નમાઝ ખતમ કરવા જતા ં

નમાઝ ે જમાઅતમા ં શર�ક થવાની આશા ન હોય, તો 

�સુતહબ છે ક� �સુતહબ નમાઝ માટ� િનયયત ફ�રવી બ ે

રકાતો �રૂ� કર�, અન ેપોતાન ેનમાઝ ેજમાઅત મા ંશામીલ 

કર�. 

મસઅલદ ૧૪૬૦ : અગર ઇમામની નમાઝ �રૂ� 

થઇ ગઇ હોય, પણ મા�નૂ હ� તશહ�ુદ ક� પહ�લી સલામ 

પડ� રહો હોય, તો �રાદાની િનયયત કરવી જ�ર� નથી. 

મસઅલદ ૧૪૬૧ : � માણસની એક રકાઅત 

હ� પડવાની બાક� હોય, તનેા માટ� બહેતર છે. ક� જયાર� 
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ઇમામ છેલલી રકાઅતની તશહ�ુદ પડ� રહો હોય તયાર� એ 

બનં ે હાથની �ગળ�ઓ અન ે પગના તળ�યાને જમીન 

ઉપર ટ�કાવી ગોઠણો �ચા રાખ,ે અન ેઇમામ સલામ પડ� 

લીએ તયા �ધુી ઈનતઝેાર કર�ને પછ� ઉભો થાય, અલબત 

અગર એ ઈનતઝેાર કયાર વગર તરતજ ઉભો થઇને 

�રાદાની િનયયત કરવા માગંતો હોય, તો તમેા ં વાધંો 

નથી. 

  



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1331 

ઈમામે જમાઅતની શરતદ 

મસઅલદ ૧૪૬ર : નમાઝ ે જમાઅતના ઈમામ 

માટ� નીચ ેજણાવલેી શરતો �રૂ� થવી જોઈએ:  

(૧) એ બાલીગ અન ેઅ�લમદં હોવો જોઈએ.  

(ર) િશયા ઈશનાઅશર� હોવો જોઈએ. 

(૩) આદ�લ હોવો જોઈએ. 

(૪) હલાલઝાદો હોવો જોઈએ. 

(પ) નમાઝ સહ�હ ર�ત ેપડતો હોવો જોઈએ. 

(૬) મા�મૂ  અગર ��ુષ હોય, તો ઈમામ માટ� 

પણ ��ુષ હો�ુ ંજ�ર� છે. 
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દસ વષરની વયનો નવ�વુાન નમાઝ પઢાવી શક� 

એવો પસતાવ થયો છે, પણ ત ે માર� નજર� ઈશકાલથી 

ખાલી નથી. 

મસઅલદ ૧૪૬૩ : � ઈમામને કોઈ આદ�લ 

તર�ક� �ણતો હતો, પછ�  શક થાય ક� હ� પોતાની 

અદાલત ઉપર એ બાક� હશ ે ક� નહ�, તો એવા ઈમામ 

સાથ ેજમાઅત પડ� શકાય છે. 

મસઅલદ ૧૪૬૪ : � શખસ ઊભા ઊભા નમાઝ 

પડ� શકતો હોય, ત ેબસેી યા �ઈૂન ેનમાઝ અદા કરનાર 

ઈમામની સાથે જમાઅત નહ� પડ� શક�, અન ે� બસેીને 
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નમાઝ અદા કરતો હોય, ત ે �તુા �તુા નમાઝ પડનાર 

ઈમામ સાથ ેનહ� જોડાઈ શક�. 

મસઅલદ ૧૪૬પ : � શખસ બસેીને નમાઝ પડ� 

રહો હોય, એ બસેીન ેનમાઝ અદા કરનાર ઈમામ સાથે 

જમાઅત પડ� શક� છે. પણ � �તૂા �તૂા નમાઝ અદા 

કરતો હોય, તનેા માટ� બસેી ક� �ઈૂન ે નમાઝ પડનાર 

ઈમામ સાથ ેજમાઅત પડવામા ંઈશકાલ છે. 

મસઅલદ ૧૪૬૬ : અગર ઈમામ કોઈ ઉઝરને 

કારણ ે ન�સ �લબાસ સાથે, અથવા તયમ�મુ કર�ને, 

અથવા જબીરા વ� સાથ ે નમાઝ અદા કરતો હોય તો 
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તનેી સાથ ેજમાઅતની નમાઝ થઈ શક� છે.  

મસઅલદ ૧૪૬૭ : અગર ઈમામ એવી 

બીમાર�મા ં �બુતલેા હોય ક� �ન ે કારણે એ પશેાબ ક� 

પાયખાનાન ે રોક� ન શકતો હોય, તનેી સાથ ે નમાઝે 

જમાઅત પડ� શકાય છે. એવી જ ર�ત ેઅગર �સુતહાઝા 

ઓરત ઈમામ તર�ક� જમાઅત પડાવતી હોય, તો તનેી 

સાથ ે� ઓરત �સુતહાઝા ન હોય, નમાઝ પડ� શક� છે. 

મસઅલદ ૧૪૬૮ : � શખસ કોઢ યા 

રકતિપતની બીમાર�થી પી�ડત હોય, તનેા માટ� બહેતર છે 

ક� જમાઅતનો ઈમામ ન થાય, અન ે�ના ઉપર શર�અત 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1335 

�જુબ કોઈ હદ �ર� થઈ હોય તવેા ઈમામ સાથે 

એહતીયાત ે વા�જબની �એ નમાઝ ે જમાઅત ન પડવી 

જોઈએ. 
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નમાઝે જમાઅતના એહકામ 

મસઅલદ ૧૪૬૯ : જયાર� મા�મૂ િનયયત કર� 

તયાર� � ઈમામ સાથ ેનમાઝ પડ� રહો હોય, તને ેન�� 

કર�, અગરચ ેત�ેુ ંનામ �ણ�ુ ંજ�ર� નથી. અગર એમ 

િનયયત કર� ક� � ઈમામ ેજમાઅત મો�ૂદ છે તનેી સાથે 

પડ� રહો છે, તો એની નમાઝ સહ�હ ગણાશે. 

મસઅલદ ૧૪૭૦ : નમાઝ ેજમાઅતમા ં �કરઅત 

િસવાય મા�મુે દર�ક �ઝક વીગેર� પોત ેપડ�ુ ંજોઈએ. પણ 

જો ઈમામની તી� યા ચોથી રકાત હોય, અન ેપોતાની 

પહ�લી યા બી� રકાત હોય, તો મા�મૂ અલહમદ અને 
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બીજો �રૂો પડશે. 

મસઅલદ ૧૪૭૧ : ઈમામની નમાઝે �બુહ, 

મગ�રબ અન ે ઈશામા ં અગર મા�મૂ �કરઅત સાભંળ� 

શકતો હોય, અગરચ ેએ બ�ુ સપપટપણ ેન હોય, તો પણ 

શાતંીથી સાભંળ�ુ ંજોઈએ, અન ે�કરઅત ન પડવી જોઈએ, 

અન ેજો ઈમામની �કરઅત ન સભંળાતી હોય, તો �સુતહબ 

છે ક� પોતે  �કરઅત પડ�, પણ તદન ઘીમે અવા� પડ�. 

અલબત, જો �લૂથી અવાજ �ચો થઈ �ય તો વાઘંો 

નથી. 

મસઅલદ ૧૪૭ર : અગર મા�મૂ ઈમામની 
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�કરઅતમા ંફકત અ�કુ ભાગ સાભંળ� શકતો હોય, તો 

�ટલો ભાગ સભંળાતો ન હોય એટલો ભાગ પોતે પડ� શક� 

છે. 

મસઅલદ ૧૪૭૩ : અગર કોઈ શખસ �લૂથી 

�કરઅત પડ�, અથવા એમ ઘાર�ન ે ક� � અવાજ એ 

સાભંળ� રહો છે, એ ઈમામનો નથી, �કરઅત પડ� નાખ,ે 

અન ેપછ�થી ખબર પડ� ક� એ ઈમામનો જ અવાજ હતો, 

તો એની નમાઝ સહ�હ છે. 

મસઅલદ ૧૪૭૪ : અગર કોઈન ે શક હોય ક� 

ઈમામનો અવાજ એન ે સભંળાય છે ક� નહ�, અથવા 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1339 

અવાજ સભંળાતો હોય, પણ એન ે �ણ ન હોય ક� એ 

અવાજ ઈમામનો છે યા બી� કોઈનો, તો એવી હાલતમા ં

પોત ે�કરઅત પડ� શક� છે. 

મસઅલદ ૧૪૭પ : નમાઝ ેઝોહર અન ેઅસરની 

પહ�લી અન ે બી� રકાતમા ં એહતીયાત છે ક� મા�મૂ 

�કરઅત ન પડ�, અન ે�સુતહબ છે ક� એની જગયાએ �ઝક 

કર�. 

મસઅલદ ૧૪૭૬ : મા�મૂ ે ઈમામથી પહ�લા 

તકબીર�લુ એહરામ ન કહ��ુ ં જોઈએ. બલક� એહતીયાતે 

વા�જબ છે ક� જયા ં�ઘુી ઈમામની તકબીર �રૂ� ન થાય 
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તયા ં�ધુી પોતે તકબીર ન કહ�. 

મસઅલદ ૧૪૭૭ : અગર મા�મૂ �લૂથી 

ઈમામની પહ�લા સલામ પડ� લીએ તો એની નમાઝ 

સહ�હ છે. અન ે ફર�થી ઈમામની સાથે સલામ પડવી 

લા�ઝમ નથી. બલક� જો �ણીજોઈને પણ ઈમામની પહ�લા ં

સલામ પડ�, તો ઈશકાલ નથી. 

મસઅલદ ૧૪૭૮ : તકબીર�લુ એહરામ િસવાય 

બાક�ની વસ�ઓુ અગર ઈમામથી પહ�લા પડ� તો તમેા ં

વાધંો નથી, પણ જો એ ઈમામ સાભંળતો હોય, અથવા 

એન ેખબર હોય ક� ઈમામ �ાર� ફલાણી વસ� ુપડશ,ે તો 
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એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� ઈમામથી પહ�લા ંન પડ�. 

મસઅલદ ૧૪૭૯ : નમાઝમા ંપડાતી વસ�ઓુને 

બાદ કરતા, નમાઝમા ં�ટલા કાય� અન ેઅમલ છે, �મક� 

��ૂઅ, સજદા વીગેર�, ત ેમાટ� જ�ર� છે ક� મા�મૂ ઈમામની 

સાથ ે યા થોડ�ક વાર બાદ ��મ આપે. અગર કોઈ 

મા�મૂ �ણી��ુને ઈમામથી પહ�લા ં અથવા ઘણી ઢ�લ 

બાદ બ�વી લાવે, તો તનેી જમાઅત બાિતલ ગણાશે. 

પણ જો �રાદાના �ુકમો �જુબ નમાઝ �ર� રાખ,ે તો 

તનેી નમાઝ સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧૪૮૦ : અગર કોઈ શખસ �લૂ થી 
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ઈમામથી પહ�લા ં��ૂઅમાથંી મા�ુ ં�ચક� લીએ, તો અગર 

ઈમામ હ� ��ૂઅમા ંહોય, તો એના માટ� એહતીયાત છે ક� 

પાછો ��ૂઅ મા ં �ય, અન ે ઈમામની સાથે મા�ુ ં �ચક�, 

આવા સજંોગમા ં જો ક� ��ુનમા ં વઘારો થશ,ે પણ એથ� 

નમાઝ બાિતલ નહ� થાય, પણ જો એ ��ૂઅમા ંજવા માટ� 

�ુક�, અન ેઈમામ સાથ ેજોડાઈ શક� એથી પહ�લા ંઈમામ 

��ૂઅથી ઉભો થઈ �ય, તો મા�મુની નમાઝ 

એહતીયાતની �એ બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૧૪૮૧ : અગર કોઈ શખસ �લૂથી 

મા�ુ ંઉપાડ�, અન ે �ુએ ક� ઈમામ હ� સજદામા ં છે, તો 
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એહતીયાતની �એ એ પાછો સજદામા ં જશ.ે અને બનંે 

સજદામા ંએ�ુ ંબન.ે તો અગરચ ેબ ેસજદા સાથ ેમળ�ન ે

�કન છે, પણ એની નમાઝ બાિતલ નહ� થાય. 

મસઅલદ ૧૪૮ર : � શખસે ઈમામથી પહ�લા ં

�લૂથી મા�ુ ંઉપાડ� લી� ુહોય, અન ેફર� સજદો કર� તયાર� 

એન ે જણાય ક� ઈમામ ે મા�ુ ં ઉપાડ� લી� ુ છે, તો એની 

નમાઝ સહ�હ છે. પણ જો એ ર�ત ેબનં ેસજદામા ંબને, તો 

એહતીયાતની �એ એની નમાઝ બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૧૪૮૩ : અગર કોઈ શખસ �લૂથી 

સજદા યા ��ૂઅમાથંી ઈમામથી પહ�લા ંમા�ુ ંઉચક� લીએ, 
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અન ેપછ� એમ ઘાર�ન ેક� ફર� ઈમામ સાથ ેનહ� જોડાઈ 

શક� એ ��ૂઅ યા સજદામા ં પાછો ન �ય, તો એની 

જમાઅત અન ેનમાઝ સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧૪૮૪ : અગર કોઈ શખસ ઈમામથી 

પહ�લા સજદામાથંી મા�ુ ં ઉપાડ� લીએ, અન ે �ુએ ક� 

ઈમામ હ� સજદામા ં છે, એ એમ ઘાર�ન ે ક� ઈમામનો 

પહ�લો સજદો છે, ઈમામ સાથ ે જોડાવવા માટ� સજદામા ં

�ય, પણ તયાર� એન ે�ણ થાય ક� એ ઈમામનો બીજો 

સજદો હતો, તો પોતાના માટ� પણ એ બીજો સજદો 

ગણશ.ે 
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જો એમ ઘાર�ન ે ક� ઈમામનો બીજો સજદો છે, 

સજદામા ં પાછો �ય, અન ે તયાર� ખબર પડ�  ક� એ  તો 

ઈમામનો પહ�લો સજદો હતો, તો ઈમામ સાથે સજદો અદા 

કરવાની િનયયતે સજદો �ર� રાખે, અન ે ફર�વાર 

ઈમામની સાથે બીજો સજદો પણ અદા કર�. 

ઉપરોકત બનંે સજંોગમા ં બહેતર છે ક� નમાઝે 

જમાઅત �રૂ� કયાર બાદ નવસેરથી પડ� 

મસઅલદ ૧૪૮પ : અગર કોઈ શખસ �લૂથી 

ઈમામથી પહ�લા ��ૂઅમા ંદાખલ થાય, અન ેએન ેજણાય 

ક� જો પાછો ઉભો થઈને ઈમામ સાથે જોડાશે તો 
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�કરઅતનો થોડો ભાગ મળશે, અન ે મા�ુ ં �ચક�ન ે ફર� 

ઈમામની સાથે ��ૂઅમા ં�ય, તો નમાઝ સહ�હ ગણાશે, 

અન ેએ સજંોગમા ંજો �ણી��ુને પાછો ઉભો ન થાય, તો 

તનેી નમાઝ બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૧૪૮૬ : અગર કોઈ શખસ �લૂથી 

ઈમામથી પહ�લા ં��ૂઅમા ં�ય, અન ેઅન ેજણાય ક� જો 

પાછો ઉભો થશે તો પણ ઈમામની �કરઅત �ઘુી નહ� 

પહ�ચે, ત ેછતા ંઈમામની સાથે રહ�વાની િનયયત ેએ પાછો 

ઉભો થઈન ેઈમામ સાથે ��ૂઅમા ં�ય તો એની જમાઅત 

અન ેનમાઝ સહ�હ રહ�શ ેઅન ેએ �ણી��ુને પાછો ઊભો 
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ન થાય, તો નમાઝ સહ�હ છે, પણ એ �રાદા થઈ જશ.ે  

મસઅલદ ૧૪૮૭ : � શખસ ઈમામથી પહ�લા ં

�લૂથી સજદામા ં �ય, અન ે ઈમામની સાથ ે રહ�વાની 

િનયયત ેમા�ુ ં�ચક� ફર� વાર ઈમામની સાથ ેસજદો કર� 

તનેી જમાઅત અન ે નમાઝ સહ�હ છે. અન ે જો �ણી 

��ુન ેપાછો ન બસેે, તો નમાઝ સહ�હ છે, પણ �રાદા 

ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧૪૮૮ : અગર ઈમામ �લૂથી � 

રકાતમા ં�ુ�તૂ નથી, �ુ�તૂ પડ� નાખ,ે અથવા � રકાતમા ં

તશહ�ુદ નથી, તશહ�ુદ શ� કર� લીએ, તો મા�મૂ �ુ�તૂ 
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ક� તશહ�ુદ ન પડ�. પણ ઈમામથી પહ�લા એ ��ૂઅમા ંનહ� 

જઈ શક�, યા એનાથી પહ�લા ંઊભો નહ� થઈ શક�. બલક� એ 

ઈનતઝેાર કરશ ેક� �ુ�તૂ અથવા તશહ�ુદથી ફાર�ગ થાય 

તયાર� બાક� રહ�લી નમાઝ તનેી સાથ ેઅદા કર�. 
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જમાઅતમા ંપેશ ઈમામ અને મા�મૂની ફરજો 

મસઅલદ ૧૪૮૯ : અગર મા�મૂમા ં એક જ 

��ુષ હોય તો �સુતહબ છે ક� ઈમામની જમણી બા�ુએ 

ઊભો રહ� અન ેજો મા�મૂ એક જ �ી હોય, તો તનેા માટ� 

પણ �સુતહબ છે ક� જમણી બા�ુએ ઊભી રહ�, પણ 

ઈમામથી સહ�જ પાછળ રહ�, એવી ર�ત ે ક� કમમા ં કમ 

સજદાની હાલતમા ં એની સજદાની જગયા ઈમામના 

ગોઠણની હારમા ંહોય. 

અગર મા�મુમા ં એક ��ુષ અન ે એક �ી હોય, 

અથવા એક ��ુષ અન ેઘણી �ીઓ હોય, તો �સુતહબ છે 
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ક� ��ુુષ ઈમામની જમણી તરફ ઊભો રહ�, અન ેએક યા 

એથી વ� ુ �ીઓ ઈમામની પાછળ ઊભી રહ�, અન ે જો 

ઘણા ��ુુષ હોય, અન ેસાથે એક યા વ� ુ�ીઓ હોય, તો 

�સુતહબ છે ક� ��ુુષો ઈમામની પાછળ ઊભા રહ�, અન ે

�ીઓ ��ુુષોની પાછળ ઊભી રહ�. 

મસઅલદ ૧૪૯૦ : અગર ઈમામ અન ેમા�મૂ 

બનં ે�ીઓ હોય, તો એહતીયાતે વા�જબ છે ક� બનં ેએક જ 

હરોળમા ં ઊભી રહ�, ઈમામ બી� �ીઓની આગળ ન 

ઊભી રહ�.  

મસઅલદ ૧૪૯૧ : �સુતહબ છે ક� ઈમામ સફની 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1351 

વચચોવચ ઊભો રહ�, અન ેપરહ�ઝગાર અન ેઈલમ વાળા 

પહ�લી સફમા ંહોય. 

મસઅલદ ૧૪૯ર : �સુતહબ છે ક� નમાઝે 

જમાઅતની સફો વયવ�સથત હોય, અન ેએક સફમા ંઉભા 

રહ�નારાઓ વચચે કોઈ ફાસલો ન હોવો જોઈએ, એવી ર�ત ે

ક� એક બી�ના ખભંા મળેલા ંહોય. 

મસઅલદ ૧૪૯૩ : �સુતહબ છે ક� ‘કદ 

કામતીસસલાત’ પડયા બાદ મા�મૂ ઊભા થાય. 

મસઅલદ ૧૪૯૪ : �સુતહબ છે ક� ઈમામ 

મા�મુમા ં� લોકો બી� કરતા કમજોર યા વયો�ધૃધ હોય 
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તનેો ખયાલ રાખ,ે અન ે �ુ�તૂ, ��ૂઅ અન ે સજદાને ન 

લબંાવ.ે િસવાય ક� તનેી સાથે નમાઝ પડનારાઓની એ 

�જુબ ઇચછા હોય. 

મસઅલદ ૧૪૯પ : ઈમામ માટ� �સુતહબ છે ક� 

�કરઅત અન ે �ઝક અવાજથી પડાય છે, તને ેએવા સાદ� 

પડ� ક� બી� સાભંળ� શક�, પણ હદ ઉપરાતં અવાજ �ચો 

ન હોવો જોઈએ. 

મસઅલદ ૧૪૯૬ : અગર ઈમામન ે��ૂઅ ની 

હાલતમા ં ખબર પડ� ક� નવો આવલેો શખસ જમાઅતમા ં

આવવા માગે છે, તો �સુતહબ છે ક� ��ૂઅમા ં�ટલી વાર 
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લાગતી હોય, તનેી કરતા ંબમણી વાર લગાડ�, અન ેઊભો 

થઈ �ય, અન ેએ પછ� નવા આવલેાઓ માટ� ઇનતઝેાર 

ન કર�. 
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નમાઝે જમાઅતમા ંમક�હ વાતો 

મસઅલદ ૧૪૯૭ : અગર નમાઝ ે જમાઅતની 

સફોમા ંખાલી જગયા પડ� હોય, તો ત ે�કૂ�ને જમાઅતમા ં

એકલા ઊ� ુરહ��ુ ંમક�હ છે. 

મસઅલદ ૧૪૯૮ : મક�હ છે ક� મા�મૂ નમાઝનો 

�ઝક એવી ર�ત ેપડ� ક� ઈમામન ેસભંળાય. 

મસઅલદ ૧૪૯૯ : � �સુાફર કસર નમાઝ 

પડતો હોય, તનેા માટ� કસર નમાઝોમા ંએવા ઈમામ સાથે 

જોડાવ�ુ ંમક�હ છે ક� � �સુાફર ન હોય, એવી જ ર�ત ે� 

�સુાફર ન હોય, તનેા માટ� �સુાફર ઈમામની કસર 
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નમાઝોમા ંજોડાવ�ુ ંમક�હ છે. 
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નમાઝે આયાત 

 

મસઅલદ ૧પ૦૦ : નમાઝ ેઆયાત નીચ ે�જુબ 

તર કારણોસર વા�જબ થાય છે, એ નમાઝની  ર�ત હવ ે

પછ�ના મસાઈલમા ંસમ�વવામા ંઆવશ.ે 

(૧) �યૂર ગહણ, (ર) ચદં ગહણ, અગરચ ેચદંના 

થોડાક ભાગને લાગે�ુ ંહોય, અન ેલોકો ભયભીત ન થયા 

હોય, (૩) ઘરતીકંપ થાય તો એહતીયાત ેવા�જબની �એ 

નમાઝ ે આયાત વા�જબ છે, અગરચ ે લોકો ભયભીત ન 

થાય. 
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પરં� ુ મઘેગ�ના યા વીજળ�ના કડાકા, 

વાવાઝોડા,ં અથવા આસમાન ઉપર દ�ખાતી અ�કુ 

બીહામણી િનશાનીઓને કારણે અગર લોકોમા ંખોફ ફ�લાય, 

તો એહતીયાતે �સુતહબ છે ક� નમાઝ ેઆયાત �કૂ� ન દ�. 

એવી ર�ત ેજમીન ઉપર એવી િનશાનીઓ ઉપ�સથત થાય, 

સ�દુ યા નદ��ુ ંપાણી જમીનમા ંસમાઈ �ય, યા પહાડ 

�ટુ�ન ે પડવા માડં�, તો એવા �બહામણા સજંોગમા ં પણ 

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� નમાઝ ેઆયાત �કૂ� ન દ�.  

મસઅલદ ૧પ૦૧ : � ઘટનાઓને પ�રણામે 

નમાઝે આયાત વા�જબ છે, ત ેઘટનાઓમા ંજો એકથી વ� ુ
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ઘટના સ�રય, �મક� �યૂર ગહણ થાય, અન ેઘરતીકંપ પણ 

થાય, તો દર�ક ઘટના માટ� �ુદ� નમાઝે આયાત પડવી 

જોઈએ. 

મસઅલદ ૧પ૦ર : અગર કોઈ શખસ ઉપર 

અનકે નમાઝ ેઆયાતની કઝાઓ વા�જબ હોય, ચાહ� એ 

એક કારણસર વા�જબ થઈ હોય, યા એકથી વઘાર� 

કારણસર થઈ હોય, �મક�, તણવાર �યુરગહણની નમાઝે 

આયાત ન પડ� હોય, અથવા �યુર ગહણ ચદં ગહણ અને 

ઘરતીકંપની નમાઝ ે આયાત કઝા હોય, તો જયાર� કઝા 

આપ ે તયાર� �ા કારણસર નમાઝ ેઆયાતની કઝા આપી 
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રહો છે ત ેિનયયતમા ંન�� કર�ુ ંલા�ઝમ નથી. 

મસઅલદ ૧પ૦૩ : � ઘટનાન ે કારણ ેનમાઝો  

વા�જબ થાય છે, ત ેઘટના � જગયાએ અમલમા ંઆવી 

હોય ત ે જ જગયાના રહ�વાસીઓ ઉપર નમાઝ ે આયાત 

વા�જબ થશ.ે બી� જગયાના લોકો ઉપર વા�જબ નહ� 

થાય. 

મસઅલદ ૧પ૦૪ : જયાર� �યૂર યા ચદંને ગહણ 

લાગે તયાર� જ નમાઝે આયાતનો સમય શ� થાય છે, અને 

ફર� અસલી હાલતમા ંઆવી �ય તયા ં�ઘુી એનો સમય 

બાક� રહ� છે. જો ક� બહેતર છે ક� ગહણમાથંી �ટવા�ુ ંશ� 
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થાય તયા ં �ઘુી નમાઝ ે આયાત અદા કરવામા ં ઢ�લ ન 

કરવામા ંઆવે, અલબ�, જયાર� �યૂર ક� ચદં  ગહણમાથંી 

�ટ� �ય તયાર� નમાઝ ેઆયાત ખતમ થતી હોય તો કોઈ 

વાઘંો નથી. 

મસઅલદ ૧પ૦પ : અગર કોઈ શખસ નમાઝે 

આયાત પડવામા ં એટલી ઢ�લ કર� ક�  �યુર યા ચદં 

ગહણમાથંી �ટવા લાગે, તો એ અદાની િનયયત કર� શક� 

છે, પણ જો �રૂ��રૂ� નમાઝ ેઆયાત ગહણમાથંી �ટ� ગયા 

બાદ પડ�, તો કઝાની િનયયત કરવી જોઈએ. 

મસઅલદ ૧પ૦૬ : અગર ગહણની �દુત એટલી 
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જ હોય ક� ઈનસાન નમાઝે આયાતની એક રકાત યા એથી 

કમ પડ� શક�, તો � નમાઝ પડશ ેએ અદાની િનયયતથી 

પડશ.ે એવી જ ર�ત ેજો ગહણની �દુત લાબંી હોય, પણ 

ઈનસાન તરત નમાઝ ન પડ� અન ેગહણની �દુતમા ંએક 

યા એથી કમ રકાત પડવાનો સમય બાક� રહ� તો પણ 

અદાની િનયયત પડશ.ે 

મસઅલદ ૧પ૦૭ : જયાર� ઘરતીકંપ, મઘેગ�ના 

ક� વીજળ�ના કડાકા વગેર� થાય, અને  એ ઘટના �રૂતા 

સમય �ઘુી રહ�, તો તરત જ નમાઝ ે આયાત પડવી 

લા�ઝમ નથી. પણ એ િસવાયના સજંોગમા ં તરત જ 
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નમાઝ ે આયાત પડવી જોઈએ, �થી એમ ન જણાય ક� 

નમાઝ મોડ�થી પડ� છે. અને જો એટલી ઢ�લ કર�, તો 

એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� તયાર બાદ નમાઝ ે આયાતને 

અદા ક� કઝાની િનયયત કયાર વગર પડ�. 

મસઅલદ ૧પ૦૮ : અગર કોઈન ે�યૂર યા ચદં 

ગહણની �ણ ન હોય, અન ેગહણ ખતમ થયા બાદ તનેે 

ખબર પડ� ક� ��ૂ ંગહણ લાગ�ુ ંહ� ુ,ં તો તનેી કઝા આપવી 

જ�ર� છે; પણ જો  ��ૂ ં ગહણ લાગ�ુ ં ન હોય, તો કઝા 

વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૧પ૦૯ : અગર અ�કુ લોકો ખબર 
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આપ ે ક� ગહણ લાગ�ુ ં છે, પણ ઈનસાનને �ગત ર�ત ે

એમના કહ�વા ઉપર ઈ�તમનાન ન હોવાથી એ નમાઝે 

આયાત ન પડ�, અન ેબાદમા ંખબર પડ� ક� વાત સાચી 

હતી, તો જો સ�ંણૂર ગહણ લાગે�ુ ંહોય તો નમાઝ ેઆયાત 

પડશ,ે અન ે જો સ�ંણૂર ગહણ ન હોય, તો તનેા ઉપર 

નમાઝ ેઆયાત પડવી વા�જબ નથી. એવી જ ર�ત ેજો એ 

શખસો ગવાહ� આપે, પણ એમની અદાલત સબંઘી 

ઈ�તમનાન ન હોય, અન ે બાદમા ં ખબર પડ� ક� તઓે 

આ�દલ હતા, તો એ જ �ુકમ લા� ુપડશ.ે 

મસઅલદ ૧પ૧૦: અગર ખગોળિવઘાના 
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િનપણાતંો કહ� ક� ગહણ છે, અને  ઈનસાનને તમેના ઉપર 

િવ�ાસ હોય, તો ગહણ સમય ે નમાઝે આયાત પડવી 

જોઈએ, એવી જ ર�ત ેજો કોઈ િનપણાતં આગાહ� આપે ક� 

ફલાણા સમયે �યૂર યા ચદં ગહણ થશે, અન ે ફલાણા 

સમય �ઘુી એ ગહણ રહ�શ,ે તો ઈ�તમનાન હોય તો એમના 

કહ�વા �જુબ અમલ કર� નમાઝ ેઆયાત પડશ.ે 

મસઅલદ ૧પ૧૧ : અગર કોઈન ેખાતી થાય ક� 

� નમાઝે આયાત પડ� હતી ત ેબાિતલ હતી, તો ફર�થી 

પડવી જોઈએ, અન ેજો સમય વીતી ગયો હોય, તો તનેી 

કઝા આપ.ે 
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મસઅલદ ૧પ૧ર : જો પજંગાના નમાઝના 

સમય ેનમાઝે આયાત પણ ઈનસાન ઉપર વા�જબ થાય, 

અન ેબનંે નમાઝો માટ� �રૂતો સમય હોય, તો બમેાથંી � 

ચાહ� એ પહ�લા પડ� શક� છે. પણ જો એ બમેાથંી એકનો 

સમય તગં હોય, તો પહ�લા એ  નમાઝ પડશ ે ક� �નો 

સમય તગં છે. અન ેજો બનંે નમાઝનો સમય તગં હોય, 

તો પહ�લા પજંગાના નમાઝ ેવા�જબન ેઅદા કરવી જોઈએ. 

મસઅલદ ૧પ૧૩ : રોજની વા�જબ નમાઝ અદા 

કરતી વખત ે કોઈ�ુ ં ધયાન ખ�ચાય ક� નમાઝે આયાતનો 

સમય તગં છે, તો અગર રોજની વા�જબ નમાઝ પણ કઝા 
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થવાની હોય, તો પહ�લા એ રોજની નમાઝ �રૂ� કરશ ેઅને 

તયાર બાદ નમાઝે આયાત પડશ.ે પણ જો એ રોજની 

નમાઝ માટ� સમય �રૂતો હોય, તો એને તોડ�ન ે પથમ 

નમાઝ ેઆયાત પડશ.ે 

મસઅલદ ૧પ૧૪ : અગર નમાઝે આયાત 

પડતી વખતે કોઈ�ુ ં ધયાન ખ�ચાય ક� રોજની વા�જબ 

નમાઝ કઝા થઈ જવાની છે, તો એ નમાઝ ેઆયાત તકર 

કર�ન ેનમાઝ ેપજંગાના પડશ ેઅન ેએ નમાઝ �રૂ� કર�, 

નમાઝ તોડનાર કોઈ પણ કામ કયાર પહ�લા જયાથંી 

નમાઝે આયાત �કૂ� હતી, તયાથંી જ શ� કર� બાક� રહ�લી 
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નમાઝ ેઆયાતને �રૂ� કરશે. 

મસઅલદ ૧પ૧પ : જયાર� �ી હયઝ ક� 

િનફાસમા ંહોય, ત ે �દવસોમા ંજો �યુર ક� ચદં ગહણ થાય, 

અથવા ઘરતીકંપ થાય તો તનેા ઉપર નમાઝ ે આયાત 

વા�જબ નથી, તમેજ તનેી કઝા પણ નથી. 
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નમાઝે આયાત પઢવાની ર�ત 

મસઅલદ ૧પ૧૬ : નમાઝ ેઆયાતમા ંબ ેરકાતો 

પડવાની હોય છે, અન ે દર�ક રકાતમા ં પાચં ��ૂઅ છે. 

િનયયત અન ેતકબીર કહા બાદ ઈનસાન �રૂએ અલહમદ 

અન ે બીજો �રૂો પડ� ��ૂઅ મા ં �ય, અન ે જયાર� 

��ૂઅમાથંી ઊભો થાય, તયાર� ફર� અલહમદ અન ે�રૂો પડ� 

બી� વાર ��ૂઅમા ં�ય, એવી ર�ત ેપાચં ��ૂઅ બ�વી 

લાવયા બાદ બ ે સજદા અદા કરશ.ે બી�  રકાતમા ં પણ 

પહ�લી રકાતની �મ અમલ કર�ન ે બ ે સજદા બાદ 

તશહ�ુદ અન ેસલામ પડ� નમાઝ �રૂ� કરશ.ે 
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મસઅલદ ૧પ૧૭ : નમાઝ ેઆયાતમા ં િનયયત, 

તકબીર બાદ �રૂએ અલહમદ પડ�ને બી� �રૂાની 

આયતોને પાચં ભાગમા ંતકસીમ (વહ�ચણી) કર�ન ેપડવી 

હોય તો એ પણ �મુક�ન છે; અન ે��ૂઅ પહ�લા એક આયત 

યા એથી ઓ� પડ� શક� છે, પણ એહતીયાત એ છે ક� 

�ટ�ુ ંપડ� એ એક વાકયથી ઓ� ંન હોય, પહ�લા ��ૂઅ 

બાદ જયાર� ઊભો થાય તયાર� ફર�થી અલહમદ ન પડ� પણ 

બી� �રૂાની આયતોને બીજો ભાગ પડ� પાછો ��ૂઅ કર�. 

એવી ર�ત ે પાચંમા ં��ૂઅ પહ�લા એ  બી� �રુાની 

િતલાવત �રૂ� થઈ �ય. 
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દાખલા તર�ક� જો �રૂએ ફલક પડવો હોય તો 

પહ�લા  

�હસમીલલા��ર ર�માનીર ર��મ, �ુલ 

અઉઝદ હીરબહીલ ફલક  

પઢ�ન ે��ૂઅમા ં�ય, પાછો ઊભો થાય તયાર�  

મીન શર� મા ખલક 

પઢ�. ફર� ��ૂઅમા ંજઈન ેઊભો થાય તયાર� 

વ મીન શર�  ગાસેાકન એઝા વકહ 

પઢ�ન ેફર� ��ૂઅમા ં�ય, ફર� ઊભા થઈન ે 
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વ મીન શર�નર નફફાસાતે ાફલ ઓકદ 

પઢ� અન ે��ૂઅમા ં�ય, પાછો ઊભો થાય તયાર� 

વ િમન શર� �ાસેાદન એઝા �સદ 

 પઢ�, અન ે પાચંમી ��ૂઅ મા ં �ય, તે બાદ 

��ૂઅમાથંી મા�ુ ં �ચક�ન ે ઊભો થાય, અન ે પછ� બે 

સજદાઓ અદા કર�. બી� રકાતમા ંપણ પહ�લી રકાતની 

�મ અમલ કર�ને બ ેસજદા બાદ તશહ�ુદ અન ેસલામ 

પડ� નમાઝ �રૂ� કર�.  

અગર કોઈ શખસ પાચં ભાગો કરતા �રૂાની 

ઓછ� તકસીમ કરવા માગે તો એ પણ �ઈઝ છે. પણ  
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જયાર� બીજો �રૂો �રૂો થાય, તયાર� ��ૂઅ પહ�લા �રૂએ 

અલહમદ પડવો લા�ઝમ થશ.ે 

મસઅલદ ૧પ૧૮ : અગર કોઈ શખસ નમાઝે 

આયાતની એક રકાતમા ંપાચં વાર �રુએ અલહમદ અને 

બીજો �રૂો પડ�, અન ેબી� રકાતમા ંએક �રૂએ અલહમદ 

પડ� બી� �રૂાન ેપાચં ભાગોમા ંતકસીમ કર�ન ેપડ�, તો 

વાઘંો નથી. 

મસઅલદ ૧પ૧૯ : નમાઝ ેપજંગાનામા ં� અમલ 

વા�જબ ક� �સુતહબ છે, ત ેસવ� અમલ નમાઝે આયાતમા ં

પણ વા�જબ ક� �સુતહબ છે, પણ જો નમાઝ ે આયાત 
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જમાઅત સાથે પડાવવાની હોય તો અઝાન અન ે

ઈકામહની જગયાએ ‘ર�અન’ (સારા અમલની ઉમમીદથી) 

તણ વાર અસસલાત કહ�વામા ં આવે, અન ે જો જમાઅત 

સાથ ે પડાવવાની ન હોય તો ત ે માટ� અઝાન, એકામહ 

નથી. 

મસઅલદ ૧પર૦ : નમાઝ ેઆયાતમા ં�સુતહબ 

છે ક� ��ૂઅ પહ�લા અન ેબાદ તકબીર કહ�, અન ેપાચંમા ં

તમેજ દસમા ��ૂઅ બાદ તકબીર કહા પહ�લા 

‘સમેઅલલા�દ લેમન �મેદ�’ પડ�. 

મસઅલદ ૧પર૧ : નમાઝ ેઆયાતમા ં�સુતહબ 
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છે ક� બી�, ચોથા, છઠા, આઠમા અન ેદસમા ��ૂઅ પહ�લા 

�ુ�તૂ પડવામા ંઆવે, અન ેજો માત દસમા ��ૂઅ પહ�લા 

�ુ�તૂ પડ� તો પણ કાફ� છે. 

મસઅલદ ૧પરર  : અગર કોઈ શખસ નમાઝે 

આયાતમા ં શક કર� ક� ક�ટલી રકાત થઈ છે, અન ે કોઈ 

�તનો િનણરય ન કર� શક�, તો તનેી નમાઝ બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૧પર૩ : અગર કોઈ શખસ શક કર� ક� 

ત ે પહ�લી રકાતની છેલલી ��ૂઅમા ં છે, અથવા  બી� 

રકાતની પહ�લી ��ૂઅમા,ંઅન ેકોઈ િનણરય ઉપર ન આવી 

શક�, તો એની નમાઝ બાિતલ છે. 
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પણ દાખલા તર�ક�, જો એમ શક કર�  ક� ચાર 

��ૂઅ કર� છે ક� પાચં, તો જો એ શક સજદામા ં ગયા 

પહ�લા આવ ેતો એ ��ૂઅ બ�વી લાવે, અન ેજો સજદા 

માટ� �ક� ગયો હોય તો એ શકની દરકાર ન કર�. 

મસઅલદ ૧પર૪ : નમાઝ ે આયાતમા ં દર�ક 

��ૂઅ એક �કન છે, અન ેએમા ંજો કોઈ શખસ �ણી��ુને 

વઘઘટ કર� તો નમાઝ બાિતલ છે, અન ેજો �લૂથી ઘટાડો 

કર� તો પણ નમાઝ બાિતલ છે. બલક� એહતીયાત છે ક� 

�લૂથી ઉમરેો કર� તો પણ બાિતલ છે. 
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ઈ�ુલ ફ�ત અને ઈદ� �ુરબાની નમાઝ 

 

મસઅલદ ૧પરપ : ઈમામ અલ�યહસસલામની 

મો�ૂદગી અન ેહાજર�મા ંનમાઝ ેઈ�ુલ ફ�ત અન ેનમાઝે 

ઈદ� �ુરબા ં બનં ે નમાઝો વા�જબ છે, અન ે આ નમાઝો 

જમાઅતથી પઢાવવી જોઈએ, પણ આપણા જમાનામા ં

જયાર� ક� ઈમામ અલ�યહસસલામ ગૈબતમાં  છે, તયાર� એ  

�સુતહબ છે, અન ેજમાઅત તમેજ �રાદા બનં ેર�ત ેપઢ� 

શકાય છે. 

મસઅલદ ૧પર૬ : બનં ેનમાઝોનો સમય �યૂર 
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ઉગે તયારથી લઈન ેઝોહર �ઘુી હોય છે.  

મસઅલદ ૧પર૭ : ઈ�ુલ અઝહા માટ� �સુતહબ 

છે ક� �રૂજ ઉગયા બાદ અદા કરવામા ંઆવે અન ેઈ�ુલ 

�ફત �સુતહબ છે ક� �યૂ�દય બાદ ઈફતાર કર� પછ�  

ઝકાત ે�ફત અદા કર� અન ેતયાર બાદ નમાઝ ેઈદ પઢ�.  

મસઅલદ ૧પર૮ : નમાઝે ઈદ બ ે રકાત છે, 

પહ�લી રકાતમા ં�રૂએ અલહમદ અન ેબીજો �રૂો પડયા 

બાદ બહેતર પાચં તકબીર છે. દર�ક બ ેતકબીર દરમયાન 

�ુ�તૂ પડ�ુ ંજોઈએ, તકબીર બાદ એક બી� તકબીર કહ� 

અન ે��ૂઅમા ં�ય, બ ેસજદા બાદ બી� રકાત માટ� ઉભો 
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થાય, �મા ં �કરઅત બાદ ચાર તકબીર બહેતર છે. દર�ક 

બ ે તકબીર વચચે �ુ�તૂ પડ�, અન ે ચોથી તકબીર બાદ 

એક બી� તકબીર પડ�ને ��ૂઅમા ં�ય, તયાર બાદ બનં ે

સજદાઓ કર� તશહ�ુદ અને સલામ પડ�ન ેનમાઝ �રૂ� 

કર�. 

મસઅલદ ૧પર૯ : નમાઝ ેઈદના �ુ�તૂમા ંકોઈ 

પણ �ુઆ ક� �ઝક પડ� શકાય છે, પણ બહેતર છે ક� આ 

�ુઆ પઢ�: 

અલલા�મુ અ�લલ ાકહર�યએ વલ 

અઝમતે વ અ�લલ �ૂદ� વલ જહ�તે 
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વ અ�લલ અફવે વર ર�મતે વ 

અ�લત તકવા વલ મગફ�રતે 

અસઅલદક હે �ક� �ાઝલ યવિમલ 

લ� જઅલત�ુ �લલ �સુલેમીન ઈદન 

વલે મદ�મમાદન સલલલલા�દ અલય�� 

વ આલે�� �ખરન વ મઝીદન અન 

તદસલલેય અલા મદ�મમાદન વ આલે 

મદ�મમાદન વ અન �દુખેલની ફ� 
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�ુલલે ખિયરન અદખલત ફ��� 

મદ�મમદન વ આલ મદ�મમાદન વ 

અન �ખુર�જની િમન �ુલલે �ઈુન 

અખરજત િમન� ુ મદ�મમદન વ આલ 

મા�મમાદન. સલવદતદક અલય�� વ 

અલયા�મ. અલલા�મુ ઈ�ી  

અસઅલદક ખયર મા સઅલક 

એહાદદકસર સાલે�નુ વ અઉઝદ હેક 
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િમમમસ તઆઝ િમન� ૂ એહાદદકસર 

સાલે�નુ. 

મસઅલદ ૧પ૩૦ : ઈમામ અલ�યહસસલામની 

ગૈબતમા ં જમાનામા ં જો જમાઅતની સાથે નમાઝ ે ઈદ 

પડવામા ંઆવ ેતો એહતીયાત ેલા�ઝમ છે ક� ત ેબાદ બે 

્તુબાએ પડવામા ં આવ ે છે, અન ે બહેતર છે ક� ઈ�ુલ 

�ફતના ્તુબામા ં ઝકાત ે �ફતના અહકામ અન ે ઈ�ુલ 

અઝહાના ્તુબામા ં �ુરબાનીના એહકામ નો ઉલલખે 

કરવામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ ૧પ૩૧ : નમાઝ ે ઈદમા ં કોઈ ખાસ 
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�રૂો પડવાનો હો� ુ ં નથી, પણ બહેતર છે ક� પહ�લી 

રકાતમા ં�રૂએ વશશમસ (નબંર ૯૧) અને બી� રકાતમા ં

�રૂએ ગાશીયહ (નબંર ૮૮) પડ�, અથવા પહ�લી રકાતમા ં

�રૂએ સબબહે�સમ (નબંર ૮૭) અન ેબી� રકાતમા ં�રૂએ 

વશશમસ પડ�. 

મસઅલદ ૧પ૩ર : �સુતહબ છે ક� નમાઝ ેઈદ 

શહ�રની બહાર ્લુલા  મદેાનમા ં ક� જગંલમા ં પડવામા ં

આવ.ે પણ મ�ામા ં �સુતહબ છે ક� મ�સજ�ુલ હરામમા ં

પડાય.  

મસઅલદ ૧પ૩૩ : �સુતહબ છે ક� નમાઝ ેઈદ 
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પડવા માટ� ઉઘાડ� પગે અને િવનમતા સાથે જ�ુ,ં નમાઝ ે

ઈદ પહ�લા ં �સુલ કર�ુ,ં અન ે માથા ઉપર સફ�દ પાઘડ� 

પહ�રવી. 

મસઅલદ ૧પ૩૪ : નમાઝ ેઈદમા ંજમીન ઉપર 

સજદો કરવો, તકબીરો પડતી વખત ે હાથો �ચા કરવા 

�સુતહબ છે, અન ે જો જમાઅત સાથ ે પડાતી હોય તો 

ઈમામ માટ� �સુતહબ છે ક� �કરઅત અવાજથી પડ�, એવી 

જ ર�ત ે� �રાદા પડતો હોય તનેા માટ� પણ અવાજથી 

પડવી �સુતહબ છે. 

મસઅલદ ૧પ૩પ : ઈ�ુલ �ફતની રાત ેમગ�રબ, 
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ઈશાની નમાઝ બાદ, અન ે ઈદના �દવસ ે નમાઝ ે �બુહ 

તમેજ નમાઝ ેઈ�ુલ �ફત બાદ નીચ ે�જુબ તકબીર પઢવી 

��ુઈત છે : અલલા�દ અકહર, અલલા�દ અકહર, 

લાએલા� ઈલલલલા�દ વલલા�દ અકહર, 

અલલા�દ અકહર, વ�લલલાા�લ �મદ, 

અલલા�દ અકહર, અલા મા �દાના,  

મસઅલદ ૧પ૩૬ : �સુતહબ છે ક� ઈ�ુલ અઝહા 

પસગેં ત ે �દવસની નમાઝે ઝોહરથી લઈન ે �ઝલહજની 

બારમી તાર�ખ ે નમાઝે �બુહ �ઘુી, દસ નમાઝો બાદ, 
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ઉપરોકત તકબીરો સાથ ે નીચ ે �જુબ વઘાર� પઢ� : 

અલલા�દ અકહર, અલા મા રઝકના િમન 

હ��મિતલ અનઆમ, વલ�મદદ �લલલા�� અલા 

મા અહલાના. 

પણ જો એ ઈ�ુલ અઝહાના �દવસ ેમીનામા ંહોય 

તો ઈદના �દવસ ે ઝોહરની નમાઝથી લઈ �ઝલહજની 

તરેમી તાર�ખની નમાઝે �બુહ �ઘુી, પદંર નમાઝો બાદ, 

ઉપરોકત તકબીરો સાથ ેનીચ ેપડ�. 

મસઅલદ ૧પ૩૭ : એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� 

ઓરતો નમાઝે ઈદ માટ� ન �ય, પણ ઘરડ� ઓરતો માટ� 
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એ એહતીયાત લા� ુપડતો નથી. 

મસઅલદ ૧પ૩૮ : નમાઝ ેઈદમા ંમા�મૂ બી� 

નમાઝોની �મ, �કરઅત િસવાય બાક�ના તમામ �ઝક 

વીગેર� પોત ેપડશે. 

મસઅલદ ૧પ૩૯ : અગર  મા�મૂ ઈદની 

નમાઝમા ંએવા વખત ેજોડાય ક� ઈમામ અ�કુ તકબીરો 

કહ� �કૂયો હોય, તો જયાર� ઈમામ ��ૂઅમા ં�ય, તયાર� � 

તકબીરો અન ે�ુ�તૂ રહ� ગઈ હોય, અન ેઈમામ સાથે ન 

પડ� હોય, ત ેપોત ેપડ� લીએ, અન ેદર�ક �ુ�તૂમા ંફકત 

એક વાર અલહમદો�લલલાહ અથવા �બુહાનલલાહ કહ� તો 
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કાફ� છે. 

મસઅલદ ૧પ૪૦ : અગર મા�મૂ નમાઝે ઈદમા ં

એવા સમય ેપહ�ચે ક� ઈમામ ��ૂઅમા ંહોય, તો એ િનયયત 

અન ેતકબીર�લુ એહરામ કહ�ન ે��ૂઅમા ંજોડાઈ શકશ.ે  

મસઅલદ ૧પ૪૧ : અગર  કોઈ શખસ નમાઝે 

ઈદમા ંએક સજદો �લૂી �ય, તો લા�ઝમ છે ક� નમાઝ 

બાદ એ સજદાની કઝા આપ.ે એવી જ ર�ત ે � � 

સજંોગમા ં રોજની વા�જબ નમાઝમા ં બે સજદ-એ-સહવ 

લા�ઝમ છે, નમાઝ ેઈદમા ંજો એ સજંોગ ઉપ�સથત થાય 

તો બ ેસજદ-એ-સહવ કરવા જ�ર� છે. 
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મહ�નતા�ુ ંઆપીને નમાઝ પઢાવવી 

 

મસઅલદ ૧પ૪ર : ઈનસાન પોતાની હયાતીમા ં

� નમાઝો યા બી� ઈબાદતો બ�વી ન લાવયો હોય, તો 

પોતાની મર� જવા પછ� ત ે અદા કરવા માટ� કોઈને 

ઉજરત આપીને રોક� શક� છે, એટલ ે ક� એ શખસન ે

મહ�નતા�ુ ંઅપાવી રહ� ગયલેી ઈબાદત માટ� ઈનતઝેામ 

કર� શક� છે, અન ેઅગર કોઈ શખસ મહ�નતા�ુ ંલીઘા િવના 

ઈબાદતો ��મ આપવા માગે, તો પણ સહ�હ છે. 

મસઅલદ ૧પ૪૩ : ઈનસાન અ�કુ �સુતહબ 
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ઈબાદતો �મક� ��ુીત  હજ, ઉમરા, માઅ�મુીન અ.સ. ની 

ઝીયારતો માટ� �વતા લોકો વતી ઉજરત લઈ શક� છે, 

અન ેતમેના વતી એ �સુતહબ ઈબાદતો બ�વી શક� છે. 

ત ેઉપરાતં એવા ��ુદતી કામો પણ ��મ આપી શક� છે, 

�નો સવાબ �જુર� ગયલેા અથવા �વતાઓન ે હદ�યો 

કર�. 

મસઅલદ ૧પ૪૪ : � શખસ કોઈ �જુર� ગયલેા 

વતી કઝા નમાઝ પડવાની ઉજરત લીએ, તનેા માટ� 

જ�ર� છે ક� યા તો પોતે �જુતહ�દ હોય, અથવા તકલીદ 

પમાણ ે સહ�હ ર�ત ેનમાઝ  ��મ આપે, અથવા 
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એહતીયાતના સવ� સજંોગોથી વાક�ફ હોય, તો એ �જુબ 

અમલ કર�. 

મસઅલદ ૧પ૪પ : ઉજરત લનેાર જયાર� 

િનયયત કર� તયાર� � મયયત માટ� ઈબાદત બ�વી 

લાવતો હોય તને ે�અુયયન (ન��)  કર� લીએ, અગરચે 

ત ેમયયત�ુ ંનામ �ણ�ુ ંજ�ર� નથી. એટલ ેજો એમ જ 

િનયયત કર� ક� � મયયત વતી મ� ઉજરત લીઘી છે, તનેી 

નમાઝ વીગેર� પ�ુ �,ં તો એ કાફ� ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧પ૪૬ : િનયયત કરતી વળેા ઉજરત 

લનેાર� એ વસ� ુખયાલમા ંરાખવો જોઈએ ક� એ મયયતનો 
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ઝીમમો ઉતાર� રહો છે. અગર એ અમલ બ�વી લાવી 

અન ેમાત કહ� ક� ફલાણી મયયતન ેતનેો સવાબ પહ�ચે, તો 

એ કાફ� નહ� ગણાશ.ે  

મસઅલદ ૧પ૪૭ : હમંશેા ઉજરત એવા શખસન ે

આપવી જોઈએ, ક� �ના ઉપર િવ�ાસ હોય ક� એ અમલ 

બ�વી લાવશે. 

મસઅલદ ૧પ૪૮ : અગર કોઈ એવા શખસન ે

ઉજરત આપે ક� � મયયત વતી અમલ ન બ�વી લાવે, 

અથવા ખબર પડ� ક� � અમલ બ�વી લાવયો ત ેબાિતલ 

હતો, તો નવસેરથી ઉજરત દઈન ેવયવસથા કરવી પડશ.ે 
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મસઅલદ ૧પ૪૯ : અગર શક થાય ક� ઉજરત 

લનેાર� અમલ  ��મ આ્યો છે ક� નહ�, અગરચ ે એ 

કહ�તો હોય ક� આપી �કૂયો છે, પણ એના કહ�વા ઉપર 

િવ�ાસ ન બસે,ે તો નવસેરથી ઉજરત આપીન ે વયવસથા 

કરવી જોઈએ, પણ એ જો એ શક થાય ક� ઉજરત લનેાર 

અમલ ��મ આ્યા એ સહ�હ હતો ક� નહ�, તો એને 

સહ�હ ગણ.ે 

મસઅલદ ૧પપ૦ : � શખસન ેઉઝર હોય, �મક� 

તયમ�મુથી યા બસેીને નમાઝ પડતો હોય, તને ેકોઈ પણ 

સજંોગોમા,ં એહતીયાતની �એ મયયત વતી ઈબાદતોની 
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અદાયગી માટ� ઉજરત નહ� આપી શકાય. અગરચ ે્દુ 

મયયતની નમાઝો એવી જ ર�તે કઝા થઈ હોય. 

મસઅલદ ૧પપ૧ : ��ુષ �જુર� ગએલી �ી 

વતી, અને �ી �જુર� ગયલેા ��ુષ વતી ઉજરત લઈ શક� 

છે, અન ે અવાજથી ક� ઘીમથેી નમાઝ અદા કરવાનો 

કરવાનો પ્ ઉપ�સથત થાય, તો ઉઝરત લનેાર પોતાની 

ફરજ �જુબ અમલ કરશ.ે 

મસઅલદ ૧પપર : મયયતની કઝા નમાઝો અદા 

કરવા માટ� તરતીબ�ુ ં�ળવ�ુ ંજ�ર� નથી, િસવાય એવી 

નમાઝો ક� �ની અદાયગી વળેા તરતીબ જ�ર� છે, �મક� 
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એક જ �દવસની નમાઝે ઝોહર, અસર, અથવા મગ�રબ 

અન ેઈશાની કઝા હોય, આ િવષ ે્લુાસો અગાઉ આપી 

��ૂા છ�એ.   

મસઅલદ ૧પપ૩ : અગર ઉજરત લનેાર સાથે 

એવી શરત થઈ હોય ક� એક ખાસ ર�ત ેઅમલ ��મ 

અપાય, તો ઉજરત લનેાર ઉપર એ શરત �જુબ વત�ુ ં

જ�ર� છે. પણજો કોઈ એવી શરત ન થઈ હોય, તો 

ઉજરત લનેાર પોતાની ફરજ �જુબ અમલ કરશ.ે જો ક� 

એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� પોતાના અન ે મયયતના 

અમલમા ં� એહતીયાતથી વ� ુન�ક હોય, ત ે�જુબ કર�. 
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દાખલા તર�ક� અગર મયયતના �હસાબે તણ વાર 

તસબીહાત ે અરબા પડવાની હોય, અન ે પોતાના �હસાબ ે

એક જ વાર કાફ� હોય, તો તણ વાર પડ�. 

મસઅલદ ૧પપ૪ : અગર ઉજરત લનેાર સાથે 

નમાઝના �સુતહબ ભાગોના પમાણ િવષ કોઈ પણ શરત 

ન �કૂવામા ંઆવી હોય, તો સામાનય ર�તે �ટલા �સુતહબ 

ભાગો નમાઝમા ંઅદા કરવામા ંઆવે છે, તટેલા બ�વી 

લાવ.ે 

મસઅલદ ૧પપપ : અગર કોઈ શખસ મયયતની 

કઝા નમાઝ માટ� અનકે માણસોને ઉજરત આપીને રોક�, 
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તો મસઅલો ૧પપરમા ં સમ�વવામા ં આવ�ુ ં છે, તનેે 

અ�લુરી, લા�ઝમ નથી ક� દર�ક માટ� કોઈ વખત ન�� 

કરવામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ ૧પપ૬ : અગર ઉજરત લનેાર 

દાખલા તર�ક�, એક વષર મા ંમયયતની કઝા નમાઝો અદા 

કરવાન� હોય, એ વષર ��ુ થાય એથી પહ�લા ં�જુર� �ય, 

તો � નમાઝો બાક� રહ� ગયાની �ણ હોય, તનેી 

અદાયગી માટ� નવસેરથી ઉજરત આપીને વયસથા કરવી 

જોઈએ અન ેજો �મુાન હોય ક� નમાઝો અદા નહ� હોય, 

તો પણ એહતીયાત ે વા�જબની �એ નવસેરથી ઉજરત 
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આપશ.ે 

મસઅલદ ૧પપ૭ : � માણસ ે ઉજરત આપી 

રોકવામા ં આવયો હોય, ત ે નમાઝો �રૂ� કયાર વગર જો 

�જુર� �ય, અન ેએણ �રૂ��રૂ� ઉજરત વ�લૂ કર� લીઘી 

હોય, તો જો એવી શરત થઈ હોય, ક� પોત ેજ  બઘી 

નમાઝો પડશે, તો બાક� રહ� ગયલેી નમાઝો માટ� 

પમાણસર �હસાબ કર�ન ેઉજરત પાછ� લઈ શકશ.ે અથવા 

ઈ�રોન ે રદ કર� સામાનય ર�ત ે કર�લી મહ�નત બદલ 

�ટ� ુઆપ�ુ ંજોઈએ, તટે� ુઆપી દ��ુ ંજોઈએ. પણ જો 

એવી શરત કરવામા ંન આવી હોય ક� પોતે નમાઝો પડશ,ે 
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તો ઉજરત લનેારના વાર�સો ઉપર જ�ર� થશ ે ક� તનેા 

માલમાથંી નાણા આપી કોઈને રોક�. પણ એ માલ ન હોય 

તો વાર�સો ઉપર ચીજ વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૧પપ૮ : અગર ઉજરત લનેાર 

મયયતની નમાઝોની �રૂ� કઝા આ્યા પહ�લા �જુર� 

�ય, અન ેએના પોતા ઉપર પણ કઝાઓ બાક� હોય, તો 

ઉપરોકત મસઅલા �જુબ અમલ કયાર બાદ અગર એના 

માલમાથંી કાઈં વધે, તો જો એણ ેવિસયત કર� હોય, અને 

વાર�સો ર�મદં હોય, તો એની નમાઝો માટ� ઉજરત 

આપીન ેકોઈને રોકવામા ંઆવે અન ેજો વાર�સે ર�મદં ન 
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હોય તો એના (૧/૩)  ��ુસુન ેનમાઝની અદાયગી માટ� 

વાપરવામા ંઆવ.ે 
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રોઝાના એહકામ 

 

રોઝા એટલ ેઈનસાન ્દુાના �ુકમ પમાણ ેઅમલ 

કર� �બુહ� સા�દકથી માડં� મગ�રબ �ઘુી હવ ે પછ� 

જણાવવામા ંઆવલેી નવ બાબતોથી પરહ�ઝ કર�. 
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િનયયત 

મસઅલદ ૧પપ૯ : જ�ર� નથી ક� ઈનસાન 

રોઝાની િનયયત માટ� દ�લમા ંઘારણા કર�, અથવા એમ કહ� 

ક� આવતી કાલ ેરોઝો રાખીશ બલક� જો એટલો જ ઈરાદો 

ઘરાવતો હોય ક� ્દુાની ્�ુુદ્�  અન ેતનેા �ુકમ �જુબ 

અમલ કર� �બુહ� સા�દકથી મગ�રબ �ઘુી રોઝાને બાિતલ 

કરનાર કોઈ પણ કાયર નહ� કર�, તો કાફ� ગણાશે, અન ેએ 

�દુત િવષ ે ખાતી હાસ�લ થાય ત ે માટ� �બુહ� સા�દકથી 

થોડોક સમય પહ�લા અન ેમગ�રબથી થોડાક સમય બાદ 

રોઝાન ેતોડનાર અમલથી પરહ�ઝ કર�. 
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મસઅલદ ૧પ૬૦ : ઈનસાન અગર ચાહ� તો માહ� 

રમઝાનની દર�ક રાત ેબી� �દવસની રોઝાની િનયયત કર� 

અન ે બહેતર છે ક� માહ� રમઝાનની પહ�લી રાત ે આખા 

મ�હનાના રોઝાની િનયયત કર�.  

મસઅલદ ૧પ૬૧ : માહ� રમઝાના રોઝાની 

િનયયત કરવા માટ� છેલલો સમય નમાઝ ે �બુહની 

અઝાનના સમયથી અ�કુ પળો પહ�લા ં�ઘુી છે �નો અથર 

એ ક� �બુહ� સા�દકથી પહ�લા રોઝાનો ઈરાદો હોવો જોઈએ, 

ચાહ� ન�દર વીગેર�ને કારણ ેએ તરફ  ઈનસાન�ુ ંધયાન ન 

હોય.  
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મસઅલદ ૧પ૬ર : અગર કોઈ શખસ ે રોઝો 

તોડનાર કોઈ અમલ ન કય� હોય, અન ે �સુતહબ રોઝો 

રાખવા માગે, તો �દવસના કોઈ પણ ભાગમા ંિનયયત કર� 

શક� છે, બલક� અગર મગ�રબથી થોડાક સમય પહ�લા પણ 

િનયયત કર� લીએ તો રોઝો સહ�હ ગણાશે.  

મસઅલદ ૧પ૬૩ : અગર કોઈ શખસ માહ� 

રમઝાનમા,ં અથવા કોઈ એવા વા�જબ રોઝામા ં ક� �નો 

�દવસ �અુયયન હોય, �બુહ� સા�દકથી પહ�લા િનયયત 

વગર �તૂો હોય, અન ે જો એ ઝોહર પહ�લા �ગીને 

િનયયત કર�  લીએ, તો અનો રોઝો સહ�હ છે. પણ જો 
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ઝોહરના સમય બાદ ��તૃ થાય તો એહતીયાત એ છે ક� 

�ુરબતની િનયયતથી ઈમાસક (પરહ�ઝ) �ર� રાખ,ે એટલ ે

ક� રોઝાન ેતોડનાર કોઈ પણ અમલ ન બ�વી લાવે, અન ે

ત ેબાદ એ રોઝાની કઝા પણ આપ.ે 

મસઅલદ ૧પ૬૪ : માહ� રમઝાન િસવાયના 

રોઝા રાખવા હોય, તો એ રોઝોના પકારન ે મઅંયયન 

(ન��) કરવા જોઈએ, �મક�, િનયયત કર� ક� કઝા અથવા 

કફફાનો રોઝો રાખ ે છે. પણ માહ� રમઝાનમા ં એ ર�તે 

�અુયયન (ન��)  કર�ુ ં ક� માહ� રમઝાનના રોઝો રાખી 

રહો છે લા�ઝમ નથી. બલક� અગર કોઈ શખસન ેખબર ન 
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હોય ક� માહ� રમઝાન છે, અથવા �લૂી �ય અને કોઈ 

બી� િનયયતથી રોઝો રાખે, તો પણ આપોઆપ એ માહ� 

રમઝાનનો રોઝો ગણાશે. 

મસઅલદ ૧પ૬પ : એક શખસ �ણી��ુન ેમાહ� 

રમઝાનમા ંકોઈ બી� િનયયતથી રોઝો રાખ ેતો � બી� 

િનયયત કર� છે, તનેો રોઝો સહ�હ નહ� થાય, બલક� માહ� 

રમઝાનના રોઝા તર�ક� પણ એનો �મુાર નહ� થાય, ચાહ� 

તનેો એ અમલ �ુરબતનની િનયયતથી િવ�ધધ હોય યા ન 

હોય. બલક� િવ�ધધ ન હોય તો પણ એ રોઝો માહ� 

રમઝાનના રોઝા તર�ક� એહતીયાતની �એ �મુાર 
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(ગણતર�) નહ� થાય. 

મસઅલદ ૧પ૬૬ : અગર કોઈ શખસ પહ�લી 

તાર�ખની િનયયતથી રોઝો રાખયો હોય, અન ેપછ�થી �ણ 

થાય ક� એ બીજો યા તીજો �દવસ હતો, તો એનો રોઝો 

સહ�હ છે. 

મસઅલદ ૧પ૬૭ : અગર કોઈ શખસ �બુહ� 

સા�દકથી પહ�લા રોઝાની િનયયત કયાર બાદ બહેોશ થઈ 

�ય, અન ે �દવસ દરમયા પાછો હોશમા ં આવે, તો 

એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� એ �દવસનો રોઝો �રૂો કર�, અને 

જો �રૂો ન કર�, તો જ�ર� છે ક� રોઝાની કઝા આપ.ે 
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મસઅલદ ૧પ૬૮ : અગર કોઈ શખસ �બુહ� 

સા�દકથી પહ�લા રોઝાની િનયયત કયાર બાદ મસત થઈ 

�ય, અન ેનશો કર�, અન ે�દવસના ભાગમા ંપાછો હોશમા ં

આવે, તો એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� એ �દવસનો રોઝો �રૂો 

કર� તનેી કઝા પણ આપ.ે 

મસઅલદ ૧પ૬૯ : અગર કોઈ શખસ �બુહ� 

સા�દકથી પહ�લા રોઝોની િનયયત કર�ને �ઈૂ �ય, અન ે

મગ�રબ પછ� ��તૃ થાય, તો તનેો રોઝો સહ�હ છે. 

મસઅલદ ૧પ૭૦ : અગર કોઈન ેખબર ન હોય 

ક� માહ� રમઝાન છે, અથવા એ િવષ ે�લૂી ગયો હોય, અન ે
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ઝોહરના સમય પહ�લા તનેે �ણ થાય અથવા યાદ આવે, 

તો જો રોઝાને તોડનાર કોઈ અમલ બ�વી �કૂયો હોય 

તો એ �દવસનો રોઝો બાિતલ છે, પણ મગ�રબ �ઘુી 

રોઝાન ે તોડનાર કોઈ કાયર નહ� કર� શક�, અન ે માહ� 

રમઝાન બાદ તનેી કઝા પણ આપશે. અને જો ઝોહરના 

સમય બાદ �ણ થાય અથવા યાદ આવ,ે તો 

એહતીયાતની �એ એ જ �ુકમ લા� ુપડશ.ે  

પણ ઝોહરના સમય પહ�લા �ણ થાય અથવા 

યાદ આવે, અન ેરોઝો તોડનાર કોઈ કાયર બ�વી લાવયો 

ન હોય તો એ �દવસનો રોઝો સહ�હ ગણાશે. 
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મસઅલદ ૧પ૭૧ : અગર કોઈ બાળક માહ� 

રમઝાનમા ં�બુહ સા�દકથી પહ�લા બાલીગ થઈ �ય, તો 

એ �દવસનો રોઝો રાખવો વા�જબ થશ.ે પણ જો �બુહ� 

સા�દક બાદ બાલીગ થાય તો એ �દવસનો રોઝો વા�જબ 

નથી. પણ જો એ બાળક� એ �દવસ ે �સુતહબ રોઝો 

રાખવાની િનયયત કર� લીઘી હોય તો એહતીયાતની �એ 

એ �દવસનો રોઝો �રૂો કરવો જ�ર� છે.  

મસઅલદ ૧પ૭ર : � શખસ ેકોઈ મયયત વતી 

રોઝાઓ રાખવા માટ� ઉજરત લીઘી હોય, અથવા �ના 

ઉપર કફફારાના રોઝાઓ હોય, એ અગર �સુતહબ રોઝો 
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રાખવા ચાહ� તો રાખી શક� છે. 

પણ � શખસ ઉપર પોતાના કઝા રોઝાઓ બાક� હોય, તે 

�સુતહબ રોઝો રાખી શકશે નહ�. અન ે જો એ �લૂ થી 

�સુતહબ રોઝો રાખ,ે અન ેઝોહર પહ�લા ંએન ેયાદ આવે 

તો એ �સુતહબ રોઝો આપોઆપ બાિતલ થશ;ે અલબત 

એ કઝા રોઝાની િનયયતમા ંએ રોઝાન ેફ�રવી શકશ.ે અને 

જો એન ે ઝોહરના સમય બાદ યાદ આવ ે એહતીયાતની 

�એ એનો રોઝો બાિતલ છે. એવી જ ર�ત ે જો મગ�રબ 

બાદ યાદ આવ ે તો એ રોઝા�ુ ં સહ�હ હો�ુ ં(વાધંા)  

ઈશકાલથી ખાલી નથી. 
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મસઅલદ ૧પ૭૩ : માહ� રમઝાન િસવાય જો 

ઈનસાન ઉપર કોઈ બીજો �અુયયન (ન��)  �દવસનો 

રોઝો વા�જબ હોય, �મક� નઝર કર� હોય ક� ફલાણા 

�દવસ ેરોઝો રાખશે, અન ે�ણી��ુને �બુહ� સા�દક પહ�લા 

ત ેમાટ� િનયયત ન કર� તો રોઝો બાિતલ ગણાશ.ે અગર 

એન ે�ણ ન હોય, અથવા �લૂી ગયો હોય ક� એ �દવસે 

તનેા ઉપર રોઝો વા�જબ છે, અન ેઝોહરના સમય પહ�લા 

યાદ આવે, તો જો રોઝો તોડનાર� કોઈ કામ ��મ આ્�ુ ં

ન હોય, તો િનયયત કર� લીએ અન ે તનેા રોઝો સહ�હ 

ગણાશ.ે પણ જો ઝોહર બાદ યાદ આવ ે તો માહ� 
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રમઝાનના રોઝાઓ માટ� � એહતીયાતના મસાઈલ ઉપર 

જણાવી ગયા છ�એ એ �જુબ અમલ કર�. 

મસઅલદ ૧પ૭૪ : � વા�જબ રોઝાનો �દવસ 

�અુયયન (ન��) ન હોય, �મક� કફફારાના રોઝા, ત ેમાટ� 

ઝોહરના ટાઈમની ન�ક �ઘુી કોઈ �ણી��ુને િનયયત 

ન કર� તો વાઘંો નથી. બલક� િનયયત કયાર પહ�લા ં તનેો 

ઈરાદો રોઝો રાખવાનો ન હોય, અથવા એ િવષ ેઅિનિ�ત 

હોય, તો જો રોઝો તોડનાર કોઈ અમલ ન કર� �કૂયો 

હોય, તો ઝોહર પહ�લા ં િનયયત કર� લવેાથી તનેો રોઝો 

સહ�હ ગણાશ.ે 
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મસઅલદ ૧પ૭પ : અગર  માહ� રમઝાનમા ં

ઝોહરના સમય પહ�લા ંકોઈ કા�ફર �સુલમાન થઈ �ય, 

અન ે�બુહ� સા�દકથી માડં�ન ેએ ટાઈમ �ઘુી એણ ે રોઝો 

તોડનાર કોઈ કાયર ન ક�ુર હોય, તો એહતીયાત ેવા�જબ છે 

ક� િનયયત કર� એ �દવસ ેરોઝો રાખે, અન ેજો એ �દવસે 

રોઝો ન રાખ,ે તો એની કઝા આપશ.ે 

મસઅલદ ૧પ૭૬ : અગર  કોઈ બીમાર શખસ 

માહ� રમઝાનમા ંઝોહરના સમય પહ�લા ંસાજો થઈ �ય, 

અન ેત ેસમય �ઘુી રોઝો તોડનાર કોઈ અમલ બ�વી 

લાવયો ન હોય, તો વા�જબ છે ક� િનયયત કર� એ �દવસનો 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1414 

રોઝો રાખે, પણ જો ઝોહર બાદ સાજો થાય તો એ 

�દવસનો રોઝો તનેા ઉપર વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૧પ૭૭ : � �દવસ ે ઈનસાનને શક 

હોય ક� શાઅબાનનો છેલલો �દવસ છે ક� માહ� રમઝાનનો 

પહ�લો �દવસ છે, એ �દવસ ેરોઝો રાખવો વા�જબ નથી, 

અન ેજો રોઝો રાખ ેતો માહ� રમઝાનની િનયયત નહ� કર� 

શક�. પણ જો એવી િનયયત કર� ક� અગર માહ� રમઝાન 

હોય તો એ રોઝો માહ� રમઝાનનો ગણાય, અન ેનહ� તો 

કઝા અથવા એવા કોઈ પકારના રોઝામા ં તનેો �મુાર 

(ગણતર�) થાય, તો એવી િનયયત�ુ ં રોઝા માટ� સહ�હ 
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હો�ુ ંઅસભંિવત નથી. પણ બહેતર એ છે ક� ત ે�દવસ ેકઝા 

વીગેર�ની િનયયતથી રોઝો રાખ,ે અન ેજો પછ�થી ખબર 

પડ� ક� માહ� રમઝાન છે, તો આપોઆપ એ �જુબ �મુાર 

(ગણતર�) થશે. અન ેજો માત આમ રોઝાની િનયયત કર� 

હોય અન ેપછ�થી સા�બત થાય ક� માહ� રમઝાન છે, તો 

પણ કાફ� ગણાશ.ે  

મસઅલદ ૧પ૭૮ : � �દવસ ે ઈનસાનને શક 

હોય ક� શાઅબાનનો છેલલો �દવસ છે, યા માહ� રમઝાનનો 

પહ�લો �દવસ છે, અન ેએ �દવસ ે કઝા અથવા �સુતહબ 

રોઝો રાખી લીઘા બાદ ખબર પડ� ક� માહ� રમઝાન છે, તો 
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જ�ર� છે ક� માહ� રમઝાનના રોઝાની િનયયત કર�.  

મસઅલદ ૧પ૭૯ : વા�જબ �અુયયન રોઝાઓ 

�મક� માહ� રમઝાનના રોઝાઓમા,ં અગર કોઈ શખસ રોઝો 

ચા� ુરાખવા યા તોડવા િવષે અચો�સ થઈ �ય, અથવા 

તોડવાનો ઈરાદો કર� લીએ, તો એહતીયાતની �એ તરત 

જ રોઝો બાિતલ ગણાશે, ચાહ� પછ�થી એ પોતાનો ઈરાદો 

બદલી નાખંે, અન ે� કાય� રોઝાન ેતોડ� છે તનેે ��મ 

પણ ન આપ.ે 

મસઅલદ ૧પ૮૦ : �સુતહબ રોઝા અન ે એવા 

વા�જબ રોઝા ક� � માટ� �દવસો �અુયયન નથી, �મક� 
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કફફારાના રોઝાઓ, તમેા ં અગર કોઈ રોઝોને તોડવાની 

િનયયત કર�, અથવા ચા� ુ રાખવા ન રાખવા િવષે 

અિનિ�ત થઈ �ય, પણ રોઝાન ે ન તોડ�, તો વા�જબ 

રોઝા માટ� �ુકમ છે ક� જો ઝોહર પહ�લા ંનવસેરથી િનયયત 

કર� લીએ તો રોઝો સહ�હ ગણાશ ે અને �સુતહબ રોઝા 

માટ� �ુકમ છે ક� મગ�રબ પહ�લા ં જો નવસેરથી િનયયત 

કરશ ેતો તનેો રોઝો સહ�હ છે. 
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� વસ�ઓુથી રોઝો �ટૂ� �ય છે 

મસઅલદ ૧પ૮૧ : અ�કુ બાબતો રોઝાને 

બાિતલ કર� છે :  

(૧) ખા�ુ ં અને પી�ુ ં (ર) �ી સમાગમ (૩) 

ઈસતીમના - એટલ ે ક� ઈનસાન પોતાની સાથ ે યા અનય 

સાથ ેસભંોગ િસવાય, એવા ચનેચાળા કર� ક� �થી વીયર 

સખલન થાય (૪) ્દુા, ર�લૂ ( સlલલલલાહો અલયહ� વ 

આલહે� વસલલમ ) તથા ર�લુના �નશીનોનો હવાલો 

આપીન ે �ૂઠ બોલ�ુ,ં એટલ ેક� �ૂઠાણાની નીસબત એમના 

તરફ દ�વી. (પ) �ળૂ, માટ� ક� અનાજની �કૂ� વીગેર�ના 
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�બુારન ેગળાથી નીચ ેઉતાર�ુ.ં (૬) મશ�રૂ  કોલ પમાણે 

માથાન ે પાણીમા ં �ુબાડ�ુ.ં (૭) જનાબત, હયઝ અને 

િનફાસની હાલતમા ં �બુહ� સા�દક �ઘુી બાક� રહ��ુ ં (૮) 

એનીમા લ�ેુ,ં અથવા એવી ર�ત ે મળ��ુદ માટ� પાછળ 

વાટ� કોઈ પવાહ� શર�રમા ંદાખલ કર�ુ,ં (૯) ઉલટ� કરવી. 

ઉપરોકત સવ�ના િવગતવાર એહકામ નીચ ે�જુબ 

છે : 
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(૧) ખા�ુ ંઅને પી�ુ.ં 

મસઅલદ ૧પ૮ર : અગર કોઈ રોઝદાર 

�ણી��ુને, રોઝાનો ખયાલ હોવ છતા,ં કાઈં ખાય અથવા 

પીએ, તો રોઝો બાિતલ થશ,ે ચાહ� એ ખાવાની વસ� ુ

સામાનય ર�ત ે આહારમા ં લવેાતી હોય, �મક�, રોટલી, 

પાણી વીગેર� અથવા ન લવેાતી હોય, �મક� માટ� યા 

ઝાડના થડમાથંી નીકળતો રસ વીગેર�, અન ે ચાહ� એ 

ઓછા પમાણમા ં હોય યા વઘાર�, એટલ ે �ઘુી ક� દાતણ 

કરતી વળેા દાતણન ે મોઢામાથંી બહાર લઈ આવી ફર� 

મોઢામા ં �કૂ� અન ે એની ભીનાશન ે ગળાથી નીચ ે ઉતાર� 
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લીએ, તો રોઝો બાિતલ ગણાશ.ે અલબત, અગર 

દાતણની ભીનાશ મોઢાનંી લાળ (� ૂકં) સાથે  એવી ર�તે 

મળ� ગઈ હોય ક� એ તર�ન ેબહારની ભીનાશ ન ગણવામા ં

આવ ેતો વાઘંો નથી. 

મસઅલદ ૧પ૮૩ : અગર કોઈ રોઝદેારને ખાતી 

વળેા �ણ થાય ક� સવાર થઈ ગઈ છે, એટલ ે ક� �બુહ� 

સા�દક થઈ છે, તો વા�જબ છે ક� તરત જ �કુમાને 

મોઢામાથંી બહાર કાઢ� અન ેજો �ણી જોઈન ેએ �કુમો 

ઉતાર� લીએ તો તનેો રોઝો બાિતલ થશ,ે અન ે આગળ 

જતા ં જણાવવામા ં આવશ ે એ �જુબ તનેા ઉપર કફફારો 
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પણ વા�જબ થશ.ે 

મસઅલદ ૧પ૮૪ : અગર રોઝદેાર �લૂથી કાઈં 

ખાઈ લીએ અથવા પીવ, તો રોઝો બાિતલ નહ� થાય. 

મઅસલદ ૧પ૮પ : � ઈન�કશન શર�રના 

ભાગન ે જડ અથવા િન�તેન (ચતેન વગર�ુ)ં  કર� છે, 

અથવા બી� કોઈ કારણસર અપાય છે, ત ે રોઝાને 

બાિતલ નહ� કર�, પણ બહ�તર છે ક� દવા અથવા ખોરાક 

પહ�ચાડવા માટ� � ઉપયોગમા ંલવેાય છે, તનેાથી પરહ�ઝ 

કર�. 

મસઅલદ ૧પ૮૬ : દાતંમા ં રહ� ગએલી કોઈ 
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પણ વસ�નુે જો રોઝદેાર �ણી જોઈન ેઉતાર� લીએ તો 

રોઝો બાિતલ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧પ૮૭ : રોઝા રાખનાર માટ� લા�ઝમ 

નથી ક� �બુહ સા�દક પહ�લા ં પોતાના દાતંોન ે ખોતરવા 

માટ� �ખલાલ વીગેર� કર�, પણ જો એ �ણતો હોય ક� 

�દવસ દરમયાન દાતંમા ંરહ� ગએ� ુઅનાજ ગળાની નીચે 

ઉતરશ,ે તો �ખલાલ કર�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ૧પ૮૮ : � ૂકં (લાળ) � મોઢામા ંભગેી 

થાય છે, તને ેઉતાર� લવેાથી રોઝો બાિતલ નથી, અગરચે 

લાળ ક� મોમા ં પાણી આવ�ુ ં કોઈ સવા�દપટ ખોરાક ક� 
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ખટાશ વીગેર�ની કલપનાન ેકારણ ેહોય,  

મઅસલદ ૧પ૮૯ : બલગમ, કફ વીગેર� જયા ં

�ઘુી મોઢામા ં ન આવ ે તયા ં �ઘુી ઉતાર� લવેામા ં વાઘંો 

નથી પણ એકવારમોઢામા ંજો આવી �ય, તો એહતીયાતે 

વા�જબ છે ક� તને ેબહાર ફ�ક� દ�એ. 

મસઅલદ ૧પ૯૦ : અગર રોઝદેાર એટલો બઘો 

્યાસો થઈ �ય ક� મર� જવાની અણીએ પહ�ચ,ે અથવા 

કોઈ અસહ તકલીફ ક� �કુસાનનો સભંવ હોય, તો એટ�ુ ં

જ પાણી પી શક� છે �થી એ ભય ટળ� �ય, પણ રોઝો 

બાિતલ ગણાશે. અન ે જો માહ� રમઝાન હોય તો 
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એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� એ બીકન ેટાળવા માટ� �ટલા 

પાણીની જ�રત હોય, એથી વઘાર� ન પીએ, અન ે

�દવસના બાક� સમય દરમયાન રોઝાન ેતોડનાર કોઈ પણ 

અમલ ન બ�વી લાવ.ે 

મસઅલદ ૧પ૯૧ : નાના બચચાઓ ક� પરીઓ 

માટ� અનાજનો �કુમો વીગેર� ચાવવો, અથવા રાઘંલેો 

ખોરાક ચાખવો, ક� � સામાનય ર�તે ગળાની નીચે 

ઉતારવામા ંઆવતો નથી. તમેા ંકશો વાઘંો નથી, અને જો 

કોઈ વાર અચાનક ગળાથી નીચ ે �ય તો પણ વાઘંો 

નથી. પણ જો કોઈ શખસ પહ�લથેી �ણતો હોય ક� એમ 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1426 

કરવાથી ખોરાક ક� અનાજ અવશય ગળા �ઘુી પહ�ચશે, 

તો રોઝો બાિતલ થશે, અન ે એ રોઝોની કઝા આપીને 

કફફારો પણ આપશ.ે 

મસઅલદ ૧પ૯ર : સામાનય કમજોર�ને બહા�ુ ં

બનાવી રોઝાને તકર કરવો �ઈઝ નથી. અલબત, અગર 

એવી કમજોર� હોય ક� �થી રોઝો અસહ થઈ પડ� તો 

રોઝાન ેતકર કરવામા ંવાઘંો નથી. 
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(ર) સભંોગ- �ી સમાગમ 

મસઅલદ ૧પ૯૩ : �ી સમાગમ રોઝાને બાિતલ 

કરશ,ે ચાહ� ખતના ની જગયા �ટલો જ યોની પવશે થયો 

હોય, અન ેચાહ� વીયર સખલન ન થ�ુ ંહોય. 

મસઅલદ ૧પ૯૪ : અગર ખતના ની જગયાથી 

ઓછો પવશે થ�ુ ંહોય, અન ેમની બહાર ન આવ�ુ ંહોય 

તો રોઝો બાિતલ નહ� થાય, પણ � લોકો ખતનાની જગયા 

ન ઘરાવતા હોય, તમેના માટ� �ુકમ એ છે ક� માત એટલો 

પવશે ક� �ને સભંોગ કહ� શકાય, રોઝાન ેબાિતલ કરશ.ે 

મસઅલદ ૧પ૯પ : અગર કોઈ રોઝાની 
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હાલતમા ં�ણી��ુને સભંોગનો ઈરાદો કર�, અન ેશક કર� 

ક� ખતના ની જગયા �ટલો પવશે થયો હતો ક� નહ�, તો 

એહતીયાત ે વા�જબની �એ તનેો રોઝો બાિતલ છે, અને 

તનેી કઝા આપવી લા�ઝમ થશ,ે પણ કોઈ કફફારો વા�જબ 

નહ� થાય.  

મસઅલદ ૧પ૯૬ : અગર કોઈ શખસ પોતે 

રોઝામા ં છે, એ �લૂી જઈ સભંોગ કર�, અથવા એ માટ� 

એન ેએવી ર�ત ેમજ�રુ કરવામા ંઆવ ેક� �ટકારો શ� ન 

હોય, તો રોઝો બાિતલ નહ� થાય, પણ અગર સભંોગ 

દરમયાન એને યાદ આવે ક� રોઝો રાખલેો હતો, અથવા � 
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જબરજસતી હતી એ �ૂર થઈ �ય, તો તરત અલગ થઈ 

જ�ુ ંજોઈએ . અન ેજો એ હાલતથી અલગ નહ� થાય તો 

રોઝો બાિતલ ગણાશ.ે 
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(૩) ઈ�સતમના 

મસઅલદ ૧પ૯૭ : અગર કોઈ રોઝદેાર 

ઈ�સતમના કર�, (ઈ�સતમનાનો અથર મસઅલા ૧પ૮૧મા ં

જણાવી ��ૂા છ�એ), તો એનો રોઝો બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૧પ૯૮ : અગર ઈનસાનની 

બઈેખતીયારની હાલતમા ં મની ખાર�જ થાય, તો એનો 

રોઝો બાિતલ નથી. 

મસઅલદ ૧પ૯૯ : રોઝદેાર �ણતો હોય ક� 

�દવસના ભાગમા ં�વૂાથી એન ેએહતલામ થશ ે(એટલ ેક� 

વીયરસખલીત થશ)ે, તો પણ એના માટ� ��ૂ ુ ં �ઈઝ છે, 
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અગરચ ેન �વૂાથી કોઈ તકલીફ થવાનો સભંવ ન  હોય. 

એવા સજંોગમા ં જો એ �હુતલીમ ( �ુ�બુની હાલતમા)ં 

થઈ �ય, તો રોઝો બાિતલ નહ� થાય.  

મસઅલદ ૧૬૦૦ : અગર રોઝદેાર મની 

નીકળતી વળેા ��તૃ થાય, તો તનેા માટ� વા�જબ નથી 

ક� સખલનને રોક�. 

મસઅલદ ૧૬૦૧ : � રોઝદેારન ે સવ્નદોષ 

થયો હોય, તનેા માટ� પશેાબ કર�ુ ં �ઈઝ છે, અગરચે 

એન ેખબર હોય ક� પશેાબ કરવાથી નળ�માથંી બાક� રહ��ુ ં

મની પણ ખાર�જ થશ.ે 
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મસઅલદ ૧૬૦ર : � રોઝાદારન ે �હુત�લમ 

થયો હોય અને તને ે ખબર હોય ક� પશેાબની નળ�મા ં

મનીના ટ�પા છે, અન ેઅગર �સુલ કયાર પહ�લા ંપશેાબ 

નહ� કર�, તો �સુલ બાદ એ ટ�પા ંબહાર આવશે, તો એવા 

સજંોગમા ં એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� �સુલ કયાર પહ�લા ં

પશેાબ કર� લીએ. 

મસઅલદ ૧૬૦૩ : અગર કોઈ શખસ રોઝાની 

હાલતમા ંવીયર બહાર લાવવાની િનયયતથી પમે, પણયના 

ચાળા ં કર�, તો અગરચ ે મની ખાર�જ ન થાય, તો પણ 

એહતીયાત ેવા�જબની �એ એ �દવસનો રોઝો �રૂો કયાર 
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બાદ કઝા પણ આપશ.ે 

મસઅલદ ૧૬૦૪ : અગર કોઈ રોઝદેાર વીયર 

સખ�લત કરવાની િનયયત િવના, પમે, પણયના ચાળા ંકર�, 

�મક� પોતાની ઓરત સાથે એવો વતારવ કર�, અન ેએને 

ઈ�તમનાન હોય ક� મની ખાર�જ નહ� થાય, તો એવા 

સજંોગમા ં જો અણઘા�ુર સખલન થાય તો રોઝો સહ�હ 

રહ�શ.ે પણ જો એન ે િવશ ેપહ�લથેી ઈ�તમનાન ન હોય, તો 

સખલન થતા ંએનો રોઝો બાિતલ થઈ જશ.ે 
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(૪) ્દુા અને પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� વ 

આલહે� વસલલમ તરફ �ુઠ� િનસબત દ�વી 

મઅસલદ ૧૬૦પ : અગર કોઈ રોઝદેાર, 

વાતચીતથી, લખાણથી યા ઈશારા વીગેર�થી અલલાહ, 

ર�લૂ સલલલલાહો અલયહ� વ આલહે� વસલલમ અને 

એમના મઅ�મૂ �નશીનો તરફ �ણી��ુન ે કોઈ 

�ૂઠાણાની નીસબત આપે, તો એહતીયાત ેવા�જબની �એ 

એનો રોઝો બાિતલ છે; અગરચ ે તમે કયાર પછ� તરત 

પોત ે �ૂ� ંબોલયા હોવાનો એકરાર કર�, અથવા તોબા કર�. 

અન ે એહતીયાત ે �સુતહબની �એ જનાબે ફાતમેા ઝહેરા 
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સલા�લુલાહ� અલયહા તથા તમામ પયગમબરો અન ેતમેના 

�નશીનો તરફ �ૂઠાણાની િનસબત આપવા માટ� એ જ 

�ુકમ લા� ુપડશે. 

મસઅલદ ૧૬૦૬ : અગર રોઝદેાર કોઈ એવી 

�રવાયત યા હદ�સ બયાન કરવા ઘાર� ક� �ની સતયતા 

બારામા ં એની પાસે દલીલ ન હોય, અથવા ન �ણતો 

હોય ક� એ �રવાયત ક� હદ�સ સાચી છે ક� નહ�, તો 

એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� � શખસ ેએ �રવાયત કર� હોય 

તનેા હવાલાથી બયાન કર�, અથવા � �કતાબમા ં એ 

લખ�ેુ ંહોય તનેો ઉલલખે કર�. 
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મસઅલદ ૧૬૦૭ : � �રવાયત ક� હદ�સ સબંધંી 

એન ેયક�ન હોય ક� સાચી છે, એ બયાન કયાર બાદ એને 

ખબર પડ� ક� સાચી ન હતી, તો એનો રોઝો બાિતલ નહ� 

થાય. 

મસઅલદ ૧૬૦૮ : � �રવાયત ક� હદ�સ 

બારામા ં એને ખાતી હોય ક� સાચી નથી, ત ે છતા ં ્દુા, 

ર�લૂ સલલલલાહો અલયહ� વ આલહે� વસલલમ તરફ તનેી 

િનસબત આપીને બયાન કર�, અન ેતયાર બાદ ખબર પડ� ક� 

એ �રવાયત વીગેર� સાચી હતી, તો એહતીયાત ેવા�જબની 

�એ એ �દવસનો રોઝો �રૂો કરશ,ે તનેી કઝા પણ આપશે. 
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મસઅલદ ૧૬૦૯ : અગર કોઈ બી�એ ઘડ� 

કાઢ�લી ર�વાયત ક� હદ�સન ે �ણી��ુને ્દુા, ર�લુ 

સલલલલાહો અલયહ� વ આલહે� વસલલમ તથા  ર�લૂના 

મઅ�મૂ �નશીનો તરફ તનેી િનસબત આપને ેબયાન કર�, 

તો એહતીયાતે વા�જબની �એ તનેો રોઝો બાિતલ છે. પણ 

અગર � શખસ ેએ વાત ઘડ� કાઢ� હતી, તનેા હવાલાથી 

નકલ કર� તો રોઝા ઉપર અસર નહ� પડ�. 

મસઅલદ ૧૬૧૦: અગર રોઝદેારન ેકોઈ �છેુ ક� 

�ુ ં ર�લૂ ે ્દુા સલલલલાહો અલયહ� વ આલહે� વસલલમ� 

ફલાણી વાત કર� હતી ? અન ેજયા ંનકારનો જવાબ દ�વો 
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જોઈએ તયા ં�ણી જોઈને હકારમા ંજવાબ આપી, અથવા 

એથી ઉલ�ંુ જયા ં હકારમા ં જવાબ દ�વો જોઈએ તયા ં

�ણીજોઈને નકારમા ં જવાબ આપે, તો, તો એહતીયાતે 

વા�જબની �એ તનેો રોઝો બાિતલ થશ.ે 

મસઅલદ ૧૬૧૧ : અગર રોઝદેાર ્દુા, ર�લૂ 

સલલલલાહો અલયહ� વ આલહે� વસલલમના કોઈ સહ�હ 

કોલન ેબયાન કયાર બાદ પછ�થી કહ� ક� મ� ખો�ંુ ક�ુ ંહ� ુ,ં 

અથવા રાતે એમના તરફ �ૂઠાણાની િનસબત આપી 

�દવસના રોઝાની હાલતમા ંકહ� ક� ગઈ રાત ે� ક�ુ ંહ� ુ ંક� 

એ સતય હ� ુ ંતો એનો રોઝો બાિતલ ગણાશે, િસવાય ક� 
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એન ે� ખબર પડ� છે, અન ેહક�કત �ણવા મળ� છે. એ 

પહ�ચાડવાનો મકસદ હોય. 
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(પ) ગદ� - �બુાર�ુ ંહલકમા ંપહ�ચાડ�ુ ં

મસઅલદ ૧૬૧ર : એહતીયાત ે વા�જબની �એ 

ઘટ �બુાર ન ે ગળા �ઘુી પહોચાડવાથી રોઝો બાિતલ 

થાય છે, ચાહ� એ �બુાર હલાલ ખોરાક�નો હોય, �મક� 

આટાનો �બુાર, અથવા હરામ આહાર હોય, �મક� �ળૂ, 

માટ�નો �બુાર હોય. 

મઅસલદ ૧૬૧૩ : અગર �બુાર ઘટ ન હોય, 

તો અકવાની �એ હલકા �બુારન ે ગળા �ઘુી 

પહ�ચાડવાથી રોઝો બાિતલ થતો નથી.  

મઅસલદ ૧૬૧૪ : અગર જોરદાર પવન 
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�ંકવાથી ઘટ �બુાર ઉપ�સથત થાય, અન ે ઈનસાન 

�ણી��ુન ેપોતાન ેએથી �રુ�રત ન રાખે, અન ે�બુાર 

ગળા �ઘુી પહ�ચી �ય, તો રોઝો એહતીયાત ેવા�જબની 

�એ બાિતલ થશે. 

મસઅલદ ૧૬૧પ : રોઝદેાર માટ� એહતીયાત ે

વા�જબ છે ક� િસગાર�ટ, તમા�ુ વીગેર�ના �મુાડાન ે ગળા 

�ઘુી ન પહ�ચાડ�. 

મસઅલદ ૧૬૧૬ : અગર રોઝદેાર� �રુરા 

(કાળ�) ન કર� હોય અને એના ગળા �ઘુી ઘટ �બુાર ક� 

�મુાડો દાખલ થઈ �ય, તો બ ે �રૂતો છે. અગર 
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અગાઉથી એને ખાતી ક� ઈ�તમના હોય ક� એ ગળા �ઘુી 

નહ� પહ�ચે, તો એનો રોઝો સહ�હ છે. પણ જો એને માત 

�મુાન ર�ુ ંહોય ક� ગળા �ઘુી નહ� પહ�ચ,ે તો બહેતર છે 

ક� એ રોઝાની કઝા આપ.ે 

મસઅલદ ૧૬૧૭ : અગર કોઈ રોઝદેાર� �લૂી 

�ય ક� રોઝાથી છે, અન ે �રૂ� �રુરા (કાળ�)  ન કર�, 

અથવા બઈેખતીયાર�થી ઘટ �બુાર વીગેર� એના ગળામા ં

દાખલ થઈ �ય તો રોઝો બાિતલ નહ� થાય. 
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(૬) આ્ુ ંમા�ુ ંપાણીમા ં�ુબાડ�ુ ં

મસઅલદ ૧૬૧૮ : મશ�રૂ છે ક� અગર રોઝદેાર 

પોતા�ુ ં ��ૂ ં મા�ુ ં પાણીમા ં �ુબાડ�, અગરચ ે શર�રનો 

બાક�નો ભાગ પાણીની બહાર હોય, તો એનો રોઝો બાિતલ 

છે, પણ અસભંિવત નથી ક� તમે કરવાથી રોઝો બાિતલ 

નથી. અલબત, તમે કર�ુ ં સખત મક�હ છે, અન ે શ� 

સજંોગમા ંપરહ�ઝ કર�ુ ંબહ�તર છે. 

મસઅલદ ૧૬૧૯ : અગર કોઈ શખસ એકવાર 

માથાનો અડઘો ભાગ પાણીમા ં �ુબાડ�, અન ે તયાર બાદ 

બી� વાર અડઘો ભાગ �ુબાડ�, તો રોઝામા ં કોઈ વાઘંો 
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નથી. 

મસઅલદ ૧૬ર૦ : અગર રોઝદેાર માથાને 

પાણીમા ં�ુબાડ�, પણ માથાના વાળનો થોડો ભાગ પાણીની 

બહાર રહ� �ય, તો એ જ �ુકમ છે ક� �  મસઅલા 

૧૬૧૮મા ંજણાવી ��ૂા છ�એ. 

મસઅલદ ૧૬ર૧ : પાણી િસવાય કોઈ બી� 

પવાહ� વસ�મુા ંમા�ુ ં �ુબાડવાથી રોઝા ઉપર કોઈ અસર 

નહ� પડ�, �મક� �ૂઘમા ંમા�ુ ં �ુબાડ�. એવી જ ર�ત ે�ઝુાફ 

પાણીમા ંપણ મા�ુ ં�ુબાડવામા ંવાઘંો નથી. 

મસઅલદ ૧૬રર : અગર રોઝદેાર 
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બઈેખતીયાર�ની હાલતમા ંપાણીમા ંએવી ર�ત ેપડ� �ય ક� 

ત�ેુ ંઆ્ુયં મા�ુ ંપાણીમા ં �ૂબી �ય, અથવા એ �લૂી 

ગયો હોય ક� રોઝાથી છે, અન ે પોતા�ુ ં મા�ુ ં પાણીમા ં

�ુબાડ�, તો રોઝા ઉપર કોઈ અસર નહ� પડ�. 

મસઅલદ ૧૬ર૩ : અગર રોઝદેાર, પાણીમાં  

એમ ઘાર�ન ેપડ� ક� ત�ેુ ંમા�ુ ંપાણીમા ંનહ� �ૂબ,ે અન ેતે 

છતા ંજો �ુબી �ય તો રોઝા ઉપર કોઈ અસર નહ� થાય. 

મસઅલદ ૧૬ર૪ : અગર કોઈ શખસ �લૂી �ય 

ક� રોઝદેાર છે. અન ેમાથાને પાણીમા ં �ુબાડયા બાદ એને 

યાદ આવે, તો બહેતર છે ક� તરત મા�ુ ંબહાર કાઢ�, પણ 
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જો તમે ન કર� તો એનો રોઝો બાિતલ નહ� થાય. 

મસઅલદ ૧૬રપ : અગર કોઈ શખસ રોઝદેારના 

માથાન ે જબરદસતીથી પાણીમા ં �ુબાડ� તો રોઝો સહ�હ 

રહ�શ.ે પણ અગર એ પાણીમા ં �ુબલેો હોય તજે હાલતમા ં

જબરદસતી કરનાર પોતાનો હાથ ઉપાડ� લીએ, તો બહેતર 

છે ક� તરત પોતા�ુ ંમા�ુ ંપાણીની બહાર લઈ આવે. 

મસઅલદ ૧૬ર૬ : અગર રોઝદેાર �સુલ 

કરવાની િનયયતથી પોતા�ુ ં મા�ુ ં પાણીમા ં �ુબાડ�, તો 

રોઝો અન ે�સુલ બનં ેસહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧૬ર૭ : અગર કોઈ રોઝદેાર �ૂબતા ં
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શખસન ે બચાવવા માટ� પોતા�ુ ં મા�ુ ં પાણીમા ં �ુબાડ�, 

અગરચ ે એ શખસન ે બચાવવો વા�જબ હોય, તો પણ 

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� રોઝાની કઝા આપે. 
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(૭) �બુહ� સા�દક �ઘુી જનાબત, હયઝ અને 

િનફાસ પર બાક� રહ�� ુ ં

મઅસલદ ૧૬ર૮ : અગર  કોઈ શખસ માહ� 

રમઝાનમા ં �ણી��ુન ે �બુહ� સા�દક �ઘુી જનાબતની 

હાલતમા ંરહ� અન ે�સુલ ન ઉતાર�, તો તનેો રોઝો બાિતલ 

છે. અન ે�ના પર �સુલન ેબદલ ેતયમ�મુ વા�જબ હોય.  

એ �ણી જોઈને તયમ�મુ ન કર�, તો તનેો રોઝો બાિતલ 

છે. એજ �ુકમ માહ� રમઝાનના કઝા રોઝાઓન ેપણ લા� ુ

પડશ.ે 

મઅસલદ ૧૬ર૯ : માહ� રમઝાનના રોઝા 
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અથવા એની કઝાના રોઝા િસવાય અ�કુ વા�જબ રોઝાઓ 

છે ક� � �અુયયન (ન��)  �દવસ ે રાખવાના છે, એમા ં

અગર કોઈ શખસ �ણી��ુને �બુહ� સા�દક �ઘુી �સુલ ન 

કર�, તો એનો રોઝો સહ�હ છે.  

મસઅલદ ૧૬૩૦ : � શખસ માહ� રમઝાનની 

કોઈ રાત ે �ુ�બુની હાલતમા ં હોય, અન ે �ણી જોઈને 

સમય તગં થઈ �ય તયાર �ઘુી �સુલ ન ઉતાર�, તો એના 

ઉપર વા�જબ છે ક� તયમ�મુ કર�ન ે રોઝો રાખે, અને 

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� એ રોઝાની કઝા પણ આપે.  

મઅસલદ ૧૬૩૧ : અગર કોઈ શખસ માહ� 
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રમઝાનમા ં જનાબત�ુ ં �સુલ કરવા�ુ ં �લૂી �ય, અન ે

એક �દવસ વીતી ગયા પછ� તનેે યાદ આવે, તો એ એક 

�દવસના રોઝાની કઝા આપશે. અને જો અ�કુ �દવસો 

બાદ યાદ આવ,ે તો �ટલા �દવસો જનાબતની હાલતમા ં

વીતાડવા સબંઘંી યક�ન હોય, તટેલા �દવસોના રોઝાની 

કઝા આપશ.ે દાખલા તર�ક�, જો એને �ણ ન હોય ક� તણ 

�દવસ �ુ�બુમા ંરહો ક� ચાર �દવસ, તો એ તણ �દવસના 

રોઝાઓની કઝા આપ.ે 

મસઅલદ ૧૬૩ર : � શખસ માહ� રમઝાનની 

રાત ે�ણતો હોય ક� એની પાસ ે�સુલ ક� તયમ�મુ માટ� 
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સમય બાક� નથી, ત ેછતાયં પોતાન ેજનાબતમા ંદાખલ 

કર�, તો એનો રોઝો બાિતલ ગણાશ,ે અન ેએના ઉપર કઝા 

સાથ ેકફફારો પણ વા�જબ થશ.ે 

મસઅલદ ૧૬૩૩ : અગર એક માણસ ે �રૂ� 

તપાસ કર�ન ેએ�ુ ં�મુાન ક�ુર હોય ક� �સુલ માટ� સમય 

છે, અન ેએ આઘાર� પોતાને જનાબતની હાલતમા ંદાખલ 

કર�, પણ તયાર બાદ �ણ થાય ક� સમય તગં છે, અન ે

�સુલને બદલ ેતયમ�મુ કર� લીએ તો એનો રોઝો સહ�હ 

ગણાશ.ે 

પણ જો સરખી તપાસ કયાર વગર ઘારણા કર� 
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હોય ક� �રૂતો સમય છે, અન ેજનાબતની હાલતમા ંદાખલ 

થયા બાદ વખત તગં જણાતા તયમ�મુ કર�ન ેરોઝો રાખ,ે 

તો એહતીયાતે �સુતહબ છે ક� એ રોઝાની કઝા આપ.ે 

મસઅલદ ૧૬૩૪ : � શખસ માહ� રમઝાનની 

રાતમા ંજનાબતની હાલતમા ંહોય, અન ેએ �ણતો હોય ક� 

જો �ઈૂ જશ ેતો સવાર �ઘુી �ગશ ેનહ�, તો એવા શખસે 

�સુલ ઉતાયાર વગર ન ��ૂુ ં જોઈએ, પણ જો �સુલ કયાર 

પહ�લા ં ઈખતીયારની હાલતમા ં�ઈૂ �ય, અન ે �બુહ� 

સા�દક �ઘુી ��તૃ ન થાય તો એના રોઝો બાિતલ છે, 

અન ેકઝા સાથ ેકફફારો પણ વા�જબ થશ.ે  
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મસઅલદ ૧૬૩પ : � શખસ �ુ�બુની હાલતમા ં

માહ� રમઝાનની રાત ે�ઈૂ ગયા બાદ એક વાર �ગી ઉઠ�, 

તો અગર એન ેઈ�તમનાન ન હોય ક� ફર� સમયસર ��તૃ 

થશે, તો અહિતયાત ેવા�જબ છે ક� �સુલ કયાર વગર ન 

�એુ. અન ેએન ેએવી નહ�વત આશા ક� �મુાન હોય ક� 

ફર� �ઈૂ જવા બાદ �બુહ� સા�દક પહ�લા ં�ગી જશ,ે તો 

પણ એહતીયાતે વા�જબની �એ �સુલ કયાર િવના ન �એુ. 

મસઅલદ ૧૬૩૬ : �  શખસ માહ� રમઝાનની 

રાતમા ંજનાબતની હાલતમા ં હોય, અન ેખાતી ઘરાવતો 

હોય ક� અગર એ જ હાલતમા ં�ઈૂ જશ ેતો �બુહ� સા�દક 
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પહ�લા ં�ગી શકશે, તો એવા સજંોગમા ંજો �ગીને �સુલ 

કરવાનો મ�મ ઈરાદો રાખતો હોય, અન ે �બુહ સા�દક 

�ઘુી િનટદાવશ રહ� તો એનો રોઝો સહ�હ ગણાશ ેએવી જ 

ર�ત ેઅગર કોઈ શખસ ઈ�તમનાન ઘરાવતો હોય ક� �બુહ� 

સા�દક પહ�લા �ગી જશ ેતો એન ેપણ એ જ �ુકમ લા� ુ

પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૬૩૭ : �  શખસ માહ� રમઝાનની 

રાત ે �ુ�બુની હાલતમા ં હોય, અન ે એન ે ખાતી અથવા 

�મુાન હોય ક� એ જ હાલતમા ં�ઈૂ જશ ેતો �બુહ� સા�દક 

પહ�લા ં�ગી શકશે, પણ ��તૃ થયા બાદ �સુલ કરવાની 
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જ�રત િવષ ેગાફ�લ હોય, તો એવા સજંોગમા ંજો એ �બુહ� 

સા�દક �ઘુી િનટદાવશ રહ�, તો એહતીયાત છે ક� એ 

�દવસનેા રોઝાની કઝા આપ.ે 

મસઅલદ ૧૬૩૮ : �  શખસ માહ� રમઝાનની 

રાત ે�ુ�બુની હાલતમા ંહોય, અન ેએન ેખાતી યા �મુાન 

હોય ક� એ જ હાલતમા ં જો �ઈૂ જશ ે તો �બુહ સા�દક 

પહ�લા ં�ગી શકશે, પણ �ગીન ે�સુલ કરવાનો ઈરાદો ન 

ઘરાવતો હોય, તો જો એ �બુહ� સા�દક �ઘુી િનટદાવશ રહ�, 

તો એ �દવસનો રોઝો બાિતલ ગણાશે, અન ેતનેા ઉપર 

કઝા અન ેકફફારો બનં ેવા�જબ થશ.ે એવી જ ર�ત �ગીને 
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�સુલ કરવા  સબંઘંી અિનિ�ત હોય, તો એ �ુ�ુમ લા� ુ

પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૬૩૯ : અગર કોઈ શખસ માહ� 

રમઝાનની રાતે �ુ�બુની હાલતમા ં�ઈૂ �ય, ��◌ૃૃત 

થયા બાદ એવી ખાતી ક� �મુાન સાથે બી�વાર �ઈૂ �ય 

ક� �બુહ સા�દક પહ�લા ં�ગશે, અન ે તયાર� �સુલ કરવાનો 

મકકમ ઈરાદો ઘરાવતો હોય, તો અગર એ બી� 

િનટદામાથંી �બુહ� સા�દક �ઘુી ��તૃ ન થાય, તો એ 

�દવસનો રોઝો કઝા આપશે. અન ે જો બી� િનટદામાથંી 

�ગી ઉઠયા બાદ તી� વાર �ઈૂ �ય, અન ે�બુહ� સા�દક 
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�ઘુી ન ઉઠ�, તો એ �દવસના રોઝાની કઝા ઉપરાતં 

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� કફફારો પણ આપે. 

મસઅલદ ૧૬૪૦ : � શખસન ે�ઘની હાલતમા ં

એહતલેામ થયો હોય, ત ે�ગીન ેજયાર� ફર� �વુ ેતયાર� એ 

એની પહ�લી િનટદર ગણાશે, અન ેએ બાદની �ઘ કમવાર 

બી�ન ે તી� ગણવામા ં આવશ.ે � �ઘ દરમયાન 

�હુતલીમ થયો હોય, એ પહ�લી િનટદર તર�ક� �હસાબ નહ� 

થાય. 

મસઅલદ ૧૬૪૧ : જો રોઝદેારને �દવસ 

દરમયાન એહતલેામ થયો હોય, તનેા ઉપર તરત જ �સુલ 
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ઉતાર�ુ ંવા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૧૬૪ર : અગર કોઇ શખસ માહ� 

રમઝાનમા ં �બુહ� સા�દક બાદ �ગે, અન ે પોતાને 

એહતલેામની હાલતમા ં �ુએ, તો એનો રોઝો સહ�હ છે, 

અગરચ ે એન ે મા�મૂ થાય ક� �બુહ� સા�દકથી પહ�લા 

એહતલેામ થ�ુ ંહ� ુ.ં 

મસઅલદ ૧૬૪૩ : � શખસ માહ� રમઝાનના 

રોઝાની કઝા આપવા માગંતો હોય, ત ેઅગર �બુહ� સા�દક 

�ધુી �ણી��ુને જનાબતની હાલતમા ંરહ�, તો એ �દવસે 

રોઝો નહ� રાખી શક�. પણ જો �ણી��ુને એમ ન ક�ુર 
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હોય તો રાખી શકશે, પણ એહતીયાત છે ક� એ તકર કર�. 

મસઅલદ ૧૬૪૪ : � શખસ માહ� રમઝાનના 

રોઝાની કઝા આપવા માગંતો હોય, ત ેઅગર �બુહ� સા�દક 

બાદ ��તૃ થતા �ુએ ક� એહતલેામની હાલતમા ંછે. અને 

એન ેમા�મૂ થાય મ ે�બુહ� સા�દક પહ�લા મોહત�લમ થયો 

છે, તો પણ અકવાની �એ એ દ�વસ ેરોઝો રાખી શકશ.ે 

મસઅલદ ૧૬૪પ : અગર કોઈ શખસ માહ� 

રમઝાનની કઝા િસવાય કોઈ બી� વા�જબ રોઝા રાખવા 

માગંતો, � વા�જબ રોઝા માટ� ખાસ �દવસ િન�કુત નથી, 

�મક� કફફારાના રોઝા, અન ેએ �ણી��ુને �બુહ� સા�દક 
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�ઘુી જનાબતની હાલતમા ંરહ�, તો એનો રોઝો સહ�હ છે, 

પણ બહ�તર એ છે ક� એ �દવસ િસવાય બી� કોઈ �દવસ 

રોઝો રાખ.ે 

મસઅલદ ૧૬૪૬ : અગર કોઈ �ી માહ� 

રમઝાનમા ં �બુહ� સા�દક પહ�લા ં હયઝ ક� િનફાસથી પાક 

થઈ �ય, અન ે�ણી��ુને �સુલ ન કર�, અથવા સમય 

તગં હોવાના સજંોગમા ંઈખતયારની હાલતમા ંતયમ�મુ ન 

કર�, તો તનેો રોઝો બાિતલ થશ.ે અન ેએ જ �ુકમ માહ� 

રમઝાનના રોઝાની કઝાનો પણ છે. પણ એ બે િસવાય 

બી� રોઝામા ંજો એ �જુબ વત� તો રોઝો બાિતલ નથી, 
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પણ એહતીયાત છે ક� �સુલ કર� લીએ. અન ે� �ી ઉપર 

હયઝ ક� િનફાસન ે લીઘ ે તયમ�મુ વા�જબ હોય, ત ેમાહ� 

રમઝાનના રોઝામા ં �ણી જોઈને �બુહ� સા�દક પહ�લા ં

તયમ�મુ ન કર� તો રોઝો બાિતલ છે. અને એહતીયાતની 

�એ એ જ �ુકમ માહ� રમઝાનના રોઝાની કઝા માટ� પણ 

લા� ુપડશ.ે 

મસઅલદ ૧૬૪૭ : અગર માહ� રમઝાનમા ં�બુહ� 

સા�દક પહ�લા ં કોઈ �ી હયઝ યા િનફાસથી પાક થઈ 

�ય, પણ �સુલ માટ� તનેી પાસ ે સમય ન હોય, તો 

લા�ઝમ છે ક� તયમ�મુ કર�. પણ �બુહ� સા�દક �ઘુી ��તૃ 
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રહ��ુ ંતનેા માટ� લા�ઝમ નથી. એ જ �ુકમ એવા �ુ�બુને 

લા� ુપડ� છે ક� �ના ઉપર તયમ�મુ વા�જબ હોય. 

મસઅલદ ૧૬૪૮ : અગર કોઈ �ી માહ� 

રમઝાનમા ં �બુહ� સા�દક સમય ે હયઝ અથવા િનફાસથી 

પાક થાય, અન ેતનેી પાસે �સુલ ક� તયમ�મુ માટ� સમય 

ન હોય, તો એ �દવસનો રોઝો સહ�હ ગણાશે.  

મસઅલદ ૧૬૪૯ : અગર કોઈ �ી �બુહ� સા�દક 

બાદ હયઝ ક� િનફાસથી પાક થાય, અથવા �દવસના 

ભાગમા ં હયઝ ક� િનફાસ�ુ ં લોહ� જણાય, તો એ રોઝો 

બાિતલ છે, અગરચ ેમગ�રબની ન�ક હોય. 
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મસઅલદ ૧૬પ૦ : અગર કોઈ �ી હયઝ યા 

િનફાસ�ુ ં�સુલ ઉતારતા �લૂી �ય, અન ેએન ેએક યા 

અ�કુ �દવસો બાદ યાદ આવ,ે તો એ સમય દરમયાનમાં 

� રોઝાઓ રાખયા હોય એ સવ� સહ�હ ગણાશે. 

મસઅલદ ૧૬પ૧ : અગર કોઈ �ી માહ� 

રમઝાનમા ં �બુહ� સા�દકથી પહ�લા ં હયઝ યા િનફાસથી 

પાક થઈ �ય, પણ �સુલ ઉતારવામા ં�બુહ� સા�દક �ઘુી 

�ણી��ુન ેલાપરવાહ� કર�, અન ે�સુલ ન ઉતાર� તો રોઝો 

બાિતલ થશ.ે એવી જ ર�ત ેસમય તગં હોવાના સજંોગમા ં

લાપરવાહ�થી વત�ન ે�બુહ� સા�દક પહ�લા ંતયમ�મુ ન કર�, 
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તો રોઝો બાિતલ છે. 

પણ જો લાપરવાહ�ને કારણ ેઢ�લ ન કર�, �મક� 

હમમામ �ીઓ માટ� ખાલી થાય તયા �ઘુી રાહ જોતી હોય, 

તો એવા સજંોગમા ંઅગરચ ેતણ વાર િનટદાવશ થાય અને 

�બુહ� સા�દક �ઘુી �સુલ ન ઉતાર� શક� તો પણ તનેો રોઝો 

સહ�હ છે, એ જ �ુકમ એ �ીઓન ે છે ક� �ણ ે તયમ�મુ 

બ�વી લાવવામા ંકોતાહ� ન કર� હોય. 

મસઅલદ ૧૬પર : � �ી ઈસતહેાઝા કસીરાની 

હાલતમા ંહોય, અન ેમસઅલા ન ં૪૦ર મા ંજણાવયા �જુબ 

તનેા ઉપર �સુલો વા�જબ છે, તનેે ન ઉતાર� તો પણ એનો 
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રોઝો સહ�હ છે. એવી ર�ત ેઈસતહેાઝા �તુવસસતેાવાળ� �ી 

જો �સુલ ન ઊતાર� તો પણ તનેો રોઝો સહ�હ છે. 

મસઅલદ ૧૬પ૩ : � શખસ ઉપર મયયતને 

અડવાન ેકારણ ે�સુલ ેમસે મયયત વા�જબ થ�ુ ંહોય, ત ે

એ �સુલ ઉતાયાર િવના રોઝો રાખી શક� છે. અન ેઅગર 

કોઈ રોઝાની હાલતમા ં મયયતને અડ� તો રોઝો બાિતલ 

નથી. 
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(૮) એનીમા (પીચકાર�) 

મસઅલદ ૧૬પ૪ : એનીમા લવેાથી, અથવા 

મળ��ુધધ માટ� કોઈ પવાહ� પાછળથી લવેાથી રોઝો 

બાિતલ થાય છે, ચાહ� એ લાચાર� ક� ઈલાજને કારણ ેહોય. 

  



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1467 

(૯) કય (ઉલટ� કરવી) 

મસઅલદ ૧૬પપ : અગર રોઝદેાર �ણી��ુને 

ઉલટ� કર�, અગરચ ે કોઈ બીમાર� વીગેર�ન ે કારણે 

લાચાર�થી કરવી પડ�, તો એનો રોઝો બાિતલ છે. પણ  

અગર કોઈ �લૂથી યા બકેા� ુથઈન ેઉલટ� કર� તો વાઘંો 

નથી. 

મસઅલદ ૧૬પ૬ : અગર કોઈ શખસ રાત ેએવા 

ખોરાક લીએ ક� �ન ેપ�રણામે એન ેખાતી હોય ક� �દવસે 

બઈેખતીયારથી ઉલટ� થશ,ે તો એવા સજંોગમા ં

એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� એ �દવસના રોઝાની કઝા 
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આપ.ે 

મસઅલદ ૧૬પ૭ : � સજંોગમા ંરોઝદેાર ઉલટ� 

રોક� શકતો હોય, અન ેતમે કરવા જતા ંકોઈ �કુસાન ક� 

અસહ તકલીફનો સભંવ ન હોય, તો બહેતર છે ક� ઉલટ� 

રોક�. 

મસઅલદ ૧૬પ૮ : અગર રોઝદેારના ગળામા ં

માખી �સુી �ય, અન ે એટલ ે �ઘુી ઉતર� ગઈ હોય ક� 

એન ેગળ� જવાથી કોઈ એમ ન કહ� શક� ક� આહાર કય� 

છે, તો એ માખીન ેબહાર કાઢવી લા�ઝમ નથી, અન ેરોઝો 

સહ�હ ગણાશ.ે પણ જો એટલે �ડ� ન ઉતર� હોય, તો એને 
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બહાર ફ�કવી જ�ર� છે, અગરચ ે તમે કરવા માટ� ઉલટ� 

કરવી પડ�, િસવાય ક� ઉલટ� કરવાથી �કુસાન ક� અસહ 

તકલીફ થતી હોય. પણ જો એ શ� સજંોગમા ંઉલટ� ન 

કર� અન ેગળ� �ય, તો રોઝો બાિતલ છે. 

મસઅલદ ૧૬પ૯ : અગર કોઈ શખસ �લૂથી 

કોઈ વસ� ુ ગળ� �ય, અન ે પટેમા ં પહ�ચ ે એથી પહ�લા ં

એન ે યાદ આવે ક� રોઝાથી છે, તો એ ગળેલી વસ�નુે 

બહાર કાઢવી લા�ઝમ નથી, અન ેરોઝો સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧૬૬૦ : અગર કોઈન ેખાતી હોય ક� 

ઓડકાર લવેાથી કોઈ વસ� ુ ગળાની બહાર આવશે, તો 
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એહતીયાત છે ક� �ણી��ુન ેઓડકાર ન લીએ, પણ જો 

એ બારામા ંખાતી ન હોય તો વાઘંો નથી. 

મસઅલદ ૧૬૬૧ : અગર કોઈ શખસ ઓડકાર 

લીએ અન ે કોઈ વસ� ુ ગળાની બહાર અથવા મોઢામા ં

આવી �ય, તો તને ે બહાર ફ�કવી જોઈએ. પણ જો 

બઈેખતીયાર�ની હાલતમા ંફર� ગળાની નીચ ેઉતર� �ય, 

તો રોઝો સહ�હ છે. 
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રોઝો તોડનાર� વસ�ઓુ િવષેના એહકામ 

મસઅલદ ૧૬૬ર : અગર ઈનસાન �ણી��ુને 

યા ઈખતીયારથી રોઝાને બાિતલ કરનાર અમલ બ�વી 

લાવ ેતો એનો રોઝો બાિતલ છે. પણ જો �ણી��ુન ેન 

હોય તો રોઝો બાિતલ નથી. પરં� ુ � શખસ �ુ�બુની 

હાલતમા ં�ઈૂ �ય, અન ેમસઅલા ન ં૧૬૩૯મા ંઆપલેી 

િવગતો �જુબ �બુહ� સા�દક �ઘુી �સુલ ન ઉતાર�, તો એનો 

રોઝો બાિતલ થશ.ે 

અગર કોઈ ઈનસાન મસઅલાથી અ�ણ હોવાને 

કારણ ે રોઝાને બાિતલ કરનાર અમલ બ�વી લાવે, એ 
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શરત ેક� એની જહાલત લાપરવાહ�ન ેકારણ ેન હોય, અન ે

એ િવષ ેએન ેકોઈ શકંા પણ ન હોય, તો રોઝો બાિતલ 

નથી. એ પમાણે અગર કોઈ શરઈ દલીલ ઉપર આઘાર 

રાખીન ેએવો અમલ બ�વી લાવ ેતો પણ રોઝો બાિતલ 

નથી. પણ તમેા ં ખા�ુ ં પી�ુ ં અન ે �ીસભંોગનો સમાવશે 

થતો નથી. 

મસઅલદ ૧૬૬૩ : અગર કોઈ શખસ �લૂથી 

રોઝાન ેતોડનાર અમલ બ�વી લાવયા બાદ, એમ ઘાર�ને 

ક� રોઝો બાિતલ છે, ફર� �ણીજોઈન ેકોઈ એવો અમલ કર� 

ક� � રોઝાન ેતોડ� છે, તો અલબ� રોઝો બાિતલ થશ.ે 
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મસઅલદ ૧૬૬૪ : અગર રોઝદેારના ગળામા ં

જબરદસતીથી કોઈ વસ� ુ ઉતારવામા ં આવ ે તો એ 

રોઝદેારનો રોઝો બાિતલ નહ� થાય, પણ જો એવી ર�તે 

મજ�રુ કરવામા ંઆવ ેક� જો નહ� ખાય તો એન ેમાલ યા 

�નની �કુસાની ભોગવવી પડશે, �ન ેપ�રણામે એ પોત ે

�કુસાનીથી બચવા ખાતર ખાઈ લીએ, તો રોઝો બાિતલ 

છે 

મસઅલદ ૧૬૬પ : અગર રોઝદેારન ેખાતી હોય 

ક� ફલાણી જગયાએ જશે તો જબરદસતીથી તનેા ગળામા ં

કોઈ વસ� ુ ઉતારવામા ં આવશે, અથવા પોતાનો રોઝો 
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તોડવા માટ� તને ે મજ�રુ કરવામા ં આવશે, તો એવી 

જગયાએ ન જ�ુ ંજોઈએ. તે છતા ંઅગર �ય અન ેતનેે 

પોતાનો રોઝો બાિતલ કરવા માટ� મજ�રુ કરવામા ંઆવે 

તો રોઝો બાિતલ થશે. બલક� જો તનેા ગળામા ંજબરદસતી 

કોઈ વસ� ુ ઉતારવામા ં આવ ે તો પણ એહતીયાત ે

લા�ઝમની �એ રોઝો બાિતલ ગણાશ.ે 

  



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1475 

એ કામો � રોઝેદારોના માટ� મક�હ છે 

મઅસલદ ૧૬૬૬ : નીચ ે જણાવલેી અ�કુ 

બાબતો રોઝદેાર માટ� મક�હ છે:  

(૧) �ખમા ંએવી દવા ટપકાવવી ક� એવો �રુમો 

�જવો, �નો સવાદ અને ્શુ� ુ ગળા �ઘુી 

પહ�ચ;ે  

(ર) શર�રમા ંકમજોર� પદેા થાય એ�ુ ંકોઈ પણ 

કામ કર�ુ,ં �મક�, ગરમ હમામ જ�ુ ંલોહ�ની િશરા 

નસ ખોલાવવી વીગેર� 

(૩) છ�કણી � ૂઘંવી, અગર એ ખબર ન હોય ક� 
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તનેી અસર ગળા �ઘુી પહ�ચશ.ે અન ે જો 

પહ�લથેી ખબર હોય ક� અસર થશ ે તો �ઈઝ 

નથી. 

(૪) �ગુઘંવાળ� વનસપિત ક� છોડવા વીગેર� 

� ૂઘંવા. 

(પ) �ીન ેમાટ� પાણીમા ંબસે�ુ ંમક�હ છે. 

(૬) પાયખાના વાટ� કોઈ �કૂ� દવા વીગેર� લવેી. 

(૭) શર�ર ઉપરના કપડા ભીના કરવા. 

(૮) દાતં ખ�ચી કઢાવવા, અથવા કોઈ પણ એ�ુ ં

કામ કર�ુ ંક� �થી મોઢામાથંી લોહ� પડ�. 
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(૯) ભીની ડાખંળ�થી દાતણ કર�ુ.ં 

(૧૦) કોઈ પણ કારણસર પાણી યા કોઈ પવાહ� 

મોઢામા ં�કૂ�ુ.ં 

એવી જ ર�તે મની ખાર�જ કરવાની િનયયત 

વગર પોતાની પતની સાથે પમેચપેટા ક� પણય કરવો, 

�ુબંન કર�ુ,ં અથવા શહેવતને ઉશક�ર� તવેી ર�ત ે વતર�ુ ં

મક�હ છે. અન ેજો મની સખલીત કરવાના ઈરાદાથી એ�ુ ં

કર�, તો અગરચ ે મની ખાર�જ ન થાય, તો પણ 

એહતીયાતની વા�જબની �એ તનેો રોઝો બાિતલ છે. 
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� સજંોગોમા ંકઝા અને કફફારો બનેં વા�જબ છે 

મસઅલદ ૧૬૬૭ : અગર કોઈ શખસ માહ� 

રમઝાનનો રોઝો ખાવાથી, પીવાથી, �ીસભંોગથી, 

ઈ�સતમના કર�ને અથવા �બુહ� સા�દક �ઘુી જનાબત ઉપર 

બાક� રહ�ન ે બાિતલ કર�, અન ે ત ે માટ� કોઈ લાચાર� ક� 

જબરદસતી કારણ�પ ન હોય, બલક� પોત ે ઈખતીયારથી 

અન ે�ણી��ુને એ�ુ ંકર�, તો કઝા ઉપરાતં તનેા ઉપર 

કફફારો પણ વા�જબ થાય છે અન ેએહતીયાત. �સુતહબ 

છે ક� જો ઉપરોકત કાય� િસવાય બી� કાય�થી પોતાનો 

રોઝો બાિતલ કર�, તો પણ કઝા ઉપરાતં કફફારો આપ.ે 
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મસઅલદ ૧૬૬૮ : અગર કોઈ શખસ ઉપરોકત 

કાય�માથંી કોઈ પણ કાયરન ે��મ આપતી વળેા સ�ંણૂર 

ખાતી ઘરાવતો હોય ક� એ રોઝાન ેતોડનાર કાયર નથી, તો 

તનેા ઉપર કફફારો વા�જબ નહ� થાય. 
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રોઝાનો કફફારો 

મસઅલદ ૧૬૬૯ : માહ� રમઝાનમા ં રોઝો ન 

રાખનાર ઉપર � કફફારો શર�અત ે િન�કુત કર�લ છે, ત ે

નીચ ે�જુબ છે: 

(અ) એક �લુામન ેઆઝાદ કરવો, અથવા  

(બ) બ ેમ�હના રોઝા રાખવા, �ની િવગત હવે 

પછ� આવશે, અથવા, 

(ક) સાઠ  ( ૬૦) ફક�રોન ે પટે ભર�ન ે જમાડવા, 

અથવા દર�ક ન ે ૩/૪ �કલો અનાજ આપ�ુ,ં 

એટલ ે ક� ઘ�, જવ અથવા રોટલીઓ િવગેર� 
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આપવી. 

અન ેજો એ કફફારો આપવા શ�કતશાળ� ન હોય, 

તો શ� તટેલો સદકો આપે અન ેજો એ પણ ન કર� શક� 

તો તોબા, ઈ�સતગફાર કર�, અન ેએહતીયાત ેવા�જબ છે ક� 

જયાર� પણ શ�કતશાળ� થાય તયાર� કફફારો અદા કર�. 

મસઅલદ ૧૬૭૦ : � શખસ રોઝાના કફફારા �પે 

બ ેમ�હના રોઝા રાખવા માગંતો હોય, ત ેપહ�લા ંમ�હનામા ં

લાગલગાટ દરરોજ રોઝા રાખશે, અનસેાથ ે બી� 

મ�હનાનો પહ�લો �દવસ પણ ઉમરેાશે, તયાર પછ� બાક�ના 

રોઝા જો લાગલગાટ નહ� રાખ ેતો વાઘંો નથી. 
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મસઅલદ ૧૬૭૧ : � શખસ બે માસ રોઝા 

રાખવાનો કફફારો આપવા માગે, તો તણેે રોઝાઓ એવા 

સમય ેશ� ન કરવા જોઈએ ક� એક માસ અન ેએક �દવસ 

દરમયાન એવો �દવસ આવે ક� � �દવસે રોઝો રાખવો 

હરામ છે; �મક� ઈ�ુલ ફ�ત યા ઈ�ુલ અઝહા. 

મસઅલદ ૧૬૭ર : જયાર� ઈનસાન ઉપર વા�જબ 

હોય ક� કફફારાના લાગલગાટ રોઝા રાખે, તયાર� અગર 

ઉઝર વગર વચચ ેએક �દવસ પણ રોઝો તકર કરશે, તો 

એન ેનવસેરથી રોઝાઓ શ� કરવા પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૬૭૩ : જયાર� ઈનસાન ઉપર 
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કફફારાના લાગલગાટ રોઝા રાખી રહો હોય, તયાર� જો 

વચચ ે એવો ઉઝર ઉપ�સથત થાય ક� �ના ઉપર તનેો 

ઈખતીયાર ન હોય, �મક�, હયઝ, િનફાસ યા જ�ર� 

�સુાફર�મા ં જ�ુ,ં તો ઉઝર બરતરફ થયા બાદ વા�જબ 

નથી ક� નવસેરથી રોઝા શ� કર�. બલક� �ટલા બાક� રહા 

હોય તટેલા જ રોઝા રાખશ.ે 

મસઅલદ ૧૬૭૪ : અગર કોઈ શખસ હરામ 

વસ�થુી પોતાનો રોઝો બાિતલ કર�, ચાહ� એ વસ� ુ ક� 

બાબત અસલથી હરામ હોય, �મક� દા� અથવા ઝીના, યા 

કોઈ કારણસર હરામ હોય �મક� કોઈ એવી હલાલ ખોરાક� 
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� કોઈના માટ� અ�કુ બીમાર�ન ેકારણ ે�કુસાન કતાર હોય, 

અથવા પોતાની પતની સાથે હયઝની હાલતમા ં સભંોગ 

કરવો, તો એવા સજંોગમા ં એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� 

તણયે કફફારા આપ.ે એટલ ેક� એક �લુામન ેઆઝાદ કર�, 

બ ેમાસ રોઝા રાખ,ે અન ેસા�ઠ ફક�રોન ેજમાડ� અથવા 

દર�કન ે એક �દુ ( પોણો �કલો) અનાજ, ઘ�, જવ ક� 

રોટલીઓ વીગેર� આપ.ે અને જો તણયે કફફારા આપી ન 

શક�, તો એમાથંી � કાઈં શ� હોય ત ેઆપે. 

મસઅલદ ૧૬૭પ : અગર રોઝદેાર �ણી��ુને 

કોઈ �ૂઠાણની ્દુા અન ેપયગમબર સલલલલાહો અલયહ� 
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વ આલહે� વસલલમને  િનસબત આપે, તો એહતીયાત ે

�સુતહબ છે ક� મસઅલામા ંજણાવયા �જુબ તણયે કફફારા 

દ�એ. 

મસઅલદ ૧૬૭૬ : અગર કોઈ રોઝદેાર માહ� 

રમઝાનના એક �દવસમા ંઅનકેવાર સભંોગ કર�, અથવા 

ઈ�સતમના કર�, તો તનેો એક કફફારો વા�જબ થશ,ે પણ 

અહવત ે�સુતહબ છે ક� દર�ક વાર બદલ એક કફફારો આપ ે

મસઅલદ ૧૬૭૭ : જો સભંોગ અન ેઈ�સતમના 

િસવાય કોઈ બી� કાયરથી કોઈ રોઝદેાર પોતાના માહ� 

રમઝાનના એક રોઝાન ેબાિતલ કર�, તો એક જ કફફારો 
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કાફ� છે.  

મસઅલદ ૧૬૭૮ : અગર રોઝદેાર સભંોગ 

િસવાય કોઈ બી� અમલથી પોતાનો રોઝો બાિતલ કર�, 

અન ેતયાર બાદ પોતાની પતની સાથ ેસભંોગ કર�, તો બનંે 

માટ� એક કફફારો કાફ� છે.  

મસઅલદ ૧૬૭૯ : અગર રોઝદેાર હલાલ 

કાયરથી પોતાનો રોઝો બાિતલ કર�, �મક�, પાણી પીવે, 

અન ે તયાર પછ� રોઝો તોડનાર કોઈ હરામ કાયર ��મ 

આપે, �મક� હરામ વસ� ુખાઈ લીએ, તો એક જ કફફારો 

કાફ� ગણાશ.ે 
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મસઅલદ ૧૬૮૦ : અગર ઓડકાર લવેાથી, 

રોઝદેારના મોઢામા ં કોઈ વસ� ુ બહાર આવ,ે અન ે એને 

�ણી��ુન ેગળ� લીએ તો રોઝો બાિતલ છે, અન ેકઝા 

ઉપરાતં કફફારો પણ તનેા ઉપર વા�જબ થશ.ે અગર 

મોઢામા ંઆવલેી વસ� ુએવી હોય ક� ��ુ ંખા�ુ ંહરામ છે, 

�મક�, ઓડકારન ે કારણ ે લોહ� નીકળે અથવા ખાઘલેી 

વસ� ુએવી હાલતમા ંબહાર આવ ેક� તને ેખોરાક ન કહ� 

શકાય, અન ે એન ે �ણીન ે ગળ� લીએ, તો એ રોઝાની 

કઝા આપશ,ે અન ેઅહવત ે�સુતહબની �એ તણયે કફફારા 

આપશ.ે 
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મસઅલદ ૧૬૮૧ : અગર કોઈ શખસ એવી 

નઝર ક� મ�8ત રાખ ેક� ફલાણે �દવસ ેરોઝો રાખીશ, અને 

એ �દવસ ે�ણીજોઈન ેપોતાના રોઝાને બાિતલ કર�, તો 

એન ે કફફારો લા� ુ પડશે, પણ એ મ�તે  તોડવાનો 

કફફારો છે, �ની વીગતો એના પકરણમા ંઆવશ.ે  

મસઅલદ ૧૬૮ર : અગર રોઝદેાર કોઈ 

અિવ�ાસપાત શખસની વાત ઉપર આઘાર રાખ ે ક� 

મગ�રબનો સમય થઈ ગયો છે, અન ેઈફતાર કર� લીએ, 

અન ે તયાર બાદ એન ે ખબર પડ� ક� મગ�રબનો  સમય 

દાખલ થયો જ ન હતો, અથવા એ િવષ ેશકમદં થાય, તો 
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એન ેકઝા સાથે કફફારો લા� ુપડશ.ે 

મસઅલદ ૧૬૮૩ : � શખસ પોતાનો રોઝો 

�ણી��ુન ે બાિતલ કય� હોય, અન ે ત ે બાદ ઝોહરથી 

પહ�લા ંયા પછ� સફર ઈખતીયાર કર� ક� �થી કફફારા લા� ુ

ન પડ�, તો એમ કરવાથી કફફારો માફ નહ� થાય, બલક� 

જો એને ઝોહરથી પહ�લા ંસફર કરવી પડ�, તો એનો પણ 

કફફારો લા� ુપડશ.ે 

મસઅલદ ૧૬૮૪ : અગર કોઈ શખસ 

�ણીજોઈને પોતાનો રોઝો બાિતલ કર�, અન ે તયાર બાદ 

કોઈ ઉઝર ઉપ�સથત થાય, �મક�, હયઝ, િનફાસની 
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હાલતમા ંદાખલ થાય, યા કોઈ બીમાર� નો ભોગ બને, તો 

અહવત ે�સુતહબ છે ક� કફફારો આપ.ે 

મસઅલદ ૧૬૮પ : અગર કોઈન ેખાતી હોય ક� 

પહ�લી માહ� �બુારક રમઝાન છે, ત ેછતાયં �ણી��ુને 

પોતાનો રોઝો બાિતલ કર�, અન ેતયાર બાદ ન�� થાય ક� 

એ તો શાબાનની છેલલી તાર�ખ હતી,તો એના ઉપર 

કફફારો વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૧૬૮૬ : અગર ઈનસાનને શક હોય ક� 

માહ� �બુારકની છેલલી તાર�ખ છે, યા શવવાલની પહ�લી 

છે, અન ે �ણી��ુન ેપોતાનો  રોઝો તોડ� નાખ,ે અન ે



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1491 

તયારબાદ ન�� થાય ક� શવવાલની પહ�લી હતી, તો તનેા 

ઉપર કફફારો વા�જબ નથી.  

મસઅલદ ૧૬૮૭ : અગર કોઈ રોઝદેાર શખસ 

માહ� રમઝાનમા ં પોતાની રોઝદેાર પતનીને સભંોગ માટ� 

મજ�રુ કર�, તો પોતાના રોઝાના કફફારા ઉપરાતં, 

એહતીયાતની �એ પતનીના રોઝાના કફફારા પણ આપશે. 

પણ જો પતની સભંોગ માટ� સમંત થઈ હોય, તો બનં ેઉપર 

કફફારો વા�જબ થશ.ે  

મસઅલદ ૧૬૮૮ : અગર કોઈ �ી પોતાના 

રોઝદેાર શવહરને સભંોગ માટ� મજ�રુ કર�, તો તનેા ઉપર 
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શવહરના રોઝાનો કફફારો વા�જબ નહ� થાય. 

મસઅલદ ૧૬૮૯ : અગર કોઈ રોઝદેાર માહ� 

રમઝાનમા ં પોતાની પતનીને સભંોગ માટ� મજ�રૂ કર�, 

અન ે સભંોગ દરમયાન પતનીની સમંતં થાય, તો 

એહતીયાત ેવા�જબની �એ ��ુુષ બ ેકફફારા આપશ.ે અને 

પતની એક કફફારો આપશ.ે 

મસઅલદ ૧૬૯૦ : અગર કોઈ રોઝદેાર માહ� 

રમઝાનમા ંપોતાની રોઝદેાર પતની સાથ ેએવી હાલતમા ં

સભંોગ કર� ક� પતની િનટદાવશ હોય, તો તનેા ઉપર એક 

કફફારો વા�જબ થશે; પણ પતનીનો રોઝો સહ�હ રહ�શે, 
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અન ેતનેા ઉપર કોઈ કફફારો વા�જબ નહ� થાય.  

મસઅલદ ૧૬૯૧ : અગર શવહર પતનીને યા 

પતની શવહરને સભંોગ િસવાય કોઈ એવા બી� કાયર માટ� 

મજ�રુ કર� ક� � રોઝાને તોડનાર છે, તો બનંમેાથંી કોઈ 

ઉપર કફફારો વા�જબ નહ� થાય.  

મસઅલદ ૧૬૯ર : � શખસ સફરના કારણે યા 

બીમાર�ના લીઘે રોઝો ન રાખયો હોય, તો પોતાની 

રોઝદેાર �ીન ેસભંોગ માટ� મજ�રૂ કર� શકશ ેનહ�. પણ 

જો મજ�રૂ કર�, તો પણ શવહર ઉપર કફફારો વા�જબ 

નથી. 
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મસઅલદ ૧૬૯૩ : કફફારાની અદાયગીમા ં

લાપરવાહ� ક� ઢ�લ ન કરવી જોઈએ, પણ તનેી �રંુત 

અદાયગી લા�ઝમ નથી. 

મસઅલદ ૧૬૯૪ : અગર કોઈ શખસ કફફારો 

વા�જબ થયા બાદ વષ� �ઘુી તનેી અદાયગી ન કર�, તો 

તમેા ંકોઈ ઉમરેો વઘારો થતો નથી. 

મસઅલદ ૧૬૯પ : � શખસ કફફારા પટે� સાઠ 

ફક�રોન ેજમાડવા માગંતો હોય, અન ેજો એ સાઠ ફક�રો 

સવ� મો�ૂદ હોય, તો દર�કન ેએક �દુથી વઘાર. અનાજ 

વીગેર� દઈ શકશે નહ�, એવી જ ર�તે એક જ ફક�રો એક 
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ટંકથી વઘાર� જમાડ�ન ે વધારાની ખચારએલી રકમને 

કફફારામા ં ગણી શકશે નહ�. અલબત એક ફક�રના 

પ�રવારની �ુદ� �ુદ� વય�કતન ે એક એક �દુ અનાજ 

આપી શક� છે, ચાહ� એ વય�કત સગીર વયની હોય. 

મસઅલદ ૧૬૯૬ : � શખસ માહ� રમઝાનના 

રોઝાની કઝા રાખી હોય, અન ે �ણીજોઈને ઝોહર બાદ 

એ�ુ ંકાયર ��મ આપે ક� � રોઝાને બાિતલ કર� છે, તો 

તનેા ઉપર વા�જબ છે ક� દસ ફક�રોન ે દર�કને એક �દુ 

અનાજ આપ.ે અન ેજો તમે ન કર� શકતો હોય, તો તણ 

�દવસ રોઝા રાખ.ે 
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તે સજંોગોમા ંમાત રોઝાની કઝા વા�જબ છે 

મસઅલદ ૧૬૯૭ : ઉપરોકત દશારવલેા સજંોગો 

િસવાય, અ�કુ એવા સજંોગો છે ક� �મા ઈનસાન ઉપર 

ફકત રોઝાની કઝા વા�જબ છે, અન ેકફફારો લા� ુપડતો 

નથી. 

(૧) અગર માહ� રમઝાનની રાતમા ં જનાબતની 

હાલતમા ં હોય, અન ે મસઅલા નબંર ૧૬૩૯મા ં

જણાવયા �જુબ �બુહ� સા�દક �ઘુી ��તૃ ન 

થાય; 

(ર) અગર કોઈ શખસ રોઝાને બાિતલ કરનાર 
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કોઈ અમલ ન બ�વી લાવ,ે પર�ુ ં રોઝાની 

િનયયત ન કર�, અથવા ર�યાકાર�નો રોઝો રાખે, 

અથવા એવો ઈરાદો કર� ક� રોઝો નહ� રાખ,ે 

અથવા ઈરાદો ઘરાવ ેક� રોઝો તોડનાર કોઈ કાયર 

કરશ,ે તો એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� એ �દવસની 

કઝા આપે; 

(૩) અગર માહ� રમઝાનમા ં�સુલ ેજનાબત �લૂી 

�ય, અન ેજનાબતની હાલતમા ંએક યા એકથી 

િવશષે રોઝાઓ રાખ;ે 

(૪) અગર માહ� રમઝાનમા ંતપાસ કયાર િવના ક� 
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�બુહ� સા�દકનો સમય થઇ ગયો છે ક� નહ�,  

રોઝાન ેબાિતલ કરનાર કાયર કર�, અન ેતયાર બાદ 

ખબર પડ� ક� સમય દાખલ થઈ ગયો હતો, તો 

એહતીયાત છે ક� એ �દવસે, �ુરબતની િનયયતથી 

રોઝો તોડનાર તમામ કાય�થી પરહ�ઝ કર�, અને 

એ �દવસની રોઝાની કઝા આપ.ે 

(પ) અગર  કોઈના કહ�વાથી ક� �બુહ સા�દક થઈ 

નથી, કોઈ શખસ રોઝાન ેતોડનાર અમલ બ�વી 

લાવે, અન ે તયાર બાદ �ણ થાય ક� સવાર થઈ 

ગઈ હતી; 
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(૬) અગર કોઈ કહ� ક� �બુહ સા�દકનો સમય થઈ 

ગયો છે, પણ ઈનસાન તનેી વાત ઉપર ભરોસો ન 

કર�, અથવા એમ સમ� ક� મશકર� કર� રહો છે , 

અન ે પોત ે તહેક�ક કયાર િવના રોઝાન ેબાિતલ  

કરનાર કોઈ કાયર કર�, અન ેજો તયાર પછ� ખબર 

પડ� ક� �બુહ� સા�દકનો સમય થઈ ગયો હતો; 

(૭) અગર કોઈ �ઘળો યા કોઈ એવો મા�ર 

શખસ બી�ના કહ�વા ઉપર એવો ભરોસો રાખતો 

હોય ક� � ભરોસો શર�અતની �એ તનેા માટ� 

�ુજજત હોય, અન ેએ �જુબ અમલ કર� ઇફતાર 
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કયાર બાદ એન ે�ણ થાય ક� મગ�રબનો વખત 

દાખલ થયો ન હતો; 

(૮) અગર કોઈન ેખાતી અથવા ઈ�તમનાન હોય 

બ ેમગ�રબનો સમય થઈ ગયો છે, અન ેઈફતાર 

કયાર બાદ એને �ણ થાય ક� સમય થયો ન હતો, 

તો માત કઝા આપ.ે પણ જો હવામાનમા ં

ઘરેાયલેા ંવાદળા ંવગેર�ને કારણે એ�ુ ં�મુાન થ�ુ ં

હોય તો કઝા�ુ ંવા�જબ હો�ુ ંએહતીયાતની �એ 

છે. 

(૯) અગર કોઈ શખસ ્યાસને કારણ ેકોગળા કર�, 
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એટલ ે ક� મોઢામા ં પાણી ફ�રવે, અન ે

બઈેખતીયાર�થી પાણી ગળામા ં ઉતર� �ય, તો 

રોઝાની કઝા આપશ.ે એવી જ ર�તે જો એ 

કોગળા વા�જબ નમાઝ િસવાયના વ� માટ� 

કરતો હોય, અન ેપાણી બઈેખતીયાર�ની હાલતમા ં

ગળાથી નીચ ેઉતર� તો એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� 

કઝા આપ.ે 

પણ અગર કોઈ શખસ �લૂી �ય ક� રોઝાની 

હાલતમા ં છે, અન ે પાણી ગળાથી નીચે ઉતાર� 

લીએ, તો કઝા નથી. એવી જ ર�તે ્યાસ 
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િસવાયના સજંોગમા ં જયા ં કોગળા ં �સુતહબ છે, 

�મક� ��ુ કરતી વળેા, તયાર� કોગળા કરતી વળેા 

બઈેખતીયાર�થી પાણી ગળાની નીચ ેઉતર� �ય 

તો કઝા નથી. 

(૧૦) અગર કોઈ શખસ જબરદસતીને વશ થઈ, 

યા મજ�રૂ�ન ેકારણ,ે યા તક�યયાન ેલીઘ ેઈફતાર 

કર� લીએ, તો કઝા આપવી લા�ઝમ છે, પણ 

કફફારો લા� ુપડશ ેનહ�. 

મસઅલદ ૧૬૯૮ : અગર કોઈ શખસ પાણી 

િસવાય કોઈ બી� વસ� ુમોઢામા ં�કૂ�, અન ેએ 
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બઈેખતીયાર�ની હાલતમા ંગળાની નીચ ેઉતર� �ય, 

અથવા અગર એ નાક વાટ� પાણી લીએ, અન ે

બઈેખતીયાર�મા ંએ પાણી ગળા �ધુી આવીન ેઉતર� �ય, 

તો તનેા ઉપર કઝા વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૧૬૯૯ : રોઝદેાર માટ� વ� ુ પડતા 

કોગળા કરવા મક�હ છે, અન ે કોગળા કયાર પછ� �ુકં 

ગળાની નીચ ે ઉતારવા માગંતો હોય તો બહેતર છે ક� 

પહ�લા તણ વાર બહાર � ૂકં�. 

મસઅલદ ૧૭૦૦ : અગર ઈનસાનને ખાતી હોય, 

અથવા એવો �મુાન રહ� ક� કોગળા ંકરવાથી બઈેખતીયાર 
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પાણી ગળા  નીચ ે ઉતર� જશ,ે તોએવા શખસ ે કોગળાથી 

પરહ�જ કરવી જોઈએ. એ પમાણ ેજો એ �ણતો હોય ક� 

કોગળા ંકરવા જતા ં�લૂથી એ પાણી ગળામા ંઉતર� જશે. 

તો એહતીયાતે વા�જબ છે ક� પરહ�ઝ કર�. 

મસઅલદ ૧૭૦૧ : અગર માહ� રમઝાનમા ંકોઈ 

શખસ �રૂ� તહેક�ક કયાર બાદ ન�� નકર� શ�ો હોય  ક� 

�બુહ સા�દકનો સમય દાખલ થયો છે નહ�, અન ે રોઝો 

તોડનાર કોઈ અમલ બ�વી લાવયા બાદ એન ે�ણ થાય 

ક� સમય દાખલ થઈ �કૂયો હતો, તો તનેા ઉપર રોઝાની 

કઝા લા�ઝમ નથી. 
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મસઅલદ ૧૭૦ર : અગર ઈનસાનને શક હોય ક� 

મગ�રબનો સમય દાખલ  થઈ ગયો છે ક� નહ�, તો એ 

�સથિતમા ંએ ઈફતાર નહ� કર� શક�. પણ જો એન ેશક હોય 

ક� �બુહ સા�દક થઈ છે ક� નહ� તો તહેક�ક કયાર પહ�લા ંપણ 

એ રોઝાન ેતોડનાર અમલ ��મ આપી શક� છે. 
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કઝા રોઝાના એહકામ 

મસઅલદ ૧૭૦૩ : અગર કોઈ દ�વાનો શખસ  

સાજો થઈ �ય, તો દ�વાનગીની હાલતમા ં � રોઝાઓ 

રહ� ગયા હોય તનેી કઝા તનેા ઉપર વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૧૭૦૪ : અગર કોઈ કા�ફર �સુલમાન 

થાય, તો �ુફરની હાલતમા ં � રોઝાઓ રાખયા ન હોય, 

તનેી કઝા તનેા ઉપર વા�જબ નથી. પરં� ુ અગર કોઈ 

�સુલમાન કા�ફર થઈ �ય, અન ેપાછો �સુલમાન થાય, 

તો જયાર� કા�ફર હતો તયાર� �કૂ�લા રોઝાઓની કઝા તનેા 

ઉપર વા�જબ છે. 
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મસઅલદ ૧૭૦પ : � રોઝાઓ ઈનસાનને મસતી 

અન ેનશામા ં��ૂા હોય, તનેી કઝા વા�જબ છે. િસવાય ક� 

એ ક�ફ ક� નશો ઈલાજ માટ� આપલેી દવાના કારણ ેહોય. 

મસઅલદ ૧૭૦૬ : અગર કોઈ શખસે ઉઝરને 

કારણ ેઅ�કુ રોઝાઓ ન રાખયા હોય, અન ેઆગળ જતા ં

એન ે એ િવષે શક થાય ક� ઉઝર ક�ટલા �દવસ પછ� 

બરતરફ થયો હતો, તો વ� ુ સખંયા ઉપર, યા વઘાર� 

�દવસો ઉપર �મુાન કર�ુ ંવા�જબ નથી. દાખલા તર�ક�, 

અગર કોઈ શખસ ેમાહ� રમઝાનથી પહ�લા સફર કર� હોય. 

અન ેહવ ેતનેે શક ઉપ�સથત થાય  ક� પાચંમી રમઝાનના 
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પાછો આવયો હતો ક� છઠ�; અથવા માહ� રમઝાનની છેલલી 

તાર�ખોમા ં �સુાફર� કર� હોય, અન ે માહ� રમઝાન બાદ 

પાછો આવયો હોય, પણ એને શક હોય ક� રપમી તાર�ખ ે

�સુાફર� કર� હતી ક� ર૬મી તાર�ખ,ે તો બનં ે સજંોગમા ં

ઓછ� સખંયા કરાર દઈન ેપાચં રોઝાઓની કઝા આપશે, 

અગરચ ેએહતીયાતે �સુતહબ છે ક� વ� ુસખંયાની એટલ ેક� 

છ રોઝાની કઝા આપ.ે 

મસઅલદ ૧૭૦૭ : અગર કોઈ શખસ ઉપર 

એકથી વ� ુરમઝાન મ�હનાઓની કઝા બાક� હોય, તો તે 

મ�હનાઓમાથંી �ની કઝા શ� કરવા ઘાર�, એ કર� શક� છે. 
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પણ જયાર� છેલલા માહ� રમઝાનના કઝા રોઝાઓનો સમય 

તગં હોય, �મક�, છેલલા માહ� રમઝાનના પાચં રોઝાઓ 

કઝા હોય અન ેસામ ેમાહ� રમઝાનને પાચં જ �દવસ બાક� 

હોય, તયાર� બહેતર છે ક� છેલલા રમઝાનની કઝા પહ�લા ં

આપ.ે 

મસઅલદ ૧૭૦૮ : અગર કોઈ શખસ ઉપર 

અનકે માહ� રમઝાનની કઝા બાક� હોય, અન ે કઝા 

રોઝાઓ રાખતી વળા િનયયતમા ં�અુયયન ન કર� ક� �ા 

માહ� રમઝાનની કઝા આપી રહો છે; તો એ છેલલા માહ� 

રમઝાનની કઝા તર�ક� ગણવામા ંનહ� આવે. 
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મસઅલદ ૧૭૦૯ : માહ� રમઝાનના રોઝાની 

કઝા આપનાર શખસ અગર ઝોહરની પહ�લા પોતાનો રોઝો 

તોડવા માગે, તો તોડ� શક� છે. પણ જો કઝા રોઝાઓનો 

સમય તગં હોય, તો બહેતર છે ક� રોઝાન ેબાિતલ ન કર�. 

મસઅલદ ૧૭૧૦ : અગર કોઈ શખસ મયયીત 

વતી ઈ�રાના રોઝા રાખતો હોય, તો બહેતર છે ક� ઝોહર 

બાદ રોઝાન ેબાિતલ ન કર�.  

મસઅલદ ૧૭૧૧ : અગર કોઈ શખસ ેબીમાર�, 

હયઝ યા િનફાસન ેકારણ ેમાહ� રમઝાનમા ંરોઝા ન રાખયા 

હોય, અન ેકઝા આપવાનો મૌકો મળે એથી પહ�લા �જુર� 
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�ય, તો એના ઉપર રોઝાની કઝાઓ વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૧૭૧ર : અગર કોઈ શખસ ેબીમાર�ને 

કારણ ેમાહ� રમઝાનમા ંરોઝાઓ ન રાખયા હોય, અન ેએ 

બીમાર� આવતા માહ� રમઝાન �ઘુી લબંાય, તો તનેા 

ઉપર �કૂ�લા રોઝાઓની કઝા વા�જબ  નથી. પણ દર�ક 

રોઝાન ેબદલે એક �દુ .પોણો �કલો. અનાજ, �મક�, ઘઉ, 

જવ, ક� રોટલીઓ, �સુતહ�ક ફક�રન ેઆપ�ુ ંજોઈએ. 

પણ જો બીમાર� િસવાય કોઈ બી� ઉઝરને 

કારણ ે માહ� રમઝાનમા ં રોઝા ન રાખયા હોય, �મક� 

�સુાફર�ન ેલીઘે રોઝા ન રાખી શ�ો હોય, અન ેએ ઉઝર 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1512 

આવતા માહ� રમઝાન �ઘુી કાયમ રહ�, તો �કૂ�લા 

રોઝાઓની કઝા આપવી પડશ;ે ઉપરાતં એહતીયાત ે

વા�જબની �એ દર�ક �કૂ�લા રોઝાન ે બદલ ે એક �દુ 

અનાજ ફક�રન ેઆપશ.ે 

મસઅલદ ૧૭૧૩ : અગર કોઈ શખસ ેબીમાર�ન ે

કારણ ેમાહ� રમઝાનમા ંરોઝાઓ ન રાખયા હોય, અન ેમાહ� 

�બુારક રમઝાન બાદ એ સાજો થઈ �ય, પણ કોઈ 

બીજો ઉઝર ઉપ�સથત થતા ંઆવતા માહ� રમઝાન �ઘુી 

કઝા રોઝા ન રાખી શક�, તો એ �કૂ� આપલેા રોઝાઓની 

કઝા વા�જબ રહ�શ,ે એવી જ ર�ત ેઅગર કોઈ શખસ ેઅનય 
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ઉઝરન ેકારણે માહ� રમઝાનમા ંરોઝા ન રાખયા હોય, અન ે

માહ� રમઝાન બાદ એ ઉઝર �ૂર થઈ �ય, પણ આવતા 

માહ� રમઝાન �ઘુી બીમાર�ન ેલીઘ ે કઝા રોઝા ન રાખી 

શક�, તો પણ કઝા રોઝાઓ વા�જબ રહ�શે; અને 

એહતીયાત ેવા�જબની �એ દર�ક �કૂ�લા રોઝા બદલે એક 

�દુ અનાજ ફક�રન ેઆપશ.ે 

મસઅલદ ૧૭૧૪ : � શખસે કોઈ ઉઝરને કારણે 

માહ� રમઝાનમા ં રોઝાઓ ન રાખયા હોય, અન ે માહ� 

રમઝાન બાદ એ ઉઝર બરતરફ થઈ �ય, ત ે છતાયં 

�ણીજોઈને આવતા માહ� રમઝાન �ઘુી કઝા ન આપે, તો 
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એ રોઝાઓની કઝા વા�જબ રહ�શ,ે અન ેદર�ક રોઝા બદલ 

એક �દુ અનાજ ફક�રન ેઆપશ.ે 

મસઅલદ ૧૭૧પ : � શખસ રોઝાની કઝા 

આપવામા ં એટલી લાપરવાહ� અન ે ઢ�લ કર�, ક� સમય 

તગં થઈ �ય, અન ે એ તગં  સમય દરમયાન ઉઝર 

ઉપ�સથત થાય, તો એ શખસ ઉપર કઝા વા�જબ રહ�શે, 

અન ેએહતીયાત છે ક� દર�ક રોઝા બદલ એક �દુ અનાજ 

ફક�રન ેઆપશે. 

એવી જ ર�ત ેઅગર ઉઝર બરતરફ થયા ગયા 

બાદ એણ ે િનણરય લીઘો હોય ક� કઝા આપશે, પણ કઝા 
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આપ ે એથી પહ�લા ં સમયની તગંી દરમયાન ઉઝર 

ઉપ�સથત થાય, તો એજ �ુકમ લા�ુ ંપડશ.ે 

મસઅલદ ૧૭૧૬ : અગર કોઈ શખસની બીમાર� 

વષ� �ઘુી લબંાય, તો જયાર� સાજો થાય તયાર� તનેા ઉપર 

છેલલા માહ� �બુારક રમઝાનના રોઝાની કઝા વા�જબ છે 

અન ેએ પહ�લાનંા વષ�મા ં�ટલા રોઝા �કૂવા પડયા હોય, 

ત ેદર�ક બદલ એક �દુ અનાજ ફક�રન ેઆપશ.ે 

મસઅલદ ૧૭૧૭ : � શખસ ઉપર વા�જબ હોય 

ક� દર�ક રોઝાન ેબદલ ેએક �દુ અનાજ ફક�રન ેઆપ,ે એ 

એકથી વ� ુ�દવસનો કફફારો એક જ ફક�રન ેદઈ શક� છે. 
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મસઅલદ ૧૭૧૮ : અગર કોઈ શખસે અનકે 

વષ�ના માહ� રમઝનાની કઝાઓ આપવામા ં ઢ�લ કર� 

હોય, તો તનેા ઉપર વા�જબ છે ક� એ સવ� રોઝાઓની કઝા 

આપે, ત ેસાથે પહ�લા ંવષરમા ંમાહ� રમઝાનના �ટલા કઝા 

રોઝાઓની ઢ�લ થઈ હોય, ત ે દર�ક બદલ એક �દુ 

અનાજ ફક�રન ેઆપ.ે એ પછ�ના વષ�ની કઝામા ં� ઢ�લ 

થઈ હોય, ત ેબદલ કાઈં દ��ુ ંવા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૧૭૧૯ : � શખસે �ણી��ુને માહ� 

રમઝાનના રોઝા ન રાખયા હોય, તનેા ઊપર �કૂ�લા 

રોઝાઓની કઝા વા�જબ છે; ઉપરાતં દર�ક �કૂ�લા રોઝા 
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બદલ વા�જબ છે ક� બ ે મ�હના રોઝા રાખે, યા સાઈંઠ 

ફક�રોન ે જમાડ�, યા એક �લુામન ે આઝાદ કર� અન ે જો 

આવતા માહ� રમઝાન �ઘુી રોઝાની કઝા ન આપે, તો 

એહતીયાત ે વા�જબની �એ દર�ક રોઝા બદલ એક �દુ 

અનાજ કફફારા �પ ેપણ આપશે. 

મસઅલદ ૧૭ર૦ : અગર કોઈ શખસ �ણી 

જોઈને માહ� રમઝાનના રોઝા ન રાખે, અન ે �દવસ 

દરમયાન અનકેવાર �ીસભંોગ યા ઈ�સતમના કર�, તો 

અકવાની �એ તનેા ઉપર એકથી વ� ુકફફારો લા� ુનહ� 

પડ�. એવી જ ર�ત ેજો કોઈ બીજો એવો  અમલ વારંવાર 
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બ�વી લાવે ક� � રોઝાન ે તોડ� છે, �મક� અનકેવાર 

ખોરાક ખાય, તો પણ એક જ કફફારો કાફ� છે. 

મસઅલદ ૧૭ર૧ : બાપના �જુર� ગયા બાદ 

મોટા �દકરા ઉપર બાપના કઝા રોઝાઓ એહતીયાતે 

વા�જબની �એ વા�જબ છે, �નો ્લુાસો મસઅલો 

૧૩૯૯મા ંઆપવામા ંઆવયો છે. 

મસઅલદ ૧૭રર : અગર માહ� રમઝાનના 

રોઝાઓ િસવાય કોઈ બી� વા�જબ રોઝાની કઝા બાપ 

ઉપર રહ� ગઈ હોય, �મક� નઝરનો રોઝો બાપ ેન રાખયો 

હોય, તો એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� મોટો �દકરો એની 
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કઝા આપ.ે પણ જો બાપ ે કોઈ મયયત વતી રોઝા 

રાખવાની ઉજરત લીઘી હોય, અન ે એ રોઝા ન રાખયા 

હોય, તો મોટા �દકરા ઉપર એ રોઝાની કઝા વા�જબ નથી. 
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�સુાફરના રોઝાના એહકામ 

મસઅલદ ૧૭ર૩ : � �સુાફર ઉપર વા�જબ 

હોય ક� ચાર રકાતવાળ� નમાઝો કસર પડ�, ત ે �સુાફર� 

રોઝા ન રાખવા જોઈએ. પણ � �સુાફર� માટ� �રૂ� 

નમાઝનો �ુકમ હોય, �મક� શખસનો ઘઘંો �સુાફર� હોય, 

અથવા હરામ સફર કર� રહો હોય, તો તવેા �સુાફર ઉપર 

રોઝો રાખવો વા�જબ છે. 

મસઅલદ ૧૭ર૪ : માહ� રમઝાન દરમયાન સફર 

કરવી �ઈઝ છે, પણ રોઝાથી ભાગવાની િનયયત હોય તો 

સફર કરવી મક�હ છે. એવી જ ર�ત ે માહ� રમઝાનની 
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ચોવીસ તાર�ખ પહ�લા ંસામાનય �સુાફર� કરવી મક�હ છે; 

પણ હજ, ઉમરા માટ� યા કોઈ જ�રત ઉપ�સથત થતા ંસફર 

કરવી મક�હ નથી. 

મસઅલદ ૧૭રપ : માહ� રમઝાનના રોઝાઓ 

િસવાય અગર કોઈ �અુયયન �દવસનો રોઝો કોઈ શખસ 

ઉપર વા�જબ હોય, �મક� એ રોઝો ઈ�રા યા એવા કોઈ 

કારણ ેવા�જબ થયો હોય, અથવા એઅતકેાફના તી� 

�દવસનો રોઝો હોય, તો એ �દવસ ેએ �સુાફર� નહ� કર� 

શક� અન ે જો સફરમા ં હોય, તો જો �મુક�ન હોય તો એ 

જગયાએ દસ �દવસ રોકાવાની િનયયત કર�, અન ે એ 
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�દવસ ેરોઝો રાખ.ે 

પણ જો એ રોઝો નઝરને કારણ ેવા�જબ થયો 

હોય, તો એ �દવસે સફર કરવી �ઈઝ છે, અન ેસફરમા ં

હોય તો દસ �દવસ રોકવવાની િનયયત કરવી વા�જબ 

નથી. જો ક� બહેતર છે ક� ઈનસાન લાચાર ન થાય તયા ં

�ઘુી સફર ન કર�, અન ેજો સફરમા ંહોય તો દસ �દવસ 

રોકવવાની િનયયત કર�. 

મસઅલદ ૧૭ર૬ : અગર કોઈ �સુતહબ રોઝો 

રાખવાની નઝર કર�, અન ેએ માટ� કોઈ �દવસ �અુયયન 

કર�, તો સફરમા ંએ �સુતહબ રોઝો નહ� રાખી શક�.પણ જો 
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એમ નઝર કર� હોયક� ફલાણે �દવસ ેસફરમા ંરોઝો રાખશે, 

તો પછ� સફરમા ંએ રોઝો વા�જબ થશ.ે એવી જ ર�ત ેજો 

એમ નઝર કર� હોય ક� ચો�સ �દવસ ેરોઝો રાખશે, ચાહ� 

એ �સુાફર�મા ંહોય ક� ન હોય, તો એ �દવસ ે�સુાફર�મા ં

હોવા છતાય રોઝો રાખશે. 

મસઅલદ ૧૭ર૭ : મદ�ન ે�નુવવરામા ંપોતાની 

હાજત તલબ કરવા માટ� �સુાફર તણ �દવસના �સુતહબ 

રોઝાઓ રાખી શક� છે, અન ેએ એહતીયાત છે ક� એ તણ 

�દવસો �ઘુવાર, ��ુવાર અન ે�કુવાર હોય. 

મસઅલદ ૧૭ર૮ : � શખસ ન �ણતો હોય ક� 
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�સુાફર�મા ં રોઝો બાિતલ છે, અન ે સફરમા ં રોઝો રાખી 

લીએ, તો જો રોઝા દરમયાન એન ેમસઅલાની ખબર પડ� 

તો રોઝો બાિતલ થશ ેપણ જો મગ�રબ �ઘુી એણ ે�ણ ન 

થાય, તો એનો રોઝો સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧૭ર૯ : અગર કોઈ શખસ �લૂી �ય 

ક� પોતે સફરમા ં છે, અથવા મસઅલો �લૂી �યક� 

�સુાફર�મા ંરોઝો રાખવો બાિતલ છે, અને સફર દરમયાન 

રોઝાઓ રાખ ેતો એ રોઝાઓ બાિતલ ગણાશે. 

મસઅલદ ૧૭૩૦ : અગર રોઝદેાર ઝોહર બાદ 

સફર કર� તો એહતીયાતનેી �એ પોતાનો રોઝો �રૂો કરશ;ે 
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અન ેજો ઝોહર પહ�લા ંસફર કર�, અન ેજો આગલી રાતે 

સફરની િનયયત કર� હોય, તો એ �દવસ ેરોઝો નહ� રાખી 

શક�. બલક� જો આગલી રાત ેસફરની િનયયત ન કર� હોય, 

તો પણ એહતીયાતની �એ એ �દવસ ે રોઝો નહ� રાખી 

શક�. પણ દર�ક સજંોગમા ં હદે તરખ્સુ �ઘુી પહ�ચયા 

પહ�લા ં કોઈ એવો અમલ બ�વી લાવી નહ� શક� ક� � 

રોઝાન ે બાિતલ કર� છે, નહ�તર એના ઉપર કફફારો 

વા�જબ થશ.ે 

મસઅલદ ૧૭૩૧ : અગર કોઈ �સુાફર માહ� 

રમઝાનમા ં�બુહ� સા�દક પહ�લા ંસફરમા ંહોય, યા એ રોઝા 
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રાખયા પછ� સફર કર�, અન ેઝોહર પહ�લા ંપોતાન ેવતન 

પહ�ચી �ય, યા એવી જગયાએ પહ�ચ ેક� જયા ંદસ �દવસ 

રોકાવવાનો ઈરાદો રાખતો હોય, તો અગર રોઝો તોડનાર 

કોઈ કાયર બ�વી લાવયો ન હોય, તો એ �દવસ ે રોઝો 

રાખવો વા�જબ છે. પણ જો રોઝો તોડનાર કાયર ��મ 

આપી �કૂયો હોય, તો એ �દવસે રોઝામા ં રહ��ુ ંવા�જબ 

નથી. 

મસઅલદ ૧૭૩ર : અગર �સુાફર ઝોહર બાદ 

પોતાના વતન પર પહ�ચે, અથવા એવા સથળે પહ�ચ ેક� 

જયા ંદસ �દવસ રોકાવવાનો ઈરાદો રાખતો હોય, તો એ 
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�દવસ ેરોઝો નહ� રાખી શક�. 

મસઅલદ ૧૭૩૩ : � માણસ સફરને કારણ ેયા 

કોઈ બી� ઉઝરને લીઘ ેમાહ� રમઝાનમા ંરોઝા રાખી ન 

શક�, તનેા માટ� �દવસ દરમયાન �ીસભંોગ મક�હ છે, 

એવી જ ર�ત ેપટે ભર� ખા�ુ,ં પી�ુ ંપણ મક�હ છે. 
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� લોકો ઊપર રોઝા વા�જબ નથી 

મસઅલદ ૧૭૩૪ : � શખસ ઘડપણન ેકારણે યા 

અસહ તકલીફ અન ેઝહેમતને લીઘ ેરોઝા ન રાખી શકતો 

હોય, તનેા ઉપર રોઝો રાખવો વા�જબ નથી. પણ અસહ 

તકલીફન ે કારણ ે રોઝો ન રાખનાર ઉપર વા�જબ છે ક� 

દર�ક રોઝા બદલ એક �દુ અનાજ, �મક� ઘ�, જવ યા 

રોટલીઓ વીગેર� ફક�રન ેઆપ.ે 

મસઅલદ ૧૭૩પ : � શખસ ઘડપણને કારણે 

રોઝા ન રાખયા હોય, ત ેઅગર માહ� રમઝાન બાદ કોઈ 

સમયે રોઝા રાખવા સશકત હોય, તો એહતીયાતે �સુતહબ 
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છે ક� રોઝાઓની કઝા આપ.ે 

મસઅલદ ૧૭૩૬ : � શખસન ે વ� ુ પડતી 

્યાસની બીમાર� હોય, ક� �ન ેકારણ ેએ ્યાસ સાખંી ન 

શક�, અથવા વ� ુપડતી ઝહેમત થતી હોય, તો તનેા ઉપર 

રોઝો વા�જબ નથી, પણ વ� ુપડતી ઝહેમત થતી હોય, 

તો દર�ક રોઝા બદલ ે એક �દુ અનાજ ફક�રન ે દ�� ુ

જોઈએ, એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� જ�રતથી વ� ુપાણી ન 

પીએ, અન ેજો આગળ જતા એવો સજંોગ થાય ક� રોઝો 

રાખી શક�, તો એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� કઝા આપ.ે 

મસઅલદ ૧૭૩૭ : � હામલેા ઓરત માટ�  
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બાળકન ેજનમ આપવાનો સમય ન�ક હોય, અન ેરોઝાથી 

એન ે અથવા એના હમલને �કુસાન પહોચવાનો સભંવ 

હોય, તનેા ઉપર રોઝો વા�જબ નથી. અને એ દર�ક રોઝા 

બદલ ફક�રને એક �દુ અનાજ આપશે. ઉપરાતં બનં ે

સજંોગમા ંએ �કૂ�લા રોઝાઓની કઝા પણ આપશે. 

મસઅલદ ૧૭૩૮ : � ઓરત બચચાને 

ઘવરાવતી હોય, ચાહ� એ માતા હોય, યા ઉજરત લઈ ક� 

ઉજરત વગર �ૂઘ પીવડાવનાર અનય �ી હોય, અન ેએને 

�ૂઘ ઓ� ં આવ�ુ ં હોય, તો જો રોઝાને કારણ ે એન ે યા 

બચચાન ે�કુસાન થ�ુ ંહોય, તો એના ઉપર રોઝા વા�જબ 
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નથી. પણ દર�ક �કૂ� આપલેા રોઝા બદલ ફક�રન ેએક 

�દુ અનાજ આપશ.ે ઉપરાતં બનં ેસજંોગમા ંરોઝાની કઝા 

પણ આપશે. 

પરં� ુએહતીયાતે વા�જબની �એ આ �ુકમ ફકત 

એવા સજંોગમા ં લા�ુ ં પડ� છે ક� જયાર� બચચાન ે �ૂઘ 

પીવડાવવાનો એ એક જ રસતો હોય. પણ જો બીજો એવો 

ઉપાય હોય, �મક� અનકે �ીઓ એ બચચાન ે �ૂઘ 

પીવડાવવામા ંશીરકત કર�, તો પછ� આ �ુકમ�ુ ંસા�બત 

હો�ુ ંઈશકાલથી ખાલી નથી. 
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ચાદં સા�બત થવાની ર�તો 

મસઅલદ ૧૭૩૯ : મ�હનાની પહ�લી તાર�ખ 

ચાર ર�ત ેસા�બત થશે :  

(૧) જયાર� ઈનસાન પોત ેચાદં �ુએ: 

(ર) જયાર� લોકોનો એક સ�હુ કહ� ક� તઓે એ 

ચાદં જોયો છે, પણ તમેા ંએ શરત છે ક� તમેના 

કહ�વાથી યક�ન ક� ઈ�તમનાન પદેા થાય. એવી જ 

ર�ત ે દર�ક એ વસ� ુ ક� �ન ે કારણ ે યક�ન ક� 

ઈ�તમનાન હાિંસલ થાય; 

(૩) જયાર� બ ેઆદ�લ ��ુષો એમ ગવાહ� આપ ેક� 
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તઓે એ રાતે  ચાદં જોયો હતો. પણ ચાદંના 

વણરનમા ં બ ે વચચ ે તફાવત હોય, તો મ�હનાની 

પહ�લી તાર�ખ સા�બત નહ� થાય. 

અન ેજો એ બે આદ�લોની ગવાહ� સામ ેસપપટ યા 

��ૂચત િવરોધ હોય, �મક�, શહ�રના એક સ�હુ� 

ચાદં જોવાની કોિશશ કર� હોય, અન ે એ બે 

આદ�લો િસવાય કોઈએ ચાદં જોયા હોવાનો દાવો 

ન કય� હોય, અથવા એક ગીરોહ� ચાદં જોવાની 

કોશીષ કર� હોય, અન ે એ બ ે આદ�લો િસવાય 

કોઈ ચાદં જોયાનો દાવો ન કર�, હાલાક� એ 
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ગીરોહમા ંબી� એવા બ ેઆદ�લો એમના �વા જ 

�ણકાર અન ે �ણુો ધરાવનાર મો�ૂદ હોય, તો 

એવા સજંોગોમા ંએ બ ેઆદ�લોની ગવાહ� માનય 

નહ� રહ�. 

(૪) જયાર� માહ� શાબાનની પહ�લી તાર�ખથી તીસ 

�દવસ �રૂા ં થઈ �ય તયાર� માહ� રમઝાનની 

પહ�લી તાર�ખ સા�બત થશ;ે એવી જ ર�ત ેમાહ� 

રમઝાનની પહ�લી તાર�ખથી તીસ �દવસ પસાર 

થઈ જતા ંશવવાલની પહ�લી તાર�ખ સા�બત થઈ 

જશ.ે 
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મસઅલદ ૧૭૪૦ : હાક�મ ે શરઅના �ુકમથી 

મ�હનાની પહ�લી તાર�ખ સા�બત થતી નથી, અન ેએ િવષે 

એહતીયાત કર�ુ ંબહેતર છે. 

મસઅલદ ૧૭૪૧ : ન�ુમીઓની આગાહ�થી ક� 

ભિવપયવાણીથી મ�હનાની પહ�લી તાર�ખ સા�બત નહ� 

થાય. પણ જો ઈનસાનને એમની ગણતીથી યક�નક� 

ઈ�તમનાન હાિંસલ થાય, તો ત ે �જુબ અમલ કરવો 

જોઈએ. 

મસઅલદ ૧૭૪ર : ચાદં અગર �ચો હોય, 

અથવા આથમવામા ં મો�ુ ં થાય, તો એથી એમ સા�બત 
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નહ� થાય ક� ગઈ રાત ચાદં રાત હતી. એ પમાણે ચાદંની 

આસપાસ ફર� ુ ંતજે�ુ ંવ�ુરળ દ�ખાય, તો એમ નહ� કહ� 

શકાય ક� ગઈ રાતનો ચાદં છે. 

મસઅલદ ૧૭૪૩ : અગર કોઈ શખસ માટ� માહ� 

રમઝાન સા�બત ન થાય, અન ે એ રોઝો ન રાખ,ે અન ે

તયાર બાદ સા�બત થાય ક� મ�હનાની પહ�લી તાર�ખ હતી. 

તો એના ઉપર એ �દવસની કઝા વા�જબ છે. 

મસઅલદ ૧૭૪૪ : અગર એક શહ�રમા ં ચાદં 

સા�બત થાય, તો �ટલા શહર�ની �રિતજ  એ શહ�રની 

�રિતજ સાથ ે હરોળમા ં હોય, તયા ં પણ ચાદં સા�બત 
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ગણાશ.ે �રિતજ�ુ ંએક હો�ુ ંક� હરોળમા ંહોવાનો અથર આ 

મસઅલામા ંએ છે ક� અગર એક શહ�રમા ંચાદં દ�ખાય તો 

બી� શહ�રમા,ં જો કોઈ �તરાય ન હોય, તો ચાદંની 

�અયત થઈ શક�. 

મસઅલદ ૧૭૪પ : ટ�લીગામથી મ�હના ની 

પહ�લી તાર�ખ ેસા�બત નહ� થાય, િસવાય ક� ઈનસાનને 

ખાતી હોય ક� ટ�લીગામ બે આદ�લોની સારી ઉપર યા 

બી� શરઈ મોઅતબર ર�ત ઉપર આઘાર રાખીને  

કરવામા ંઆવયો છે. 

મસઅલદ ૧૭૪૬ : જયાર� ઈનસાનને ખબર ન 
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હોય ક� માહ� રમઝાનનો છેલલો �દવસ છે ક� માહ� 

શવવાલનો પહ�લો છે, તયાર� એ �દવસે રોઝો રાખવો 

જોઈએ. પણ જો �દવસ દરમયાન સા�બત થાય ક� 

શવવાલની પહ�લી તાર�ખ છે, તો તરત ઈફતાર કરવી 

જ�ર� છે. 

મસઅલદ ૧૭૪૭ : અગર કોઈ ક�દ� માહ� 

રમઝાન સબંધંી ખાતી ન કર� શક�, તો અ�મુાન �જુબ 

અમલ કરશે, પણ તમેા ં� અ�મુાન પતયે વ� ુભાર�વૂરક 

વલણ હોય તે �જુબ અમલ કર�; કમઝોર અ�મુાન ઉપર 

અમલ નહ� કર� શક�. 
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� સજંોગમા ંએ ક�દ� અ�મુાન પણ ન કર� શક�, 

તયાર� કોઈ એકાદ મ�હનાને માહ� રમઝાન તર�ક� ઘાર�ને 

રોઝો રાખે, અન ેએ મ�હનાનો ખયાલ રાખે, આગળ જતા ં

જો એન ેમા�મૂ થાય ક� એ મ�હનો રમઝાનનો હતો, યા એ 

પછ�નો હતો, તો તનેા ઉપર કોઈ ઝીમમો નહ� રહ�. પણ 

જો એમ મા�મૂ થાય ક� એ મ�હનો રમઝાન પહ�લાનંો 

હતો, તો રોઝાઓની કઝા આપશ.ે 
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હરામ અને મક�હ રોઝા 

મસઅલદ ૧૭૪૮ : ઈ�ુલ ફ�ત અને ઈ�ુલ 

અઝહાના �દવસે રોઝો રાખવો હરામ છે. એવી ર�ત ેઅગર 

ઈનસાનને ખબર ન હોય ક� શાઅબાનનો છેલલો �દવસ છે 

યા માહ� રમઝાનનો પહ�લો છે, તો એ �દવસ ે માહ� 

રમઝાનની પહ�લીની િનયયતથી રોઝો રાખવો હરામ છે. 

મસઅલદ ૧૭૪૯ : અગર કોઈ �ીના �સુતહબ 

રોઝાથી તનેા શવહરનો હક જળવાતો ન હોય, તો એનો 

રોઝો હરામ ગણાશે. અન ેએહતીયાત ેવા�જબ એ છે ક� હક 

જળવાતો હોય તો પણ શવહરની ર� વગર �સુતહબ 
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રોઝો ન રાખ.ે 

મસઅલદ ૧૭પ૦ : અગર ભાવના અને 

મમતાના કારણ ેમાબાપન ે�ુ:ખ પહોચ� ુ ંહોય તો અવલાદ 

માટ� �સુતહબ રોઝો રાખવો હરામ છે. 

મસઅલદ ૧૭પ૧ : અગર  �તુ પોતાના બાપની 

ર� િવના �સુતહબ રોઝો રાખ,ે અન ે �દવસ દરમયાન 

બાપ તનેે રોઝાની મનાઈ કર�, તો અગર એની િવ�ધધ 

વતરવાથી બાપની ભાવના �ુ:ખાતી હોય, તો તરત ઈફતાર 

કર� લ�ેુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ૧૭પર : અગર કોઈ શખસન ે ખાતી 
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હોય ક� રોઝાથી એન ે કોઈ ન�ઘપાત �કુસાની થવાની 

નથી, તો અગરચ ે ડોકટર મનાઈ કર� તો પણ રોઝો 

રાખવો જોઈએ. અન ેઅગર એન ેયક�ન ક� અ�મુાન હોય 

ક� રોઝો એના માટ� �કુસાન કતાર છે, તો ડોકટર હા પાડ� તો 

પણ રોઝો ન રાખવો જોઈએ. અન ે જો એવા સજંોગમા ં

રોઝો રાખ ે ક� ખર�ખર વાસતવમા ં �કુસાનકારક હોય, 

અથવા એ રોઝામા ં �ુરબતનની િનયયત સા�બત ન થતી 

હોય, તો રોઝો સહ�હ ન ગણાય. 

મસઅલદ ૧૭પ૩ : અગર ઈનસાનને એ�ુ ં

�મુાન હોય ક� રોઝા તનેા માટ� �કુસાનકતાર છે, અન ેએ 
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�મુાનથી તનેા મનમા ં બીક પસેી �ય, તો અગર એ 

અ�મુાન લોકોની નજર� સામાનય ર�ત ેવયાજબી હોય, તો 

એવા સજંોગમા ંએ રોઝો ન રાખ,ે અન ેતે છતાયં જો રોઝો 

રાખ,ે તો ઉપરોકત મસઅલામા ંજણાવલે સજંોગમા ંતનેો 

રોઝો સહ�હ નહ� ગણાય. 

મસઅલદ ૧૭પ૪ : � શખસ�ુ ં માન�ુ ં હોય ક� 

રોઝાથી એન ેકોઈ �કુસાન નહ� થાય, અન ેરોઝો રાખયા 

બાદ મગ�રબ  થતાં  એને �ણ થાય ક� રોઝો ન�ઘપાત 

ર�ત ે �કુસાનકારક સા�બત થયો છે, તો એહતીયાતે 

વા�જબની �એ એ રોઝાની કઝા આપશ.ે 
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મસઅલદ ૧૭પપ : ઉપર જણાવયા રોઝાઓ 

ઉપરાતં, બી� હરામ રોઝાઓ પણ છે, �નો ઉલલખે 

�કતાબોમા ંસિવસતાર થયો છે. 

મસઅલદ ૧૭પ૬ : આ�રુાના �દવસ ે રોઝો 

મક�હ છે, એવી જ ર�ત ે� �દવસ ેઈનસાનને શક હોય ક� 

અરફાનો �દવસ છે યા ઈ�ુલ અઝહા, તો એ �દવસ ેરોઝો 

મક�હ છે. 
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�સુતહબ રોઝા 

મસઅલદ ૧૭પ૭ : ઉપર જણાવલેા હરામ અને 

મક�હ રોઝા િસવાય વષર દરમયાન કોઈ પણ �દવસ ેરોઝો 

રાખવો �સુતહબ છે, અલબ� અ�કુ �દવસો માટ� 

ભાર�વૂરક િસફારસ અન ેતાક�દ થઈ છે �નો અહ� ઉલલખે 

કર�એ છ�એ : 

(૧) દર મ�હનાના ં પહ�લા અન ે છેલલા ��ુવાર� 

અન ે દસમી તાર�ખ બાદ પહ�લા ં �ઘુવાર� રોઝો 

�સુતહબ છે, અગર કોઈ એ રોઝાઓ ન રાખી 

શક�, તો કઝા આપવી �સુતહબ છે. અન ે� શખસ 
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બીલ�ુલ ન રાખી શકતો હોય, તનેા માટ� �સુતહબ 

છે ક� દર�ક રોઝાની બદલ એક �દુ અનાજ 

અથવા શર�યતમા ં િન�કુત પમાણમા ં ચાદં�ના 

િસ�ાઓ ફક�રન ેઆપ.ે 

(ર) દર�ક મ�હનાની ૧૩, ૧૪ અન ે૧પ તાર�ખે; 

(૩) રજબ  અને શાઅબાનના મ�હનાના રોઝાઓ; 

જો �રૂા મ�હનામા ંરોઝા ન રાખી શક� તો અ�કુ 

રાખ,ે અગરચ ેએક જ �દવસ હોય; 

(૪) ઈદ� નવરોઝનો રોઝો; 

(પ) ૪થી અને ૯મી શવવાલનો રોઝો; 
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(૬) રપમી અન ેર૯મી �ઝલકાદનો રોઝો; 

(૭) પહ�લીથી નવમી �ઝલહજના રોઝાઓ; પણ જો 

રોઝાન ેકારણે એટલી કમજોર� થાય ક� અરફાના 

�દવસની �ુઆઓ વીગેર� ન પઢ� શક�, તો એ 

�દવસનો રોઝો મક�હ છે; 

(૮) ઈદ� ગદ�રના �બુારક �દવસનો; (૧૮મી 

�ઝલહજ); 

(૯) �બુાહ�લાના �દવસ ેરોઝો; (ર૪ �ઝલહજ); 

(૧૦) ૧લી, ૩� અન ે૭મી મોહરમનો રોઝો; 

(૧૧) હઝરત  ર�લૂ ે્દુા સલલલલાહો અલયહ� વ 
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આલહે� વસલલમની  િવલાદતના �બુારક �દવસે 

રોઝો;(૧૭ રબીઉલ અવવલ;) 

(૧ર) ૧પમી જમાદ�લ અવવલનો રોઝો; 

એવી જ ર�ત ે ર૭મી રજબ, પયગમબર 

સલલલલાહો અલયહ� વ આલહે� વસલલમની  બઅસતના 

�દવસ ેરોઝો �સુતહબ છે.  

� શખસ ે�સુતહબ રોઝો રાખયો હોય, તનેા માટ� 

રોઝો �રૂો કરવો વા�જબ નથી. બલક� જો કોઈ મોઅમીન 

�બરાદર ખાણા માટ� તનેી દાવત કર�, તો �સુતહબ છે ક� 

એની દાવત ક�લૂ કર�, અને �દવસ દરમયાન ખાઈ લીએ, 
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અગરચ ેએ દાવત ઝોહર બાદ હોય. 
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રોઝો તોડનાર વસ�ઓુથી બચ�ુ ંજયા ં�સુતહબ 

છે 

મસઅલદ ૧૭પ૮ : પાચં પકારના લોકો માટ� 

�સુતહબ છે ક� માહ� રમઝાનમા ં રોઝદેાર ન હોવા છતા ં

રોઝાન ેતોડનાર અમલ ન બ�વી લાવ ે:  

(૧) � �સુાફર સફર દરમયાન રોઝો તોડ� નાખયો 

હોય, અન ેઝોહર પહ�લા ંપોતાના વતન ેઅથવા 

એવી જગયાએ પહ�ચે ક� જયા ં દસ �દવસ 

રોકાવાનો ઈરાદો રાખતો હોય; 

(ર) � �સુાફર ઝોહર બાદ પોતાના વતને 
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પહ�ચ,ેઅથવા એવી જગયાએ પહ�ચ ેક� જયા ંદસ 

�દવસ રોકાવા માગંતો હોય, એવી જ ર�ત ે જો 

ઝોહરથી પહ�લા ં પહ�ચે, અન ે પહ�લથેી સફર 

દરમયાન રોઝો તોડ� �કૂયો હોય; 

(૩) � બીમાર ઝોહર બાદ સાજો થાય, અથવા 

ઝોહર પહ�લા ંત�ુંરસત થાય, પણ રોઝાન ેબાિતલ 

કરનાર અમલ બ�વી લાવી �કૂયો હોય; 

અગર ઝોહર પહ�લા ંસાજો થાય, અન ેકોઈ એવો 

અમલ બ�વી લાવયો ન હોય ક� � રોઝાન ેતોડ� 

છે, તો પછ� ૧પ૭૬ મસઅલા પમાણે અમલ 
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કરશ.ે 

(૪) � �ી �દવસ દરમયાન હ�ઝ અથવા િનફાસથી 

પાક થઈ �ય. 

મસઅલદ ૧૭પ૯ : �સુતહબ છે ક� રોઝદેાર 

નમાઝ ે મગ�રબ અન ે ઈશા ઈફતારથી પહ�લા ં પડ� પણ 

અગર કોઈ એની રાહ જોઈ રહો હોય, અથવા પોત ે�ખૂને 

કારણ ેખાવા પતય ેબહેદ વલણ ઘરાવતો હોય, �થી મનને 

પરોવી નમાઝ પડવા અશકત હોય, તો બહેતર છે ક� 

પહ�લા ં ઈફતાર કર� લીએ, પણ બની શક� તયા ં �ઘુી 

નમાઝન ેતનેી ફઝીલતના વખતમા ંઅદા કર�. 
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્મુસના એહકામ 

 

મસઅલદ ૧૭૬૦ : સાત વસ�ઓુ ઉપર ્મુસ 

વા�જબ થાય છે :  

(૧) કમાણીથી થયલે નફા ઉપર; 

(ર) ખનીજ ઉપર; 

(૩) જમીનમા ંદટાયલેા ખ�ના ઉપર; 

(૪) � હલાલ માલમા ં હરામ માલની ભળેસળે 

થઈ હોય ત ેઉપર; 

(પ) સ�દુમા ં �ુબક� માર�ને કાઢવામા ં આવલેા 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1554 

ઝવરેાત ઉપર; 

(૬) લડાઈન ે કારણ ે મળેવલે �ુશમનના માલ 

ઉપર; 

(૭) મશ�રૂ કોલ પમાણે એ જમીન ઉપર ક� � 

�ઝમમી કા�ફર� �સુલમાન પાસથેી ખર�દ� હોય; 

એ સવ�ની િવગતો નીચ ે�જુબ છે : 
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૧. ધધંા િવગેર�નો નફો 

મસઅલદ ૧૭૬૧ : જયાર� ઈનસાન વપેાર, ઉઘોગ 

ક� �ુિ�ર વીગેર�થી  કમાણી હાિંસલ કર�, ચાહ� એ કમાણી 

કોઈ મયયીતની ઈ�રાની નમાઝ પડ�ન ેક� રોઝા રાખીને 

પા્ત કર� હોય, તમેા ં વષર દરમયાન પોતાના તમેજ 

પોતાના પ�રવારનો ખચર બાદ કરતા � વઘ ેતનેા ઉપર 

પાચંમો ભાગ, �ન ે ્મુસ કહ�વાય છે, વા�જબ થાય છે, 

તનેી િવગતો હવ ેપછ�ના મસાઈલમા ંઆવતી રહ�શ.ે 

મસઅલદ ૧૭૬ર : અગર ઈનસાનને કોઈ માલ 

કમાણી િસવાય બી� રસતે હાિંસલ થાય, �મક� કોઈ એને 
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ભટે ક� તોહફો �પ ેઆપે, તો વષરના ખચર પછ� જો તમેાથંી 

કાઈં વઘ,ે તો તનેા ઉપર ્મુસ વા�જબ થશ.ે 

મસઅલદ ૧૭૬૩ : પતનીન ે શવહર તરફથી 

મહરની રકમ મળે, અથવા ્લુઆની તલાક આપવાથી 

પિત તરફથી પતની  � માલ મળેવે, તનેા ઉપર ્મુસ 

નથી. એવી જ ર�ત ે � વારસો ઈનસાનને શર�અતના 

વારસા માટ�ના િન�કુત કાયદાઓ �જુબ મળે તનેા ઉપર 

્મુસ નથી. 

પણ અગર એક ઈનસાન િશયા �સુલમાન હોય, 

અન ેએન ેએવો વારસો મળે ક� � ફ�કહ� જઅફર� �જુબ 
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નથી, �મક� તઅસીબ ની �એ એહલ ે ��ુહતની ફ�કહ 

પમાણ ે વારસો મળે, તો એન ે નફો ગણાશે, અન ે તનેા 

ઉપર ્મુસ દ�શે. એવી જ ર�તે જો બાપ યા દ�કરા િસવાય 

કોઈ બી� તરફથી અણઘાર� ર�ત ે વારસો પામે, તો 

એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� વષરનો ખચર બાદ કરતા ંતમેા ં� 

વઘ ેતનેા ઉપર ્મુસ અદા કર�. 

મસઅલદ ૧૭૬૪ : અગર કોઈ શખસન ે

વારસામા ંમાલ મળે, અન ેએન ેખબર હોય ક� �નો વારસો 

મળયો છે તે શખસ ેઆ માલમાથંી ્મુસ અદા ક�ુર ન હ� ુ,ં 

તો મળેલ વારસામાથંી ્મુસ આપ�ુ ંવા�જબ છે. 
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અગર વાર�સન ે � વારસો મળયો છે ત ેમાલ  

ઉપર ્મુસ ન હોય, પણ એન ેખબર હોય ક� � શખસનો 

વરસો મળયો છે તનેાં ્મુસ�ુ ંકરજ બાક� હ� ુ,ં તો વા�જબ 

છે ક� એના માલમાથંી પહ�લા ં્મુસ અદા કર�. 

પણ બનંે સજંોગમા ંજો એ�ુ ંહોય ક� �ન ેવારસો 

મળયો છે ત ે શખસ કોઈ કાળે ્મુસ કાઢતો જ ન હતો, 

અથવા ્મુસ િવષ ેઅક�દો ઘરાવતો ન હતો, તો વાર�સ 

ઉપર વા�જબ નથી ક� એના ઉપર રહ� ગયલે ્મુસ અદા 

કર�. 

મસઅલદ ૧૭૬પ : અગર કરકસર કરવાથી 
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કોઈ શખસ પાસે વષરના ખચર બાદ કાઈં વઘારો રહ�, તો 

તનેા ઉપર ્મુસ વા�જબ થશ.ે 

મસઅલદ ૧૭૬૬ : � શખસનો બઘો ખચર કોઈ 

બી�એ ઉપાડ� લીઘો હોય, ત ેશખસ ઉપર વા�જબ છે ક� 

તનેી �રૂ��રૂ� કમાણી ઉપર ્મુસ આપ.ે 

મસઅલદ ૧૭૬૭ : અગર કોઈ શખસ િમલકતને 

અ�કુ લોકો માટ�, �મક� પોતાની અવલાદ માટ�, વકફ કર�, 

અન ે એ િમલકત એવી હોય ક� તમેા ં ખતેીવાડ� કર�ન ે

એમન ેકમાણી થતી હોય તો વષરનો ખચર બાદ કયાર બાદ 

એમાથંી � વધ ેતનેા ંઉપર તઓે ્મુસ આપશ.ે અન ે
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ખતેીવાડ� િસવાય બી� ર�તે એ િમલકતથી નફો મળતો 

હોય, �મક� ભાડ� આપલેી હોય, તો પણ વષરનો ખચર બાદ 

કર�ન ેતમેાથંી ્મુસ દ��ુ ંવા�જબ છે. 

મસઅલદ ૧૭૬૮ : અગર કોઈ ફક�રન ેવા�જબ 

યા �સુતહબ સદકો મળતો હોય, અન ેતમેા ંવષરનો ખચર 

કાઢવા બાદ વઘારો રહ� તો તનેા ઉપર ્મુસ વા�જબ થશ.ે 

એ પમાણ ે જો તને ે કોઈ એવો માલ આપવામા ં આવયો 

હોય ક� �માથંી આવક થતી હોય, �મક�, એન ેકોઈ ઝાડ 

આપવામા ં આવ�ુ,ં �ના ફળોની વહ�ચણીથી �જુરાન 

ચલાવતો હોય, તો જો વષરનો ખચર કાઢવા બાદ વઘારો 
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રહ� તો તનેા ઉપર ્મુસ વા�જબ થશ.ે પણ જો એ ફક�રન ે

્મુસ ક� ઝકાત તર�ક� માલ આપવામા ંઆવયો હોય, તો એ 

માલ ઉપર ્મુસ દ��ુ ંલા�ઝમ નથી. 

મસઅલદ ૧૭૬૯ : અગર કોઈ શખસ એવી 

�અુયયન રકમથી માલ ખર�દ� ક� �માથંી ્મુસ આપવામા ં

ન આવ�ુ ંહોય, એટલ ેક� વહ�ચનારન ેએમ જણાવ ેક� �ુ ંઆ 

માલ આ રકમથી ખર�દ� રહો �,ં અન ેવહ�ચનાર િશયા 

ઈસનાઅશર� હોય, તો એ મામલો આખાય માલ માટ� 

�ુરસત ગણાશે અન ેહવ ેએ રકમથી � માલ ખર�દયો છે, 

તનેા ઉપર ્મુસ લા� ુપડશે. આ મામલાતની �ુરસત માટ� 
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�જુતહ�દની ર� ક� સહ�ની જ�રત નથી. 

મસઅલદ ૧૭૭૦ : અગર કોઈ શખસ માલ યા 

જણસ ખર�દ� લીએ, અન ેમામલો ન�� થયા બાદ તનેી 

�કટમત એવા નાણામાથંી ભરપાઈ કર� ક� ��ુ ં્મુસ આ્�ુ ં

ન હોય, તો મામલો સહ�હ ગણાશે, પણ વહ�ચનારન ે� 

પસેા આ્યા છે ત ેપટે� ્મુસના �સુતહ�કોનો પોત ેકરજદાર 

ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧૭૭૧ : અગર  કોઈ િશયા 

ઈસનાઅશર� �સુલમાન એવો માલ એવો માલ ખર�દ� ક� 

��ુ ં્મુસ અદા ન થ�ુ ંહોય, તો ્મુસનો �ઝમમો વચેનાર 
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ઉપર છે, ખર�દનાર ઉપર કોઈ �ઝમમો નથી. 

મસઅલદ ૧૭૭ર : અગર કોઈ શખસ એક િશયા 

ઈસનાઅશર� �સુલમાનને એવી ભટે ક� બરીસ આપકે� ��ુ ં

્મુસ અદા ન ક�ુર હોય, તો તનેો �ઝમમો ભટે આપનાર 

ઉપર છે, લનેાર ઉપર નહ�. 

મસઅલદ ૧૭૭૩ : અગર કોઇ શખસન ે કા�ફર 

અથવા એવા શખસ પાસથેી માલ પા્ત થાય ક� �નો 

્મુસ સબંધંી અક�દો ન હોય, તો એ માલ ઉપર ્મુસ 

નથી. 

મસઅલદ ૧૭૭૪ : વપેાર� ઉધોગી ક� �ુ�દર 
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કળા ધરાવનાર વીગેર� જયારથી ધધંો ક� કમાણી શ� કર�, 

તયારથી વષર વીતી ગયા બાદ, વષરનો ખચર �હસાબ કર�ને 

� વધ ેતનેા ઉપર ્મુસ કાઢશે. અન ે� શખસ કમાણી ન 

કરતો હોય, તને ે જો અણધાર� ર�ત ે કોઇ નફો મળે, તો 

નફા મળવાની તાર�ખથી વષર િવતી ગયા �ધુી, ખચર બાદ 

કર� � વધ ેતનેા ઉપર ્મુસ કાઢશ.ે 

મસઅલદ ૧૭૭પ: અગર કોઇ શખસ ચાહ� ક� વષર 

દરમીયાન જયાર� પણ નફો હાિંસલ કર� તયાર� ત�ેુ ં્મુસ 

અદા કર�, તો એ �જુબ કર� શક� છે, અન ે જો ્મુસની 

અદાયગી વષરની આખર�એ કરવા માગેંતો પણ �એઝ છે, 
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એવીજ ર�ત ે્મુસની અદાયગી માટ� રોમન ક�લનેડર �જુબ 

વષર િન�કુત કર� તો પણ વાધંો નથી. 

મસઅલદ ૧૭૭૬ : અગર કોઇ વપેાર� ક� કમાણી 

કરનાર શખસ ્મુસની અદાયગી માટ� વષરની �દુત 

રાખતો હોય, ત ે નફો હાિંસલ કર� અન ે વષર દરમીયાન 

�જુર� �ય તો તનેા મરણ �ધુીના ખચરનો �હટસાબ કર� 

નફા માથી બાદ કરવામા આવશે, અન ે બાક� રહ�લા 

માલમાથંી ્મુસ આપશ.ે 

મસઅલદ ૧૭૭૭ : અગર કોઇ શખસ વપેાર માટ� 

કોઇ જણસ ખર�દ�, અન ે તનેો ભાવ ઉપર જતા એ ન 
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વહ�ચ�, અન ે વષર દરમયાન ભાવ પાછા નીચા થાય, તો 

ભાવમા ં �ટલો વધારો થયો હતો તટેલા વધારા ઉપર 

્મુસ વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૧૭૭૮ : અગર વપેાર માટ� ખર�દ�લ 

જણસની �કટમત વઘે, પણ એ આશાએ ન વહ�ચ ેક� હ� 

ભાવ વઘશે, અન ેવષર ��ૂ ંથવા બાદ �ઘુી ન વચેે, અન ે

ભાવ હ�ઠા ં પડ�, તો �ટલા પમાણમા ં ભાવ �ચા ગયા 

હતા, તટેલા પમાણમા ં્મુસ આપ�ુ ંવા�જબ છે. 

મસઅલદ ૧૭૭૯ : અગર કોઇ શખસન ે વપેાર 

માટ�ની માલમતા િસવાય, ખર�દ કરવાથી યા બી� કોઈ 
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રસતે, માલ હાિંસલ થાય, ��ુ ં્મુસ આપી �કૂયો હોય, 

અન ેએ માલની �કટમત વઘી �ય, તો વહ�ચી નાખયા બાદ 

� નફો પા્ત થાય તનેા ઉપર ્મુસ વા�જબ છે, દાખલા 

તર�ક� ખર�દ�લ ઝાડમા ંફળ લાગે, અથવા સાચવલેા ંઘ�ટા ં

બકરા ંમાસંલ અન ેમાતલેા ંથાય, તો જો એ ર�ત ેએમાથંી 

નફો કમાવવાનો પહ�લથી ઈરાદો હતો, તો નફા ઉપર 

્મુસ લા� ુ પડશે; બલક� જો નફો મળેવવાનો પહ�લથી 

ઈરાદો ન હોય, તો પણ નફા ઉપર ્મુસ છે. 

મસઅલદ ૧૭૮૦ : અગર કોઈ શખસ બાગ 

અથવા વાડ�મા ંવાવતેર કર�, અન ેએવો ઈરાદો રાખે ક� 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1568 

તનેી �કટમત વઘી જતા ંએ વહ�ચી નાખંશે, તો એના ઉપર 

વા�જબ છે ક� ફળો �રૃોના િવકાસ અને બાગની વઘલેી 

�કટમત ઉપર ્મુસ આપે. પણ જો એનો ઈરાદો હતો ક� 

ફળોન ેવહ�ચીન ેનફો હાિંસલ કરશ,ે તો માત ફળો ઉપર 

્મુસ લા� ુપડશે. 

મસઅલદ ૧૭૮૧ : અગર કોઈ શખસ નતેર 

અથવા એવી �તના �રૃ ઉગાડ�, તો દર વષ� તમે ં � 

િવકાસ થાય તનેા ઉપર ્મુસ કાઢ�ુ ં જોઈએ. એવી જ 

ર�ત ે દાખલા તર�ક�, એ �રૃની ડાળ�ઓ ક� � સામાનય 

ર�ત ેકપાય છે, એકલા તનેા વચેાણથી, યા બી� નફાઓ 
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સાથે, એની કમાણી વષરના ખચરથી વઘ,ે તો વષરની આખર� 

તનેા ઉપર ્મુસ દ��ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ૧૭૮ર : અગર કોઈ શખસની એકથી 

વ� ુઆવક હોય, �મક� ભાડાની આવક હોય, અન ેસાથે 

વપેાર પણ કરતો હોય, તો જયા ં�ઘુી એ એક જ આવક�ુ ં

સાધન તર�ક� ગણા� ુ ંહોય, એટલ ેક� વપેારની જ  આવક 

ગણાતી હોય, અન ેએનો �હસાબ �કતાબ એક જ હોય, તો 

વષરની આખર� ખચર બાદ કયાર પછ� � બાક� રહ�, તનેા 

ઉપર ્મુસ વા�જબ થશ.ે આ સજં�ગમા ંજો એક આવકમા ં

નફો રહ�, અન ે બી� આવકમા ં �કુસાની થાય, તો 
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�કુસાનીન ેનફામાથંી વળતર આપી શકશે. 

પર�ુ ંજો આવકના સાધનો અલગ અલગ હોય, 

�મક� વપેાર કરતો હોય, અન ેખતેીવાડ� પણ કરતો હોય, 

તો એહતીયાત ેવા�જબ ની �એ એક િવભાગન ે થયલેી 

�કુસાનીન ેબી� િવભાગમા ંનફામાથંી વળતર નહ� આપી 

શક� છે. 

મસઅલદ ૧૭૮૩ : નફો હાિંસલ કરવા માટ� 

ઈનસાન � ખચર કર�, �મક� દલાલી ક� માલ સામાનના 

પ�રવહન માટ� �કુવણી કર�, ત ેખચર નફામાથંી બાદ કર� 

શક� છે, અન ેએ ખચર ઉપર ્મુસ લા� ુનહ� થાય. 
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મસઅલદ ૧૭૮૪  : વષર દરમયાન કમાણીમા ં� 

નફો થાય, ત ેનફો ખાઘા, ખોરાક�, પહ�રવશે, ઘરસામગી, 

રહ�વા માટ� મકાન ખર�દ, દ�કરાની શાદ�, દ�કર�નો દહ�જ, 

�ઝયારતો માટ�, એવા અનય કામો માટ� વાપર� શકાય છે, 

અન ેતનેા ઉપર ્મુસ વા�જબ નથી, પણ એમા ંશરત એ 

છે ક પોતાની હ�સીયતથી વ� ુન વાપર�, અન ે��લ ખચ� 

ન કર. 

મસઅલદ ૧૭૮પ : � ઘન ઈનસાન નઝર અન ે

કફફારાની અદાયગી માટ� આપે, ત ેવષરના ખચરમા ંઆવી 

�ય છે, એવી જ ર�ત ેપોતાની હ�સીયતની હદમા ંરહ� � 
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ભટે સોગાદ આપે, તનેો પણ વષર દરમયાનાન  ખચારમા ં

સમાવશે થશ.ે 

મસઅલદ ૧૭૮૬ : અગર કોઈ શખસ શાદ� 

પસગં દ�કર��ુ ં દહ�જ એક� સાથ ે તયૈાર ન કર� શકતો 

હોય, બલક� એ માટ� આસત ેઆસત ેઅ�કુ વષર એન ે તયાર� 

કરવી પડ�, અન ે દહ�જ ન દ��ુ ં એના સામા�જક મોભાની 

િવ�ધધ હોય, તો જો વષર દરમયાન નફામાથંી દહ�જનો 

અ�કુ ભાગ ખર�દ�, ક� � એની હ�સીયત �જુબ હોય, તો 

એના ઉપર ્મુસ લા� ુ નહ� પડ�. પણ જો પોતાની 

હ�સીયતથી વઘાર� ખચર કર�, યા એ વષરના નફામાથંી 
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પછ�ના વષ�મા ંદહ�જ માટ� વસ�ઓુ ખર�દ�, તો ્મુસ દ��ુ ં

વા�જબ છે.  

મસઅલદ ૧૭૮૭ : � ઘન ઈનસાન હજ અથવા 

બી� પિવત ઝીયારતો માટ� વાપર�, ત ે� વષ� ખચર કય� 

હોય, એ વષરની �વકમા ંગણાશ,ે અન ેજો એ સફર એવી 

ર�ત ેલબંાય ક� બી� વષરમા ંદાખલ થાય, તો બી� વષ� 

� ખચ� તનેા ઉપર ્મુસ લા� ુપડશ.ે 

મસઅલદ ૧૭૮૮ : � શખસ પાસ ે વપેાર 

િવગેર�થી મળેવલે નફા ઉપરાતં બીજો એવો માલ પણ 

હોય ક� �ના ઉપર ્મુસ વા�જબ ન હોય, તો પણ પોતાના 
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વષરના ખચરને માત નફામાથંી બાદ કર� શક� છે. 

મસઅલદ ૧૭૮૯ : � ખાઘ સામગી ક�  �રુવઠો 

ઈનસાન પોતાના નફામાથંી વષર દરમયાન વપરાશ માટ� 

ખર�દ�, ત ેવષરના છેડ� જો વઘી પડ�, તો તનેા ઉપર ્મુસ 

વા�જબ છે અને જો એની �કમત અદા કરવા માગે, તો 

અગર તનેી �કટમત પડતર કરતા વઘી ગઈ હોય, તો 

વષરના છેડ� � �કમત હોય ત ે�જુબ અદા કરશ.ે 

મસઅલદ ૧૭૯૦ : અગર કોઈ શખસ ્મુસ 

આ્યા પહ�લા ંનફામાથંી ઘર સામગી  ખર�દ� અન ેએ જ 

વષર ��ુ થયા બાદ એ સામગીની જ�રત બાક� ન રહ�, તો 
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તનેા ઉપર ્મુસ દ��ુ ંલા�ઝમ નથી. 

એવી જ ર�ત ેજો વષર દરમયાન તનેી જ�રત ન 

રહ�, તો તનેા ઉપર ્મુસ નથી, પણ એ સામગી એવી  

હોવી જોઈએ ક� � સામાનય ર�ત ે આવતા વષર માટ� 

રાખવામા ં આવે છે, �મક� ઉનાળાના અન ે િશયાળાના 

કપડા ં વીગેર� એ િસવાયના સજંોગમા ં જયાર� પણ તનેી 

જ�રત ખલાસ થાય તયાર� એહતીયાત ેવા�જબની �અ ત�ેુ ં

્મુસ આપ�ુ ંવા�જબ છે. એ જ પમાણ ે જયાર� કોઈ 

ઓરતના ઘર�ણા, દાગીનાથી �સુજજ થવાનો ઝમાનો 

વીતી ગયો હોય, તયાર� એ જ �ુકમ છે. 
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મસઅલદ ૧૭૯૧ : અગર  કોઈ શખસ એક વષર 

નફો હાિંસલ ન કર�, તો એ વષરના ખચરને આવતા વષરના 

નફામાથંી વાળ� નહ� શક�. 

મસઅલદ ૧૭૯ર : અગર  કોઈ શખસ વષરની 

શ�આતમા નફો  હાિંસલ ન કર�, અન ે પોતાની �ડૂ�મા ં

વાપર�, અન ેવષર ખલાસ થતા ંપહ�લા ંનફો પા્ત કર� તો 

�ડૂ�માથંી લીઘલેી રકમન ેનફામાથંી બાદ કર� શકશ.ે 

મસઅલદ ૧૭૯૩ : અગર  વપેાર વીગેર�મા ં

�ડૂ�ની અ�કુ રકમ ખચારઈ �ય, તો �ડૂ�મા ં પડ�લી 

ખાઘન ેએ જ વષરના નફામાથંી પાછ� લઈ શકશ.ે 
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મસઅલદ ૧૭૯૪ : �ડૂ�  િસવાય અગર કોઈ 

બી� માલમતા ખોવાઈ �ય ક� બરબાદ થાય, તો તનેે 

નફામાથંી વળતર આપીન ેફર� હાિંસલ નહ� કર� શક�; પણ 

જો તનેે એ બરબાદ થયલેી વસ�નુી એ જ વષર દરમયાન 

જ�રત પડ�, તો એ જ વષરના નફામાથંી �નુ:હાિંસલ કર� 

શક� છે. 

મસઅલદ ૧૭૯પ : અગર  કોઈ શખસ આખાય 

વષરમા ં કોઈ નફો ન કર�, અન ે પોતાના ખચરને પહોચી 

વળવા કરજ લીએ, તો એ પછ�ના વષરમા ં પામલેા 

નફામાથંી એ કરજની રકમને નહ� વાળ� શક�. પણ જો 
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વષર ની શ�આતમા ંપોતાના ખચર માટ� કરજ લીએ, અને 

વષર ��ૂ ં થાય એથી પહ�લા ં નફો પામે, તો એ નફામાં  

કરજની રકમ બાદ કર� શકશ.ે એવી જ ર�ત ે પહ�લા ં

સજંોગમા ં જો વષર દરમયાન વખતો વખત નફો પામતો 

રહો હોય, તો તમેાથંી પોતાના કરજની ભરપાઈ કર� 

શકશ,ે અન ેતનેા ઉપર ્મુસ લા� ુનહ� પડ�. 

મસઅલદ ૧૭૯૬ :અગર કોઈ શખસ પોતાના 

માલમા ં વઘારો કરવા માટ�, અથવા એવી િમલકત 

ખર�દવા માટ� ક� �ની જ�રત ન હોય, કરજ લય,ે તો 

વષરના નફામાથંી એ કરજને વાળ� નહ� શક�. અલબત, જો 
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માલ અથવા ખર�દ�લી િમલકત વીગેર� ખોવાય �ય ક� 

બરબાદ થઈ �ય, તો એવા સજંોગમા ં એ જ વષરના 

નફામાથંી પોતા�ુ ંકરજ અદા કર� શકશ.ે 

મસઅલદ ૧૭૯૭ : � માલમતા ક� વસ� ુઉપર 

્મુસ વા�જબ થ�ુ ં હોય, એ જ માલમતામાથંી ્મુસની 

અદાયગી થઈ શક� છે. અથવા એ માલની �કટમત કર� 

નાણા ં �પે પણ ્મુસ આપી શકાય છે. પણ એ માલ ક� 

જણસ િસવાય બી� કોઈ જણસમાથંી ્મુસ દ�વા માગે, 

અન ેએ જણસ ઉપર ્મુસ લા� ુન હોય, તો ઈશકાલ છે, 

િસવાય ક� હાક�મ ેશરઅ પાસથેી ત ેમાટ� ર� લીઘી હોય. 
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મસઅલદ ૧૭૯૮ : � માલ ઉપર ્મુસ વા�જબ 

થઈ ગ�ુ ંહોય, અન ેઈનસાન વષર વીતી ગયા બાદ ્મુસ 

અદા ન કર�, અન ેઅદા કરવાનો ઈરાદો ન રાખતો હોય, 

તો ત ે માલ ઉપર તનેી મર�નો કોઈ હક રહ�તો નથી. 

બલક� એહતીયાત ેવા�જબ એ છે ક� ્મુસ અદા કરવાનો 

ઈરાદો ઘરાવતો હોય તો પણ એ માલમા ંવહ�વટનો હક 

ઘરાવતો નથી. 

મસઅલદ ૧૭૯૯ : � શખસ ઉપર ્મુસ�ુ ંલ�ે ુ

હોય, ત ેપોતાન ે્મુસનો દ�વાદાર કરાર દઈ શકતો નથી. 

એટલ ેક� ્મુસના હકદાર લોકોનો દ�વાદાર સમ�ન ે�રૂા 
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માલ ઉપ મર�નો હક ઘરાવ ેઅન ેફાવ ેત ેર�ત ેવહ�વટ 

કર�. બલક� જો એવી ર�ત ે�ટથી વહ�વટ કર�, અન ેએ માલ 

બરબાદ થઈ �ય, તો એ�ુ ં્મુસ વા�જબ રહ�શ.ે 

મસઅલદ ૧૮૦૦ : અગર કોઈ શખસ ્મુસનો 

દ�વાદાર હોય, અન ેહાક�મ ેશરઅની પરવાનગીથી ્મુસનો 

ઝીમમો લઈ લયે, તો એવા સજંોગમા ંએ �રૂા માલ ઉપર 

મર� �જુબનો હક ઘરાવશ;ે અન ેએ પરવાનગી બાદ � 

નફો પામશે એની મા�લક�ની ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧૮૦૧ : � શખસ ભાગીદાર�મા ંહોય, 

અન ેપોત ેનફા ઉપર ્મુસ અદા કર�, પણ તનેો ભાગીદાર 
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્મુસ ન આપે, અન ેબી� વષ� એ ભાગીદાર �ડુ�મા ં્મુસ 

ન �દઘલેી રકમ�ુ ંરોકાણ કર�, તો એ શખસ અગર િશયા 

ઈ્ાદઅશર� ��ુસલમ હોય તો એ માલ ઉપર વહ�વટનો 

મર� �જુબ હક રાખ ેછે. 

મસઅલદ ૧૮૦ર : અગર સગીર વય�ુ ંબાળક 

પોતાની �ડૂ� ઉપર નફો પામે, તો અકવા એ છે ક� તનેા 

ઉપર ્મુસ લા� ુ પડશે, અન ે એ સગીર વયના વાલી 

ઉપર વા�જબ છે ક� એ ્મુસ અદા કર�. જો વાલી ્મુસ ન 

આપે, તો સગીર જયાર� બાલીગ થાય તયાર� એના ઉપર 

એ ્મુસની અદાયગી વા�જબ થશ.ે 
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મસઅલદ ૧૮૦૩ : અગર કોઈ શખસ બી� 

પાસથેી માલ હાિંસલ કર�, અન ે શક કર� ક� એ બી�એ 

્મુસ આ્�ુ ં છે ક� નહ�; તો એ માલમા ં મર� �જુબ 

વહ�વટનો હક ઘરાવ ેછે. બલક� જો યક�ન હોય ક� બી�એ 

એ માલ ઉપર ્મુસ આ્�ુ ંનથી, અન ેમાલ લનેાર શખસ 

િશયા ઈ્ાઉઅશર� ��ુસલમ હોય તો એ માલ ઉપર 

વહ�વટનો હક ઘરાવશ.ે 

મસઅલદ ૧૮૦૪ : અગર કોઈ શખસ પોતાની 

કમાણીના નફામાથંી વષર દરમયાન એવી િમલકત ખર�દ� ક� 

�નો સમાવશે વષર દરમયાનના ખચર ક� જ�ર�યાતમા ં ન 
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થતો હોય, તો વા�જબ છે ક� વષર ��ૂ ંથતા ંત�ેુ ં્મુસ અદા 

કર�. અગર ્મુસ ન આપે, અન ેએ િમલકતની �કટમતમા ં

વઘારો થાય, તો લા�ઝમ છે ક� એની હાલની �કટમત ઉપર 

્મુસ અદા કર�. એ જ �ુકમ િમલકત િસવાયની ચીજોને 

લા� ુપડ� છે; �મક� ગાલીચા વીગેર�. 

મસઅલદ ૧૮૦પ : � શખસ ેકોઈ કાળે ્મુસ ન 

આ્�ુ ંહોય, ત ેદાખલા તર�ક� કોઈ િમલકત ખર�દ� અને 

એ િમલકતની �કટમત �ચ ે�ય, તો જો એ િમલકત એ 

ઈરાદાથી ન લીઘી હોય ક� તનેી �કમત વઘતા ત ેવચેી 

દ�શ,ે તો � �કટમત ેખર�દ કર� હોય, તનેા ઉપર ્મુસ લા�ુ ં
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પડશ,ે �મક� કોઈ ખતેર એવા નાણાથંી ખર�દ� ક� � 

નાણામાથંી ્મુસ આ્�ુ ંનહોય, તો ખર�દ�ની �કટમત ઉપર 

્મુસ આપશ.ે 

પણ જો ખર�દ સમય ેવચેનારને એવા નાણામંાથંી 

�કૂવ ે ક� ��ુ ં્મુસ આ્�ુ ંન હોય, અન ેખર�દતી વળેા 

એમ કહ� ક� �ુ ંઆ નાણાથંી આ િમલકત લઉ �;ં તો પછ� 

િમલકતની મો�ૂદા �કટમત ઉપર ્મુસ દ�શ.ે 

મસઅલદ ૧૮૦૬ : � શખસ કોઈ કાળે ્મુસ ન 

આ્�ુ ંહોય, ત ેઅગર કમાણીના નફાથી કોઈ એવી વસ� ુ

ખર�દ� ક� �ની તને ેજ�રત ન હોય, અન ેતનેા ઉપર નફો 
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હાિંસલ થયા બાદ વષર વીતી �ય, તો ત ેઉપર ્મુસ દ��ુ ં

વા�જબ છે. 

અન ે જો ઘર સામગી ઉપરાતં અનય જ�ર� 

વસ�ઓુ ક� �ની જ�રત હોય, પોતાની હ�સીયત �જુબ 

ખર�દ�, અન ેએ �ણતો હોય, ક� એ જ વષરના નફંાથી એ 

� વષર દરમયાન ખર�દ કર� હતી, તો એ વસ�ઓુ ઉપર 

્મુસ લા� ુનહ� પડ� પણ જો એ બારામા ંચો�સ �ણ ન 

હોય તો એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� હાક�મ ે શરઅ સાથે 

સમાઘાન કર�. 
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ર. ખાણ 

મસઅલદ ૧૮૦૭ : સો�ુ,ં ચાદં�, સી�ુ,ં તા�ં ુ,ં 

લો�ંુ, તલે, કોલસો, ફ�રોઝા, અક�ક, ફટકડ�, નીમક,અને 

ખાણામાથંી નીકળ�ુ ંઅનય ખનીજ અનફાલમાથંી ગણાય 

છે, એટલ ેએ ક� ઈમામ અલ�યહસસલામની મા�લક�ની છે. 

પણ અગર કોઈ એ પદાથર શરઈ �તરાય િવના 

જમીનમાથંી બહાર લઈ આવે, તો એન ે પોતાની 

મા�લક�મા ંલઈ શક� છે . જો એ ખિનજ િન�કુત પમાણમા ં

હોય તો તનેા ઉપર ્મુસ આપ�ુ ંવા�જબ થશ.ે 

મસઅલદ ૧૮૦૮ : ખાણમાથંી નીકળેલ ખિનજ�ુ ં
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પમાણ એટલ ે ક� િન�કુત િનસાબ ૧પ િમસકાલ પચ�લત 

સોનાના િસ�ા �ટ�ુ ં છે. એનો અથર એ ક� અગર બહાર 

આવલેા ખિનજ પદાથરની �કટમત ૧પ િમસકાલ િસ�ેદાર 

સોના �ટલી થાય, તો તમેાથંી ખચર બાદ કયાર પછ� � 

બાક� રહ�, તનેા ઉપર ્મુસ વા�જબ છે. 

મસઅલદ ૧૮૦૯ : ખાણમાથંી બહાર આવલેા 

ખિનજ પદાથરની �કટમત જો ૧પ િમસકાલ સી�ેદાર 

સોનાથી વઘાર� ન હોય, તો ્મુસ ફકત એ જ સજંોગમા ં

વા�જબ થશ ે ક� ખાણથી હાિંસલ કર�લો એકલો નફો, યા 

બી� નફાઓ �ુલ મળ�ને, વષરના ખચરને બાદ કયાર પછ� 
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વઘી પડ�. 

મસઅલદ ૧૮૧૦ : �્સમ, �નૂો, ચીકણી માટ� 

ક� લાલ માટ�નો �ુકમ એહતીયાત ેવા�જબની �એ ખનીજ 

પદાથરનો છે. તો અગર એ ઉપરોકત િનસાબના પમાણ 

�ઘુી પહ�ચે, તો વષરના ખચરને બાદ કયાર પહ�લા ં ત�ેુ ં

્મુસ દ��ુ ંવા�જબ છે. 

મસઅલદ ૧૮૧૧ : � શખસ ખિનજ પદાથર 

હાિંસલ કર� તનેા ઉપર ત�ેુ ં્મુસ દ��ુ ંવા�જબ છે, ચાહ� એ 

જમીનની ઉપર હાિંસલ થ�ુ ંહોય, યા ખોદકામથી હાિંસલ 

થ�ુ ં હોય, અન ે ચાહ� એ જમીન મા�લક�ની હોય, યા 
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કોઈની મા�લક�ની ન હોય. 

મસઅલદ ૧૮૧ર : અગર કોઈ શખસ ન �ણતો 

હોય હાિંસલ કર�લ ખનીજની �કટમત ૧પ િમસકાલ િસ�ેદાર 

સોના �ટલી છે ક� નહ�, તો એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� જો 

શ� હોય તો તનેી �કટમત વજન કરાવી યા અનય ર�તે 

ન�� કરાવીન ે�ણી લીએ. 

મસઅલદ ૧૮૧૩ : અગર એકથી વ� ુ લોકો 

ખનીજ�ુ ંખોદકામ કર�ન ેપદાથર બહાર લઈ આવે, અન ે

એની �કટમત ૧પ િમસકાલ  િસ�ેદાર સોના �ટલી હોય, 

પણ દર�ક ભાગે એટલી �કટમત�ુ ં ખનીજ ન આવે, તો 
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એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� તઓે ત�ેુ ં્મુસ આપ.ે 

મસઅલદ ૧૮૧૪ : અગર  કોઈ બી�ની 

જમીનમાથંી તનેી ર� વગર ખોદકામ કર�ન ેકોઈ શખસ 

ખનીજ બહાર લઈ આવે, તો મશ�રૂ કોલ પમાણે એ 

ખનીજ જમીનના મા�લકની િમલકત ગણાશ.ે પણ એ 

બાબત ઈશકાલથી ખાલી નથી. બહેતર એ છે ક� બનં ે

સમાઘાન કર�, અન ેજો સમાઘાન ન કર� શક, તો હાક�મે 

શરઅ તરફ ��ુઅ કર�, �થી એનો ફ�સલો થાય. 
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૩. દફ�ના (ખ�નો) 

મસઅલદ ૧૮૧પ : ખ�નોએ ઘનન ેરહ�વાય છે 

ક� � જમીનમા ં અથવા, �રૃ, પહાડ યા કોઈ �દવાલમા ં

દટાય�ેુ ંયા �પાય�ેુ ંમળ� આવે, અન ેએટલા પમાણમા ં

હોય ક� તને ેખ�નો કહ� શકાય. 

મસઅલદ ૧૮૧૬  : અગર કોઈ શખસન ે એવી 

જમીનમાથંી ખ�નો મળ� આવ ે ક� � જમીનમા ં કોઈ 

મા�લક નથી, તો ખ�નાનો કબજો લઈ શક� છે, મતલબ 

ક� પોતાની મા�લક�મા ંલઈ શક� છે, પણ તનેા ઉપર ્મુસ 

વા�જબ છે. 
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મસઅલદ ૧૮૧૭ : ખ�ના�ું પમાણ એટલ ે ક� 

િનસાબ ૧૦પ િમસકાલ િસ�ેદાર ચાદં� અથવા ૧૫ 

મીસકાલ સી�ેદાર  સો�ુ ં છે. એટલ ે ક� ખ�નાની �કટમત 

જયાર� બમેાથંી કોઈ પણ એક �ટલી હોય, તયાર� તનેા 

ઉપર ્મુસ વા�જબ થશે. 

મસઅલદ ૧૮૧૮ : અગર કોઈ શખસન ે બી� 

પાસથેી ખર�દ�લી જમીનમાથંી ખ�નો હાિંસલ થાય, અન ે

એ �ણતો હોય ક� જમીનના અગાઉના મા�લકો�ુ ંએ ઘન 

નથી, તમેજ એન ે ખબર ન  હોય ક� એ ખ�નો કોઈ 

�સુલમાન યા �ઝમમી કા�ફરનો છે, અન ે અથવા તમેના 
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�વતા વારસદારોનો છે. તો એવા ંસજંોગમા ંએ ખ�નાનો 

કબજો લઈ શક� છે, પણ તમેાથંી ્મુસ અદા કર�ુ ંવા�જબ 

થશ.ે 

પણ જો એ�ુ ં એ�ુ ં અ�મુાન હોય ક� જમીનનો 

અગાઉનો મા�લક, જમીન તથા ખ�નો અથવા ખ�નાની 

જગયા ઉપર સ�ંણૂર હક ઘરાવતો હોવાથી એ ખ�નાનો 

ખરો મા�લક છે, તો એન ેખબર આપવી જ�ર� છે. અન ેજો 

ખબર પડ� ક� એની મા�લક��ુ ં ઘન નથી, તો એથી 

પહ�લાના મા�લકને ક� �ના કબ�મા ં જમીન હતી, તનેે 

�ણ કરવી જ�ર� છે. એવી ર�ત ેઅગાઉના સવર મા�લકો ક� 
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�મના કબ�મા ંએ જમીન હતી, તમેન ેજણાવ�ુ ંજ�ર� છે. 

છેવટ� જયાર� ખબર પડ� ક� એ  સવ� માલીકો�ુ ંએ  ઘન 

નથી, તયાર� એ ખ�નાનો કબજો લઈ શક� છે, અન ેતમેાથંી 

્મુસ આપ�ુ ંવા�જબ થશે. 

મસઅલદ ૧૮૧૯ : અગર એકથી વ� ુપાતોમા ં

ક� � એક જ જગયાએ દફન હોય, ખ�નો મળ� આવે, અને 

એની �ુલ �કટમત ૧૦પ િમસકાલ ચાદં� યા ૧પ િમસકાલ 

સોના �ટલી હોય, તો તનેા ઉપર ્મુસ લા�ુ ંપડશે, પણ 

જો એ પાતો  �ુદ� �ુદ� સથળેથી મળે, તો � પાતમા ં

ખ�નાની �કટમત િનસાબ �જુબ  હોય, તનેા ઉપર ્મુસ 
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વા�જબ થશ ેઅન ે�મા ંખ�નાની �કટમત એથી ઓછ� હોય 

તનેા ંપર ્મુસ નથી. 

મસઅલદ ૧૮ર૦ : અગર બ ે જણ ને ખ�નો 

મળ� આવે, ક� �ની �ુલ �કટમત જણાવલેી િનસાબ �જુબ 

હોય, પણ દર�ક ન ેભાગે િનસાબથી ઓ� ંઆવ�ુ ંહોય, તો 

તમેના ઉપર ત�ેુ ં્મુસ દ��ુ ંવા�જબ નહ� થાય. 

મસઅલદ ૧૮ર૧ : અગર  કોઈ શખસ કોઈ 

�નવર ખર�દ�, અન ે તનેા પટેમાથંી ઘન નીકળ� આવે, 

તો જો અ�મુાન હોય ક� વચેનાર યા એથી અગાવના 

મા�લકો એ �નવર અને તનેા પટેમાથંી પા્ત થયલેા 
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ઘન પર સ�ંણૂર મા�લક� ઘરાવતા હોવાથી તનેા ખરા 

હકદાર ગણાય, તો જ�ર� છે ક� એમન ેખબર આપ.ે અગર 

એવી �ણ થાય ક� એ મા�લકોમાથંી કોઈનો માલ નથી, તો 

એહતીયાત ેવા�જબની �એ તમેાથંી ્મુસ આપ�ુ ંવા�જબ 

છે, અગરચ ેએ ઘનની �કટમત ૧૦પ િમસકાલ ચાદં� યા ૧પ 

િમસકાલ સોના �ટલી ન હોય. 

એ � �ુકમ માછલી અન ેએવા અનય પાણીઓને 

લા�ુ ંપડશ,ે પણ એ શરત ેક� એમની પરવર�શ એક ખાસ 

જગયાએ થઈ હોય, અન ેકોઈ એમની ખોરાક� વીગેર� માટ� 

જવાબદાર રહો હોય, પણ જો નદ� ક� સ�મુાથંી પકડ� હોય 
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તો કોઈને ખબર આપવી જ�ર� નથી. 
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૪. � હલાલ માલમા હરામ માલની ભળેસેળ 

થઈ હોય 

મસઅલદ ૧૮રર :  

અગર હલાલ માલ સાથ ેહરામ માલ  એવી ર�ત ે

ભળ� �ય ક� ઈનસાન દર�કની સખંયા ક� પમાણ ન�� ન 

કર� શકતો હોય. અન ે� માલ એના માટ� હરામ છે, તનેા 

ઘણીની ખબર ન હોય, અને એ પણ ન �ણતો હોય ક� � 

માલ ેહરામ છે ત�ેુ ંપમાણ ્મુસ કરતા વઘાર� છે ક� ઓ� ં

છે. તો  એવા સજંોગોમા ં�રૂા માલ માથંી �ુરબતનની 

િનયયતથી ્મુસ તનેા હકદારન ે આપ,ે અથવા એવા 
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�સુતહકન ેઆપ ેક� � મજ�ુ�લુ મા�લક (� માલનો ઘણી 

મા�મૂ ન હોય) માલ લઈ શકતો હોય.્મુસ લીઘા બાદ 

બાક�નો માલ હલાલ ગણાશે. 

મસઅલદ ૧૮ર૩ : અગર હલાલ માલ સાથે 

હરામ માલ એવી ર�ત ે ભળ� �ય ક� ઈનસાન દર�કની 

સખંયા ક� પમાણ �ણતો હોય, ચાહ� એ પમાણ ે્મુસથી 

વઘાર� હોય ક� ઓ�,ં પણ તનેા ઘણીની તને ે ખબર ન 

હોય, તો એ માલ ને તનેા ઘણી વતી સદકો આપશે, પણ 

એહતીયાત ેવા�જબની �એ તનેા માટ� હાક�મ ેશરઅ પાસે 

ર� મળેવી લીએ. 
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મસઅલદ ૧૮ર૪ : અગર હલાલ માલ સાથે 

હરામ માલ ભળ� �ય અને તનેી સખંયા ક� પમાણ �ણ 

ન હોય, પણ ઈનસાન એ માલના મા�લકને �ણતો હોય, 

તો અગર એ બ ેવચચ ેર�મદં�થી સમાઘાન ન થઈ શક�, 

તો ઈનસાન માટ� જ�ર� છે ક� પોતાન ેખાતી હોય તટેલો 

માલ તનેા ઘણીન ે�પુરત કર� આપ.ે 

બલક� જો એ ભળેસળે પોતાની બદેરકાર� અન ે

કોતાહ�ન ેપ�રણામ ેથ�ુ ંહોય, તો એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� 

�ટલો એનો �દાજ હોય ક� બી�નો માલ  છે, તનેા કરતા 

વઘાર� એન ેમાલ આપ.ે 
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મસઅલદ ૧૮રપ : અગર કોઈ શખસ એવી ર�તે 

ભળેસળે થયલે માલમાથંી ્મુસ આપે, અન ેત ેપછ� એન ે

�ણ થાય ક� હરામનો ભાગ ્મુસ કરતા વઘાર� હતો, તો 

�ટલા વઘારાની એન ે�ણ હોય તટેલો માલ તનેા ઘણી 

વતી સદકો આપશ.ે 

મસઅલદ ૧૮ર૬  : અગર હરામ હલાલથી 

ભળેસળે થયલેા માલમાથંી ્મુસ અદા કર�, અથવા � 

ઘણીની ખબર ન હોય તનેા વતી સદકો આપી દ�એ, અને 

તયાર બાદ એ માલનો ધણી ન�� થાય, તો તનેી ર�મદં� 

મળેવવી પડશ.ે અન ે જો એ ર�મદં ન થાય તો 
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એહતીયાત ેવા�જબની �એ એ ઘણીન ેએના માલની �કટમત 

આપવી જોઈએ. 

મસઅલદ ૧૮ર૭ : અગર ભળેસળે થયલેા 

માલમા ંક�ટલો હરામ માલ છે તનેી ખબર હોય, અને સાથે 

એ ખબર હોય ક� એનો ઘણી અ�કુ ખાસ વય�કતઓમાનંો 

એક છે,પણ તમેાનંો કોણ છે એ  ન�� ન કર� શક�, તો 

જ�ર� છે ક� �ટલી વય�કત  િવષ ેઅ�મુાન છે, તમેન ેએ 

િવષ ે�ણ કર�. 

અગર એમાનંો એક શખસ કહ� ક� એ માલ મારો 

છે, અન ે બાક� એ માલના ઘણી હોવાનો દાવો ન કર�, 
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અથવા એ િવષ ેઅ�ણતા દશારવે, તો પહ�લા જ દાવદેારને 

એ માલ �પુરત કર� દ�એ. 

પણ જો બે યા એથી વ� ુદાવદેાર નીકળ� આવે, 

તો સમાઘાન વીગેર�થી એમના વચચે ફ�સલો કરવો 

જોઈએ. અન ેજો એમ ન થાય તો હાક�મે શરઅ ફ�સલા 

માટ� ��ુઅ કર�ુ ંજોઈએ. 

અગર એ સવ� વય�કતઓ અ�ણતા દશારવે, અને 

સમાઘાન માટ� પણ તયૈાર ન થતા હોય, તો ઝાહ�ર એ છે 

ક� એમના નામોનો �ુરઓ કાઢ�ન ેમાલનો ધણી ન�� થશ,ે 

અન ે એહતીયાત એ છે ક� હાક�મ ે શરઅ અથવા એમનો 
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વક�લ એ �ુરઓ કાઢ�. 
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પ. એ ઝવરેાતથી � સ�દુમાથંી �ુબક� માર� 

કાઢવામા ંઆવ ે

મસઅલદ ૧૮ર૮ : જો �ુબક� માર�ન ેક� પાણીમા ં

�ડ� ઉતર�ન ેમોતી, મર�ન અથવા એવી �તની �કટમતી 

ઝવરેાત બહાર લઈ આવવામા ં આવે, ચાહ� એ �કટમતી 

ઝવરેાત ખાણની ઉપજ હોય યા સ�દુપટ ઉપર ઉગતી 

હોય, અગર તનેી �કટમત ૧૮ ચણા સોના �ટલી હોય 

(આસર� સાડા તણ ગામ) તો તનેા ઉપર ્મુસ વા�જબ 

થશે, અન ેએ �કટમતી ઝવરેાતએક જ વાર �ુબક� ક� �ડ� 

ઉતરવાથી પા્ત થઈ હોય યા અનકે વાર ઉતરવાથી થઈ 
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હોય, તમેા ં ફ�ર નથી. અલબ�, જો બ ે અલગ મોસમમા ં

પા્ત થયા હોય, તો એનો �ુકમ એ છે ક� અગર દર�ક 

�ુબક�મા ંપા્ત થયલે ઝવરેાત જો િનસાબથી કમ હોય, 

તો તનેા ઉપર ્મુસ વા�જબ નહ� થાય.  

એવી જ ર�તે �ુબક� મારનાર ભાગીદારોના ભાગે 

એ િનસાબથી ઓ� ંઆવે, તો તમેના ઉપર એ ઝવરેાત�ુ ં

્મુસ લા�ુ ંનહ� પડ�. 

મસઅલદ ૧૮ર૯ : અગર �ુબક� ક� સ�દુ 

વીગેર�મા ં �ડ� ઉતયાર વગર કોઈ સાઘન વડ� ઝવરેાત 

પા્ત કરવામા ંઆવ,ે તો તનેા ઉપર એહતીયાતની �એ 
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્મુસ વા�જબ થશે, પણ જો પાણી ઉપર યા કાઠં� ઝવરેાત 

મળે, તો ત ેએકલાનો નફો, યા કમાણીના બી� નફાઓ 

સાથ ેમળ�ને, જયાર� વષરના ખચર કરતા ંવઘી પડ�, તયાર� તે 

વઘારા ઉપર ્મુસ વા�જબ થશ.ે 

મસઅલદ ૧૮૩૦ : માછલી વીગેર� ક� � ઈનસાન 

પાણીમા ં ઉતયાર િવના પકડ� લય ે છે. તનેા ઉપર એ 

સજંોગમા ં ્મુસ છે ક� જયાર� તનેો નફો એકલો, યા 

કમાણીના બી� નફાઓ મળ�ને, વષરના ખચર કયાર પછ� 

વઘી પડ�. 

મસઅલદ ૧૮૩૧ : અગર ઈનસાન કોઈ ઝવરેાત 
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પા્ત કરવાના ઈરાદા વગર �ુબક� માર�, યા પાણીમા ં

�ડ� ઉતર�, અન ેઅચાનક તને ેકોઈ ઝવરેાત મળ� �ય, 

�ન ે પોતાની મા�લક�મા ં લવેા ઘાર�, તો ત�ેુ ં ્મુસ દ��ુ ં

વા�જબ થશ.ે બલક� એહતીયાત ે વા�જબની �એ દર�ક 

સજંોગમા ંત�ેુ ં્મુસ દ��ુ ંવા�જબ છે. 

મસઅલદ ૧૮૩ર : અગર ઈનસાન �ુબક� માર�ને 

ક� પાણીમા ં ઉતર�ને એ�ુ ં �નવર પકડ� લાવ ે ક� �ના 

પટેમા ંઝવરેાત હોય, તો જો એ �નવર છ�પ સમાન હોય 

ક� �મા ં સામાનય ર�ત ે મોતી વીગેર� પદેા થાય છે, તો 

િનસાબ �ઘુી તનેી �કટમત પહ�ચતા તનેા ઉપર ્મુસ દ��ુ ં
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વા�જબ થશ.ે પણ જો એ �નવર� અણઘાર� ર�ત ે એ 

ઝવરેાત ગળ� લી�ુ ંહોય, તો એહતીયાતે લા�ઝમની �એ 

તનેા ઉપર વા�જબ છે, ચાહ� તનેા �કટમત િનસાબ �ટલી 

હોય ક� ન હોય. 

મસઅલદ ૧૮૩૩ : અગર કોઈ શખસ મોટ� નદ�, 

�મક� �રાત, દજલા, વીગેર�મા ં ઉતર�ન ે ઝવરેાત બહાર 

લઈ આવે, તો જો એ નદ�માથંી સામાનય ર�ત ેઝવરેાત 

પા્ત થતા હોય, તો તનેા ઉપર ્મુસ દ��ુ ંવા�જબ થશ.ે 

મસઅલદ ૧૮૩૪ : અગર  કોઈ શખસ પાણીમા ં

ઉતર� �બર લઈ આવે, અન ેતનેી �કટમત િનસાબ �ટલી 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1611 

યા એથી વઘાર� હોય, તો ત�ેુ ં ્મુસ વા�જબ છે, બલક� 

પાણી ઉપર યા કાઠં� �બર હાિંસલ કર�, તો પણ એ જ 

�ુકમ લા�ુ ંપડશે. 

મસઅલદ ૧૮૩પ : � શખસ �ુબક� મારવાનો 

ઘઘંો કરતો હોય, અથવા ખનીજ બહાર લાવવાનો ઘઘંો 

કરતો હોય, ત ેએના ઉપર લા� ુપડ�લ ્મુસ અદા કર�, 

અન ેતયાર પછ� એના વષરના ખચર �પરાત કાઈં વઘી પડ�, 

તો તનેા ઉપર બી� વાર ્મુસ દ��ુ ંલા�ઝમ નથી. 

મસઅલદ ૧૮૩૬ : અગર કોઈ બાળક ખનીજ 

પદાથર બહાર લાવે, અથવા ખ�નો શોઘી કાઢ�, અથવા 
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�ુબક� વીગેર� માર�ન ે પાણીમાથંી ઝવરેાત બહાર લઈ 

આવે, તો તનેા વલી ઉપર વા�જબ છેક� એ�ુ ં્મુસ આપે. 

અગર વલી ન આપ ેતો પોતે બાળક જયાર� બાલીગ થશે 

તયાર� તનેા ઉપર ત�ેુ ં્મુસ અદા કર�ુ ંવા�જબ થશ.ે એવી 

જ ર�ત ેઅગર બાળકની મા�લક�મા ંહલાલ અન ેહરામથી 

ભળેસળે થયલેો માલ હોય, તો વલી ઉપર વા�જબ છે ક� 

એ માલન ેપાક કર�. 
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૬. માલે ગનીમત 

મસઅલદ ૧૮૩૭ : �સુલમાનોએ ઈમામ 

અલ�યહસસલામના �ુકમથી કા�ફરો સામે લડાઈ કર�ન ે� 

માલમતા મળેવી હોય, ત ેમાલન ેમાલ ેગનીમત કહ�વાય 

છે. એ માલ ેગનીમતમા ંતનેા �રુરણ, િપરવહન વીગેર� 

માટ� થએલ ખચર બાદ કરવામા ંઆવે, અન ેઈમામ અ.સ. 

પોતાની મસલહેત સમ� તમેા ં�ટલો ખચર કર�, ત ેપણ 

બાદ કરવામા ં આવયા પછ� � વઘ ે તનેા ઉપર ્મુસ 

વા�જબ છે. ત ે ઉપરાતં ્મુસ આ્યા પહ�લા ં � પા્ત 

થયલેો માલ ખાસ ઈમામ અલ�યહસસલામનો હક છે, તે 
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પણ અલગ કરવામા ં આવ.ે ્મુસ લા� ુ પડવા માટ� 

સથાવર ક� જગંમ (અસથાવર)  િમલકત વચચ ેકોઈ  ફરક 

નથી અલબત, � જમીનો “અનફાલ” �પ ેગણાય છે, તમેા ં

તમામ �સુલીમ જનતાનો હક છે, અગરચ ેઈમામ અ.સ. 

ની ર�થી એ લડાઈ લડવામા ંન આવી હોય. 

મસઅલદ ૧૮૩૮ : અગર �સુલમાનો ઈમામ 

અલ�યહસસલામની ર� વગર કા�ફરો સામ ે લડ�ન ે માલ ે

ગનીમત હાિંસલ કર�, તો એ તમામ માલ ઈમામ 

અલ�યહસસલામનો ગણાશે, અન ેલડનારાનો કોઈ હક નથી. 

મસઅલદ ૧૮૩૯ : � માલ કા�ફરો પાસ ેહોય, 
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ત ે અગર �સુલમાનો યા �ઝમમી કા�ફરોની મીલક�યયત 

હોય, તો તનેા ઉપર ગનીમતનો �ુકમ લા� ુનહ� પડ�. 

મસઅલદ ૧૮૪૦ : કા�ફરોની ચોર� ખયાનત, 

િનતીભગં અન ેશાિંતભગં ગણા� ુ ંહોવાથી તમે કર�ુ ંહરામ 

છે; અન ે એ રસત ેહાિંસલ કરલો એમનો માલ 

એહતીયાતની �એ તમેન ેપરત કરવો જોઈએ. 

મસઅલદ ૧૮૪૧ : મશ�રૂ કોલ એ છે ક� નાસીબી 

(અહલબેતે અલયહ��સુસલામના �ુશમનો)નો માલ 

મોઅમીન પોતા માટ� કબ� કર�ન ે ત ે ઉપર ્મુસ આપી 

શક� છે, પણ એ �ુકમ ઈશકાલથી ખાલી નથી. 
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સતાવર = � િમલકતની જગયા બદલી શકાય / અસતાવર 

= � િમલકતની જગયા ન બદલી શકાય. 
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૭. � જમીન �ઝમમી કા�ફર� �સુલમાન પાસેથી 

ખર�દ� હોય 

મસઅલદ ૧૮૪ર : મશ�રૂ કોલ  એ છે ક� અગર 

કા�ફર� �ઝમમી �સુલમાન પાસથેી જમીન ખર�દ� હોય, તો 

એ�ુ ં્મુસ એ જ જમીનમાથંી યા એના બી� માલમાથંી 

અદા કર�. પણ સામાનય અથરમા ં્મુસ�ુ ંવા�જબ થ�ુ ંઆ 

સજંોગમા,ં ઈશકાલ ઘરાવ ેછે. 
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્મુસની રકમ કોને આપવામા ંઆવે 

મસઅલદ ૧૮૪૩ : ્મુસની  રકમના બ ે ભાગ 

સરખા કરવા જોઈએ, એક ભાગ સહેમ ેસાદાતનો છે, અને 

બીજો ભાગ સહેમે ઈમામનો છે. 

સહેમ ે સાદાત ફક�ર સયૈદને, અથવા યતીમ 

સયૈદને, યા તો એવા સયૈદને  આપવો જોઈએ ક�  � 

નાણાભીડન ેકારણે સફર દરમયાન સકંટમા ંઆવી પડ�. 

સહેમ ે ઈમામ આ ઝમાનામા ં �મઉેશશરાઈત 

�જુત�હદન ેઆપવો જોઈએ, યા એવા કાય� માટ� વાપરવા 

જોઈએ ક� �ના માટ� એણ ે ર� આપી હોય, અન ે
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એહતીયાત ે વા�જબની �એ એ અઅલમ, મરજઅ હોવા 

ઉપરાતં આમ લોક સમસતની જ�ર�યાતોથી વાક�ફ હોવો 

જોઈએ. 

મસઅલદ ૧૮૪૪ : � યતીમ સયૈદને ્મુસ 

દ�વામા ં આવે ત ે ફક�ર હોવો જોઈએ, પણ  સફરમા ં

નાણાભીડન ે લીઘ ે સકંટમા ં �કુાયલેા સયૈદ પોતાના 

વતનમા ંફક�ર ન હોય, તો પણ એન ે્મુસ આપી શકાશે. 

મસઅલદ ૧૮૪પ : અગર � સફરમા ં સયૈદ 

નાણાભીડના કારણ ેસકંટમા ંઆવી પડયો હોય. એ સફર 

મઅસીયત અન ે �નુાહની સફરમા ં હોય, તો એહતીયાત ે
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વા�જબ એ છે ક� તને ે્મુસ ન આપવામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ ૧૮૪૬ : � સયૈદ આદ�લ ન હોય 

તને ે ્મુસ આપી શકાય છે, પણ � સયૈદ િશયા 

ઈસનાઅશર� ન હોય, તને ે્મુસ નહ� દઈ શકાય. 

મસઅલદ ૧૮૪૭ : � સયૈદ ફાસીક હોય, અને 

�નુાહના બારામા ંલાપરવા હોય, તને ે્મુસ આપવાથી જો 

�નુાહ કરવામા ં પોતસાહન મળ�ુ ંહોય , તો તને ે ્મુસ 

આપી ન�હટ શકાય; એહતીયાત છે ક� � સયૈદ શરાબી હોય, 

અથવા નમાઝ ન પડતો હોય, અથવા છડ�ચોક �નુાહો 

કરતો હોય, તને ે�નુાહ કરવા માટ� પોતસાહન મળ�ુ ંહોય 
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ક� ન મળ�ુ ં હોય, કોઈ પણ સજંોગોમા ં્મુસ ન દ�વામા ં

આવ.ે  

મસઅલદ ૧૮૪૮ : અગર કોઈ દાવો કર� ક� એ 

સયૈદ છે, તો એન ે ્મુસ નહ� આપી શકાય, િસવાય ક� 

તનેા સયૈદ હોવા બારામા ંબે આદ�લો સારી �રૂ�, અથવા 

લોકો વચચ ે સયૈદ તર�ક� �ણીતો હોય, ક� ઈનસાનને 

યક�ન અથવા ઈ�તમનાન થાય ક� એ સયૈદ છે. 

મસઅલદ ૧૮૪૯ : � શખસ પોતાના વતનમા ં

સયૈદ તર�ક� મશ�ુર હોય, અન ેઈનસાન એની િવ�ધધ કોઈ 

યક�ન ક� ઈ�તમનાન ન હોય, તો એન ે્મુસ આપી શકશ.ે 
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મસઅલદ ૧૮પ૦ : � ગેરસયૈદ શખસની 

ઘરવાળ� સયૈદાણી હોય, ત ેશખસન ેએહતીયાત ેવા�જબની 

�એ પોતાના ઘરખચરને પહ�ચી વળવા માટ� ્મુસમાથંી ન 

આપ�ુ ં જોઈએ, પણ જો એ સયૈદાણી ઉપર બી�ઓનો 

ખચર વા�જબ હોય, જો એ ન પહ�ચી વળતી હોય, તો તે 

ઓરતન ે ્મુસ આપ�ુ ં �ઈઝ છે, ક� �થી એ પોતાની 

જવાબદાર� �રૂ� કર�. એવી ર�ત ે એ સયૈદાણીને બી� 

જ�ર�યાત ક� � વા�જબ ન હોય ત ેમાટ� પણ ્મુસ આપી 

શકાશ.ે  

મસઅલદ ૧૮પ૧ : અગર કોઈ શખસ ઉપર કોઈ 
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સયૈદ�ુ ંભરણપોષણ  વા�જબ હોય, અથવા કોઈ એવી 

સયૈદાણી ક� � એની પતની ન હોય, તનેો િનભાવ વા�જબ 

હોય, તો એહતીયાત ેવા�જબની �એ તનેો ખોરાક, પોષાક 

અન ેઅનય વા�જબ ખચર માટ� ્મુસ માથંી નહ� આપી શક�. 

પણ બી� એવી જ�ર�યાતો ક� �નો �ઝમમો એના ઉપર 

વા�જબ ન હોય ત ેમાટ� ્મુસમાથંી અ�કુ રકમ આપ ેતો 

વાઘંો નથી.  

મસઅલદ ૧૮પર : � ફક�ર સયૈદ�ુ ં

ભરણપોષણ ક� િનભાવ બી� શખસના �ઝમમે વા�જબ હોય, 

અન ેએ શખસ સયૈદને કાઈં ન આપતો હોય, અથવા ન 
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આપી શકતો હોય, તો એવા સયૈદન ે્મુસ આપી શકાય 

છે. 

મસઅલદ ૧૮પ૩ : એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� 

કોઈ એક ફક�ર સયૈદન ેતનેા એક વષરના ખચરથી વઘાર� 

્મુસમાથંી ન આપવામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ ૧૮પ૪ : અગર કોઈ શહ�રમા ં�સુતહક 

સયૈદ ન હોય, અન ે એવી ખાતી ક� ઈ�તમનાન હોય ક� 

ન�કના ભાવીમા ં કોઈ ઉપ�સથત નહ�  થાય, અથવા 

�સુતહક ઉપ�સથત થાય તયા ં�ઘુી ્મુસની રકમ �રુ�રત 

રાખવી �મુક�ન ન હોય, તો ્મુસને બી� જગયાએ જયા ં
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�સુતહક હોય તયા ંપહ�ચાડ�ુ ંજોઈએ અન ેએ પહ�ચાડવા 

માટ� � ખચર થાય તનેે ્મુસમાથંી બાદ કર� શકશ.ે 

અગર બી� સથળે પહ�ચાડવા જતા ં એ ખોવાય 

�ય, ક� બરબાદ થાય, અને તમેા ંએની લાપરવાઈ રહ� 

હોય, તો ફર� દ��ુ ં જોઈએ. પણ જો કોઈ લાપરવાઈ ક� 

કોતાહ� ન કર� હોય છતા ંખોવાય �ય, તો તનેા ઉપર 

કાઈં વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૧૮પપ : અગર પોતાના શહ�રમા ં

�સુતહક ન હોય, પણ એવી ખાતી હોય ક� ન�કના 

ભાવીમા ંઉપ�સથત થશે, અન ેએ �સુતહક ઉપ�સથત થાય 
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તયા ં�ઘુી ્મુસને �રુ�રત રાખ�ુ ં�મુક�ન હોય, તે  છતા ં

અગર ચાહ� તો બી� જગયાએ લઈ જઈ શક� છે અન ેજો 

એની �રુરામા ં કોતાહ� ન કર� હોય, અન ે એ ્મુસ 

ખોવાય �ય ક� બરબાદ થાય, તો તનેા ઉપર કોઈ ઝીમમો 

નથી. પણ જો આ સજંોગમા ં્મુસન ેબી� જગયાએ લઈ 

જવા ક� પહ�ચાડવાનો ખચર ્મુસમાથંી બાદ નહ� કર� શક�. 

મસઅલદ ૧૮પ૬ : પોતાના શહ�રમા ં �સુતહક 

મો�ૂદ હોવા છતા ંઅગર  કોઈ શખસ બી� શહ�રના 

�સુતહક �ઘુી ્મુસ પહ�ચાડવા માગે, તો તમે કર� શક� 

છે, પણ એ શરતે ક� એમા ંએટલી ઢ�લ ન થાય ક� �થી 
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એ�ુ ં જણાય ક� �સુતહક �ઘુી તનેો હક પહ�ચાડવામા ં

ગફલત કર�  છે. અન ે આ સજંોગમા ં ્મુસ લઈ જવા ક� 

પહ�ચાડવાનો ખચર પોત ે ઉપાડ� લશેે, અન ે કોતાહ� ક� 

લાપરવાઈ ન કર� હોય ત ેછતા ંજો ્મુસ ખોઈ નાખ ેયા 

બરબાદ થાય, તો ત ેએનો જવાબદાર રહ�શ.ે 

મસઅલદ ૧૮પ૭ : અગર કોઈ શખસ હાક�મે 

શરઅના �ુકમથી ્મુસ બી� જગયાએ લઈ �ય યા 

પહ�ચાડ�, અન ે એ ખોવાય �ય યા બરબાદ થાય, તો 

ફર�થી દ��ુ ંવા�જબ નથી. એવી જ ર�ત ેઅગર કોઈ શખસ 

હા�કમ ે શરઅના એવા વક�લન ે ક� �ન ે ્મુસ વ�લૂ 
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કરવાનો અિઘકાર હોય, બી� જગયાએ લઈ જવા માટ� 

્મુસ �પુરત કર�, અન ે એ ખોવાય �ય યા બરબાદ 

થાય, તો ફર�થી આપ�ુ ંવા�જબ નહ� થાય. 

મસઅલદ ૧૮પ૮ : કોઈ પણ વસ� ુક� જણસની 

� અસલી �કટમત હોય, તનેા કરતા વ� ુ �કટમત કરાર દઈ 

્મુસ પટે� તનેી અદાયગી કરવી �એઝ નથી. એવી ર�ત ે

પસૈા, સો�ુ,ં ચાદં� વીગેર� િસવાય, મસઅલા ન ં૧૭૯૭મા ં

જણાવયા �જુબ � જણસ ઉપર ્મુસ વા�જબ થ�ુ ંહોય, 

તને ે�કૂ�ન ેબી� જણસમાથંી ્મુસની અદાયગી કરવામા ં

તદન ઈશકાલ છે. 
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મસઅલદ ૧૮પ૯ : � શખસ કોઈ �સુતહકનો 

લણેદાર હોય, અન ેએ ઈચછે ક� પોતા�ુ ંલ�ેુ ં્મુસમાથંી 

વ�લૂ કર�, તો એહતીયાતે વા�જબ છે ક� યા તો હાક�મે 

શરઅની ત ે માટ� ર� લીએ, અથવા પહ�લા ં �સુતહકને 

્મુસ આપી દ�એ, અન ે તયાર બાદ �સુતહક પોતા�ુ ંલ�ેુ ં

�કૂવવાન ે ઈરાદ� એન ે પા� ં આપ ે અન ે જો એ �સુતહક 

પાસથેી વકાલત લઈ તનેા વતી પોતા�ુ ંલ�ેુ ં્મુસમાથંી 

વ�લૂ કર�, તો પણ થઈ શક� છે. 

મસઅલદ ૧૮૬૦ : � શખસ ઉપર ્મુસ વા�જબ 

હોય, એ �સુતહક સાથ ેએવી શરત નથી કર� શકતો ક� � 
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્મુસની રકમ તને ેઆપશે, એ તને ેપાછ� આપ.ે 

પણ જો �સુતહક ્મુસ લીઘા બાદ ર�મદં હોય 

ક� એ રકમ દ�નારન ેપરત કર�, તો તમેા ંવાઘંો નથી.  

દાખલા તર�ક�, અગર કોઈના ઉપર મોટ� રકમ 

્મુસની બાક� હોય અને પોતે ફક�ર થઈ ગયો હોય, પણ 

્મુસનો �ઝમમો પોતા ઉપર રાખવા ન માગંતો હોય, તો 

જો �સુતહક ર�મદં હોય ક� ્મુસ વ�લૂ કર� તને ેપા� ં

આપશે, તો તમેા ંઈશકાલ નથી. 
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ઝકાતના એહકામ 

 

મસઅલદ ૧૮૬૧ : અ�કુ વસ�ઓુ ઉપર ઝકાત 

વા�જબ છે :  

(૧) ઘ�, (ર) જવ, (૩) ખ�ૂર, (૪) �કસિમસ (�કુ� 

દાર), (પ) સો�ુ,ં (૬) ચાદં�, (૭) �ટ, (૮) ગાય, (૯) 

ઘટેાબંકરા,ં (૧૦) એહતીયાતે વા�જબની �એ વપેારના 

માલ ઉપર.  

અગર કોઈ શખસની મા�લક�મા ં ઉપર જણાવલેી 

એક વસ� ુહોય, તો આગળ જણાવવામા ંઆવશ ેત ે�જુબ 
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િન�કુત પમાણમા ંિન�કુત કાયર માટ� ઝકાત દ�વી જોઈએ. 

મસઅલદ ૧૮૬ર : “�લુત” ક� � ઘ�ની �મ 

અનાજ છે, અન ે તમેા ં જવની ખાસીયત હોય છે, તમેજ 

અલસ ક� � પણ ઘ�ની �મ છે, અન ે “સનઆ” 

(યમન)ના લોકોની ખોરાક� છે, ત ેબનં ેઉપર એહતીયાતે 

વા�જબની �એ ઝકાત વા�જબ થશ.ે 
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ઝકાત વા�જબ થવાની શરતો 

મસઅલદ ૧૮૬૩ : ઉપરોકત દસ ચીજો ઉપર 

ઝકાત વા�જબ છે, પણ એ શરત ે ક� દર�ક ચીજ  ન�� 

કરવામા ં આવલે પમાણ એટલ ે િનસાબ �જુબ હોવી 

જોઈએ, અન ે વસ� ુ ઈનસાનની મા�લક�મા ં હોવી જોઈએ, 

અન ેએ મા�લક આઝાદ હોવો જોઈએ. િનસાબની િવગતો 

હવ ેપછ� ર�ુ થશ.ે 

મસઅલદ ૧૮૬૪ : અગર કોઈ શખસ પાસે તનેી 

મા�લક�મા ંઅ�ગયાર મ�હના �ઘુી ગાય, ઘટેા,ં બકરા,ં �ટ 

સો�ુ ંઅન ેચાદં� હોય, તો બારમા મ�હનાની પહ�લી તાર�ખ ે
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તનેા ઉપર ઝકાત વા�જબ થશ.ે પણ બી� વષરની 

શ�આત બારમો મ�હનો �રૂો થાય ત ેપછ� કરશ.ે 

મસઅલદ ૧૮૬૫ : સો�ુ,ં ચાદં� અન ેવયપારના 

માલમા ં ઝકાત વા�જબ થવા માટ� શરત છે ક� મા�લક 

અ�લમદં અન ે બાલીગ હોય, પણ ઘ�, જવ, ખ�ૂર, 

�કસિમસ, અન ેએ પમાણ ે�ટ, ગાય અન ેઘટેાબકરા ંમાટ� 

શરત નથી ક� મા�લક બાલીગ અન ેઅ�લમદં હોય. 

મસઅલદ ૧૮૬૬ : ઘ� અન ેજવ જયાર� એ ર�ત ે

ઓળખાવવા લાગે, એટલ ેક� જોનાર એમ કહ� ક� ઘ� યા 

જવ છે, તયાર� તનેા ઉપર ઝકાત વા�જબ થાય છે. 
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�કસિમસ જયાર� દાર�પ ે થઈ �ય, અન ે ખ�ૂર જયાર� 

પાક�ન ે“તમર” તર�ક� ઓળખાય, તયાર� તનેા ઉપર ઝકાત 

વા�જબ થાય છે. 

પણ િનસાબ ન�� કર�ન ે ઝકાત અદા કરવાનો 

સમય ઘ� અન ેજવ માટ� એ સમય ેઆવશે જયાર� તનેી 

લણણી કર� દાણા �ટા કરવામા ંઆવે, અન ેખ�ૂર અને 

�કસિમસ માટ� જયાર� �ુટં�ન ે ઉતારવામા આવ,ે તયાર� 

અદાયગી સમય આવશે, અન ે એ સમયન ે �કૂાવવાનો 

સમય પણ કહ�વાય છે. 

મસઅલદ ૧૮૬૭ : ઘ�, જવ, �કસિમસ અન ે
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ખ�ૂર ઉપર ઝકાત લા� ુથવા માટ� એ શરત નથી ક� એ 

મા�લકના કબ�મા ંહોય, ક� �થી એ પોતાની મર� �જુબ 

તમેા ંવહ�વટ ચલાવી શક�. બલક� જો મા�લક ગાયબ હોય, 

અન ેમાલ તનેા ક� તનેા વક�લના કબ�મા ંન હોય, �મક�, 

કોઈએ ગસબ કર� લી�ું  હોય, તો પણ ઉપરોકત માલ 

ઉપર ઝકાત લા� ુપડશ.ે 

મસઅલદ ૧૮૬૮ : સો�ુ,ં ચાદં� અન ેવપેારના 

માલ ઉપર ઝકાત લા� ુ થવા માટ� શરત છે ક� તનેો 

મા�લક અ�લમદં હોય. અગર આખાય વષર માટ� યા 

વષરના અ�કુ સમય માટ� અ�લહ�ન યા દ�વાનો રહો  
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હોય, તો તનેા ઉપર ઝકાત વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૧૮૬૯ : અગર ગાય, ઘટેા ં બકરા,ં 

�ટ, સો�ુ ંઅન ેચાદં�, એ વસ�ઓુનો મા�લક વષરના અ�કુ 

સમય દરમયાન મસત અથવા બહે�શ રહો હોય, તો તનેા 

ઉપર ઝકાત માફ નહ� થાય. એ જ �ુકમ એ શખસ માટ� 

પણ છે ક� � જયાર� ઘ�, જવ, ખ�ૂર અને �કસિમસ ઉપર 

ઝકાત વા�જબ થવાનો સમય આવી લાગે તયાર� મસત યા 

બહે�શ હોય. 

મસઅલદ ૧૮૭૦ : ઘ�, જવ, ખ�ૂર અને 

�કસિમસ િસવાય બી� વસ�ઓુ ઉપર ઝકાત લા� ુપડવા 
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માટ� એ જ�ર� છે ક� ત ેમા�લકના કબ�મા ંહોય, અન ેતમેા ં

વપરાશ ઉપયોગનો સ�ંણૂર હક ઘરાવતો હોય, અગર 

કોઈએ એ વસ� ુગસબ કર� હોય, ક� �થી મા�લક તમેા ંકોઈ 

વહ�વટ ન કર� શક�, તો ઝકાત લા� ુનહ� પડ�. 

મસઅલદ ૧૮૭૧ : અગર કોઈ શખસ સો�ુ,ં 

ચાદં� યા એવી કોઈ વસ� ુક� � ઝકાતન ેપાત છે, કરજ�પ 

લીએ, અન ેબાર મ�હના �ઘુી એની પાસ ેએ વસ� ુરહ�, તો 

તનેા ઉપર ઝકાત વા�જબ છે, કરજ દ�નાર ઉપર કાઈં 

વા�જબ નથી. 
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ઘ�, જવ, ખ�ૂર અને દારની ઝકાત 

મસઅલદ ૧૮૭ર : ઘ�, જવ, ખ�ૂર અને દાર 

ઉપર ઝકાત એ સમય ેવા�જબ થશ ેક� જયાર� એ િન�કુત 

થયલેા પમાણમા ંહોય અન ેએ પમાણ ક� િનસાબ તણસો 

સાઅ છે, � અ�કુના કહ�વા પમાણ ે આસર� ૮૪૭ �કલો 

થાય છે. 

મસઅલદ ૧૮૭૩ : જયાર� દાર, ખ�ૂર ઘ� અને 

જવ ઉપર ઝકાત વા�જબ થઈ ગઈ હોય, તયાર� અગર કોઈ 

ઝકાત અદા કયાર પહ�લા ં એ ખાઈ �ય, યા પર�વારને 

ખવડાવી દ�એ, અથવા કોઈ ફક�રન ે ઝકાતના ઈરાદા 
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િસવાય બી� ર�ત ેઆપી દ�એ, તો �ટ�ુ ંઅનાજ એ ર�ત ે

ઉપયોગમા ંલઈ લી�ુ ંહોય તનેા ઉપર ઝકાત અદા કરવી 

વા�જબ છે. 

મસઅલદ ૧૮૭૪ : ઘ�, જવ, ખ�ૂર અને દાર 

ઉપર ઝકાત વા�જબ થઈ ગયા બાદ જો તનેો મા�લક 

�જુર� �ય, તો તનેા માલ માથંી ઝકાત અદા કરવી 

વા�જબ છે. પણ જો ઝકાત વા�જબ થયા પહ�લા ં �જુર� 

�ય, તો � � વારસદારને િનસાબના �દા� વારસો 

મળયો હોય, ત ેપોતાના ભાગમાથંી ઝકાત આપશ.ે 

મસઅલદ ૧૮૭પ : જયાર� ઘ�, જવની લણણી 
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થઈ રહ� અન ેદાણા �ટા પડતા હોય, અન ેજયાર� ખ�ૂર 

અન ેદારની �કૂવણીનો સમય હોય, તયાર� હાક�મ ેશરઅ 

તરફથી નીમાયલેો માણસ ઝકાતની માગંણી કર� શક� છે, 

અન ેજો એ સમય ેમા�લક ઝકાત ન આપે, અન ેઝકાતને 

માત કોઈ વસ� ુખોવાય �ય, યા બરબાદ થઈ �ય, તો 

મા�લકન ેતનેા બદલામા ંદ�વી પડશ.ે  

મસઅલદ ૧૮૭૬ : અગર ખ�ૂર, દારના ઝાડ ક� 

વલેાન ેખર�દ� લીઘા બાદ તનેા ઉપર ઝકાત વા�જબ થાય 

અથવા ઘ�, જવના ખતેરને ખર�દયાબાદ તનેા ઉપર 

ઝકાત વા�જબ થાય, તો નવા મા�લક ઉપર ઝકાત 
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વા�જબ થશ.ે 

મસઅલદ ૧૮૭૭ : અગર ઘ�, જવ, ખ�ૂર અને 

દાર ઉપર ઝકાત વા�જબ થઈ ગઈ હોય અન ેતયાર� એના 

ખતેર ક� ઝાડન ેવચેવા માગે, તો વચેનાર ઉપર વા�જબ 

છે ક� તનેી ઝકાત આપ.ે જો એ ઝકાત આપી દ�એ, તો 

ખર�દનાર ઉપર કોઈ ચીજ વા�જબ નહ� રહ�. 

મસઅલદ ૧૮૭૮ : અગર કોઈ શખસ ઘ�, 

અથવા જવ, યા ખ�ૂર અથવા દાર ખર�દ�, અન ેએ યક�ન 

ઘરાવતો હોયક� વચેનાર� ઝકાત અદા કર� છે, અથવા શક 

કર� ક� વચેનાર� ઝકાત આપી હતી ક�  નહ�, તો એવા 
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સજંોગમા ં તનેા ઉપર કાઈં વા�જબ નથી. પણ જો એ 

�ણતો હોય ક વચેનાર� ઝકાત આપી નથી, તો વા�જબ છે 

ક� ખર�દનાર ઝકાત અદા કર�. અલબત, અગર વચેનાર� 

તનેી સાથે છેતરપ�ડ� કર� હોય, તો ઝકાત દ�ઘા બાદ 

તનેી પાસ ેઝકાતની વ�લૂાતનો દાવો કર� શક� છે.  

મસઅલદ ૧૮૭૯ : અગર ઘ�, જવ, ખ�ૂર અને 

દાર�ુ ં વજન �કૂવણી પહ�લા ં ક� તાજગી ટાણ ે િનસાબ 

�ઘુી પહ�ચે, પણ �કુવયા બાદ વજન ઘટ� �ય, તો તનેા 

ઉપર ઝકાત વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૧૮૮૦ : અગર કોઈ શખસ ઘ�,જવ 
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અન ે ખ�ૂરન ે �કુવણીના સમય પહ�લા ં ઉપયોગમા ં લઈ 

લય,ે તો જો �કૂવયા પછ� ત�ેુ ંપમાણ િનસાબ �ટ�ુ ંથ�ુ ં

હોય, તો તનેા ઉપર ઝકાત વા�જબ છે.  

મસઅલદ ૧૮૮૧ : ખ�ુરના તર પકાર છે :  

(૧) એ ખ�ૂર �ને �કૂવવામા ં આવે છે. તનેા 

ઝકાતનો �ુકમ ઉપર જણાવી ��ૂા છ�એ. 

(ર) એ ખ�ૂર ક� � �તબ તર�ક� પાક�, રસદાર 

ખવાય છે. 

(૩) એ ખ�ૂર ક� � કાચી ખવાય છે. 

બી� પકારની ખ�ૂર માટ� �ુકમ એ છે ક� અગર 
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�કૂાયા બાદ ત�ેુ ંવજન િનસાબ �ઘુી પહ�ચ� ુ ં હોય તો 

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� તનેા ઉપર ઝકાત અદા કર�. 

પણ તી� પકારની ખ�ૂર માટ� ઝકાત વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૧૮૮૨ : � ઘ�, જવ, ખ�ૂર અન ે

�કસિમસ ઉપર ઝકાત દ�વાઈ ગ�ુ ંહોય, ત ેઅગર મા�લક 

પાસ ેઅ�કુ વષ� �ધુી રહ�, તો પણ તનેા ંઉપર ઝકાત 

લા�ુ ંનહ� પડ�. 

મસઅલદ ૧૮૮૩ : � ઘ�, જવ, ખ�ૂર અને 

દારનો પાક વરસાદના પાણીથી, યા નહ�રથી તયૈાર થાય, 

યા મીસરના ખતેરની �મ જમીનની ભીનાશથી પાક 
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તયૈાર થાય, તો તનેી ઝકાત દસમો ભાગ (૧૦%) છે અન ે

જો ડોલ વીગેર�થી પાણી સીચવામા ં આવી હોય તો 

ઝકાતનો વીસમો ભાગ (પ%) છે. 

મસઅલદ ૧૮૮૪ : અગર ઘ�, જવ, ખ�ૂર અને 

દારના પાકને બનંે ર�ત ેસ�ચવામા ંઆવી હોય, એટલ ેક� 

વરસાદ વીગેર�થી પણ લાભ થયો હોય, અન ે ડોલ 

વીગેર�થી પણ પાણી આ૫વામા ંઆવ�ુ ંહોય, તો � ર�તે  

વ� ુ લાભ થયો હોય, ત ે પમાણ ે ઝકાત દ�વાશ.ે અગર 

વરસાદનો મોટો ભાગ હોય તો દસ ટકા અન ે જો ડોલ 

વીગેર�થી વ� ુ મહ�નત થઈ હોય તો પાચં ટકા ઝકાત 
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વા�જબ ગણાશે. અને  જો એમ કહ�વાય ક� બનં ે ર�તે 

સરખસેરખો ફાયદો થયો છે તો સાડા સાત ટકા ઝકાત 

લા� ુથશ.ે 

મસઅલદ ૧૮૮પ : અગર વાસતિવક ર�તે એવો 

શક ઉપ�સથત થાય ક� પાણીની સ�ચવણી બનં ેર�ત ેથઈ 

છે, ક� વરસાદ, નહ�ર વીગેર�થી વ� ુફાયદો પહ�ચયો છે, તો 

એવા સજંોગમા ંસાડા સાત ટકા ઝકાત કાફ� ગણાશ.ે 

મસઅલદ ૧૮૮૬ : અગર એવો શક ઉપ�સથત 

થાય ક� બનંે ર�ત ેસ�ચવણી થઈ છે એમ કહ� શકાય ક� 

નહ�, યા એ ક� કદાચ ડોલ વીગેર� હાથ મહ�નતથી વ� ુ
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સ�ચવણી થઈ હોય એમ કહ� શકાય, તો એવી �રુતમા ં

પાચં ટકા ઝકાત કાફ� ગણાશ.ે એવી જ ર�ત ે જો માત 

અ�મુાન થાય ક� કદાચ વરસાદ વીગેર�ની સીચવણી વ� ુ

કહ� શકાય તો એ જ �ુકમ લા� ુપડશ.ે 

મસઅલદ ૧૮૮૭ : અગર ઘ�, જવ, ખ�ૂર ક� 

દારની �ળૂ સ�ચવણી  વરસાદ ક� નહ�રના પાણીથી થઈ 

હોય, અન ે એ પછ� ડોલ વીગેર�થી પાણી આપવાની 

જ�રત ન હોય, એ છતંા એ ર�ત ેપણ સ�ચવણી થઈ હોય, 

અન ેએથી પાકમા ંકોઈ વઘારો ન થયો હોય, તો ઝકાત 

દસ ટકા લા� ુપડશ.ે 
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અન ેજો તનેી �ળૂ સ�ચવણી ડોલ વીગેર�થી થઈ 

હોય, અન ેતે બાદ વરસાદ, નહ�ર વીગેર�ની જ�રત ન રહ� 

હોય, ત ે છતા ં તનેો પણ લાભ થયો હોય, પણ એથી 

પાકમા ં કોઈ વઘારો ન થયો હોય, તો પાચં ટકા લા� ુ

પડશ.ે 

મસઅલદ ૧૮૮૮ : અગર એક ખતેરમા ં ડોલ 

વીગેર�થી પાણી સ�ચવવામા ં આવે, અન ે એની બા�ુના 

ખતેરમા ંજમીનમા ંરહ�લી ��બુત ક� ભજેને આઘાર� ખતેી 

કરવામા ં આવે, અન ે તયા ં સ�ચવણીની કોઈ જ�રત ન 

હોય, તો � પાક ડોલ વીગેર�થી પાણી સ�ચીન ેતયૈાર થાય 
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તનેા ઉપર પાચં ટકા ઝકાત ગણાશે, અન ે� પાક બા�ુની 

જમીનમા ં સ�ચવણી િવના તયૈાર થાય, તનેા ઉપર 

એહતીયાતની �એ દસ ટકા ઝકાત વા�જબ થશ.ે 

મસઅલદ ૧૮૮૯ : ઘ�, જવ, ખ�ૂર અને દાર 

માટ� ઈનસાને � ખચર કયાર હોય, તને ે ફસલમાથંી બાદ 

કર�ન ે ઝકાતના િનસાબનો �હસાબ �કુરર કરવો �ઈઝ 

નથી. બલક� એ વસ�ઓુમાથંી કોઈ પણ એક, ખચરનો 

�હસાબ કયાર પહ�લા,ં જો વજન િનસાબ �ઘુી પહ�ચી �ય 

તો તનેા ઉપર ઝકાત વા�જબ થશ.ે 

મસઅલદ ૧૮૯૦ : �  બીજનો ઉપયોગ 
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વાવતેરમા ંકય� હોય, ચાહ�એ ખર�દ�ન ેલીઘ�ેુ ંબીજ હોય 

યા પોતાની મા�લક��ુ ંહોય, તનેો �હસાબ ફસલમાથંી બાદ 

કર�ન ે�કુરર નહ� કર� શક�. બલક� િનસાબનો �હસાબ આખી 

ફસલન ેધયાનમા ંરાખીન ેકરશ.ે 

મસઅલદ ૧૮૯૧ : અસલ માલ ઉપર �ુ�ુમત 

તરફથી � કરવરેો વ�લૂ થાય તનેા ઉપર ઝકાત નથી. 

દાખલા તર�ક� જો ર૦૦૦ �કલોની ફસલ થઈ હોય, અને 

તનેા ઉપર સરકાર ૧૦૦ �કલો કરવરેા તર�ક� લઈ લીએ, 

તો ફકત ૧૯૦૦ �કલો ઉપર ઝકાત વા�જબ થશ.ે 

મસઅલદ ૧૮૯ર : અગર ઈનસાન ઝકાત લા� ુ
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પડ� એથી પહ�લા ં � ખચર કર� �કૂયો હોય  અન ે તનેે 

ફસલમાથંી બાદ કર�ન ેબાક�ની ફસલ ઉપર ઝકાત દ�વા 

માગે તો એ એહતીયાત ેવ�ુબીની �એ �ઈઝ નથી. 

મસઅલદ ૧૮૯૩ : ઝકાત લા� ુપડ� ગયા બાદ 

ઈનસાન જો ખચર કર�, તો ઝકાતના જથથા સામે � ખચર 

થયો હોય, તને ેફસલમાથંી બાદ નહ� કર� શકે�. અગરચે 

એહતીયાત પમાણે એ ખચર માટ� એણ ે હાક�મ ે શરઅ ક� 

એમના વક�લની ર� લઈ લીઘી હોય. 

મસઅલદ ૧૮૯૪ : ઝકાત અદા કરવા માટ� 

વા�જબ નથી ક� ઈનસાન એટલી રાહ �ુએ ક� ઘ� અન ે
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જવની લાણી થાય, અથવા ખ�ૂર ક� દારની � ૂટંણી થઈ 

�ય, બલક� ઝકાત વા�જબ થતાની સાથે �ઈઝ છે ક� 

ઈનસાન ઝકાતની �કટમત �ક� તને ેઝકાત�પે અદા કર�. 

મસઅલદ ૧૮૯પ : ઝકાત લા� ુપડ� ગયા પછ� 

ઈનસાન તયૈાર ફસલને, યા ખ�ૂર, અન ે દારન ે � ૂટંયા 

પહ�લા ં �સુતહક યા હાક�મ શરઅ યા એમના વક�લને 

સહભાગી તર�ક� �પુરત કર� શક� છે અન ેતયાર� પછ� તઓે 

ખચરમા ંભાગીદાર બન.ે 

મસઅલદ ૧૮૯૬ : � સજંોગમા ંમાલીક� તયૈાર 

ફસલ, અથવા ખ�ૂર, દારની સ�પણી હાક�મ ેશરઅ, યા 
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�સુતહક, યા એમના વક�લને કર� આપી  હોય, તો પછ� 

લા�ઝમ નથી ક� સહભાગી તર�ક� એની મફત દ�ખર�ખ રાખ;ે 

બલક� � ૂટંવાનો અન ે�કૂવણીનો સમય આવે, તયા ં�ઘુી એ 

માલ તનેી જમીન ઉપર હોવા બદલ ભા�ુ ંમાગી શકશ.ે 

મસઅલદ ૧૮૯૭ : અગર ઈનસાન એકથી વ� ુ

શહ�રોમા ં ઘ�, જવ, ખ�ૂર ક� દાર�ુ ં વાવતેર ક�ુર હોય, 

અન ેએ �ુદ��ુદ� જગયા ફસલ પાકવાનો સમય પણ �ુદો 

હોય, અન ેએક� સાથ ેતનેી લાણી ક� �નુતવી ન થતી હોય, 

તો જો એ સવ� એક જ વષરની કમાણીમા ંગણા� ુ ંહોય, તો 

� ફસલ પથમ પાક�, અન ે એ ઝકાતના િનસાબના 
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પમાણમા ં હોય, તનેા ઉપર પાકતાની સાથ ે જ ઝકાત 

આપવી જોઈએ. અન ે બાક�ની ઝકાત �મ �મ ફસલ 

હાિંસલ થાય તમે અદા કરતો રહ�શ.ે 

પણ જો પથમ હાિંસલ થયલેો પાક ઝકાતના 

િનસાબ �ઘુી ન પહ�ચે, તો એ બાક�ની ફસલ તયૈાર થાય 

તયા �ઘુી ઈનતઝેાર કરશ ે અન ે જયાર� એ તયૈાર થાય 

તયાર� �ુલ મળ�ને જો િનસાબ �ઘુી પહોચ ે તો ઝકાત 

વા�જબ થશ,ે અન ે જો ન પહ�ચ ે તો તનેા ઉપર ઝકાત 

વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૧૮૯૮ : અગર  ખ�ુરના ઝાડ ઉપર 
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યા દારના વલેા ઉપર વષરમા ંબે વાર ફળ લાગતા હોય, 

અન ેએ બ ેપાક સાથ ેમળ�ને િનસાબ �ઘુી પહ�ચતા હોય, 

તો એહતીયાતની �એ એની ઝકાત વા�જબ છે. 

મસઅલદ ૧૮૯૯ : અગર કોઈ પાસ ે લીલી 

ખ�ુર, અથવા દાર હોય ક� � અગર �કુવવામા ંઆવ ેતો 

િનસાબ પમાણ �ઘુી પહ�ચે, અન ે એમાથંી ઝકાતની 

નીયયત કર�ન ેઅદા કરવા માગે, તો જો એ�ુ ંપમાણ એ 

ફળોન ે�કૂવયા બાદ ઝકાત વા�જબ થાય તટે�ુ ંહોય, તો 

ઈશકાલ નથી. 

મસઅલદ ૧૯૦૦ : �ના ઉપર �કૂવલેી ખ�ૂર 
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યા �કસિમસ માટ� ઝકાત વા�જબ હોય, ત ેએ ઝકાત પટે� 

તા� ખ�ૂર યા દાર નહ� આપી શક�; એટલ ે ક� �કટમત 

�ક�ન ેતે  �દાજ પમાણે દાર યા તા� ખ�ૂર અથવા 

બી� માલમાથંી �કસિમસ યા �કૂવલેી ખ�ૂર �કટમત�પે 

આપે, તો તમેા ંઈશકાલ છે. 

એવી જ ર�ત ેજો એના ઉપર તા� ખ�ૂર અથવા 

દારની ઝકાત વા�જબ હોય. તો એ ઝકાત પટે� �કૂ� ખ�ૂર 

યા �કસિમસ નહ� આપી શક�. બલક� જો તનેી �કટમત �ક� 

એ �જુબ બી� માલમાથંી ખ�ૂર ક� દાર આપે, અગરચે  

એ તા� હોય, તો પણ તમેા ંઈશકાલ છે. 
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મસઅલદ ૧૯૦૧ : અગર કોઈ શખસ ઉપર કરજ 

હોય, અન ેસાથે તનેી પાસ ેએવો માલ પણ હોય ક� �ના 

ઉપર ઝકાત વા�જબ થઈ �કૂ� હોય, ત ેઅગર �જુર� �ય 

તો પથમ � માલ ઉપર �ટલી ઝકાત વા�જબ હોય ત ે

અદા કર� દ�વી જોઈએ, અન ે તયાર બાદ તનેા કરજની 

અદાયગી થશ.ે 

મસઅલદ ૧૯૦ર : અગર મરનાર ઉપર કરજ 

હ� ુ ંઅન ેસાથ ેતનેી પાસ ેઘ�, અથવા જવ ક� ખ�ૂર યા 

દાર પણ હોય, તો એ વસ�ઓુ ઉપર ઝકાત વા�જબ થાય 

એથી પહ�લા ંજો વારસદારોએ બી� માલમાથંી એ�ુ ંકરજ 
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�કૂવી આ્�ુ ં હોય, તો � વારસદારોને િનસાબ ના 

પમાણસર એ વસ�ઓુ ભાગમા ંમળે એ તનેા ઉપર ઝકાત 

આપશ.ે 

પણ જો ઝકાત વા�જબ થાય એથી પહ�લા ં

વારસદારોન ેકરજ ન �કુવ�ુ ંહોય, અન ેમરનાર એટલો જ 

માલ �કૂ� ગયો હોય �મા ં કરજ અદા કર� શકાય. તો 

વા�જબ નથી ક� જકાત આપે. 

પણ જો મયયતનો માલ કરજની અદાયગી થઈ 

શક� એથી વઘાર� હોય, પણ કરજ એટ�ુ ંહોય ક� માલમાથંી 

આ્યા પછ� અ�કુ પમાણમા ં ઘ�, જવ, ખ�ૂર ક� દાર 
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પણ લણેદારને આપ�ુ ં પડ�, તો �ટલો ભાગ લણેદારને 

આપશ ેતનેા ઉપર ઝકાત નથી. બાક� રહ�લા માલમા ં� 

વારસદારના ભાગમા ં િનસાબ �દા� માલ આવે, તનેા 

ઉપર એ ઝકાત કાઢશ.ે 

મસઅલદ ૧૯૦૩ : � શખસ પાસ ે �ચી અન ે

નીચી �તની વસ�ઓુ હોય, એટલકે� બનં ે �તના ઘ�, 

જવ, ખ�ૂર અન ે �કસિમસ હોય, તો તનેા ઉપર ઝકાત 

વા�જબ થાય તો એહતીયાતે વા�જબની �એ �ચી 

કો�ટમાથંી અલગ અને નીચી કો�ટમાથંી અલગ લા� ુ

પડ�લી ઝકાત આપશ.ે 
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સો�ુ ંઅને તેનો િનસાબ 

મસઅલદ ૧૯૦૪ : સોના માટ� હે િનસાબ 

િન�કુત છે :  

(૧) જયાર� સોનાનો વજન વીસ શરઈ િમસકાલ 

�ઘુી પહ�ચે ( દર�ક િમસકાલ �ુ ં વજન ૩, ૪પ૬ 

ગામ હોય છે), તયાર� ઉપરોકત શરતો �રૂ� થતા 

તનેા ઉપર ચાલીસમો ભાગ ઝકાત ( ૧.૭ર૮ 

ગામ) વા�જબ થશ.ે ( સામાનય િમસકાલ ક� � 

શરઈ િમસકાલથી �ુ�ંુ છે, ત ે પમાણે પદંર 

િમસકાલ પહ�ચતા સો�ુ ં ઝકાતન ે પાત થશ)ે 
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અગર એ પમાણ ેત ે�દાજ �ઘુી સો�ુ ંન પહ�ચ ે

તો તનેા ઉપર ઝકાત વા�જબ નથી. 

(ર) જયાર� સો�ુ ંશરઈ વીસ િમસકાલ �ઘુી પહ�ચ,ે 

અન ે તમેા ં ચાર શરઈ િમસકાલમા ં વઘારો થાય, 

તો તમામ સોના ઉપર અઢ� ટકા ઝકાત વા�જબ 

થશ.ે પણ જો ચાર શરઈ િમસકાલથી ઓ� ંવઘે 

તો ફકત વીસ શરઈ િમસકાલ ઉપર ઝકાત 

આપશે, અન ેવઘારા ઉપર ઝકાત લા� ુનહ� પડ�. 

એજ �ુકમ વઘારાને લા� ુપડશ.ે એટલ ેક� જયાર� 

પણ ચાર  િમસકાલ શરઈ વધ ે તયાર� તમામ સોના ઉપર 
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ઝકાત દ�શે, અન ેજો એથી ઓ� ંવઘ ે તો વઘારા ઉપર 

ઝકાત નથી ( ચાર િમસકાલ શરઈનો �દાજ સામાનય 

ઘોરણ ેતણ િમસકાલ છે.) 
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ચાદં�નો િનસાબ 

મસઅલદ ૧૯૦પ : ચાદં�ના િનસાબના હે 

પકારો છે:  

(૧) જયાર� ચાદં��ુ ં વજન ૧૦પ સામાનય 

િમસકાલ હોય, અન ેબાક� જણાવલે શરતો �રૂ� 

થાય, તો તનેા ઉપર અઢ� ટકા ઝકાત વા�જબ 

થશ.ે અન ે જો એટ� ુ વજન ન થાય, તો તનેા 

ઉપર ઝકાત વા�જબ નથી. 

(ર) અગર ૧૦પ િમસકાલમા ં ર૧ િમસકાલનો 

વઘારો થાય, તો �રૂા ૧ર૬ િમસકાલ ઉપર 
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જણાવયા �જુબ ઝકાત આપવી વા�જબ થશ.ે પણ 

જો ર૧ િમસકાલથી ઓછો વઘારો થાય, તો ફકત 

૧૦પ િમસકાલન ેઝકાત લા� ુપડશ ેઅને વઘારા 

ઉપર ઝકાત વા�જબ નથી, એવી જ ર�તે �મ 

�મ ર૧ િમસકાલ ના ઘોરણ ે વઘારો થતો �ય, 

તમે �ુલ ચાદં� ઉપર ઝકાત લા� ુ પડતી જશે 

અન ેજો ર૧ િમસકાલથી ઓછો વઘારો થતો રહ�, 

તો વઘારા ઉપર ઝકાત નથી. 

આ ર�ત ે ઈનસાન પાસ ે �ટ�ુ ં સો�ુ ં ચાદં� હોય, 

તનેા અઢ� ટકા ઝકાત આપે, તો વા�જબ 
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ઝકાતનો ઝીમમો અદા કયાર ગણાશ.ે કોઈકવાર 

એ�ુ ંએ બને ક� વઘાર� આપે, �મક� અગર કોઈ 

પાસ ે૧૧૦ િમસકાલ ચાદં� હોય અને તનેા અઢ� 

ટકા અદા કર�, તો ૧૦પ િમસકાલ�ુ ંઝકાત વા�જબ 

ગણાશે, અન ેપાચં િમસકાલ ઉપર � અદા કરશે 

એ વા�જબ ઝકાત નહ� ગણાય. 

મસઅલદ ૧૯૦૬ : � શખસ પાસ ે િનસાબમા ં

િન�કુત વજન �ટલો સો�ુ ં ક� ચાદં� હોય, અન ેતમેાથી 

ઝકાત અદા કર� �કૂયો હોય, તો જયા ં�ઘુી તમેા ંઘટાડો 

ન થાય તયા ં�ઘુી દર વષ� તમેાથંી ઝકાત આપવી વા�જબ 
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રહ�શ.ે 

મસઅલદ ૧૯૦૭ : સો�ુ ં અન ે ચાદં� ઉપર એ 

સજંોગે ઝકાત વા�જબ થાય છે ક� જયાર� એ િસ�ા�પ ે

હોય, અન ેએ િસ�ા લવેડ દ�વડમા ંપચ�લત હોય, અને 

જો એ િસ�ા ઉપરથી છાપ �સુાય ક� ઘસાય ગઈ હોય, તો 

પણ ઝકાત વા�જબ થશે. 

મસઅલદ ૧૯૦૮ : સોના ચાદં�ના � િસ�ા 

ઔરતો આ�ષુણ �પે શોભા માટ� ઉપયોગમા ં લયે છે, તો 

અગર પય�લત હોય, એટલ ે ક� લવેડદ�વડ અને 

મામલાતમા ંવપરાતો હોય, તો તનેા ઉપર અહવતની �એ 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1668 

ઝકાત વા�જબ છે. પણ જો એ પય�લત ન હોય તો ઝકાત 

વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૧૯૦૯ : અગર એક શખસ પાસે સો�ુ ં

ચાદં� હોય, પણ બમેાથંી એક�ય પાથિમક િનસાબમા ં

જણાવલેા વજન પમાણ ન હોય, �મક�, ૧૦૪ િમસકાલ 

ચાદં� અન ે૧૪ િમસકાલ સો�ુ ંહોય, તો તનેા �પર ઝકાત 

વા�જબ નહ� થાય. 

મસઅલદ ૧૯૧૦ : અગાઉ જણાવી છ�એ તે 

�જુબ અગર ઈનસાન અ�ગયાર મ�હના �ઘુી િનસાબમા ં

જણાવલે વજન �ટ�ુ ંસો�ુ ંઅન ેચાદં� ઘરાવતો હોય તો 
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તનેા ઉપર ઝકાત વા�જબ છે, અન ેઅગર અ�ગયાર માસ 

દરમયાન પાથિમક િનસાબમાથંી કાઈં ઘટવા પામ�ુ ંહોય, 

તો તનેા ઉપર ઝકાત વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ૧૯૧૧ : અગર કોઈ શખસ અ�ગયાર 

માસ દરમયાન સોના ચાદં�ના િસ�ાન ેબદલી નાખંે, યા 

પીગળાવી દયે, તો તનેા ઉપર ઝકાત લા� ુનહ� પડ�. પણ 

જો ઝકાતથી બચવા માટ� િસ�ામાથંી બી� �પમા ંફ�રવે, 

�મક� સોનાના િસ�ાન ે સાદા સોના યા ચાદં�મા ં ફ�રવ,ે 

અથવા ચાદં�ના િસ�ાન ે સાદા સોના યા ચાદં��ુ ં �પ 

આપી દ�એ, તો એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� ઝકાત અદા કર�. 
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ન�ધ: લ-ેવચે કર� સોનાન ેચાદં�મા ંક� ચાદં�ન ેસોનામા ં

બદલ.ે 

મસઅલદ ૧૯૧ર : અગર કોઈ શખસ બારમા 

મ�હનામા ંસોના ચાદં�ન ેપીગળાવી દ�એ, તો તનેા ઉપર 

ઝકાત વા�જબ છે. અને જો પીગળવવાથી ત�ેુ ંવજન યા 

તનેી �કમતં ઘટ� �ય, તો પીગળવયા પહ�લા ં� ઝકાત 

વા�જબ હતી ત ે�જુબ અદાયગી કર�.  

મસઅલદ ૧૯૧૩ : અગર કોઈ શખસ પાસે � 

સો�ુ ંચાદં� હોય તમેા ંઅ�કુ �ચી કો�ટ હોય, અન ેઅ�કુ 

ઉતરતી કોટ��ુ ંહોય, તો �રૂ��રૂ� ઝકાત ઉચચ કો�ટમાથંી 
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આપી શકશ,ે પણ જો તમે ન કરવા માગંતો હોય તો 

ઉતરતી કો�ટના સોના ચાદં�ની ઝકાત તમેાથંી આપી 

શકશ.ે અહવતની �એ �રૂ��રૂ� ઝકાત ઉતરતી કો�ટના 

ઘા�મુાથંી નહ� આપી શક�, બલક� બહેતર એ છે ક� તમામ 

ઉચચ કો�ટમાથંી અદા કર�. 

મસઅલદ ૧૯૧૪ : સોના ચાદં�ના િસ�ામા ં

બી� ઘા�નુી િમલાવટ સામાનય ર�ત ેહોય, પણ ત ેછતા ં

જો એ િસ�ાઓ સો�ુ ંયા ચાદં� તર�ક� ઓળખતા હોય તો 

તનેા ઉપર ઝકાત વા�જબ થશે, અગરચ ે તમેા ં રહ��ુ ં

ચોખ્ુ ં િનભ�ળ સો�ુ ંયા ચાદં��ુ ંવજન િનસાબ �ટ�ુ ંન 
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હોય, પણ જો એ િમલાવટન ેકારણ ેસોના ક� �પા તર�ક� ન 

ઓળખાતા હોય, તો તનેા ઉપર ઝકાત�ુ ં લા� ુ પડ�ુ ં

ઈશકાલ ઘરાવ ે છે, અગરચ ે તમેા ં રહ��ુ ં િનભ�ળ સો�ુ ં

ચાદં�ના િનસાબના વજન �ટ�ુ ંહોય. 

મસઅલદ ૧૯૧પ : સોના ચાદં�મા ંબી� ઘા�નુી 

િમલાવટ હોય છે, અન ેઅગર ઈનસાન તનેી ઝકાત એવા 

િસ�ામાથંી આપવા માગે ક� �મા ં િમલાવટ ઓછ� અન ે

સોના ચાદં�નો ભાગ વઘાર� છે, તો તમેા ંવાઘંો નથી, અને 

જો એવા નાણામંાથંી દ�વા માગે ક� � સોના ચાદં� ન હોય, 

તો સોના ચાદં� ઉપર �ટલી ઝકાત વા�જબ થઈ હોય 
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તનેી �રૂ� �કમતં �ક�ન ેઅદા કર� તો વાઘંો નથી. 
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ઉટ, ગાય, ઘટેા,ં બકરાની ઝકાત 

મસઅલદ ૧૯૧૬ : આ �નવરો ઉપર લા� ુ

પડતી ઝકાત માટ� ઉપર જણાવલેી શરતો િસવાય એક 

વઘારાની શરતો છે, અન ેત ેએ ક� �નવર આખા વષર 

દરમયાન જગંલમા ં ઘાસ ચર�ુ ં ર�ુ ં હોય, તો અગર એ 

�નવર વષર દરમયાન યા અ�કુ સમય �ઘુી કાપવામા ં

આવ�ેુ ં યા ઉખાડવામા ંઆવ�ેુ ં ઘાસ ચારા તર�ક� ખાય, 

અથવા મા�લક યા મા�લક િસવાય બી�ના ખતેરમા ંચર�ુ ં

રહ�, તો તનેા ઉપર ઝકાત વા�જબ નથી. અલબત, જો 

વષર દરમયાન માત એકાદ �દવસ મા�લક� �કૂ�લા 
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ચારામાથંી ખા�ુ ંહોય, તો ઝકાત વા�જબ છે. 

પણ �ટ, ગાય અન ે ઘટેા ં બકરા ં ઉપર ઝકાત 

લા� ુપડવા માટ� અહવતની �એ શરત નથી ક� આખા વષર 

દરમયાન �નવર નવરા ં અન ે બકેાર રહા હોય, બલક� 

અગર પાણી સ�ચવા માટ� યા હળ ચલાવવામા ં અથવા 

એવા અનય કાયર માટ� તમેનો ઉપયોગ થયો હોય તો પણ 

અહવતની �એ એમની ઝકાત દ�વી જોઈએ. 

મસઅલદ ૧૯૧૭ : અગર ઈનસાન �ટ, ગાય ક� 

ઘટેા ંબકરાન ેચારવા માટ� એ�ુ ંખતેર ક� જમીનનો િવસતાર 

ખર�દ� ક� ભાડ� લય,ે �મા ંકોઈએ વાવતેર ન ક�ુર હોય, તો 
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એવા સજંોગમા ંઝકાતનો વા�જબ થ�ુ ં�શુક�લ છે, જો ક� 

અહવત છે ક� ઝકાત આપે. પણ જો તયા ં ચારવા માટ� 

કરવરેો દ�વો પડતો હોય, તો ઝકાત દ�વી વા�જબ છે. 
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�ટ�ુ ંિનસાબ 

મસઅલદ ૧૯૧૮ : �ટ માટ� હાર િનસાબ છે :  

(૧) પાચં �ટ ઉપર એક ઘ�ંુે ઝકાતમા ં દ��ુ ં

વા�જબ છે, અન ેજયા ં�ઘુી �ટની સખંયા એટલી 

ન થાય તયા ં�ઘુી ઝકાત વા�જબ નથી. 

(ર) દસ �ટ ઉપર બ ે ઘટેા ં ઝકાત�પ ેવા�જબ 

થશ.ે 

(૩) પદંર �ટ ઉપર તણ ઘટેા ંવા�જબ થશ.ે 

(૪) વીસ �ટ ઉપર ચાર ઘટેા ંવા�જબ થશ.ે 

(પ) પચચીસ �ટ ઉપર પાચં ઘટેા ંવા�જબ થશ.ે 
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(૬) છવવીસ �ટ ઉપર એક એ�ુ ં�ટ ક� � બી� 

વષરમા ંદાખલ થઈ ��ુ ુહોય. 

(૭) છતીસ �ટ ઉપર એક એ�ુ ં�ટ ક� � તી� 

વષરમા ંદાખલ થઈ �કૂયો હોય. 

(૮) છ�તાલીસ �ટ ઉપર એક એ�ુ ં�ટ ક� � 

ચોથા વષરમા ંદાખલ થઈ �કૂયો હોય. 

(૯) એકસઠ �ટ ઉપર એક એ�ુ ં�ટ ક� � 

પાચંમા ંવષરમા ંદાખલ થઈ �કૂયો હોય. 

(૧૦) છ�તરે �ટ ઉપર બ ે�ટ ક� � તી� વષરમા ં

દાખલ થઈ ��ૂા હોય. 
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(૧૧) એકા�ુ ં�ટ ઉપર બ ે�ટ ક� � ચોથા 

વષરમા ંદાખલ થઈ �કૂયો હોય. 

(૧ર) એકસો એકવીસ �ટ અન ેએથી વ� ુઉપર 

ઝકાત આપવાની અનકે ર�તો છે. યા તો ચાળ�સ 

ચાળ�સના �ુથ બનાવી �હસાબ કર� દર�ક ચાળ�સ 

�ટ ઉપર એક �ટ આપે, ક� � તી� 

વષરમાદંાખલ થઈ �કૂયો હોય, અન ે યા તો 

પચાસ પચાસ�ુ ં �ુથ �હસાબ કર� દર�ક પચાસ 

�ટ� એક  �ટ આપ ે ક� � ચોથા વષરમા ં દાખલ 

થઈ �કૂયો હોય. અથવા ચાલીસ અને પચાસ 
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બનં ે �ુથના �હસાબન ે અપનાવ,ે પણ દર�ક 

સજંોગમા ંએવી ર�ત ે�હસાબ કર� ક� કોઈ શષેભાગ 

બાક� ન રહ�, અથવા જો રહ� તો નવની સખંયાથી 

વ� ુન હોય. 

દાખલા તર�ક� જો ૧૪૦ �ટ હોય, તો બે �ટ ક� 

� ચાર વષરમાં પવશે કર� �કૂયો હોય, ત ે૧૦૦ 

ઉપર ઝકાત આપે, અન ેબાક�ના ૪૦ ઉપર �ટ 

ક� � તી� વષરમા ં દાખલ થઈ �કૂયો હોય, 

ઝકાત તર�ક� આપ.ે � �ટ ઝકાત તર�ક� અપાય 

ત ેમાદા હોવી જ�ર� છે. 
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મસઅલદ ૧૯૧૯ : બ ે િનસાબ વચચનેી સખંયા 

ઉપર ઝકાત વા�જબ નહ� થાય. �મક� અગર કોઈ શખસ 

�ટ માટ� િન�કુત પથમ િનસાબ, ક� � પાચં �ટ છે, તે 

પસાર કર� લીએ, પણ બી� િનસાબ એટલે ક� દસ �ઘુી 

�ટની સખંયા ન પહ�ચી હોય, તો માત પાચં ઉપર ઝકાત 

દ�શ.ે અન ેએજ �ુકમ દર�ક િનસાબન ેલા� ુપડશ.ે 
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ગાય�ુ ંિનસાબ 

મસઅલદ ૧૯ર૦ : ગાય માટ� હે પકારના 

િનસાબ છે :  

(૧) જયાર� ગાયની સખંયા તીસની થાય, અન ે

ઝકાતની બાક�ની શરતો �રૂ� થાય, તયાર� એક 

વાછર�ુ ં ક� � બી� વષરમા ં દાખલ થઈ ��ૂુ ં

હોય, ઝકાત તર�ક� આપ�ુ ંવા�જબ છે, અને 

એહતીયાત ે વા�જબની �એ વાછર�ુ ં નર હો�ુ ં

જોઈએ. 

(ર) જયાર� ગાયની સખંયા ચાળ�સ �ઘુી પહ�ચે 
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તયાર� એક વાછર�ુ ંક� � માદા હોય, અને તી� 

વષરમા ંદાખલ થઈ ��ૂુ ંહોય, ઝકાત �પે આપ�ુ ં

વા�જબ છે. 

તીસ અન ે ચાળ�સની વચચનેી સખંયા ઉપર 

ઝકાત વા�જબ નથી. �મક� અગર કોઈ પાસે ૩૯ 

ગાયો હોય, તો તમેાથંી તીસ ઉપર ઝકાત 

આપશે, એવી જ ર�તે જો ચાળ�સથી વ� ુગાયો 

હોય, તો જયા ં�ઘુી સખંયા સાઈઠ �ઘુી ન પહ�ચ,ે 

ફકત ચાળ�સ ઉપર ઝકાત અદા કરશ.ે 

જયાર� સખંયા સાઈઠ �ઘુી પહ�ચ,ે તો એ પહ�લા ં
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િનસાબની બમણી  સખંયા થઈ ગઈ હોવાથી, બે 

વાછરડા ં ક� � બી� વષરમા ં દાખલ થઈ ગયા 

હોય, ઝકાત તર�ક� આપશ.ે એ પમાણ ે�મ સખંયા 

વઘતી �ય, તમે ૩૦ ના �ુથ પમાણે વહ�ચણી 

કર� યા ચાળ�સના �ુથ �જુબ �હસાબ કર�, યા 

તીસ અને ચાળ�સના �ુથ પમાણે �હસાબ કર�ને 

ઝકાત �કૂવી આપ.ે પણ દર�ક સજંોગમા ં એવી 

ર�ત ે વહેચંણી કર� ક� શષેભાગ બાક� ન રહ�, 

અથવા જો વઘે તો નવની સખંયાથી વ� ુન હોય. 

દાખલા તર�ક� જો ૭૦ ગાયો હોય, અન ે૩૦ તથા 
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૪૦ બનંનેા �ુથ કરાર દ�વા માગે, તો ૩૦ માટ� 

તનેા �ુકમ �જુબ અન ેબાક�ના ૪૦ ઉપર તનેા 

�ુકમ �જુબ ઝકાત આપશ.ે કારણક� જો ફકત ૩૦ 

ના �ુથ �જુબ �હસાબ કરશે, તો ૧૦ ગાયો 

ઝકાત અદા કયાર િવનાની રહ� જશ.ે 
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ઘટેા ંબકરાનો િનસાબ 

મસઅલદ ૧૯ર૧ : ઘટેા ંબકરા ંમાટ� પાચં પકારના 

િનસાબ છે : 

(૧) જયાર� ઘટેા ંબકરાનંી સખંયા ૪૦ �ઘુી પહોચ� 

�ય, તયાર� એક ઘ�ંુે-બક�ંુ ઝકાત �પે આપ�ુ ં

વા�જબ છે. જયા ં �ઘુી ૪૦ ની સખંયા �રૂ� ન 

થાય તયા ં�ઘુી તનેા ઉપર ઝકાત નથી;  

(ર) જયાર� સખંયા ૧ર૧ �ઘુી પહ�ચે, તયાર� તનેા 

ઉપર બ ેઘટેા-ંબકરા ઝકાત �પ ેવા�જબ છે; 

(૩) જયાર� સખંયા ર૦૧ �ઘુી પહ�ચે, તયાર� તનેા 
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ઉપર તણ ઘટેા-ંબકરા ઝકાત �પ ેવા�જબ થશ;ે 

(૪) જયાર� સખંયા ૩૦૧ �ઘુી પહ�ચ,ે તયાર� તનેા 

ઉપર ચાર ઘટેા-ંબકરા ઝકાત �પ ેવા�જબ છે; 

(પ) જયાર� સખંયા ૪૦૦ �ઘુી યા એથી િવશષે 

થાય, તો તનેી ૧૦૦ ના �ુથમા ં વહ�ચણી કર�, 

દર�ક ૧૦૦ ઉપર એક ઘ�ંુે-બક�ંુ ઝકાત �પે આપ.ે  

અન ેઝકાતની અદાયગી માટ� એ લા�ઝમ નથી ક� 

એ જ ઘટેા ંબકરામાથંી અપાય, બલક� એ િસવાય 

બી� કોઈ ઘણમાથંી આપવા માગે તો આપી શક� 

છે; અથવા જો ઘટેાનંી �કમતં �ક�ન ેતનેા બદલે 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1688 

નાણા આપવા ચાહ� તો આપી શક� છે. 

મસઅલદ ૧૯રર : બ ે િનસાબ વચચનેી સખંયા 

ઉપર ઝકાત વા�જબ નહ� થાય, �મક�, અગર કોઈ શખસ 

પાસ ે પહ�લા ં િનસાબમા ં ચાળ�સ ઘટેાથંી વઘાર� હોય, તો 

જયા ં�ઘુી બી� િનસાબ �જુબ ૧ર૧ સખંયા ન પહ�ચ,ે 

માત ૪૦ ઉપર ઝકાત આપશે. અન ેબાક� ઉપર ઝકાત 

લા� ુનહ� પડ�. એ જ �ુકમ તમામ નીસાકોને લા� ુપડશ.ે 

મસઅલદ ૧૯ર૩ : �ટ, ગાય અન ેઘટેા ંબકરાની 

સખંયા જયાર� િનસાબના �દાજ �ઘુી પહ�ચ,ેચાહ� એ 

બઘાય નર હોય ક� માદા હોય, અથવા અ�કુ નર હોય 
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અન ેઅ�કુ માદા હોય, તયાર� તરત ઝકાત લા� ુપડ� જશે. 

મસઅલદ ૧૯ર૪ : ઝકાતમા ં ગાય અન ે ભ�સ 

એકજ પકારના ગણાશે, અન ેએવી ર�ત ેઅરબી �ટ અન ે

ગેર અરબી �ટ એક જ પકાર ગણાશ.ે �પરાતં ઘટેા ં

બકરા ંવચચ ેકોઈ ફ�ર નથી. 

મસઅલદ ૧૯રપ : જયાર� ઘટેા ં બકરા ં ઉપર 

ઝકાત આપે તયાર� એહતીયાત ે વા�જબની �એ ઘ�ંુે  

ઓછામા ંઓછા બ ેવષરમા ંદાખલ થઈ ��ુુ ંહો�ુ ંજોઈએ, 

અન ે જો બક�ુ આપ ે તો અહવતની �એ તી� વષરમા ં

દાખલ થઈ ��ૂુ ંહો�ુ ંજોઈએ. 
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મસઅલદ ૧૯ર૬ : � ઘ�ંુે ઝકાત�પ ે આપવા 

માગે તનેી �કટમત બી� ઘટેા ં કરતા ં ન�વા પમાણમા ં

ઓછ� હોય તો વાઘંો નથી, પરં� ુબહેતર છે ક� � ઘટેાનંી 

�કટમત બાક�ના ઘટેાઓં કરતા વઘાર� હોય ત ે ઝકાત�પે 

આપે; અન ેએજ �ુકમ �ટ અન ેગાય માટ� છે. 

મસઅલદ ૧૯ર૭ : અગર અ�કુ લોકો 

ભાગીદાર�મા ંહોય, તો � � ભાગીદાર�ના ભાગમા ંઆવતી 

સખંયા િનસાબના પહ�લા  પકાર �ઘુી પહ�ચી �ય, તનેા 

ઉપર ઝકાત વા�જબ થશે અન ે�ના ભાગમાએંવી ઓછ� 

સખંયા આવ ેતો તનેા ઉપર ઝકાત વા�જબ નથી. 
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મસઅલદ ૧૯ર૮ : અગર એક શખસ પાસ ેઅનકે 

જગયાએ ગાય, યા ઉટ, યા ઘટેા ંબકરા હોય, તો અગર 

�ુલ મળ�ન ે િનસાબમા ંજણાવલેી સખંયા �ઘુી પહ�ચ, તો 

તનેા ઉપર ઝકાત વા�જબ છે. 

મસઅલદ ૧૯ર૯ : અગર ગાય, ઘટેા ંબકરા ંઅન ે

�ટ �બમાર ક� ખોડખાપંણવાળા હોય, તો પણ તનેા ઉપર 

ઝકાત વા�જબ થશ.ે 

મસઅલદ ૧૯૩૦ : અગર કોઈ શખસ પાસે 

ઉપરોકત ઢોરના ધણમા ં બઘાય �બમાર યા 

ખોડખાપંણવાળા યા �ઢુા હોય, તો એજ ઘણમાથંી 
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�નવર ઝકાત �પ ેઆપી શકશ.ે પણ જો બઘાય ત�ુંરસત 

અન ે ખોડખાપંણ િવનાના હોય, તો તનેા ઉપર વા�જબ 

થયઈે ઝકાત �પ ે �બમાર યા ખોડખાપંણવાવં યા  ��ંુુ 

�નવર નહ� આપી શકશ.ે બલક� જો તમેા ંઅ�કુ �બમાર 

�ઢુા યા ખોડવાળા હોય, અન ેબાક�ના સલામત હોય, તો 

એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� ઝકાત �પ ેત�ુંરસત અન ેઅયબ 

વગર�ુ ં�નવર આપ.ે 

મસઅલદ ૧૯૩૧ : અગર કોઈ શખસ અ�ગયાર 

મ�હના �રૂા ંથાય એથી પહ�લા ંપોતાની  ગાયો યા �ટ, 

ઘટેા ં બકરાને કોઈ બી� વસ�નુા બદલામા ં આપી દયે, 
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અથવા પોતાની પાસ ે િનસાબની સખંયમા ં�ટલા �નવર 

હોય તટેલી જ સખંયામા ંબી� �નવરો સામ ેઅદલબદલ 

કર�. �મક� પોતાના ૪૦ ઘટેા ંઆપી બી� ૪૦ , ઘટેાં લઈ 

લય,ે તો જો એમ કરવામા ંઝકાતથી બચવાનો ઈરાદો ન 

હોય, તો ઝકાત વા�જબ નહ� થાય. 

પણ જો િનયયત ઝકાતથી બચવાની હોય, તો 

અગર અદલ-બદલ થયલે પાણીઓમા ં એક જ �તનો 

ફાયદો હોય, �મક�, બનં ે �ૂઘ દ�તી ગાયો ક� ઘટે�ઓ હોય 

તો એહતીયાતે વા�જબ છે તનેા ઉપર ઝકાત આપ.ે  

મસઅલદ ૧૯૩ર : � શખસ ઉપર �ટ, ઘટેા ં
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બકરા ં અન ે ગાયોની ઝકાત વા�જબ હોય, ત ે અગર 

પોતાના બી� માલમાથંી એ ઝકાતની અદાયગી કર�, તો 

જયા ં�ઘુી એ ઘણની સખંયા િનસાબથી ઓછ� નહ� થાય, 

તયા ં�ઘુી દર વષ� એના ઉપર ઝકાત વા�જબ થશ.ે પણ 

જો એ ઘણમાથંી જ ઝકાત આપી હોય, અન ે પથમ 

િનસાબથી સખંયા ઓછ� થાય, તો તનેા ઉપર ઝકાત 

વા�જબ નહ� થાય. 

�મક� કોઈ શખસ પાસ ેચાળ�સ ઘટેા ંહોય, તનેા 

ઉપર ઝકાત વા�જબ થઈ છે તે પોતાના બી� માલમાથંી 

અદા કર�, તો જયા ં�ઘુી ઘટેાનંી સખંયા ચાળ�સ રહ�શ ેતયા ં
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�ઘુી દર વષ� તનેા ઉપર ઝકાત તર�ક� એક ઘ�ંુે આપતો 

રહ�શ,ે પણ જો એમાથંી જ ઝકાતની અદાયગી કર� હોય, 

તો જયા ં�ઘુી સખંયા ચાળ�સ ન થાય તયા ં�ઘુી ઝકાત 

આપવી વા�જબ નથી. 
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વપેારના માલ ઉપર ઝકાત 

જયાર� ઈનસાન �કટમત અદા કર�ન ે યા બદલ 

પધધતી વીગેર�થી માલનો મા�લક થાય, અન ેએનો ઈરાદો 

હોય ક� એ માલથી વપેાર કર�ન ે નફો મળેવશે, તો 

અહવતની �એ, અ�કુ શરતો �રૂ� થતા, એની ઝકાત 

અદા કરશ;ે � અઢ� ટકા છે. એ શરતો નીચ ે�જુબ છે : 

(૧) મા�લક બાલીગ અને અકલમદં હોવો જોઈએ 

(દ�વાનો ન હોય); 

(ર) માલ�ું  પમાણ િનસાબ �ઘુી પહ�ચી ગ�ુ ં

હોય, અન ે તે સો�ુ ં યા ચાદં�ના િનસાબ �ટ�ુ ં
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હોય;  

(૩) નફો મળેવવાની � િનયયત હતી તનેે એક 

વષર વીતી ગ�ુ ંહોય; 

(૪) નફો મળેવવાની િનયયત આખા વષર 

દરમયાન બાક� હોવી જોઈએ. તો અગર વષર 

દરમયાન એ માલમાથંી નફો હાિંસલ કરવાનો 

ઈરાદો ફ�રવી નાખ ે અન ે તને ે પોતાના �ગત 

ખચર યા ઉપયાગમા ં લઈ લય,ે તો તનેા ઉપર 

ઝકાત વા�જબ નહ� થાય. 

(પ) આખા વષર દરમયાન મા�લક એ માલમા ં
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મર� �જુબ વહ�વટ કરવાનો સ�ંણૂર હક 

ઘરાવતો હોય.  

(૬) આખા વષર દરમયાન એ માલ સામે થયલે 

�ડૂ� રોકાણ �ટલી �કટમતે, યા એથી વ� ુ �કટમત ે

ખર�દવવાળા હોવા જોઈએ. અગર વષર દરમયાન 

એવા ખર�દવવાળા મળે ક� � �ડૂ� રોકાણથી 

ઓછ� �કટમત ેલવેા માગંતા હોય, તો તનેા ઉપર 

ઝકાત વા�જબ નહ� થાય. 
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ઝકાતનો ઉપયોગ 

મસઅલદ ૧૯૩૩ : ઝકાત આઠ જગયાએ 

ઉપયોગમા ંલઈ શકાય છે : 

(૧) ફક�રન ે દ�વા માટ� વાપર� શકાય, અન ે

ફક�રથી �રુાદ એ છે ક� � પોતા�ુ ંઅન ેપોતાના 

પ�રવાર�ુ ંઆખા વષરમા ં�જુરાન ન ચલાવી શક�, 

પણ �ની પાસે ઉધોગ, િમલકત યા �ડૂ� હોય 

અન ે પોતાના વષર�ુ ં �જુરાન ચલાવી શકતો 

હોય, તો ફક�ર નહ� કહ�વાય. 

(ર) મીસક�નને આપી શકાય છે, અન ેત ેએ છે ક� 
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�ની આિથ�ક હાલત ફક�ર કરતા ં વઘાર� ખરાબ 

હોય.  

(૩) એ શખસન ે�પુરત કર� શકાય છે ક� � 

ઈમામ અલ�યહસસલામ તરફથી યા એમના 

નાઈબ તરફથી વ�લૂાત અન ેતનેી �હફાઝત માટ� 

નીમાએલા હોય, ક� � તનેો �હસાબ �કતાબ 

�ણવે, અન ે રકમ ઈમામ અલ�યહસસલામ યા 

એમના નાઈબ યા ફક�રો �ઘુી પહ�ચાડ�. 

(૪) એ ફક�રોને  આપી શકાય ક� �ન ે પ�રણામે 

તમેનામા ં ઈસલામ પતય ે પરેણા અને અને 
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અ�ભ�ચી ��તૃ થાય, અથવા એથી લડાઈમા ં

યા અનય સજંોગમા ં �સુલમાનોની મદદ કરવા 

પરેાય. 

એવી જ ર�ત ેઝકાત એવા ��ુસલમોને પણ આપી 

શકાય ક� �મ�ુ ંઈમાન કમજોર હોય, પણ ઝકાત 

આપવાથી એમની આસથા અન ેએમના ઈમાનને 

સમથરન મળે, અથવા એવા �સુલમાનોને અપાય 

ક� �મ�ુ ં ઈમાન હઝરત અમી�લ �અુમીનીન 

અલ�યહસસલામની િવલાયત ઉપર નથી, પણ 

ઝકાત વડ� એમની િવલાયત પતય ે અ�ભ�ચી 
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જગાડ� શકાતી હોય ક� �થી ઈમાન લઈ આવ.ે 

(પ) �લુામોને ખર�દ�ને આઝાદ કરવા માટ� 

વાપર� શકાય છે. એનો િવગત વાર ્લુાસો 

અનય સથળે અપાયો છે.  

(૬) � કરજદાર ક� દ�વાદાર પોતા�ુ ંકરજ અદા 

કરવા શ�કતશાળ� ન હોય, તનેે આપી શકાય છે.  

(૭) અલલાહની રાહમા ં વાપર� શકાય, એટલ ે ક� 

એવા કામોમા ંક� �થી આમ �સુલમાન જનતાને 

ફાયદો પહ�ચે �મક�, મ�સજદ બનાવવી, યા 

ઈલમદે�નના અભયાસ અથ� મદ�સો સથાપવો, 
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શહ�રની સફાઈ કરવી, રસતાઓ પાકા કરવા, 

ડામર પાથર�ુ ં યા રસતા પહોળો કરવા માટ�, 

વાપર� શકાય. 

(૮) એ �સુાફરની મદદ માટ� અપી શકાય છે ક� 

� સફર દરમયાન નાણાભીડના સકંટમા ં મળ� 

�ય. આ સજંોગમા ં ઝકાત વાપર� શકાય છે, 

પર�ુ ં તી�, ચોથા અને  એહતીયાત ે વા�જબની 

�એ સાતમા સજંોગમા ં ઝકાતનો મા�લક ઈમામ 

અલ�યહસસલામ યા એમના નાયબની ર� િવના 

નહ� વાપર� શક�. એ સજંોગોન ેલાગતા એહકામ 
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હવ ેપછ� જણાવવામા ંઆવશે. 

મસઅલદ ૧૯૩૪ : એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� 

ફક�ર યા િમસક�ન પોતાના અન ે પોતાના પ�રવારના 

વષરના ખચરથી િવશષે ઝકાત ન લય,ે અન ેજો એની પાસે 

થો�ુ ં ના�ુ ં યા થોડ� ઘણી જણસ હોય, તો વષરની 

જ�ર�યાતમા ં�ટ�ુ ંઓ� ંપડ� ુહોય તટેલી જ ઝકાત લયે. 

મસઅલદ ૧૯૩પ : � શખસ પાસ ેવષરના ખચર 

�રૂ� ુ ંહોય, અન ેતમેાથંી અ�કુ ભાગ વાપયાર બાદ શક કર� 

ક� � બાક� ર�ુ ં છે, ત ેવષરના આખર �ઘુી પર�ુ ં છે ક� 

નહ�, તો એ શખસ ઝકાત નહ� લઈ શક� . 
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મસઅલદ ૧૯૩૬ : અગર એક શખસ પોતાના 

ઉદોગ, િમલકત યા વપેારથી �ટ�ુ ં કમાતો હોય, એ 

વષરના ખચર કરતા ઓ� ંહોય, તો �ટ�ુ ંઓ� ંપડ�ુ ંહોય 

તટેલા પમાણમા ંઝકાત લઈ શક� છે, અન ેલા�ઝમ નથી ક� 

પોતાના ઓ�ર, િમલકત ક� �ડૂ� વહ�ચી યા વાપર�ન ેખચર 

�રૂો કર�. 

મસઅલદ ૧૯૩૭ : � ફક�ર પાસ ેપોતાના માટ� 

અન ેપોતાના પ�રવાર માટ� વષર �ટ�ુ ંન હોય, પણ તનેી 

પાસ ે રહ�વા માટ��ુ ં પોતા�ુ ં મકાન હોય, �મા ં એ રહ�તો 

હોય. અથવા એની પાસે વાહન હોય ક� � વગર �વન 
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િનવારહ �શુક�લ હોય, અગરચે એ પોતાની આબ� અન ે

મોભાની �ળવણી માટ� હોય, તો એ ઝકાત લઈ શક�છે. એ 

જ �ુકમ ઘરવખર�, ઠામવાસણ, િશયાળા ઉનાળાના વ�ો 

અન ેબી� જ�ર�યાતની વસ� ુઓંને લા�ુ ંપડ� છે; અન ે� 

ફક�ર પાસ ેઉપરોકત વસ� ુ ંન હોય, અન ેએની જ�ર�યાત 

હોય, તો ઝકાતમાથંી ખર�દ� શક� છે, 

મસઅલદ ૧૯૩૮ : � ફક�ર આસાનીથી �ુ�તર 

ઉઘોગ શીખી શકતો હોય, ત ેએહતીયાતે વા�જબની �એ 

ઝકાત લઈ �જુરાન ચલાવી શકતો નથી, પણ � સમય 

દરમયાન એ શીખી રહો હોય, એ ઝકાત લઈ શકશ.ે 
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મસઅલદ ૧૯૩૯ : અગર એક શખસ િવષે �ણ 

હોયક� અગાવ એ ફક�ર હતો, અન ે એ હ� એમ કહ� ક� 

ફક�ર �,ં તો અગરચ ેતનેા કહ�વાથી ઈ�તમનાન પદેા ન 

થાય, તો પણ તને ે ઝકાત આપી શકાય છે. પણ �ના 

િવષ ે�ણ ન હોય ક� અગાવ ફક�ર હતો ક� નહ�, તનેા માટ� 

અહવત છે ક� જયા ં �ઘુી તનેા ફક�ર હોવા બારામા ં

ઈ�તમનાન હાિંસલ ન થાય, તયા ં �ઘુી તને ે ઝકાત ન 

આપવામા ંઆવે. 

મસઅલદ ૧૯૪૦ : � શખસ કહ�તો હોય ક� ફક�ર 

�,ં પણ �તૂકાળમા ં એ ફક�ર ન હતો, અગર એના 
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કહ�વાથી ઈ�તમનાન હાિંસલ ન થાય, તો એહતીયાત 

વા�જબ છે ક� એન ેઝકાત ન આપવામા ંઆવ.ે  

મસઅલદ ૧૯૪૧ : � શખસ ઉપર ઝકાત 

વા�જબ હોય, ત ે અગર કોઈ ફક�રનો લણેદાર હોય , તો 

�ટ�ુ ંકરજ હોય તટે�ુ ંઝકાતમાથંી વાળ� શકશ.ે 

મસઅલદ ૧૯૪ર : અગર  કોઈ ફક�ર �જુર� 

�ય, અન ેએની પાસ ેરહ�લી માલમતા એટલી ન હોયક� 

એથી કરજ વ�લૂ થાય, તો ઈનસાન એ ફક�ર ઉપર �ટ�ુ ં

કરજ માગંતો હોય, તટેલી રકમ ઝકાત વાળ� શક� છે. 

બલક� અગર એની માલમતા કરજ અદા કરવા �રુતી હોય, 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1709 

પણ વારસદારો એ કરજ �કૂવવા માગંતા ન હોય, યા 

કોઈ પણ બી� કારણસર લણેદાર વ�લૂાત કરવા સમથર 

ન હોય, તો �ટ�ુ ંકરજ તનેા ઉપર માગંતો હોય, તટે�ુ ંજ 

ઝકાતમાથંી વળતર લઈ શકશે. 

મસઅલદ ૧૯૪૩ : ઈનસાન � વસ� ુ ંઝકાત�પે 

આપી રહો હોય, તનેા માટ� એ જ�ર� નથી ક� ફક�રને 

જણાવે ક� ઝકાત છે. બલક� અગર ફક�ર શરમ�દો થતો 

હોય, તો �સુતહબ છે ક� ઝકાતની િનયયતથી આપલેી વસ� ુ ં

િવષ ેએ ફક�રન ેન જણાવ ેક� ઝકાત છે. 

મસઅલદ ૧૯૪૪ : અગર કોઈ શખસ એમ 
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ઘાર�ન ેક� ફલાણો ફક�ર છે, એન ેઝકાત આપે, અન ેતયાર 

બાદ �ણ થાય ક� એ ફક�ર ન હતો, અથવા મસઅલાથી 

નાવા�કફ હોવાના કારણ ેએવાન ેઝકાત આપી દય ેક� � 

ફક�ર નથી; તો કાફ� નહ� ગણાય, એવા સજંોગમા ં � 

વસ� ુ ઝકાત તર�ક� અપાય હોય ત ે �ા બાક� હોય, તો 

પાછ� લઈ લવેી જોઈએ, અન ે�સુતહ�કને �પુરત કરવી  

જોઈએ. પણ જો એ વસ� ુબાક� ન રહ� હોય, તો હે �રૂત 

છે: 

(અ) અગર ઝકાત લનેારને ખબર હતી ક� એને 

આપવામા ંઆવલેી વસ� ુઝકાત હતી, તો ઈનસાન 
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એના બદલામા ંલનેાર પાસથેી બી� વસ� ુમાગી 

શક� છે, અન ે�સુતહ�કન ેપહ�ચાડ�. 

(હ) અગર લનેારને ખબર ન હતી ક� આપવામા ં

આવલેી વસ� ુ ઝકાત હતી, તો એની પાસથેી 

બદલામા ં કાઈં લઈ નહ� શકાય, અન ે ઈનસાન 

ઉપર વા�જબ થશ ેક� એના બદલામા ંપોતે અદા 

કર�ન ે�સુતહ�ક �ઘુી પહ�ચાડ�. 

મસઅલદ ૧૯૪પ : અગર કોઈ શખસ દ�વાદાર 

હોય, અન ે કરજની ભરપાઈ ન કર� શકતો હોય, તે 

અગરચ ે વષરના ખચર �રૂતી આવક ઘરાવતો હોય, તે 
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છતાયં પોતાના કરજની અદાયગી ખાતર ઝકાત લઈ 

શકશ.ે પણ તમેા ંશરત એ છે ક� માલ કરજ�પે લીઘો હતો 

ત ેકોઈ �નુાહના રસત ેઉપયોગમા ંન લીઘો હોય. 

મસઅલદ ૧૯૪૬ : અગર કોઈ શખસ એવાને 

ઝકાત આપ ેક� કરજદાર હોય, અન ેપોતા�ુ ંકરજ અદા ન 

કર� શકતો હોય, અન ે પાછળથી એને ખબર પડ� ક� એ 

શખસ ે � કરજ લી�ુ ં હ� ુ ં ત ે �નુાહના કામ માટ� 

ખચરવવામા ંઆવ�ુ ંહ� ુ,ં તો જો એ કરજદાર ફક�ર હોય, તો 

આપલેી રકમને ફક�રોની સહાયતા�પ ેગણાશે. 

મસઅલદ ૧૯૪૭ : અગર કોઈ શખસ કરજદાર 
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હોય, અન ે પોતા�ુ ં કરજ અદા ન કર� શકતો હોય, ત ે

અગરચ ે ફક�ર ન હોય, તો પણ ઈનસાન તનેા ઉપર � 

કરજ માગંતો હોય ત ેલ�ેુ ંવ�લૂવા માટ� ઝકાતમાથંી લઈ 

શક� છે. 

મસઅલદ ૧૯૪૮ : � �સુાફર પાસ ેખચર ખલાસ 

થઈ �ય, યા એની સવાર� ઉપયોગ કરવાન ેલાયક ન 

રહ�. તો એની સફર �નુાહ માટ� ન હોય, અન ેએ કરજ 

લઈ યા કોઈ વસ�નુ ે વચેીને પોતાન ે સથળે ન પહ�ચી 

શકતો હોય, તો એવા સજંોગમા ં ઝકાત લઈ શકશ,ે 

અગરચ ેપોતાના વતનમા ંએ ફક�ર ન હોય. 
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પણ જો એન ે એમ જણાય ક� સફરની એક 

જગયાથી નીકળ�ન ેજો બી� જગયાએ �ય  તો તયા ંકરજ 

લઈન,ે યા વસ�નુ ેવચેીન ેએટ�ુ ંના�ુ ંહાિંસલ કર� શકશ ે

ક� �થી વતન ેપહ�ચી �ય, તો  ફકત એ બી� જગયાએ 

પહ�ચવા માટ� ઝકાતમાથંી મદદ લઈ શકશ.ે 

મસઅલદ ૧૯૪૯ : � �સુાફર� સફર દરમયાન 

નાણાભીડન ેકારણે ઝકાત લીઘી હોય, તે વતન પહ�ચયા 

બાદ �ુએ ક� લીઘલેી રકમ કાઈં વધ�ુ ંછે, તો અગર ઝકાત 

દ�નારન ે ન પહ�ચાડ� શકતો હોય તો હાક�મ ે શકઅને 

પહ�ચાડ�ન ેજણાવે ક� એ ઝકાત છે. 
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ઝકાતના �સુતહક હોવાની શરતો 

મસઅલદ ૧૯પ૦ : મા�લક એ શખસન ે ઝકાત 

આપી શકશ ે ક� � િશયા ઈસનાઅશર� હોય, અગર કોઈ 

શખસન ેિશયા ઈસનાઅશર� સમ�ને ઝકાત આ્યા બાદ 

�ણ થાય ક� એ િશયા ન હતો, તો ઝકાત ફર�થી આપશ.ે 

મસઅલદ ૧૯પ૧ : અગર કોઈ ના�ુ ં િશયા 

બાળક, યા કોઈ દ�વાનો િશયા ફક�ર હોય, તો ઈનસાન 

એના વલીને ઝકાત એ િનયયતથી આપી શક� છે ક� એ 

ઝકાત બાળક યા દ�વાનાની િમલક�યયત ગણાશે. 

મસઅલદ ૧૯પર : અગર કોઈ શખસ બાળક યા 
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દ�વાનાના વલી �ઘુી ન પહ�ચાડ� શક�, તો પોત ે યા 

પોતાના િવ�ા� ુ શખસ મારફત ઝકાત એ બાળક યા 

દ�વાનાના લાભાથ� ઉપયોગમા ંલઈ શક� છે, અન ેજયાર� 

એવી ર�ત ેઉપયોગ કર� તમેન ેપહ�ચાડ� તયાર� ઝકાતની 

િનયયત કર�. 

મસઅલદ ૧૯પ૩ : � ફક�ર ભીખ માગંતો હોય 

તને ેઝકાત આપી શકાય છે. પણ � ઝકાત ને �નુાહના 

કાય�મા ં વાપરતો હોય, તને ે ઝકાત ન આપવી જોઈએ. 

બલક� અહવત છે ક� અગર ઝકાત આપવાથી લનેારને 

�નુાહના કામો કરવામા ં ઉતજેન મળ�ુ ં હોય, અગરચે 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1717 

ઝકાતની રકમને �નુાહમા ંન વાપરતો હોય, તો તવેાને 

ઝકાત ન દ�વામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ ૧૯પ૪ : � શખસ શરાબી હોય, 

અથવા નમાઝ ન પડતો હોય (તાર��ુસસલાતહોય) એવી 

જ ર�ત ે અગર છડ�ચોક �નુાહ� કબીરા બ�વી લાવતો 

હોય, તને ે એહતીયાત ે વા�જબની �એ ઝકાત ન દ�વી 

જોઈએ. 

મસઅલદ ૧૯પપ : � શખસ ઉપર કરજ હોય, 

અન ેપોતા� ુકરજ ભરપાઈ કરવા અશકત હોય, ત�ેુ ંકરજ 

અગર ઈનસાન ઝકાતમાથંી આપીન ેઅદા કરવા માગેં તો 
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કર� શક� છે, અગરચ ે એ કરજદાર�ુ ં ભરણપોષણ તનેા 

ઉપર વા�જબ હોય. 

મસઅલદ ૧૯પ૬ : � લોકો�ુ ંભરણપોષણ અને 

િનવારહ ઈનસાન ઉપર વા�જબ હોય, �મક� અવલાદ 

વીગેર�, તમેના ભરણપોષણ વીગેર��ુ ંખચર  ઝકાતમાથંી 

નહ� આપી શક�. પણ જો એ પોતાની જવાબદાર� �રૂ� ન 

કર�, તો બી� લોકો અવલાદ વીગેર�, ન ે ઝકાતમાથંી 

આપી મદદ�પ થઈ શક� છે. 

મસઅલદ ૧૯પ૭ : અગર ઈનસાન પોતાના 

દ�કરાન ેઝકાત આપે ક� �થી એ એની પતની યા નોકર ક� 
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ચાકરનો ખચર ઉપાડ� શક�, તો તમેા ંવાધંો નથી. 

મસઅલદ ૧૯પ૮ : ઝકાતમા ં � અલલાહની 

રાહમા ખચર કરવાની જોગવાઈ છે, ત ેપટે� બાપ પોતાના 

ફરઝદંો માટ� દ�ની �સુતકો ઝકાતમાથંી ખર�દ�ન ેતમેના 

અભયાસ અથ� નહ� આપી શક�, િસવાય ક� તમેા ં આમ 

મસલહેતનો તકાજો હોય; પણ ત ે માટ� હાક�મ ે શરઅની 

ર� લવેી જોઈએ. 

મસઅલદ ૧૯પ૯ : અગર બાપ પાસ ેદ�કરાને 

પરણાવવા માટ� નાણાની સગવડ ન હોય, તો ઝકાતમાથંી 

પોતાના દ�કરાન ે પરણાવી શક� છે, એવી જ ર�તે એ 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1720 

સજંોગમા ંદ�કરો બાપની શાદ�નો ઈનતઝેામ ઝકાતથી કર� 

શકશ.ે 

મસઅલદ ૧૯૬૦ : � �ી�ુ ંભરણપોષણ અને 

ખચર તનેો  ઘણી આપતો હોય, તને ે ઝકાત નહ� આપી 

શકાય; એવી જ ર�ત ે� �ીન ેતનેો ખચર ઘણી ન આપતો 

હોય, પર�ુ ંહાક�મે  શરઅ મારફત તનેે ખચર આપવા 

મજ�રુ કર� શકતી હોય તો તને ેઝકાત નહ� દઈ શકાય. 

મસઅલદ ૧૯૬૧ : � ઓરતે ��ુઆ્◌ે કયાર હોય તે 

અગર ફક�ર હોય, તો તનેો શવહર અન ે બી�ઓ તનેે 

ઝકાત આપી શકશ.ે પણ અગર તનેા શવહર� અકદ પસગેં 
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તનેા ખચરની જવાબદાર� શરત�પ ેસવીકાર�  હોય, અથવા 

બી� કોઈ કારણસર એ ઓરતનો િનભાવ તનેા ઉપર 

વા�જબ હોય, તો એ �ીન ેઝકાત નહ� આપી શકાય. 

મસઅલદ ૧૯૬ર : ઓરત પોતાના ફક�ર 

શવહરન ે ઝકાત આપી શક� છે, અગરચ ે શવહર એ 

ઝકાતન ેએ જ ઓરતના િનભાવ ખચરમા ંવાપર�. 

મસઅલદ ૧૯૬૩ : સયૈદ ગૈરસયૈદ પાસથેી 

ઝકાત નહ� લઈ શક�, પણ જો ્મુસ અન ેબી� ઘાિમ�ક 

હ�ોથી એ�ુ ં ખચર ��ંુુ ન પડ�ુ ં હોય, અન ે લાચાર�એ 

ગૈરસયૈદ પાસથેી ઝકાત  લવેી પડતી હોય, તો તનેા માટ� 
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ત ેલ�ેુ ં�એઝ છે. 

મસઅલદ ૧૯૬૪ : � શખસ િવષ ેન �ણ હોય 

ક� એ સયૈદ છે ક� નહ�, તને ેઝકાત આપી શકાય છે. 
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ઝકાતની િનયયત 

મસઅલદ ૧૯૬પ : ઝકાત દ�તી વળેા ઈનસાનને 

�ુરબતનની િનયયત કરવી જોઈએ. એટલ ે ક� ્દુાની 

મર� અન ેએના �ુકમ�ુ ંપાલન કર�ન ેઆ કાયર ��મ 

આપી રહો છે, એવી ઘારણા હોવી જ�ર� છે. ઉપરાતં એ 

પણ ન�� કર�ુ ં જ�ર� છે ક� � ઝકાત દઈ રહો છે 

તમેાલની ઝકાત છે યા ઝકાતે �ફતા છે. બલક� અગર એના 

ઉપર ઘ� અન ેજવની ઝકાત વા�જબ હોય, અન ેઝકાત 

�પ ેતનેી �કટમત �ક�ને નાણા આપવા ઘાર�, તો ત ેવખતે 

ન�� કર�ુ ંજ�ર� થશ ેક� ઘ�ની ઝકાત છે. યા જવની છે. 
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મસઅલદ ૧૯૬૬ : � શખસ ઉપર િવિવઘ 

માલની ઝકાત વા�જબ હોય, ત ેથોડ� વસ� ુઝકાત આપ,ે 

પણ કોઈ ચીજની િનયયત ન કર�, તો અગર એ ઝકાતમા 

આપલેી વસ� ુ માલના કોઈ પકારમાથંી હોય, તો � 

પકારની હશ ેએ જ પકારની ઝકાત ગણાશે. દાખલા તર�ક� 

કોઈના ૪૦ ઘટેાની અન ે ૧પ િમસકાલ સોનાની ઝકાત 

વા�જબ થાય, અન ેત ેબનંમેાથંી કોઈ પણ િનયયત કયાર 

વગર એક ઘ�ંુે ઝકાત તર�ક� આપે, તો એ ઘટેાની ઝકાત 

ગણાશ.ે 

પણ જો એ ચાદં�ના િસ�ા યા નોટો ઝકાત�પે 
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આપ ેક� � બનંમેાથંી કોઈ પકારમા ંન ગણાય, તો અ�કુ 

ઉલમા�ુ ં માન�ુ ં છે ક� એ બનં ે વસ�ઓુ વચચે તનેી 

વહ�ચણી થાય. પણ એ ઈશકાલથી ખાલી નથી. બલક� 

સભંિવત છે ક� કોઈ પણ �તની મા�લક�ની િમલક�યતમા ં

એમ ન ેએમ બાક� રહ�.  

મસઅલદ ૧૯૬૭ : અગર કોઈ શખસ કોઈન ે

વક�લ નીમ ે ક� તનેા ઝકાતની અદાયગી કર� આપ,ે તો 

વક�લન ે�પુરત કરતી વળેા િનયયત કરવી જ�ર� છે ક� 

વક�લ તયાર બાદ �સુતહકને � આપશે ત ે ઝકાત હશે. 

બલક� અહવત છે ક� ફક�ર �ઘુી ઝકાત પહ�ચ ે તયા ં�ઘુી 
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પોતાની િનયયત કાયમ રાખ.ે 

મસઅલદ ૧૯૬૮ : અગર કોઈ શખસ ઝકાતની 

િનયયત કર�, પણ �ુરબતનની િનયયત કયાર વગર હાક�મે 

શરઅ ક� ફક�રન ેઝકાત �પુરત કર�, તો અથવા એ છે ક� 

ઝકાત તર�ક� સહ�હ ગણાશે, પણ �ુરબતની િનયયત કર�લ 

ન હોવથી �નુહેગાર થયો ગણાશ.ે 
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ઝકાત બારામા ં�ુદા �ુદા મસાઈલ 

મસઅલદ ૧૯૬૯ : અહવત છે ક� જયાર� ઈનસાન 

ઘઉ અન ેજવને લાણી કર�ન ે�ટા દાણા પાડ�, અન ેજયાર� 

ખ�ૂર અને દારની �કૂવણી કર� લય,ે તયાર� તનેી ઝકાત 

ફક�રન ેઆપી દ�એ, અથવા એન ેપોતાના માલમાથંી �ુદ� 

રાખી લય.ે એવી જ ર�ત ેસો�ુ,ં ચાદં�, ગાય, ઘટેા,ં બકરા 

અન ે �ટન ે અ�ગયાર મ�હના જો વીતી �ય, તો તનેી 

ઝકાત ફક�રન ે આપી દયે, અથવા પોતાના માલમાથંી 

અલગ રાખ.ે  

પણ જો કોઈ ખાસ ફક�રની રાહ જોતો હોય, 
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અથવા એવા ફક�રન ેઆપવા માગંતો હોય ક� � અ�કુ 

િવિશપટતાઓને કારણ ે બી� ફક�રો ઉપર સરસાય 

ઘરાવતો હોય, તો ઝકાતને માલમાથંી �ુદ�  ન કર� તો 

વાઘંો નથી. 

મસઅલદ ૧૯૭૦ : ઝકાતન ે માલમાથંી અલગ 

કયાર બાદ તરત જ �સુતહકને દઈ દ�વી લા�ઝમ નથી. પણ 

અગર ઝકાતને પાત કોઈ શખસ મો�ૂદ હોય, અન ે તને ે

ઝકાત આપી શકતો હોય, તો �સુતહબ છે ક� ઝકાતની 

અદાયગીમા ંઢ�લ ન કર�.  

મસઅલદ ૧૯૭૧ : અગર કોઈ શખસ �સુતહકને 
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ઝકાત પહ�ચાડ� શકતો હોય, પણ ન પહ�ચાડ�, અન ેતનેી 

લાપરવાઈન ેકારણ ેએ ઝકાત �મુ થાય, યા બરબાદ થઈ 

�ય, તો એના ઉપર વા�જબ છે ક� તનેો બદલો આપ.ે   

મસઅલદ ૧૯૭ર : અગર કોઈ શખસ �સુતહકને 

ઝકાત પહ�ચાડ� શકતો હોય, પણ ન પહ�ચાડ�, અન ેતનેી 

�હફાઝતમા ંકોઈ �તની કચાશ ન કર� હોય ત ેછતા ંએ 

�મુ અથવા બરબાદ થઈ �ય તો જો ઢ�લ કરવા પાછળ 

કોઈ વયાજબી આશય ન હોય તો તનેા અવ�ે �રૂ� 

પાડવી વા�જબ થશ.ે પણ જો કોઈ વયાજબી કારણ હોય, 

�મક�, એની નજરમા ંકોઈ ખાસ ફક�ર હોય, અથવા એની 
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ઈચછા હોય ક� ઘીર� ઘીર� ફક�રોન ેઆપતો રહ�, તો એવા 

સજંોગમા ંએની જવાબદાર� સા�બત નથી. 

મસઅલદ ૧૯૭૩ : અગર � માલ ઉપર ઝકાત 

લા� ુપડ� હોય, એ જ માલમાથંી ઝકાત અલગ પાડ� લય,ે 

તો બાક�ના માલ ઉપર તનેે વહ�વટનો �રૂો હક છે. અને 

જો એ ઝકાત પોતાના બી� માલમાથંી અદા કર�, તો � 

માલ ઉપર ઝકાત લા� ુપડ� હતી ત ે�રૂ��રૂા માલ ઉપર 

વહ�વટનો હક ઘરાવશ.ે 

મસઅલદ ૧૯૭૪ : � ઝકાતન ે ઈનસાને 

માલમાથંી �ુદ� કર� લીઘી હોય, તને ેપોતાની જ�રત માટ� 
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વાપર� તનેી જગયાએ બી� વસ� ુ�કૂવી �એઝ નથી. 

મસઅલદ ૧૯૭પ : અલગ અલગ રાખલે 

ઝકાતમાથંી કોઈ નફો હાિંસલ થાય, �મક� ઘટે�ને 

ઝકાત�પ ે અલગ રાખી હોય, અન ે એ વ�યાઈન ે જનમ 

આપે, તો ફક�રનો માલ ગણાશે. 

મસઅલદ ૧૯૭૬ : � સમય ેઈનસાન ઝકાતને 

અલગ કર� રહો હોય, તયાર� જો �સુતહક હાજર હોય, તો 

બહેતર છે ક� તને ેઆપી દય.ે િસવાય  ક� એ કોઈ એવા 

ફક�રની ઈનતઝેાર�મા ં હોય ક� �ન ે ઝકાત દ�વી અ�કુ 

કારણોસર બહ�તર હોય. 
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મસઅલદ ૧૯૭૭ : અગર હાક�મ ેશરઅની ર� 

વગર કોઈ શખસ અલગ રાખલે ઝકાતના માલથી વપેાર 

કર�, અન ેતમેા ં�કુસાની ભોગવ ેતો ઝકાતમાથંી કોઈ પણ 

ચીજ બાદ નહ� કર� શક�. પણ જો તમેા ંનફો હાિંસલ કર�, 

તો એહતીયાતે વા�જબ છે ક� એ નફો પણ �સુતહકન ેઆપે 

મસઅલદ ૧૯૭૮ : અગર કોઈ શખસ તનેા ઉપર 

ઝકાત વા�જબ થાય એથી પહ�લા ંકોઈ વસ� ુફક�રન ેઆપી 

દ�એ, તો એને ઝકાત તર�ક� નહ� ગણી શક�. અન ેઝકાત 

વા�જબ થયા પછ�, અગર ફક�રન ેઆપલેી વસ� ુએમ ને 

એમ બાક� હોય, અન ે ફક�ર પણ પોતાની ફક�ર�ની 
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હાલતમા ં બાક� હોય, તો એન ે આપલેી વસ�નુે ઝકાત 

તર�ક� ગણી શકશે. 

મસઅલદ ૧૯૭૯ : � ફક�ર �ણતો હોય ક� 

ફલાણા શખસ ઉપર ઝકાત વા�જબ થઈ નથી, ત ે છતા ં

ઝકાત�પ ેએની પાસથેી કોઈ વસ� ુસવીકાર�, અન ેએ વસ� ુ

એ ફક�ર પાસથેી જતી રહ� અથવા બરબાદ થાય તો ફક�ર 

જવાબદાર ગણાશે. તો જયાર� એ શખસ ક� �ણ ે વસ� ુ

આપી હતી, તનેા ઉપર ઝકાત વા�જબ થાય, અન ેફક�ર 

ફક�ર�ની હાલતમા ંહ� બાક� હોય, તો એ શખસ આપલેી 

વસ�નુી અવ�ે ઝકાતમા ંગણી શકશ.ે 
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મસઅલદ ૧૯૮૦ : � ફક�રન ેખબર ન હોય ક� 

ફલાણા શખસ ઉપર ઝકાત વા�જબ થઈ નથી,અન ે એ 

ઝકાત�પ ેએની પાસથેી કોઈ વસ� ુસવીકાર�, જો એ ફક�ર 

પાસ ેએ વસ� ુ�મુ ક� બરબાદ થાય તો ફક�ર �મીન નહ� 

ગણાય, અન ેએ શખસ ક� �ણ ેવસ� ુઆપલેી તે  વસ�નુી 

અવ�ે ઝકાતમાથંી નહ� વાળ� શક�. 

મસઅલદ ૧૯૮૧ : ગાય, ઘટેા,ં બકરા ં અન ે

�ટની ઝકાતમા ં�સુતહબ છે ક� એ એવા ફક�રન ેઅપાય ક� 

� આબ�દાર હોય; અન ે ઝકાત આપતી વળેા પોતાના 

સગાસંનહે�ઓને અનય ઉપર, ઉલમા ંઅન ેએહલ ેકમાલને 
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એ �ણુો ન ઘરાવનાર લોકો ઉપર, અન ે ન 

માગંવાવાળોઓને માગંવાવાળાઓ ઉપર તર�હ આપ.ે 

પણ જો કોઈ બી� કારણોસર કોઈ ફક�રને આપવામા ં

બહેતર� હોય, તો �સુતહબ છે ક� ફક�રન ેઆપ.ે  

મસઅલદ ૧૯૮ર : ઝકાત માટ� બહેતર છે ક� 

�હ�રમા ંઅપાય, અન ે�સુતહબ સદકા માટ� બહ�તર છે ક� 

છાની ર�ત ેઆપવા મા ંઆવે. 

મસઅલદ ૧૯૮૩ : અગર પોતાના શહ�રમા ંકોઈ 

�સુતહક ન હોય અને ઝકાત માટ� િન�કુત બી� કાયર માટ� 

પણ આપવાની શ�તા ન હોય, અન ેએવી આશા પણ ન 
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હોય ક� ન�કના ભાિવમા ંકોઈ �સુતહક ઉપ�સથત થશે, તો 

એવા સજંોગમા ંઝકાત દ�નાર ઝકાતન ેબી� સથળે લઈ 

જઈ તનેા દશારવવામા ંઆવલેા કાયર માટ� વાપર� શકશ,ે 

અન ે હાક�મ ે શરઅની ર�થી સથાન પલટાને કારણ ે � 

ખચર થાય ત ેઝકાતમાથંી લઈ શકશ;ે અન ેજો તમે કરવા 

જતા ંઝકાત �મુ ક� બરબાદ થાય, તો એ �ઝમમદેાર નહ� 

થાય. 

મસઅલદ ૧૯૮૪ : અગર પોતાના શહ�રમા ંકોઈ 

�સુતહક હોય, તો પણ ઝકાત દ�નાર ઝકાતને બી� સથળે 

લઈ જઈ શક� છે, પણ તમેા ં � ખચર થાય ત ે પોતે 
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ભોગવશે; અન ેઅગર ઝકાત �મુ ક� બરબાદ થઈ �ય 

તો એ �મીન રહ�શ,ે િસવાય ક� હાક�મ ેશરઅના �ુકમથી 

બી� લઈ ગયો હોય. 

મસઅલદ ૧૯૮પ : ઘ�, જવ, �કસિમસ અને 

ખ�ૂર ઉપર � ઝકાત વા�જબ થઈ હોય, તનેા માપતોલ 

અન ે વજન કરવાનો સવ� ખચર ઝકાત દ�નાર પોતે 

ભોગવશે. 

મસઅલદ ૧૯૮૬ : � શખસ ઉપર બ ેિમસકાલ 

અન ે૧પ ગામ ચાદં� યા એથી વઘાર� ઝકાત વા�જબ હોય, 

તનેા માટ� એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� બ ેિમસકાલ અન ે૧પ 
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ગામથી ઓ� ં એક ફક�રન ે ન આપે, એવી જ ર�ત ે ઘ� 

જવ વીગેર� ચાદં� િસવાયની બી� જણસની ઝકાત 

વા�જબ હોય, અન ેએની �કટમત ર િમસકાલ અન ે૧પ ગામ 

ચાદં� �ટલી થતી હોય, તો એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� એક 

ફક�રન ેએથી ઓ� ંન આપે. 

મસઅલદ ૧૯૮૭ : ઝકાત દ�નાર માટ� મક�હ છે 

ક� �સુતહકન ેએવી દરખાસત કર� ક� તને ેઝકાતમા ંદ�ઘલેી 

વસ� ુપાછ� વચેી આપ.ે પણ જો �સુતહક પોત ેઝકાતમા ં

લીઘલેી વસ�નુે વચેે, અન ેએની �કટમત ન�� કર� લય.ે તો 

તયાર બાદ બી� ખર�દારો કરતા ં ઝકાત દ�નાર ન ે એ 
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વસ� ુખર�દવાનો પહ�લો હક છે. 

મસઅલદ ૧૯૮૮ : અગર કોઈન ે શક થાય ક� 

તનેા ઉપર � ઝકાત વા�જબ હતી ત ેઅદા થઈ હતી ક� 

નહ�, તો અગર એ માલ ક� �ના ઉપર ઝકાત લા� ુથઈ 

હતી એ મો�ૂદ હોય, તો ઝકાત દ�વી વા�જબ છે, અગરચે 

એ શખસ �તૂકાળના વષ�ના ઝકાત સબંઘી હોય, પણ જો 

એ માલ ખતમ થઈ ગયો હોય, યા બરબાદ થઈ ગયો 

હોય, તો તવેા સજંોગમા ંઝકાત દ�વી વા�જબ નહ� થાય, 

અગરચ ેએ શખસે ચા� ુવષરની ઝકાત સબંઘી હોય. 

મસઅલદ ૧૯૮૯ : ઝકાત લવેા પહ�લા,ં ફક�ર 
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વા�જબ થયલે મીકદાર ક� પમાણથી ઓ� ં સવીકારવાની 

સમ�ૂતી નહ� કર� શક�, એવી ર�ત ેવસ�નુી ખર� �કટમત 

કરતા ંવ� ુ�કટમત  કરાર દઈ તને ેઝકાત�પે નહ� સવીકાર� 

શક�, અન ેમા�લક પણ જો �સુતહક ન ેઝકાત દઈન ેએવી 

શરત નથી �કૂ� શકતો ક� એ વસ� ુએને પાછ� આપે. પણ 

જો �સુતહ�ક ઝકાત વ�લૂ કયાર બાદ ્દુ રા� હોય ક� 

એન ે એ વસ� ુ પાછ� આપી દય,ે તો તમેા ં વાઘંો નથી. 

�મક�, કોઈના ઉપર ઝકાતની મોટ� રકમ વા�જબ હોય, 

અન ેપોત ેફક�ર થઈ ગયો હોવાથી એટલી મોટ� ઝકાત 

આપવા સમથર ન હોય, અન ેહવ ેએણ ેતવબા કર� લીઘી 
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હોય, તો જો ફક�ર ર�મદં હોય એ ઝકાત લઈ ન ેતનેે 

પાછ� બરી આપે, તો વાઘંો નથી.  

મસઅલદ ૧૯૯૦ : અગર કોઈ શખસ ઝકાતની 

રકમ અલલાહની રાહમા ં વાપર� �ુરઆન, દ�ની �કતાબો 

યા �ુઆની �કતાબ વીગેર� ખર�દ�ન ેવકફ કરવા માગેં તો 

એ �એઝ નથી; િસવાય ક� તમે કરવામા ંઆમ જનતાની 

કોઈ મસલહેત હોય; અન ે એહતીયાતે વા�જબની �એ 

હાક�મ ેશરઅ પાસથેી તનેી ર� મળેવી હોય. 

મસઅલદ ૧૯૯૧ : અગર ઈનસાન ઝકાતના 

પસૈાથી િમલકત ખર�દ� પોતાની અવલાદ માટ� અથવા 
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એવા લોકો ક� ��ુ ંભરણપોષણ તનેા ઉપર વા�જબ હોય 

તમેના માટ� વકફ કર�, ક� �થી એની આવકામાથંી તમે�ુ ં

�વન િનવારહ થ� ુરહ�, તો એ �એઝ નથી. 

મસઅલદ ૧૯૯ર : ઈનસાન હજ, �ઝયારત 

વીગેર� જવા માટ� ઝકાત લઈ શક� છે, અગરચ ેપોત ેફક�ર 

ન હોય, અથવા વષરના ં ખચર �રૂતી ઝકાત લઈ �કૂયો 

હોય. પરં� ુએ માટ� શરત એ છે ક� ત�ેુ ં હજ, �ઝયારત 

વીગેર� માટ� જ�ુ ંઆમ જનતા માટ� ફાયદા �પ હોય, અને 

અહવતની �એ ત ેમાટ� ઝકાતના ઉપયોગની ર� હાક�મે 

શરઅ પાસથેી મળેવી હોય. 
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મસઅલદ ૧૯૯૩ : અગર ઝકાતનો મા�લક કોઈ 

ફક�રન ેવક�લ નીમી ઝકાત�ુ ં િવતરણ સોપે, તો જો એ 

ફક�રન ેએ�ુ ંઅ�મુાન હોય ક� મા�લકનો ઈરાદો એ હતો ક� 

એ ફક�ર પોત ેતમેાથંી કાઈં ન લયે, તો તમેાથંી પોતાના 

માટ� કાઈં પણ લઈ નહ� શક�. અગર એન ેખાતી હોય ક� 

મા�લકનો એવો કોઈ ઈરાદો ન હતો, તો પોતાના માટ� 

પણ તમેાથંી લઈ શકશે.  

મસઅલદ ૧૯૯૪ : અગર કોઈ ફક�ર �ટ, ગાય, 

ઘટેા,ં બકરા,ં સો�ુ ં ચાદં� ઝકાત�પ ે વ�લૂ કર�, અન ે એ 

સવરમા ં ઉપર જણાવલે શરતો �જુબ જો ઝકાત વા�જબ 
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થઈ �ય, તો એ ફક�ર ઉપર ઝકાત આપવી વા�જબ થશ.ે 

મસઅલદ ૧૯૯પ : � માલ ઉપર ઝકાત 

વા�જબ થઈ ગઈ હોય, તમેા ં અગર કોઈ ઈનસાન 

ભાગીદાર હોય, અન ેપોતે પોતાના ભાગની ઝકાત અદા 

કર� લય,ે અન ે તયાર બાદ એમના વચચ ેમાલની વહ�ચણી 

થાય, તો અગરચ ે એ �ણતો હોય ક� તનેા ભાગીદાર� 

ઝકાત આપી ન હતી, અન ે આપશે પણ નહ�, ત ે છતા ં

પોતાના �હસસાના માલમા ં વહ�વટ કરવાનો સ�ંણૂર હક 

ઘરાવશ.ે 

મસઅલદ ૧૯૯૬ : � શખસ ્મુસ યા ઝકાતનો 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1745 

દ�વદાર હોય, ઉપરાત તનેા ઉપર કફફારા નઝરનો �ઝમમો 

બાક� હોય, અન ે કરજવાન પણ હોય, અન ે એ સવ�ની 

ભરપાઈ કરવાની શ�કત ન ઘરાવતો હોય, તો � માલ 

ઉપર ્મુસ અથવા ઝકાત વા�જબ હોય ક� માલ હ� બાક� 

હોય, તો પહ�લા ં્મુસ અન ેઝકાત અદા કરશ.ે પણ જો એ 

માલ ખતમ થઈ ગયો હોય, તો ઝકાત, અન ે્મુસ અને 

કરજની અદાયગી પહ�લા ંકરશ.ે અન ે તયાર બાદ કફફારા 

અન ેનજર અદા કરશ.ે 

મસઅલદ ૧૯૯૭ : અગર કોઈ શખસ ઉપર 

્મુસ અન ે ઝકાત�ુ ં લ�ેુ ં હોય, અન ે તનેા ઉપર હજ 
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વા�જબ હોય, ઉપરાતં કરજવાન પણ હોય, અન ે એવી 

હાલતમા ં �જુર� �ય ક�  તનેા માલમા ં એ સવરની 

અદાયગી માટ� જોગવાય ન થઈ શકતી હોય, તો અગર � 

માલ ઉપર ્મુસ અન ેઝકાત વા�જબ થ�ુ ંહ� ુ ંએ માલ 

મો�ૂદ હોય, તો વા�જબ છે ક� ્મુસ અન ે ઝકાતની 

અદાયગી કરવામા ં આવે, અન ે બાક�ના માલમાથંી ત�ેુ ં

કરજ અદા કરવામા ંઆવે, પણ જો એ માલ ક� �ના ઉપર 

્મુસ અન ેઝકાત વા�જબ થ�ુ ંહ� ુ ંક� તે બાક� રહ�વા ન 

પામ�ુ ંહોય, તો માલમાથંી કરજ અદા કરવામા ંઆવ,ે અને 

જો કાઈં વઘ ેતો હજની અદાયગી માટ� આપવામા ંઆવે, 
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અન ે તયાર પછ� જો કાઈં વઘ ે તો ્મુસ અન ે ઝકાતનો 

ભાગ અદા થાય. 

મસઅલદ ૧૯૯૮ : � શખસ ઈલમ હાિંસલ કર� 

રહો હોય, અન ેજો એ ઈલમ હાિંસલ ન કર� તો કમાઈને 

પોતાનો ��ુરો કર� શકતો હોય, તનેે ફક�રના ભાગ�ુ ં

ઝકાત માત એ જ સજંોગમા ંઆપી શકાશ ેજો એ ઈલમ�ુ ં

હાિંસલ કર�ુ ં વા�જબ ે અયની હોય; અન ે જો એ ઈલમ 

હાિંસલ કરવામા ંઆમ જનતાનો ફાયદો હોય, યા એમની 

મસલહેત જળવાતી હોય, તો અલલાહની રાહમા ંઝકાતના 

ખચરની � ર� છે, ત ેપટે� અહવતની �એ હાક�મ ેશરઅની 
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ર�થી આપી શકશ.ે આ બ ે સજંોગ િસવાય તનેે 

ઝકાતમાથંી આપ�ુ ં�એઝ નથી. 
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ઝકાતે ફ�તા 

મસઅલદ ૧૯૯૯ : ઈ�ુલ ફ�તની રાત ે�યૂારસત 

સમય ે� શખસ બાલીગ અન ેઆક�લ હોય, અન ેબહેોશ, 

ફક�ર ક� કોઈનો �લુામ ન હોય, તો તનેા ઉપર વા�જબ છે 

ક� પોતાનો અન ેતથા �મનો િનભાવ અન ે િનવારહ તનેા 

ઉપર વા�જબ હોય, તમેનો �ફતો અદા કર�ન ે �સુતહકને 

આપ.ે દર�ક માથા દ�ઠ એક સાઅ, એટલ ેઆશર� તણ �કલો 

અનાજ, �મક� ઘ�, અથવા જવ અથવા ખ�ૂર અથવા 

�કસિમસ, અથવા ચાવંલ અથવા �ુવાર �સુતહકન ેઆપે. 

અન ેજો એની જગયાએ �કટમત �ક�ન ેનાણા ંઆપવામા ં
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આવ ેતો પણ કાફ� છે. 

એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� � અનાજનો એના 

શહ�રમા ં �રવાજ ન હોય, એટલ ે ક� ખાવામા ં વપરા� ુ ં ન 

હોય, તમેાથંી �ફતો ન આપે, અગરચ ેએ ઘ�, જવ, ખ�ૂર 

ક� �કસિમસ હોય. 

મસઅલદ ર૦૦૦ : � શખસ પોતાનો તમેજ 

પોતાના પ�રવારનો વષરનો ખચર ન ઘરાવતો હોય અને 

કોઈ એવો મદદગાર ન હોય ક� � એન ેખચર ઉપાડવામા ં

મદદ કરતો હોય, તો એ શખસ ફક�ર છે, અન ેએના ઉપર 

ઝકાત ે�ફતા દ��ુ ંવા�જબ નહ� થાય. 
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મસઅલદ ર૦૦૧ : ઈ�ુલ �ફતની રાત ેમગ�રબ 

સમય ે� � લોકો ઈનસાનના આિશતો ગણાતા હોય, ત ે

ચાહ� નાની વયના હોય ક� મોટ� વયના, �સુલમાન હોય ક� 

ફક�ર, તનેો િનભાવ ઈનસાન ઉપર વા�જબ હોય ક� ન હોય, 

શહ�રમા ંહાજર હોય ક� ન હોય, એનો સાૈનો �ફતો આપવો 

તનેા ઉપર વા�જબ છે. 

મસઅલદ ર૦૦ર : અગર કોઈ શખસ પોતાના 

કોઈ આિશતને, ક� બી� સથળે હોય, વક�લ કરાર દઈન ેકહ� 

ક� એના માલમાથંી પોતાનો �ફતો આપી દ�, તો જો 

ઈ�તમનાન હાિંસલ થાય ક� એ આિશત પોતાનો �ફતો અદા 
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કર� લશે,ે તો તનેો �ફતો આપવો લા�ઝમ નહ� થાય. 

મસઅલદ ર૦૦૩ : � મહ�માન ઈ�ુલ �ફતની 

રાત ેમગ�રબ થાય એથી પહ�લા ંમઝેબાનની ર�મદં�થી 

વાર�દ થાય, અન ે અ�કુ સમય માટ� ત ે મઝેબાનનો 

આિશત બને, તો મઝેબાન ઉપર એ મહેમાનનો �ફતો 

વા�જબ છે. 

મસઅલદ ર૦૦૪ : � મહ�માન ઈ�ુલ �ફતની 

રાત ેમગ�રબ થાય એથી પહ�લા ં મઝેબાનની ર�મદં� 

વગર વાર�દ થાય, અન ેઅ�કુ �દુત �ઘુી તનેા પાસે રહ�, 

તો એહતીયાતે વા�જબની �એ તનેો �ફતો મઝેબાન ઉપર 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1753 

વા�જબ છે. એ જ �ુકમ એવા શખસના �ફતોનો છે ક� �નો 

ઘરખચર માટ� ઈનસાનને મજ�રુ કરવામા ંઆવયો હોય. 

મસઅલદ ર૦૦પ : � મહ�માન ઈ�ુલ �ફતની 

રાત ેમગ�રબ બાદ વાર�દ થાય, ત ેઅગર મહેઝબાનના 

આિશત તર�ક� ગણાતો હોય, તો અહવતની �એ તનેો �ફતો 

મહેઝબાન ઉપર વા�જબ છે, અન ે આિશત ન હોય, તો 

વા�જબ નહ� થાય, અગરચે મગ�રબ પહ�લા ં એન ે ઘર� 

ઈફતાર કરવા આવવા�ુ ંઆમતંણ આ્�ુ ંહોય. 

મસઅલદ ર૦૦૬ : અગર ઈ�ુલ �ફતની રાત ે

મગ�રબ સમયે કોઈ શખસ દ�વાનો હોય, અન ેજો એની 
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દ�વાનગી ઈ�ુલ ફ�તના દ�વસ ેઝોહર �ઘુી બાક� રહ�, તો 

તનેા ઉપર ઝકાત ે �ફતો વા�જબ  નહ� થાય; નહ�તર 

એહતીયાત ેવા�જબની �એ લા�ઝમ છે ક� �ફતો આપ.ે 

મસઅલદ ર૦૦૭ : અગર મગ�રબ પહ�લા ંકોઈ 

બાળક બાલીગ થાય, અથવા દ�વાનો સાજો થઈ 

અકલમદં થાય, અથવા ફક�ર અમીર થઈ �ય, તો જો 

�ફતો વા�જબ થવાની શરતો ઘરાવતો હોય તો વા�જબ છે 

ક� ઝકાત ે�ફતો આપ.ે  

મસઅલદ ર૦૦૮ : � માણસ ઈ�ુલ �ફતની રાત ે

મગ�રબ સમયે એવી હાલતમા ંહોય તનેા ઉપર �ફતાની 
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ઝકાત વા�જબ ન હોય, પણ ઈદના �દવસે ઝોહર પહ�લા ં

કોઈ પલટો થતા,ં તમેા ં �ફતો વા�જબ થવાની શરતો 

ઉપ�સથત થાય, તો એહતીયાતે વા�જબ છે ક� �ફતો અદા 

કર�.  

મસઅલદ ર૦૦૯ : � કા�ફર ઈ�ુલ �ફતની રાત ે

મગ�રબ બાદ �સુલમાન થાય, તનેા ઉપર �ફતો વા�જબ 

નથી, પણ � �સુલમાન િશયા ન હતો, અન ેઈદના ચાદં 

બાદ િશયા થયો હોય, તો વા�જબ છે ક� �ફતો અદા કર�. 

મસઅલદ ર૦૧૦ : � શખસ પાસ ે માત એક 

સાઅ �રુ� ુ ં ઘ� યા એવી �ત�ુ ં અનાજ હોય, તો 
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�સુતહબ છે ક� ઝકાત ે�ફતા આપે, અન ે જો એ�ુ ં �ુ�ંુબ 

પ�રવાર હોય અન ેએમના વતી પણ �ફતો આપવા માગે, 

તો એમ કર� શક� છે ક� �ફતાની િનયયતથી �ુ�ંુબના એક 

જણન ે એ એક સાઅ આપે, અન ે એ જણ �ફતાની 

િનયયતથી �ુ�ંુબના બી� સભયન ે આપે, એટલ ે �ઘુી ક� 

છેલલા સભયના હાથમા ંપહ�ચે, અન ેબહેતર છે ક� છેલલો 

સભય એ �ફતો એવાન ેઆપે ક� � �ુ�ંુબી ન હોય. હવ ેજો 

�ુ�ંુબીમા ં કોઈ સગીર વયનો હોય, તો એના વતી એનો 

વલી લઈ શકશે. અન ેએહતીયાત એ છે ક� � વસ� ુ ંસગીર 

વય વતી લય ેત ેકોઈને ન આપ.ે 
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મસઅલદ ર૦૧૧ : અગર ઈ�ુલ ફ�તની રાતે 

મગ�રબ બાદ કોઈન ે તયા ં બચ�ુ ં જનમ ે તો તનેો �ફતો 

આપવો વા�જબ નથી. પણ એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� 

મગ�રબ બાદથી લઈને ઈદના �દવસ ે ઝોહર �ઘુીમા ં

�ટલા જણ ઈનસાનના આિશતો ગણાતા હોય, તમેનો �ફતો 

આપ.ે 

મસઅલદ ર૦૧ર : અગર કોઈ શખસ કોઈ 

ઈનસાનનો આિશત હોય, અન ેમગ�રબ પહ�લા ં કોઈ 

બી�નો આિશત બની �ય, તો �નો આિશત બને તનેા 

ઉપર એનો �ફતો વા�જબ ગણાશે. �મક� દ�કર� મગ�રબ 
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પહ�લા ં પોતાના શવહરના ઘર� પહ�ચી �ય તો શવહર 

તનેો �ફતો આપશ.ે 

મસઅલદ ર૦૧૩ : � શખસનો �ફતાનો �ઝમમો 

બી� ઉપર હોય, તનેા ઉપર વા�જબ નથી ક� પોતાનો 

�ફતો આપ ે. 

મસઅલદ ર૦૧૪ : �  શખસનો �ફતો બી�ને 

�ઝમમે હોય, પણ એ તનેો �ફતો ન આપે, તો એ શખસ 

ઉપર એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� પોતાનો �ફતો અદા કર�, 

અગર ત ેમાટ� મસઅલો ૧૯૯૯મા ંજણાવલેી શરતો મો�ૂદ 

હોય. 
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મસઅલદ ર૦૧પ : � શખસનો �ફતો બી�ને 

�ઝમમો હોવા છતા ંપોતે પોતાનો �ફતો અદા કર�, તો તનેા 

ઉપર �ઝમમે હતો એ તમેાથંી �કુત નહ� થાય. 

મસઅલદ ર૦૧૬ : � પતનીન ેઘણી િનભાવ ખચર 

ન આપતો હોય, અન ે એ કોઈ બી� શખસની આિશત 

તર�ક� હોય, તો તનેી આિશત હોય તનેા ઉપર તનેો �ફતો 

વા�જબ થશ.ે અન ે અગર એ કોઈ બી�ની આિશત ન 

હોય, તો જો એ ફક�ર ન હોય તો પોતાનો �ફતો પોત ેદ�શે. 

મસઅલદ ર૦૧૭ : � શખસ સયૈદ ન હોય, તે 

પોતાનો �ફતો સયૈદને નહ� આપી શક�, અગરચ ે કોઈ 
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સયૈદ અનો આિશત હોય, તો પણ આિશત સયૈદનો �ફતો 

સયૈદન ેનહ� આપી શક�. 

મસઅલદ ર૦૧૮ : જો બચ�ુ ંમા યા દાયા�ુ ં�ૂઘ 

પી� ુ ં હોય, તો એ ઘવરાવનારનો ખચર � કોઈ આપતો 

હોય ત ે ખચર આપનાર ઉપર એ બચચાનંો �ફતો વ�જબ 

થશ ેપણ જો એ ઘવરાવનાર મા ક� દાયા ્દુ બચચાના 

માલમાથંી પોતાનો ખચર લતેી હોય, તો બચચાનો �ફતો 

કોઈના ઉપર વા�જબ નહ� થાય. 

મસઅલદ ર૦૧૯ : ઈનસાન અગર પોતાના 

પ�રવાર�ુ ંભરણપોષણ અને િનભાવ હરામ માલથી કરતો 
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હોય, તો પણ તનેા ઉપર વા�જબ છે ક� હલાલ માલમાથંી 

�ફતો અદા કર�. 

મસઅલદ ર૦ર૦ : અગર ઈનસાન કોઈને 

મહ�નતા�ુ ં આપીને કોઈ કામ માટ� રોક�, �મક�, �થુાર, 

ચણતર કરનાર, યા નોકરને એવી ર�ત ે રોક� ક� એના 

આિશતો તર�ક� ગણાતા હોય, તો એમનો �ફતો વા�જબ 

ગણાશે, પણ જો  માત પગારદાર તર�ક� રો�ા હોય, તો 

તમેનો �ફતો તમેના ઉપર વા�જબ નહ� થાય. 

મસઅલદ ર૦ર૧ : અગર કોઈ શખસ ઈદની રાતે 

મગ�રબ પહ�લા ં�જુર� �ય, તો એનો અને એના �ુ�ુબ 
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િપરવારનો �ફતો એના માલમાથંી અદા કર�ુ ંવા�જબ 

નથી. પણ જો મગ�રબ બાદ �જુર� �ય તો અગરચે 

મશ�રૂ એ છે ક� માલમાથંી એનો અન ેએના �ંુ�ુબીજનનો 

�ફતો આપવામા ં આવે, પણ એ �ુકમ ઈશકાલથી ખાલી 

નથી, અન ે એ મસઅલોમા ં એહતીયાત તકર ન કરવામા ં

આવ.ે 
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ઝકાતે ફ�તાનો ઉપયોગ 

મસઅલદ ર૦રર : એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� 

ઝકાત ે�ફતા ફકત િશયા ઈસનાઅશર� ફક�રને આપવામા ં

આવે, ક� � ફક�રમા ંઝકાતના �સુતહક બારામા ંજણાવલેી 

શરતો મો�ૂદ હોય. પણ જો શહ�રમા ંિશયા ફક�રોમાથંી 

કોઈ ન હોય, તો બી� �સુલમાન ફક�રોને આપી શકાય 

છે. પણ કોઈ સજંોગે નાસીબી એટલ ેક� એહલબેતૈ અ.સ 

ના �ુશમનોન ેનહ� આપી શકાય. 

મસઅલદ ર૦ર૩ : અગર કોઈ ના બાલીગ િશયા 

બચ�ુ ંફક�ર હોય, તો ઈનસાન તનેા લાભાથ� �ફતો વાપર� 
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શક� છે, અથવા તનેા વલીન ે આપીને એ બચચાનંી 

િમલક�યયતમા ંપહ�ચાડ� શક� છે. 

મસઅલદ ર૦ર૪ : � ફક�રને  �ફતો અપાય, 

તનેા માટ� આદ�લ હો�ુ ં જ�ર� નથી. પણ એહતીયાતે 

વા�જબની �એ શરાબી, બનેમાઝી અને છડ�ચોક �નુાહ 

કરનારન ે�ફતો ન આપવો જોઈએ. 

મસઅઓ ર૦રપ : � શખસ ફ�તાનો ઉપયોગ 

�નુાહના કામમા ંકરતો હોય તને ે�ફતો ન આપવો જોઈએ. 

મસઅલદ ર૦ર૬ : એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� 

એક ફક�રન ેએક સાઅથી ઓછો �ફતો ન દ�વામા ંઆવ,ે 
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પણ જો એક સાઅથી વ� ુઆપ ેતો વાઘંો નથી. 

મસઅલદ ર૦ર૭ : અગર કોઈ જણસની �કટમત 

એ � જણસની ઉતરતી કો�ટ કરતા બમણી હોય, �મક�, 

�ચી �તના ઘ�ની �કટમત સામાનય ઘ� કરતા બમણી 

હોય, અન ેએ ર�ત ે �હસાબ કર�ન ેઅડઘો સાઅ આપ ેતો 

કાફ� નથી. બલક� નાણા�પ ે ફ�તાની �કટમત એ આઘાર� 

�કૂવ ેતો પણ કાફ� નથી. 

મસઅલદ ર૦ર૮ : અગર કોઈ શખસ એક 

જણસામાથંી અડઘો સાઅ, અન ેબી� જણસામાથંી અડઘો 

સાઅ લીએ, �મક� અડઘો સાઅ ઘ�નો અન ે બાક�નો 
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અડઘો સાઅ જવમાથંી લઈને �ફતો આપવા માગેં, તો એ 

�એઝ નથી. બલક� એ ર�ત ે જો ફ�તાની �કટમત �ક�ને 

આપ ેતો પણ કાફ� નથી. 

મસઅલદ ર૦ર૯ : ઝકાત ે�ફતા આપતી વળેા 

પોતાના સગાસંનહે�નઓેમા,ં અન ે પાડોશીઓમા ં � ફક�ર 

હોય તને ેતર�હ આપવી �સુતહબ છે, અન ેયોગય એ છે 

ક� ઈલમ, તકવા અન ે સરસાઈવાળાઓને અનય ઉપર 

તર�હ આપ.ે 

મસઅલદ ર૦૩૦ : અગર ઈનસાન કોઈન ે ફક�ર 

ઘાર�ન ે ઝકાત ે�ફતા આપે, અન ે પછ� ખબર પડ� ક� એ 
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ફક�ર ન હતો, તો જો તનેે અપાયલે માલ હ� બાક� હોય, 

તો એના પાસથેી પાછો લઈને �સુતહકન ેઆપ.ે પણ જો 

પાછો ન લઈ શક�, તો પોતાના માલમાથંી �ફતાની અવ�ે 

આપ.ે પણ જો એ આપલેો માલ �મુ યા બરબાદ થયો 

હોય યા વપરાઈ ગયો હોય, તો બ ે�રૂત છે:  

(૧) અગર લનેારને ખબર હતી ક� � વસ� ુલઈ 

રહો છે એ �ફતો છે, તો તનેા ઉપર વા�જબ છે ક� 

અવ�ે આપ.ે  

(ર) અગર લનેારને એ બારામા ંખબર ન હતી, તો 

તનેા ઉપર કાઈં વા�જબ નથી અન ેએ �રુતમા ં
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ઈનસાન પોતે ફ�તાના અવ�ે અદા કરશ.ે 

મસઅલદ ર૦૩૧ : � શખસ દાવો કર� ક� એ 

ફક�ર છે, તો માત દાવા ઉપર તને ે ઝકાતે �ફતા નહ� 

આપી શકાય, િસવાય ક� તનેા કહ�વાથી ઈ�તમનાન હાિંસલ 

થાય, યા ઈનસાનને �ણ હોય ક� એ શખસ �તૂકાળમા ં

ફક�ર હતો. 
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ઝકાતે ફ�તાને લગતા �ુદા�ુદા એહકામ 

મસઅલદ ર૦૩ર : ઝકાત ે�ફતા માટ� �ુરબતનની 

િનયયત જ�ર� છે, એટલ ેક� ઈનસાન એવો ઈરાદો કર�, ક� 

અલલાહના �ુકમન ેઆિઘન થઈન,ે તનેી ્�ુરુદ� માટ� �ફતો 

અદા કર� રહો છે. અન ે તનેી િનયયત �ફતો દ�તી વળેા 

કરવી જોઈએ. 

મસઅલદ ર૦૩૩ : અગર કોઈ શખસ માહ� 

રમઝાનથી પહ�લા ં �ફતો આપ ેતો એ સહ�હ નહ� ગણાય; 

બલક� બહ�તર છે ક� માહ� રમઝાન દરમયાન પણ �ફતો ન 

આપ.ે પણ અગર એણ ે માહ� �બુારકથી પહ�લા ં કોઈ 
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ફક�રન ેકરજ આ્�ુ ંહોય, અન ે �ફતો વા�જબ થઈ ગયા 

બાદ અગર એ ચાહ� ક� પોતાના લણેાને �ફતાના �હસાબમા ં

લઈ લીએ, તો વાઘંો નથી.  

મસઅલદ ર૦૩૪ : ઘ� યા એવી બી� જણસ 

જયાર� �ફતા �પ ે દ�વાય, તયાર� તમેા ં કોઈ બી� જણસ 

સાથ ેયા માટ�, �ળૂ, સાથ ેભળેસળે ન હો�ુ ંજોઈએ અને 

જો ભળેસળે હોય, પણ િનભરળ જણસ�ુ ંવજન એક સાઅ 

થ�ુ ંહોય, અન ે િમલાવટ �ૂર કયાર િવના ઉપયોગમા ંલઈ 

શકાતી હોય, અથવા િમલાવટને �ૂર કર�ુ ંક� ��ુ પાડ�ુ ં

હદ ઉપરાતં �શુક�લ ન હોય, અથવા ભળેસળે�ુ ં પમાણ 
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એટ�ુ ંઓ� હોય ક� એ તરફ ધયાન ધરવાની જ�રત ન 

જણાતી હોય, તો વાઘંો નથી. 

મસઅલદ ર૦૩પ : અગર કોઈ ખામીવાળ� યા 

ખોડખાપણવાળ� વસ� ુ�ફતા તર�ક� દ�વાય, તો એ કાફ� 

નહ� ગણાય. 

મસઅલદ ર૦૩૬ : � શખસ અનકે લોકો વતી 

�ફતો અદા કર� રહો હોય, તનેા માટ� જ�ર� નથી ક� દર�ક 

એકજ પકારના જણસથી હોય, �મક�, અગર અ�કુનો 

�ફતો ઘ�મા ંઅન ેઅ�કુનો �ફતો જવમા ંઅદા કર�, તો કાફ� 

ગણાશ.ે 
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મસઅલદ ર૦૩૭ : � શખસ નમાઝ ે ઈદ� �ફત  

પડવાનો હોય, તો તનેા માટ� એહતીયાત વા�જબ છે ક� 

નમાઝ પહ�લા ં �ફતો આપી દ�એ, પણ જો એ નમાઝ ેઈદ 

ન પડવાનો હોય, તો ઝોહરના સમય �ઘુી �ફતાની 

અદાયગીમા ંઢ�લ કર� શક� છે. 

મસઅલદ ર૦૩૮ : અગર ઝકાત ે �ગતાની 

િનયયતથી અ�કુ માલ પોતાના માલમાથંી અલગ કર� 

લય,ે અન ેઈદના �દવસે ઝોહર �ઘુીમા ં�સુતહકને ન આપે, 

તો જયાર� પણ આપ,ે તયાર� �ફતાની િનયયત કર�. 

મસઅલદ ર૦૩૯ : અગર કોઈ શખસ �ફતો 
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વા�જબ થતા તનેી અદાયગી ન કર�, અન ે પોતાના 

માલમાથંી અલગ પણ ન કર�, તો તયાર બાદ અહવતની 

�એ કઝા ક� અદાની િનયયત િવના �ફતો આપશ.ે 

મસઅલદ ર૦૪૦ : અગર ફ�તાન ે પોતાના 

માલમાથંી અલગ કર� લય,ે તો તમેાથંી કાઈં પણ લાભાથ� 

નહ� વાપર� શક�, અન ેતનેી અવ�ે નહ� આપ ેશક�. 

મસઅલદ ર૦૪૧ : અગર કોઈ શખસ પાસે 

અ�કુ �દા� માલ હોય ક� �ની �કમતં ફ�તાથી વઘાર� 

હોય અન ેએ ન આપે, પણ િનયયત કર� ક� એ માલ દઈ 

રહો છે તમેા ંફ�તાનો પણ સમાવશે છે, તો એ ઈશકાલથી 
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ખાલી નથી. 

મસઅલદ ર૦૪ર : અગર � માલ ફ�તા�પ ે

અલગ �કૂવામા ં આવયો હોય, ત ે �મુ યા બરબાદ થઈ 

�ય, તો જો ફક�ર મો�ૂદ હોવા છતા ંઆપવામા ંઢ�લ કર� 

હોય, અથવા તનેી �હફાઝતમા ંકચાશ કર� હોય, તોતનેા 

બદલામા ંફર� દ��ુ ંપડશ.ે પણ જો ફક�ર મો�ૂદ ન હતો, 

અન ેતનેી �રુરામા ં કોઈ લાપરવાહ�થી ન વતય� હોય, 

તો એ �મીન નથી. 

મસઅલદ ર૦૪૩ : અગર પોતાના �કુામની 

જગયાએ �સુતહક હોય, તો એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� 
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ફ�તાન ેબી� જગયાએ ન લઈ જવામા ંઆવે, અન ેજો કોઈ 

શખસ એવા સજંોગમા ંબી� લઈ �ય, અન ેતમે કરવાથી 

માલ �મુ થાય યા બરબાદ થાય, તો એના બદલામા ંફર� 

�ફતો દ�વો પડશે. 
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હજના એહકામ 

 

મસઅલદ ર૦૪૪ : હજ એટલ ે ખાન ે ્દુા, 

કઅબાની ઝીયારત કરવી, અન ેશર�અતમા ંજણાવવામા ં

આવલેા આમાલ તયા ંજઈન ેબ�વી લાવવા. 

અન ે� શખસ ઉપર નીચ ેજણાવલેી શરતો �રૂ� 

થાય, તનેા ઉપર �જટદગીમા ંએક વાર હજ વા�જબ છે:  

(૧) બાલીગ હોવો જોઈએ; 

(ર) આક�લ અન ેઆઝાદ હોય; 

(૩) હજ માટ� જવાથી એ એવા હરામ કાયર કરવા 
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માટ� લાચાર ન થાય, ક� �ન ેતકર કર�ુ ંવા�જબ 

કરતા ંવ� ુમહતવ�ણૂર હોય, અથવા એવા વા�જબ 

કાયરન ે તકર કરવાન ે મજ�રૂ ન થાય ક� � હજ 

કરતા વ� ુઅગતય�ુ ંહોય; 

(૪) �સુતતીઅ હોવો જોઈએ, અન ે ત ે નીચે 

જણાવલેી ર�ત ેસા�બત થશ ે: 

(અ) રસતા�ું  ભા�,ુ સફરખચર, જ�રત જણાતા 

સવાર�, અથવા એ જ�ર�આતોન ે �રૂ� પાડવા 

માટ� માલ હોવો જોઈએ; 

(બ) ત�ુંરસતી અન ે શ�કતહોય, ક� �થી વ�ુ  
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પડતી ઝહેમત વગર મ�ા જઈન ેહજ અદા કર� 

શક�;  

(જ) રસતો ્લુલો હોવો જોઈએ, અગર રસતો બઘં 

હોય, યા એવો ખોફ હોય ક� ઈનસાનને �ન યા 

ઈઝઝતની �કુસાની ભોગવવી પડશ,ે અથવા 

એનો માલ �ુટંાશે, તો તનેા ઉપર હજ કરવા જ�ુ ં

વા�જબ નથી. પણ જો બીજો સલામતીભય� રસતો 

હોય, તો અગરચે �ૂર હોય છતા ં એ રસતે જ�ુ ં

જોઈએ. અલબ�, અગર એ રસતો એટલો વઘાર� 

�ૂર હોય ક� તનેાથી અસહ અન ે અસામાનય 
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ઝહેમત થતી હોય, અન ે એમ કહ�વા� ુ ં હોય ક� 

હજનો રસતો બઘં છે, તો જ�ુ ંવા�જબ નથી; 

(દ) હજના આમાલ બ�વી શક� તટેલો સમય 

હોવો જોઈએ;  

(હ) પોતાના પ�રવાર એટલ ે ક� પતની, 

બચચાઓનો ખચર ઘરાવતો હોય, અન ે� લોકોનો 

િનવારહ તનેા ઉપર વા�જબ હોય, તમેનો પણ ખચર 

ઘરાવતો હોવો જોઈએ; 

(વ) હજથી પાછો આવે, તયાર� તનેી પાસે 

�જુરાન ચલાવવા માટ� કમાણી, ખતેીવાડ�, 
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િમલકતની આવક અથવા બીજો કોઈ એવો 

વસીલો હોવો જોઈએ, એટલ ે ક� એ�ુ ંન બન ે ક� 

હજ કર�ન ે પાછો ફર� તયાર� પોતા�ુ ં �જુરાન ન 

ચલાવી શક�, અથવા સકંટમા ંઆવી પડ�. 

મસઅલદ ર૦૪પ : � શખસની જ�ર�યાત અને 

મોહતા�, જયા ં �ઘુીક� રહ�ણાકં માટ� પોતા�ુ ં મકાન ન 

હોય, તયા ં�ઘુી �ૂર ન થઈ શકતી હોય, તો એવા શખસ 

પર તયાર� જ હજ વા�જબ થશ ેજયાર� એની પાસ ેમકાન 

લવેા માટ� પણ પસૈા હોય. 

મસઅલદ ર૦૪૬ : � ઓરત મકકા જઈ શકતી 
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હોય, ત ેઅગર પાછ� આવે તયાર� એની પાસ ેકાઈં માલ 

બાક� ન રહ�વા પામ,ે અન ેદાખલા તર�ક� તનેો પિત પણ 

ફક�ર હોય અન ે એન ે ખચર ન આપે, �ન ે કારણ ે �વન 

િનવારહમા ં સકંટ અન ે સખતી ઉપ�સથત થાય, તો તનેા 

ઉપર હજ વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ર૦૪૭ : � શખસ પાસ ે સફર ખચર, 

ભા� ુ,ં સવાર�, વાહન ન હોય, અન ેકોઈ બીજો શખસ એને 

હજ જવાની પરેણા આપી વાયદો કર� ક� તનેો ખચર અને 

તનેા પ�રવારનો ખચર આપશે તો અગર એના કહ�વા ઉપર 

િવ�ાસ કહ�વા ઉપર િવ�ાસ બસેે, તનેા ઉપર હજ વા�જબ 
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થશ.ે 

મસઅલદ ર૦૪૮ : અગર કોઈ શખસ ઈનસાનને 

હજ માટ� આવવા જવાનો, તમેજ એ પાછો ફર� તયા ં�ઘુી 

તનેા પ�રવારનો ખચર, ભટે�પ,ે આપ ેતો એ ઈનસાન ઉપર 

હજ વા�જબ થશે, અગરચે પોતા ઉપર લ�ેુ ં હોય, અન ે

આવયા પછ� �જુરાન માટ� એની પાસ ે કોઈ માલ ક� 

વસીલો ન હોય. 

પણ જો એવી ર�ત ેહોય ક� હજના �દવસો એના 

કામના અન ે કમાણીના હોય, અન ે હજ જવાથી પોતા�ુ ં

કરજ સમયસર અદા ન કર� શક�, અથવા વષરના બાક� 
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દ�વસોમા ં�વન િનવારહ ચલાવવા માટ� �શુક�લીમા ં�કુાય 

�ય, તો તનેા ઉપર હજ વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ર૦૪૯ : અગર ઈનસાનને હજ માટ� 

આવવા જવાનો ખચર, અન ેહજ દરમયાન તનેા �ુ�ુબ�ઓનો 

ખચર આપવામા ંઆવ,ે અન ેહજ કરવા માટ� આમાદા કર�, 

પણ એ રકમ તનેી મીલક�યયતમા ં ન આપે, તો એવા 

સજંોગમા ંજો લનેારન ેખાતી હોય ક� મળેલી રકમ પાછા 

માગંવામા ંનહ� આવ ેતો તનેા ઉપર હજ વા�જબ થશ.ે 

મસઅલદ ર૦પ૦ : અગર કોઈ શખસન ે હજ 

�રૂતી રકમ એ શરત ેઆપવામા ંઆવે ક� સફર દરમયાન 
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દ�નારની ચાકર�, �ખદમત કર�, તો તનેા ઉપર હજ વા�જબ 

નહ� થાય. 

મસઅલદ ર૦પ૧ : અગર કોઈ શખસન ે�રૂતી 

રકમ આપી તનેા ઉપર હજ વા�જબ કરવામા ંઆવે, અને 

એ હજ કર�ન ેપાછો આવે, તયાર બાદ અલલાહના ફઝલથી 

પોત ેમાલદાર થઈ �ય, તો એના ઉપર બી� વાર હજ 

પર જ�ુ ંવા�જબ નથી. 

મસઅલદ ર૦પર : અગર કોઈ શખસ દાખલા 

તર�ક� વપેાર અથ� �દાહ �ઘુી �ય, અન ે તયાર બાદ 

એટલી કમાણી હાિંસલ કર� ક� મ�ા �ઘુી જવા માટ� 
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�સુતતીઅ થઈ �ય, તો તનેા ઉપર હજ વા�જબ થશ,ે 

અન ેઅગર એ હજ કર�, એના આગળ જતા ંએટ�ુ ંઘન 

કમાય ક� પોતાના વતનથી મ�ા જઈ શક�, તો પણ બી� 

વાર હજ વા�જબ નહ� થાય. 

મસઅલદ ર૦પ૩ : અગર ઈનસાનને કોઈની 

નીયાબતમા ં પોતે હજ કરવા ઉજરત આપવામા ં આવી 

હોય, અન ેએ જઈ ન શકતો હોય, પણ પોતાના વતી કોઈ 

બી�ન ેમોકલવા માગે, તો ઉજરત લનેારની ર� લવેી 

જોઈએ. 

મસઅલદ ર૦પ૪ : અગર કોઈ શખસ �સુતતીઅ 
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હોવા છતા ં હજ ન કર�, અન ે ફક�ર થઈ �ય, તો તનેા 

ઉપર વા�જબ છે ક� �શુક�લીઓ ભોગવીને પણ હજ અદા 

કર�. અન ેજો કોઈ ર�ત ેહજ જવા સમથર ન હોય, તો જો 

કોઈ એના કોઈના વતી હજ અદા કરવાની ઉજરત આપે, 

તો જઈને તનેા વતી નીયાબતની હજ અદા કર�, અને 

�મુક�ન હોય તો બી� વષર �ઘુી તયા ંજ રોકાઈન ેપોતાની 

હજ અદા કર�. 

પણ જો શ� હોય તો ઉજરત દ�નારન ેએમ રા� 

કર� ક� તનેા તરફથી હજ બી� વષ� કરશ,ે અન ે તનેી 

પાસથેી રોકડા લઈ લીએ; અગર એન ેઈ�તમનાન ન હોય 
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ક� બી� વષ� પોતાની હજ કર� શકશ,ે તો પહ�લા વષ� 

પોતાની હજ કર�, અન ેઉજરત આપનારની હજ બી� વષ� 

અદા કર�. 

મસઅલદ ર૦પપ : � શખસ �સુતતીઅ થઈન ે

મકકા �ય, અન ેશર�અતમા ં�ુકમ છે તે પમાણ ેસમયસર 

અરફાત ક� મશઅ�લ હરામ �ઘુી ન પહ�ચ,ે તો ત ેપછ�ના 

વષ�મા ં જો એ �સુતતીઅ ન રહ� તો એના ઉપર હજ 

વા�જબ નથી. પણ જો એના ઉપર હજ વા�જબ થઇ �કુ� 

હોય, પણ ન ગયો હોય, તો એવા સજંોગમા ં�શુક�લીઓ 

વઠે�ન ેપણ હજ માટ� જ�ુ ંજોઇએ. 
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મસઅલદ ર૦પ૬ : �  શખસ �સુતતીઅ થઈ 

ગયા બાદ હજ ન કર�, અન ેત ેબાદ ઘડપણ ક� બીમાર� ક� 

કમજોર� ન ેકારણહેજ અદા ન કર� શકતો હોયઅન ેપોત ે

કોઈ કાળે હજ માટ� જઈ શક� ત ે પતયિેનરાશ થઈ ગયો 

હોય, તો વા�જબ છે ક� પોતાના વતી બી�ન ે હજ માટ� 

મોકલ.ે બલક� અગર તદન િનરાશ ન થયો હોય તો પણ 

એહતીયાતની �એકોઈન ે ઉજરત આપીને મોકલ,ે અન ે

તયાર બાદ જો પોત ેહજ માટ� જવા શ�કતશાળ� થાય તો 

પોત ેપણ હજ અદા કરશ.ે 

એવી જ ર�ત ે� વષર �સુતતીઅ થાય એ જ વષ�  
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ઘડપણ, બીમાર� ક� કમજોર�ને કારણ ે હજ માટ� જવા 

અશકત હોય, અથવા પોતે અદા કર� શકવા પતય ે િનરાશ 

થઈ ગયો હોય, તો પણ ઉપરોકત �ુકમ લા� ુપડશ.ે 

ઉપરોકત દર�ક સજંોગમા ંએહતીયાતે �સુતહબ છે 

ક� અગર નીયાબત દ�નાર ��ુષ હોય, તો નીયાબત 

લનેારની પહ�લી હજ હોય. 

મસઅલદ ર૦પ૭ : અગર  કોઈ શખસ ઉજરત 

લઈન ેબી� વતી હજ કર�, તો તનેા ઉપર તવા�ુ�ી સઅ 

પણ ઉજરત દ�નાર વતી બ�વી લાવ�ુ ંવા�જબ છે. અને 

જો ન બ�વી લાવ ેતો ઉજરત લનેાર ઉપર તનેી પતની 
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હરામ થશ.ે 

મસઅલદ ર૦પ૮ : અગર કોઈ શખસ 

તવા�ુ�ીરસાઅન ે સહ�હ ર�ત ે ��મ ન આપે, અથવા 

�લૂી �ય, અન ે અ�કુ �દવસો બાદ યાદ આવતા એ 

પાછો ફર�ન ેત ેબ�વી લાવે, તો સહ�હ ગણાશે, અન ેજો 

પાછા ફર�ુ ં�શુક�લ હોય, તો તે માટ� નાયબ ન�� કર� 

શકશ.ે 
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ખર�દ, વેચાણના એહકામ 

 

મસઅલદ ર૦પ૯ : વપેાર કરનાર તમેજ 

કમાવનારન ે માટ� જ�ર� છે ક� ખર�દ, વચેાણના રોજ�દા 

મસઅલાથી વાફ�ક હોય, બલક� અગર એન ે લગતા 

એહકામથી અ�ણ હોવાને કારણે વા�જબ �ુકમો�ુ ંઉલઘંન 

થવાનો સભંવ હોય, તો એ �ણી લવેા વા�જબ છે અને 

હજરત ઈમામ �અફર સા�દક અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ંક� 

� શખસ લવેડદ�વડના મામલામા ંસડંોવાયલે હોય , તનેા 

માટ� જ�ર� છે ક� તનેા સબંઘીત એહકામથી આગાહ� 
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મળેવી લયે, નહ�તર બાિતલ અન ે શકાસંપદ મામલાને  

કારણ ે�નુાહમા ંદાખલ થઈને હલાક થઈ જશ.ે 

મસઅલદ ર૦૬૦ : અગર કોઈ શખસ 

મસઅલાથી નાવાક�ફ હોવાને કારણ ેન �ણ ેક� � મામલો 

એણ ેકયાર તે સહ�હ છે ક� બાિતલ, તો એ મામલાથી 

હાિંસલ કર�લા માલ ઉપર તનેો કોઈ અઘીકાર નથી, 

િસવાય ક� એ સામ ેપરને એ બારામા ંરા� કર�, અગરચે 

મામલો બાિતલ હોય. 

મસઅલદ ર૦૬૧ : � શખસ પાસ ેમાલ ન હોય, 

પણ તનેા ઉપર અ�કુ ખચરની �ઝમમદેાર� હોય, �મક� 
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બાલ બચચા�ુ ં ભરણપોષણ, તો એના માટ� કમાવ�ુ ં

વા�જબ છે. અને �સુતહબ કામો માટ� કમાવ�ુ,ં �મક� અનય 

�ુ�ંુબીઓન ેતમેજ ફક�રોને મદદ�પ ેથવા માટ� કમાણીમા ં

વઘારો કરવો �સુતહબ છે. 
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ખર�દ, વચેાણની �સુતહબ વાતો 

ખર�દ, વચેાણમા ંઅ�કુ બાબતો �સુતહબ છે : 

(૧) વસ�નુી �કટમત દર�ક ગાહક માટ� એક સરખી 

રાખવી, િસવાય ક�  કોઈ ખર�દનાર તગંસદત યા 

ફક�ર હોય. 

(ર) વસ�નુી �કટમત બારામા ં આગહ ન રાખ,ે 

િસવાય ક� એને એમ જણાય ક� એને કોઈ છેતર� 

રહો છે. 

(૩) વચેાણ સમય ેજણસ વઘાર�ને આપવી, અન ે

ખર�દ સમય ેઓછ� લવેી. 
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(૪) � શખસ સાથ ેમામલો, સોદો કય� હોય, તે 

અગર સોદાન ેરદ કરવા મટ� માગંણી કર�, તો તે 

માટ� હાજર રહ��ુ.ં 
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� ખર�દ, વચેાણ મક�હ છે 

મસઅલદ ર૦૬ર : � ખાસ ઘઘંાઓ મક�હ 

જણાવવામા ંઆવલેા છે, તે નીચ ેપમાણ ેછે: 

(૧) જમીન વચેવી, િસવાય ક� એના વચેાણમાથંી 

બી� જમીન ખર�દવાનો ઈરાદો હોય; 

(ર) કસાઈનો ઘઘંો; 

(૩) અગર કોઈ શખસ કફન વચેવાન ેપોતાનો 

ધધંો બનાવી લે; 

(૪) એવા લોકો સાથ ે સોદો કરવો � હલકટ 

પકારના હોય; 
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(પ) �બુહ� સા�દક અન ે�યૂ�દય વચચનેા સમયમા ં

સોદાબા�, 

(૬) અગર કોઈ શખસ પોતાનો ઘઘંો ઘ�, જવ 

અન ેએવી વસ� ુઓંને વચેવાનો કરાર દય.ે 

(૭) જયાર� કોઈ �સુલમાન કોઈ વસ� ુખર�દ� રહો 

હોય, તયાર� ત ેસોદામા ંદખલગીર� કરવી. 
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હરામ ધધંાઓ 

મસઅલદ ર૦૬૩ : ઘણા ંઘઘંાઓ એવા છે ક� � 

હરામ છે, �માથંી અ�કુ નીચ ેજણાવવામા ંઆવ ેછે; 

(૧) નશો આપનાર પીણા�ુ ં ખર�દ�ુ,ં વહ�ચ�ુ ં

હરામ છે, એવી ર�ત ે� �ુતરા િશકાર� ન હોય, 

અન ે�વુવર અન ેઅહવતની �એ ન�સ �રુદાર�ુ ં

વચેાણ અન ેખર�દ �એઝ નથી. 

ઉપરોકત િસવાય બી� ન��લુ અયન િવષે એ 

�ુકમ છે ક� અગર તનેાથી કોઈ હલાલ ફાયદો 

મળેવી શકતો હોય, �મક� પાયખાનાથી ખાતર 
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બનાવવામા ં આવે, તો ત�ેુ ં ખર�દ�ુ,ં વચે�ુ ં

�એઝ છે, અગરચ ેઅહવત છે ક� તને ેતકર કર�. 

(ર) ગસબી માલ�ુ ંખર�દ�ુ,ં વચે�ુ ંહરામ છે. 

(૩) અહવતની �એ એ વસ� ુનંી લવેડદ�વડ, 

ખર�દ, વચેાણ �એઝ નથી ક� � સામાનય ર�ત ે

માલ તર�ક� ન ગણાતી હોય, �મક� જગંલી, ફાડ� 

ખાનાર પાણીઓ; જયાર� ક� તમેા ં કોઈ ન�ઘપાત 

હલાલ ફાયદો ન હોય. 

(૪) એ વસ�નુી લવેડદ�વડ ક� �નો �ળૂ ફાયદો 

હરામ કાયર િસવાય કાઈં ન હોય, �મક� �ુગારના 
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સાઘનો. 

(પ) એ લવેડદ�વડનો મામલો ક� �મા ંવયાજ હોય. 

(૬) � લવેડદ�વડના મામલામા ં છેતરપ�ડ� ક� 

ઠગાઈ હોય, �મક� કોઈ ચીજમા ં િમલાવટ એવી 

ર�ત ે કર�ન ે વચેવી ક� એ િમલાવટ ની પરખ ન 

થઈ શક�. અને વચેનાર ખર�દ કરનારન ેએ િવષે 

કાઈં ન જણાવે, �મક�, ઘીમા ંચરબીની િમલાવટ 

કર�ન ે વચે�ુ ં હરામ છે. હઝરત ર�લૂે ્દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વ આલહે� વસલલમે ફરમાવ�ુ ં

ક� � શખસ લવેડદ�વડના મામલામા ં�સુલમાનોને 
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છેતર�. યા એમન ે�કુસાન આપે, યા ફર�બ, દગો 

કર�, અન ેમાલમા ંિમલાવટ કર�ન ેવચેે, એ માર� 

ઉમમતમાથંી નથી, અન ે ્દુાવદં કર�મ તનેા 

માલમાથંી બરકત ઉપાડ� લય ે છે, તનેે 

તગંદસતીની હાલતમા ં�કૂ� આપ ેછે. 

મસઅલદ ર૦૬૪ : � પાક વસ� ુ ન�સ થઈ 

ગઈ હોય, પણ તનેે પાક કરવી શ� હોય, તો તનેે 

વચેવામા ંકોઈ વાઘંો નથી. અગર તને ેઘોઈન ેપાક કરવી 

શ� ન હોય, પણ એ વસ�થુી હલાલ ફાયદો હાિંસલ 

કરવા માટ� ત�ેુ ં પાક હો�ુ ં જ�ર� ન હોય, �મક� અ�કુ 
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�તના તલે, તો પણ તનેા વચેાણમા ંવાઘંો નથી. 

બલક� અગર ત�ેુ ં પાક હો�ુ ં જ�ર� હોય, (ત ે

ઉપરાતં) પણ તનેાથી ઉપ�સથત (બી�) હલાલ ફાયદાઓ 

ન�ધપાત હોય, તો વચેાણ �એઝ છે. 

મસઅલદ ર૦૬પ : અગર કોઈ શખસ ન�સ 

વસ� ુ વચેવા માગે, અને એ �ણતો હોય ક� જો 

ખર�દનારન ે નહ� જણાવ ે ક� એ વસ� ુ ન�સ છે, તો એ 

અલલાહના કોઈ વા�જબ �ુકમની �ખુા�લફતમા ં �બુતલેા 

થશે, તો એન ેજણાવી દ��ુ ંવા�જબ છે. �મક�, ન�સ પાણી 

��ુ યા �સુલ માટ� ઉપયોગમા ંલશેે; અન ેએથી વા�જબ 
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નમાઝ પણ પડશે, અથવા એ ન�સ વસ� ુખાવા પીવા 

માટ� ઉપયોગમા ંલશે.ે 

અલબ�, અગર એ �ણતો હોય ક� જણાવી 

દ�વાથી કોઈ ફાયદો નથી. �મક� ખર�દનાર શખસ કોઈ 

લાપરવા માણસ હોય, �ન ેન�સ, પાકની પડ� ન હોય, 

તો તનેે કહ��ુ ંવા�જબ નથી. 

મસઅલદ ર૦૬૬ : ન�સ દવાઓ�ુ ંવચે�ુ,ં ચાહ� 

ત ે ખાવાપીવાની હોય યા ન હોય, �એઝ છે, પણ 

ઉપરોકત મસઅલામા ં જણાવલે સજંોગમા ં ખર�દનારને 

જણાવી દ��ુ ંજ�ર� છે. 
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મસઅલદ ર૦૬૭ : ગેર ઈસલામી દ�શોથી � તલે 

આયાત કરવામા ંઆવ ેછે, ત�ેુ ંન�સ હો�ુ ંઅગર મા�મૂ 

ન હોય, તો ત�ેુ ંખર�દ�ુ,ં વચે�ુ ં�એઝ છે. 

ઉપરાતં � તલે ચરબી �નવરની મર� ગયા 

પછ� કાઢવામા ંઆવ ેછે, ત ેઅગર કા�ફર પાસથેી યા ગેર 

ઈસલામી દ�શોથી હાિંસલ કરવામા ં આવે, તો જો એવો 

અ�મુાન હોય ક� ઈસલામી ર�તે ઝબહ કર�લા �નવરમાથંી 

લવેામા ં આવ�ુ ં છે, તો એ પાક છે, અન ે તનેી ખર�દ, 

વચેાણ �એઝ છે. પરં� ુખાવા માટ� ઉપયોગ હરામ છે, 

અન ે વચેનાર માટ� વા�જબ છે ક� ખર�દનારન ે એ િવષે 
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મા�હતગાર કર�, ક� �થી મસઅલા ર૦૬પમા ં જણાવયા 

�જુબ અલલાહના કોઈ વા�જબ �ુકમની �ખુા�લફતમા ં

�બુતલેા ન થઈ �ય. 

મસઅલદ ર૦૬૮ : િશયાળ, અથવા એવા 

પકારના અનય પાણીઓને શર�અતમા ં િન�કુત ર�તે 

મારવામા ંન આવે, યા પોતે મર� �ય, તો અહવતની �એ 

તનેી ચામડ� ખર�દવી ક� વચેવી �એઝ નથી. 

મસઅલદ ર૦૬૯ : � ચામડ� ગેરઈસલામી 

દ�શોથી આયાત થાય છે, અથવા કા�ફર પાસથેી લવેામા ં

આવે, તનેા માટ� અગર એ�ુ ંઅ�મુાન થાય ક� શર�અત 
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�જુબ ઝબહ કર�લા હયવાનની છે, તો ત�ેુ ંખર�દ�ુ ંવચે�ુ ં

�એઝ છે, અન ેઅકવાની �એ તમેા ંજો નમાઝ પડવામા ં

આવ ેતો સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૦૭૦ : � તલે, ચરબી �નવરની 

મર� ગયા પછ� કાઢવામા ંઆવ ેછે, અથવા ચામડ� અગર 

�સુલમાન પાસથેી લવેામા ં આવ,ે અન ે ઈનસાન �ણતો 

હોય ક� �સુલમાને એ વસ� ુકા�ફર પાસથેી લીઘી છે, અને 

હયવાન ઈસલામી શર�અત પમાણ ેઝબહ થ�ુ ંહ� ુ ંક� નહ� 

ત ે િવષ ેકોઈ તહેક�ક કર� નથી, તો અગરચે એ પાક છે, 

અન ે ત�ેુ ં ખર�દ�ુ ં વચે�ુ ં �એઝ છે, પણ એ તલે, 
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ચરબી�ુ ંખા�ુ ં�એઝ નથી. 

મસઅલદ ર૦૭૧ : નશાશીલ પીણા ં( દા� 

વી.)નો ઘઘંો, તનેી લવેડદ�વડના મામલાઓ હરામ અને 

બાિતલ છે. 

મસઅલદ ર૦૭ર : ગસબી માલ વચે�ુ ં એ 

બાિતલ મામલત છે, અને વચેનાર ઉપર વા�જબ છે ક� 

ખર�દનાર પાસે તે માટ� � ના�ુ ંવ�લૂ ક�ુર હોય તે તનેે 

પા� ંઆપી દ�. 

મસઅલદ ર૦૭૩ : અગર ખર�દનાર ખર�ખર 

ગભંીરપણ ે મામલત અથવા સોદો કરવા માગંતો હોય, 
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પણ સાથે એની એવી િનયયત હોય ક� ખર�દ�લી જણસની 

�કટમત નહ� �કૂવે, તો આવી િનયયતથી સોદાને કાઈં �ચ 

નહ� આવે, અન ે તનેા ઉપર વા�જબ છે ક� તનેી �કટમત 

વચેનારન ે�પુરત કર�. 

મસઅલદ ર૦૭૪ : અગર ખર�દનાર� કોઈ જણસ 

ઉઘાર ખર�દ� હોય, અન ે �દલમા ં એમ ન�� કર� ક� 

�કૂવતી વળેા હરામ માલમાથંી ભરપાઈ કરશે, સોદો 

સહ�હ રહ�શ,ે પણ તનેા ઉપર વા�જબ છે ક� પોતાના 

�ઝમમામાથંી �કુત થવા માટ� � લ�ેુ ં છે ત ે હલાલ 

માલમાથંી ભરપાઈ કર�. 
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મસઅલદ ર૦૭પ : સગંીત અન ે મનોરંજનના 

સાઘનો, �મક�, ગીતાર, ત�ંરુો વી . ખર�દવા અન ેવચેવા 

હરામ છે, ખને અહવતની �એ સગંીતના એ નાના સાઘનો 

ક� � બચચાઓના મનોરંજન તર�ક� વપરાય છે, એનો પણ 

એ જ �ુકમ છે. 

પરં� ુ � સાઘનોનો હલાલ અન ે હરામ, બનં ે

ઉપયોગમા ં થતો હોય, �મક�, ર�ડ�યો, ટ�પર�કોડરર વી. ત ે

અગર હરામની િનયયત ન હોય તો વચેવો અન ેખર�દવો 

�એઝ છે. 

મસઅલદ ર૦૭૬ : � વસ� ુજો  હલાલ ર�તે 
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વપરાશ થઈ શકતો હોય, તનેે એ િનયયતથી જો વચેવામા ં

આવ ે ત ે હરામ કામ માટ� ઉપયોગમા ં લવેાય છે. �મક� 

દારન ેએ િનયયતથી વચેે ક� તમેાથંી દા� ગાળવામા ંઆવે, 

તો એ સોદો હરામ છે. બલક� અહવતની �એ બાિતલ પણ 

છે, પણ વચેનારની એવી િનયયત ન હોય, પણ એને 

ખબર હોય ક� ખર�દનાર એ દારન ે દા� ગાળવા માટ� 

ઉપયોગમા ંલશેે, તો એવા સોદામા ંકોઈ ઈશકાલ નથી. 

મસઅલદ ર૦૭૭ : કોઈ પણ �નદાર�ુ ં�તુવં 

ઘડ�ુ ં અહવતની �એ હરામ છે; પણ તને ે વચે�ુ ં ક� 

ખર�દ�ુ ંવાઘંાજનક નથી; અગરચ ેતકર કર�ુ ંઅહવત છે, 
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પણ �નદારના �ચત ચીતરવામા ંકોઈ વાઘંો નથી. 

મસઅલદ ર૦૭૮ : � વસ� ુ �ુગાર, ચોર� યા 

બાિતલ સોદાથી પા્ત થઈ હોય, ત ેખર�દ�ુ ં હરામ છે, 

અન ે અગર કોઈ શખસ એવો માલ વચેનાર પાસથેી 

ખર�દ� લીએ, તો વા�જબ છે ક� તનેાં  અસલી મા�લકને 

પાછ� આપી દ�. 

મસઅલદ ર૦૭૯ : િમલાવટ વાવં ઘી, �મા ં

ચરબીનો ભાગ હોય, વચેનાર અગર દ�ખાડ�, ન�� કર�ને 

કહ� ક� �ુ ંઆ એક મણ ઘી વહ��ુ ં� ંતો જો તમેા ંચરબીનો 

ભાગ વઘાર� હોય, અન ેએ ઘી કહ�વાડવવા લાયક ન હોય, 
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સોદો બાિતલ છે. પણ જો ચરબીનો ભાગ ઓછો હોય, અને 

ઘી તર�ક� ઓળખાવી શકા� ુ ં હોય, તો મામલો સહ�હ છે 

પરં� ુ ખર�દનારન ે હક રહ�શ ે ક� માલમા ં એબ ક� રિત 

હોવાના કારણ ે સોદાન ે રદ કર� પોતાના નાણા ં પાછા 

માગંી લયે, અન ેજો ઘી અને ચરબી એક બી�થી �ુદા 

હોય, તો � સોદો ચરબીના પમાણમા ંકય� હોય તો 

બાિતલ ગણાશે, અન ેખીદનાર પાસથેી ત ેમાટ� � પસૈા 

લીઘા હોય ત ેતને ેપાછા આપી વચેનાર ચરબીનો મા�લક 

ગણાશે, આવા સજંોગમા ં ખર�દનાર ચાહ� તો સમાિવપટ 

ચોખખા ઘીનો સોદો પણ રદ કર� શક� છે. 
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પણ અગર વચેનાર ન�� ન કર�, અન ેમાત એમ 

કહ� ક� ઘી વ�ેુ ં� ંઅન ેપછ� ચરબી વાવં ઘી ખર�દનારને 

આપે, તો એ હાલતમા ં ખર�દનાર એ ઘી પા� ં આપી 

ચોખ્ુ ંઘી માગી શક� છે. 
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વયાજ 

મસઅલદ ર૦૮૦ : � વસ� ુ વજનથી યા 

માપતોલથી વહ�ચાતી હોય, ત ે અગર કોઈ શખસ એજ 

વસ�નુા વ� ુવજન યા તોલ સામે વચેે, તો સોદો વયાજ 

અન ેહરામ છે. �મક� એક મણ ઘ� ન ેદોઢ મણ ઘ� સામે 

વચે,ે તો એ વયાજ ગણાશે, અન ેસોદો હરામ છે, બલક� એક 

વસ�નુા બ ે પકારો હોય, �મક� એક સલામતહોય, બી� 

�ટૂ�લી હોય, યા એક �ચી �તની હોય અન ેબી�ઉતરતી 

કો�ટની હોય, યા એક બી�ની �કમતંમા ં ફ�ર હોય, તો 

અગર �ટ�ુ ંઆ્�ુ ંહોય તનેા કરતા વઘાર� વ�લૂે, તો એ 
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પણ વયાજ અન ે હરામ છે, �મક�, સલામત તાબંા સામે 

વ� ુ �ટૂ��ુ ં તા�ં ુ લય,ે યા ઉચચા પકારના ચાવલ સામે 

ઉતરતી કો�ટના વ� ુચાવલ માગે, યા ઘડ�લા સોના સામે 

વ� ુકા�ુ ંસો�ુ ંલય,ે તો એ વયાજ અન ેહરામ છે.  

મસઅલદ ર૦૮૧ : અગર � વસ� ુ વઘારામા ં

લઈ રહો હોય, ત ે�ુદા પકારની હોય, અન ે� માલ વચેી 

રહો હોય ત ે �ુદા પકારનો હોય, �મક�, એક મણ ઘ� 

સામ ેએક મણ ઘ� અન ેઅ�કુ રોકડ નાણા ં લયે, તો એ 

પણ વયાજ અન ે હરામ છે. બલક� અગર કોઈ વસ� ુ

વઘારામા ંન માગે, પણ એવી શરત કર� ક� ખર�દનાર ત�ેુ ં
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કોઈ કામ કર� આપે, તો એ પણ વયાજ અને હરામ છે. 

મસઅલદ ર૦૮ર : અગર વચેનાર �ટ�ુ ંઓ� ં

આપી રહો હોય, તમેા ં કોઈ બી� વસ�નુો ઉમરેો કર�, 

�મક�, એક મણ ઘ� અન ે એક �માલન ે દોઢ મણ ઘ� 

સામ ેવચેે, તો તમેા ંવાઘંો નથી, પણ તમેા ંહે શરતો છે : 

(૧) એ લવેડ-દ�વડમા ં બનં ે િનયયત એ હોય ક� 

�માલન ેવઘારાના ઘ�ની �કટમત તર�ક� ગણવામા ં

આવે; 

(ર) સોદો ઉઘાર ન હોય; 

એવી જ ર�તે બનંે પરકોઈ વસ�નુો ઉમરેો કર�, 
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�મક� એક મણ ઘ� અન ે�માલ સામ ેદોઢ મણ 

ઘ� અન ે�માલ વચે,ે તો જો બનંનેી િનયયત એ 

હોય ક� એકમકેની �કટમત �પે અપાય છે, તો તમેા ં

વાઘંો નથી. 

મસઅલદ ર૦૮૩ : � વસ� ુકાપડની �મ, મીટર 

ક� ગજમા ં વચેાતી હોય, અથવા અખરોટ, �ડાની �મ 

ગણીન ે સોદો થતો હોય, તમેા ં વચેીને વઘાર� વ�લૂ 

કરવામા ંકોઈ વાઘંો નથી; પણ તમેા ંહે શરતો છે: 

(૧) બનંે વસ�ઓુ એકજ પકારની ન હોવી 

જોઈએ; 
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(ર) સોદો અ�કુ �દુત �ઘુી ઉઘાર ન હોય. 

દાખલા તર�ક� કોઈ દસ અખરોટ વચેે, અન ેતનેી 

સામ ે એક માસની �દુત આપી બાર અખરોટ 

વ�લૂ કરવા�ુ ં ન�� કર�, તો એ �એઝ નહ� 

ગણાય. 

એ જ �ુકમ ચલણી નાણાનંો છે, તો અગર કોઈ 

�મુાનન ે દ�નાર યા ડોલર સામ ે રોકડ અથવા 

ઉઘાર વચે ેતો તમેા ંવાઘંો નથી,પણ અગર કોઈ 

ચાહ� ક� ચલણી નાણાનંે વચેી રહો હોય ત ે જ 

પકાર સામ ેવચેીને વઘારો લીએ, તો તમેા ંઉઘાર 
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સોદો ન હોવો જોઈએ, ન�હટતર એ સોદો 

ઈશકાલથી ખાલી નથી. �મક�, અગર કોઈ સો 

�મુાન રોકડ આપીન ેછ મ�હના બાદ એક સો દસ 

�મુાન વ�લુ કર�. 

મસઅલદ ર૦૮૪ : અગર કોઈ વસ� ુ ક� જણસ 

ઘણ ે ભાગે શહ�રોમા ં વજન અથવા માપતોલથી વચેાતી 

હોય, અન ેકોઈ એક શહ�રમા ંસખંયામા ં�પમા ંલવેડ-દ�વડ 

થતી હોય, એ જણસન ેવ� ુ�કટમતે વચે�ુ ં�એઝ છે. એવી 

જ ર�ત ેજો શહ�ર �ુદા�ુદા હોય,અન ેવચેવાની ર�ત �ુદ� 

�ુદ� હોય (અન ેએમ ન કહ� શકાય વધાર� પડતા ંશહ�રોમા ં
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આ જણસ વજન અથવા માપતોલથી વહ�ચાય છે), તો  

દર�ક શહ�રમા ં� પમાણ ે ર�વાજ હોય, ત ેપમાણે  અમલ 

કર� શકશ.ે 

મસઅલદ ર૦૮પ : � વસ� ુવજન અથવા  

તોલમાપથી વહ�ચાતી હોય, ત ે વચેીન ે તનેી સામ ે વસ� ુ

વ� ુપમાણમા ંલવેામા ંઆવે,તોઅગર બનં ેવસ�ઓુ એક 

જ પકારની ન હોય,અન ેસોદો ઉઘાર ન હોય, તો  તમેા ં

કોઈ વાઘંો નથી.પણ જો સોદો ઉઘાર હોય, તો  તમેા ં

ઈશકાલ છે. �મક� અગર કોઈ શખસ એક મણ ચાવલ અને 

બ ેમણ ઘ� સામે એ શરતે વચે ેક� એક મ�હના પછ� માલ 
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હાિંસલ કરશે,તો એ મામલો શરઈ ર�તે સહ�હ હોવામા ં

ઈશકાલ છે. 

મસઅલદ ર૦૮૬ : અગર કોઈ શખસપાકા ફળને 

કાચા ફળ સામે વચેે,તો બદલામાં વઘાર� સખંયામા ંકાચા 

ફળ નહ� લઈ શક�.અન ેમશ�રૂ છે ક� લવેડદ�વડમા ંજો બનંે 

જણસની ઉતપિત એકજ હોય,તો તમેા ંવ� ુઉપાડ નહ� કર� 

શકાય.�મક� અગર કોઈ શખસ એક મણ ગાયના �ૂઘમાથંી 

બન�ેુ ંઘી, દોઢ  મણ ગાયના �ૂઘથી બનલેા ંપનીર સામે 

વચે,ેતો એ વયાજ અન ેહરામ ગણાશે.પણ દર�ક સજંોગમા ં

આ �ુકમ લા� ુપાડવામા ંઈશકાલ છે. 
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મસઅલદ ર૦૮૭ : વયાજના મામલામા ંઘ� અન ે

જવ એક જ પકારની જણસ ગણાશે.તો અગર કોઈ શખસ 

એક મણ ઘ� સામે એક મણ અને પાચં શરે જવ લયે,તો 

એ વયાજ અન ેહરામ સોદો ગણાશ.ે એવી જ ર�ત ેદાખલા 

તર�ક� કોઈ શખસ દસ મણ જવ એ શરત ેખર�દ� ક� તનેા 

બદલામા ંલણણીની મોસમમા ંદસ મણ ઘ� આપશે, તો 

એ પણ હરામ સોદો ગણાશે, કારણક� જવ તતકાળ લઈને 

��ૃુત બાદ ઘ� આપશે, એટલ ે એ ફાયદો વયાજ �પે 

ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૦૮૮ : બાપ દ�કરો અન ેપિત પતની 
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એક બી�થી વયાજ લઈ શક� છે, એવી જ ર�ત ે�સુલમાન 

એ કા�ફર પાસથેી વયાજ લઈ શક� છે � ઈસલામની 

પનાહમા ંન હોય. અગર કા�ફર ઈસલામની પનહમા ંહોય 

તો તનેી સાથ ેવયાજનો સોદો હરામ છે, અલબ� એક વાર 

સોદો પતાવયા બાદ, અગર એ કા�ફરની શર�અતમા ંવયાજ 

દ��ુ ં�એઝ હોય, તો તનેી પાસથેી વયાજ લઈ શક� છે. 
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વચેનાર અને ખર�દનારની શરતો 

મસઅલદ ર૦૮૯ : વચેનાર અન ે ખર�દનાર 

માટ� છ શરતો છે : 

(૧) બનંે બાલીગ હોવા જોઈએ. 

(ર) બનં ેઅ�લમદં હોવા જોઈએ. 

(૩) અણસમ�ુ ન હોવા જોઈએ,એટલ ેક� �ખૂર ન 

હોય ક�પોતાનો માલ વડેફ� નાખ.ે 

(૪) વચેાણ યા ખર�દની ખર� િનયયત ઘરાવતો 

હોય,એટલ ે ક� અગર કોઈ મશકર��પ ે કહ� ક� મ ે

મારો માલ વહ�ચયો, તો એ સોદો બાિતલ ગણાશે. 
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(પ) બનં ેકોઈ ર�ત ેમજ�રૂ ન હોવો જોઈએ. 

(૬) � વસ� ુવચેતો હોય, યા તનેા બદલામા ંદઈ 

રહો હોય, ત ેતનેી મા�લક�ની હોવી જોઈએ. 

આ િવષ ેવ� ુ�ુકમો હવ ેપછ� સિવસતાર આવશ.ે 

મસઅલદ ર૦૯૦ : � નાબાલીગ બાળક 

સવતતંપણે મામલો કર�, તનેી સાથે સોદો બાિતલછે; 

િસવાય ક� એ મામલો સામાનય ઝીણી ઝીણી અન ે કમ 

�કટમતની વસ�ઓુનો હોય, �મા ં સમજદાર નાબાલીગ 

બચચાઓ સાથે સોદો થઈ �ય છે.પણ જો અસલ મામલો 

વલી સાથ ે હોય અન ે સમજદાર બાળક  વચચ ે માત 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1826 

મામલાનો સીગો �ર� કર� રહો હોય, તો દર�ક સજંોગમા ં

એ સોદો સહ� ગણાશ.ે 

બલક� અગર માલ યા નાણાનો ઘણી કોઈ બીજો 

શખસ હોય, અન ે બાળક વક�લ તર�ક� ઘણી વતી માલ 

વચે,ે યા નાણાથી કોઈ વસ� ુ ખર�દ�, તો ઝાહ�રન એ 

મામલો સહ�હ છે. અગરચ ે એ સમજદાર બાળક 

સવતતંપણે એ માલમા ંહક ઘરાવતો હોય. એવી જ ર�ત ે

અગર કોઈ બાળક વસીલા�પ ેદરમયાનમા ંહોય ક� નાણા ં

વચેનારન ે �પુરત કર� માલ ખર�દનારને પહ�ચાડ�, 

અથવા માલ ખર�દનારન ેસ�પી તનેા નાણા વચેનાર �ઘુી 
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પહ�ચાડ,તો એ મામલો સહ�હ છે, અગરચ ે એ બાળક  

સમજદાર ન હોય, કારણ ક� હક�કતમા ં એ સોદો બે 

બાલીગ વચચનેો ગણાશે. 

મસઅલદ ર૦૯૧ : � નાબાલીગ બાળક સાથે 

સોદો �એઝ નથી. તનેી પાસથેી અગર કોઈ શખસ કોઈ 

વસ� ુખર�દ� અથવા એન ેકોઈ વસ� ુવચેે, તો અગર એ 

માલ ક� નાણા ં એ બચચાની મા�લક�ની હોય, તો એના 

વલી �ઘુી પહ�ચાડ�ુ ંજોઈએ, એ જો એ બચચાની મા�લક� 

ન હોય, તો એ માલ ક� નાણાનો � અસલ ઘણી હોય તનેે 

�પુરત કર�ુ ંજોઈએ; અથવા તનેી ર�મદં� લવેી જોઈએ. 
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પણ જો એના અસલ ઘણીને ન �ણતો હોય, 

અથવા તને ેઓળખવાની શ�તા ન હોય, તો � વસ� ુએ 

નાબાલીગ પાતથેી લીઘી હોય ત ેઅસલ ઘણી વતી રદે 

મઝા�લમ તર�ક� ફક�રન ેઆપ�ુ ંજોઈએ. અન ેએહતીયાત ે

લા�ઝમ છે ક� આ કામ માટ� હાક�મ ેશરઅની ર� મળેવી 

જોઈએ. 

મસઅલદ ર૦૯ર : અગર કોઈ શખસ કોઈ 

સમજદાર બાળક સાથ ેએવા  પકારનો સોદો કર� ક� � 

સહ�હ ન હોય, અન ેએ બાળકન ે�પુરત કરવામા ંઆવલે 

જણસ યા ના�ુ ંખોવાઈ �ય યા બરબાદ થઈ �ય, તો 
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�હ�ર એ છે ક� બાળક જયાર� બાલીગ થાય તયાર� એની 

પાસથેી ઉઘરાણી કર� શક� છે, અથવા એના વલી પાસથેી 

પણ ઉઘરાવી શક� છે. પણ અગર બાળક સમજદાર ન 

હોય, તો ઉઘરાણીનો કોઈ હક નહ� રહ�. 

મસઅલદ ર૦૯૩ : અગર કોઈ ખર�દનાર 

અથવા વચેનારને સોદો કરવા માટ� મજ�રૂ કરવામા ં

આવે, અન ેસોદો પતી ગયા બાદ એ ર�મદં થઈ �ય, 

�મક�, એ કહ� ક� �ુ ંરા� �,ં તો એ મામલો સહ�હ ગણાશે, 

પણ એહતીયાતે �સુતહબ છે ક� એ સોદા માટ� નવસેરથી 

સીગો �ર� કરવામા ંઆવ.ે 
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મસઅલદ ર૦૯૪ : અગર કોઈ શખસ બી� 

કોઈનો માલ તનેી પરવાનગી િવના વચેી નાખ,ે ત ેઅગર 

માલનો ઘણી એ વચેાણ સબંઘંી ર�મદં ન હોય, અને 

પરવાનગી ન આપે, તો એ મામલો બાિતલ છે. 

મસઅલદ ર૦૯પ : સગીર વયના બાળક વતી 

તનેો બાપ, દાદો અથવા બાપ અન ેદાદા તરફથી બાળક 

માટ� નીમાએલ વસી, બાળકનો માલ વચેી શક� છે. એવી 

જ ર�ત ે જ�રત જણાતંા, આદ�લ �જુતહ�દ પણ કોઈ 

દ�વાના ક� સગીર વય બાળકનો ક� લાપતા શખસનો માલ 

વચેી શક� છે.  
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મસઅલદ ર૦૯૬ : અગર કોઈ શખસ કોઈનો 

માલ ગસબ કર�ન ેવચેી નાખ,ે અન ેવચેાણ બાદ માલનો 

અસલ ઘણી એ સોદાન ેમ�ુંર રાખ,ે તો એ મામલો સહ�હ 

ગણાશ ેઅન ેગસબ કરનાર� � વસ� ુવચેી, અન ેસોદાના 

સમયથી તમેા ં � કાઈં નફો હાિંસલ થયો હોય, ત ે સવર 

ખર�દનારની મા�લક� ગણાશ.ે એજ ર�ત ે ખર�દનાર� 

બદલામા ં � વસ� ુ આપી હોય, અન ે સોદાના સમગથી 

તમેા ં � કાઈં નફો પા્ત થયો હોય, ત ેઅસલ ઘણીની 

િમલક�યત ગણાશે. 

મસઅલદ ર૦૯૭ : અગર કોઈ શખસ માલ 
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ગસબ કર�ન ે વચેી નાખંે, અન ે એવી ઘારણા ઘરાવ ે ક� 

એમાથંી ઉપ��ુ ંના�ુ ંપોતે રાખશે, તો જો અસલ ઘણી એ 

સોદાન ે મ�ુંર રાખ ે તો મામલો સહ�હ થશ,ે પણ ના�ુ ં

અસલ ઘણીની િમલક�યત ગણાશે, ગસબ કરનારની નહ�. 
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વસ� ુઅને તેના બદલાની શરતો 

મસઅલદ ર૦૯૮ : � જણસ ક� વસ� ુવચેવામા ં

આવે, અન ેતનેા બદલામા ં� વસ� ુપા્ત કરવામા ંઆવે, 

ત ેમાટ� પાચં શરતો છે :  

(૧) એ વસ��ુુ ંપમાણ વજન�પે, માપતોલ વડ�, 

સખંયા�પ ેવી. ન�� હો�ુ ંજોઈએ. 

(ર) એ વસ� ુ સામવેાળાના કબ�મા ં �પુરત 

કરવામા ંશ�કતમાન હોય, નહ�તર એ સોદો સહ�  

નહ� ગણાય, િસવાય ક� એ વસ� ુસાથ ેબી� કોઈ 

એવી વસ�નુો ઉમરેો કર� ક� � વચેીન ે કબ�મા ં
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દઈ શક�. પણ �હ�ર ◌ે છે ક� અગર ખર�દનાર એ 

વસ� ુ કબજો મળેવવા માટ� શ�કતશાળ� હોય, 

અગરચ ે વચેનાર શ�કતશાળ� ન હોય, તો એ 

સોદો સહ�હ છે. દાખલા તર�ક� અગર કોઈ શખસ 

એવો ઘોડો વચેે ક� � નાસી �ટયો હોય, અન ે

ખર�દનાર એ ઘોડાન ેશોઘીને મળેવી શકતો હોય, 

તો એ મામલામા ં ઈશકાલ નથી, અન ે એ સોદો 

સહ�હ ગણાશે. અન ે એ સજંોગમા ં બી� કોઈ 

વસ�નુો ઉમરેો જ�ર� નથી. 

(૩) સોદામા ં અદલાબદલીની વસ�ઓુના એવા 
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સવ� �ણુદોષ ન�� થવા જોઈએ � િવગતો ઉપર 

સામાનય ર�ત ે સોદો કરનારાઓની પસદં, 

નાપસદંનો આઘાર હોય છે. 

(૪) એ માલમા ં કોઈ બી�નો હક સમાએલો ન 

હોવો જોઈએ, અન ે એ�ુ ં ન થવા પામ ે ક� 

મા�લકની િમલક�યતમાથંી એ માલ નીકળ� જતા ં

બી� કોઈનો હક બરબાદ થઈ �ય. 

(પ) વચેવાવાળો જણસ ક� વસ�નુ ે વચેે, નફાને 

નહ�, દાખલા તર�ક� અગર કોઈ શખસ મકાનનો 

એક વષરનો નફો વચેે તો સહ�હ નથી. પરં� ુ
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ખર�દનાર જો નાણાન ેબદલે પોતાની િમલકતનો 

નફો આપે, �મક� કોઈ પાસથેી ગાલીચો ખર�દ� 

અન ે તનેા બદલામા ં પોતાના મકાનનો એક 

વષરનો નફો આપી દ�એ, તો તમેા ં વાઘંો નથી, 

આ મસાએલની િવગતો હવ ે પછ� આપવામા ં

આવશ.ે 

મસઅલદ ર૦૯૯ : � શહ�રમા ંપચલીત હોય ક� 

કોઈ જણસ વજન યા માપતોલથી વચેવામા ંઆવ�ુ ંહોય, 

તો જ�ર� છે ક� એ શહ�રમા ં વજન અથવા માપતોલથી 

વસ� ુખર�દ� અન ે� શહ�રમા ંફકત માલ જોઈને મામલો 
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થતો હોય, ત ેશહ�રમા ંએ ર�ત ેખર�દ�. 

મસઅલદ ર૧૦૦ : � વસ� ુ વજનથી વચેાતી 

હોય, ત ેમાપથી પણ વચેી ક� ખર�દ� શકાય છે. �મક�; 

અગર કોઈ શખસ દસ મણ ઘ� વચેવા માગંતો હોય, તો 

એ એ એક મણના પાતમા ંમાપસર ભર� દસ વખત આપી 

શક� છે. 

મસઅલદ ર૧૦૧ : ઉપરોકત જણાવલેી પાચં 

શરતોમાથંી, ચોથી શરત િસવાય કોઈ શરત જો મામલામા ં

મો�ૂદ ન હોય, અન ેએન ેકારણ ેસોદો બાિતલ હોય, પણ 

ખર�દનાર અન ે વચેનાર એક બી�ના માલમા ં હક 
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ઘરવવા બારામા ં ર�મદં થઈ ગયા હોય, તો તે 

ઉપયોગમા ંવાઘંો નથી. 

મસઅલદ ર૧૦ર : � વસ� ુવકફ થઈ ગઈ હોય, 

ત ે વસ�નુો સોદો બાિતલ છે, પણજો એ વફક વસ�નુી 

હાલત એટલી કફોડ� થઈ ગઈ હોય ક� � આશયથી એને 

વકફ કરવામા ંઆવી હોય ત ે ફાયદો તમેાથંી હાિંસલ ન 

થઈ શક�, અથવા એવા બગાડાની શ�આત થઈ હોય, 

�મક� મ�સજદની સાદડ� એવી ર�ત ેફાટ� ગઈ હોય ક� તનેા 

ઉભા રહ�ન ેનમાઝ ન પડ� શકાય, તો તનેા �તુવલલીઓ 

અથવા �તુવલલીના અિધકાર ઘરાવનારાઓ તને ે વચેી 
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નાખં ેતો વાઘંો નથી, અન ેશ� સજંોગમા ંઅહવતની �એ 

એ વચેાણમાથંી હાિંસલ થય�ેુ ંના�ુ ંએ જ મ�સજદમા ંએવા 

કામ માટ� વપરાવ�ુ ંજોઈએ ક� � વકફ કરનારના આશય 

સાથ ેમળ�ુ ંહોય. 

મસઅલદ ર૧૦૩ : � લોકો માટ� કોઈ વસ� ુક� 

માલ વકફ કરવામા ં આવ�ુ ં હોય, એ લોકો વચચ ે એવો 

વરવાઘંો ઉપ�સથત થાય ક� વકફ થયલ વસ�નુ ે ન 

વચેવાથી �નમાલની હાિનનો સભંવ રહ�. તો અ�કુ 

�કહા�ુ ંકથન છે ક� એ વકફ માલન ેવચેી શકાય છે, અન ે

તનેી ઉપજ એવા કામ માટ� વાપર� શક� છે ક� � વકફ 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1840 

કરનારના આશય અન ે ઉદેશને મળ�ુ ં હોય, પણ આ 

�ુકમમા ં ઈશકાલ છે. અલબ�, અગર વકફ કરનાર� 

પહ�લથેી શરત કર� હોય ક� જયાર� વકફ િમલકતને 

વચેવામા ં મસલહેત જણાય તયાર� વચેી નાખંવામા ં આવ.ે 

તો ઉપરોકત સજંોગમા ંતનેે વચેવામા ંકોઈ વાઘંો નથી. 

મસઅલદ ર૧૦૪ : � િમલકત કોઈને ભાડ� 

આપલેી હોય, તને ેખર�દવા ક� વચેવામા ંકોઈ વાઘંો નથી. 

પરં� ુ�ટલી �દુત માટ� એ ભાડ� લીઘી હોય, તટેલી ��ૃુત 

�ઘુી એ િમલકતનો ઉપયોગ ભા�ૂતના હકમા ંરહ�શ ેઅને 

જો ખર�દનારને �ણ ન હોય ક� એ િમલકત ભાડ� આપલેી 
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છે, અથવા એમ ઘાર�ન ે ખર�દ� હોય ક� ભાડાની �દુત 

ઓછ� છે, અન ેપછ�થી �ણ થાય ક� તમે નથી, તો એને 

હક છે ક� સોદાને રદબાતલ કર�. 
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ખર�દ વચેાણના સમયે પઢવાનો સીગો 

મસઅલદ ર૧૦પ : ખર�દ વચેાણ માટ� જ�ર� 

નથી ક� અરબી ભાષામા ં સીગો પડવામા ં આવ.ે દાખલા 

તર�ક� વચેનાર પોતાની ભાષામા ં કહ� ક� ફલાણી વસ� ુ

�કટમત ે વચેી છે, અન ે ખર�દનાર કહ� ક� મ� સોદો ક�લૂ 

રાખયો છે, તો એ મામલો સહ�હ ગણાશે, પરં� ુજ�ર� છે ક� 

વચેનાર અને ખર�દનાર કસદ� ઈનશાઅ (ખર�દ-વચેાણનો 

ઈરાદો) ઘરાવે, એટલ ેખર�દ અન ેવચેનાર સબંઘંી ખરો 

ઈરાદો ઘરાવતા હોય. 

મસઅલદ ર૧૦૬ : અગર સોદો પતાવતી વળેા 
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બનંમેાથંી કોઈ સીગો ન પડ�, પણ વચેનાર પોતાના માલ 

સામ ે�કમતં સવીકાર� ખર�દનારન ેમાલ �પુરત કર� તનેી 

મા�લક�મા ં આપી દ�એ, તો મામલો સહ�હ ગણાશે, અને 

દર�ક મળેવલેી વસ�નુો મા�લક ગણાશ.ે 

  



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1844 

ફળોના ખર�દ - વચેાણના એહકામ 

મસઅલદ ર૧૦૭ : � ફળદાયી �રૃમાથંી �લ 

ખર� �ય, અન ે બીજ બઘંાઈ �ય, �થી  ક�ટલા ફળો 

સલામત છે તનેી ખબર પડ� �ય, અને  એ �રુમાથંી 

ક�ટલા ફળો મળેવી શકશ ેતનેો �દાજો થઈ �ય,તો એવા 

�રુન ેફળ � ૂટં�ા પહ�લા ંવચે�ુ ંસહ�હ ગણાશે. બલક� ક�ટલા 

ફળો �કુસાનીથી સલામત છે તનેી �ણ ન હોય, પણ 

અગર બ ે વષર યા એથી વ�નુી પદેાશ હોય, અથવા 

�ટલા ફળ લાગી ગયા હોય તનેી ન�ધપાત માલી �કટમત 

હોય, તો ત�ેુ ંવચેાણ પણ સહ�હ ગણાશે. એવી જ ર�તે 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1845 

અગર જમીનમાથંી ઉગતી વસ� ુ યા બી� કોઈ વસ� ુ

ઉમરેો તર�ક� એની સાથ ેવચેે તો એ સોદો સહ�હ છે, પણ 

એહતીયાત ે લા�ઝમ છે ક� એવા સજંોગમા ં ઉમરેો એટલા 

પમાણમા ં હોવો જોઈએ ક� જો �રુમા ં ફળ ન લાગે તો 

ખર�દનારની �કૂ� બચાવી શક�. 

મસઅલદ ર૧૦૮ : � ફળદાયી �રુમા ં ફળ 

લાગી ગયા હોય પણ �લ ખર� ન ગયા �ય, અન ેબીજ 

ન બઘંા�ુ ંહોય, તો એ ફળો�ુ ંવચેાણ પણ �એઝ નથી; 

િસવાય ક� તનેી સાથે અનય વસ� ુઉપરાતં તર�ક� વચેાયલેી 

હોય. અન ે ત ેમાટ�  એ જ શરત છે ક� અગાવના 
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મસઅલામા ંજણાવી ��ૂા છ�એ. એવી જ ર�ત ેજો ફળોની 

પદેાશ એક વષરથી વ� ુ�દુતની હોય. તો એ ફળો વચેી 

શકાય છે. 

મસઅલદ ર૧૦૯ : � ખ�ૂર પીળા યા લાલ થઈ 

ગયા હોય, તનેે �રૃ ઉપર લાગેલી હાલતમા ંવચે�ુ ંસહ�હ 

છે, પણ તનેા બદલામા ંએ જ �રૃના યા બી� �રૃના 

ખ�ૂર ન લવેામા ંઆવ.ેપણ જો કોઈ�ુ ં�રૃ બી� કોઈના 

ઘરમા ંહોય, અન ેતમેા ંલાગેલી ખ�ુરનો �દાજો લગાવી 

શકાય તમે હોય,તો અગર એ �રૃનો ઘણી ઘરના 

મા�લકને એ વચેી આપી બદલામા ંખ�ૂર લય ેતો વાઘંો 
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નથી. 

મસઅલદ ર૧૧૦ : કાકડ� ર�ગણા અન ે એવી 

�તની શાકભા� વી. ક�  �નો પાક વષરમા ં અનકેવાર 

ઉતરતો હોય, ત ે અગર ઉગી નીકળયા હોય, અન ે તનેા 

માટ� એમ ન�� કરવામા ંઆવ�ુ ં હોય ક� ખર�દનાર વષર 

દરમયાન ક�ટલીવાર પાક ઉતરશે, તો તનેા વચેાણમા ં

વાઘંો નથી, પણ જો એ ઉગી નીકળ�ને �હ�ર ન થયા 

હોય, તો તનેા વચેાણમા ંઈશકાલ છે. 

મસઅલદ ર૧૧૧ : અગર ઘ�ના કણસલામા ં

દાણા ઊગી ��ૂા હોય, તો એન ેએ જ પાકના ઘ� સામે 
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યા બી� કણસલાના બદલામા ં વચેવામા ં આવ,ે તો એ 

મામલો સહ�હ નહ� ગણાય. 

  



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1849 

રોકડા અને ઉઘાર િવષે 

મસઅલદ ર૧૧ર : જયાર� કોઈ જણસ રોકડાથી 

વચેાય, તયાર� સોદો ન�� થઈ જતા ં વચેનાર અને 

ખર�દનાર નાણા અન ે જણસની સામસેામે માગંણી કર� 

પોતાના કબ�મા ંલઈ શકશે. લવેા માટ� સથાવર ક� જગંમ 

િમલકત ઉપરથી વચેનારનો હક નીકળ� જ�ુ ં જ�ર� છે, 

એટલ ે જગંમ િમલકત �મ ક� ગાલીચો, કપડા, અને 

સથાવર િમલકત �મક� મકાન, જમીન વી. ઉપરથી 

પોતાનો કબજો વચેનાર હટાવી લીએ, અન ે ખર�દનારને 

હવાલ ેએવી ર�ત ેઆપી દ�એ ક� �થી એ એના ઉપયોગનો 
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સ�ંણૂર હક ઘરાવી શક�. અલબ�  એ તસ�રફ અન ે હક 

ઘરાવવાનો મતલબ સજંોગો અ�સુાર �ુદો �ુદો અથર 

ઘરાવશ.ે 

મસઅલદ ર૧૧૩ : � સોદો ઉઘારનો હોય, તમેા ં

�દુત સપપટપણે ન�� કર�ુ ં જ�ર� છે. તો અગર કોઈ 

શખસ કોઈ જણસ વચેીને એમ સમ�ૂતી કર� ક� પાકની 

લણણી સમયે ના�ુ ં વ�લૂ કરશ.ે તો �દુત �રૂ� ર�તે 

િન�કુત ન હોવોને કારણ ેએ સોદો બાિતલ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૧૧૪ : અગર કોઈ શખસ પોતાનો 

માલ ક� જણસ ઉઘાર વચેે, તો � �દુતની સમ�ુતી થઈ 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1851 

હોય, એથી પહ�લા ખર�દનાર પાસથેી તનેી �કટમત ક� 

અવજે માગંી શકતો નથી . પણ અગર ખર�દનાર મર� 

�ય, અન ે તનેી પાસ ે પોતાનો માલ હોય, તો વચેનાર 

�દુત પહ�લા ં ખર�દનારના વારસો પાસથેી પોતા�ુ ં લ�ેુ ં

વ�લૂ કર� શક� છે. 

મસઅલદ ર૧૧પ : અગર કોઈ શખસ પોતાનો 

માલ યા જણસ ઉઘાર વચેે, તો ન�� થયલેી �દુત �રૂ� 

થયા બાદ ખર�દનાર પાસથેી �કટમત ક� અવજે માગી 

શકશ.ે પણ જો ખર�દનાર એ અદાયગી કરવા અશકત 

હોય, તો તનેે મોહલત આપવી જોઈએ, અથવા સોદો રદ 
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કર� લય,ે અન ેજો વચેલેો માલ મો�ૂદ હોય, તો તને ેપાછો 

લઈ લીએ. 

મસઅલદ ર૧૧૬ : અગર ખર�દનારની જણસની 

�કટમતની �ણ ન હોય, અન ે તનેે કોઈ શખસ �કટમત 

જણાવયા વગર અ�કુ માલ ઉઘાર વચેી આપે, તો એ 

મામલો બાિતલ છે. પણ અગર ખર�દનારન ેખબર હોય ક� 

રોકડથી ખર�દ કરવામા ંઆવે તો જણસની ક�ટલી �કટમત 

છે. અન ે એને કોઈ વચેનાર એ જણસ ઉઘારમા ં મ�ઘી 

�કટમત વચે ેતો વાઘંો નથી. �મક�, અગર વચેનાર કહ� ક� 

આ વસ� ુ�ુ ંતન ેઉઘાર � �કટમત ેઆ�ુ ં� ંત ે�કટમત રોકડ 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1853 

ખર�દ કરતા �પયો ક� �મુાન વઘાર� છે, તો તમેા કાઈં 

વાઘંો નથી. 

મસઅલદ ર૧૧૭ : અગર કોઈ શખસ પોતાનો 

માલ ક� જણસ ઉઘાર વચેે, અન ેતનેી �કટમતની વ�લૂાત 

માટ� �દુત ન�� કર�, પણ દાખલા તર�ક� અડઘી �દુત 

વીતી ગયા બાદ �કટમત ઘટાડ�ને પોતા�ુ ંલ�ેુ ંઓ� ંકર�, 

અન ેબાક�ના નાણા ંરોકડા વ�લૂ કર� લીએ તો તમેા ંકોઈ 

વાઘંો નથી. 
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પેશગીની શરતો અને સોદો 

મસઅલદ ર૧૧૮ : પશેગીન ે સોદાને “સલફ’’ 

કહ�વાય છે, �નો અથર એ ક� કોઈ શખસ રોકડાના નાણા ં

સામ ે�દુતના વાયદા ઉપર પોતાનો �રૂો માલ વચે.ે તો 

અગર ખર�દનાર એમ કહ� ક� �ુ ં આ નાણા ં એ સમ�ૂતી 

ઉપર �કૂા�ુ ં� ંક� મન ે(દાખલા�પે) છ મ�હના બાદ માલ 

મળશે, અન ેવચેનાર એ ક�લૂ રાખે તો મામલો સહ�હ છે. 

એવી જ ર�ત ેજો વચેનાર નાણા લઈને કહ� ક� મ� ફલાણી 

વસ� ુ ંવચેી છે, ક� � છ માસ બાદ �પુરત કર�શ, તો પણ 

મામલો સહ�હ ગણાશ.ે 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1855 

મસઅલદ ર૧૧૯ : અગર સોના અથવા ચાદં�ના 

િસ�ાના બદલામા ં સલફ વચેવામા ં આવે તો મામલો 

બાિતલ છે, પણ � વસ� ુ યા િસ�ાઓ સોના ચાદં�થી 

ઘડ�લી ન હોય, તને ેપશેગીની વચેી તનેા બદલામા ંબી� 

વસ� ુ યા સોના ચાદં�ના િસ�ા લવેામા ં આવે, તો હવે 

પછ�ના મસઅલામા ં જણાવલેી સાતમી શરતની �એ એ 

મામલો સહ�હ ગણાશે અન ેએહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� � 

જણસ વચેવામા ંઆવે, તનેે બદલ ેનાણા લવેામા ંઆવે, 

અન ેબી� જણસ ન લવેામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ ર૧ર૦ : પશેગીના સોદા માટ� સાત 
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શરતો છે : 

(૧) � માલ વચેવામા ં આવ ે તનેા એવા સવર 

�ણુદોષ સપપટ થવા જોઈએ. � �ણુદોષને કારણે 

�કટમતમા ં સામાનય ર�ત ે ફ�ર પડ� �ય છે. પણ 

તમેા ંવ� ુઝીણવટની જ�રત નથી; માત એટ�ુ ં

જો કહ� શકાય ક� ત ેમાલની િવગત �હ�ર થઈ 

છે, તો કાફ� ગણાશ.ે 

(ર) વચેનાર અન ે ખર�દનાર એકબી�થી �ટા 

પડ� એથી પહ�લા ંખર�દનાર� �રૂ� �કટમત અદા કર� 

દ�વી જોઈએ. અથવા જો વચેનાર ઉપર ત�ેુ ં
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તતકાળ લ�ેુ ંહોય, તો એ લણેાન ેમાલની �કટમત 

પટે� �હસાબ કર�ન ેવાળ� શકશ.ે પણ જો �કટમતનો 

અ�કુ ભાગ ભરપાઈ કર�, તો  અગરચે એટલા 

પમાણમા ં સોદો સહ�હ છે. પણ વચેનારને હક 

રહ�શ ેક� સોદો રદ કર� નાખ.ે 

(૩) �દુત �રૂ� ર�ત ેન�� થઈ જવી જોઈએઅગર 

વચેનાર ફકત એટ�ુ ંકહ� ક� પાકની લણણી સમયે 

માલ �પુરત કર�શ, તો �દુત સપપટ ર�ત ે

િન�કુત ન થવાને કારણ ેસોદો બાિતલ ગણાશે. 

(૪) માલ �પુરત કરવા માટ� એવો સજંોગ ન�� 
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કર�ુ ંજોઈએ ક� � સમય ેવચેનાર માલ �પુરત 

કર� શક�, ચાહ� એ સમયમા ં એ માલની અછત 

હોય યા ન હોય. 

(પ) અહવતની �એ માલ કબ� દ�વા માટ� સથળ 

ન�� થ�ુ ં જોઈએ,પણ જો વચેનાર અને 

ખર�દનારની વાતો ઉપરથી સથળ સમ� શકાય 

એમ હોય, તો એ સથળ�ુ ંનામ લ�ેુ ંજ�ર� નથી. 

(૬) માલ�ુ ંવજન યા માપ ન�� હો�ુ ં જોઈએ. 

અન ે� માલનો સોદો સામાનય ર�ત ેફકત જોઈને 

થાય છે, ત ે અગર સલફમા ં વચેાય તો તમેા ં
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વાઘંો નથી. પણ અખરોટ ક� �રુઘીના �ડાના 

અ�કુ પકારની �મ પતયકે તફાવત એટલો ઓછો 

હોવો જોઈએ ક� લોકો તનેે મહતવતા આપતા ન 

હોય. 

(૭) � માલ ક� જણસ સલફ ર�ત ેવચેાય, તો જો 

વજન અથવા માપથી વચેા� ુ ં હોય તો તનેા 

બદલામા ંએ જ માલ ક� જણસ ન હો�ુ ંજોઈએ. 

બલક� એહતીયાત ે લા�ઝમની �એ બી� એવી 

વસ� ુપણ ન હો�ુ ંજોઈએ ક� � વજન યા માપથી 

વચેાતી હોય. અન ેજો માલ એવા પકારનો હોય 
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ક� � ગણીને વચેાતો હોય, તો અહવતની �એ 

�એઝ નથી ક� તનેા બદલામા ં એ જ માલ 

સલફમા ંવઘ ંસખંયા કરાર દઈન ેલય.ે 
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સલફ સોદાના એહકામ 

મસઅલદ ર૧ર૧ : અગર કોલ ખર�દનાર 

સલફનો સોદો કર�, તો �દુત પાક� એથી પહ�લા ંખર�દ�લ 

માલ વચેનાર િસવાય કોઈને વચેી નહ� શક�, અલબત, 

�દુત પા�ા બાદ, અગરચ ેમાલનો કબજો ન લીઘો હોય, 

એ ખર�દનાર માલ વચેી શકશ.ે પરં� ુ ફળો િસવાયના, 

બાક��ુ ં અનાજ- �મક� ઘ�, જવ અને એ જણસ ક� � 

વજન યા માપથી વચેાય છે, ત ે કબ� હસતગત કયાર 

પહ�લા ંવચે�ુ ં�એઝ નથી; િસવાય ક� ઈનસાન એ માલને 

પડતર ભાવ ેયા એથી ઓછ� �કટમત ેવચે.ે 
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મસઅલદ ર૧રર : સલફના સોદામા ં વચેનાર 

અગર િન�કુત માલ સમય ઉપર હવાલ ે કર�, તો 

ખર�દનારન ેએ સવીકાર� લ�ેુ ંજોઈએ, અગરચ ેએ માલ 

િન�કુત કરતા બહેતર હોય. જો એ માલનો પકાર ન 

બદલયો હોય, તો સવીકાર� લ�ેુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ર૧ર૩ : અગર વચેનાર એવો માલ 

હવાલ ે આપે ક� � ન�� થયલેા માલ કરતા હલકા 

પકારનો હોય, તો ખર�દનાર નામ�ૂંર કર� શકશ.ે 

મસઅલદ ર૧ર૪ : અગર વચેનાર ન�� થયલે 

માલન ેબદલ ેબીજો માલ આપ,ે અન ેખર�દનાર એ માટ� 
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ર�મદં હોય, તો તમેા ંવાઘંો નથી. 

મસઅલદ ર૧રપ : અગર વચેનાર �દુત પાકતા 

માલ અભાવનેે કારણ ે�પુરત ન કર� શક� તો ખર�દનાર 

ચાહ� તો માલ પા્ત થાય તયા ં�ઘુી મોહલત આપી શક� 

છે, અન ેચાહ� તો એ સોદાન ેરદ કર� આપલેી �કટમત પાછ� 

લઈ શક� છે. પણ અહવતની �એ વચેનારને એ જ માલ 

વ� ુ�કટમત ેવચેી નહ� શક�. 

મસઅલદ ર૧ર૬ : અગર કોઈ શખશ માલને 

સલફ ર�ત ેવચેી �દુત કરાર કર�, અન ેસાથ ેએમ ન�� 

કર� ક� તનેી �કટમત પણ �દુત બાદ વ�લૂ કરશ ેતો એ 
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મામલો બાિતલ ગણાશે. 
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સોના- ચાદં�ની સાથ ેસોના- ચાદં�ની લેવડ દ�વડ 

મસઅલદ ર૧ર૭ : અગર સોના સામે સો�ુ ંઅને 

ચાદં� સામ ેચાદં� વચેવામા ંઆવે, ચાહ� એ િસ�ા�પ ેહોય 

યા ન હોય, અગર એક�ુ ંવજન બી� કરતા વધાર�  હોય 

તો એ મામલો બાિતલ અન ેહરામ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૧ર૮ : અગર સોનાન ે ચાદં� સામે 

અથવા ચાદં�ને સોના સામે રોકડ સોદા તર�ક� વચેવામા ં

આવે, તો એ મામલો સહ�હ ગણાશે, અન ેબનંનેા વજન 

એકસરખા હોવા જ�ર� નથી. પણ જો એ સોદો ઉઘાર 

ઉપર �દુત કરાર દઈન ેવહ�ચાય, તો બાિતલ છે. 
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મસઅલદ ર૧ર૯ : જયાર� સો�ુ ંયા ચાદં��ુ ંસોના 

અથવા ચાદં� સામ ે વચેાણ થાય, તયાર� જ�ર� છે ક� 

વચેનાર અને ખર�દનાર એકબી�થી �ટા ં પડ� એથી 

પહ�લા ં માલ અન ે તનેી �કમતંની અરસપરસ લવેડદ�વડ 

કર� આપ.ે અન ે તમેાથંી અ�કુ ભાગ પણ જો તતકાળ 

�પુરત ન કરવામા ંઆવ ેતો મામલો બાિતલ ગણાશે. 

મસઅલદ ર૧૩૦ : અગર વચેનાર યા 

ખર�દનાર પોતાનો માલ ક� અવજે સ�ંણૂર હવાલ ે કર� 

આપે, પણ સામે પરવાળો અ�કુ જ ભાગ �પુરત કર�, 

અન ેએકબી�થી �ટા પડ� �ય, તો �ટલો ભાગ �પુરત 
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થયો છે, તટેલા જ પમાણમા ંસોદો સહ�હ ગણાશ.ે પરં� ુ� 

પરન ેસ�ંણૂર માલ ન મળયો હોય તનેે હક રહ�શ ેક� સોદો 

રદ કર� નાખ.ે 

મસઅલદ ર૧૩૧ : અગર �ળૂ સાથ ે ભળેસળે 

થયલેી ખાણની ચાદં� ખાલીસ ચાદં� સામે વચેવામા ંઆવે, 

અથવા �ળૂ સાથે મળેલ ખાણ�ુ ંસો�ુ ંખાલીસ સોના સામે 

વચેવામા ંઆવ,ે તો એ સોદો બાિતલ છે; િસવાય ક� એ 

બાબતની ખાતી હોય ક� (દાખલા તર�ક�) બનંમેા ંચાદં��ુ ં

પમાણ સર્ુ ં છે. પણ અગાઉ જણાવી ગયા છ�એ તે 

�જુબ જો �ળૂ સાથ ેભળેલ ચાદં�ન ેસોના સામ ેયા સોના 
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સાથ ેભળેલ �ળૂન ેચાદં� સામ ેવચેે તો તમેા ંકોઈ વાઘંો 

નથી. 

  



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1869 

તે જગયાઓ જયા ંલેવડ-દ�વડ રદ કર� શકાય છે 

મસઅલદ ર૧૩ર : સોદો ક� મામલાન ેરદબાતલ 

કરાર દ�વાના હકન ે ખીયાર કહ�વયા છે, અ�ગયાર 

સજંોગોમા ંવચેનાર અન ેખર�દ કરનાર સોદાન ેરદ કર� 

શક� છે. 

(૧) જયાર� વચેનાર અન ેખર�દનાર એકબી�થી 

�ટા ં ન પડયા હોય, અગરચ ે સોદો જયા ં પતયો 

હોય તે જગયાએથી હટ� ગયા હોય, તયાર� સોદાને 

રદ કરવાનો હક બાક� રહ� છે. આન ે ખીયાર� 

મજલીસ કહ�વાય છે. 
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(ર) અગર સોદામા ં વચેનાર યા ખર�દનાર, 

અથવા કોઈ પણ મામલામા ં પતયકે પર સાથે 

દગો થાય તો સોદો રદ કર� શકાશે, આન ેખાયીર� 

ગબન કહ�વાય છે. આ હક સા�બત થવા માટ� 

શરત એ છે ક� પહ�લથેી બનં ેપરના �દલમા ંએ 

બાબત િનિ�ત હોય ક� � માલ વ�લૂ કર� ત ેઅને 

� માલ �પુરત કર� તે વચચે �કમતંમા ંન�ઘપાત 

ઘટાડો ન હોવો જોઈએ, અન ેજો એવો ફ�ર હશ ે

તો પતયકેને સોદો રદ કરવાનો અિઘકાર રહ�શે. 

પરં� ુએવા સજંોગો પણ હોય શક� ક� �મા ંએવો 
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કરાર હોય ક� જો હાિંસલ કર�લા માલની �કમતં 

આપલેામાથંી ઓછ� હશે, તો � ફ�ર હશ ેત ેસામે 

પરથી વ�લૂ કરવામા ં આવશે, તો ત ે �જુબ 

વતર� ુજોઈએ, પણ જો એ શ� ન હોય તો પછ� 

સોદો રદ બાિતલ કર� શકશ.ે આવા ખાસ 

સજંોગોમા ંએ ખાસ ર�ત અપનાવવી જોઈએ.  

(૩) અગર સોદો કરતી વળેા પહ�લથેી એવી શરત 

�કૂવામા ં આવી હોય ક� અ�કુ �દુત �ઘુી બનંે 

પરન ેયા કોઈ પણ પરને સોદો બાિતલ કરાર 

દ�વાનો હક રહ�શ.ે તો એ �જુબ વત� શકશ.ે આને 
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ખીયાર� શરત કહ�વાય છે. 

(૪) � સજંોગમા ંબનં ે પરમાથંી કોઈ પણ એક 

પોતાના માલને હક�કતથી િવશષે આકષરક અને 

બહેતર બતાવે, �ન ે કારણ ેસામે પર એ તરફ 

આકષારય, ત ે માટ� તનેી રગબત વઘ,ે તો 

હક�કતની �ણ થતા સોદો રદ કર� શકશ.ે આને 

ખીયાર� તદલીસ કહ�વાય છે.  

(પ) અગર બનંે પરમાથંી એક પર સામવેાળા 

સાથ ે એવી શરત કર� ક� ફલા�ુ ં કાયર ��મ 

આપશે, અન ે એ શરત �જુબ અમલ ન થાય; 
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અથવા એવી શરત કર� હોય ક� ન�� કર�લો માલ 

ખાસ પકારનો �પુરત કરશ,ે અન ે એ માલના 

જણાવલે �ણુ ન હોય તો એવા સજંોગમા ંશરત 

�કૂનાર સોદાન ેબાિતલ કરાર દઈ શકશ,ે આને 

ખીયાર� તખલે�ફુ� શતર કહ�વાય છે. 

(૬) અગર વસ�મુા ંયા તનેા અવજેમા ંકોઈ ઐબ 

હોય- તો સોદો રદ કર� શકશ.ે આન ેખીયાર� ઐબ 

કહ�વાય છે. 

(૭) અગર એવી ખબર પડ� ક� � વસ� ુક� માલનો 

સોદો કય� છે, તમેા ં અ�કુ માલ કોઈ બી� 
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શખસની મા�લક�નો છે, તો જો એ માલનો ઘણી 

સોદા માટ� ર�મદં ન હોય, તો ખર�દનાર એ 

સોદોન ેરદ કર� શક� છે. અથવા એટલા માલ માટ� 

એણ ે� અદાયગી કર� હોય, ત ેસામ ેપર પાસથેી 

પાછ� લઈ શક� છે. આન ેખીયાર� શીરકત કહ�વાય 

છે. 

(૮) અગર માલનો ઘણી પોતાના િન�કુત  

માલની િવગતો આપ,ે પણ એ માલન ેખર�દનાર� 

જોયો ન હોય, પણ પછ�થી �ણ થાય ક� � 

િવગતો વચેનાર� આપી હતી ત ે ખાસીયતો 
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માલમા ંનથી, તો સોદાને રદ કર� શક� છે. એવી 

જ ર�ત ેજો ખર�દનાર� અગાઉ માલ જોઈ લીઘો 

હોય, અન ે એની ઘારણા હોય ક� હ� એ જ 

ખાસીયાતો માલમા ં બાક� હશ,ે અન ે પછ�થી 

જણાય ક� માલમા ં એ ખાસીયતો બાક� રહ�વા 

પામી નથી, તો એ સોદો રદબાતલ કર� શક� છે. 

આન ેખીયાર� �યઅત કહ�વાય છે. 

(૯) અગર ખર�દનાર તણ �દવસ �ઘુી માલની 

�કટમત ન �કૂવે, અન ેવચેનાર� પણ માલ �પુરત 

ન કય� હોય, તો વચેનાર સોદો રદ કર� શક� 
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છે,પણ આ એ સજંોગમા ંથઈ શકશ ે ક� વચેનાર� 

ખર�દનારન ે નાણાની ભરપાઈ માટ� �દુત ન�� 

કયાર વગર મોહલત આપી હોય,પણ જો વચેનાર� 

�ળૂતવ ેકોઈ મોહલત આપી જ ન હોય, તો એને 

હક રહ�શ ેક� �કટમતની ભરપાઈમા ંજરાક પણ ઢ�લ 

થાય તો મામલાન ે રદ કર� નાખં ે અન ે જો 

વચેનાર� તણ �દવસથી વ�નુી મોહલત આપી 

હોય, તો �દુત પા�ા પહ�લા સોદાન ે રદ નહ�  

કર� શક�. આ ઉપરથી સમ� શકાશ ે ક� અગર 

એવી નાશવંત વસ� ુવચેવામા ંઆવી હોય � એક 
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�દવસથી વ� ુટક� ન શક�, અન ેસડ� ક� ચીમળાઈ 

�ય, �મક� ફળ વી. તો જો ખર�દનાર રાત �ઘુી 

તનેી �કટમત ન �કૂવે, અન ે શરત�પ ે કોઈ 

મોહલત પણ માગી ન હોય, તો વચેનાર સોદો 

રદ કર� શકશ.ે આન ેખીયાર� તાખીર કહ�વાય છે. 

(૧૦) � શખસે �નવર ખર�દ�ુ ંહોય, તનેે તણ 

�દવસ �ઘુી સોદો રદ કરવાનો હક છે.અન ે જો 

કોઈ શખસ પોતાની વસ� ુ વચેી તનેા બદલામા ં

�નવર લયે, તો વચેનારને તણ �દવસ �ઘુી હક 

રહ�શ ે ક� ચાહ� તો સોદો રદ કર�. આન ે ખીયાર� 
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હયવાન કહ�વાય છે. 

(૧૧) અગર વચેનાર વચેલેો માલ �પુરત ન 

કર� શક�, �મક� એણ ે � ઘોડો વહ�ચયો હોય એ 

નાસી �ટ�, તો એવા સજંોગમા ં એ સોદાને રદ 

કર� શક� છે, અન ે આને ખીયાર� તઅઝ�ર� 

તસલીમ કહ�વાય છે. આ િવષે વ� ુ િવગતો હવે 

પછ� જણાવવામા ંઆવશ.ે 

મસઅલદ ર૧૩૩ : અગર ખર�દનારન ે કોઈ 

વસ�નુી �કટમતની �ણ ન હોય, અથવા ગફલતથી એ 

વસ� ુસામાનય �કટમત કરતા મ�ઘી �કટમતે ખર�દ�, તો જો 
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�કટમતમા ંન�ઘપાત ફ�ર હોય, તો એ સોદોને રદ કર� શક� 

છે,પણ તમેા શરત એ છે ક� સોદાને રદ કરતી વળેા હ� 

ભાવમા ં જણાવલે ફ�ર બાક� હોય; નહ�તર એ હક હો�ુ ં

સા�બત નથી. 

એવી જ ર�ત ેઅગર વચેનારને �કટમતની �ણ ન 

હોય, અથવા ગફલતથી સોદો કરતી વળેા એ વસ�નુ ેતનેી 

સામાનય �કટમત કરતા ઓછા ભાવ ેવચેે, તો જો ભાવફ�ર 

ન�ઘપાત હોય, તો ઉપરોકત શરત ેસોદાને રદ કર� શકશ.ે 

મસઅલદ ર૧૩૪ : � સોદો શરતની સાથે પતયો 

હોય, �મક� લાખ �પીયા� ુમકાન પચાસ હઝાર �િપયામા ં
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એ શરત ેવચેવામા ંઆવ�ુ ંહોય ક� અગર વચેનાર �દુત 

પાકના નાણા ભરપાઈ ન કર� તો સોદો રદ કરવાનો હક 

ઘરાવશ ેતો એ સોદો સહ�હ છે, પણ તમેા ંએ શરત છે ક� 

સોદો કરતી વળેા વચેનાર અન ેખર�દનાર વચેવા અન ે

ખર�દવાનો ખરો ઈરાદો ઘરાવતા હોય. 

મસઅલદ ર૧૩પ : � સોદો શરતની સાથે થયો 

હોય, તમેા ં વચેનારન ે એવો ઈ�તમનાન હોય ક� �દુત 

પાકતા જો એ નાણાની ભરપાઈ નહ� કર� તો પણ 

ખર�દનાર િમલકત તને ે�પુરત કર� આપશે, તો અગરચે 

સોદો સહ�હ છે , પણ �દુત ઉપર �કૂવણી જો ન કર� તો 
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ખર�દનાર પાસથેી િમલકત માગંવાનો હક નહ� ધરાવ,ે 

અન ેજો ખર�દનાર મર� �ય તો એના વાર�સો પાસથેી 

પણ િમલકત માગંી નહ� શક�. 

મસઅલદ ર૧૩૬ : અગર �ચા પકારની 

ચાઈમા ં હલકા પકારની ચાઈની ભળેસળે અન ેિમલાવટ 

કર� તને ે�ચા પકારની ચાઈ તર�ક� વચેવામા ંઆવ.ે તો 

ખર�દનાર સોદાને રદ કર� શકશ.ે 

મસઅલદ ર૧૩૭ : અગર  ખર�દનારન ે �ણ 

થાય ક� એણ ે� િન�કુત માલ લીધો, તમેા ંખોડ ક� એબ 

છે, �મક� �નવર ખર�દ�ુ ંહોય અન ેજણાય ક� �નવર 
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એક �ખ ેકા�ુ ંછે, તો અગર એ ખોડ પહ�લથેી હોય, અન ે

ખર�દનારન ેએની ખબર ન હોય તો સોદાને રદ કર� શક� 

છે, અન ેએ માલ વચેનારને પાછો આપી દ�શ.ે પણ જો 

માલ વચેનારને પાછો આપવો �મુક�ન ન હોય, �મક�, 

તમેા ંકોઈ ફ�રફાર થઈ ગયો હોય, અથવા તનેો એવી ર�તે 

વપરાશ થયો હોય ક� પાછો દઈ શકાય તમે ન હોય તો 

એવા સજંોગમા ં ખોડ િવના એ ખોડ સાથે એ માલની 

�કટમત ન�� કર� �ટલા નાણાનો ફ�ર પડતો હોય, તટેલા 

નાણા વચેનાર પાસથેી પરત લઈ શકશ.ે 

 �મક�, અગર એણ ેએ માલ ચાર �િપયામા ંલીધો 
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હોય, ન ેતમેા ંખોડ જણાઈ, તો જો ખોડ િવના એ માલની 

�કટમત આઠ �િપયા હોય, અને  ખોડ સાથ ેતનેી �કટમત છ 

�િપયા હોય, તો પચીસ ટકાનો ભાવ ફ�ર �હસાબ કર� પોતે 

� રકમ આપી હતી, એટલ ે ક� ચાર �િપયા તનેી સામે 

૧�િપયો વચેનાર પાસથેી પરત લઈ લશે.ે 

મસઅલદ ર૧૩૮ : અગર વચેનારન ેખબર પડ� 

ક� પોતાના માલના બદલામા ં � િન�કુત અવ�ે લીધી 

હતી તમેા ંએબ છે, તો જો એબ એ માલમા ંપહ�લથેી હોય 

અન ેએ િવષ ે�ણ ન હોય, તો મામલો રદ કર� એ અવ�ે 

તનેા મા�લકને પરત �પુરત કરશ.ે પણ જો એમા ં
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ફ�રફારન ેકારણ ેક� ઉપયોગને પ�રણામ ેએ પરત ન આપી 

શક� તો ખોડ િવના અન ેખોડ સાથ ેએ માલની � �કટમત 

હોય, તમેા ંતફાવતનો �હસાબ ઉપરોકત મસઅલા �જુબ 

કર� પોતાનો હક માગંી લશે.ે 

મસઅલદ ર૧૩૯ : અગર સોદો પતી ગયા બાદ, 

પણ માલની સ�પણી થાય એથી પહ�લા,ં માલમા ંકોઈ ખોડ 

ઉપ�સથત થાય, તો ખર�દનાર સોદો રદ કર� શક� છે. એવી 

જ ર�ત ે� માલ અવ�ે તર�ક� હોય, તમેા ંસોદા બાદ, પણ 

સ�પણી પહ�લા ંખોડ ઉપ�સથત થાય, તો વચેનારને સોદો 

રદ કરવાનો અિધકાર છે. અન ે જો બનંનેો ઈરાદો હોય 
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એકબી�થી ભાવ ફ�ર વ�લુ કર� લીએ, તો માત એ જ 

સજંોગમા ં�એઝ છે ક� એ માલ પરત દ�વાની શ�તા ન 

હોય. 

મસઅલદ ર૧૪૦ : અગર સોદો થઈ ગયા બાદ 

માલમા ંએબ ક� ખોડની �ણ થાય, અન ેએ સોદાન ેરદ 

કરવો હોય, તો જ�ર� છે ક� તરત જ િવલબં િવના રદ 

કરવામા ં આવે. અન ે અગર સામાનય �દુતથી વ� ુ ઢ�લ 

કરવામા ંઆવ,ે તો સોદો રદ નહ� કર� શકાય. અલબ�, 

સામાનય �દુત માટ� �ુદા �ુદા સજંોગ લરમા ંરાખ�ુ ંજ�ર� 

છે. 
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મસઅલદ ર૧૪૧ : માલ  ખર�દયા બાદ અગર 

એબ દ�ખાય, તો વચેનાર મો�ૂદ ન હોય તો પણ 

ખર�દનાર સોદો રદ કર� શક� છે અને એ જ �ુકમ સવ� 

ખીયારમા ંછે. 

મસઅલદ ર૧૪ર : ચાર સજંોગો એવા છે ક� �મા ં

ખર�દનાર ખોડખાપંણ ક� એબને કારણે ન સોદો રદબાતલ 

કર� શક� છે, અન ેન ભાવફ�રનો દાવો કર� શક� છે : 

(૧) અગર માલ ખર�દતી વળેા તને ેએબ િવષે 

ખબર હોય; 

(ર) અગર એ ખોડખાપંણ મ�ૂંર રાખ;ે 
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(૩) અગર મામલો કરતી વળેા એણ ે એમ ક�ુ ં

હોય ક� એ માલમા ંકોઈ એબ હશ ેતો પાછો નહ� 

દ�; અન ેભાવ ફ�રનો દાવો નહ� ક�;ં 

(૪) અગર વચેનાર સોદો કરતી વળેા કહ� ક� આ 

માલને, તમેા ં � કાઈં એબ ક� ખોડ હોય, તનેી 

સાથ ેવચેી રહો �;ં 

પણ અગર વચેતી વળેા કોઈ ખોડ ક� એબ ન�� 

કર�, અન ેએમ કહ� ક� આ માલન ેફલાણા એબની 

સાથ ેવચેી રહો �,ં અન ેપછ�થી ખબર પડ� ક� એ 

િસવાય બી� એબો પણ એ માલમા ં છે, તો 
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ખર�દનાર એ માલને �પાવલેા એબને કારણે 

પાછો આપી શક� છે. અને � સજંોગમા ંએ માલ 

પાછો ન દઈ શક�, તો �કટમતમા ં� તફાવત હોય 

ત ેપાછ� માગંી શકશ.ે 

મસઅલદ ર૧૪૩ : જો ખર�દનાર �ણતો હોય ક� 

માલમા ંકોઈ ખોડ છે, અને માલ કબ� લીધા બાદ તમેા ં

કોઈ બીજો એબ ઉપ�સથત થાય તો તવેા સજંોગમા ંસોદો 

રદ નહ� કર� શક�, પણ ખોડ િવનાની અન ે ખોડવાળ� 

વસ�નુો � ભાવ ફ�ર હોય ત ેવ�લુ કર� શકશ.ે 

 પણ જો ખોડવાવં �નવર ખર�દ�, અન ેતમેા ંતણ 
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�દવસ �રૂા થયા પહ�લા ંકોઈ બી� ખોડ ઉપ�સથત થાય, 

તો એ �નવર પોતાના કબ�મા ં લઈ લીધા બાદ પણ 

એન ેપરત કર� શક� છે. એવી જ ર�ત ે� સજંોગમા ંમાત 

ખર�દનાર� એક �દુત �ધુી સોદો રદ કર� શકવાની શરત 

�કૂ� હોય, એ �દુત દરમયાન જો માલમા ંબીજો કોઈ એબ 

જણાય, તો કબજો લઈ લીધા બાદ પણ ખર�દનાર સોદો 

રદ કર� શક� છે. 

મસઅલદ ર૧૪૪ : અગર  ઈનસાન પાસે કોઈ 

એવો માલ હોય ક� � એણ ેપોત ેજોયો ન હોય, પણ બી� 

કોઈના કહ�વાથી એ માલમા ંઅ�કુ �ણુદોષ છે એમ ધાર� 
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લી�ુ ં હોય, અન ે એજ માલને વહ�ચતી વળેા ખર�દનાર 

સામ ેએ �ણુદોષ ર�ુ કર�ન ેવચે.ે વચેયા બાદ જો એને 

ખબર પડ� ક� એ ધારતો હતો એના કરતા એ માલ બહેતર 

હતો તો સોદો રદબાતલ કર� શક� છે. 
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�ુદા �ુદા મસઅલાઓ 

મસઅલદ ર૧૪પ : વચેનાર અગર ખર�દનારન ે

કોઈ માલની પડતર �કટમત જણાવ,ે તો સાથે એવી તમામ 

િવગતો પણ જણાવી દ�વી જોઈએ ક� �થી �કટમત ઉપર 

ઉતાર ચડાવની અસર થાય છે, અગરચ ે એ જ �કટમતે 

વચેી આપ.ે �મક�, એ જણાવ�ુ ં જોઈએ ક� માલ રોકડ� 

લીધો છે યા ઉધાર, અન ેજો અ�કુ િવગતો બયાન ન કર�, 

અન ેખર�દનારન ેપછ�થી �ણ થાય તો એ સોદો રદ કર� 

શકશ.ે 

મસઅલદ ર૧૪૬ : અગર ઈનસાન કોઈ બી�ને 
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માલની �કટમત ન�� કર�ન ેત ેવચેવા આપે, અન ેકહ� ક� 

�ટ�ુ ં વધાર� વચેીશ તટેલા પમાણમા ં તન ે મહ�નતા�ુ ં

મળશે; તો એવા સજંોગમા ંઅગર મ�ઘી �કટમતે વચેે તો 

�ટલી વ� ુકમાણી થાય તે માલના ધણીનો હક છે, અન ે

વચેનાર શખસ માત પોતાની મહ�નતનો હક ધણી પાસથેી 

લઈ શકશે. 

 પણ અગર એવી ર�ત ે કરાર કર� ક� આ માલને 

તનેી ન�� કર�લ �કટમત કરતા �ટલી �ચી �કટમત ેવચેીશ, 

એ વધારો તારો હક થશ,ે તો તમેા ંકોઈ ઈશકાલ નથી. 

મસઅલદ ર૧૪૭ : અગર કસાઈ કોઈ નર 
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�નવર�ુ ં ગોશત વચેી રહો હોય, અન ે કોઈન ે તનેા 

બદલામા ંમાદા�ુ ંગોશત આપ,ે તો એ કસાઈ �નુહેગાર છે. 

અગર ગોશત વચેતી વળેા ન�� કર� ક� આ નર �નવર�ુ ં

ગોશત વચેી રહો � ં અન ે પછ� દગો કર� તો ખર�દનાર 

સોદો રદ કર� શકશ.ે પણ જો ન�� ન કર�, તો અગર 

ખર�દનાર ખર�દ�લ ગોશતથી ર�મદં ન થયો હોય તો 

કસાઈ ઉપર વા�જબ છે ક� તને ે નર �નવર�ુ ં ગોશત 

આપ.ે 

મસઅલદ ર૧૪૮ : અગર  ખર�દનાર કાપડ 

વચેનારન ેકહ� ક� મન ેએવા પાકા રંગ�ુ ંકાપડ જોઈએ ક� 
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�નો રંગ �ય નહ�; અન ેત ેછતા ંકાપડ વચેનાર એને 

કાચા રંગ�ુ ંકાપડ આપી દ�એ, તો ખર�દનાર એ સોદાન ે

રદ કર� શક� છે. 

મસઅલદ ર૧૪૯ : સોદો કરતી વળેા અગર કોઈ 

સાચા કસમ ખાય તો એ મક�હ અમલ છે, અન ેજો �ૂઠા 

કસમ ખાય તો એ હરામ અમલ છે. 
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ભાગીદાર�ના એહકામ 

મસઅલદ ર૧પ૦ : અગર  બ ે શખસ આપસમા ં

કરાર કર� ક� પોતાના સ�ુકંત માલથી વપેાર કરશ ે અન ે

તમેાથંી � નફો હાિંસલ થશે ત ેપોતાના વચચ ેતકસીમ 

કરશ,ેઅન ે અરબી યા કોઈ બી� ભાષામા ં ભાગીદાર�નો 

સીગો અદા કર�, અથવા એવો વતારવ કર� ક� �થી �હ�ર 

થાય ક� ભાગીદાર�મા ંધધંો કરવાનો ઈરાદો ધરાવે છે, તો 

એમની ભાગીદાર� સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૧પ૧ : અગર  અ�કુ માણસો 

પોતાની મ�ૂર� � હાિંસલ કર� તમેા ં એકબી�ની સાથે 
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ભાગીદાર� કર�, �મક�, અ�કુ હ�મો એવા કરાર કર� ક� 

�ટલી મ�ૂર� પા્ત થશ ેતે આપસમા ંતકસીમ કરશ,ે તો 

એ ભાગીદાર� સહ�હ નથી. પણ અગર એ લોકો આપસમા ં

એવી સમાધાની કર� ક� દર�ક પોતાની અડધી મ�ૂર�, અ�કુ 

�દુત �ધુી, બી�ની અડધી મ�ૂર�ના બદલામા ંઆપશે, 

તો એ સમાધાની સહ�હ છે, અન ે એ ર�ત ે એકબી�ની 

મ�ૂર�મા ંભાગીદાર ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૧પર : અગર  બ ે જણ એ ર�ત ે

ભાગીદાર� કર� ક� દર�ક પોતાની જવાબદાર�થી માલ લીએ, 

અન ેપોત ેએની �કટમતનો કરજદાર રહ�, પણ તમેાથંી � 
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નફો હાિંસલ થાય તમેા ંએકમકેના ભાગીદાર હશ,ે તો એ 

ભાગીદાર� સહ�હ નથી. 

 પરં� ુ જો દર�ક બી�ન ે પોતાનો વક�લ નીમે, 

અન ે� ઉધાર માલ લીએ તમેા ંબી�ન ેભાગીદાર ગણે, 

એટલ ે ક� પોતાના અન ે પોતાના ભાગીદાર વતી માલ 

લીએ ક� �થી બનં ે કરજદાર �મુાર થાય, તો માલમા ં

બનંનેી ભાગીદાર� રહ�શ.ે 

મસઅલદ ર૧પ૩ : � લોકો ભાગીદાર�મા ંદાખલ 

થવા માગંતા હોય, તઓે માટ� બાલીગ અન ે અકલમદં 

હો�ુ ંજ�ર� છે, અન ેએ પણ જ�ર� છે ક� સવચેછાએ પોતાના 
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ઈરાદાથી દાખલ થતા ં હોય, ઉપરાતં તમેને પોતાના 

માલના ઉપયોગનો �રૂો હક હોવો જોઈએ. એટલ ેઅગર 

કોઈ �ખૂર ��લ ખચર માણસ ક� �ન ેપોતાના માલ ઉપર 

સ�ંણૂર અિધકાર હોતો નથી, ભાગીદાર બને, તો એ સહ�હ 

નથી. 

મસઅલદ ર૧પ૪ : અગર  ભાગીદાર�મા ં એવી 

શરત �કૂવામા ંઆવ ેક� � ભાગીદાર કામ કર� છે, અથવા 

બી� ભાગીદાર કરતા વ� ુમહ�નત કર� છે, અથવા એના 

કામની મહતવતા વધાર� છે, તને ેનફાનો વ� ુભાગ મળશે, 

તો એ શરત �જુબ અમલ કર�ન ે ભાગીદારને તનેો હક 
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આપવો જોઈએ. એવી જ ર�ત ેજો એવી શરત �કૂવામા ં

આવી હોય ક� � ભાગીદાર કામ કરતો નથી, અથવા વ� ુ

મહ�નત કરતો નથી, અથવા બી�ના કામ કરતા એના 

કામની મહતવતા ઓછ� છે, તને ેનફાનો વ� ુભાગ અપાશે, 

તો એ શરત પણ સહ�હ ગણાશે, અન ે એ �જુબ વતર�ુ ં

જોઈએ. 

મસઅલદ ર૧પપ : અગર એવી સમ�ૂતી હોય ક� 

�રૂો નફો એક જણ લઈ જશ,ે અથવા �રૂ� �કુસાનીનો 

એક જ શખસ જવાબદાર રહ�શ,ે તો એવી ભાગીદાર��ુ ં

સહ�હ હો�ુ ં�શુક�લ છે. 
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મસઅલદ ર૧પ૬ : અગર એવી શરત ન હોય ક� 

એક ભાગીદાર બી� કરતા વ� ુ નફો મળેવશે, તો જો 

ભાગીદારોની �ડૂ� એકસરખી હોય, તો નફા �કુસાનમા ં

પણ એકસરખા ભાગીદાર રહ�શ.ે પણ જો દર�કની �ડૂ� 

એકસરખી ન હોય, તો પછ� નફા �કુસાનની વહ�ચણી 

�ડૂ�ના પમાણમા ંથશ.ે દાખલા તર�ક� અગર બ ેજણ વચચે 

ભાગીદાર� હોય, અન ે એકની �ડૂ� બમણી હોય, તો 

નફા�કુસાનમા ંપણ તનેો બમણો ભાગ રહ�શે, ચાહ� બનંે 

એકસરખી મહ�નત કરતા હોય, યા એકબી� કરતા ઓ� ં

કામ કરતો હોય, યા તદન કામ ન કરતો હોય. 
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મસઅલદ ર૧પ૭ : અગર  ભાગીદારના કોલ 

કરારમા ંએવી શરત હોય ક� બનં ેભાગીદારો સાથે મળ�ને 

ખર�દ અન ેવચેાણ કરશે, અથવા એ દર�કન ેખર�દ અને 

વચેાણનો હક રહ�શ,ે અથવા બમેાથંી માત એક જ મામલો 

પતાવશે, અથવા એ ક� સોદો પતાવવા કોઈ તી�ને 

પગારદાર તર�ક� રોકવામા ં આવશે, તો એ શરત �જુબ 

વતર�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ર૧પ૮ : અગર એ ન�� ન કરવામા ં

આવ�ુ ં હોય ક� ભાગીદારોમાથંી કોણ રોકાએલી �ડૂ�થી 

ખર�દ વચેાણ કરશ,ે તો તમેાનંો કોઈ પણ બી�ની ર� 
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વગર એ �ડૂ�થી સોદો નહ� કર� શક�. 

મસઅલદ ર૧પ૯ : ભાગીદાર�ની  �ડૂ� � 

ભાગીદારના ઈખતીયારમા ં �પુરત થઈ હોય, તનેા માટ� 

જ�ર� છે ક� ભાગીદાર�ની શરતો, સમ�ૂતી ઉપર અમલ 

કર�. દાખલા તર�ક� જો એ �જુબ કોલ કરાર હોય ક� માલ 

ઉધાર ખર�દ� યા રોકડ�થી, યા માલન ે િન�કુત સથળેથી 

ખર�દ�, તો એ પમાણ ેઅમલ કર�. 

 પણ  અગર કોઈ એવી �તના કોલ કરાર ન હોય, 

તો પછ� સામાનય અને પચ�લત ર�તે ધધંો કર�, અન ે�રૂ� 

કોિશશ કર� ક� ભાગીદાર�ન ે કોઈ �કુસાન ન થાય, અન ે
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ભાગીદાર�ના માલન ેબીનજ�ર� અન ેઅસામાનય સજંોગમા ં

�સુાફર�મા ંસાથ ેન લઈ �ય. 

મસઅલદ ર૧૬૦ : �  ભાગીદાર ભાગીદાર�મા ં

રોકવામા ં આવલેી �ડૂ��ુ ં વહ�વટ ચલાવતો હોય, તે 

અગર તનેી સાથ ે કરવામા ં આવલે કોલ કરારની િવ�દ 

વત�ન ેખર�દ ક� વચેાણ કર�. અથવા કોલ કરાર ન હોય, 

પણ સામાનય પદિતથી િવ�દ જઈન ેકોઈ મામલો કર�, તો 

અગરચ ેઅકવાની �એ એ મામલો સહ�હ છે, પણ જો તમેા ં

કોઈ �કુસાની થાય, અથવા � ૂ�ં બરબાદ થાય, તો કોલ 

કરારની િવ�દ અથવા અસામાનય ર�ત ેવતરનાર ભાગીદાર 
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જવાબદાર ગણાશે. 

મસઅલદ ર૧૬૧ : �  ભાગીદાર ભાગીદાર�ની 

�ડૂ��ુ ંવહ�વટ કરતો હોય, ત ેઅગર સ�ાની હદ બહાર ન 

ગયો હોય, અન ે એણ ે �ડૂ�ના રરણમા ં કોતાહ� ન કર� 

હોય, અન ેસજંોગવશાત �ડૂ�મા ંથોડ� યા �રૂ� �કુસાની 

થાય, તો એ ભાગીદાર જવાબદાર નથી. 

મસઅલદ ર૧૬ર : અગર  ભાગીદારનો વહ�વટ 

ચલાવનાર ભાગીદાર એમ કહ� ક� �ડૂ� બરબાદ થઈ ગઈ 

છે, તો અગર બાક�ના ભાગીદારોની નજરમા ં એ 

િવ�ાસપાત હોય, તો તનેી વાત માનય રાખશે. પણ જો 
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એમ ન હોય, તો તઓેને હક રહ�શ ેક� હાક�મ ેશરઅ પાસે 

તનેી િવ�ધધ ફ�રયાદ ન�ધાવી શર�અતના �ુકમ �જુબ 

ફ�સલો મળેવ.ે 

મસઅલદ ર૧૬૩ : અગર  તમામ ભાગીદારો 

એકબી�ના હકમા ંઆપલેી ર�મદં� પાછ� ખ�ચી લીએ, તો 

કોઈ પણ ભાગીદાર ભાગીદાર�ના માલમા ં ઉપયોગ, 

મામલા વી. નો હક નહ� ધરાવ.ે ન ે જો એમાનંો એક 

પોતાની ર�મદં� પાછ� ખ�ચી લીએ, તો બાક�ના 

ભાગીદારો વપરાશનો હક નહ� ધરાવ,ે પણ ર�મદં� ખ�ચી 

લનેાર અગર ચાહ� તો ભાગીદાર�ના માલમા ંવપરાશ કર� 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1906 

શકશ.ે 

મસઅલદ ર૧૬૪ : જયાર�  એક ભાગીદાર 

બાક�ના ભાગીદારોન ે અરજ કર� ક� ભાગીદાર�માથંી �ુ�ં 

તકસીમ કર� નાખવામા ંઆવે, તયાર� અગરચે ભાગીદાર�ની 

�દુત બાક� હોય તો પણ બી� ભાગીદારોએ એ અરજ 

માનય રાખવી પડશે; િસવાય એ ક� કોલ કરાર સમય ેએવી 

શરત થઈ હોય ક� એવી ર�ત ેતકસીમ નહ� થાય, અથવા 

તકસીમ કર� દ�વાથી જબરદસત �કુસાનીનો સભંવ હોય. 

મસઅલદ ર૧૬પ : અગર એક ભાગીદાર �જુર� 

�ય, યા દ�વાનો ક� બહેોશ થઈ �ય, તો બાક�ના 
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ભાગીદારોન ે ભાગીદાર�ના માલમા ં લવેડદ�વડ અન ે

વપરાશનો હક નહ� રહ�. એવી જ ર�ત ેજો એમાનંો એક 

બીનજવાબદાર �ખૂર થઈ �ય, એટલ ેક� પોતાના માલને 

બીનજવાબદાર� અન ે �ખૂારઈને પ�રણામે વડેફ� નાખંતો 

હોય. 

મસઅલદ ર૧૬૬ : અગર  ભાગીદાર કોઈ માલ 

પોતાના વતી ઉધાર લીએ, તો તમેા ંનફા �કુસાનનો એ 

પોત ેમા�લક ગણાશ.ે પણ જો ભાગીદાર� વતી લીએ, અને 

ભાગીદાર�ના કરારમા ંઉધાર માલ ખર�દવાની ર� હોય, 

તો તમેા ંઉપ�લ નફો �કુસાન ભાગીદાર�ના હકમા ંજશ.ે 
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મસઅલદ ર૧૬૭ : અગર  અ�કુ લોકો સાથે 

રહ�ન ેભાગીદાર�મા ંધધંો કર�, અન ેપછ�થી ખબર પડ� ક� 

એમની ભાગીદાર� બાિતલ હતી, તો અગર પહ�લથેી 

એમની િનયયત હોય ક� ભાગીદાર� સહ�હ ન હોય તો પણ 

એકબી�ના માલમા ં વહ�વટ કરવા માટ� ર�મદં રહ�શ,ે 

તો એ ધધંો ક� વહ�વટ સહ�હ ગણાશે, અન ે તમેાથંી 

ઉપ�સથત નફાના ભાગીદાર ગણાશ.ે પણ જો પહ�લથેી 

એવો કોઈ ઈરાદો ન હોય, તો ભાગીદાર� બાિતલ હોવાની 

�ણ થયા બાદ એકબી�ન ે ર�મદં� આપ ે તો મામલો 

સહ�હ છે, નહ�તર બાિતલ ગણાશ.ે 
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 દર�ક સજંોગમા ં � ભાગીદારોએ વહ�વટમા ં

મહ�નત કર� હોય,તઓેએ જો મફત કામ કરવાનો ઈરાદો 

ન રાખયો હોય, તો સામાનય ધોરણે, બી� ભાગીદારોના 

ભાગન ેધયાનમા ંરાખી, મહ�નતા�ુ ંલઈ શકશ.ે પણ અગર 

મહ�નતા�ુ ંસહ�હ ભાગીદાર�ના નફા કરતા િવશષે હોય, તો 

ફકત એટલા જ પમાણમા ંનફાનો ભાગ લઈ શકશે. 
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�લુહ સમ�ૂતીના એહકામ 

મસઅલદ ર૧૬૮ :  સમાધાન -�લુહનો અથર એ છે 

ક� ઈનસાન બી� સાથ ેએવી સમ�ૂતી કર� ક� તને ેપોતાના 

માલ યા નફાનો અ�કુ ભાગ આપી દ�, અથવા પોતા�ુ ં

લ�ેુ ંયા હક માફ કર�, અન ેસામ ેપર પણ પોતાના માલ 

યા અ�કુ ભાગ તને ેઆપી દ�એ અથવા પોતા�ુ ંલ�ેુ ંયા 

હક માફ કર� આપ.ે બલક� સામ ેપરથી કોઈ પણ અવજે 

લીધા વગર અગરસમ�ૂતી કર� ક� પોતાના માલ યા 

નફાનો હ�સસો તને ે આપશે, અથવા પોતા�ુ ં લ�ેુ ં ક� હક 

માફ કર� દ�શ,ે તો �લુહની એ ર�ત પણ સહ�હ છે.  
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મસઅલદ ર૧૬૯ : � શખસ �લુહે કર� પોતાનો 

માલ �પુરત કર� રહો હોય, તનેા માટ� બાલીગ અને 

આક�લ હો�ુ ં જ�ર� છે. ઉપરાતં એ �લુહની િનયયત 

ધરાવતો હોવો જોઈએ, અન ે તમે કરવામા ં કોઈએ તનેે 

મજ�રૂ ન કય� હોવો જોઈએ. સાથ ેએ પણ જ�ર� છે ક� 

�લુહે કરનાર કોઈ બીનજવાબદાર, �ખૂર શખસ ન હોય 

અન ેદ�વા�ળયો પણ ન હોય, કારણ ક� એવાઓન ેપોતાના 

માલમા ં લવેડદ�વડ-તસર�ફ (વપરાશ)નો  કોઈ અિધકાર 

હોતો નથી.  

મસઅલદ ર૧૭૦ : �લુહ  અન ે સમાધાન માટ� 
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જ�ર� નથી ક� અરબી ભાષામા ંસીગો પડાય, બલક� કોઈ 

પણ ભાષામા ંજો �લુહની સમ�ૂતી થાય તો સહ�હ ગણાશે. 

મસઅલદ ર૧૭૧ : અગર  કોઈ શખસ પોતાના 

ઢોરઢાખંર કોઈ રખવેાળને દાખલા તર�ક� એક વષરની 

�દુત �ધુી રખવેાળ� માટ� આપે, અને ત�ેુ ં �ૂધ પણ 

ઉપયોગમા ં લવેાની ર� આપે, પણ એવી શરત �કૂ� ક� 

થો�ુ ંઘી મા�લકને આપશે, તો અગર એ �ૂધન ેરખવેાળ� 

અન ે ઘીના મહ�નતાણા�પ ે �સુાલહેત અને સમાધાન કર� 

તો એ મામલો સહ�હ ગણાશે. બલક� ઉપર જણાવયા �જુબ 

એક વષર �ધુી રખવેાળ� અન ે �ૂધના ઉપયોગની ર� 
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સાથ ે કોઈ રખવેાળને ઢોરઢાખંર ભાડ� આપે, અન ે સામે 

બદલામા ંઘી માગે ક� � માટ� એવી શરત ન �કૂ� ક� ઘી 

એજ ઢોરઢાખંર ના �ૂધથી બન�ેુ ંહોય, તો એ મામલો પણ 

સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૧૭ર : અગર  કોઈ શખસ પોતાના 

લણેા ક� હક સબંધંી બી� સાથે લવેડદ�વડથી �લુહ કરવા 

માગે તો ત ેસહ�હ થવા માટ� સામે  પરની સમંિત જ�ર� 

છે. પણ જો પોતા�ુ ંલ�ેુ ંક� હક માફ કરવા માગંતો હોય, 

તો સમંિંતની જ�રત નથી. 

મસઅલદ ર૧૭૩ : અગર  કરજદારન ે કરજની 
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રકમની �ણ હોય, પણ લણેદારને તનેી ખબર ન હોય, 

અન ેએ કરજની રકમ કરતા ઓછ� રકમ ઉપર �લુહ કર�, 

�મક�, પચાસ �િપયા �ુ ં કરજ હોય, અન ે લણેદાર દસ 

�પીયા ઉપર �લુહે કર�, તો બાક� વધતી રકમ કરજદાર 

માટ� હલાલ નહ� ગણાય; િસવાય ક� લણેદારને હક�કત 

જણાવીન ે તનેે રા� કર�. અથવા એવો સજંોગ હોય ક� 

અગર લણેદારને ખબર હોય ક� ક�ટ�ુ ં લ�ેુ ં છે, તો પણ 

એટલી જ રકમ ઉપર સમંત થત.ે 

મસઅલદ ર૧૭૪ : અગર  બ ે વય�કતઓ પાસે 

માલ મો�ૂદ હોય, અથવા અરસપરસ એકબી�ન ે માલ 
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કરજ�પ ેમાગંી રહો હોય, અન ેબનંને ે�ણ હોય ક� એક  

માલ બી� કરતા ંપમાણમા ંવધાર� છે, તો � કારણસર એ 

માલને એકબી�ની સામે વચે�ુ ં વયાજનો સોદો હોવાથી 

હરામ છે, એ જ કારણસર એ માલ�ુ ંએકબી�ની સામ ે

સમાધાન અન ે�લુહ પણ હરામ ગણાશ.ે બલક� અગર એક 

માલ�ુ ં પમાણમા ં બી� કરતા વધાર� હોવાની ખાતી ન 

હોય, પણ અ�મુાન હોય,  તો એહતીયાતે વા�જબની �એ 

એ બ ેમાલ�ુ ંઅરસપરસ સમાધાન ક� �લુહ કર�ુ ં�એઝ 

નથી. 

મસઅલદ ર૧૭પ : અગર  બ ે વય�કતઓ�ુ ંકોઈ 
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એક શખસ ઉપર લ�ેુ ંહોય, અથવા બ ે વય�કતઓ�ુ ંકોઈ 

બી� બ ે શખસ ઉપર લ�ેુ ં હોય, અન ે એ વય�કતઓ 

પોતપોતાના લણેાન ેઆધાર� અરસપરસ સમાધાન ક� �લુહ 

કરવા ધાર�, તો ઉપરોકત સજંોગમા ં જણાવયા �જુબ 

વયાજનો સોદો થતો ન હોય તો વાધંો નથી, �મક�, અગર 

બનં ેવય�કતઓ દસ મણ ઘ�ના લણેદાર હોય (�માં એક 

�ચા પકાર�ુ ંઅન ેબી�ુ ંહલકા પકાર�ુ ંહોય) અન ેબનં ે

લણેાની ભરપાઈની �દુત પાક� ગઈ હોય, તો એમના 

વચચ ેએ આધાર� સમાધાન અન ે�સુાલહેત સહ�હ ગણાશે. 

મસઅલદ ર૧૭૬ : અગર કોઈ શખસ ેકોઈને એ�ુ ં
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કરજ આ્�ુ ંહોય ક� � ચો�સ �દુત બાદ વ�લૂ કરવા�ુ ં

હોય, અન ે એ ઓછ� રકમ લઈને પોતાના લણેા ં પટે� 

સમાધાન કરવા માગેં, અન ે એનો મકસદ એ હોય ક� 

લણેાનો અ�કુ ભાગ માફ કર� બાક� રકમ �દુતથી પહ�લા ં

રોકડ લઈ લીએ, તો તમેા ંકોઈ વાધંો નથી. અન ેઆ �ુકમ 

એ સજંોગમા ંલા� ુપડશે ક� જયાર� લ�ેુ ંસોના, ચાદં� યા 

એવા જણસ�ુ ં હોય ક� � માપતોલથી વ�ચાય છે. એ 

િસવાયના સજંોગમા ંલણેદાર માટ� �એઝ છે ક� પોતાના 

લણેા પટે� કરજદાર સાથે યા બી� સાથ ેઓછ� રકમ ઉપર 

સમાધાન કર�, અથવા પોતાના લણેાને વચેી આપે, �નો 
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્લુાસો મસઅલા રર૯૭ મા ંઆવશ.ે 

મસઅલદ ર૧૭૭ : અગર બ ેવય�કતઓ કોઈ એક 

વસ� ુસબંિંધત �સુાલહેત અન ેસમાધાન કર�, અન ે તયાર 

બાદ એ સમાધાનન ે રદ કરવા માગે, તો એકબી�નો 

રા�પો મળેવીને કર� શકશ,ે એવી જ ર�ત ેઅગર સોદો 

કરતી વળેા એવી શરત �કૂાઈ હોય ક� બનંનેે યા એકને એ 

સોદો રદ કરવાનો હક રહ�શ,ે તો �ન ેએ હક અપાયો હોય 

ત ે�સુાલહેત રદ કર� શકશ.ે 

મસઅલદ ર૧૭૮ : જયાં  �ધુી ખર�દનાર અન ે

વચેનાર એક બી�થી �ટા ન પડયા હોય તયા ં�ધુી તઓે 
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સોદો રદ કર� શક� છે. એવી જ ર�ત ે�ણ ે�નવર ખર�ધ�ુ ં

હોય, તને ેતણ �દવસ �ધુી સોદો રદ કરવાનો અિધકાર 

હોય છે, ઉપરાતં મસઅલા ર૧૩ર મા ંજણાવી ગયા છ�એ 

તમે અગર કોઈ ખર�દ�લી વસ�નુી �કટમત તણ �દવસ �ધુી 

અદા ન કર� અન ેએ માલનો કબજો ન લીએ, તો વચેનાર 

સોદો રદ કર� શકશ.ે પરં� ુ� શખસ ેકોઈ માલ બારામા ં

�સુાલહેત કર� હોય, તે ઉપરોકત તણ સજંોગોમા ં

�સુાલહેતન ેરદ કરવા ક� તોડવાનો હક નહ� ધરાવ.ે 

 અલબ�, અગર સમાધાનમા ં સામે પર 

�સુાલહેતનો માલ આપવામા ં હદ ઉપરાતં, અસામાનય 
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ઢ�લ કર�, અથવા જો એવી શરત થઈ હોય ક� �સુાલહેતનો 

માલ તતકાળ આપશે, અન ેત ેપમાણ ેઅમલ ન કર�, તો એ 

સજંોગમા ં�સુાલહેતને રદ કર� શકશ.ે તે ઉપરાતં ખર�દ 

અન ે વચેાણના મસાઈલમા ં � બાક�ના સજંોગો બયાન 

થયા છે, એ સજંોગોમા ં�સુાલહેતને તોડ� શકશ,ે િસવાય ક� 

�સુાલહેતમા ં એક પરને કોઈ છેતરપ�ડ� ન ે કારણે 

�કુસાની ભોગવવી પડ�, તો એ �રૂતમા ં�સુાલહેત તોડ� 

શકશ ેક� નહ� એ �ુકમ સા�બત નથી. 

મસઅલદ ર૧૭૯ : અગર  �સુાલહેતમા ં સામે 

પર પાસથેી ખોડખાપંણવાળ� વસ� ુ મળેવે, તો 
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�સુાલહેતન ે રદ કર� શકાશ.ે પણ અગર એ ખોડવાળ� 

અન ેખોડ િવનાની વસ� ુવચચનેો ભાવ ફ�ર વ�લૂ કરવા 

માગેં તો તમેા ંઈશકાલ છે. 

મસઅલદ ર૧૮૦ : જયાર�  કોઈ શખસ પોતાના 

માલ સબંધંી �લુહ, સમાધાન કર�, અન ેસાથ ેશરત �કૂ� ક� 

એના �જુર� ગયા બાદ સમાધાનમા ં� માલ આ્યો છે 

તને ે િન�કુત ર�ત ે ઉપયોગમા ં લીએ, �મક� એમ કહ� ક� 

મારા મર� ગયા બાદ � માલ ઉપર તાર� સાથ ે�સુાલહેત 

કર� છે તને ે વકફ કર� દ��, અન ે સામ ે પર પણ એ 

શરતન ેસવીકાર�, તો એ શરત �જુબ અમલ કર�ુ ંજોઈએ. 
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મ�ૂર� અને ભાડાના એહકામ 

મસઅલદ ર૧૮૧ :  ભાડ�  આપનાર અને ભા�ૂત 

બનં ે માટ� જ�ર� છે ક� બાલીગ અન ે આક�લ હોય, અન ે

ભાડા સબંધંી સમ�ૂતી પોતાની મર� અન ેઈખતયેાર�થી 

��મ આપ.ે ઉપરાતં બનંનેે પોતાના માલમા ં તસર�ફ 

(વપરાશ) અન ેઉપયોગનો અિધકાર હોવો જોઈએ. એટલે 

ક� � શખસ �ખૂર અન ે બીનજવાબદાર હોય, એ કોઈ 

વસ�નુ ેભાડ� દઈ શકતો નથી, તમે ભાડ� લઈ શકતો નથી.  

એવી જ ર�તે � દ�વા�ળયો હોય, ત ે� માલમા ંતસર�ફ 

(વપરાશ)નો હક ધરાવતો ન હોય એ માલન ેભાડ� આપી 
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નહ� શક�, અથવા એ માલથી કોઈ ચીજ ભાડ� લઈ નહ� 

શક�. અલબ� પોતાની �તન ેવતેન સામ ેરોક� શક� છે. 

મસઅલદ ર૧૮ર : ઈનસાન  બી� વતી વક�લ 

થઈન ેમાલન ેભાડ� આપી શક� છે, અથવા એના વતી માલ 

ભાડ� લઈ શક� છે. 

મસઅલદ ર૧૮૩ : અગર  કોઈ સગીર વયનો 

વલી અથવા એનો વહ�વટકતાર એ બચચાના માલન ેભાડ� 

આપી દ�એ, અથવા ્દુ એ બાળકન ેવતેન સામ ેકામમા ં

આપે, તો તમેા ંવાધંો નથી અન ેજો એવી શરત હોય ક� 

બાલીગ થઈ ગયા બાદ પણ અ�કુ �દુત �ધુી એ કામ 
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કરવા બધંાએલો રહ�શે, તો પણ એ બાળક બાલીગ થઈ 

ગયા બાદ એ કોલકરારન ેરદબાતલ કર� શકશ,ે અગરચ ે

એ શરત �કૂતી વળેા બાળક�ુ ંહ�ત તમેા ંસમાએ�ુ ંહોય. 

 અલબ�, અગર એ શરતમા ં એવી મસલહેત 

સમાએલી હતી ક� � શર�અતની નજર� જ�ર� હતી, એટલ ે

ક� એ શરતન ેતકર કરવામા ંઅલલાહ રા� ન હોય, અન ેજો 

એ કરાર હાક�મ ેશરઅની ર�થી થયો હોય, તો બાલીગ 

થયા બાદ પણ એ બાળક કામ માટ� થએલ કરારન ેતોડ� 

નહ� શક�. 

મસઅલદ ર૧૮૪ : �  સગીર વય બાળકોનો 
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કોઈ વલી ન હોય, તને ે�જુતહ�દની ર� વગર કામ માટ� 

રોકા�ુ ં�એઝ નથી, અન ે� �જુતહ�દ �ધુી ન પહ�ચી 

શકતો હોય, ત ે એક આદ�લ મોઅમીનથી ર� લઈ એ 

સગીરવયન ેકામ ઉપર રોક� શકશ.ે 

મસઅલદ ર૧૮પ : ભાડ� દ�નાર અન ેભા�ૂત માટ� 

જ�ર� નથી ક� અરબી ભાષામા ંએ માટ� સીગો �ર� કર�. 

બલક� અગર મા�લક કહ� દ�એ ક� �ુ ં માર� િમલકત તને 

ભાડ� આ�ુ ં �,ં અન ે ભા�ૂત તનેો સવીકાર કર�, તો એ 

મામલો સહ�હ છે. બલક� જો બનં ેકાઈં પણ ઉચચાર ન કર�, 

પણ મા�લક ભાડાના ઈરાદ� પોતાની િમલકત ભા�ૂતને 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1926 

આપે, અન ે એ જ િનયયતથી ભા�ૂત એ િમલકત લઈ 

લીએ, તો પણ મામલો સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૧૮૬ : અગર  ઈનસાન કોઈ પણ 

સીગાના ઉચચાર વગર કોઈ કામ માટ� નોકર�એ બધંાઈ 

જવા માગે, તો એ કામમા ં� ૂથંાઈ જતા ંએ કરાર સહ�હ 

ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૧૮૭ : � શખસ �ુગંો હોય, ત ેઅગર 

ઈશારાથી સમ�વી દ�એ ક� એણ ેકોઈ માલ ભાડ� દ�ધો છે, 

યા ભાડ� લીધો છે, તો એ સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૧૮૮ : અગર  કોઈ શખસ મકાન, 
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અથવા વહાણ અથવા �ુકાન અથવા કોઈ ઓરડો ભાડ� 

લીએ, અન ેમા�લક એવી શરત �કૂ� ક� એ ભા�ૂત જ તનેે 

ઉપયોગમા ં લઈ શકશે, તો ભા�ૂત એ વસ� ુ ક� જગયાને 

બી� કોઈના ઉપયોગ માટ� ભાડ� નહ� આપી શક�; િસવાય 

ક� એવો સજંોગ થાય ક� બી�ન ેભાડ� આપવા છતા ંએમ જ 

કહ�વાય ક� પોત ેભા�ૂત જ ઉપયોગ લઈ રહો છે. દાખલા 

તર�ક�, અગર કોઈ ઓરત ભા�ૂત હોય, અન ે એ ઓરત 

શાદ� કર�, અન ેએ ઓરડો ક� મકાન ધણી સાથ ેરહ�વા માટ� 

ધણીન ેજ ભાડ� આપે, તો તમેા ંવાધંો નથી. 

અન ેજો માલીક� કોઈ એવી શરત ન �કૂ� હોય, 
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તો ભા�ૂત એ વસ� ુક� જગયા બી�ન ેભાડ� આપી શકશ,ે 

અલબ� એ માટ� અહવત છે ક� મા�લકની ર� લીએ. પણ 

� ભાડ�થી એણ ેલી�ુ ંહોય, એ કરતા વધાર� ભા�ુ ંવ�લૂ 

કરવા માગંતો હોય, અગરચ ે એ વધારો કોઈ બી� 

વસ��ુપ ેહોય (�મક� રોકડ નાણા ન હોય), તો ફકત એ જ 

સજંોગમા ંવધાર� ભા�ુ ંલઈ શકાશ ેક� જો એણ ેતમેા ંકાઈં 

સમારકામ ક� રંગરોગાન કરાવ�ુ ં હોય, અથવા તનેી 

દ�ખર�ખમા ંકોઈ ખચર ભોગવયો હોય. 

મસઅલદ ર૧૮૯ : અગર  કોઈ મ�ૂર યા 

પગારદાર શખસ એવી શરત કર� ક� �ણ ેતને ેપગાર અને 
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વતેન સામ ેરો�ો છે, માત તનેા જ માટ� એ કામ કરશે, 

તો રોકનાર એ મ�ૂર ક� પગારદારને બી� કોઈની નોકર� 

ક� મ�ૂર� કરવા માટ� આપીને મહ�નતા�ુ ંવ�લૂ નહ� કર� 

શક�; િસવાય ક� ઉપર જણાવલે મસઅલા �જુબ અમલ 

થયો હોય, અન ેજો એવી શરત ન કર� હોય, તો બી�ને 

હવાલ ેઆપી મહ�નતા�ુ ંલઈ શકશ,ે પણ મહ�નતા�ુ ંમ�ૂર 

સાથ ેન�� કર�લા વતેનથી વધાર� ન હો�ુ ંજોઈએ. 

એવી જ ર�ત ે અગર કોઈ શખસ પોત ે કોઈની 

મ�ૂર� સવીકાર�, અન ેપછ� એ જ કામન ે��મ આપવા 

માટ� બી� કોઈને રોક�, તો એન ેપોતા માટ� ન�� કર�લા 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1930 

વતેનથી ઓછ� મ�ૂર� નહ� આપી શક�. અલબ�, અગર 

એ કાયરન ે��મ આપવામા ંપોત ેપણ અ�કુ હદ� �હસસો 

લીએ, તો એવા સજંોગોમા ં બી�ન ે ઓ� ં વતેન આપી 

શકશ.ે 

મસઅલદ ર૧૯૦ : મકાન , �ુકાન, ઓરડો, 

વહાણ, હોડ� અન ેમ�ૂર િસવાય અગર કોઈ શખસ બી� 

કોઈ વસ� ુભાડ� લીએ, �મક� જમીન ભાડ� લીએ, અન ેએ 

જમીનનો ધણી એવી શરત ન �કૂ� ક� ફકત ભા�ૂત એ 

જમીનને ઉપયોગમા ંલશેે, તો એવા સજંોગમા ંજો ભા�ૂત 

વધાર� ભા�ુ ં લઈ, બી� કોઈને એ જમીન ભાડ� આપી 
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દ�એ, તો એ મામલામા ંઈશકાલ છે. 

મસઅલદ ર૧૯૧  : અગર  કોઈ શખસ મકાન 

અથવા �ુકાનન ે દાખલા તર�ક� એક વરસ માટ� સો 

�િપયાના �હસાબે ભાડ� લીએ, અન ે તનેો અડધો �હસસો 

ઉપયોગમા ં લઈને બાક�નો અડધો �હસસો સો �િપયામા ં

ભાડ� દયે, તો તમેા ંકોઈ વાધંો નથી, પણ અગર એ અડધા 

�હસસા માટ� સો �િપયાથી વ� ુભા�ુ લવેા માગેં તો ફકત એ 

જ સજંોગમા ં �એઝ છે ક� �મા ં એણ ે એ �હસસામા ં કોઈ 

સમારકામ વી. કરાવ�ુ ંહોય. 
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ભાડાના માલની શરતો 

મસઅલદ ર૧૯ર : �  માલ ભાડ� દ�વામા ંઆવે, 

તમેાટ� અ�કુ શરતો છે : 

(૧) એ માલ ન�� અન ે ચો�સ પણ ે િન�કુત 

હોવો જોઈએ. અગર કોઈ શખસ માત એટ�ુ ંજ 

કહ� ક� મારા મકાનોમાથંી કોઈ પણ એક તન ેભાડ� 

આ�ુ ં�.ં તો એ મામલો સહ�હ નહ� ગણાય. 

(ર) ભા�ૂત એ માલન ેપોતે જોઈ લીએ, અથવા 

ભાડ� આપનાર એ માલની સ�ંણૂર મા�હતી અને 

િવગત આપે, �થી ભા�ૂતને �રૂ� �ણ થઈ �ય. 
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(૩) એ માલ�ુ ં�પુરત કર�ુ ંશ� હો�ુ ંજોઈએ. 

અગર કોઈ શખસ, દાખલા તર�ક� નાસી �ટ�લો 

ઘોડો ભાડ� આપે, અન ેભા�ૂત એ ઘોડાન ેહાિંસલ 

ન કર� શકતો હોય, તો મામલો બાિતલ છે, 

અલબ�, અગર ભા�ૂત એ ઘોડો હાિંસલ કર� 

શકતો હોય તો મામલો સહ�હ ગણાશ.ે 

(૪) ભાડ� અપાયલેી વસ� ુએવી ન હોવી જોઈએ ક� 

ઉપયોગમા ં લવેાથી એ ખતમ થઈ જતી હોય, 

�મક�, અગર કોઈ ફળ, રોટલી અથવા ખાવાની 

વસ� ુમાટ� ભાડ� આપ,ે તો એ સહ�હ નથી. 
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(પ) � માલ ભાડ� અપાય, ત ેમાલથી ફાયદા�પ 

ઉપયોગ �મુક�ન હોવો જોઈએ, અગર કોઈ શખસ, 

દાખલા તર�ક�, ખતેી વાડ� માટ� એવી જમીન ભાડ� 

આપ ેક� �ના માટ� વરસાદ�ુ ંપાણી કાફ� ન હોય, 

અથવા નદ� નાળા�ુ ંપાણી તયા ંન પહ�ચી શક� ુ ં

હોય, તો એ મામલો સહ�હ નથી. 

(૬) � માલ ભાડ� આપતો હોય ત ે માલ તનેી 

મા�લક�નો હોવો જોઈએ. પારકો માલ જો ભાડ� 

આપે, તો ફકત એ જ સજંોગમા ંસહ�હ ગણાશે ક� 

એ માલનો ધણી ર�મદં હોય. 
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મસઅલદ ર૧૯૩ : ફળ  માટ� એવા ઝાડન ેભાડ� 

આપ�ુ ંક� �મા ંફળ લાગયા ન હોય, સહ�હ છે. એવી જ 

ર�ત ેકોઈ �નવરને �ૂધ માટ� ભાડ� આપ�ુ ંસહ�હ છે. 

મસઅલદ ર૧૯૪ : કોઈ  ઓરત અગર બાળકન ે

ધવરાવવા માટ� વતેન સવીકાર� તો �એઝ છે, અન ે ત ે

પોતાના પિતની ર� લવેાની જ�રત નથી, પણ જો એ 

�ૂધ પીવડાવવાથી શવહરના હકન ેહાિન પહ�ચ ેતમે હોય, 

તો ર� િવના એ કામ નહ� સવીકાર� શક�. 
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� ભાડાના હ��સુર કોઈ વસ� ુઆપવામા ંઆવ ે

તેની શરતો 

મસઅલદ ર૧૯પ : � માલ ભાડ� અપાય અથવા 

�ન ેમ�ૂર� સામે રોકવામા ંઆવે, તનેા ઉપયોગ માટ� ચાર 

શરતો છે : 

(૧) પહ�લી બાબત એ ક� ઉપયોગ હલાલ હોવો 

જોઈએ, એ શરતની �એ અગર કોઈ શખસ દા� 

વ�ચવા માટ�, અથવા દા�ના વખાર તર�ક�, �ુકાન 

ભાડ� આપે, યા દા�નો હ�રફ�ર ક� પ�રવહન માટ� 

વાહન-�નવર વી. ભાડ� આપે, તો એ મામલો 
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બાિતલ છે. 

(ર) બી� બાબત એ ક� એ�ુ ંકાયર ન હો�ુ ંજોઈએ 

ક� ��ુ ં વતેન શર�અતની �એ ના�એઝ હોય, 

�મક�, અહવતની �એ, હલાલ હરામના મસાઈલ 

શીખવાડવા અન ેમયયતને �સુલ, કફન આપવા 

માટ��ુ ંવતેન ન હો�ુ ંજોઈએ. બલક� અહવત છે ક� 

કોઈ પણ એ�ુ ંકામ ન હો�ુ ંજોઈએ ક� ��ુ ંવતેન 

આપ�ુ ંવહ�વારની �એ િનરથરક હોય. 

(૩) અગર ભાડ� આપવામા ં આવતી વસ� ુ એવી 

હોય ક� �નો અનકે ઉપયોગ થઈ શક� તમે હોય, 
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તો � ઉપયોગની ભા�ૂતને ર� આપવી હોય તે 

�અુયયન કર� લ�ેુ ં જોઈએ. �મક� અગર કોઈ 

એવા �નવરને ભાડ� આપે ક� � સવાર� માટ� 

તમેજ બોજ ઉપાડવા માટ� કામ આવી શક�, તો 

ભાડ� આપતી વળેા ન�� કર�ુ ંજોઈએ ક� ભા�ૂત 

માત સવાર� માટ� યા બોજ ઉપાડવા માટ� તનેો 

ઉપયોગ કરશે, યા બનં ે ર�તે ઉપયોગમા ં લઈ 

શકશ.ે 

(૪) ભાડ� અપાયલેી વસ�નુા ઉપયોગ�ુ ં પમાણ 

પણ ન�� થ�ુ ં જોઈએ અને એ યા તો �દુત 
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ન�� કર�ન ેથઈ શક� છે, �મક� મકાન યા �ુકાન 

ભાડ� આપી હોય, અન ેયા તો ખાસ કામ િન�કુત 

કર�ન ેથઈ શક� છે, �મક� દર� સાથે એવો કરાર 

થાય ક� �લબાસ ખાસ ન�� કર�લી ર�ત ેસીવ.ે 

મસઅલદ ર૧૯૬ : અગર  કોઈ શખસ ભાડાની 

�દુતની શ�આત ન�� ન કર�, તો જયાર� ત ેમાટ� સીગો 

�ર� થાય, તયારથી �દુતની શ�આત ગણાશે. 

મસઅલદ ર૧૯૭ : અગર  કોઈ શખસ મકાન 

ભાડ� લીએ ક� દય,ે અન ેન�� થાય ક� સીગો પડાઈ જતા 

એક મ�હનો �રૂો થયા બાદ ભાડાની �દુત શ� થશ ેતો એ 
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સહ�હ ગણાશે, અગરચ ે સીગો પડાતી વળેા એ િમલકત 

કોઈ બી�ન ેભાડ� અપાએલી હોય. 

મસઅલદ ર૧૯૮ : અગર  ભાડાની �દુત ન�� 

ન કરવામા ંઆવે, અન ેભાડ� આપનાર એમ કહ� ક� જયાર� 

�ુ ં મકાનમા ં રહ�વા�ુ ં શ� ં કર� તયારથી માિસક ભા�ુ ં દસ 

�િપયા થશે, તો એ મામલો સહ�હ નહ� ગણાય. 

મસઅલદ ર૧૯૯ : અગર  કોઈ શખસ ભા�ૂતને 

એમ કહ� ક� આ મકાન તને મ� માિસક દસ �િપયાના ભાડ� 

આ્�ુ ં છે, અથવા કહ� ક� એક મ�હના માટ� દસ �િપયાના 

ભાડ� આ્�ુ ંછે અન ેતયાર બાદ �ટલો સમય �ુ ંતમેા ંરહ�, 
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ભા�ુ ં દર માસ દસ �િપયા રહ�શ,ે તો અગર ભાડાની 

�દુતની શ�આત ન�� કરવામા ંઆવી હોય, અથવા તનેી 

ચો�સ �ણ હોય, તો પહ�લા ંમ�હના માટ�નો એ મામલો 

સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ રર૦૦ : � મકાનમા ંકોઈ �સુાફર ક� 

ઝવવાર રહ�વા આવયો હોય, અન ેતમેન ેખબર ન હોય ક� 

ક�ટલો સમય રોકાણ કરશ,ે તો અગર એવો કરાર કર� ક� 

દાખલા તર�ક� દર�ક રાતનો એક �િપયો આપશે, અન ેજો 

ઘરધણી રા� હોય, તો ત ેમકાનમા ંરહ�વામા ંકોઈ વાધંો 

નથી, પણ કારણ ક� ક�ટલો સમય રહ�શે ત ે ન�� નથી, 
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એટલ ેપહ�લી રાત િસવાય બાક�ની રાતોનો મામલો સહ�હ 

નહ� ગણાય, અન ેઘરધણી પહ�લી રાત બાદ ગમ ેતયાર� એ 

�સુાફરો ક� ઝવવારને ઘર ખાલી કરાવી શક� છે. 
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ભાડા અને મ�ૂર�ને લગતા �ુદા �ુદા 

મસઅલાઓ 

મસઅલદ રર૦૧ : �  માલ ભા�ૂત ભાડા �પ ે

આપવા માગંતો હોય, તનેી િવગતો સપપટ હોવી જોઈએ, 

�મક� ઘ� �વી જણસ હોય ક� � વજનથી વચેાય છે, તો 

એ�ુ ં વજન ન�� કર�ુ ં જોઈએ, અન ે અગર પચ�લત 

નાણા�પ ે હોય, તો તનેી સખંયા અન ે રકમ ન�� કરવી 

જોઈએ, અન ેજો ઘોડા ક� ઢોરઢાખંર �પ ેહોય તો જ�ર� છે 

ક� ભાડ� આપનાર એ �નવરોન ેજોઈ, તપાસી લય,ે અથવા 

ભા�ૂત તનેી ખાિસયતો બતાવી આપ.ે 
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મસઅલદ રર૦ર : અગર  કોઈ શખસ ખતેીવાડ� 

માટ� જમીન ભાડ� આપે, અન ે એ જમીન ઉપર ઉગનાર 

પાક ક� � ત ેસમય ેમો�ૂદ ન હોય, તને ેભા�ુ ંકરાર દ�એ, 

અથવા એવી શરત ેભા�ૂતને જવાબદાર કરાર દ�એ ક� એ 

જમીન ઉપર ઉગનાર પાકમાથંી ભા�ુ ંભરશ,ે તો એ મમલો 

સહ�હ નહ� ગણાય, અલબ�, અગર ભાડા�પે આપવાની 

વસ� ુમો�ૂદ હોય તો વાધંો નથી. 

મસઅલદ રર૦૩ : �  શખસ કોઈ ચીજ ભાડ� 

આપે, તો  ત ેજયા ં�ધુી એ ચીજ ભા�ૂતને હવાલ ેન કર� 

તયા ં�ધુી ત�ેુ ંભા�ુ ંમાગંી શકતો નથી. એવી જ ર�ત ે� 
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શખસ ઉજરત સામ ેકોઈ અમલ ��મ આપવા�ુ ંમ�ૂંર 

કર�, તો એ કયાર પહ�લા ં પોતાનો હક નહ� માગંી શક�, 

િસવાય એવા સજંોગોમા ંક� જયાર� સામાનય ર�ત ેઉજરત 

અમલન ે ��મ આ્યા પહ�લા ં દ�વાય છે, �મક� હજ 

પડવા જવાની નીયાબત વી.  

મસઅલદ રર૦૪ : જયાર�  ભાડ� આપનાર શખસ 

પોતાની ચીજ ભા�ૂતન ે �પુરત કર� દ�એ, તયાર� અગર 

ભા�ૂત એ ચીજન ેકબ� ન લીએ, અથવા કબ� લીએ પણ 

ભાડાની િન�કુત �દુત �ધુી તનેો ઉપયોગ ન કર�, તો પણ 

ભા�ૂત ઉપર ભા�ૂ અદા કર�ુ ંવા�જબ રહ�શે. 
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મસઅલદ રર૦પ : જયાર�  ઈનસાન વતેન સામ ે

કોઈ કામ �અુયયન કર�લા �દવસ ે��મ આપવાનો કરાર 

કર�, અન ેવાયદા �જુબ એ �દવસ ેકામ કરવા હાજર રહ�, 

પણ વતેનથી રોકનાર શખસ એન ેએ �દવસ ેકોઈ કામ ન 

આપે, તો પણ એ�ુ ંવતેન આપ�ુ ંવા�જબ છે. �મક�, કોઈ 

દર� સાથ ેકરાર કર� ક� ફલાણ ે�દવસ ેકપડા સીવવા માટ� 

આવે, અન ે એ �દવસ ે દર� કામ માટ� હાજર રહ�, પણ 

તને ેસીવવા માટ� કપડા ંન આપે, તો એની મ�ૂર� આપવી 

જોઈએ, ચાહ� એ દર� તદન બકેાર રહ�, યા પોતા�ુ ં ક� 

બી��ુ ંકામ કરવા � ૂથંાઈ �ય. 
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મસઅલદ રર૦૬ : જો  ભાડાની �દુત ખતમ 

થયા બાદ �ણ થાય ક� એ મામલો અને કરાર બાિતલ 

હતો, તો ભા�ૂત માટ� જ�ર� છે ક� ધણીન,ે � સામાનય અને 

પચ�લત ભા�ુ ં લખેા� ુ ં હોય, ત ે આપી દયે. �મક� કોઈ 

મકાન એક વષર માટ� સો �િપયાના ભાડા ઉપર લય,ે અને 

પછ�થી �ણ થાય ક� એ મામલો બાિતલ હતો, તો અગર 

એ મકાન�ુ ંસામાનય ભા�ુ ંપચાસ �િપયા લખેા� ુ ંહોય, તો 

ઘરધણીન ે પચાસ �િપયા આપે, અન ે જો બસો �િપયા 

લખેા� ુ ંહોય, તો અગર ભાડ� આપનાર પોતે ધણી હોય, યા 

એનો સ�ાવાર એજનટ હોય, અન ેએન ેપચ�લત ભાડાની 
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�ણ હતી, તો પછ� જ�ર� નથી ક� સો �િપયાથી વ� ુઅદા 

કર�, પણ જો એ િસવાયના સજંોગોમાં  તો બસો �િપયા 

આપવા જોઈએ. 

 એવી જ ર�તે ભાડાની �દુતનો અ�કુ સમય 

વીતી ગયા બાદ �ણ થાય ક� મામલો બાિતલ હતો. તો 

�ટલી �દુત વીતી ગઈ તનેા ભાડા માટ� પણ એ જ �ુકમ 

છે. 

મસઅલદ રર૦૭ : અગર  ભાડ� લીધલેી કોઈ 

ચીજ ખોવાઈ �ય,યા બરબાદ થઈ �ય, તો જો ભા�ૂતે 

તનેી ધયાન રાખવામા ંઅન ેરરા કરવામા ંકોઈ કચાશ ન 
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રાખી હોય, અન ે તનેા ઉપયોગમા ં કોઈ બદેરકાર� ભય�  

વતારવ ન રાખયો હોય, તો ભા�ૂત જવાબદાર નહ� ગણાય. 

એવી જ ર�ત ેદાખલા તર�ક�, દર�ન ેકાપડ આ્�ુ ંહોય, 

અન ેએ કાપડ ખોવાઈ �ય, તો જો દર�એ બદેરકાર� ન 

રાખી હોય, અન ેએની �હફાઝતમા ંકચાશ ન કર� હોય, તો 

એની પાસથેી કોઈ અવજે ક� બદલો ન માગંવો જોઈએ. 

મસઅલદ રર૦૮ : અગર  કોઈ કાર�ગર કોઈ 

વસ� ુ ક� ઓ�ર લય ે અન ે તને ે ખોઈ નાખં ે તો એ 

જવાબદાર ગણાશે. 

મસઅલદ રર૦૯ : અગર કોઈ કસાઈ �નવરની 
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ગરદન કાપી નાખ,ે અન ે એન ે હરામ કર� દય,ે તો એ 

�નવરની �કટમત �નવરના મા�લકન ે આપશે, ચાહ� એ 

કામ માટ� એણ ેમહ�નતા�ુ ંલી�ુ ંહોય યા ન લી�ુ ંહોય. 

મસઅલદ રર૧૦ : અગર  કોઈ શખસ �નવર 

ભાડ� લયે, અન ે પહ�લથેી ન�� કર� ક� તનેા ઉપર ક�ટલો 

બોજ લાદવામા ંઆવશ.ે તો જો એથી વ� ુબોજ લાદવાથી 

એ �નવર મર� �ય, યા તમેા ંકોઈ ખોડ ઉપ�સથત થાય, 

તો એ શખસ જવાબદાર ગણાશ.ે અન ેજો પહ�લથેી ન�� 

ન કર� ક� ક�ટલો બોજ લાદશે, પણ સામાનય ર�ત ે�ટલો 

ભાર �કૂવો જોઈએ એથી વ� ુબોજ લાદ�, �ન ેપ�રણામે 
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�નવર મર� �ય યા તમેા ં ખોડ પદેા થાય, તો પણ 

ભા�ૂત જવાબદાર છે. અન ે બનં ે સજંોગમા ં � પચ�લત 

હોય એ પમાણ ેવ� ુભા�ુ ંપણ આપશે. 

મસઅલદ રર૧૧ : અગર કોઈ શખસ �નવરને 

એવો સામાન ઉપાડવા માટ� ભાડ�  આપે ક� � બટક�ુ,ં 

જલદ� �ટૂ� �ય તવેો હોય તો એ �નવર લપસી �ય, 

યા �ુદ� અને સામાન �ટૂ� �ય, તો મા�લક જવાબદાર 

નથી. પણ જો વ� ુપડતી માર મારવાથી અથવા એવા 

કોઈ કાયરન ે પ�રણામ ે �નવર પડ� �ય, અન ે સામાન 

�ટૂ�, તો એ જવાબદાર ગણાશે. 
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મસઅલદ રર૧ર : અગર  કોઈ શખસ બાળક�ુ ં

ખતના કર�, અન ેએની બદેરકાર� યા �લૂથી બાળક �જુર� 

�ય, �મક�, જોઈએ એથી વ� ુ પમાણમા ં ચામડ� કાપી 

નાખી હોય, અથવા એ બાળકન ે�કુસાન થાય, તો ખતના 

કરનાર જવાબદાર છે, પણ જો એની કોઈ બદેરકાર� ક� 

�લૂ ન હોય, પણ બાળક ખતનાન ેકારણે જ �જુર� �ય 

યા એન ે કોઈ �કુસાન થાય, તો જો એ િવષ ે પહ�લથેી 

એની સલાહ ન લવેામા ં આવી હોય, અન ે એન ે એ 

બાબતની ખબર ન હોય ક� બાળકન ે�કુસાન થશ ેક� ક�મ, 

તો એવા સજંોગમા ંએ જવાબદાર નથી. 
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મસઅલદ રર૧૩ : અગર  કોઈ ડોકટર, વદૈ 

પોતાના હાથ ેબીમારન ેકોઈ દવા આપે, અથવા તનેા માટ� 

દવા �ચૂવે, અન ેએ દવા ખાવા ક� પીવાથી એ બીમારને 

�કુસાન થાય, યા �જુર� �ય, તો ચાહ� ઈલાજમા ંકોતાહ� 

કર� હોય ક� ન હોય, એ ડોકટર જવાબદાર ગણાશ.ે 

મસઅલદ રર૧૪ : અગર ડોકટર  કોઈ બીમારને 

પહ�લથેી એમ કહ� દ�એ ક� જો તન ેકોઈ �કુસાન થાય તો 

�ુ ંજોખમદાર નથી, અન ેતયાર બાદ પોત ે�રૂ� ચીવટ અને 

સાવચતેથી ઈલાજ કર�, ત ે છતાયં બીમાર શખસને 

�કુસાન થાય અથવા મર� �ય, તો ડોકટર જવાબદાર 
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નહ� ગણાય. 

મસઅલદ રર૧પ : ભાડ�  આપનાર અને ભા�ૂત 

એક બી�ની ર�મદં�થી મામલાને રદ કર� શક� છે. એવી 

જ ર�ત ેજો પહ�લથેી મામલામા ંશરત �કૂવામા ંઆવી હોય 

ક� બનં ેપરને, યા તમેાનંા કોઈ પણ એકને, મામલો રદ 

કરવાનો હક રહ�શ,ે તો એ કરાર �જુબ અમલ કર� 

મામલાને રદ કર� શકશ.ે 

મસઅલદ રર૧૬ : અગર  ભાડ� આપનાર યા 

ભા�ૂતન ે�ણ થાય ક� મામલામા ંએની સાથે દગો થયો છે, 

અન ેએન ે�કુસાની થઈ છે, તો જો મામલો કરતી વળેા 
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તને ેએ િવષ ે�ણ ન હતી, તો મામલો રદ કર� શક� છે, 

�નો ્લુાસો મસઅલા ર૧૩ર મા ંઅપાઈ ��ૂો છે, પણ 

જો મામલો ન�� કરતી વળેા યા સીગો પડાય તયાર� જો 

શરત �કૂવામા ંઆવી હોય ક� દગો યા અનયાય ન ેકારણે 

�કુસાની ભોગવવી પડ� તો પણ મામલો રદ નહ� કર� 

શક�, તો પછ� મામલો બાક� રહ�શ.ે 

મસઅલદ રર૧૭ : અગર  કોઈ શખસ ભાડ� 

દ�ધલેી વસ� ુભા�ૂતન ેહવાલ ેકર� શક�  એથી પહ�લા ંકોઈ 

તીજો આવીને એ વસ� ુપડાવી �ય અને ગસબ કર�, તો 

એવા સજંોગોમા ં ભા�ૂત સોદો રદ કર� શક� છે, અન ે � 
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ભા�ુ ં એણ ે મા�લકને આ્�ુ ં હોય ત ેપરત  માગંી શકશ.ે 

અથવા એમ પણ કર� શક� છે ક� રદ ન કર�,અન ેપડાવી 

લનેાર શખસ ે�ટલો સમય એ માલ પોતના ઉપયોગમા ં

રાખયો હોય તનેી પાસથેી ત�ેુ ંસામાનય ધોરણ ેભા�ુ ંલીએ. 

દાખલા તર�ક�, અગર એણ ેએક મ�હના માટ� કોઈ �નવર 

દસ �િપયાના ભાડ� લીધો હોય, અન ે એ �નવર ગસબ 

કરનાર� દસ �દવસ �ધુી પોતાના અિધકારમા ંરો�ો હોય, 

ન ેસામાનય ર�ત ેદસ �દવસ�ુ ંભા�ૂ ંપદંર �િપયા લખેા� ુ ં

હોય, તો એ ગસબ કરનાર પાસથેી પદંર �િપયા વ�લૂ 

કર� શકશ.ે 
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મસઅલદ રર૧૮ : અગર કોઈ શખસ કોઈ ચીજ 

ભાડ� લીએ, પણ વચચ ેબીજો કોઈ શખસ એ ભા�ૂતન ેએ 

ચીજ કબ� ન લવેા દ�એ, અથવા કબ� લીધા પછ� 

આવીન ે એ શખસ ગસબ કર� અથવા ઉપયોગ કરવાથી 

રોક�, તો ભા�ૂત મામલાને રદ નહ� કર� શક�. એન ેફકત 

એટલો જ હક રહ� ક� સામાનય ધોરણ ે એ વસ� ુ �ુ ં ભા�ુ ં

ગસબ કરનાર પાસથેી વ�લૂ કર�. 

મસઅલદ રર૧૯ : અગર  � �દુત માટ� વસ� ુ

ભાડ� અપાઈ હોય એ �દુત ખલાસ થવા પહ�લા ંમા�લક 

પોતાની એ વસ� ુભા�ૂતને વચેી આપે, તો ભાડાનો સોદો 
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બાક� રહ�શ,ે અન ેભા�ૂતે ��ૂ ંભા�ુ ંદ��ુ ંજોઈએ. અને જો 

મા�લક ભા�ૂત િસવાય કોઈ બી�ન ેએ વસ� ુવચેી આપે, 

તો પણ એ જ �ુકમ પડશ.ે 

મસઅલદ રરર૦ : ભાડ�  આપલેી વસ�નુી �દુત 

શ� થાય એથી પહ�લાજંો એ વસ�નુો ભા�ૂત માટ� ઉપયોગ 

ન રહ�વા પામ,ે તો મામલો બાિતલ થઈ જશ ે અન ે જો 

એણ ેમા�લકને ભા�ુ ં�કૂવ�ુ ંહોય, તો એ પા� ંમાગંી શકશ.ે 

અન ેજો એ વસ� ુમાત અ�કુ �શ ેઉપયોગી થઈ શક� તમે 

હોય, તો પણ એ ચાહ� તો મામલો રદ કર� શકશ.ે 

મસઅલદ રરર૧ : અગર કોઈ શખસ કોઈ વસ� ુ
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ભાડ� આપે, અન ે�દુતનો અ�કુ સમય વીતી ગયા બાદ, 

ભા�ૂત ે � કામ અન ે ઉપયોગ માટ� લીધી હતી એ કામ 

માટ� નકામી નીવડ�, તો બાક� રહ�લી �દુતનો મામલો 

બાિતલ ગણાશે, અન ે વીતી ગયલેી �દુતના મામલાને 

પણ એ રદ કર� શકશ ે અન ે એ �દુત માટ� મામલો 

સામાનય ધોરણે � ભા�ુ ં લખેા� ુ ં હોય તે મા�લકન ે અદા 

કરશ.ે 

મસઅલદ રરરર : અગર કોઈ શખસ કોઈ મકાન 

ભાડ� આપે, �મા ં દાખલા તર�ક�, બ ે ઓરડા હોય, અને 

તમેાનંો એક ઓરડો ખ�ંડત થઈ �ય, અન ેતમેા ંથો�ુ ંઘ�ુ ં
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સમારકામ કરાવીન ે એવી ર�ત ે આપ ે ક� પહ�લી હાલત 

કરતા ંઘણો ફ�ર જણાય, તો એવા સજંોગમા ંએ જ �ુકમ 

લા� ુપડશ ે� ઉપરોકત મસઅલામા ંજણાવી ��ૂા છ�એ. 

 પણ જો ભાડ� આપનાર તરત જ સરખી ર�તે 

સમારકામ કરાવીન ેઅસલી હાલત ઉપર લઈ આવે, �થી 

ભા�ૂતન ેતનેા ઉપયોગમા ંકોઈ ફ�ર ન જણાય, તો મામલો 

બાિતલ નહ� થાય, અન ેભા�ૂત પણ મામલાન ેરદ નહ� 

કર� શક�. 

 અલબ�, જો સમારકામ કરાવવામા ંએટલી ઢ�લ 

કર� ક� ભા�ૂતન ેમકાનનો  જોઈતો ફાયદો હાિંસલ ન થાય, 
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તો એટલી �દુતનો મામલો રદ ગણાશ,ે અન ેભા�ૂત જો 

ચાહ� તો આખી �દુતનો મામલો રદ કરાર દઈ, �ટલો 

ઉપયોગ અન ે ફાયદો એણ ે લીધો તનેા બદલામા ં � 

સામાનય ભા�ુ ંલખેા� ુ ંહોય તે મા�લકન ેઆપે. 

મસઅલદ રરર૩ : અગર  ભાડ� આપનાર યા 

ભા�ૂત મર� �ય, તો મામલો રદ નહ� થાય, પણ જો એ�ુ ં

હોય ક� ભાડ� આપનારને ફકત મકાન�ુ ંભા�ુ ંએની હયાતી 

દરમયાન મળશે, તો મામલો બાિતલ ગણાશે, �મક�, 

અગર કોઈ બી�એ વિસયત કર� હોય ક� ફલાણો શખસ 

જયા ં�ધુી �વે છે તયા ં�ધુી મકાન�ુ ંભા�ુ ંપામશ,ે હવ ેએ 
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ફલાણો શખસ એક �દુત માટ� મકાન ભાડ� આપી દ�એ, 

અન ે �દુત પાક� એથી પહ�લા ં �જુર� �ય, તો મર� 

જવાના સમયથી એ મામલો બાિતલ થઈ જશ,ે પણ જો 

અસલી મા�લક ભાડ� આપવા સબંધંી ફર� ર�મદં હોય તો 

સહ�હ ગણાશે, અન ેફલાણા શખસના �તૃ� ુબાદથી બાક� 

રહ��ુ ંભા�ુ ંઅસલ મા�લકને આપશ.ે 

મસઅલદ રરર૪ : અગર  કોઈ શખસ મકાન 

ચણતર કરનારન ેવક�લ કરાર દઈન ેકહ� ક� મ�ૂરો રોક�, 

અન ેએ ચણતર કરનાર ધણી પાસથેી મ�ૂરો માટ� �ટલા 

નાણા લતેો હોય, એથી ઓ� ંવતેન મ�ૂરોને �કૂવે, તો � 
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વધારાનો હોય એ ચણતર કરનાર માટ� હરામ છે, અને 

એની ફરજ થશે ક� ધણીન ેએ પસૈા આપ.ે 

 પણ જો કોઈ શખસ એવો ઠ�કો લીએ ક� ચણતરના 

સવ� કામો પોતાના ઈખતીયારમા ંરહ�શ,ે ક� �થી ચાહ� તો 

પોત ેબનાવ ેયા બી�ન ેસ�પે, તો જો તમેા ંઅ�કુ કામ 

પોત ે કર� બી�ઓન ે બાક��ુ ં કામ આપ,ે અન ે પોતે 

લીધલેી મ�ૂર� કરતા ંતઓેને ઓ� ંવળતર આપે, તો એ 

વધારો એના માટ� હલાલ ગણાશ.ે 

મસઅલદ રરરપ : અગર  કપડાઓંન ે રંગનાર 

એવો કરાર કર� ક� ફલાણો રંગ ઉપયોગમા ંલશેે, �મક� કહ� 
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ક� ગળ�થી રંગશે, પણ એન ેબદલ ેબી� વસ� ુઉપયોગમા ં

લઈન ે રંગી આપે, તો એ માટ� મહ�નતા�ુ ંમાગંવાનો હક 

નહ� ધરાવ.ે 
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�ુઆલહના એહકામ 

મસઅલદ રરર૬ : �ુઆલહ  એ કોલ કરારને 

કહ�વાય છે ક� �મા ંઈનસાન પોતા�ુ ંકામ કર� આપનારને 

મહ�નતા�ુ ં આપવાનો વાયદો કર�. �મક�, એવી �હ�રાત 

કર� ક� � શખસ માર� ફલાણી �મુ થયલેી વસ� ુ શોધી 

આપશે, તનેે �ુ ં દસ �િપયા આપીશ. કરાર કરનારન ે

�ઈલ કહ�વાય છે, અન ેકાયર અન�મ આપનારને આિમલ 

કહ�વાય છે. 

 �ુઆલહ અને પગાર ક� વતેનથી રોકવા વચચે 

અ�કુ ફકર છે, �મા ંએક ફરક એ છે ક� પગાર યા વતેનથી 
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કોઈન ે રોકવામા ં આવ ે તો સીગો પડાઈ ગયા બાદ 

પગારદાર યા વતેનથી કાયર કરનારની ફરજ થઈ પડ� છે 

ક� એ કાયરન ેઅન�મ આપે, અન ેસાથે સાથે કામ દ�નાર 

ઉપર ઉજરતનો �ઝમમો સા�બત થઈ �ય છે. પરં� ુ

જઆલામા ંઅગરચ ે કાયરન ે��મ આપનાર ન�� હોય, 

તો પણ એ ચાહ� તો કામન ેઅન�મ ન આપે; � માટ� એને 

ઈખતીયાર છે. અન ેજયા ં�ધુી એ કામન ે��ૂ ંન કર� તયા ં

�ધુી �ઈલ તનેો કરજદાર નહ� થાય. 

મસઅલદ રરર૭ : �ઈલ  માટ� શરત છે ક� એ 

બાલીગ અન ે આક�લ હોય, અન ે � કરાર કર�, તે 
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સવચેછાએ, કોઈ પણ દબાણ િવના કર�, તમેજ શર�અતની 

નજર� એ શખસને પોતાના માલમા ં ઉપયોગ અન ે

વપરાશનો હક  હોવો જોઈએ. એટલ ે� શખસ �ખૂર અને 

બીનજવાબદાર હોય, � પોતાના માલને નકામી ર�તે 

વડેફ� નાખંતો હોય ત ેઅગર �ઈલ થાય, તો એ સહ�હ 

નથી. એવી જ ર�ત ે� શખસ દ�વા�ળયો હોય, તો પોતાના 

માલના એ ભાગમાથંી �ુઆલા નહ� કર� શક�, � ભાગમા ં

તને ેતસર�ફ (વપરાશ) ક� ઉપયોગ ક� વહ�વટનો અિધકાર 

ન હોય. 

મસઅલદ રરર૮ : �ઈલ  � કામ માટ� 
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મહ�નતા�ુ ં સામે ��ૂ ં કરાવવા માગંતો હોય એ કામ 

શર�અતની નજર� હરામ અથવા િનરથરક અન ે ફાયદા 

વગર�ુ ંન હો�ુ ંજોઈએ. તમે એ�ુ ંવા�જબ કામ પણ ન 

હો�ુ ં જોઈએ ક� � શર�અતની નજર� મહ�નતાણા વગર 

અન�મ આપ�ુ ં લા�ઝમ છે. દાખલા તર�ક�, અગર એમ 

કહ� ક� � શખસ દા� પીશ ે અથવા લવેાદ�વા વગર 

�ધકારમય સથળે દાખલ થશ.ે અથવા પોતાની વા�જબ 

નમાઝો અદા કરશ ે તનેે દસ �િપયા આપીશ, તો એ 

�ુઆલહ સહ�હ નહ� ગણાય. 

મસઅલદ રરર૯ : �ુઆલહમાં � મહ�નતા�ુ ંક� 
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વતેન િન�કુત કર�, ત ેમાટ� જ�ર� નથી ક� તનેી તમામ 

ખાિસયતો અન ે િવગતો ન�� થાય. બલક� માત એટ�ુ ંજ 

હોય ક� આમીલને �ણ હોય ક� � કામ ��ૂ ં કરવાની 

જવાબદાર� લીધી છે, ત ે ��ૂ ં કરવાથી એ �ખૂર નહ� 

ગણાય, તો કાફ� છે. �મક�, �ઈલ અગર કહ� ક� આિમલ 

�ટલો માલ દસ �િપયાથી વ� ુ �કટમત ેવહ�ચશે ત ેવધારો 

આિમલનો હક ગણાશે, તો એ �ુઆલહ સહ�હ છે. અથવા 

એમ કહ� ક� � મારો ઘોડો શોધી લાવશ ે ત ે ઘોડાની 

મા�લક�મા ંઅડધો ભાગ ધરાવશે, યા તને ે�ુ ંદસ મણ ઘ� 

આપીશ, તો પણ �ુઆલહ સહ�હ છે. 
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મસઅલદ રર૩૦ : અગર  કોઈ શખસ વતેન 

બીલ�ુલ ન�� ન કર�, �મક� �ઈલ કહ� ક� � મારા 

બાળકન ે શોધી લાવશ ે તનેે �ુ ં એક રકમ આપીશ, અને 

એની સખંયા ન�� ન કર�, તો � આમીલ એ કામ અન�મ 

આપ ે તનેે વયાજબી અને પચ�લત ર�તે � એનો હક 

લખેાય, તટેલી રકમ આપવી જોઈએ. 

મસઅલદ રર૩૧ : અગર  આમીલ કરાર ન�� 

થાય એ પહ�લા ંકાયર ન ેઅન�મ આપે, અથવા કરાર બાદ 

એ િનયયત ેકામ ��ૂ ંકર� ક� તનેા બદલામા ંકોઈ રકમ નહ� 

લીએ, તો તવેા સજંોગમા ં વતેન માગંવાનો હક નહ� 
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ધરાવ.ે 

મસઅલદ રર૩ર : આિમલ  કામ ��ૂ ં કર� એથી 

પહ�લા ંઅગર �ઈલ ચાહ� ક� કરારન ેરદ કર�, તો એ કર� 

શક� છે. 

મસઅલદ રર૩૩ : આિમલ  કરાર �જુબ કામ 

શ� કર� દ�એ, તયાર બાદ જો �ઈલ ચાહ� ક� જઆલાન ે

રદ કર� તો તમેા ંઈશકાલ છે. 

મસઅલદ રર૩૪ : આિમલ અગર ચાહ� તો માથે 

લીધ�ેુ ંકામ અ��ુ ં�કૂ� શક� છે. પણ અગર એમ કરવાથી 

�ઈલને �કુસાન થ�ુ ંહોય, અથવા �ના માટ� એ અમલ 
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અન�મ દઈ રહો હોય તનેે હાિન પહ�ચતી હોય, તો એ 

કામન ે��ૂ ં કર�ુ ંજ�ર� થશે. દાખલા તર�ક�, અગર કોઈ 

કહ� ક� � શખસ માર� �ખ�ુ ં ઓપર�શન કરશ ે તનેે �ુ ં

ફલાણી રકમ આપીશ, અન ે ડોકટર શ��કયા શ� કયાર 

બાદ અધવચચથેી કામ છોડ� આપ,ે તો જો એમ કરવાથી 

�ખમા ંખોડ રહ� જતી હોય તો તનેા માટ� એ કામ ��ૂ ં

કર�ુ ં લા�ઝમ છે, ત ે છતા ં જો એ અ��ુ ં�કૂ� આપ,ે તો 

�ઈલ ઉપર તનેો કોઈ હક નહ� રહ�.  

મસઅલદ રર૩પ : અગર  કોઈ આિમલ કામને 

અ��ુ ં �કૂ� આપે, તો અગર એ કાયર અ��ુ ં �કુવાથી 
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�ઈલનો કોઈ હ�� ુપાર ન પડતો હોય, �મક�, એમ ક�ુ ંક� 

ઘોડ� શોધી આપે, તો એ શોધી ન લાવવાથી �ઈલ�ુ ં

કામ ��ૂ ંથ�ુ ંન ગણાય, તો એવા સજંોગમા ંઆમીલ કોઈ 

વતેન ક� મહ�નતા�ુ ંનહ� માગંી શક�, એવી જ ર�ત ે�ઈલે 

પહ�લથેી એવી શરત �કૂ� હોય ક� કામ ��ૂ ંથતા ંવતેન 

આપીશ, �મક�, એમ ક�ુ ંહોય ક� � મારા કપડા ંસીવી દ�શે 

તને ે�ુ ંદસ �િપયા આપીશ, તો એવા સજંોગમા ંપણ એ 

�ુકમ લા� ુપડશે.  

 પણ અગર �ઈલની �રુાદ એ હોય ક� �ટ�ુ ંકામ 

કરશ ે તટેલા પમાણમા ં વતેન આપશે, તો એટલા 
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પમાણમા ં મહ�નતા�ુ ં આિમલન ે આપ�ુ ં જોઈએ. જો ક� 

અહવત એ છે ક� બનં ે �સુાલહેત કર� એકબી�ન ે રા� 

કર�. 
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જમીનની ઉપજની વહ�ચણી (મઝાર�અત)ના 

એહકામ 

મસઅલદ રર૩૬ : મઝાર�અતના  કંઈક પકાર� 

છે, �માથંી એક એ છે ક� મા�લક અન ેખ�ેૂત બનં ેવચચે 

એવો કરાર થાય ક� જમીન ખ�ેૂતના ઈખતીયારમા ં ખતેી 

માટ� આપી દ�શ,ે અન ેતમેાથંી � ઉપજ ક� પાક થશ ેતનેો 

અ�કુ ભાગ મા�લકને આપશે. 

મસઅલદ રર૩૭ : મઝાર�અતની  અ�કુ શરતો 

છે : 

(૧) એ ક� જમીનનો મા�લક ખ�ેૂતન ેકહ� ક� જમીન 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1976 

તન ેખતેીવાડ� માટ� આ�ુ ં�.ં અન ેખ�ેૂત સામથેી 

તનેો સવીકાર કર�. અથવા કોઈ પણ ઉચચાર 

વગર મા�લક ખડેતન ે ખતેીવાડ� માટ� પોતાની 

જમીન હવાલ ે કર� આપે , અન ે ખ�ેૂત તનેો 

સવીકાર કર�. 

(ર) જમીનનો મા�લક અને ખ�ેૂત બનં ે બાલીગ, 

આક�લ હોવા જોઈએ, અન ે અરસપરસની 

સમ�ૂતી સવચેછાએ, કોઈ  પણ દબાણ િવના કર�. 

ઉપરાતં જ�ર� છે ક� બનં ેબીનજવાબદાર, �ખૂર ન  

હોય ક� �ઓ પોતાની િમલકત વડેફ� નાખતા 
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હોય. એવી  ર�ત ે જમીન મા�લક દ�વા�ળયો ન 

હોવો જોઈએ, પણ ખ�ેૂત જો દ�વા�ળયો હોય, અને 

મઝાર�અતની સમ�ૂતી કરવા જતા ં � માલમા ં

વહવટનો તનેે હક ન હોય, એ માલ સડંોવાતો ન 

હોય, તો તમેા ંવાધંો નથી. 

(૩) જમીન મા�લક અન ેખ�ેૂત બનંનેે પાકમાથંી 

િન�કુત �હસસો મળવો જોઈએ, �મક� અડધો યા 

તીજો ભાગ વી. અગર એવી ર�ત ે�હસસો ન�� ન 

થાય, �મક�, મા�લક કહ� ક� ખતેી કર, અન ેતાર� 

મર�મા ં આવે તટેલો ભાગ મન ે આપ�;તો એ 
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સહ�હ નહ� ગણાય, એવી જ ર�ત ે �હસસો ન�� 

કરવાન ે બદલે ફકત એક િન�કુત  પમાણની 

સમ�ૂતી કર�, �મક�, મા�લક યા ખ�ેૂત એ 

પાકમાથંી માત દસ મણ અનાજ વી; � ઉપજ 

હોય તે, ન�� કર�,તો એ સહ�હ નહ� ગણાય. 

(૪) અહવત એ છે ક� મા�લક અન ેખ�ેૂત બનંનેો 

�હસસો જમીનની �રૂ� ઉપજમા ં હોય,અગરચ ેઆ 

શરત મોઅતબર નથી. પ�રણામે, દાખલા તર�ક�, 

જો મા�લક ખડેનાર સાથે એવો કરાર કર� ક� 

લણણી થશ ેતમેા ંપહ�લા ંઅડધો ભાગ ખડેનારને 
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અન ે બીજો અડધો ભાગ મા�લકનો હશ,ે તો 

મઝાર�અત સહ�હ ગણાશ.ે 

(પ) ખડેનારના કબ�મા ં �ટલી �દુત �ધુી 

જમીન આપી હોય, તનેી ચો�સ �દુત ન�� 

થવી જોઈએ, અન ેએ �દુત એટલી હોવી જોઈએ 

ક� એ દરમયાન પાક હાિંસલ થઈ શક�. તો અગર 

કોઈ મા�લક ખડેનારન ે � ઈખતીયાર આપે એ 

�દવસન ે�દુતનો પહ�લો �દવસ ગણે, અન ેપાક 

ઉતારવાના �દવસને છેલલો �દવસ કરાર દ�એ, 

તો એ કાફ� છે. 
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(૬) જમીન ખડેવા માટ� અ��ુુળ હોવી જોઈએ. 

અથવા જો હાલમા ંખડેાણને લાયક ન હોય, પણ 

તમેા ં અ�કુ કામ કરાવીન ે તને ે ખડેવા લાયક 

બનાવી શકાય તમે હોય, તો મઝાર�અત સહ�હ 

ગણાશ.ે 

(૭) � પાક માટ� વાવતેર કરવાનો ઈરાદો હોય, 

ત ે ખડેનાર સાથ ે સપપટપણે ન�� કર� લ�ેુ ં

જોઈએ. �મક�  ચોખા યા ઘ��ુ ં વાવતેર કર�ુ ં

હોય, અથવા જો ચોખા હોય, તો કઈ �તના 

ચોખા હોવા  જોઈએ, ત ે વગેર� ન�� કર� લ�ેુ ં
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જોઈએ. પણ જો ખાસ વસ� ુવાવવાનો મકસદ ન 

હોય, તો ન��ન કરવાની જ�રત નહ� રહ�. એવી 

જ ર�ત ે જો પહ�લથેી �ણ હોય ક� કઈ �ત�ુ ં

વાવતેર કરવાનો ઈરાદો છે, તો પછ� તનેે સપપટ 

કરવાની જ�રત નથી. 

(૮) અગર મા�લક પાસ ેજમીનના અનકે �ુકડાઓ 

હોય, અન ે દર�કમા ં ખડેવા માટ�ની જ�ર�આતો 

�ુદ� �ુદ� હોય, તો એવા સજંોગમા ંજ�ર� છે ક� 

મા�લક જમીનના �ુકડાન ેન�� કર�. પણ જો એ 

�ુકડાઓ વચચ ે કોઈ ફ�ર ન હોય તો ન�� 
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કરવાની જ�રત નથી. પ�રણામે  અગર મા�લક 

ખડેનારન ેકહ� ક� માર� આ જમીનોમાથંી કોઈ પણ 

એક �ુકડા ઉપર ખતેી કર, તો મઝાર�અત સહ�હ 

ગણાશ.ે 

(૯) દર�કના િશર� ક�ટલા  ખચરની �ઝમમદેાર� રહ�શ ે

તનેી ચોખવટ થઈ જવી જોઈએ, પણ અગર એ 

�ણીતી બાબત હોય તો ચોખવટની જ�રત નથી. 

મસઅલદ રર૩૮ : અગર  જમીનનો મા�લક 

ખડેનાર સાથ ેએવી સમ�ૂતી કર� ક� � પાક ઉતરશ ેતનેા 

અ�કુ �હસસામા ંબમેાથંી એકનો હક થશ ેઅન ેબાક� રહ�લા 
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�હસસામા ંબનંનેો ભાગ રહ�શે, તો એ �ઝુાર�અહ બાિતલ છે, 

અગરચ ેબનંનેે ખબર હોય ક� એ બાક�ના �હસસામા ંકાઈં ને 

કાઈં બાક� રહ�શ.ે અલબ�, અગર  એવો કરાર કર� ક� 

�ટલા પમાણમા ંબીજ રોપણ થ�ુ ંછે, ત ેઅથવા સરકાર� 

કર બાદ કર�ન ે � પાક બાક� રહ�શ ે તનેી બનં ે વચચે 

વહ�ચણી કરવામા ં આવશે, તો તમેા ં વાધંો નથી, અને 

મઝાર�અત સહ�હ છે. 

મસઅલદ રર૩૯ : અગર મઝાર�અત માટ� ન�� 

કર�લી �દુત �રૂ� થાય, અન ે સજંોગવશાત એ �દુત 

દરમયાન પાક હાિંસલ ન થાય, તો જો જમીનનો મા�લક 
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અન ે ખ�ેૂત રા� હોય ક� વાવતેર જમીન ઉપર, ભાડા 

િવના, બાક� રહ� તો તમેા ંવાધંો નથી. પણ તમેા ંશરત એ 

છે ક� સમ�ૂતી કરતી વળેા  બનંએે મ�ૂંર રાખ�ુ ં હોય ક� 

પાક હાિંસલ થાય યા ન થાય, �દુત �રૂ� થતા ં

મઝાર�અતનો �ત આવી જશ.ે અન ેજો મા�લક રા� ન 

હોય, તો ખ�ુેતન ેફસલ ઉખડેવા માટ� ફરજ પાડ� શક� છે, 

અન ેતમે કરવા જતા ંખ�ુેતને જો �કુસાની થાય તો તનેો 

�ઝમમો જમીનના મા�લક ઉપર નથી અન ે જો ખ�ેૂત 

મા�લકન ેભા�ુ ંવી. આપવા રા� હોય, તો પણ મા�લકને 

ત ેમાટ� મજ�રૂ નહ� કર� શક�. 
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મસઅલદ રર૪૦ : અગર  કોઈ અણધાયાર 

સજંોગને કારણે જમીન ખડેવી અશ� થઈ �ય, �મક� 

જમીનમાથંી પાણી�ુ ં વહ�ણ બધં થઈ �ય, તો 

�ઝુાર�અહની સમ�ૂતી રદબાતલ થઈ જશે.પણ જો ખ�ેૂત 

િવના કારણે ખતેીવાડ� ન કર�, અન ે જમીન એના 

ઈખતીયારમા ં હોય, અન ેમા�લકને એ જમીન ઉપર કોઈ 

ઈખતીયાર ન હોય, તો ખ�ેૂત માટ� જ�ર� છે ક� એટલી 

�દુત�ુ ંભા�ુ ંચા� ુધોરણ �જુબ મા�લકને �કૂવ.ે 

મસઅલદ રર૪૧ : મઝાર�અહની  � સમ�ૂતી 

થઈ હોય, તનેે જમીનનો મા�લક અન ેખ�ેૂત એકબી�ની 
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ર�મદં� િવના રદ બાતલ નહ� કર� શક�. પણ જો પહ�લથેી 

એવી શરત �કૂવામા ં આવી હોય ક� બનંનેે યા એમાથંી 

કોઈ પણ એકન,ે મામલો રદ કરવાનો હક રહ�શ,ે તો પછ� 

કોલકરાર �જુબ મામલો રદ કર� શકશ.ે એવી જ ર�તે 

બનં ેપરમાથંી કોઈ પણ એક જો ન�� કરવામા ંઆવલેી 

શરતો�ુ ંઉલઘંન કર�, તો સામે પરન ેમામલો રદ કરવાનો 

અિધકાર રહ�શ.ે 

મસઅલદ રર૪ર : મઝાર�અત  માટ� સમ�ૂતી 

થઈ ગયા બાદ, બ ેપરમાથંી કોઈ પણ એકના મરણથી 

મઝાર�અત રદ નહ� થાય, બલક� તમેના વાર�સો એમની 
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જગયા લશેે. પણ જો ખ�ેૂત મરણ પામે, અન ેમઝાર�અત 

કરારમા ં એવી શરત �કુાઈ હોય ક� એ ખ�ેૂત પોતે 

ખડેવાની ફરજો ��મ આપશ,ે તો મઝાર�અત રદ 

ગણાશ.ે અલબ�, અગર ખ�ેૂત પોતાની જવાબદાર� �જુબ 

કામ ��ૂ ંકર� ગયો હોય તો મામલો રદ નહ� ગણાય, અને 

તનેો � �હસસો હોય તનેા વારસોન ેઆપ�ુ ંજોઈએ અન ેએ 

િસવાય પણ કરાર �જુબ � ખ�ેૂતના હકકો હોય, ત ેતનેા 

વાર�સન ે મળશ.ેએવી જ ર�ત ે મઝાર�અતની �દુત �રૂ� 

થાય તયા ં�ધુી વાવતેરન ેજમીન ઉપર બાક� રાખવા માટ� 

વારસદાર મા�લકને ફરજ પાડ� શકશ.ે 
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મસઅલદ રર૪૩ : અગર  જમીનમા ં ખતેીવાડ� 

કયાર બાદ ખબર પડ� ક� મઝાર�અતની � સમ�ૂતી હતી તે 

બાિતલ હતી, તો અગર બીજ મા�લકની િમલક�યયત હતી 

તો પાક અન ે કમાણી વી. પણ મા�લકની િમલક�યયત 

ગણાશ.ે અલબ� , ખડેનારની મ�ૂર� અન ે એણ ે � ખચર 

કામન ે��મ આપવા માટ� કય� હોય તે, તમેજ ખડેવા 

માટ� એના �નવરો, �મક� ગાય વી. નો ઉપયોગ થયો 

હોય ત�ેુ ંભા�ુ ંમા�લક ખડેનારને આપશ.ે 

 પણ જો બીયા ંખડેનારના હતા,ં તો � પાક ઉતર� 

અન ે કમાણી થાય ત ે ખડેનારની મા�લક� ગણાશે. 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1989 

અલબ�, જમીન�ુ ં ભા�ુ,ં અન ે ઉપરાતં મા�લક� � ખચર 

કય� હોય તે, અથવા પોતાના �નવર વી. ખડેવા માટ� 

ઉપયોગમા ં આ્યા હોય, ત�ેુ ં ભા�ુ ં ખડેનાર મા�લકને 

�કૂવશ.ે 

 બનં ેસજંોગમા ંકોલકરાર �ટલો હક િન�કુત થયો 

હોય તટેલો જ અદા કર�ુ ંવા�જબ છે, અગરચ ેસામાનય 

ર�ત ે એથી વ� ુ હક થતો હોય, અન ે સામે પરને તનેી 

�ણ હોય. 

મસઅલદ રર૪૪ : �  સજંોગમા ંબીજ ખ�ેૂતની 

િમલક�યયત હોય, અન ે વાવતેર બાદ જણાય ક� 
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�ઝુાર�આની સમ�ૂતી બાિતલ હતી, તો જો મા�લક અન ે

ખડેનાર બનં ે રા� હોય ક� વતેન સાથે યા વતેન વગર 

પાક જમીનમા ંબાક� રહ� તો તમેા ંકોઈ ઈશકાલ નથી. 

 પણ જો મા�લક ર�મદં ન હોય, તો અ�કુ 

ફોકહા�ુ ં માન�ુ ં છે ક� પાક તયૈાર થાય એથી પહ�લા ં

મા�લક ખડેનારન ેવાવતેર ઉખડે� લવેાની ફરજ પાડ� શક� 

છે અન ે એ ખડેનાર અગરચે મા�લકને કાઈં ભા�ુ ં દ�વા 

તયૈાર હોય, તો પણ મા�લકને જમીન ઉપર પાક બાક� 

રાખવા મજ�રૂ નહ� કર� શક�. 

 પણ આ કોલ ઈશકાલથી ખાલી નથી. દર�ક 
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સજંોગમા ં મા�લક ખડેનારને ફસલ ક� પાક જમીન ઉપર 

રહ�વા દ�વા માટ� ભા�ુ ંભરવા મજ�રૂ નહ� કર� શક�, બલક� 

જમીન�ુ ંભા�ુ ંતલબ કયાર વગર પણ પાક બાક� રહ�વા 

દ�વા ફરજ પાડ� શકશ ેનહ�. 

મસઅલદ રર૪પ : અગર  પાક ઉતાર� લીધા 

બાદ અન ે�દુત �રૂ� થયા પછ� અ�કુ �ળૂ�યા જમીનમા ં

રહ� જવા પામે, � બી� વષર ફર�વાર ઉગી નીકળતા ંનવો 

પાક આપે, તો અગર મા�લક અન ે ખડેનાર વચચ ે એ 

�ળૂ�યા ંસબંધંી કોઈ ભાગીદાર�ની સમ�ૂતી ન થઈ હોય, 

તો એ બી� વષરનો પાક મા�લકનો ગણાશે. 
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�સુાકાત અને �ગુાર�સહ (ફળોની ભાગીદાર�)ના 

એહકામ 

મસઅલદ રર૪૬ : અગર કોઈ શખસ સામે પર 

સાથ ે એવો કોલકરાર કર� ક� � ફળદાયી �રૃો તનેી 

મા�લક�ની છે, યા તનેા ઈખતીયારમા ં છે, ત ેન�� કર�લી 

�દુત માટ� તનેે �પુરત કર� છે ક� �થી એ તને ેપાણી સ�ચે 

અન ે સભંાળ રાખ,ે અન ે એની સામે વતેન�પે એમાથંી 

અ�કુ ફળોનો �હસસો આપ ે એ કોલકરારન ે �સુાકાત 

કહ�વાય છે. 

મસઅલદ રર૪૭ : અગર ફળદાયી �રૃો ન હોય, 
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પણ તનેી બી� પકારની ઉપજ હોય, �મક�, પાદંડા,ં �લ, 

એવા હોય ક� �ની ન�ધપાત �કટમત થતી હોય, (દાખલા 

તર�ક� હ�ના (મ�દ�)નો છોડ ક� �ના પાદંડા�ં ુ ંવચેાણ થાય 

છે,) તો ત ેમાટ� પણ �સુાકાતનો મામલો સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ રર૪૮ : �સુાકાત  માટ� કોઈ સીગો 

ઉચચાવાની જ�રત નથી. બલક� અગર �રૃોનો મા�લક 

�સુાકાતની િનયયતથી સામે પરને �રૃોસ�પી દ�એ, અને 

કાયર ન ે ��મ આપનાર પણ એજ િનયયતથી પોતાના 

કામમા ંમશ�લૂ થઈ �ય, તો એ કોલકરાર અન ેમામલો 

સહ�હ ગણાશ.ે 
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મસઅલદ રર૪૯ : �સુાકાતના  મામલામા ં

�રૃોનો મા�લક અન ેસામ ેપર, બનં ેબાલીગ અન ેઆક�લ 

હોવા જ�ર� છે, તમે કોલકરાર માટ� તમેના ઉપર કોઈ 

�ત�ુ ંદબાણ થ�ુ ંન હો�ુ ંજોઈએ. ઉપરાતં એવો શખસ 

ન હોવો જોઈએ ક� � નાદાની ક� બવે�ુફ�ના કારણ ેપોતાનો 

માલ વડેફ� નાખતો હોય. બી�ુ ંએ ક� મા�લક દ�વા�ળયો ન 

હોવો જોઈએ, પણ �રૃોની સભંાળ રાખી પાણી સ�ચનાર 

માળ� અગર દ�વા�ળયો હોય તો વાધંો નથી, પણ કામને 

��મ દ�તી વળેા એવા સરસામાન ઉપયોગમા ંન લીએ ક� 

�ના ઉપર તનેો ઈખતીયાર બાક� રહો ન હોય. 
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મસઅલદ રરપ૦ : �સુાકાત માટ� પહ�લથેી �દુત 

ન�� થવી જોઈએ, અન ેએ �દુત એટલી હોવી જોઈએ ક� 

એ દરમયાન પાકની નીપજ તયૈાર થઈ શક�. હવ ેજો એમ 

ન�� કર� ક� ફલાણી તાર�ખથી લઈને પાક તયૈાર થાય 

તયા ં�ધુી �દુત રહ�શ,ે તો એ સહ�હ ગણાશે. 

મસઅલદ રરપ૧ : �સુાકાતમાં  મા�લક અન ે

કામ કરનાર વચચ ે પાકનો �હસસો, ભાગ ન�� થવો 

જોઈએ, એટલ ે ક� અડધો, યા તીજો ભાગ-એ ર�ત ે કરાર 

થવો જોઈએ. એન ેબદલ ેજો એમ ન�� થાય ક�, દાખલા 

તર�ક�, સો મણ ફળના મા�લકને મળશે, અન ેબાક� કામ 
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કરનારન ેફાળે જશ,ે તો એ મામલો બાિતલ ગણાશે. 

મસઅલદ રરપર : એ  જ�ર� નથી ક� �સુાકાત 

માટ�નો કોલકરાર પાક �હ�ર થવા પહ�લા ંન�� થઈ �ય, 

બલક� પાક દ�ખાવા લાગે તે પછ� પણ મામલો ન�� થઈ 

શક� છે, પણ શરત એ ક� પાકની સભંાળ, તમેા ંઉમરેો અને 

િવકાસ કરવા તને ે �કુસાનથી બચાવવા વી. માટ� હ� 

જ�ર� કામ કરવાનો અવકાશ રહો હોય. એવા સજંોગમા ં

મામલો સહ�હ ગણાશ.ે પણ જો એવા મહતવના કામો માટ� 

અવકાશ ન રહો હોય, અન ે માત પાણી સ�ચવા, ફળ 

� ૂટંવા અથવા સભંાળ રાખવાના કામો બાક� રહા હોય, તો 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 1997 

એવા સજંોગમા ંમામલો સહ�હ થવામા ંઈશકાલ છે.  

મસઅલદ રરપ૩ : તર�ચૂ  ક� કાકડ� વી. ના 

વલેા ં માટ� �સુાકાતની સમ�ૂતી કરવામા ં આવે, તો એ 

સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ રરપ૪ : �  �રૃો વરસાદ યા 

જમીનની �દર રહ�લી ભીનાશથી ઉગતા હોય, અન ેપાણી 

સ�ચવાની જ�રત ન હોય, ત ે માટ� ઉપર મસઅલા 

રરપરમા ં જણાવલેા બી� અગતયના કામો કરવાનો 

અવકાશ રહ�તો હોય, તો �સુાકાતની સમ�ૂતી સહ�હ 

ગણાશ.ે 
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મસઅલદ રરપપ : �સુાકાત  માટ� � બે પર 

વચચ ેસમ�ૂતી થઈ હોયતે બનં ેએકબી�ની સમંિંતથી એ 

મામલો રદ કર� શક� છે. એવી જ ર�ત ેજો �સુાકાત માટ� 

કોલકરાર કરતી વળેા તમેા ંએવી શરત �કૂ� ક� બનં ેપર 

અથવા એમાથંી કોઈ પણ એકને મામલો રદ કરવાનો હક 

રહ�શ,ે તો એ કરાર �જુબ જો મામલો રદ થાય તો તમેા ં

કોઈ વાધંો નથી. અન ે જયાર� કોલકરારમા ં કોઈ શરત 

હોવા છતા ં ત ે �જુબ ન વતરવામા ં આવ ે અથવા તને ે

અમલી સવ�પ ન આવામા ં આવ,ે તો �ના �હતમા ં એ 

શરત �કૂાઈ હોય તનેે મામલો રદ કરવાનો અિધકાર 
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રહ�શ.ે 

મસઅલદ રરપ૬ : અગર  મા�લક �જુર� �ય 

તો �સુાકાત માટ� કરવામા ંઆવલે કરાર રદ બાતલ નહ� 

થાય, અન ેતનેી જગયા તનેા વારસદારો લશેે.  

મસઅલદ રરપ૭ : અગર  એ બાગ ક� �રૃોની 

સભંાળ રાખનાર �જુર� �ય, અન ે તનેી સાથ ે કરવામા ં

આવલે કરારમા ંએવી શરત ન હોય ક� એ પોત ેસભંાળ 

રાખશે, પાણી સ�ચશે-વી; તો તનેી જગયાએ તનેા 

વારસદારો કરાર �જુબ કામ કરશ.ે અને જો તઓે પોતે 

આ કામ ન કર� શક�, તો પગાર દઈ ન ેત ેકોઈન ેરોકશે. 
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પણ જો બનંમેાથંી કાઈં પણ ન કર�, તો હાક�મ ેશરઅ મર� 

ગએલા જણની િમલકતમાથંી પગારદારને રોક�ન ે કામ 

કરાવશ,ે અન ે � પાક ક� કમાણી હાિંસલ થશતે ે મા�લક 

અન ે �જુર� ગયલેા જણના વારસદારો વચચ ેતકસીમ 

કરશ.ે પણ જો મામલામા ંપહ�લથેી એવી શરત હતી ક� એ 

પોત ેસભંાળ રાખશ ેઅન ેસ�ચન વી.ન ેલગતા સવ� કામો 

સવહસતે કરશ ે તો એના મરણ પામવાથી મામલો 

રદબાતલ થઈ જશ.ે 

મસઅલદ રરપ૮ : અગર  �સુાકાતમા ં એવી 

સમ�ૂતી થાય ક� �રૂ��રૂા પાક અને તમામ નીપજ 
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મા�લકન ેમળશ,ે તો એ સમ�ૂતી બાિતલ છે, પણ છતા ં

હાિંસલ થએલી નીપજ ઉપર માત મા�લકનો જ હક રહ�શે, 

અન ેતમેા ંમહ�નત મ�ૂર� કરનારન ે(સ�ચન-સભંાળ માટ�) 

વતેન ક� ઉજરત માગંવાનો હક નહ� રહ�. 

 પણ જો �સુાકાતનો કરાર કોઈ બી� કારણસર 

બાિતલ થાય, તો પછ� મા�લક ઉપર ફરજ છે ક� મહ�નત 

મ�ૂર� કરનારને સામાનય સજંોગમા ં �ટ�ુ ં આપવામા ં

આવ�ુ ં હોય, તટે�ુ ં વતેન આપ.ે પણ જો સામાનય 

સજંોગમા ંઅપા� ુ ંમહ�નતા�ુ ંકરારમા ંજણાવવામા ંઆવલે 

મહ�નતાણા કરતા વધાર� હોય, અન ેએ પરને આ િવષે 
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�વૂર �ણ હોય, તો વ� ુઆપ�ુ ંલા�ઝમ નથી. 

મસઅલદ રરપ૯ : �ગુાર�સહ  એટલ ે ક� કોઈ 

શખસ પોતાની જમીન બી�ન ેસ�પ ેક� �થી તમેા ંવાવતેર 

કર�, અન ેતમેા ં� નીપજ થાય, તમેા ંબનંનેો હક હોય. આ 

મામલો �હ�ર ર�ત ે સહ�હ છે, પણ તનેે તકર કરવામા ં

એહતયેાત છે. અલબ�, ઉપરોકત હ�� ુહાિંસલ કરવા માટ� 

બી� પકારનો મામલો થાય તો કોઈ પણ ઈશકાલ િવના 

સહ�હ ગણાશ.ે �મક�, બનં ેપર અરસપરસ પોતાના કરજ 

વી. માટ� એ �જુબ �સુાલહેત અન ેસમાધાન કર�. અથવા 

બી� ર�ત એ ક� નવા ઉગી આવલેા ઝાડ ક� છોડમા ં
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ભાગીદાર થાય, અન ે પછ� ખડેનાર ક� વાવતેર કરનાર 

જમીનના મા�લક સાથ ે એવો કરાર કર� ક� એ ઝાડની 

સભંાળ અન ેત�ેુ ંસ�ચન વી. િન�કુત �દુત માટ� કરશે, ને 

ત ેમાટ� જમીનમાથંી થએલી નીપજની અડધી �કટમત �ટ�ુ ં

મહ�નતા�ુ ંલશેે. 
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�મને પોતાના માલમાથંી વાપરવાની મનાઈ છે 

મસઅલદ રર૬૦ : �  બાળક બાલીગ ન થ�ુ ં

હોય, તને ે શર�અત પમાણે તનેા ખાત ે ક� જમ ે રહ�લ 

માલમા ં વાપરવાનો હક નથી, અગરચ ે એ બાળક 

સમજદાર અન ેપીઢ હોય, અન ેએ માટ� વલીની ર�થી 

પણ કોઈ ફાયદો નથી. 

 પણ અ�કુ સજંોગો એવા છે ક� �મા ંનાબાલીગ 

બાળક�ુ ં માલ�ુ ં વાપર�ુ ં સહ�હ છે, �મક�, જયાર� એ 

ન�વી �કટમતની કોઈ વસ� ુ ખર�દ� યા વચે.ે એ િવષે 

મસઅલા ર૦૯૦મા ં્લુાસો થઈ ગયો છે. એવી જ ર�ત ે
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જો પોતાના માલમાથંી પોતાના સગાઓં અન ે �ુ�ંુબીઓ 

માટ� વસીયત કર�, �નો ્લુાસો મસઅલા ર૭૦૯ મા ં

અપાશ.ે 

 બાળા માટ� બાલીગ થવાની િનશાની એ છે ક� 

તનેા ચાદંના �હસાબ ે(કમર� ક�લનેડર) નવ વષર �રૂા ંથાય, 

અન ેબાળક માટ� તર િનશાનીઓ છે :- 

(૧) પટે નીચ ે શરમગાહની ઉપર �ડા વાળ 

ઉગવા. 

(ર) િવયર સખલન- (મની�ુ ંનીકળ�ુ)ં. 

(૩) ચાદંન ે �હસાબે ( કમર� ક�લનેડર) પદંર વષર 
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�રૂા થવા. 

મસઅલદ રર૬૧ : અગર ચહ�રા અન ેહ�ઠ ઉપર 

દાઢ� �છૂોના �ડા વાળ ઉગવા માડં�, તો અસભંવ નથી ક� 

ત ેપણ બાલીગ હોવાની િનશાની હોય. પણ છાતી ઉપર 

અન ે બગલની નીચ ે �ડા વાળ હોવા બાલીગ થવાની 

િનશાની નથી. એવી જ ર�ત ે અવાજ ભાર� થાય તો એ 

બાલીગ થયાની િનશાની નહ� ગણાય, િસવાય એ ક� 

ઈનસાનને પોતાન ેએ િનશાનીઓ દ�ખાતા ંબાલીગ હોવાની 

ખાતી થઈ �ય. 

મસઅલદ રર૬ર : �  શખસ દ�વાનો હોય, તનેે 
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પોતાના માલમા ંકોઈ અિધકાર હોતો નથી. એવી જ ર�ત ે

દ�વા�ળયાન ે તનેા ઉપર બાક� રહ�લ કરજને કારણ ે માલ 

ઉપર અિધકાર નથી. કારણ ક� તનેા ઉપર હાક�મ ેશરઅ 

તરફથી ��ુશ હોય છે. અલબ�, અગર એના લણેદારો 

ર� આપ ેતો ઉપયોગમા ંલઈ શકશ.ેઉપરાતં એ બવે�ુફ 

શખસ ક� � પોતાના માલનો વયથર ર�ત ે�ુવયરય કરતો હોય, 

ત ે વલીની ર� વગર પોતાના માલને વાપરવાનો હક 

ધરાવતો નથી. 

મસઅલદ રર૬૩ : �  શખસ અ�કુ �દવસે 

દ�વાનો અન ે અ�કુ �દવસ ે સાજો હોય, ત ે દ�વાનગીની 
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હાલતમા ં પોતાના માલમાથંી � કાઈં વાપર� તને સહ�હ 

નહ� ગણવામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ રર૬૪ : જયાર�  ઈનસાન બીમાર�ની 

હાલતમા ં મરણ પથાર�એ પડયો હોય, તયાર� પોતાના 

માલમાથંી પોતા માટ�, પોતાના �ુ�ંુબ, મહ�માનો માટ�, અન ે

બી� તમામ એવા કાય� માટ� ક� � ઈસરાફ તર�ક� ન 

ગણાતા હોય, પોતાની ઈચછા �જુબ વાપર� શક� છે. એવી 

જ ર�ત ેજો પોતાની િમલકત વચેી નાખ ેયા ભાડ� આપ,ે 

તો તમેા ંઈશકાલ નથી. 

 પરં� ુઅગર પોતાનો માલ કોઈન ેભટે�પે બરી 
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આપે, અથવા સામાનય �કટમત કરતા ંસસતી �કટમતે વચેી 

નાખ,ે તો જો આપલે ભટે યા �કટમતનો કર�લો ઘટાડો તનેા 

માલના તી� ભાગ (��ુસુ) �ટલો હોય યા એથી ઓછો 

હોય, તો જ એ વાપર�ુ ં સહ�હ લખેાશે, પણ જો તી� 

ભાગના માલ કરતા ંવધાર� હોય તો તનેા ંમાટ� 

વારસદારોની ર� મળેવવી જ�ર� છે.  અન ે જો એ 

વારસદારો રા� ન થાય, તો ��ુસુ કરતા �ટલો વધારો 

હોય તમેા ં કરવામા ં આવ�ે ુ તસર�ફ (વપરાશ)  બાિતલ 

છે. 
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વકાલતના એહકામ 

વકાલતનો અથર એ છે ક� � કાયર ઈનસાન પોતે 

��મ આપી શકતો હોય, �મક�, મામલો, સોદો, વગેર� ત ે

કાયરન ે ��મ આપવા માટ� બી� કોઈન ે નીમ.ે દા.ત. 

કોઈન ે વક�લ નીમ ે ક� પોતાવતી મકાન વચેી આપે, 

અથવા િનકાહ પડ� આપ.ે  

તો � શખસ બવે�ુફ અન ેસફ�હ હોય, તને ેઅગાઉ 

જણાવયા �જુબ પોતાના માલમા ં તસર�ફ (વપરાશ)નો  

હક હોતો નથી, પ�રણામ ેએ કોઈન ેવચેાણ માટ� વક�લ 

નહ� નીમી શક�. 
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મસઅલદ રર૬પ : વકાલતમાં સીગાનંો ઉચચાર 

લા�ઝમ નથી, બલક� અગર કોઈ ન ેજણાવી દએ ક� એને 

નીમયો છે, અન ેસામે પર સમ� �ય ક� વક�લ તર�ક� 

નીમાયો છે, અન ે તનેો સવીકાર કર� લીએ તો વકાલત 

સહ�હ છે, �મક�, વચેવા માટ� પોતાનો માલ કોઈન ે�પુરત 

કર�, અન ેસામે વાળો માલનો સવીકાર કર�, તો વકાલત 

સા�બત થયલે ગણાશ.ે 

મસઅલદ રર૬૬ : અગર  ઈનસાન કોઈ એવા 

શખસ ન ેવક�લ નીમ ે ક� � બી� શહ�રમા ંવસતો હોય, 

અન ેત ેબાદ તનેા માટ� વકાલતના�ુ ંમોકલ,ે તો અગર એ 
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શખસ ે મ�ૂંર રાખ�ુ ં હોય, તો વકાલત સહ�હ ગણાશે, 

અગરચ ેમોકલલે વકાલત ના�ુ ંમોડ�થી પહ�ચ.ે 

મસઅલદ રર૬૭ : વક�લ નીમનાર (�વુકક�લ) 

અન ેવક�લ થનાર, બનં ેમાટ� અ�લમદં હો�ુ ંજ�ર� છે, 

અન ેત ેમાટ� કોઈ દબાણને વશ થયા ન હોવા જોઈએ. 

સાથ ેસાથ ેવક�લ નીમનાર માટ� જ�ર� છે ક� બાલીગ હોવો 

જોઈએ, િસવાય એ કામો મા ંક� � સમજદાર અન ેતમીઝ 

ધારવ�ુ ંબાળક ��મ આપી શક�. 

મસઅલદ રર૬૮ :  � કામ ઈનસાન પોત ે ન 

કર� શકતો હોય, અથવા એ કામ શર�અતની �એ �એઝ 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2013 

ન હોય, ત ેમાટ� એ વક�લ નહ� થઈ શક�. દા.ત; � શખસ 

હજના એહરામમા ંહોય, તનેા માટ� િનકાહ પડ�ુ ં�એઝ ન 

હોવાથી. એ બી� તરફથી વક�લ બનીન ેિનકાહ નહ� પડ� 

શક�. 

મસઅલદ રર૬૯ : અગર  ઈનસાન કોઈ શખસન ે

તનેા તમામ કાય�ન ે��મ આપવા માટ� વક�લ નીમ ેતો 

એ વકાલત સહ�હ ગણાશે. પણ અગર અ�કુ કામોને 

��મ આપવાની વકાલત આપી એ કામોને ન�� ન કર�, 

તો વકાલત સહ�હ નથી. અલબ�, અગર કોઈ એક ન�� 

કર�લ કામ સ�પી તમેા વતરવા માટ� ઈખતીયાર આપ,ે 
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�મક�, વક�લ નીમ ેક� મકાન વચે ેઅથવા ભાડ� આપે, તો 

એ વકાલત સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ રર૭૦ : અગર  કોઈ શખસ વક�લને 

બરતરફ કર�, તો વક�લને તનેી �ણ થઈ �ય તયાર પછ� 

એ કોઈ કામ એના વતી ��મ નહ� આપી શક�, પણ 

એન ે �ણ થાય એથી પહ�લા ં �પુરત થએલ વકાલત 

�જુબ કામ ક�ુર હોય તો એ સહ�હ છે. 

મસઅલદ રર૭૧ :  વક�લ પોતાન ે વકાલત 

માથંી �કુત કર� શક� છે, અગરચ ે તને ે વક�લ નીમનાર 

હાજર ન હોય. 
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મસઅલદ રર૭ર : �  કામ માટ� વક�લને 

વકાલત આપવામા ંઆવી હોય, ત ેમાટ� એક વક�લ કોઈ 

બી� ને વક�લ નીમી શકતો નથી, પણ વક�લ નીમનાર� 

જો ર� આપી હોય ક� બી�ન ે વક�લ નીમે, તો � 

પકારની ર� આપી હોય તે �જુબ અમલ કરશ.ે તો જો 

નીમનાર� ક�ુ ં હોય ક� મારા માટ� કોઈ બીજો વક�લ 

નીમીઆપ, તો એ �વુકક�લ ( વક�લ નીમનાર) વતી 

વક�લની િનમ�કૂ કર� શકશ.ે પોતા વતી નહ�. 

મસઅલદ રર૭૩ : અગર  વક�લ વકાલત 

આપનારની ર�થી તનેા વતી બીજો વક�લ નીમી આપે, 
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તો એ (પહ�લો) વક�લ બી� વક�લન ેબરતરફ નહ� કર� 

શક�. એવીજ ર�ત ે પહ�લા વક�લના મર� જવાથી, યા 

બરતરફ થઈ જવાથી, બી� વક�લની વકાલત બાિતલ 

નહ� થાય. 

મસઅલદ રર૭૪ : અગર  વકાલત આપનાર 

કોઈ વક�લને ર� આપ ે ક� એ પોતાના વતી કોઈ ને 

વક�લ બનાવે, તો એ બી� વક�લને, વકાલત આપનાર 

અન ેપહ�લો વક�લ, બનં ેબરતરફ કર� શક� છે. અન ેજો 

પહ�લો વક�લ મરણ પામે તો બી� વક�લની વકાલત 

બાિતલ થઈ જશ.ે 
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મસઅલદ રર૭પ :  અગર કોઈ શખસ એક થી 

વ� ુ વ�કલો નીમ ે અને દર�કન ે વય�કતગત ર�તે કાયર 

��મ આપવાની વકાલત આપે, તો દર�ક વક�લ 

વકાલત �જુબ અમલ કર� શકશ,ે અન ેતમેાથંી કોઈ એક 

ના મરણથી બાક�નાઓની વકાલત રદ નહ� થાય, પણ 

જો એમ ક�ુ ં હોય ક� એ સવ� વ�કલો સાથ ે રહ�ન ે કાયર 

��મ આપે, તો કોઈને પણ વય�કતગત ર�તે કામ ��મ 

આપવાનો હક નહ� રહ�. અન ેજો તમેાથંી કોઈ પણ એક 

વક�લ �જુર� �ય તો બાક� રહ�લાઓની વકાલત બાિતલ 

ગણાશ.ે 
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મસઅલદ રર૭૬ : વક�લ  અથવા વક�લ 

નીમનાર જો મરણ પામે, તો વકાલત બાિતલ થઈ �ય 

છે. એવીજ ર�તે � ખાસ વસ� ુ��મ આપવાની વકાલત 

હોય ત ે ના�દૂ થઈ �ય, �મક�, ધ�ટા,ં બકરા ં વચેવા 

આ્યા હોય, એ મર� �ય તો વકાલત બાિતલ થઈ 

ગણાશ.ે ઉપરાતં વકાલત આપનાર અને વક�લ, બ ેમાથંી 

કોઈપણ એક હમંશે માટ� દ�વાનો અથવા બહેોશ થઈ 

�ય, તો વકાલત બાિતલ થઈ જશ.ે પણ જો પસગંોપાત 

દ�વાનગી ક� બહેોશી રહ�તી હોય, તો એ �સથિતમા ંયા સા� 

હોવાની �સથિતમા ંવકાલત બાિતલ થવા િવષ ેઈશકાલ છે. 
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મસઅલદ રર૭૭ : અગર  કોઈ શખસ બી� ને 

વક�લ નીમ ે અન ે એ કાયર ��મ આપવા બદલ કાઈં 

વળતર ન�� કર�, તો એ કામ ��મ અપાયાબાદ ન�� 

કર�લ વળતર આપ�ુ ંલા�ઝમ છે. 

મસઅલદ રર૭૮ : અગર  વક�લ પોતાના 

કબ�મા ંરહ�લ માલની સરખી �હફાઝતમા ંકોઈ કોતાહ� ન 

કર�, અન ેએને આપવામા ંઆવલેી ર� િસવાય કોઈ બી� 

ર�ત ેએ માલન ેઉયોગમા ંન લીધો હોય ત ેછતા ંજો એ 

માલ યોગા�યુોગ �મુ ક� ના�દૂ થઈ �ય, તો વક�લ 

ઉપર જ�ર� નથી ક� તનેા બદલામા ંકાઈં આપ.ે 
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મસઅલદ રર૭૯ : અગર  વક�લ પોતાના  

કબ�મા ં રહ�લ માલની સરખી �હફાઝત ન કર�, અથવા 

આપવામા ં આવલેી ર� િસવાય કોઈ બી� ઉપયોગમા ં

લીએ, અને  એ માલ �મુ ક� ના�દૂ થાય, તો એ વક�લ 

જવાબદાર ગણાશે. દા.ત; � �લબાસ એને વ�ચવા માટ� 

આ્�ુ ં હોય, ત ે એ પહ�ર� લીએ , અને એન ે પ�રણામ ે

લીબાસમા ં કોઈ એબ ક� ખામી ઉતપ� ૂ  થાય, તો એના 

બદલામા ંદ��ુ ંજ�ર� છે.  

મસઅલદ રર૮૦ : અગર વક�લન ેમાલમા �વા 

ઉપયોગની ર� હોય, ત ે િસવાયનો ઉપયોગ કર�, �મક�, 
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વ�ચવા માટ� આપ�ેુ ં �લબાસ પહ�ર� લીએ, અન ેત ેબાદ 

ર� �જુબ તનેો ઉપયોગ લીએ, તો એ ઉપયોગ (�ના 

માટ� ર� આપલે હતી ત)ે સહ�હ ગણાશ.ે 
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ઉધાર આપવાના અને લવેાના એહકામ 

 મોઅમીન ભાઈઓને, તમેા ંખાસ કર� હાજતમદંોને 

કરજ આપ�ુ ં �સુતહબ છે, અન ે ત ે માટ� હદ�સોમા ં ધણી 

સીફા�રશ થઈ છે. 

 હઝરત ર�લૂે ્દુા સલલલલાહો અલયહ� વ 

આલહે� વસલલમથી  �રવાયત થઈ છે � શખસ પોતાના 

�સુલમાન ભાઈને કરજ આપ ેછે  તનેા માલમા ં ્દુા 

વધારો કર� આપ ેછે, અન ેતનેા ઉપર ફ�રશતાઓ રહ�મત 

મોકલ ેછે. અન ે� શખસ પોતાના કઝરદાર સાથ ેનમતાથી 

વત� છે, ત ેવગર �હસાબ ેઅને  ઘણી ઝડપથી �લૂ ે િસરાત 
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ઉપરથી પસાર થશ.ે અન ે� શખસ માગંનાર �સુલમાન 

ભાઈન ેકઝર ન આપે, તનેા ઉપર બ�ેહશત હરામ થાઈ છે. 

મસઅલદ રર૮૧ : કરજ  માટ� કોઈ સીગોના 

ઉચચારની જ�રત નથી. બલક� અગર કોઈ વસ� ુકરજ�પે 

કોઈન ે આપે, અન ે લનેાર એજ િનયયતની તનેો સવીકાર 

કર�, તો એ સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ રર૮ર : જયાર�  કરજદાર કરજની 

રકમ અદા કર�, તયાર� લણેદાર� એ સવીકાર� લવેી જોઈએ. 

પણ નો રકમની અદાયગી માટ� લણેદાર અથવા બનંે 

તરફથી કોઈ �દુત ન�� થઈ હોય, તે એવા સજંોગમા ં
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લણેદાર �દુત તમામ થયા પહ�લા રકમ સવીકારવા માટ� 

મનાઈ કર� શકશે. 

મસઅલદ રર૮૩ :  અગર કરજના સીગામા ંક� 

કરારમા ંભરપાઈ માટ� �દુત ન�� થઈ હોય, તો અગર એ 

�દુત કરજદારના પસતાવથી યા બનંનેી દરખાસતથી થઈ 

હોય, તો લણેદાર �દુત �રૂ� થાય એથી પહ�લા ંભરપાઈ 

માટ� માગંણી નહ� કર� શક�. પણ જો એ �દુત લણેદાર� 

ન�� કર� હોય, અથવા ભરપાઈ િવષ ેસદંતર કોઈ �દુત 

િન�કુત ન થઈ હોય તો લણેદાર ચાહ� તયાર� ભરપાઈ માટ� 

માગંણી કર� શક� છે. 
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મસઅલદ રર૮૪ : અગર લણેદાર પોતા�ુ ંલ�ેુ ં

માગેં, અન ે કરજદાર ભરપાઈ કરવાની શ�કત ધરાવતો 

હોય, તો તરતજ ભરપાઈ કર� દ��ુ ંજોઈએ અન ેજો તમેા ં

ઢ�લ કર� તો એ �નુહેગાર થશ.ે 

મસઅલદ રર૮પ : અગર  કરજદાર પોતાના 

રહ�વાના મકાન અન ે બી� જ�ર�આતની સામગીઓ 

િસવાય કાઈં ધરાવતો ન હોય, એવી સામગીઓ ક� � 

િવના એ �શુક�લીમા ં�કૂાઈ જતો હોય, તો એવા સજંોગમા ં

લણેદાર તકાજો નહ� કર� શક�, બલક� એન ે એટલી વાર 

સબર કર�ુ ં જોઈએ ક� �થી કરજદાર લ�ેુ ં ભરપાઈ કર� 
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શક�. 

મસઅલદ રર૮૬ : �  કરજદાર પોતા�ુ ં કરજ 

અદા ન કર� શકતો હોય, પણ એ પોતાની લાયકાત 

�જુબ કમાણી કરવા સશકત હોય, તો એહતીયાત ેવા�જબ 

એ છે ક� કમાણી કર�ન ેલ�ેુ ંભરાઈ કર� આપ.ે ખાસ કર�ને 

જો એ આસાનીથી કમાણી કર� શકતો હોય. યા એ 

ધધંાદાર� હોય, તો ત ે�જુબ વતર�ુ ંએના માટ� વા�જબ છે. 

મસઅલદ રર૮૭ : � માણસ પોતાના લણેદારને 

પામી શકતો ન હોય, અન ે ભિવપયમા ં તનેી યા તનેી 

વારસદારોની �લુાકાતની આશા ક� ઉમદે ધરાવતો ન 
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હોય, તો એવા સજંોગમા ંએ લણેદાર વતી લણેાની રકમ 

કોઈ ફક�રન ે આપી દ�એ , અન ે એહતીયાતની �એ તમે 

કરવા પથમ હાક�મ ેશરઅની ર� મળેવે. અન ેજો એનો 

લણેદાર સયૈદ ન હોય, તો એ એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� 

એ�ુ ંલ�ેુ ંસયૈદ ફક�રન ેન આપ.ે 

 પણ જો એવી ઉમદે હોય ક� લણેદાર યા તનેા 

વારસદારોન ે મળ� શકશે, તો તે માટ� ઈનતઝેાર કર�ુ ં

જોઈએ, અન ે તનેી શોધ કરવી જોઈએ. અન ે જો એ ન 

મળે તો વિસયત કર� ક� અગર એ મરણ પામે અને 

લણેદાર યા તનેા વારસદારો ઉપ�સથત થાય, તો તનેા 
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માલ માથંી એ લ�ેુ ંભરપાઈ કરવામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ રર૮૮ : અગર  મરણ પામનારના 

માલમા ંફકત દફનના વા�જબ ખચર અને કરજની રકમ 

કરતા ં વ� ુ ન હોય, તો એ કામમા ં જ માલનો ઉપયોગ 

કરવામા ંઆવશે. અન ેવાર�સોન ેકાઈં નહ� મળે. 

મસઅલદ રર૮૯ : અગર  કોઈ શખસ ના�ુ,ં 

સો�ુ,ં યા ચાદં� કરજ �પ ેલીએ, અન ેઆગળ જતાં તનેી 

�કટમત ધટ� �ય, તો � પમાણમા ં કરજ લી�ુ ં હોય તે 

પમાણમા ં પા� ં આપ ે તો કાફ� ગણાશે, અન ે જો તનેી 

�કટમત વધી ગઈ હોય, તો લા�ઝમ છે ક� � પમાણમા ંલી� ુ



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2029 

હ� ુ ં એજ પમાણમા ં પા� ં આપ.ે પણ બનં ે સજંોગમા ં

લણેદાર અન ેકરજદાર એ િસવાયની સમ�ૂતી ઉપર ર� 

મદં હોય, તો તમેા ંઈશકાલ નથી. 

મસઅલદ રર૯૦ : � માલ કરજ �પ ે લવેામા ં

આવયો હોય, ત ે માલ અગર સલામત રહો હોય, અન ે

લણેદાર� પા� ં માગેં તો એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� 

કરજદાર એ જ માલ પાછો આપ.ે 

મઅસલદ રર૯૧ : � શખસ કરજ આપતી વળેા 

શરત કર� ક� ભરપાઈ વળેા વ� ુ લશેે, �મક�, એક મણ 

ધ�ના બદલામા ંએક મણ અન ેપાચં શરે માગેં, અથવા 
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દસ �ડા સામે અ�ગયાર માગેં, તો એ વયાજ અન ેહરામ 

ગણાશે, બલક� જો એવી શરત કર� ક� કરજદાર કરજ 

ઉપરાતં તનેા માટ� કોઈ કામ ��મ આપે, અથવા � 

કરજ લી�ુ ંછે, તનેી ભરપાઈ વળેા કોઈ બી� વસ� ુઅ�કુ 

પમાણમા ંદ�શે, �મક�, એવી શરત કર� ક� એક �મુાન કરજ 

ભરપાઈ કરતી વળેા સાથ ેએક બાકસ આપશે, તો એ પણ 

વયાજ અન ેહરામ ગણાશે, ઉપરાતં, જો એવી શરત કર� ક� 

� વસ� ુકરજ �પ ેઆપી છે, ત ેભરપાઈ વળેા બી� ખાસ 

સવ�પમા ંઆપશે, �મક�, કા�ુ ંસો�ુ ંકરજ �પ ેઆપી શરત 

કર� ક� ભરપાઈ વળેા ધડ��ુ ં સો�ુ ં આપશે, તો એ પણ 
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વયાજ અન ેહરામ છે. 

 પણ જો કોઈપણ શરત િવના પોત ેકરજદાર કરજ 

કરતા વ� ુભરપાઈ કર�, તો તમેા ંઈશકાલ નથી, બલક� તમે 

કર�ુ ં�સુતહબ છે. 

મસઅલદ રર૯ર : વયાજ આપ�ુ,ં વયાજ લવેાની 

�મ હરામ છે અન ેઅગર કોઈ શખસ વયાજ સામે કરજ 

ઉપાડ� તો અગરચ ે�હ�ર ર�ત ેએ માલનો ધણી થઈ �ય 

છે, પણ બહેતર છે ક� એ માલન ેઉપયોગમા ંન લીએ. પણ 

જો એવી �રુત હોય ક� વયાજની સમ�ૂતી ન હોવા છતા ં

કરજદ�નાર રા� હતો ક� કરજદાર� નાણાનો ઉપયોગ કર�, 
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તો પછ� કોઈ પણ ઈશકાલ િવના એ ઉપયોગ કર� શકશ.ે 

મસઅલદ રર૯૩ : અગર  કોઈ શખસ ઘ� યા 

એવી વસ� ુવયાજવાળા કરજ �પ ેલીએ અન ેવાવતેર કર� 

તો �હ�ર એ છે ક� તમેાથંી હાિંસલ કર�લા પાકનો એ 

મા�લક છે. અગરચ ેબહ�તર છે એ પાક ઉપર કોઈ �તનો 

તસર�ફ (વપરાશ) ન કર�. 

મસઅલદ રર૯૪ : અગર  કોઈ શખસ �લબાસ 

ખર�દ�, અન ે ત ે બાદ વ�ચનાર � વયાજનો પસૈો યા એ 

હલાલ ના�ુ ં ક� �મા ં વયાજ�ુ ં ભળેસળે હોય. �કટમત �પે 

આપ ેતો એ �લબાસ�ુ ંપહ�ર�ુ ંઅન ેએ સાથ ેનમાઝ પડવી 
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�એઝ છે, પણ જો વ�ચનારને એમ કહ� ક� આ કપ�ુ ં�ુ ંઆ 

નાણાથંી ખર�દ� રહો � ં તો એ કપ�ુ ં કહ�ર�ુ ં હરામ છે, 

તવેા કપડામંા ંનમાઝ પડવા સબંધંી � �ુકમ છે ત ેનમાઝ 

પડનારના �લબાસના પકરણમા ંબયાન થઈ �કૂયો છે. 

મસઅલદ રર૯પ : અગર  કોઈ શખસ વપેાર�ને 

કોઈ રકમ કરજ�પે આપીને કહ� ક� બી� શહ�રમા ં તનેી 

પાસથેી ઓછ� રકમ વ�લૂ કરશ,ે તો તમેા ં વાધંો નથી 

અન ેએન ે“સરફએ બરાઅત” કહ�વાય છે. 

મસઅલદ રર૯૬ : અગર  ઈનસાન કોઈ શખસન ે

એક રકમ એ શરત ે આપ ે ક� અ�કુ �દવસો બાદ બી� 
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શહ�રમા ંએથી વ� ુવ�લૂ કરશ,ે �મક� નવસો ન�ેુ ં�મુાન 

દઈન ેદસ �દવસ બાદ બી� સથળે હ�ર �મુાન વ�લૂ 

કરશ,ે તો જો એ ના�ુ ં સોના ચાદં�થી બન�ેુ ં હોય, તો 

વયાજ હરામ ગણાશ.ે પણ જો વ� ુ વ�લૂ કરનાર એ 

વધારના �કુાબલામા ંકોઈ જણસ આપ ેઅથવા કોઈ કાયર 

��મ આપે, તો પછ� તમેા ંકોઈ વાધંો નથી. અન ેજો એ 

નાણા ં ગણતર� ચલણી નોટો �પે હોય તો વધાર� 

વ�લૂવામા ંવાધંો નથી. અલબ�, અગર કોઈએ ચલણી 

ના�ુ ંકરજ �પે આપ ેઅને વ� ુવ�લૂ કરવાની શરત �કૂ�, 

તો એ હરામ છે, અથવા જો ઉધારનો સોદો કર�, અને 
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આપ�ેુ ંતમેજ વ�લૂ કર��ુ ંજણસ એક જ પકાર�ુ ંહોય, 

તો આવા સજંોગમા ં સોદો સહ�હ હો�ુ ં ઈશકાલથી ખાલી 

નથી. 

મસઅલદ રર૯૭ : અગર કોઈ લણેદાર પોતા�ુ ં

કરજ ક� � સોના, ચાદં� યા માપતોલની વસ� ુન હોય, 

તને ે કરજદાર પાસ ે યા બી� કોઈ શખસ પાસ ે ઓછ� 

�કટમત ેવ�ચી, તનેી રોકડ �કટમત વ�લૂ કરવા માગેં તો તમે 

કર� શક� છે. એ �હસાબ ે વતરમાન કાળમા ં વચનપતો, 

�ૂડં�ઓ ક� � કરજદાર પાસથેી લણેદારો લીએ છે, તને ે

બનેકમા ંયા કોઈ બી� પાસે પોતાના લણેા કરતા ઓછ� 
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�કટમત ેવ�ચીન ેબાક� રકમ રોકડ વ�લૂ કર� શક� છે; કારણ 

ક� ચલણી નોટોનો મામલો માપતોલથી થતો નથી. 
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હવાલાના એહકામ 

મસઅલદ રર૯૮ : અગર  કોઈ શખસ પોતાના 

લણેદારન ેહવાલો આપે ક� એ�ુ ંલ�ેુ ંબી� કોઈ પાસથેી 

વ�લૂ કર�, અન ે લણેદાર એ મ�ૂંર રાખે, જો હવાલા 

માટ�ની � શરતો આગળ જતા ં જણાવવામા ં આવશ ે તે 

�રૂ� જઈ �ય, તો �ન ેનામ ેહવાલો થાય એ કરજદાર 

ગણાશ.ે તયાર બાદ લણેદાર પોતા�ુ ંલ�ેુ ંઅસલ દાવદેાર 

પાસથેી નહ� માગંી શક�. 

મસઅલદ રર૯૯ : કરજદાર, લણેદાર અન ે�ને 

નામ ેહવાલો દ�વામા ંઆવે, એ તણયે�ુ ંબાલીગ, આક�લ 
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હો�ુ ંજ�ર� છે, અન ેત ેમાટ� કોઈ દબાણ થયો ન હોવો 

જોઈએ. એવી જ ર�ત ેએમા ંકોઈસફ�હ એટલ ેક� એવો �ખૂર 

ન હોવો જોઈએ ક� � પોતાના માલન ેવડેફ� નાખતો હોય, 

ઉપરાતં જ�ર� છે ક� કરજદાર અન ેલણેદાર દ�વા�ળયો ન 

હોય, અલબ�, અગર �ન ેનામ ેહવાલો દ�વાતો હોય તે 

કરજ�કુત હોય, તો હવાલો આપનાર દ�વા�ળયો હોય તો 

તમેા ંઈશકાલ નથી. 

મસઅલદ ર૩૦૦ : અગર  �ના નામે હવાલો 

દ�વાઈ રહો હોય તનેા ઉપર હવાલો આપનાર�ુ ંકરજ ન 

હોય, તો જો એ મ�ૂંર ન કર� તો હવાલો સહ�હ નહ� 
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ગણાય. એવી જ ર�ત ેહવાલો આપનાર�ુ ં� વસ��ુુ ંકરજ 

હોય, તે  િસવાય કોઈ બી� વસ�નુો હવાલો આવે તો 

હવાલો લનેાર માનય ન રાખે તો સહ�હ નહ� ગણાય.�મક� 

જવ�ુ ંકરજ હોય અન ેઘ� વ�લૂ કરવાનો હવાલો આપે, 

તો એ સહ�હ નથી. બલક� દર�ક સજંોગમા ં�ન ેનામે હવાલો 

દ�વાનો હોય તનેી મ�ૂંર� લવેી જોઈએ, નહ�તર એ સહ�હ 

નથી. 

મસઅલદ ર૩૦૧ : �  સમય ે ઈનસાન હવાલો 

આપી રહો હોય, તયાર� વાસતવમા ંકરજવાન હોવો જોઈએ, 

એટલ ેક� અગર કોઈ કરજ લવેાનો ઈરાદો ધરાવતો હોય, 
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તો જયા ં�ધુી કરજ ન લીએ, તયા ં�ધુી થનાર લણેદારને 

કહ� નહ� શક� ક� ફલાણાના નામ ેહવાલો આ�ુ ં�.ં 

મસઅલદ ર૩૦ર : હવાલામાં  માલનો પકાર, 

અન ે ત�ેુ ં પમાણ ન�� હો�ુ ં જ�ર� છે, તો અગર કોઈ 

શખસ ઉપર દસ મણ ઘ� અન ેદસ �મુાન રોકડા�ુ ંકરજ 

હોય, અન ેએ લણેદારન ેકહ� ક� બમેાથંી એક વસ� ુફલાણા 

પાસથેી લઈ લજેો, અન ેએ વસ� ુન�� ન કર� તો હવાલો 

�ુરસત નહ� ગણાય. 

મસઅલદ ર૩૦૩ : અગર કરજ ન�� હોય, પણ 

હવાલો દ�તી વળેા લણેદાર અન ેકરજદાર ત�ેુ ંપમાણ ક� 
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તનેા પકારની મા�હતી ન હોય, તો હવાલો સહ�હ ગણાશે. 

�મક�, એ લણેાની ન�ધ ચોપડામા ંહોય, અન ેચોપડામા ં

જોયા પહ�લા ંહવાલો સહ�હ ગણાશ.ે �મક�, એ લણેાની 

ન�ધ ચોપડામા ંજોઈ કરજ�ુ ંપમાણ લણેદારને જણાવે, તો 

હવાલો સહ�હ છે. 

મસઅલદ ર૩૦૪ : લણેદારને  હક છે ક� હવાલો 

મ�ૂંર ન કર�, અગરચ ે�ને નામે હવાલો હોય એ શખસ 

પસૈાદાર હોય, અન ેહવાલા �જુબ ભરપાઈ કર� દ�વામા ં

કોતાહ� ન કરતો હોય. 

મસઅલદ ર૩૦પ : અગર  � શખસન ે નામે 
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હવાલો અપાતો હોય, ત ે હવાલો દ�નારનો કરજદાર ન 

હોય, અન ે હવાલો સવીકાર� લીએ, તો હવાલો ભરપાઈ 

કરવા પહ�લા ં પણ હવાલો દ�નાર પાસથેી હવાલા પટે� 

અ�કુ રકમ માગંી શક� છે, પણ � લણેાનો હવાલો તનેે 

આપવામા ંઆવયો હોય, તનેી �દુત હ� �રૂ� ન થઈ હોય, 

તો �દુત �રૂ� થયા પહ�લા ંએ હવાલા દ�નાર પાસથેી કાઈં 

માગંી શકશ ેનહ�, અગર� પોત ેભરપાઈ કર� ��ૂો હોય. 

એવી જ ર�ત ે જો લણેદાર� પોતાના કરજ કરતા ઓછ� 

રકમની સમ�ૂતી કર� હોય, તો એ હવાલો દ�નાર પાસથેી 

માત એટલી જ રકમ માગંી શકશ.ે 
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મસઅલદ ર૩૦૬ : હવાલો  જયાર� સવ� શરતો 

સાથ ેતયૈાર થાય, ત ેબાદ હવાલો આપનાર અન ેહવાલો 

સવીકારનાર એ હવાલાન ેરદબાતલ નહ� કર� શક�. 

 અન ે હવાલો આપતી વળેા હવાલો લનેાર જો 

ફક�ર ન હોય, પણ આગળ જતા ંનાદાર, ફક�ર થઈ �ય, 

તો લણેદાર પણ એ હવાલાને રદ નહ� કર� શક�. અને 

અગર હવાલો લતેી વળેા એ ફક�ર હોય, અન ેલણેદારને 

તનેી ફક�ર�ની �ણ હોય, તો પણ હવાલો તયૈાર થઈ 

ગયા બાદ તનેે રદ નહ� કર� શક�. પણ જો લણેદારન ેતનેા 

ફક�ર હોવાની ખબર ન હોય, અન ે પછ�થી તનેે �ણ 
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થાય, તો અગર હ�ુ �ધુી એ માલદાર ન થયો હોય, તો 

લણેદારન ે હક છે ક� એ હવાલો રદ કરાર દઈ હવાલા 

દ�નાર પાસથેી લ�ેુ ં વ�લૂ કર�, પણ જો હવાલો લનેાર 

માલદાર થઈ ગયો હોય, તો હવાલાને રદ કર� શકાય ક� 

નહ�, ત ેમા�મૂ નથી.  

મસઅલદ ર૩૦૭ : અગર  કરજદાર, લણેદાર 

અન ેહવાલો સવીકારનાર, અથવા તમેાથંી કોઈ પણ એક 

પોતા માટ� હવાલાન ેરદ કરવાનો અિધકાર શરત�પ ે�કૂ�, 

તો પછ� � ર�ત ેકરાર થયો હોય, ત ે�જુબ હવાલાન ેરદ 

કર� શકશ.ે 
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મસઅલદ ર૩૦૮ : અગર  હવાલો દ�નાર પોતે 

લણેદાર�ુ ંલ�ેુ ં�કૂવી દ�એ, તો �ન ેનામ ેહવાલો દ�ધો 

હતો અન ે �ના ઉપર એ�ુ ં કરજ પણ હ� ુ,ં ત ે પાસથેી 

લણેદારન ે � આ્�ુ ં હ� ુ ં ત ે પરત મળેવી શક� છે, પણ 

તમેા ંશરત એ ક� હવાલો સવીકારનાર� એવી િવનતંી કર�લી 

હોય, પણ જો એવી િવનતંી ન કર�લી હોય, અથવા એ 

હવાલો લનેાર તનેો કરજવાન ન હોય, તો તનેી પાસથેી 

કોઈ વસ� ુમાગંી નહ� શક�. 
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ગીરવી રાખવાના એહકામ 

મસઅલદ ર૩૦૯ : ‘ર�હન’ એટલ ે ગીરો, એને 

કહ�વાય ક� ઈનસાન કોઈ પાસ ેકરજ સામે, યા કોઈ એવા 

માલ સામ ેક� �ની �ઝમમદેાર� એન ેશીર� હોય, કોઈ માલ 

�કૂ�; ક� �થી અગર એ લ�ેુ ંયા માલ અદા ન થાય તો એ 

માલમાથંી ત�ેુ ંઅવજે હાિંસલ કર� શક�. 

મસઅલદ ર૩૧૦ : ગીરો  માટ� સીગાનો ઉચચાર 

જ�ર� નથી, અગર ગીરો �કૂનાર માલન ે એ િનયયતથી 

ગીરો લનેાર પાસ ે�કૂ�, અન ેલનેાર પણ એજ ઈરાદ� તનેો 

સવીકાર કર� લીએ, તો ગીરો સહ�હ ગણાશે. 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2047 

મસઅલદ ર૩૧૧ : ગીરો  �કૂનાર અન ે લનેાર 

બનં ે માટ� બાલીગ, આક�લ હો�ુ ં જ�ર� છે, અન ે એ 

મામલામા ં કોઈ દબાણને વશ ન થયા હોવા જોઈએ. 

ઉપરાતં ગીરો �કૂનાર દ�વા�ળયો યા સફ�હ ન હોવો 

જોઈએ (એ બનંનેા અથર મસઅલા રર૬રમા ંસમ�વવામા ં

આવયા છે) અગર દ�વા�ળયો હોય, પણ � માલ ગીરવે 

�કૂતો હોય તે એનો માલ ન હોય, યા એવો માલ ન હોય 

ક� �મા ંતસર�ફ (વપરાશ) કરવાથી તને ેરોકવામા ંઆવયો 

હોય, તો કોઈ વાધંો નથી. 

મસઅલદ ર૩૧ર : ઈનસાન  માત એ જ માલને 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2048 

ગીરો રાખી શક� છે ક� �નો ઉપયોગ, વહ�વટ વી. શર�અત 

�જુબ �એઝ હોય. અન ે અગર પારકા માલન ે તનેા 

મા�લકન ેર�થી ગીરો �કૂ� તો એ સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૩૧૩ : � વસ� ુગીરો �કૂાય ત ેમાટ� 

શરત છે ક� ત�ેુ ં ખર�દ,વચેાણ શર�અત પમાણે સહ�હ 

હોય, અગર કોઈ શખસ દા� યા એવી �તની વસ� ુગીરો 

�કૂ� તો એ સહ�હ નહ� ગણાય. 

મસઅલદ ર૩૧૪ : ગીરો  �કૂ�લી વસ�મુાથંી � 

કાઈં નફો ક� ફાયદો થાય, ત ેવસ�નુા મા�લકની િમલક�યત 

ગણાશે, ચાહ� એ મા�લક ગીરો �કૂનાર પોત ેહોય, યા કોઈ 
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બીજો શખસ હોય. 

મસઅલદ ર૩૧પ : ગીરો  રાખનાર શખસન ેહક 

નથી ક� તનેી પાસે ગીરો રાખલેી વસ� ુ તનેા મા�લકની 

ર� વગર કોઈ બી�ની મા�લક�મા ં ભટે�પે યા વચેીને 

આપે; ચાહ� એ વસ�નુો મા�લક પોત ેગીરો �કૂનાર હોય, 

યા કોઈ બીજો શખસ હોય, તનેી ર� લવેાની જ�રત છે, 

અન ેઅગર ભટે�પે આપી યા વચેી નાખીને પછ�થી ર� 

મળેવી લીએ તો વાધંો નથી. 

મસઅલદ ર૩૧૬ : અગર  ગીરો રાખનાર શખસ 

પોતા પાસ ેગીરવે પડ�લી વસ� ુતનેા મા�લકની સમંિંતથી 
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વચેી નાખે, તો તમેાથંી હાિંસલ થએલ રોકડ નાણા માલની 

�મ ગીરવી નહ� ગણાય. એવી જ ર�તે જો ધણીની ર� 

વગર વચેી નાખં ેઅન ેપછ�થી તનેી સમંિંત મળેવી લીએ, 

તો પણ રોકડ ના�ુ ંગીરવી નહ� ગણાય. 

 પણ જો ગીરો �કૂનાર શખસ ગીરો લનેારની 

ર�થી એ શરત ેવચે ેક� તનેા બદલામા ં� મળશ ેએ પણ 

ગીરો રહ�શે, તો પછ� એ �જુબ વતર� ુ જ�ર� રહ�શે, 

નહ�તર એ મામલો બાિતલ ગણાશે, િસવાય ક� ગીરો 

લનેાર� ર� આપી હોય. 

મસઅલદ ર૩૧૭ : જયાર�  કરજ અદા કરવાનો 
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સમય પાક� ગયો હોય, અન ેલણેદાર માગંણી કર�, પણ 

કરજ અદા ન કર�, તો લણેદાર પોતા પાસ ેકરજદારની  

પડ�લી ગીરવી વસ� ુવચેીને �ટ�ુ ંલ�ેુ ંહોય ત ેવ�લૂ કર� 

શકશ,ે પણ તમેા ં શરત એ છે ક� લણેદારન ે તમે કરવા 

માટ� કરજદાર� પહ�લથેી વકાલત સ�પી હોય. 

 અન ે જો પહ�લથેી વકાલત આપી ન હોય, તો 

લા�ઝમ છે ક� પથમ કરજદારની ર� મળેવ,ે અન ેજો એ 

કરજદારનો ભટેો ન થતો હોય, અથવા એન ેશોધ�ુ ં�શુક�લ 

હોય, તો હાક�મ ે શરઅની ર� લઈન ે ગીરવી વસ�નુે 

વહ�ચશે, અન ેપોતા�ુ ંલ�ેુ ંવ�લૂ કરશ.ે 
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 અલબ�, દર�કમા ં સજંોગમા ં લ�ેુ ં વ�લૂ કયાર 

બાદ � વધારો રહ� તનેો હક કરજદારનો છે, માટ� તનેે 

�પુરત કર� દ��ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ર૩૧૮ : અગર  કરજદાર પાસે 

પોતાના રહ�વાના મકાન અને જ�ર�આતની ઘર સામગી 

િસવાય કાઈં ન હોય, તો એવા સજંોગમા ંલણેદાર પોતા�ુ ં

લ�ેુ ં તનેી પાસથેી તલબ નહ� કર� શક�. પણ જો એ 

કરજદાર� તનેી પાસ ે ગીરવ ે માલ રાખયો હોય,ચાહ� એ 

માલ મકાન અન ેતનેી સામગીઓ �પે હોય. લણેદાર ત�ેુ ં

વચેાણ કર� પોતા�ુ ંલ�ેુ ંવ�લૂ કર� શકશ.ે 
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�મીન થવાના એહકામ 

મસઅલદ ર૩૧૯ : જયાર�  ઈનસાન કોઈ�ુ ંકરજ 

અદા કરવા માટ� �મીનગીર� લવેા તયૈાર થાય, તયાર� 

તનેા માટ� શરત છે ક� લણેદારને ગમે તે ભાષાના સપપટ 

શબદોમા, યા અમલ�પે, ખાતી આપે ક� એ �મીન થયો છે 

અન ેકરજ અદા કર� આપશ.ે સાથ ેસાથે લણેદારની પણ 

ર�મદં� હોવી જોઈએ. અલબ�, કરજદારની ર�મદં�ની 

શરત નથી. 

મસઅલદ ર૩ર૦ : �મીન  અન ે લણેદાર બનં ે

બાલીગ અને આક�લ હોવા જોઈએ, અન ેકોઈએ એમના 
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ઉપર દબાણ કોઈએ ક�ુર ન હો�ુ ંજોઈએ. ઉપરાતં, જ�ર� 

છે ક� તઓે સફ�હ ન હોય, એટલ ેક� બવે�ુફ�થી પોતાનો 

માલ વડેફ� નાખંનારા ન હોય, તમેજ લણેદાર દ�વા�ળયો 

ન હોવો જોઈએ.  

 પરં� ુ આ શરતો કરજદારને લા� ુ પડશ ે નહ�, 

દાખલા તર�ક� કોઈ શખસ એવી �મીનગીર� લીએ ક� 

બાળક�ુ,ં યા કોઈ દ�વાના�ુ,ં યા કોઈ સફ�હ�ુ ંકરજ ભર� 

આપશે, તો એ �મીનગીર� સહ�હ છે. 

મસઅલદ ર૩ર૧ : અગર કોઈ શખસ એવી શરત ે

�મીનગીર� લીએ ક� જો કરજદાર તા� ંલ�ેુ ંનહ� ભર� તો 
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�ુ ંભર� આપીશ, તો એવી �મીનગીર��ુ ં કાયદ�સર હો�ુ ં

ઈશકાલ ધરાવે છે. 

મસઅલદ ર૩રર : �  શખસ વતી �મીનગીર� 

લવેાનો ઈરાદો હોય, ત ેશખસ�ુ ંવાસતવમા ંકરજદાર હો�ુ ં

જ�ર� છે. એટલ ે ક� અગર કોઈ શખસ માત કરજ 

ઉપાડવાનો ઈરાદો ધરાવતો હોય, તો જયા ં�ધુી કરજ ન 

લીએ તયા ં�ધુી તનેી �મીનગીર� લઈ નહ� શકાય. 

મસઅલદ ર૩ર૩ : �મીન  થવા લણેદાર, 

કરજદાર કોણ છે, ત ે િન�કુત થવા જોઈએ, અન ે � 

વસ��ુુ ં લ�ેુ ં છે ત ે વસ�નુી �રૂ� �રૂ� પીછાન થઈ ગઈ 
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હોવી જોઈએ. અગર કોઈ શખસના બ ેલણેદારો હોય અને 

�મીન થવાવાળો એમ કહ� ક� એ બ ેલણેદારોમાથંી એક�ુ ં

લ�ેુ ં ભરપાઈ કરશ,ે તો ન�� ન કરવાના કારણ ે આ 

જમીનગીર� બાિતલ છે. 

 એવી જ ર�તે અગર કોઈ શખસના બ ેકરજદારો 

હોય, અન ે �મીન થવાવાળો કહ� ક� બમેાથંી એક 

કરજદાર�ુ ં કરજ ભર� આપશે,તો ન�� ન કયાર હોવાના 

કારણ ેતનેી �મીનગીર� નહ� ગણાય. 

 એજ �હસાબ ે અગર કોઈ શખસના લણેામા ં દસ 

મણ ઘ� અન ે દસ �મુાન રોકડા હોય, અન ે �મીન 
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થવાવાળો કહ� ક� એ બ ેલણેામાથંી એક ભર� આપશે, અને 

િન�કુત ન કર� ક� ઘ� ભરશે યા રોકડા નાણા, તો એ 

�મીનગીર� બાિતલ છે. 

મસઅલદ ર૩ર૪ : અગર લણેદાર પોતા�ુ ંલ�ેુ ં

જમાનત લવેાવાળાને બરી આપ,ે તો પછ� �મીન 

કરજદાર પાસથેી કોઈ માગંણી નહ� કર� શક�, અન ે જો 

લણેાનો અ�કુ ભાગ બરી આપે, તો એટલો ભાગ 

કરજદાર પાસથેી �મીન નહ� માગંી શક�. 

મસઅલદ ર૩રપ : અગર  કોઈ શખસ કોઈના 

વતી કરજ ભરપાઈ કરવા માટ� �મીન થઈ �ય, તો 
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પછ� એમાથંી ફર� શકશ ેનહ�. 

મસઅલદ ર૩ર૬ : લણેદાર  અને �મીન 

પોતાના કરારમા,ં અહવતની �એ, એવી શરત રાખી નથી 

શકતા ક� ચાહ� તયાર� �મીનની �મીનગીર� રદ કર� 

શકશ.ે  

મસઅલદ ર૩ર૭ : અગર  �મીન થતી વળેા 

લણેદાર�ુ ં લ�ેુ ં ભરપાઈ કરવાની શ�કત ધરાવતો હોય, 

અગરચ ે આગળ જતા એ ફક�ર થઈ �ય, તો લણેદાર 

એની �મીનગીર� રદ કર�ન ે અસલ કરજદાર પાસથેી 

પોતા�ુ ં લ�ેુ ંનહ�  માગંી શક�. એવી જ ર�ત ે અગર 
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લણેદારન ે�ણ હોય ક� �મીન લ�ેુ ંભરવા અશકત છે, 

પણ એ છતા ંએણ ેમાનય રાખ�ુ ંહોય,તો �મીનન ે�કૂ�ને 

અસલ કરજદાર પાસથેી તલબ નહ� કર� શક�. 

મસઅલદ ર૩ર૮ : અગર ઈનસાન �મીન થતી 

વળેા લણેદાર�ુ ંલ�ેુ ંભરવાની તાકત ન ધરાવતા હોય, 

અન ે લણેદારને એ હક�કતની �ણ ન હતી, તો એવા 

સજંોગમા ં અગર લણેદાર �મીનની �મીનગીર�ન ે રદ 

કરવા માગેં તમેા ંઈશકાલ છે, ખાસ કર�ન ેજો એ�ુ ંબન�ુ ં

હોય ક� લણેદારને ખર� હક�કતની ખબર પડ� એથી પહ�લા ં

�મીન શખસ શ�કતશાળ� થઈ ગયો હોય. 
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મસઅલદ ર૩ર૯ : અગર કોઈ શખસ કરજદારની 

ર� ક� સમંિત િવના તનેા કરજ માટ� �મીન થાય, તો 

પછ� એ કરજદાર પાસથેી કોઈ માગંણી નહ� કર� શક�. 

મસઅલદ ર૩૩૦ : અગર કોઈ શખસ કરજદારની 

ર�થી ત�ેુ ંકરજ ભરવાની �મીનગીર� લીએ, તો �ટલી 

જમાનત આપી હોય ત ેલણેદારને આ્યા પહ�લા ંકરજદાર 

પાસથેી ઉઘરાવી શક� છે. 

 પરં� ુ અગર કરજદાર�ુ ં કરજ � પકાર�ુ ં હોય, 

તથેી હટ�ન ેકોઈ બી� પકારની વસ� ુલણેદારને ભર�, તો 

એ બી� વસ� ુ કરજદાર પાસથેી તલબ નહ� કર� શક�. 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2061 

દાખલા તર�ક� કરજદાર ઉપર દસ મણ ઘ��ુ ંકરજ હ� ુ,ં 

અન ે �મીન ે લણેદારન ે ત ે ઘ�ના બદલામા ં દસ મણ 

ચોખા-ચાવલ આપી દ�ધા, તો એ �મીન કરજદાર 

પાસથેી ચોખા નહ� માગંી શક�. 

 અલબ�, અગર કરજદાર પોત ે રા� હોય ક� 

ચોખા આપશ ેતો તમેા ંકોઈ ઈશકાલ નથી. 
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�કફાલતના અહકામ 

મસઅલદ ર૩૩૧ : �કફાલતનો  અથર એ છે ક� 

ઈનસાન એવી �મીનગીર� આપ ેક� જયાર� પણ લણેદાર 

તકાજો કર� તયાર� તરત જ કરજદારન ેહાજર કર�ન ેતનેે 

�પુરત કર� આપ.ે આવી �તની �મીનગીર� લનેારને 

કફ�લ કહ�વાય છે. 

મસઅલદ ર૩૩ર : �કફાલત  માટ� શરત છે ક� 

કફ�લ ગમ ેતે ભાષામા ં સપપટ ઉચચારથી, યા અમલી�પે, 

લણેદારન ેખાતી આપે ક� જયાર� પણ એ તલબ કરશ ેતયાર� 

કરજદારન ેહાજર કર� �પુરત કર� આપવાની જવાબદાર� 
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એણ ેલીધી છે, સાથ ેસાથ ેશરત છે ક� લણેદાર એ ખાતીનો 

સવીકાર કર�. અહવતની �એ �કફાલતના સહ�હ હોવામા ં

કરજદારની ર�મદં� પણ હોવી જોઈએ; બલક� અહવત એ 

છે ક� કોલકરારના પરમા ં કરજદારનો સમાવશે થવો 

જોઈએ. એટલે ક� કરજદાર અન ેલણેદાર બનં ે �કફાલતની 

સમંિત આપ.ે 

મસઅલદ ર૩૩૩ : કફ�લ  માટ� જ�ર� છે ક� 

બાલીગ, આક�લ હોય,કોઈ પણ �તના દબાણ હ�ઠળ ન 

હોય, અન ે�ના માટ� કફ�લ બનયો હોય તનેે હાજર કર� 

આપવા શ�કતમાન હોય, ઉપરાતં કફ�લ બનનાર 
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દ�વા�ળયો ક� સફ�હ (પોતાનો માલ �ખૂારઈ અન ેબવે�ુફ�થી 

વડેફ� નાખનારો ન હોવો જોઈએ), ખાસ કર�ન ે જયાર� 

કરજદારન ેહાજર કર� �પુરત કર� આપવા માટ� પોતાના 

માલમાથંી ખચરવાની જ�રત પડ� તમે હોય. 

મસઅલદ ર૩૩૪ : નીચે  જણાવલે પાચં 

સજંોગોમાથંી કોઈ પણ એક સજંોગમા ં�કફાલત રદ બાતલ 

થઈ �ય છે :- 

(૧) જયાર� કફ�લ કરજદારન ે લણેદારને 

લણેદારના કબ�મા ં આપી દ�એ, અથવા એ 

કરજદાર પોત ે આવીન ે લણેદારન ે શરણ ે થઈ 
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�ય. 

(ર) જયાર� લણેદાર�ુ ંલ�ેુ ંભરાઈ �ય. 

(૩) જયાર� લણેદાર પોતા�ુ ંલ�ેુ ંમાફ કર� દ�એ. 

અથવા એ લ�ેુ ંબી�ન ેનામ ેતબદ�લ કર�. 

(૪) કફ�લ અથવા કરજદાર મરણ પામ.ે 

(પ) જયાર� લણેદાર કફ�લને તનેી જવાબદાર�થી 

�કુત કર�. 

મસઅલદ ર૩૩પ : �  શખસ જબરદસતીથી 

કરજદારન ે તનેા લણેદારથી છોડાવે, �ન ે પ�રણામે 

લણેદાર એ કરજદાર �ધુી ન પહ�ચી શક�, તો � શખસે 
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કરજદારન ેછોડાવયો, એના માટ� જ�ર� છે ક� યા તો એને 

લણેદારન ે હવાલ ે કર�, અને યા ત�ેુ ં કરજ ભરપાઈ કર� 

આપ.ે 
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અમાનત સબંધેંના એહકામ 

મસઅલદ ર૩૩૬ : અગર  ઈનસાન કોઈને માલ 

�પુરત કર�ને કહ� ક� આ માલ તાર� પાસ ેઅમાનત રહ�શે; 

અન ે સામ ે પર મ�ૂંર� આપ,ે તો તનેા ઉપર 

અમાનત/વદ�અતના સવ� �ુકમો લા� ુપડશ,ે � હવ ેપછ� 

સિવસતાર જણાવવામા ંઆવશે. બલક� અગર માલનો ધણી 

કાઈં બોલયા િવના કોઈ શખસ પાસ ેએવી ર�ત ેમાલ રાખે 

ક� �થી એની �રુરા થાય, અન ેરાખી આપનાર પણ એ 

જ િનયયતથી સવીકાર� લીએ, તો અમાનત/વદ�અતના 

એહકામ લા� ુપડશ.ે 
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મસઅલદ ર૩૩૭ : અમાનત  આપનાર અને 

સવીકારનાર બનંે માટ� જ�ર� છે ક� બાલીગ, આક�લ હોય, 

અન ેકોઈએ તમેને મજ�રૂ ન કય� હોય. તો અગર કોઈ 

શખસ દ�વાના ક� બાળક પાસ ે અમાનત �કૂ�, અથવા 

દ�વાનો ક� બાળક આવીન ેકોઈ પાસ ેઅમાનત �કૂ� �ય, 

તો એ સહ�હ નહ� ગણાય, અલબ�, કોઈ સમજદાર 

બાળક ક� � સા� ં નર�ુ ં સમજવા લાયક થયો હોય , તે 

પારકો માલ તનેા ધણીની ર�થી કોઈ પાસે અમાનત �કૂ� 

તો �એઝ છે. 

 એવી જ ર�ત ેઅમાનત �કૂનાર માટ� જ�ર� છે ક� 
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દ�વા�ળયો યા સફ�હ ન હોવો જોઈએ, પણ અગર 

દ�વા�ળયો શખસ એવો માલ અમાનત�પે ન �કૂ� �ય, 

�મા ં તસર�ફ (વપરાશ)  કરવાથી એન ે રોકવામા ંન  

આવયો હોય તો વાધંો નથી.સાથ ેસાથ ેએ પણ જ�ર� છે ક� 

અમાનત સવીકારનાર દ�વા�ળયો ક� સફ�હ ન હોય, ખાસ 

કર�ન ે જયાર� અમાનતના રરણ માટ� તનેે પોતાના 

માલમાથંી ખચર કરવાની જ�રત પડ�. 

મસઅલદ ર૩૩૮ : અગર  કોઈ બાળક પાસથેી 

કોઈ ચીજ અમાનત�પે લીએ, અન ેએ ચીજના મા�લકની 

ર� મળેવી ન હોય, તો એ વસ�નુે તનેા મા�લક �ધુી 
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પહ�ચાડ� દ��ુ ંજોઈએ. પણ અગર એ ચીજ ્દુ બાળકની 

મા�લક�ની હોય, તો તનેા વલી �ધુી પહ�ચાડ� દ��ુ ંજોઈએ 

અન ેઅગર મા�લક �ધુી યા બાળકના વલી �ધુી માલ 

પહ�ચાડ� એથી પહ�લા ં એ માલન ે �કુસાન થાય, ના�દૂ 

થઈ �ય, તો ત�ેુ ંઅવજે દ��ુ ંજોઈએ. 

 અલબ�, અગર એ વસ� ુ બગડ� નહ�, અથવા 

તમેા ં ખામી ક� ખોડ પદેા ન થાય અને જલદ�થી તનેા 

મા�લક �ધુી પહ�ચાડવા માટ� પોતા પાસ ેરાખી હોય, અને 

તનેી રરામા ંકોઈ કમી ન કર� હોય, તો એવા સજંોગમા ં

(�કુસાની ક� બગાડો વી. માટ�) એ �મીન ક� જવાબદાર 
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નથી અન ેઅગર અમાનત �કૂનાર દ�વાનો હોય તો એને 

પણ એ જ �ુકમ લા� ુપડશ.ે  

મસઅલદ ર૩૩૯ : � શખસ અમાનતની દ�ખર�ખ 

અન ે�રુરા ન કર� શકતો હોય, અન ેઅમાનત રાખનારને 

તનેી એવી હાલતની �ણ ન હોય, તો એવા સજંોગમા ંએ 

શખસ ેઅમાનતનો સવીકાર ન કરવો જોઈએ. 

મસઅલદ ર૩૪૦ : અગર  કોઈ શખસ માલના 

મા�લકને સપપટ જણાવી દ�એ ક� તનેી સભંાળ ક� દ�ખર�ખ 

રાખવા તયૈાર નથી, અન ેમાલ પણ હસતગત ન કર�, તે 

છતા ંએ માલનો મા�લક માલ તનેી પાસે �કૂ�ન ેચાલતો 
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થાય, અન ેએ માલન ેકાઈં �કુસાન પહ�ચ ેયા ના�દૂ થઈ 

�ય, તો એ શખસ ે અમાનતનો અસવીકાર કય� હોવાથી 

�મીન ક� જવાબદાર નહ� ગણાય. પણ એહતીયાતે 

�સુતહબ એ છે ક� અગર શ� હોય તો માલની �હફાઝત 

કર�. 

મસઅલદ ર૩૪૧ : �  શખસ અમાનત �કૂતો 

હોય, ત ેજયાર� ચાહ� તયાર� અમાનત પાછ� લઈ જઈ શક� 

છે. એવી ર�ત ે�ણ ેઅમાનતનો સવીકાર કય� હોય, ત ેપણ 

જયાર� ઈચછે તયાર� તનેો અસવીકાર કર� અમાનત પાછ� 

�પુરત કર� શક� છે. 
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મસઅલદ ર૩૪ર : અગર  ઈનસાન માલની 

સભંાળ રાખવા તયૈાર ન હોય, અન ે અમાનતની 

સમ�ૂતીન ે રદ કર� નાખ,ે તો લા�ઝમ છે ક� માલ તનેા 

ધણી, વક�લ યા વલી �ધુી કોઈ પણ ઢ�લ વગર 

પહ�ચાડ� આપે. અથવા એમન ે ખબર પાડ� દ�એ ક� એ 

માલની સભંાળ રાખવા માટ� તયૈાર નથી. અન ેજો કોઈ 

પણ કારણ ક� ઉઝર િવના ધણી �ધુી યા પિતિનિધઓ 

�ધુી માલ ન પહ�ચાડ� અન ેતમેન ેખબર પણ ન આપ,ે 

અન ેતમેા ંકોઈ ખામી, બગાડ ક� �કુસાની થાય તો ત�ેુ ં

અવજે દ��ુ ંપડશે. 
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મસઅલદ ર૩૪૩ : અગર કોઈ શખસ અમાનતને 

સવીકર કર�, તો અગર એના માટ� તનેી પાસ ે �નુાસીબ 

જગયા ન હોય તો જ�ર� છે ક� અ��ુુળ જગયા બનાવ ેયા 

મળેવે, અન ે એ અમાનતની એવી સભંાળ રાખ ે ક� �થી 

લોકો એમ ન કહ� ક� એણ ે કોઈ કચાશ રાખી હતી. અન ે

અગર સભંાળ રાખવમા ં કોઈ કચાશન ે કારણે અમાનતન ે

�કુશાન પહ�ચ ેયા બરબાદ થઈ �ય, તો ત�ેુ ંઅવજે દ��ુ ં

પડશ.ે 

મસઅલદ ર૩૪૪ : અગર  કોઈ શખસ અમાનત 

સવીકાર� તનેી સભંાળમા ંકોઈ કચાશ ન રાખ,ે યા િનયમની 
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હદો ન ઓળંગી �ય, અન ે અનાયાસ ે માલ બગડ� ક� 

ના�દૂ થાય, તો જવાબદાર નહ� ગણાય. 

 પણ જો સભંાળ રાખવામા ં કચાશ દાખવે, �મક� 

એવા સથળે �કૂ� ક� � �રુ�રત ન હોય, અન ેકોઈ ��લમને 

ખબર પડ� જતા ં એ તયા ં આસાનીથી પહ�ચી શક� એમ 

હોય, અથવા િનયમની હદો વટાવી �ય, એટલ ે ક� 

અમાનતનો એવો ઉપયોગ કર� ક� �ની મા�લક� પરવાનગી 

ન આપી હોય, �મક�, �લબાસ હોય તો પહ�રવા માડં�, 

�નદાર હોય તો તનેા ઉપર સવાર� કર�, અન ેતનેે કારણે 

બગાડ ક� �કુસાન થાય તો ત�ેુ ંઅવજે મા�લકન ેઆપ�ુ ં
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જોઈએ. 

મસઅલદ ર૩૪પ : અગર  અમાનત �કૂનાર 

મા�લક પોતાના માલની સભંાળ માટ� જગયા ન�� કર� 

�ય, અન ેઅમાનત સવીકારનારને સપપટ જણાવી દ�એ ક� 

માલ ફલાણી જગયાએ �રુ�રત રાખે, અન ે કોઈ પણ 

સજંોગે, �કુસાનનો ખોફ હોવા છતા,ં તયાથંી માલ 

હટાવવામા ંન આવે, તો એવા સજંોગમા ંઅમાનત લનેાર 

માલન ેબી� જગયાએ નહ� તબદ�લ કર� શક�. અન ેઅગર 

તબદ�લ કર� અન ેમાલને �કુસાન થાય તો એ જવાબદાર 

અન ે�મીન ગણાશ.ે 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2077 

મસઅલદ ર૩૪૬ : અગર માલનો ધણી પોતાના 

માલની સભંાળ માટ� કોઈ જગયા ન�� કર�, પણ એની 

વાતનો સાર એ હોય ક� જગયા માટ�ની �દ નથી, બલક� 

એની નજર� �રુરીત જગયાઓમાનંી એક છે. તો એવા 

સજંોગમા ંઅમાનત ક�લૂ કરનાર એ માલન ેબી� એવી  

જગયાએ તબદ�લ કર� શક� છે ક� � એટલી જ યા એથી 

વ� ુ �હફાઝતવાળ� હોય. અન ે તયા ં જો માલન ે કોઈ 

�કુસાન થાય તો તનેા માટ� એ જવાબદાર નહ� ગણાય. 

મસઅલદ ર૩૪૭ : અગર  અમાનત �કૂનાર 

ધણી હમંશે માટ� દ�વાનો ક� બહેોશ થઈ �ય, તો 
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વદ�અતની સમ�ૂતી રદ થઈ જશ ે અન ે અમાનત 

સવીકારનાર ઉપર લા�ઝમ છે ક� તરત જ વલી �ધુી 

અમાનત પરત પહ�ચાડ� આપ,ે અથવા એન ેખબર આપે. 

અન ેઅગર શરઈ નજર� મ�ૂંર રહ� શક� એવા ઉઝર વગર 

જો એ શખસ ન  વલીન ેમાલ પહ�ચાડ� અન ેન તો એને 

ખબર આપે, અન ે માલને કોઈ �કુસાન થાય તો ત�ેુ ં

અવજે દ��ુ ંપડશે. 

 પણ જો માલના ધણીની દ�વાનગી યા બહેોશી 

પસગંોપાત હોય, તો આ સજંોગમા ંવદ�અતની સમ�ૂતી�ુ ં

બાિતલ થ�ુ ંઈશકાલથી ખાલી નથી. 
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મસઅલદ ર૩૪૮ : અગર  માલનો ધણી �જુર� 

�ય, તો વદ�અત બાિતલ થઈ જશ.ે અને એ માલ ઉપર 

અગર કોઈ બી�નો હક ન હોય, તો અમાનતદાર તરત 

જ વારસદારોને માલ �પુરત કરશ,ે અથવા એમન ેખબર 

આપશ.ે પણ શરઈ ઉઝર િવના જો માલ વાર�સોન ે ન 

આપે, અથવા ખબર આપવામા ં પણ કચાશ રાખ ે અને 

એવા સજંોગમા ંમાલન ે�કુસાની થાય, તો એ જવાબદાર 

અન ે�મીન ગણાશ.ે 

 પણ અગર એ ર�ત ે ઢ�લ થાય ક� મયયતના 

વાર�સો હોવાનો � દાવો કર� છે, ત ેસાચા છે ક� નહ�; તનેી 
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તપાસ કરવાની હોય, અથવા એ ક� મયયતના બી� કોઈ 

વારસદારો પણ છે ક� નહ� ત ેતપાસ�ુ ંહોય, �ન ેકારણે 

માલ �પુરત ન કર� અથવા ખબર આપવામા ંિવલબં કર�, 

અન ે એ માલને �કુસાની પહ�ચ ે તો એ �મીન નહ� 

ગણાય.  

મસઅલદ ર૩૪૯ : જયાર�  માલનો ધણી �જુર� 

�ય, અન ે માલ તનેા વારસદારોને મળવા�ુ ં હોય, તો 

અમાનતદાર માટ� જ�ર� છે ક� તમામ વાર�સોન ે માલ 

�પુરત કર�. અથવા એને સ�પે ક� �ન ેતમામ વાર�સોએ 

માલ સવીકારવાની ર� આપી હોય. તો અગર તમામ 
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વાર�સોની ર� વગર કોઈ એક વાર�સન ે �પુરત કર� 

નાખ,ે તો એ અમાનતદાર બાક�ના વાર�સોન ેભાગો માટ� 

�મીન રહ�શ.ે 

મસઅલદ ર૩પ૦ : અગર અમાનત સવીકારનાર 

(અમાનતદાર) �જુર� �ય, અથવા દાયમી દ�વાનો ક� 

બહેોશ થઈ �ય, તો વદ�અત બાિતલ થઈ જશે, અન ે

તનેો વાર�સ યા વલી માટ� લા�ઝમ છે ક� તરત જ માલના 

ધણીન ે ખબર આપી દયે યા અમાનત તમેના �ધુી 

પહ�ચાડ� આપ.ે 

 પણ જો દ�વાનગી યા બહેોશી પસગંોપાત હોય 
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તો આ �રૂતમા ં વદ�અત�ુ ં બાિતલ થ�ુ ં ઈશકાલ ધરાવે 

છે. 

મસઅલદ ર૩પ૧ : અગર અમાનતદાર પોતામા ં

મોતની િનશાનીઓ �ુએ, તો અગર શ� હોય તો 

અહવતની �એ અમાનત તનેા ધણી, વલી ક� વક�લ �ધુી 

પહ�ચાડ�, અથવા એન ેખબર કર� અન ેજો ત ેશ� ન હોય 

તો એવી બધી વયવસથા કર� ક� �થી એન ેઈતમનેાન થાય 

ક� એના મરણ બાદ અમાનત ધણી �ધુી પહ�ચાડવામા ં

આવશે, �મક�, વિસયત કર� સારીઓ નીમે, અન ેપોતાના 

વસીને તમેજ સારીન ેઅમાનતના મા�લક�ુ ં��ૂ ંનામઠામ 
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અન ેઅમાનત કઈ �તની છે, અન ે�ા ંપડ� છે, તનેી 

િવગત આપી દ�. 

મસઅલદ ર૩પર : અગર  ઈનસાન મરણ 

પથાર�એ પડયો હોય, તે છતા ં ઉપરોકત મસઅલામા ં

જણાવલેી વયવસથા ન કર� તો તે �મીન ગણાશે, અને 

અમાનતન ે �કુસાન થતા ં ત�ેુ ં અવજે દ��ુ ં જ�ર� થશ.ે 

અલબ� અગર એ સાજો થઈ �ય, તયાર� અથવા તયાર 

પછ� અ�કુ �દુત ે તને ે પસતાવો થાય, અન ે ઉપરોકત 

મસઅલા �જુબ �રૂ� વયવસથા કર� તો પછ� �મીન નથી. 
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આર�યતના એહકામ (ઉછ��ુ ંલ�ે ુ-ંઆપ�ુ ંતેના ં

એહકામ) 

મસઅલદ ર૩પ૩ : આર�યત  એટલ ેક� ઈનસાન 

પોતાનો માલ ઉપયોગ અન ેવપરાશ માટ� બી� કોઈન ે

સ�પે, અન ેતનેા બદલામા ંકોઈ વળતર ન લય.ે 

મસઅલદ ર૩પ૪ : આર�યત  આપવા માટ� 

સીગાના ઉચચારની જ�રત નથી. દાખલા તર�ક� અગર 

કોઈ શખસ આર�યતની િનયયતથી કોઈન ેકપ�ુ ંઆપ,ે અને 

લનેાર એ જ િનયયતને સમ�ન ેલીએ, તો સહ�હ ગણાશે. 

મસઅલદ ર૩પપ : અગર  કોઈ વસ� ુ ગસબી 
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હોય, અથવા મા�લક� ત ે વસ� ુ કોઈન ે ભાડ� આપી દ�ધી 

હોય, તો એવી વસ� ુઆર�યતમા ંન આપી શકાય, િસવાય 

એવા સજંોગમા ં ક� ગસબી વસ�નુો મા�લક અથવા �ન ે

વસ� ુભાડ� આપી હોય, ત ેઆર�યત માટ� ર�મદં થાય. 

મસઅલદ ર૩પ૬ : અગર કોઈ શખસે કોઈ વસ� ુ

ભાડ� લીધી હોય, તો એ વસ�નુે આર�યત તર�ક� આપી 

શકશ,ે પણ અહવતની �એ એ વસ�નુા અસલ મા�લકની 

ર� િવના આર�યત લનેારને �પુરત નહ� કર� શક�, 

અથવા એન ેહવાલ ેનહ� કર� શક�. 

મસઅલદ ર૩પ૭ : અગર કોઈ દ�વાનો, બાળક, 
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દ�વા�ળયો યા સફ�હ પોતાની વસ� ુ ક� માલ આર�યત 

આપે, (ઉછ��ુ ંઆપ)ે, તો એ સહ�હ નથી. પણ અગર કોઈ 

વલી મસલહેત સમ�ને, એની દ�ખર�ખ હ�ઠળ રહ�લ માલ 

ઉછ��ુ ંઆપે તો તમેા ંઈશકાલ નથી. એવી જ ર�તે અગર 

ઉછ��ુ ં લનેાર �ધુી માલ પહ�ચાડવા માટ� કોઈ બાળક 

દરમયાનમા ંહોય તો કોઈ વાધંો નથી. 

મસઅલદ ર૩પ૮ : અગર  આર�યત લીધલેી 

વસ�નુા ધયાન સભંાળમા ંકોઈ કચાશ ન રાખી હોય, અને 

તનેા ઉપયોગમા ં િવવકે �ળવયો હોય,ત ેછતા ંઅનાયાસે 

એન ે�કુસાન, બગાડ થાય, તો આર�યત લનેાર �મીન 
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નથી. પણ જો પહ�લથેી એવી શરત �કૂાઈ હોય ક� 

આર�યતના માલમા ં કોઈ પણ ખામી ક� �કુસાન થતા ં

ઉછ��ુ ં લનેાર જોખમદાર રહ�શ.ે તો ત�ેુ ં અવજે દ��ુ ં

જોઈએ. એવી જ ર�ત ેઅગર આર�યત લીધલેી વસ� ુસો�ુ ં

યા ચાદં� હોય, તો ત�ેુ ંઅવજે દ��ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ર૩પ૯ : સો�ું અન ે ચાદં� આર�યત 

લતેી વળેા અગર એવી શરત �કૂવામા ંઆવ ેક� તમેા ંજો 

કાઈં �કુસાની, ખામી ઉપ�સથત થાય તો ઉછ��ુ ં લનેાર 

જોખમદાર નહ� રહ�, તો એવા સજંોગમા ંએ �મીન નથી. 

મસઅલદ ર૩૬૦ : અગર  ઉછ��ુ ં આપનાર 
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મરણ પામે, તો આર�યત લનેાર�, મસઅલા ર૩૪૮ મા ં

અમાનત લનેાર માટ�ની � ફરજો દશારવવામા ંઆવી છે, 

ત ે�જુબ અમલ કર�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ર૩૬૧ : અગર ઉછ��ુ ંઆપનાર એવી 

હાલતમા ં �બુતલેા થાય ક� એ પોતાના માલમા ં કોઈ 

તસર�ફ (વપરાશ)  ન ધરાવતો હોય, �મક�, દ�વાનો યા 

બહેોશ થઈ �ય, તો આર�યત લનેાર�, મસઅલો ર૩૪૭ 

મા ંઅમાનત સબંધંી � માગરદશરન આપવામા ંઆવી છે, તે 

�જુબ અમલ કર�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ર૩૬ર : ઉછ��ું લનેાર ને  આપનાર 
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બનંને ે અિધકાર રહ� છે ક� ચાહ� તયાર� આર�યત સબંધંી 

થયલે કરારન ેરદ કર� નાખ.ે 

મસઅલદ ર૩૬૩ : �  વસ�નુો ઉપયોગ હલાલ 

ન હોય, �મક� સગંીતના વાજ�તો, �ુગારના સાધનો, યા 

સોના ચાદં�ના પાતો ક� � ખાવા પીવા માટ� વપરાશમા ં

આવતા હોય, તને ે આર�યત દ��ુ ં બાિતલ છે, બલક� 

એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� ખાવા પીવાના ઉપયોગમા ં ન 

લવેાતા હોય તો પણ સોના ચાદં�ના વાસણો આર�યત 

દ�વાય તો બાિતલ છે. અલબ�, ફકત શોભા માટ� 

આર�યત આપી હોય તો વાધંો નથી, પણ અહવત છે ક� 
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એ પણ ન કર�. 

મસઅલદ ર૩૬૪ : �ૂધ  ક� ઊન વી.થી ફાયદો 

હાિંસલ કરવાના હ��થુી ઘટેાબંકરા ં આર�યત દ�વા સહ�હ 

છે. ઉપરાતં કોઈ નર પાણી માદાને ગભરવનત કરવાના 

હ��થુી ઉછ��ુ ંઆપ ેતો એ સહ�હ છે. 

મસઅલદ ર૩૬પ : અગર  � વસ� ુઆર�યતમા ં

લીધી હોય, ત ે તનેા મા�લક અથવા  મા�લકના વલી ક� 

વક�લન ે�પુરત કર� લીએ, અન ે તયાર બાદ તમેા ં કોઈ 

�કુસાન યા ખામી ઉપ�સથત થાય, તો આર�યત લનેાર 

�મીન નથી. પણ જો મા�લક ક� તનેા વલી યા વક�લની 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2091 

ર� વગર એ વસ� ુકોઈ જગયાએ રાખે, અગરચ ેમા�લક 

પોત ેપણ એ વસ� ુતયા ંજ રાખતો હોય, �મક�, ઘોડો હોય, 

અન ેમા�લક હમંશેા એ જ તબલેામા ંએને બાધંી રાખતો 

હોય, અન ે તમેા ં કોઈ �કુસાની ક� ખોડખામી ઉપ�સથત 

થાય અથવા કોઈ એને હાિન પહ�ચાડ�, તો આર�યત 

લનેાર �મીન ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૩૬૬ : અગર  � વસ� ુ આર�યત 

અપાતી હોય ત ે ન�સ હોય, તો મસઅલા ર૦૬પમા ં

જણાવયા �જુબ આર�યત લનેારન ે( ઉછ��ુ ં લનેાર) એ 

વસ�નુી ન�સત સબંધંી �ણ કરવી જોઈએ. 
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મસઅલદ ર૩૬૭ : � વસ� ુઆર�યત �પે લીધી 

હોય ત ે મા�લકની ર� િવના કોઈ બી�ન ે ભાડ� આપી 

શકાશ ેનહ�, તમે બી�ન ેઆર�યત તર�ક� પણ નહ� દઈ 

શકાય. 

મસઅલદ ર૩૬૮ : અગર  કોઈ શખસ આર�યત 

લીધલેી વસ� ુ તનેા મા�લકની ર�થી બી� કોઈને 

આર�યત આપે, અન ેપથમ આર�યત લનેાર મર� �ય 

અથવા દ�વાનો થઈ �ય, તો બી� આર�યત બાિતલ 

થતી નથી. 

મસઅલદ ર૩૬૯ : અગર  આર�યત (ઉછ��ુ)ં 
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લનેારન ે �ણ થઈ �ય ક� � વસ� ુ એ આર�યત લઈ 

આવયો છે ક� ત ે ગસબી છે, તો તનેી ફરજ છે ક� વસ� ુ

અસલ મા�લકને સ�પે, આર�યત આપનારને નહ�. 

મસઅલદ ર૩૭૦ : અગર  કોઈ શખસ �ણતો 

હોય ક� � વસ� ુઆર�યત લીધી છે ત ેગસબી છે, અન ેતનેો 

ઉપયોગ પણ કર�, અન ે હ� જયાર� એના કબ�મા ં હોય 

તયાર� એ બરબાદ ક� �મુ થઈ �ય, તો એ વસ�નુો અસલ 

મા�લક તનેી પાસથેી યા ગસબ કરનાર પાસથેી, એ 

વસ��ુુ ંતમેજ તમેાથંી હાિંસલ કર�લ ફાયદા�ુ ંઅવજે માગંી 

શકશ.ે પણ જો આર�યત લનેાર પાસથેી અવજે લીએ, તો 
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આર�યત લનેાર તનેા માટ� આર�યત દ�નાર પાસથેી 

તકાજો નહ� કર� શક�. 

મસઅલદ ર૩૭૧ : અગર કોઈ શખસ જણતો ન 

હોય ક� આર�યત લીધલેી વસ� ુ ગસબી છે, અન ે એના 

કબ�મા ંહોય તયાર� ખોવાઈ �ય યા બરબાદ થઈ �ય, 

તો માલનો અસલ મા�લક એની પાસથેી � અવજે લીએ 

ત ેઅવજેનો તકાજો આર�યત દ�નાર પાસ ેકર� શકશ,ે પણ 

જો આર�યત(ઉછ��ુ)ં સોના ચાદં�ની હોય, અથવા જો 

ઉછ��ુ ંઆપનાર� પહ�લથેી શરત �કૂ� હોય ક� વસ� ુખોવાઈ 

�ય �કુસાન ક� ખોડ ખામી ઉપ�સથત થાય તો ઉછ��ુ ં
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લનેાર જવાબદાર રહ�શ ે ક� ત�ેુ ં અવજે આપે, તો એવા 

સજંોગમા ં� માલના મા�લકને અવજે આપ ેતનેો તકાજો 

ઉછ��ુ ંઆપનાર પાસ ેનહ� કર� શક�. 
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િનકાહના એહકામ 

િનકાહનો સીગો પડાઈ જતા �ી મરદ માટ� અને 

મરદ �ી માટ� હલાલ થાય છે; અન ેએ સીગા બ ેપકારના 

છે ; એક દાઈમી અન ેબીજો ગૈર દાઈમી. 

 અકદ� દાઈમીમા ંશાદ�ની કોઈ �દુત હોતી નથી, 

બલક� એ હમંશે માટ� હોય છે. અન ેએ ર�તે ન �ી કોઈની 

પતની બને છે, તને ેદાઈમી કહ�વાય છે. 

ગૈર દાઈમી અકદમા ં શાદ�ની �દુત ન�� 

કરવામા ં આવ ે છે, �મક�, એક કલાક, એક �દવસ, એક 

માસ યા એક વષર યા એથી વ� ુ�દુત માટ� સીગો પડ�, 
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પણ એ �દુત મરદ અન ે�ીની �મરથી િવશષે ન હોવી 

જોઈએ, નહ�તર એ અકદ બાિતલ ગણાશે. એ ર�ત ે � 

અકદ થાય છે, તને ે��ુઆ્ન પણ કહ�વામા ંઆવ ેછે. 

  



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2098 

અકદના એહકામ 

મસઅલદ ર૩૭ર :  િનકાહ  ચાહ� દાયમી હોય ક� 

ગૈર દાઈમી, બનંમેા ં શર�અતે બતાડ�લ સીગો પઢવાની 

જ�રત છે. �ી-��ુષની માત ર�મદં�, અથવા લ�ેખત 

સમંિત કાફ� નથી. િનકાહનો સીગો યા તો પરણતા �ી-

��ુષ પોત ેપઢ� શકશે, યા ત ેમાટ� કોઈ બી�ન ેવક�લ 

નીમી સ�ા આપશે ક� એમના વતી સીગો પઢ�. 

મસઅલદ ર૩૭૩ : વક�લ માટ� લા�ઝમ નથી ક� 

��ુષ હોય, �ી પણ બી� વતી વક�લ તર�ક� િનકાહ પઢ� 

શક� છે. 
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મસઅલદ ર૩૭૪ : �ી અન ે��ુષને જયા ં�ધુી 

ઈ�તમનાન હાિંસલ ન થાય ક� એમના વક�લ ેસીગો પડયો 

છે, તયા ં�ધુી તઓે એકબી� સાથ ેમહેરમ તર�ક� વતારવ 

નહ� રાખી શક� ; અન ેમાત એવો ભાસ ક� �મુાન હોય ક� 

વક�લ ે સીગો પડ� આપલે હશ,ે તો કાફ� નહ� ગણાય. 

બલક� અગર વક�લ પોતે કહ� ક� સીગો પડ� આપલે છે, પણ 

એ�ુ ં કહ��ુ ં ભરોસાપાત ન જણાય, અન ે સતંોષકારક ન 

હોય, તો ત ેઉપર ક�ફાયત કર�ુ ંઈશકાલથી ખાલી નથી. 

મસઅલદ ર૩૭પ : અગર  કોઈ �ી વક�લને 

એવી સ�ા આપ ેક� એના અકદ દસ �દવસ માટ� ફલાણા 
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��ુષ સાથ ેપડ� આપે, અન ેએ દસ �દવસોની શ�આત 

�ાર� થાય તે ન�� ન કર�, તો એ વક�લ જયારથી ચાહ� 

તયારથી દસ �દવસો માટ� એ ��ુષ સાથ ેએના અકદ પડ� 

શકશ.ે પણ જો એ વક�લન ેખબર હોય ક� એ �ીએ �દવસ 

યા ઘડ� ન�� કર� છે. તો વક�લની ફરજ રહ�શ ેક� �ીની 

ઈચછા અ�સુાર સીગો �ર� કર�. 

મસઅલદ ર૩૭૬ : અકદ�  દાઈમ અન ે ગૈર� 

દાઈમ, બનંમેા ં એક જ શખસ બ ે પરનો વક�લ  થઈને 

સીગો પડ� શક� છે. એવી જ ર�ત ે� �ી સાથ ેએ પોતાના 

દાઈમી યા ગૈરદાઈમી અકદ કરતો હોય, તનેો પણ વક�લ 
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થઈ શક� છે. પણ એહતીયાત ે�સુતહબની �એ અકદ પસગેં 

બ ેવ�કલો હોવા બહેતર છે. 
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િનકાહ પઢવાની ર�ત : 

મસઅલદ ર૩૭૭ :  અગર  દાઈમી અકદ પોતે 

�ી ��ુષ પઢવાના હોય, તો મહ�રની રકમ ન�� કયાર 

બાદ પથમ �ી કહ� : 

ઝવવજતદક નફસી અલસ િસદાાકલ 

મઅ�મૂ 

(એટલ ેક� �ુ ંમાર� �તન ેતાર� પતની તર�ક� આ�ુ ં

�,ં અન ે મહ�રની ફલાણી રકમ માનય રહ� છે.) 

તરતજ, કોઈ પણ ન�ધપાત ઢ�લ વગર ��ુષ 

જવાબ આપ ે: 
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ક�હલ��ુઝવીજ 

(એટલ ેમ� આ શાદ� માનય રાખી છે ). 

આમ પડ� લવેાથી અકદ સહ�હ થશ,ે અન ે જો 

તઓે બનં ે કોઈ બી�ન ે વક�લ નીમતા હોય ક� તમેના 

વતી િનકાહનો સીગો �ર� કર�, તો પથમ �ીનો વક�લ 

પડશ ે: (દાખલ તર�ક� �ી�ુ ંનામ ફાતમેા હોય ન ે��ુષ�ુ ં

નામ એહમદ હોય.) 

ઝવવજતદ મદવકક�લક અ�મદ 

મદવકક�લતી ફાતેમત અલસ િસદાાકલ મઅ�મૂ 

અન ેતરત ��ુષનો વક�લ કોઈ પણ ઢ�લ િવના 
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જવાબ આપે : 

કહીલ��ુઝવીજ લેમદવકક�લી અ�મદ 

અલસ િસદાાકલ મઅ�મૂ 

તો એ અકદ સહ�હ ગણાશ.ે 

 એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� � શબદ મરદ સીગામા ં

�ર� કર�, એ �ીના �ર� કર�લા શબદ �જુબ જ હોવા 

જોઈએ. �મક�, અગર સીગામા ં�ીએ ક�ુ ંહોય “ઝવવજ�’ુ’ 

તો મરદ� પણ “કબીલ� ુ �ઝવીજ” કહ��ુ ં જોઈએ. ન ક� 

“કબીલ�િુ� કાહ” 

મસઅલદ ર૩૭૮ :   અગર  �ી ��ુષ 
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ગૈરદાઈમી (��ુઆ્ણ)નો સીગો �ર� કરવા માગેં તો �દુત 

અન ેમહ�ર ન�� કયાર બાદ �ી કહ� : 

ઝવવજતદક નફસી ફ�લ �દુિતલ 

મઅ�મૂ� અલલ મા�રલ મઅ�મૂ 

તયાર બાદ કોઈ પણ ઢ�લ વગર ��ુષ કહ� : 

કહીલતદ. 

તો એ અકદ સહ�હ થશ.ે 

અન ે જો તઓે વક�લ નીમે, તો પથમ �ીનો 

વક�લ કહ� : 

ઝવવજતદ મદવકક�લતી મદવકક�લક ફ�લ 
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�દુિતલ મઅ�મૂ� અલલ મા�રલ 

મઅ�મૂ 

અન ેકોઈ પણ ઢ�લ વગર ��ુષનો વક�લ કહ� : 

કહીલ�તુ તઝવીજ લી �વુકક�લી �ાકઝા. 

તો એ અકદ સહ�હ ગણાશ.ે 
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અકદની શરતો 

મસઅલદ ર૩૭૯ :  િનકાહના  અકદ માટ� અ�કુ 

શરતો છે : 

(૧) એહતીયાત છે ક� સીગો સહ�હ અરબીમા ં

પડાય. અન ેજો  �તે પોત ે �ી ��ુષ સહ�હ 

અરબીમા ં સીગો �ર� કરવા અશકત હોય, તો 

અરબી િસવાય બી� ભાષામા ં િનકાહ પડ� શક� 

છે, અન ે અરબીમા ં જ પડાવવા ખાતર વક�લ 

નીમવાની જ�રત નથી, પણ એ બી� ભાષામા ં

એ વસ�નુો ખયાલ રહ� ક� “ઝવવજતો” અને  
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“કબીલ�”ુના અથર જળવાય. 

(ર) �ી  ��ુષ યા તમેના વક�લ માટ� અતયતં 

જ�રત છે ક�, િનકાહનો સીગો �ર� કરતી વળેા 

“કસદ� ઈનશાઅ’’ કર�, �નો અથર એ ક� અગર �ી 

પોત ે કહ� ઝવવજ�કુ નફસી, તો ત ે કહ�તી વળેા 

તનેો કસદ હોય ક� પોતાની �તન ે ફલાણા 

��ુષની પતની તર�ક� અપરણ કર� છે, અને ��ુષ 

“કબીલ� ુ �તઝવીજ” કહ�તી વળેા એવા કસદ 

ધરાવ ે ક� ફલાણી �ીન ે પોતાની પતની તર�ક� 

સવીકાર� છે અન ે જો બનંે વતી વક�લ િનકાહ 
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પડતા હોય, તો બનં ેવ�કલો જયાર� “ઝવવજ�-ુ

કબીલ�”ુ કહ� તયાર� તમેના મનમા ંએ કસદ હોવો 

જોઈએ ક� � �ી ��ુષ ેતમેને વક�લ બનાવયા છે 

ત ેવાસતવમા ંપિત-પતની થઈ રહા છે. 

(૩) િનકાહ  પડનારા માટ� જ�ર� છે ક� અકલમદં 

હોય, અન ેએહતીયાતની �એ બાલીગ પણ હોય, 

ચાહ� એ પોતાના માટ� િનકાહ પડતો હોય યા 

બી� વતી વક�લ�પે હોય. 

(૪) અગર �ી ��ુષ  વતી વક�લ િનકાહ પડ�, 

અથવા એમનો વલી પડ�, તો જ�ર� છે ક� સીગો 
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�ર� કરતી વળેા થનાર પિત પતનીન ેન�� કર�. 

�મક�, સીગામા ં એમના નામો દશારવે, અથવા 

એમના તરફ ઈશારો કર�. 

અગર કોઈ શખસની અનકે દ�કર�ઓ હોય, અને 

એ કોઈ ��ુષને એમ કહ� ક� �ુ ં માર� 

દ�કર�ઓમાથંી એકન ેપતની તર�ક� તન ે િનકાહમા ં

આ�ુ ં �.ં અન ે પહ�લો ��ુષ કબીલતો કહ�, તો 

દ�કર� ન�� થઈ ન હોવાથી અકદ બાિતલ 

ગણાશ.ે 

(પ) �ી ��ુષ બનંે શાદ� માટ� ર�મદં હોવા 
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જોઈએ. પણ �ી જો બાહ�પે નાપસદંગી �હ�ર 

કર�, અન ેખબર હોય ક� મનમા ંરા� છે, તો અકદ 

સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૩૮૦ : અગર અકદ પડતી વળેા 

એક શબદ ક� અરર ગલત પડાય, ક� �ન ે કારણે અથર 

બદલી �ય, તો એ અકદ બાિતલ ગણાશે. 

મસઅલદ ર૩૮૧ : અકદનો સીગો પડનાર 

અગર તનેા અથરની સાધારણ સમજણ ધરાવતો હોય, અને 

એટ�ુ ં�ણતો હોય ક� તનેા કસદન ેએ સીગાઓ વડ� ક�વી 

ર�ત ેઅદા કર� લીએ છે, તો ત ે કાફ� ગણાશે. સિવસતર 
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અરબી ભાષા�ુ ંજાન ધરાવ�ુ ંજ�ર� નથી, તમે સીગાનો 

એક એક બોલનો અથર �ણવો પણ લા�ઝમ નથી. 

મસઅલદ ર૩૮ર : અગર કોઈ �ી ��ુષના 

િનકાહ તમેની ર� વગર પડ� લવેામા ંઆવે, અન ેપછ�થી 

એ �ી ��ુષ એ િનકાહની સમંતી આપે, તો એ િનકાહ 

સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૩૮૩ : અગર �ી ��ુષને, યા 

બમેાથંી કોઈ પણ એકને શાદ� માટ� મજ�રૂ કરવામા ં

આવે, અન ેિનકાહ પડ� લીધા બાદ તઓે સમંિત આપે, તો 

િનકાહ સહ�હ ગણાશ.ે પણ એ  સજંોગમા ં બહેતર છે ક� 
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િનકાહ ફર�થી પડવામા ંઆવે. 

મસઅલદ ર૩૮૪ : બાપ તમેજ દાદાન ેહક છે ક� 

પોતાના દ�કરા યા દ�કર�, ક� � નાબાલીગ હોય, અથવા 

દ�વાનગીની હાલતમા ં બાલીગ થયો ક� થઈ હોય, તનેા 

િનકાહ કર�. અન ે દ�કરો ક� દ�કર� બાલીગ થયા બાદ, 

અથવા દ�વાનો સાજો થયા બાદ, બાપ ક� દાદાન ે એ 

િનકાહમા ંકોઈ ખરાબી જણાય તો ચાહ� તનેે બરકરાર રાખ ે

યા રદ કર�, તનેો ઈખતીયાર રહ�શ.ે પણ જો એમા ં કોઈ 

ખરાબી ન �ણય, અન ે નાબાલીગ દ�કરો ક� દ�કર� એ 

િનકાહન ેરદબાતલ કર� નાખ,ે તો સજંોગ �જુબ તલાક યા 
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નવા િનકાહ�ુ ંએહતીયાત તકર ન કરવામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ ર૩૮પ : � કનયા બાલીગ અને 

સમજદાર હોય, એટલ ેપોતાના હકમા ંસા� ંનર�ુ ંપારખી 

શકતી હોય, તે અગર શાદ� કરવા માગે અને �ંુવાર� હોય, 

તો પોતાના બાપ યા દાદાની ર� લવેી જોઈએ. અગરચે 

એ પોતાના કામો અને િનણરયોમા ં આઝાદ ક�મ ન હોય, 

અલબ�, માની ર� ક� ભાઈની ર� લવેી લા�ઝમ નથી. 

મસઅલદ ર૩૮૬ : નીચ ે જણાવલેા સજંોગોમા ં

બાપ ક� દાદાની ર�ની જ�રત નથી : 

(૧) અગર �ી �ંુવાર� ન હોય. 
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(ર) અગર �ી �ંુવાર� હોય, પણ બાપ દાદા 

�સુગંત અને શર�અત તમેજ સમાજની નજર� � 

લાયક અન ે �ુફવ ��ુષ હોય, તનેી સાથે શાદ� 

કરવાથી રોક�, 

(૩) અગર કનયા ( દ�કર�)ની શાદ�મા ં કોઈ પણ 

�તનો ભાગ લવેા હાજર ન હોય. 

(૪) અગર ર� આપવાની કાબલેીયયત બાક� ન 

રહ� હોય, �મક� દ�વાનો હોય, અથવા એવા કોઈ 

ઉઝરન ેકારણ ેહોય. 

(પ) અગર એમની ગેરહાજર�ને કારણે અથવા 
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કોઈ બી� સજંોગે એમની ર�મદં� મળેવવી 

શ� ન હોય. 

મસઅલદ ર૩૮૭ : અગર બાપ યા દાદા 

પોતાના નાબાલીગ ફરઝદંની શાદ� કરાવ,ે તો એ ફરઝદં 

જયાર� બાલીગ થાય તયાર� તનેા ઉપર � �ી સાથ ેતનેી 

શાદ� કરવામા ંઆવી હોય ત�ેુ ંભરણપોષણ વા�જબ છે. 

બલક� બાલીગ ન થયો હોય, પરં� ુ�તીય �લજજત હાિંસલ 

કરવા સમથર હોય, અન ેકનયા પણ એટલી નાની ન હોય ક� 

�ની સાથ ેતનેો શવહર �તીય �લજજત ન મળેવી  શક�, 

તો પણ ફરઝદં ઉપર તનેી પતની�ુ ંભરણપોષણ વા�જબ 
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છે. આ િસવાયના સજંોગમા ં પણ ભરણપોષણ�ુ ં વા�જબ 

હો�ુ ંઅન ેપતની�ુ ંત ેમાટ� �સુતહક હો�ુ ંબ�ુ જ સભંિવત 

છે, માટ� અરસપરસ સમ�ૂતીથી સમાધાન કર�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ર૩૮૮ : અગર બાપ યા દાદા 

પોતાના નાબાલીગ ફરઝદંની શાદ� કરાવ,ે અન ે િનકાહ 

પડાવવા સમયે એ ફરઝદં પાસ ેકોઈ માલ ન હોય, તો 

બાપ અથવા દાદાએ એ ફરઝદંની પતની�ુ ં મહ�ર અદા 

કર�ુ ં જોઈએ. એવી જ ર�ત ે જો ફરઝદં માલદાર હોય, 

અન ેતનેા બાપ યા દાદાએ મહ�ર માટ� જવાબદાર� લીધી 

હોય, તો તઓે મહ�ર અદા કર� આપશ.ે આ િસવાયના 
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સજંોગમા ં અગર મહ�રની રકમ સામાનય ર�ત ે પચલીત 

મહ�ર �ટલી જ હોય, યા મસલહેતને  વશ થઈન ે વધાર� 

મહ�ર દ�વી પડતી હોય, તો બાપ યા દાદા ફરઝદંના 

માલમાથંી એ મહ�ર અદા કર� શકશ.ે પણ જો એવી કોઈ 

મસલહેત વીગેર� ન હોય, તો બાપ યા દાદા સામાનય ર�તે 

� પચ�લત મહ�ર હોય એથી વધાર� ફરઝદંના માલમાથંી 

આપી શકશ ેનહ�, િસવાય એ ક� બાલીગ થયા બાદ એ 

ફરઝદં એના બાપ યા દાદાન ેએ માટ� સમંિત આપે. 
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� અયબોને કારણે અકદને તોડ� શકાય છે 

મસઅલદ ર૩૮૯ : અગર ��ુષન ે અકદ બાદ 

ખબર પડ� ક� � �ી સાથ ેતનેા અકદ થયા છે, ત ે�ીમા ં

અકદ પડાતી વળેા નીચ ે�જુબના છ એબોમાથંી કોઈ એક 

એબ હ� ુ,ં તો એ અકદન ેરદ કર� શક� છે. 

(૧) દ�વાનગી- ચાહ� એ પાસ�ંગક હોય. 

(ર) રકતિપતથી પી�ડત હોય,(�ન ે �ગે�મા ં

લપેસી કહ�વાય છે). 

(૩) કોઢ અન ે સફ�દ દગની બીમાર� ધરાવતી 

હોય. 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2120 

(૪) �ધળ� હોય. 

(પ) અપગં હોય, અગરચ ે તદન પથાર�વશ ક� 

િન�લ ન હોય. 

(૬) �ીના ગભારશયમા ંહાડ�ંુ યા માસ હોય, ચાહ� 

એન ેકારણ ેસભંોગ અશ� હોય ક� ન હોય, અને 

ચાહ� એ ગભરન ેરોક� યા ન રોક�. અન ેજો ��ુષને 

�ણ થાય ક� �ીન ેઈફઝાની તકલીફ છે, ક� �ન ે

કારણ,ે પશેાબ  અન ેહયઝ નીકળવાની જગયાઓ, 

યા હયઝ અન ેપાયખાનાની જગયાઓ એક થઈ 

ગઈ છે, તો એવા એબન ેકારણ ેઅકદન ેરદ કર� 
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શકવામા ંઈશકાલ છે અન ેએહતીયાત ેલા�ઝમ છે 

ક� જો શાદ�ન ેરદ કરવા માગેં તો તલાક પણ પડ�. 

મસઅલદ ર૩૯૦ : �ીને  નીચ ે જણાવલેા 

સજંોગોમા ંતલાક લીધા વગર અકદન ેરદ કરવાનો હક છે 

: 

(૧) અગર અકદ બાદ �ણ થાય ક� ��ુષને લ�ગ 

નથી. 

(ર) અથવા અકદ બાદ, સભંોગ પહ�લા યા બાદ, 

એન ે�ણ થાય ક� ��ુષ�ુ ંલ�ગ કપાય�ેુ ંછે. 

(૩) અથવા �ીન ે �ણ થાય ક� એ ��ુષ કોઈ 
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બીમાર�ના કારણે સભંોગ કરવા અશકત છે, ચાહ� 

એ બીમાર� અકદ બાદ, સભંોગ પહ�લા યા બાદ 

ઉપ�સથત થઈ હોય. 

ઉપરોકત સજંોગોમા ં�ીન ેહક છે ક� તલાક લીધા 

વગર અકદન ેરદબાતલ કર� નાખ.ે 

નીચ ે જણાવલે સજંોગોમા ંજો  �ી લગનસબંધં 

ચા� ુ રાખવા ન માગંતી હોય, તો એહતીયાતે 

વા�જબ છે ક� શવહર યા તનેો વલી તનેે તલાક 

આપી દ�એ : 

(૧) અગર  �ીન ે�ણ થાય ક� તનેો પિત અકદ 
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પહ�લા દ�વાનો હતો, અથવા જો એ ��ુષ અકદ 

બાદ, સભંોગ પહ�લા ંયા પછ� દ�વાનો થઈ �ય. 

(ર) અથવા એન ેખબર પડ� ક� અકદ વળેા એનો 

થનાર પિત ખસી હતો એટલે ક� ત�ેુ ં�ડ ખચેી 

લવેામા ંઆવ�ુ ંહ� ુ ંવીગેર�. 

(૩) યા એવી �ણ થાય ક� અકદ સમય ે એના 

ધણીન ેરકતિપ� યા કોઢની તકલીફ હતી. 

� સજંોગમા ં પિત સભંોગ કરવા અશકત હોય 

અન ેપતની અકદને રદ કરવા માગેં, ત ેસજંોગમા ં

લા�ઝમ છે ક� પહ�લા ંહાક�મ ેશરઅ તરફ યા એના 
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વક�લ તરફ ર�ુઅ કરવામા ંઆવ,ે �થી હાક�મ ે

શરઅ શવહરન ેબાર મ�હનાની મોહલત આપશે. 

અન ેઅગર એ ગાળામા ંએ ��ુષ પોતાની પતની 

યા બી� કોઈ �ી સાથ ેસભંોગ ન કર� શક�, તો 

એ બાદ �ી એ અકદન ેરદ કર� શકશ.ે 

મસઅલદ ર૩૯૧ : અગર  ��ુષ સભંોગ નથી 

કર� શકતો એ કારણ ે�ી અકદન ેરદ કર� તો શવહર ઉપર 

જ�ર� છે ક� અડધી મહ�ર અદા કર�. 

 પણ ત ેિસવાય બી� એબોન ેકારણ ે��ુષ યા �ી 

અકદ રદ કર�, અન ેઅગર ��ુષ ેપતની સાથ ેસભંોગ ન 
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કય� હોય તો મહ�રની અદાયગી લા� ુનહ� પડ�. પણ જો 

સભંોગ કય� હોય, તો �રૂ� મહ�ર દ�વી જોઈએ. 

 ઉપરાતં મસઅલો ર૩૮૯ મા ં જણાવયા �જુબ 

�ીના એબોન ેકારણ ે��ુષ અકદન ેરદ કર�, અન ેએણ ેએ 

�ી સાથ ે સભંોગ ન કય� હોય, તો મહ�ર અદા કરવાની 

જ�રત નહ� રહ�. પણ અગર સભંોગ કયાર બાદ અકદ રદ 

કર� તો �રૂ� મહ�ર અદા કરશ.ે 

મસઅલદ ર૩૯ર : અગર �ી યા ��ુષના એવા 

�ણુ બયાન કરવામા ંઆવ ેક� � હક�કતથી િવશષે હોય, 

અન ેજો એવા �ણુો, ચાહ� અકદ પહ�લા ંયા અકદ સમય ે
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બયાન કર�ને સામ ેપરને પરણવા માટ� પોતસાહ�ત કર�, 

અન ેએ જ �ણુોન ેઆધાર� અકદ થાય, તો અગર અકદ 

બાદ સામ ેપરને �ણ થાય ક� એવી કોઈ િવિશપટતા ક� 

એવા કોઈ �ણુો મો�ૂદ નથી. તો એ અકદન ેરદ કર� શક� 

છે. આ મસઅલાનો વ� ુ ્લુાસો એહકામની બી� 

�કતાબોમા ંઆપવામા ંઆવયો છે. 
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�મની સાથે લગન કરવા હરામ છે તે �ીઓ 

મસઅલદ ર૩૯૩ : � �ી ઈનસાન માટ� મહ�રમ 

ગણાય છે, �મક�, મા, બહ�ન, દ�કર�, ફઈ, માસી, ભતી�, 

ભાણ�ે અન ેસા�,ુ તમેની સાથ ેશાદ� કરવી હરામ છે. 

મસઅલદ ર૩૯૪ : �  �ી સાથ ેઈનસાન િનકાહ 

કર�, ચાહ� તનેી સાથ ેસભંોગ ન કર�, તો પણ એ �ીની મા, 

નાનીમા, દાદ�મા, અન ેવશંનો િસલિસલો �મ ઉપર જતો 

રહ�, સવર ઓરતો મહ�રમ થઈ જશ.ે 

મસઅલદ ર૩૯પ : � �ી સાથ ેઈનસાન િનકાહ 

કર� સભંોગ કર�, એ �ીની દ�કર�, દોહ�તી, પૌતી અને 
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વશંનો િસલિસલો �મ  ઉતરતો રહ�, ત ેસવ� ઓરતો ચાહ� 

અકદ સમય ે મો�ૂદ હોય યા એ બાદ જનમ,ે તનેા માટ� 

મહ�રમ ગણાશે. 

મસઅલદ ર૩૯૬ : અગર  કોઈ શખસ ેએક �ી 

સાથ ે અકદ કય� હોય, પણ સભંોગ ન કય� હોય, તો 

એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� જયા ં�ધુી એ �ી અકદમા ંબાક� 

હોય તયા ં�ધુી તનેી દ�કર� સાથ ેશાદ� ન કર�. 

મસઅલદ ર૩૯૭ : ઈનસાનની  ફઈ અન ેમાસી, 

એના બાપની ફઈ, માસી, દાદાની ફઈ અને માસી,દાદ�મા, 

માની ફઈ અનમેાસી,નાનીમા, નાના બાપાની ફઈ અન ે
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માસી, અન ે�મ �મ વશં ઉપર જતો રહ�, સવ� ઓરતો 

તનેા માટ� મહ�રમ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૩૯૮ : શવહરના  બાપા અને દાદા 

અન ે �મ �મ િસલિસલો ઉપર જતો રહ�, પતની માટ� 

મહ�રમ ગણાશે. એવી જ ર�ત ેશવહરનો દ�કરો, પૌત અન ે

દોહ�ત અન ે�મ �મ વશં ઉતરતો �ય, એ સવર પતની 

માટ� મહ�રમ છે, ચાહ� િનકાહ સમય ેતઓે મો�ૂદ હોય, યા 

પછ�થી જનમ.ે 

મસઅલદ ર૩૯૯ : �  �ી સાથ ેઈનસાન િનકાહ 

કર�, ચાહ� એ દાયમી હોય યા ��ુઆ્ન હોય, જયા ં�ધુી એ 
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�ી તનેા હકમા ં હોય તયા ં �ધુી તનેી બહ�ન સાથ ે શાદ� 

નહ� કર� શક�. 

મસઅલદ ર૪૦૦ : તલાકના  પકરણમા ં

જણાવવામા ં આવશ ેએ ર�ત ેઅગર કોઈ શખસ પોતાની 

પતનીને તલાક� રજઈ આપે, તો ઈદાની �દુત દરમયાન એ 

પતનીની બહ�ન સાથ ે શાદ� નહ� કર� શક�. પણ જો એ 

તલાક� બાઈન હોય, તો પોતાની પતનીની બહ�ન સાથે ઈદા 

દરમયાન શાદ� કર� શકશ ે અન ે ��ુઆ્તના ઈદા દરમયાન 

એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� એ બહ�નન ેન પરણ.ે 

મસઅલદ ર૪૦૧ : ઈનસાન  પોતાની પતનીની 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2131 

ર� વગર પતનીની ભતી� યા ભાણ�ે સાથ ેશાદ� નહ� 

કર� શક�. પણ  અગર પતનીની ર� વગર એમન ેપરણે, 

અન ે તયાર બાદ તનેી પતની તનેે ર� આપે, તો વાધંો 

નથી. 

મસઅલદ ર૪૦ર : અગર પતનીન ે�ણ થાય ક� 

તનેા શવહર� તનેી ભતી� યા ભાણ�ે સાથે અકદ કયાર છે, 

અન ેખામોશ રહ�, તો અગર તયાર બાદ સમંિંત આપે તો 

અકદ સહ�હ ગણાશ.ે અને સમંિત ન આપ ે તો અકદ 

બાિતલ ગણાશે. 

મસઅલદ ર૪૦૩ : અગર  ઈનસાન પોતાની 
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માસીની ક� ફઈની દ�કર� સાથ ેપરણયા પહ�લા એ દ�કર�ની 

મા સાથ ે �ઝના કર�, તો એહતીયાતની �એ ત ે દ�કર�ની 

સાથ ેશાદ� નહ� કર� શક�. 

મસઅલદ ર૪૦૪ : અગર  ઈનસાન પોતાની 

માસી ક� ફઈની દ�કર�ન ેપરણી, સભંોગ બાદ, એ દ�કર�ની 

મા સાથ ે �ઝના કર�, તો દ�કર� સાથનેો અકદ �ટૂશ ેનહ�, 

એવી જ ર�ત ેઅકદ પડાઈ ગયા બાદ પણ સભંોગ પહ�લા ં

એ દ�કર�ની મા સાથ ેઝીના કર� તો અકદ નહ� �ટૂ� પણ 

આવા સજંોગમા ં એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� એ દ�કર�ન ે

તલાક આપી અકદમાથંી �ટ� કર�. 
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મસઅલદ ર૪૦પ : અગર  ઈનસાન પોતાની 

માસી અન ેફઈ િસવાય કોઈ બી� �ી સાથ ે�ઝના કર�, તો 

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� એ �ીની દ�કર� સાથ ેશાદ� ન 

કર�. બલક� અગર કોઈ �ીન ેપરણે, અન ેતનેી સાથ ેસભંોગ 

કર� એથી પહ�લા ં એ �ીની મા સાથે �ઝના કર�, તો 

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� એ �ીથી �ટો થઈ �ય, પણ 

જો એ �ી સાથે સભંોગ કર� ��ૂા બાદ તનેી મા સાથે 

�ઝના કર�, તો લા�ઝમ નથી ક� એ �ીન ે�ટ� કર�. 

મસઅલદ ર૪૦૬ : �સુલમાન  ઔરત કા�ફરન ે

પરણી નહ� શક�, એવી જ ર�ત ે �સુલમાન મરદ એહલ ે
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�કતાબ િસવાય કા�ફર ઔરત સાથ ેઅકદ નહ� કર� શક�. 

પરં� ુએહલ ે �કતાબ, એટલ ેક� ય�દૂ� અન ેઈસાઈ ઔરત 

સાથ ે ��ુઆ્૦ કરવામા ં કોઈ વાધંો નથી, પણ એહતીયાતે 

વા�જબ છે ક� તમેની સાથ ેદાએમી અકદ ન કર�. 

 એવી જ ર�ત ે અ�કુ ફ�રકાઓ � પોતાને 

�સુલમાન કહ� છે, �મક� નાસીબી વીગેર� તમેનો �ુકમ 

કા�ફર �વો છે ન ે �સુલમાન મરદ યા ઔરત એમની 

સાથ ેદાએમી યા ��ુઆ્ટનો અકદ નહ� કર� શક�. 

મસઅલદ ર૪૦૭ : અગર ઈનસાન એવી ઔરત 

સાથ ે �ઝના કર� ક� � રજઈ તલાકના ઈદામા ં હોય, તો 
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એહતીયાતની �એ એ ઔરત તનેા માટ� હરામ થઈ જશે. 

અન ે જો ઔરત ��ુઆ્ટના ઈદામા ં હોય, યા તલાક� 

બાઈનના ઈદામા ંહોય, યા પિતની વફાતના ઈદામા ંહોય, 

અન ેત ેદરમયાન કોઈ તનેી સાથ ેઝીના કર� તો ઈદા �રૂ� 

થયા બાદ તનેે પરણી શક� છે, જો ક� એહતીયાત ે�સુતહબ 

છે ક� તને ેન પરણ.ે 

તલાક� રજઈ, બાઈન, ��ુઆ્કના ઈદા, પિતની 

વફાતના ઈદા એ સવ� બાબતો તલાકના પકરણમા ં

સમ�વવામા ંઆવશ.ે 

મસઅલદ ર૪૦૮ : અગર  ઈનસાન કોઈ એવી 
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ઓરત સાથ ે �ઝના કર� � અિપરણીત હોય અને ઈદાની 

હાલતમા ંન હોય, તો એહતીયાત છે ક� તૌબા કયાર પહ�લા ં

તનેી સાથ ે શાદ� ન કર�. પણ અગર કોઈ બી� જણ 

(�ઝના કરનાર િસવાય) એ �ીન ેપરણવા માગેં તો વાધંો 

નથી. 

 પણ જો એ વય�ભચાર� �ી તર�ક� મશ�રૂ હોય તો 

જયા ં�ધુી એ તૌબા ન કર� તય ં�ધુી એહતીયાતની �એ 

તને ેપરણ�ુ ં�એઝ નથી. એવી જ ર�ત ેકોઈ મરદ ઝાની 

(વય�ભચાર�) તર�ક� મશ�રૂ હોય, તો જયા ં�ધુી એ તૌબા 

ન કર� તયા ં�ધુી તનેે પરણ�ુ ંએહતીયાતની �એ �એઝ 
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નથી. 

 એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� �ઝનાકાર ઓરતને 

પરણનાર એટલીવાર સબર કર� ક� એ �ી હયઝ જોઈ 

લીએ, અન ેપછ� પોતાના અકદમા ંતને ે લીએ; ચાહ� એ 

ઓરત સાથ ેએણ ેપોત ે �ઝના કર� હોય યા કોઈ બી�એ 

કર� હોય. 

મસઅલદ ર૪૦૯ : અગર  ઈનસાન કોઈ એવી 

�ીન ેપરણ ેક� � બી�ના ઈદામા ંહોય, અન ેજો બનંનેે, 

યા તમેાથંી એકન,ે �ણ હોય ક� ઓરતનો ઈદો હ� �રૂો 

થયો નથી, અન ેએ પણ ખબર હોય ક� ઈદાની હાલતમા ં
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જો �ી હોય તો તનેે પરણ�ુ ંહરામ છે, તો એવા સજંોગમા ં

એ ઓરત મરદ ઉપર હમંશે માટ� હરામ થશ;ે અગરચ ેએ 

મરદ� અકદ બાદ એ �ી સાથ ેસભંોગ ન કય� હોય. 

મસઅલદ ર૪૧૦ : અગર કોઈ શખસ એવી �ીને 

પરણ ેક� � બી�ના ઈદામા ંહોય, અન ેતનેી સાથ ેસભંોગ 

પણ કર�, તો એ ઓરત તનેા ઉપર હમંશે માટ� હરામ થઈ 

જશે; અગરચ ે તને ે ખબર ન  હતી ક� એ ઓરત ઈદામા ં

હતી, યા એ ઈદા દરમયાન ઓરતન ેપરણ�ુ ંહરામ છે. 

મસઅલદ ર૪૧૧ : અગર  કોઈ શખસ �ણતો 

હોય ક� એણ ેશવહરદાર �ી સાથ ેશાદ� કર� છે, તો પથમ 
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તો તનેા ઉપર વા�જબ છે ક� તને ેતરત જ �ટ� કર�. અને 

ત ેબાદ પણ એ �ી સાથ ે િનકાહ નહ� કર� શક�. એવી જ 

ર�ત ે અગર એ અ�ણય ે શવહરદાર �ી સાથ ે અકદ કર� 

અન ેતનેી સાથે સભંોગ કર� તો એહતીયાતની �એ ઉપર 

જણાવયા �જુબ વતરશે. 

મસઅલદ ર૪૧ર : શવહરદાર  ઓરત અગર 

�ઝના કર�, તો એહતીયાતની �એ તનેી સાથે �ઝના કરનાર 

��ુષ તનેા ઉપર હમંશેને માટ� હરામ થઈ  �ય છે, પણ 

પોતાના અસલ શવહર ઉપર એ હરામ નહ� થાય. અન ે

અગર એ �ી તોબા ન કર�, અન ે પોતાના �રૂા અમલ 
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ઉપર બાક� રહ�, તો બહેતર છે ક� શવહર તને ે તલાક 

આપી દ�એ. પણ એની મહ�ર અદા કર�. 

મસઅલદ ર૪૧૩ : � ઓરતન ેતલાક થઈ હોય, 

અથવા � ��ુઆ્ણમાં હતી અને તનેા શવહર� બાક� રહ�લી 

�દુત તને ે બરીને આઝાદ કર� હોય, અથવા ��ુઆૂ્ની 

�દુત �રૂ� થઈ હોય, ત ે અ�કુ સમય બાદ જયાર� 

બી�વાર પરણ,ે તયાર� શક કર� ક� બી�વાર પરણતી વળેા 

પહ�લા ંશવહરની ઈદાની �દુત �રૂ� થઈ હતી ક� નહ�; તો 

ત ેશક ઉપર ભરોસો નહ� કર�. 

મસઅલદ ર૪૧૪ : અગર  કોઈ બાલીગ શખસ 
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બાલીગ છોકરા સાથ ે લવાત કર� , તો એ છોકરાની મા, 

બહ�ન અન ેદ�કર� લવાત કરનાર માટ� હરામ થઈ જશ.ે 

અન ે એહતીયાતની �એ જો લવાત કરાવનાર �ખુત 

વયનો હોય, અથવા લવાત કરનાર નાબાલીગ હોય તો 

પણ એ જ �ુકમ લા�ુ ંપડશ,ે પણ ઇ�નદયનો પવશે થયો 

હતો ત�ેુ ંઅ�મુાન હોય , અથવા શક હોય તો હરામ નહ� 

થાય. 

મસઅલદ ર૪૧પ : અગર કોઈ છોકરાની મા યા 

બહ�ન સાથ ે કોઈએ શાદ� કર� હોય, અન ે તયાર બાદ એ 

છોકરા સાથે લવાતા કર�, તો એહતીયાતની �એ એ મા યા 
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બહ�ન તનેા ઉપર હરામ થઈ જશ.ે 

મસઅલદ ર૪૧૬ : અગર કોઈ શખસ એહરામની 

હાલતમા ં ક� � હજના અઅમાલમાથંી એક છે, કોઈ �ી 

સાથ ેપરણ ેતો એ અકદ બાિતલ ગણાશે. અન ેજો એને 

�ણ હતી ક� એ હાલતમા ંશાદ� કરવી �એઝ નથી, તો 

એ જ �ીન ેફર� નહ� પરણી શક�. 

મસઅલદ ર૪૧૭ : અગર  કોઈ ઓરત 

એહરામની હાલતમા ંએવા ��ુષન ેપરણ ેક� � એહરામની 

હાલતમા ંન હોય, તો એ અકદ બાિતલ ગણાશે, અન ેજો 

એ �ીન ે�ણ હતી ક� એહરામની હાલતમા ંશાદ� �એઝ 
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નથી, તો એહતીયાત ેવા�જબની �એ ફર� એ જ ��ુષને 

નહ� પરણી શક�. 

મસઅલદ ર૪૧૮ : અગર  કોઈ શખસ 

તવા�િ�રસાઅ, ક� � હજ અન ે ઉમરએ �ફુરદાના 

આમાલમાથંી છે, ન બ�વી  લાવે, તો તનેા માટ� તનેી 

પતની અન ેઅનય �ીઓ હલાલ નહ� થઈ શક�. એવી જ 

ર�ત ેજો કોઈ ઓરત તવા��ી સાઅ ન બ�વી લાવ ેતો 

તનેા માટ� તનેો પિત યા અનય ��ુષો હલાલ નહ� થઈ 

શક�. પણ જો મોડ�થી તવા��ી સાઅ બ�વી લાવ,ે તો 

હલાલ થઈ શકશે. 
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મસઅલદ ર૪૧૯ :  અગર  કોઈ શખસ નાબાલીગ 

કનયા સાથ ેઅકદ કર�, તો તનેી નવ વરસની ઉમર �રૂ� 

થાય ત ેપહ�લા ંતનેી સાથે સભંોગ કરવો હરામ છે. અને 

અગર સભંોગ કર�, તો �હ�ર એ છે ક� બાલીગ થતા એ 

કનયા તનેા માટ� હરામ નહ� થાય, અગરચ ે કનયાને 

ઈફઝાની તકલીફ ઉપ�સથત થાય. ( ઈફઝાના અથર 

મસઅલા ર૩૮૯ મા ંઆપી ��ૂા છ�એ). પણ એહતીયાત 

એ છે ક� કનયાન ેતલાક આપી દ�એ. 

મસઅલદ ર૪ર૦ : �  ઓરતન ેતણવાર તલાક 

અપાઈ ગઈ હોય, ત ેતનેા પિત માટ� હરામ થઈ �ય છે. 
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પણ � શરતો આગળ જતા ં તલાકના પકરણમા ં

જણાવવામા ં આવશ ે ત ે શરતોની સાથે એ �ી બી� 

��ુષન ેપરણે, અન ેએ બીજો ��ુષ �જુર� �ય, યા તને ે

તલાક આપે, તો ઈદાની �દુત �રૂ� થતા ં એ પોતાના 

પહ�લા પિત સાથ ેફર� અકદ કર� શકશ.ે 
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દાયમી અકદના એહકામ 

મસઅલદ ર૪ર૧ : �  ઓરત અકદ� દાઈમની 

�એ પરણી હોય, તનેા માટ� પોતાના શવહરની ર� વગર 

ઘરમાથંી બહાર નીકળ�ુ ંહરામ છે, અગરચ ેતમે કરવાથી 

શવહરના હકને કોઈ હાિન ન પહ�ચ.ે એવી ર�ત ેજયાર� 

શવહરન ે�તીય સમાગંમ માટ� ઈચછા થાય, તયાર� તનેે 

મ�ૂંર રાખે, અન ેશરઈ ઉઝર વગર �તીય સમાગંમથી 

ઈનકાર ન કર�. 

 એવી જ ર�ત ેફરમાબરદાર પતની�ુ ંભરણપોષણ, 

કપડા ંલ�ા, મકાન અન ેઅનય જ�ર�યાતની વસ�ઓુ �રૂ� 
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પાડવી શવહર ઉપર વા�જબ છે. અને તે એ �રૂ� ન પાડ� 

તો પતની કરજદાર રહ�શ,ે ચાહ� શ�કત ધરાવતો હોય યા ન 

ધરાવતો હોય. 

મસઅલદ ર૪રર : અગર  કોઈ પતની પોતાના 

પિત પતયનેી ફરજો ઉપર અમલ ન કર� તો પછ� એ 

ભરણપોષણ, મકાન વીગેર�નો હક ધરાવશે નહ�, અગરચે 

એ પિતની સાથે રહ�તી હોય, પણ જો કોઈ વાર પાસ�ંગક 

નાફરમાની કરતી હોય, તો ફોકહા વચચ ેમશ�રૂ છે ક� એવા 

સજંોગમા ંપણ એન ેભરણપોષણ િવગેર�નો હક નહ� રહ�, 

પરં� ુએ �ુકમ ઈશકાલ ધરાવ ેછે. અલબ� દર�ક 
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સજંોગોમા ંઓરતનો મહ�રનો હક બાક� રહ�શ.ે 

મસઅલદ ર૪ર૩ : પિતને  હક નથી ક� પતનીને 

ઘરના કામકાજ માટ� મજ�રૂ કર�. 

મસઅલદ ર૪ર૪ : સફર  દરમયાન અગર 

પતનીનો િનભાવ ખચર વતનમા ં થતા ખચર કરતા વધાર� 

હોય, અન ે એ સફર પિતની ર�થી કર� હોય, તો એ 

ખચરની જવાબદાર� શવહરને �ઝમમે રહ�શે. પણ વાહન 

વીગેર�નો ખચર તમે સફર ભા�ુ ંવીગેર� માટ� એ પતની પોત ે

જવાબદાર રહ�શ.ેઅલબ�, અગર પિત પોત ે પોતાની 

પતનીન ેસાથ ેલઈ જતો હોય, તો તનેા ઉપર વા�જબ છે ક� 
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તનેો ખચર પણ આપ.ે 

મસઅલદ ર૪રપ : જો  પતનીનો િનભાવ ખચર 

શવહરન ે િશર� હોય, પણ એ અદા ન કર� તો પોતાના 

શવહરના મલમાથંી તનેી ર� વગર િનભાવ �રૂ� ુ ંલઈ 

શક� છે. 

 પણ જો તમે કર�ુ ંશ� ન હોય, અન ેપોતાના 

િનભાવ માટ� લાચાર હોય અન ે હાકામ ે શરઅ �ધુી 

શીકાયત પહ�ચાડ� શવહરન ે ખચર આપવા માટ� મજ�રૂ 

પણ ન કર� શકતી હોય, તો �ટલો સમય એ પોતાની 

આ�િવકા ક� િનભાવ માટ� મશ�લૂ હોય, એટલા સમયમા ં



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2150 

તનેા ઉપર શવહરની ફરમાબરદાર� વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ર૪ર૬ : દાખલા  તર�ક� અગર  

ઈનસાનની બે પતનીઓ અકદ� દાઈમથી હોય, અન ે એક 

પાસ ેરાત વીતાડ�, તો વા�જબ છે ક� ચાર રાતોમાથંી એક 

રાત બી� પતની પાસે પણ વીતાડ�. એ િસવાયના 

સજંોગમા ંપતની પાસ ે રહ��ુ ં વા�જબ નથી. અલબ� 

લા�ઝમ છે ક� પતનીને તદન ત� ન દયે, અન ે બહેતર 

બલક� એહતીયાત છે ક� પિત દર ચાર રાત ે એક રાત 

પોતાની અકદ� દાઈમની પતની પાસ ે��ુર�. 

મસઅલદ ર૪ર૭ : શવહર� પોતાની �વુાન પતની 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2151 

સાથ ેચાર મ�હનાથી િવશષે �દુત �ધુી સોહબત તકર નહ� 

કરવી જોઈએ, િસવાય એ ક� સભંોગથી તનેે કોઈ અિનવાયર 

�કુસાન ક� તકલીફ થવાની બીક હોય, અથવા એ ક� પોતે 

પતની ત ે માટ� ર�મદં હોય, અથવા અકદ પડતી વળેા 

એવી શરત પહ�લથેી �કૂવામા ંઆવી હોય. 

 એહતીયાતની �એ ઉપરોકત �ુકમ, શવહર ચાહ� 

સફરમા ં હોય ક� વતનમા ં હાજર હોય અન ે ચાહ� પતની 

દાઈમી હોય ક� ��ુઆ્તથી હોય, દર�ક સજંોગમા ંલા� ુપડશ.ે 

મસઅલદ ર૪ર૮ : અગર  અકદ� દાઈમ વળેા 

મહ�ર ન�� ન થાય તો પણ અકદ સહ�હ ગણાશ.ે એવા 
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સજંોગમા ંજો ��ુષ તનેી પતની સાથે સભંોગ કર�, તો તનેા 

માટ� જ�ર� છે ક� સામાનય ર�તે � પચ�લત મહ�ર હોય તે 

મહ�ર પતનીન ે આપ.ે પરં� ુ ��ુઆ્ીમાં જો મહ�ર ન�� ન 

કરવામા ંઆવે તો ��ુઆ્ો બાિતલ ગણાશે. 

મસઅલદ ર૪ર૯ : અગર  અકદ પડાતી વળેા 

મહ�રની અદાયગી માટ� કોઈ સમય ક� �દુત ન�� ન 

કરવામા ંઆવી હોય, તો પતની સભંોગ માટ� ર�મદં થતા 

પહ�લા ંશવહર પાસથેી મહ�રની માગંણી કર� શકશ.ે અન ે

ચાહ� શવહર મહ�ર અદા કરવા શ�કતશાળ� હોય ક� ન હોય 

એ પતની �તીય સમાગંમનો ઈનકાર કર� શકશ.ે 
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 પણ જો મહ�ર લીધા પહ�લા ં�તીય સમાગંમ માટ� 

ર�મદં થઈ �ય, અન ેતનેો પિત તનેી સાથ ેસભંોગ કર� 

લીએ, તો તયાર પછ� શરઈ ઉઝર વગર શવહરને 

સભંોગથી નહ� રોક� શક�. 
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��ુઆ્નુા એહકામ (મયાર�દત �દુત માટ�ના લગન) 

મસઅલદ ર૪૩૦ : �ી  સાથ ે ��ુઆ્્નો સીગો 

પડવો �એઝ છે. અગરચ ે�તીય �ખુસતંોષનો ઈરાદો 

ન હોય. 

મસઅલદ ર૪૩૧ : એહતીયાતે વા�જબ છે ક� � 

�ી સાથ ે��ુઆ્  કયાર હોય, તનેી સાથે પિત ચાર માસથી 

વ� ુ�દુત માટ� �ી સમાગંમનો તયાગ ન કર�. 

મસઅલદ ર૪૩ર : અગર ��ુઆ્દનો સીગો પડાતો 

હોય તયાર� �ી એવી શરત �કૂ� ક� પિત તનેી સાથ ે�તીય 

સમાગંમ નહ� કર�, તો એ શરત સાથે સીગો સહ� ગણાશે. 
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પ�રણામ ે પિત સભંોગ િસવાયની �લજજત એ �ીથી 

મળેવી શકશ.ે પણ જો આગળ જતા ં �ી પોત ે ર�મદં 

થાય તો પિત તનેી સાથે �તીય સમાગંમ કર� શકશ.ે 

દાયમી િનકાહની પણ આવો જ �ુકમ છે. 

મસઅલદ ર૪૩૩ : ��ુઆ્ોથી પરણલેી �ી 

અગરચ ે ગભરવતંી થઈ �ય, તો પણ િનભાવ ખચરની 

હકદાર થતી નથી. 

મસઅલદ ર૪૩૪ : ��ુઆ્ાથી પરણલેી �ીને 

શવહર સાથ ેલગનશયૈા ઉપર  હક નથી, તમે એ પિતથી 

કોઈ વારસો પણ  પામશ ે નહ�. અન ે પિત પણ તનેાથી 
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વારસામા ં કંઈ નહ� મળેવ.ે અન ેજો સીગો પડાતી વળેા 

એવી શરત �કૂાઈ હોય ક� બનંે એક બી�નો વારસો પામી 

શકશ,ે તો એ શરત�ુ ંસહ�હ હો�ુ ંજો ક� ઈશકાલથી ખાલી 

નથી. પણ સાથે એહતીયાતને પણ તકર ન કરવામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ ર૪૩પ : ��ુઆ્ાથી પરણલેી �ીન ેજો 

�ણ ન હોય ક� તને ે િનભાવ ખચરનો હક નથી, અન ેએ 

શવહરના લગનશયૈા ઉપર �વુાનો હક ધરાવશે નહ� તો 

એથી સીગો સહ�હ રહ�શ,ે અન ે એવી અજાનતાને કારણે 

શવહર સામ ેએ હક તલબ નહ� કર� શક�. 

મસઅલદ ર૪૩૬ : ��ુઆુ્થી  પરણલેી �ી 
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પિતની ર� વગર જો ઘર બહાર નીકળે, અન ે તમે 

કરવાથી પિતના કોઈ હકનો અનાદર થતો હોય, તો તનેા 

માટ� ઘરથી બહાર નીકળ�ુ ં હરામ છે. બલક� એહતીયાત ે

�સુતહબ છે ક� પિતનો  હક કોઈ ર�ત ે બરબાદ ન થતો 

હોય, તો પણ ર� વગર બહાર ન �ય. 

મસઅલદ ર૪૩૭ : અગર કોઈ �ી એક શખસને 

વક�લ નીમ ે ક� િન�કુત �દુત અન ે મહ�રની શરત ે તનેી 

સાથ ે��ુઆ્૩નો સીગો પડ�, અન ેએ શખસ ��ુઆ્રને બદલે 

દાયમી િનકાહ પડ�, અથવા કોઈ પણ �દુત ક� મહ�રની 

ન�� કયાર વગર સીગો પડ�, તો જયાર� �ીન ે એ િવષે 
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�ણ થાય તયાર� અગર ર�મદં� આપ ે તો અકદ સહ�હ 

ગણાશ.ે નહ�તર બાિતલ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૪૩૮ : અગર  ફકત મહ�રમ થવા 

માટ�, દાખલા તર�ક�, બાપ યા દાદા પોતાની દ�કર� યા 

નાબાલીગ �તુન ે કોઈ સાથે �ૂંક સમય માટ� ��ુઆ્ીથી 

પરણાવે, તો અગર તમે કરવાથી િનિતમ�ાનો કોઈ દોષ 

થતો ન હોય, તો એ અકદ સહ�હ છે. પરં� ુ��ુઆ્હની �દુત 

દરમયાન દ�કરો �તીય સમાગંમ કરવાને �બલ�ુલ કાબીલ 

ન હોય, અથવા દ�કર�થી કોઈ �તીય �ખુસતંોષ મળેવ�ુ ં

તદન અશ� હોય, તો એવી �ત�ુ ં અકદ સહ�હ હો�ુ ં
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��ુશકલ છે. 

મસઅલદ ર૪૩૯ : અગર  બાપ યા દાદા 

પોતાની એવી દ�કર�ન ેક� � હાજર ન હોય, અન ેએ �વે 

છે ક� નહ� તનેી ખબર ન હોય, ફકત મહ�રમ બનવાના 

આશયથી કોઈ સાથ ે ��ુઆ્ થી પરણાવે, તો જો �દુત 

દરમયાન એ દ�કર� �તીય સમાગંમ માટ� કા�બલ હોય તો 

મહ�રમ થવાનો આશય સા�બત થઈ શકશ.ે અને જો 

પછ�થી �ણ થાય ક� એ દ�કર� અકદ ટાણ ે�જુર� ગઈ 

હતી તો અકદ બાિતલ ગણાશે, અન ે અકદન ે કારણ ે � 

પરો �હ�ર ર�ત ેમહ�રમ થયા હતા, એ નામહ�રમ ગણાશે. 
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મસઅલદ ર૪૪૦ : અગર  ��ુષ ��ુઆ્નની �દુત 

�ીન ે બરી આપી તને ે વહ�લી �ટ� કરવા ધાર�, તો જો 

તનેી સાથ ેસભંોગ કર� ��ૂો હોય તો લા�ઝમ છે ક� � 

કરાર હોય ત ે �જુબ તમામ વસ�ઓુ તનેે આપી દ�એ. 

પણ જો સભંોગ ન કય� હોય, તો વા�જબ છે ક� મહ�રની 

અડધી રકમ તને ેઆપે. અને એહતીયાતે �સુતહબ છે ક� 

મહ�રની �રૂ��રૂ� રકમ આપી દ�એ. 

મસઅલદ ર૪૪૧ : �  �ી સાથ ે કોઈ શખસ 

��ુઆ્ીથી પરણયો હોય, તનેી ઈદત �રૂ� થાય એથી પહ�લા ં

તનેી સાથ ેફર�વાર ��ુઆ્ો કર� શક� છે, તમે ચાહ� તો એને 
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અકદ� દાયમમા ંપણ લઈ શક� છે. 
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નામહ�રમ �ી પર નઝર નાખવા િવષે 

મસઅલદ ર૪૪ર : મરદ  માટ� નામહ�રમ �ીના 

શર�ર ઉપર અન ેતનેા વાળ તરફ નઝર કરવી હરામ છે, 

ચાહ� એ નઝર �લજજતના હ��થુી હોય ક� ન હોય, અન ે

ચાહ� તમે કરવાથી હરામ કાયરમા ં સપડાઈ જવાનો ભય 

હોય ક� ન હોય. એવી જ ર�ત ેનામહ�રમ �ીના ચહેરા ને 

કાડંા �ધુી હાથ તરફ �લજજતના હ��થુી નઝર કરવી, 

અથવા જો તમે કરવાથી હરામ કાયરમા ંસપડાઈ જવાનો 

ભય હોય, તો એ પણ હરામ છે. બલક� એહતીયાત ે

�સુતહબ છે ક� �લજજત મળેવવાના હ�� ુવગર અન ેહરામ 
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કાયરમા ંસપડાવવાની બીક િવના પણ નઝર ન કર�. 

 એવી જ ર�ત ે�ી માટ� નામહ�રમ મરદના શર�ર 

ઉપર નઝર કરવી હરામ છે. િસવય શર�રના એ ભાગો ક� 

� સામાનય ર�ત ે ્લુલા હોય છે, �મક�, મા�ુ,ં હાથો, 

પગની �ુટં�, તનેી તરફ લીઝઝતના હ��થુી યા હરામ 

કાયરમા ંસપડાવવાની બીક ન હોય તો તમેા ંઈશકાલ નથી. 

મસઅલદ ર૪૪૩ : �  �ીઓ પડદાની 

લાપરવાહ� કરતી હોય, અન ેત ેતરફ કોઈ �તની દરકાર 

ન કરતી હોય, તમેના શર�ર ઉપર નઝર કરવી હરામ 

નથી, પણ શરત એ ક� તમે કરવામા ં �લજજતનો હ�� ુન 
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હોય, અથવા હરામ કાયરમા ંપડ� જવાનો ભય ન હોય. આ 

�ુકમમા ં કા�ફર અન ે કા�ફર િસવાયની ઓરતો વચચે ફ�ર 

નથી. અન ેએવી જ ર�ત ેહાથ, ચહ�રો અને શર�રના બી� 

ભાગો ક� �ન ેતઓે સામાનય ર�ત ેઢાકંતા નથી, તમેા ંકોઈ 

ફ�ર નથી. 

મસઅલદ ર૪૪૪ : �ીએ  પોતાના શર�ર અન ે

માથાના વાળને ચહ�રો અને હાથ િસવાય નામહ�રમથી 

�પાવવા જોઈએ. અન ે એહતીયાત ે લા�ઝમની �એ 

નાબાલીગ છોકરાઓથી પણ �પાવવા જોઈએ ક� � 

એટલો સમજદાર થઈ ગયો હોય ક� �ીના શર�ર પર 
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નઝર પડતા ં તનેી �તીય ખવાહ�શ ��તૃ થાય. પણ 

પોતાના ચહ�રા તમેજ કાડંા �ધુી હાથને નામહ�રમ સામે 

્લુલો રાખી શક� છે, િસવાય ક� એન ેએવો ડર હોય ક� તમે 

કરવા જતા ંહરામ કાયરમા ંસપડાઈ જશ.ે અથવા જો પોત ે

�ીનો મકસદ એ હોય ક� મરદન ેહરામ નઝરમા ંફસાવે, 

તો એવા સજંોગમા ંચહ�રો અન ેહાથન ેન ઢાકંવો �એઝ 

નથી. 

મસઅલદ ર૪૪પ : બાલીગ  �સુલમાનની 

શરમગાહ ઉપર નઝર કરવી હરામ છે. ચાહ� એ અર�સામા ં

હોય, યા કાચ ક� સાફ પાણીમા ંપિતબ�બ �પ ેહોય. એવી 
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જ ર�ત ે એહતીયાત ે લા�ઝમની �એ કા�ફરની શરમગાહ 

તરફ નઝર કરવી, અન ે એવા નાબાલીગની શરમગાહ 

તરફ નઝર કરવી ક� � સા� ંનર�ુ ંસમ� શક� તમે હોય, 

હરામ છે. અલબ�, પિત પતની એક બી�ના શર�રના 

દર�ક ભાગો તરફ નઝર કર� શક� છે. 

મસઅલદ ર૪૪૬ : �  ��ુષ અને �ી એકબી� 

માટ� મહ�રમ હોય અને �લજજત મળેવવાનો કોઈ મકસદ 

ધરાવતા ન  હોય, તઓે શરમગાહ િસવાય એકબી�ના 

શર�રન ેજોઈ શક� છે. 

મસઅલદ ર૪૪૭ : ��ુષે  �લજજત મળેવવાના 
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હ��થુી બી� ��ુષના શર�ર તરફ નઝર ન કરવી જોઈએ. 

એવી જ ર�ત ે �ી માટ� હરામ છે ક� બી� �ીના શર�ર 

તરફ �લજજત મળેવવાના આશયથી ન �ુએ. 

મસઅલદ ર૪૪૮ : અગર  ��ુષ કોઈ નામહ�રમ 

�ીન ે ઓળખતો હોય, તો તનેા ફોટા વીગેર� તરફ જો�ુ ં

એહતીયાતની �એ �એઝ નથી, િસવાય ક� એ ઓરત 

લાપરવાહ અન ેિનલરજજ હોય. 

મસઅલદ ર૪૪૯ : અગર કોઈ �ી બી� �ીન,ે 

યા પોતાના પિત િસવાય અનય ��ુષને, એનીમા આપી 

મળાશયની પીચકાર� દ�વા માગેં, અથવા એની 
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શરમગાહન ેધોવા માગે, તો હાથમા ંએવા હાથમો�ં વગેર� 

પહ�ર� ક� �થી શરમગાહન ેહાથ ન અડ�. એજ �ુકમ મરદને 

લા� ુપડશ,ે અગર એ બી� મરદન,ે યા પતની િસવાય 

બી� કોઈ �ીન ે એનીમાની પીચકાર� આપે, યા તનેા 

શરમગાહન ેધોવે. 

મસઅલદ ર૪પ૦ : �  સજંોગમા ં �ી પોતાની 

બીમાર�ના ઈલાજ માટ� મજ�રૂ થાય ક� નામહ�રમ ��ુષ 

પાસ ેઈલાજ માટ� �ય, તો �એઝ છે. અન ેજો એ ��ુષ 

ઈલાજના હ��થુી તનેી તરફ નઝર કર� અથવા તનેે હાથ 

લગાડ�, તો તમેા ં ઈશકાલ નથી. પણ જયા ં �ધુી ઈલાજ 
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માટ� માત નઝર કરવી કાફ� હોય, તો હાથ ન લગાડ�. અને 

જો શર�ર પર હાથ લગાડ�ુ ંઈલાજ અથ� કાફ� હોય, તો 

નઝર ન કર�. 

મસઅલદ ર૪પ૧ : અગર ઈનસાન કોઈના ઈલાજ 

માટ� તનેી શરમગાહ તરફ નઝર કરવા મજ�રૂ થાય, તો 

એહતીયાત ે વા�જબ છે ક� તનેી સામ ે અર�સો રાખ ે અને 

તમેા ંનઝર કર�. પણ જો ઈનદીય તરફ નઝર કયાર િસવાય 

િવકલપ ન હોય, અથવા તનેી તરફ જોવાની �દુત 

અર�સામા ં જોવાની �દુત કરતા ઓછ� હોય, તો તમેા ં

ઈશકાલ નથી. 
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પિત-પતની સબંધેં શાદ�ના �ુદા �ુદા 

મસઅલાઓ 

મસઅલદ ર૪પર : �  શખસ શાદ� ન કરવાથી 

હરામ કાયરમા ં પડ� જતો હોય, તનેા માટ� વા�જબ છે ક� 

શાદ� કર�.  

મસઅલદ ર૪પ૩ : અગર  દાખલા તર�ક� 

અકદમા ં પિતએ એવી શરત �કૂ� હોય ક� કનયા �ંુવાર� 

હોવી જોઈએ, ન ેઅકદ બાદ �ણ થાય ક� એ �ંુવાર� ન 

હતી, તો એ પિત અકદન ેરદ કર� શકશ.ે અન ેએ રદ કર� 

નાખ ે તો �ંુવાર� અન ે ગૈર �ંુવાર� વચચે મહ�રનો � 
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તફાવત હોય, ત ેપોતે ન�� કર�લા મહ�રમાથંી પરત લઈ 

શકશ.ે 

મસઅલદ ર૪પ૪ : નામહ�રમ  ��ુષ �ી�ુ ં

એકાતંની જગયાએ સાથે રહ��ુ,ં ક� �થી હરામ કામમા ં

સપડાઈ જવાનો સભંવ રહ�તો હોય, હરામ છે; અગરચે 

તયા ં કોઈ અનય�ુ ં આવી જ�ુ ં �મુક�ન હોય. પણ જો 

હરામમા ં�બુતલેા થવાનો સભંવ ક� ભય ન હોય તો વાધંો 

નથી. 

મસઅલદ ર૪પપ : અગર  ��ુષ િનકાહ સમયે 

�ીની મહ�ર ન�� કર�, પણ તનેો ઈરાદો મહ�ર અદા 
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કરવાનો ન હોય, તો અગરચે િનકાહ સહ�હ રહ�શ ે પણ 

તનેા ઉપર મહ�રનો �ઝમમો રહ�શ,ે � અદા કરવી જ�ર� છે. 

મસઅલદ ર૪પ૬ : �  �સુલમાન ઈસલામ 

ધમરનો તયાગ કર�, અન ે �ુફર ઈખતીયાર કર� ત ે �રુતદ 

કહ�વાય છે, અન ેતનેા બ ેપકાર છે: એક �ફતી અન ેબી�ુ ં

િમલલી. �ફતી એ છે ક� �ના જ�મૂ વખતે તનેા માબાપ યા 

તમેાથંી એક �સુલમાન હોય, અન ેપોત ેસમજદાર થયા 

બાદ �સુલમાન હોય, અન ે તયાર બાદ કા�ફર થયો હોય. 

�રુતદ� િમલલી એથી �બલ�ુલ િવ�ધધ હોય છે. 

મસઅલદ ર૪પ૭ : અગર શાદ� બાદ �ી �રુતદ 
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થઈ �ય તો તનેા િનકાહ બાિતલ થશ.ે અન ેજો પિતએ 

તનેી સાથ ે�તીય સમાગંમ ન કય� હોય, તો તનેી ઈદત 

પણ નથી. અને જો �તીય સમાગંમ થઈ ગયા બાદ એ 

�રુતદ થઈ હોય, અન ેએ એવી અવસથામા ંહોય ક� �મા ં

સાધારણ �ીઓ હયઝ �ુએ છે, તો તલાકના એહકામમા ં

જણાવવામા ંઆવશ ેએ ર�તે ઈદત પાળવી જોઈએ. પણ 

જો એ સગીર વયની હોય અથવા યાઈસા હોય, એટલ ે

એવી ઉમર� ક� હયઝ બધં થઈ ગ�ુ ં હોય, તો ઈદતની 

જ�રત નહ� રહ�. ફોકહા વચચે મશ�રૂ એ છે ક� અગર 

ઈદત દરમયાન એ �સુલમાન થઈ �ય, તો તનેા િનકાહ 
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સલામત બાક� રહ�શ,ે પણ એ �ુકમ ઈશકાલથી ખાલી 

નથી.અગરચે એહતીયાત તકર ન  કર�ુ ં જોઈએ.યાઈસા 

ઓરત એન ેકહ�વાય ક� �ના પચાસ વષર �રૂા થઈ ગયા 

હોય, અન ે �મર વધી જવાના કારણે  હયઝ બધં હોય, 

અન ેફર� હયઝ શ� થવાની આશા ન હોય. 

મસઅલદ ર૪પ૮ : અગર  કોઈ ��ુષ િનકાહ 

બાદ �રુતદ� �ફતી થઈ �ય, તો તનેી પતની તનેા ઉપર 

હરામ થઈ જશે. અન ે એહકામ ે તલાકમા ં સમ�વવામા ં

આવશ ેત ે�જુબ એ �ીન ેઈદતે વફાત પાળવી જોઈશે. 

મસઅલદ ર૪પ૯ : અગર  કોઈ ��ુષ િનકાહ 
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બાદ �રુતદ� મીલલી થઈ �ય, તો ત�ેુ ં અકદ બાિતલ 

ગણાશે, અન ેજો એણ ેપોતાની �ી સાથે સભંોગ ન કય� 

હોય, અથવા એ સગીર વયની યા યાઈસા હોય, તો 

ઈદતની જ�રત નહ� રહ�. પણ જો સભંોગ બાદ �રુતદ 

થયો હોય, અન ેતનેી પતની હ� એ અવસથામા ં હોય ક� 

�મા ં હયઝ �ર� હોય છે, તો એહકામ ે તલાકમા ં

સમ�વવામા ં આવશે એ પમાણે �ીને તલાકની ઈદત 

પાળવી જોઈશે. અન ેમશ�રૂ એ છે ક� ઈદતની �દુત �રૂ� 

થયા એથી પહ�લા શવહર �સુલમાન થઈ �ય તો અકદ 

સલામત બાક� રહ�શ,ે પણ આ �ુકમ પણ ઈશકાલથી ખાલી 
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નથી, માટ� એહતીયાત કર�ુ ંબહેતર ગણાશે. 

મસઅલદ ર૪૬૦ : અગર �ી અકદ વળેા ��ુષ 

સાથ ેએવી શરત કર� ક� એને પોતાના શહ�રથી બહાર નહ� 

લઈ �ય, અન ે��ુષ એ શરતનો સવીકાર કર�, તો �ીની 

ર�મદં� વગર તને ે એ શહ�રથી બહાર નહ� લઈ જવી 

જોઈએ. 

મસઅલદ ર૪૬૧ : અગર  કોઈ �ીન ે આગલા 

ધણીથી દ�કર� હોય, અન ે તનેા હાલના ધણીનો દ�કરો 

હોય ક� � બી� �ીથી અવતય� હોય, તો એ બ ે એક 

બી�ન ે પરણી શક� છે. એવી જ ર�ત ે અગર એ કોઈ 
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કનયાના અકદ પોતાના દ�કરા વરે� કર�, તો એ કનયાની 

માન ેપોત ેપરણી શક� છે. 

મસઅલદ ર૪૬ર : અગર  કોઈ �ી �ઝનાથી 

હામલેા થાય, તો તનેા માટ� એ હમલન ે પાડ� નાખ�ુ ં

�એઝ નથી. 

મસઅલદ ર૪૬૩ : અગર  કોઈ શખસ એવી �ી 

સાથ ે�ઝના કર� ક� �નો કોઈ પિત ન હોય, અથવા કોઈના 

ઈદતની �દુતમા ંન  હોય, અન ે તયાર બાદ શરઈ ર�ત ે

તનેી સાથ ેિનકાહ કર� નાખ,ે અન ે� બચ�ુ ંજનમ ેએ માટ� 

યક�ન ન હોય ક� હલાલા �તુફાથી છે યા હરામથી, તો એ 
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બચ�ુ ંહલાલઝાદો ગણાશે. 

મસઅલદ ર૪૬૪ : અગર કોઈ ��ુષન ેખબર ન 

હોય ક� � �ી સાથ ેએણ ેશાદ� કર� છે એ ઈદતમા ં છે, 

અન ે�ીન ેપણ તનેી ખબર ન હોય, તો એવા સજંોગમા ં� 

બચ�ુ ં જનમે એ હલાલઝાદો ગણાશે, અન ે એ બનંનેી 

ઓલાદ ગણાશે. પણ જો �ીન ેખબર હતી ક� પોત ેઈદતમા ં

છે, અન ે ઈદત દરમયાન પરણ�ુ ં �એઝ નથી, તો 

શર�અતની �એ એ બાળક બાપની અવલાદ ગણાશે. 

ઉપરોકત બનંે સજંોગમા ં િનકાહ બાિતલ ગણાશે, અને 

ઉપર જણાવયા �જુબ એકબી� માટ� હરામ ગણાશ.ે 
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મસઅલદ ર૪૬પ : અગર �ી કહ� ક� એ યાઈસા 

થઈ ગઈ છે, તો તનેી વાત મ�ૂંર નહ� રહ�. પણ જો એ 

કહ� ક� તને ે કોઈ પિત નથી, તો તનેી વાત માનય 

રાખવામા ં આવશે. િસવાય  ક� એ �ી�ુ ં ચા�ર�ય શકમદં 

હોય, તો એવા સજંોગમા ં એહતીયાતની �એ ખર� 

પ�ર�સથિતની તપાસ કરવી જોઈએ. 

મસઅલદ ર૪૬૬ : અગર કોઈ શખસ એવી �ીને 

પરણ ેક� �ણ ેએમ ક�ુ ંહોય ક� તનેો કોઈ પિત નથી, અને 

તયાર બાદ કોઈ જણ દાવો કર� ક� એ �ી તનેી પતની છે, 

તો જયા ં�ધુી શર�અતની �એ તનેો દાવો સા�બત ન થાય 
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તયા ં�ધુી તનેી વાતની સવીકાર નહ� કરવામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ ર૪૬૭ : બાળક  યા બાળાને બ ેવષર 

�રૂા ન થયા હોય તયા ં �ધુી બાપ બચચાન ે માથી �ુદા 

નહ� કર� શક�. અન ેએહતીયાત તમેજ બહેતર એ છે ક� 

બચચાન ેસાત વષર �ધુી માથી �ટા ન કર�. 

મસઅલદ ર૪૬૮ : અગર  દ�કર� ઉપર મા�ં ુ

મોકલનાર અખલાક અન ે દ�નદાર�ની �એ પસદં કરવા 

જોગ હોય, તો બહેતર છે ક� તનેી વાત રદ ન કરવામા ં

આવ.ે પયગમબર� અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વ આલહે� 

વસલલમ� ફરમાવ�ુ ંછે ક� જયાર� તમાર� દ�કર� ઉપર એવા 
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શખસની વાત આવ ે ક� � અખલાક, ચા�ર�ય અન ે

દ�નદાર�ની �એ પસદં કરવા લાયક હોય, તો તનેી સાથે 

દ�કર�ન ેપરણાવી દ�યો. અન ેજો તમે નહ� કરો તો આ 

�ુનયામા ંઅસામાનય ર�ત ેફસાદ ફ�લાઈ જશ.ે 

મસઅલદ ર૪૬૯ : અગર  પતની પોતાના મહ�ર 

સબંધંી પોતાના શવહર સાથ ેએ શરત ેસમાધાન કર� ક� ત ે

બી� �ીન ે નહ� પરણ ે તો વા�જબ છે ક� શવહર બી� 

�ીન ેન પરણે, અન ેપતનીને પણ મહ�ર લવેાનો હક બાક� 

નહ� રહ�. 

મસઅલદ ર૪૭૦ : �  શખસ �ઝનાના પ�રણામે 
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જનમયો હોય, ત ે જયાર� પરણ ે તયાર� તનેી અવલાદ 

હલાલઝાદા ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૪૭૧ : અગર  કોઈ શખસ માહ� 

રમઝાનના રોઝા દરમયાન યા �ીની હયઝની હાલતમા ં

સોબત કર�, તો એ �નુાહ�ુ ં કાયર ગણાશ.ે પણ એથી 

અવતર�લી અવલાદ હલાલઝાદા ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૪૭ર : � �ીન ેયક�ન હોય ક� તનેો 

શવહર �સુાફર�મા ં �જુર� ગયો છે, અન ે ઈદત ે વફાત 

પાળયા બાદ એ બી� લગન કર�, અન ે તયાર બાદ તનેો 

પહ�લો શવહર પાછો ફર�, તો નવા શવહરથી તરત �ુદ� 
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થઈ �ય, અન ેપહ�લા શવહર માટ� એ હલાલ ગણાશે. 

 પણ જો નવા શવહર� તનેી સાથ ે�તીય સમાગંમ 

કર� લી�ુ ં હોય, તો તનેા ઉપર ઈદતની �દુત પાળવી 

જ�ર� રહ�શ ેઅને નવો શવહર તનેી મહ�ર અદા કરશ,ે પણ 

ઈદત દરમયાન ખચર આપવાનો �ઝમમો નહ� રહ�. 
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�ૂધ પીવડાવવાના એહકામ 

મસઅલદ ર૪૭૩ : મસઅલા  નબંર ર૪૮૩ મા ં

જણાવયા �જુબ શરતો પમાણે અગર કોઈ �ી બાળકને 

�ૂધ પીવડાવે, તો એ બચ�ુ ં નીચ ે જણાવલે લોકો માટ� 

મહ�રમ ગણાશે : 

(૧) પોતે �ૂધ પીવડાવનાર �ી , ક� � રઝાઈ 

(�ૂધમા) માતા તર�ક� ઓળખાશ.ે 

(ર) �ૂધ પીવડાવનાર �ીનો પિત, ક� હક�કતમા ં

�ૂધ ત�ેુ ં છે. અન ે ત ે રઝાઈ બાપ તર�ક� 

ઓળખાશ.ે 
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(૩) �ૂધ પીવડાવનાર �ીના માતા િપતા, અન ે

�મ �મ િસલિસલો ઉપર �ય; અન ેતમેા ંરઝાઈ 

માતા િપતાનો પણ સમાવશે થઈ જશ.ે 

(૪) �ૂધ પીવડાવનાર� �ીના બચચાઓ � તે 

વખત ેમો�ૂદ હોય, ન ે� તયારબાદ જનમ.ે 

(પ) �ૂધ પીવડાવનાર �ીની અવલાદના વશંજો, 

અન ે�મ �મ વશંનો સીલસીલો નીચ ેજતો રહ�, 

ચાહ� એ અવલાદથી અવતયાર હોય, યા તનેી 

અવલાદ� એ બચચાઓન ે�ૂધ પા�ુ ંહોય. 

(૬) �ૂધ પીવડાવનાર� �ીના ભાઈ બહ�નો, ચાહ� 
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એ રઝાઈ ભાઈ બહ�ન ક�મ ન હોય, એટલ ેક� એક 

જ માતા�ુ ં�ૂધ ધાવવાન ેકારણે ભાઈ બહ�ન થયા 

હોય. 

(૭) �ૂધ પીવડાવનાર �ીના કાકા અન ે ફઈ, 

અગરચ ેએ રઝાઈ હોય. 

(૮) �ૂધ પીવડાવનાર �ીના મામા અન ે મામી, 

અગરચ ેએ રઝાઈ હોય. 

(૯) �ૂધ પીવડાવનાર� �ીના � શવહર�ુ ં�ૂધ 

હોય, એ શવહરની તમામ અવલાદ, અન ે �મ 

�મ વશંવલેો ઉતરતો �ય; અગરચ ેએ અવલાદ 
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રઝાઈ હોય.  

(૧૦) �ૂધ પીવડાવનાર� �ીના � શવહર�ુ ં�ૂધ 

હોય, એ શવહરના માબાપ અન ે�મ �મ વશં 

ઉપર જતો રહ�.  

(૧૧) �ૂધ પીવડાવનાર� �ી ના � શવહર�ુ ં�ૂધ 

હોય તે શવહરના ભાઈ બહ�નો અગરચે એ રઝાઈ 

હોય. 

(૧ર) �ૂધ પીવડાવનાર� �ીના � શવહર�ુ ં�ૂધ 

હોય ત ેશવહરના કાકા, ફઈ, મામા અને મામી, 

અન ે�મ �મ વશં ઉપર જતો રહ�, અગરચ ેએ 
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રઝાઈ હોય. 

ત ેઉપરાતં બી� અ�કુ �ૂધ પીવડાવવાના કારણે 

મહ�રમો છે ક� � હવ ે પછ�ના મસાઈલમા 

જણાવવામા ંઆવશ.ે 

મસઅલદ ર૪૭૪ : અગર  કોઈ �ી બાળકને 

મસઅલા ર૪૮૩મા ંજણાવવામા ંઆવલેી શરતો અ�સુાર 

�ૂધ પીવરાવે, તો એ બાળકનો બાપ �ૂધ પીવડાવનાર� 

�ીના પટે� અવતર�લી દ�કર�ઓન ેનહ� પરણી શક�. અન ે

જો એવો સજંોગ હોય ક� એ �ીની કોઈ દ�કર� તનેા 

િનકાહમા ંહોય, તો એ અકદ બાિતલ થઈ જશ.ે પરં� ુ�ૂધ 
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પીવડાવનાર� �ીની રઝાઈ દ�કર�ઓને પરણી શકશ,ે 

અગરચ ેએહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� ન પરણ.ે 

 એવીજ ર�ત ેએહતીયાત છે ક� � શવહર�ુ ં�ૂધ 

હોય ત ેશવહરની દ�કર�ન ેપણ બાળકોનો બાપ ન પરણે, 

અગરચ ેએ રઝાઈ દ�કર� હોય અન ેજો એવો સજંોગ હોય 

ક� એવી દ�કર� સાથે પરણી �કૂયો હોય, તો એહતીયાતની 

�એ એ અકદ બાિતલ ગણાશે. 

મસઅલદ ર૪૭પ : અગર  કોઈ �ી બાળકન ે

મસઅલા ર૪૮૩મા ં�ણાવલેી શરતો �જુબ �ૂધ પીવરાવે 

તો એ �ીનો ધણી ક� ��ુ ંએ �ૂધ છે, બાળકની બહ�નોનો 
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મહ�રમ નહ� થાય. પણ એહતીયાતે �સુતહબ છે ક� તમેને 

ન પરણ.ે એવી જ ર�ત ેએ શવહરના સગાવહાલાઓ એ 

બાળકના ભાઈ બહ�નોના મહ�રમ નહ� થાય. 

મસઅલદ ર૪૭૬ : અગર કોઈ �ી બાળકન ે�ૂધ 

પીવરાવ ેતો એ �ી બાળકના ભાઈઓ માટ� મહ�રમ નહ� 

થાય. એવી જ ર�ત ેએ �ીના સગા ંસનહે�ઓ એ બાળકના 

ભાઈ બહ�નોના ંમહ�રમ નહ� ગણાય. 

મસઅલદ ર૪૭૭ : અગર ઈનસાન એવી �ીને 

પરણ ેક� �ણ ેકોઈ બાળાને પોતા�ુ ં��ૂ ં�ૂધ આ્�ુ ંહોય 

અન ેએ �ી સાથે �તીય સમાગંમ પણ કર� �કૂયો હોય, 
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તો એ શખસ એ બાળાન ેકોઈ કાળે પરણી નહ� શક�. 

મસઅલદ ર૪૭૮ : અગર ઈનસાન કોઈ �ીને 

પરણે, તો � �ીએ એની એ પતનીને ��ૂ ં�ૂધ આ્�ુ ંહોય, 

ત ે�ીન ેકોઈ કાળે નહ� પરણી શક�. 

મસઅલદ ર૪૭૯ : � �ીન ેઈનસાનની માતાએ 

અથવા દાદ�એ ��ૂ ં�ૂધ પા�ુ ંહોય, તે �ીન ેએ ઈનસાન 

પરણી નહ� શક�. એવી જ ર�ત ે જો સાવક� માતાએ 

ઈનસાનના બાપ�ુ ં�ૂધ કોઈ બાળાન ેપીવરાવ�ુ ંહોય, તો 

ત ે ઈનસાન એ બાળાને પરણી નહ� શક�. અગર 

સજંોગોવશાત, �ૂધ પીતી બાળા સાથ ે કોઈએ પોતાનો 
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અકદ કય� હોય, અન ેત ેપછ� એ બાળાને એ શખસની મા, 

યા દાદ� અથવા સાવક� માતા �ૂધ પીવરાવે, તો અકદ 

બાિતલ થઈ જશ.ે 

મસઅલદ ર૪૮૦ : અગર કોઈ બાળાને 

ઈનસાનની બહ�ને અથવા ભાભીએ ભાઈ�ું �ૂધ ધાવણ�પે 

પા�ુ ં હોય, તો એ બાળાન ેત ેઈનસાન નહ� પરણી શક�. 

એવી જ ર�ત ેજો ઈનસાનની ભાણ�ે, ભતી� અથવા ભાઈ 

બહ�નની પાૈતી ક� દોહ�તીએ એ બાળાન ે�ૂધ પા�ુ ંહોય, તો 

એ જ �ુકમ લા� ુપડશ.ે 

મસઅલદ ર૪૮૧ :  અગર  કોઈ �ી પોતાની 
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દોહ�તીન ે��ૂ ં�ૂધ પાય, તો દ�કર� પોતાના શવહર માટ� 

હરામ થઈ જશે. એવી જ ર�ત ેઅગર કોઈ �ી પોતાના 

જમાઈની બી� પતની ( પોતાની દ�કર� િસવાય) થી 

અવતર�લી દ�કર�ને �ૂધ પાય, તો એ જ �ુકમ લા� ુપડશ.ે 

 પરં� ુ અગર કોઈ �ી પોતાના પાૈત ક� પાૈતીને 

�ૂધ પાય, તો દ�કરાની પતની ક� � એ બચચાઓની મા છે, 

એ �ીના શવહર માટ� હરામ થતી નથી. 

મસઅલદ ર૪૮ર : અગર કોઈ �ીની સાવક� 

માતા એના ધણીના બાળકને એ �ીના બાપ�ુ ં�ૂધ 

ધવડાવે, તો મસઅલો ર૪૭૪મા ંજણાવલે એહતીયાતની 
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�એ એ �ી પોતાના ધણી માટ� હરામ થઈ જશ,ે ચાહ� એ 

બચ� ુએ �ી�ુ ંપોતા�ુ ંહોય, યા બી� પતની�ુ ંહોય. 
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�ૂધ પીવડાવવાના કારણે મહ�રમ થઈ જવાની 

શરતો 

મસઅલદ ર૪૮૩ : � �ૂધ પીવડાવવાના કારણ ે

મહ�રમ થવાય છે તનેી આઠ શરતો નીચ ે�જુબ છે : 

(૧) બાળક� �વતી �ીના સતનથી �ૂધ પી�ુ ંહો�ુ ં

જોઈએ. અગર �ડુદા �ીથી �ૂધ પી�ુ ંહોય, તો 

તનેો કોઈ અથર નથી. 

(ર) �ી�ુ ં�ૂધ હલાલથી હો�ુ ંજોઈએ અગર કોઈ 

�ીન ે તયા ં �ઝનાથી બચ�ુ ં જનમ�ુ ં હોય, એ �ી 

કોઈ બી� બચચાન ે�ૂધ પીવડાવે, તો એ 
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હરામના �ૂધ થી બચ�ુ ંકોઈ�ુ ંમહેરમ નહ� થાય. 

(૩) બાળક� �ીના સતનથી �ૂધ પી� ુહો�ુ ંજોઈએ. 

અગર �ૂધ કાઢ�ન ે બાળકના ગળામા ં ર�ડવામા ં

આવે, તો એથી કોઈ અસર નહ� થાય. 

(૪) �ૂધ ચોખ્ુ ં હો�ુ ં જોઈએ. કોઈ બી� વસ� ુ

સાથ ેિમિશત ન હો�ુ ંજોઈએ. 

(પ) એક જ શવહર�ુ ં�ૂધ હો�ુ ં જોઈએ. તો 

દાખલા તર�ક� અગર કોઈ શખસ �ૂધ 

પીવડાવનાર પતનીન ે તલાક આપી દ�એ, અન ે

તયાર બાદ એ �ી બી� લગનથી હામલેા થાય, 
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તો ન�ુ ંબચ�ુ ંજનમે તયા �ધુી પહ�લા ં શવહર�ુ ં

�ૂધ અન ેતયાર બાદ બી� શવહર�ુ ં�ૂધ બચચાને 

પાય, તો એ બચ�ુ ં કોઈ�ુ ં મહ�રમ નહ� થાય, 

�મક� પથમ શવહરના �ૂધથી આઠ વાર ધવડાવે 

અન ે બી� શવહરના �ૂધ વડ� સાત વાર 

ધવડાવે, તો એ બચ�ુ ં કોઈ�ુ ં મહ�રમ નહ� 

ગણાય. 

(૬) બચ�ુ ં ધાવયા બાદ, કોઈ બીમાર�ન ે કારણ ે

ઉલટ� કર� �ૂધ બહાર ન કાઢ�. અગર એ પમાણે 

ઉલટ� કર� ુ ંરહ�, તો કોઈ અસર નહ� થાય. 
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(૭) �ૂધ એટ�ુ ં ધવડાવ�ુ ં જોઈએ ક� એથી 

બાળકના હાડકા મજ�તૂ થાય, અન ે શર�ર 

માસંલ બને. અન ે જો એ ન�� ન કર� શકા� ુ ં

હોય, તો અગર બચ�ુ ં એક �દવસ રાત પટે 

ભર�ન ે ધાવે, યા હવ ે પછ�ના મસઅલામા ં

જણાવવામા આવશ ે એ ર�તે પદંર વાર ��ૂ ં

ધાવણ લયે, તો કાફ� ગણાશે. પણ જો યક�ન હોય 

ક� એક �દવસ રાત યા પદંર વખત �ૂધ ધાવયા 

છતા ંબચચાના શર�રમા ંકોઈ અસર ઉતપ�ં  નથી 

તો એવા સજંગોમા ં એહતીયાત તકર ન કર�ુ ં
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જોઈએ. 

(૮) બાળકન ેબ ેવષર �રૂા ંન થયા હોવા જોઈએ. 

અન ે જો બે વષર �રૂા ં થયા બાદ તનેે 

ધવડાવવામા ંઆવ�ુ ંહોય, તો એ બાળક�ુ ંકોઈ�ુ ં

મહ�રમ નહ� થાય. બલક�, જો બ ેવષર �રુા ંથયા 

પહ�લા આઠ�ક વાર ધવડાવવામા ં આવ�ુ ં હોય, 

અન ે બ ે વષર �રુા ં થયા બાદ સાતકેવાર 

ધવડાવવામા ં આવ�ુ ં હોય, તો પણ એ બાળક 

કોઈ�ુ ંમહ�રમ નહ� બન.ે પરં� ુજો ધવડાવનાર 

�ી, માતા બની તયારથી બ ેવષર બાદ �ધુી �ૂધ 
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ધવડાવતી હોય અન ે એ �ુધથી કોઈ બચચાન ે

ધવડાવ ે તો ઉપરોકત જણાવલેા લોકો માટ� એ 

બાળક મહ�રમ થઈ જશ.ે 

મસઅલદ ર૪૮૪ :  એક  �દવસ રાત દરમયાન 

જયાર� બચ�ુ ંધાવ�ુ ંહોય, તયાર� જ�ર� છે ક� એ દરમયાન 

કોઈ બી� �ી�ુ ં�ૂધ ન  પી�ુ ંહોય, તમે ખોરાક� પણ ન 

લીધી હોય, અલબ�, તદન થોડા પમાણમા ં ખોરાક� 

આપવામા ંઆવી હોય ક� � ખાસ ન�ધપાત ન હોય, તો 

વાધંો નથી. 

એવી જ ર�ત ેપદંર વાર એક જ �ીના સતનથી 
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ધાવ,ે એવી શરત છે, અન ેએ દરમયાન કોઈ બી� �ી�ુ ં

�ૂધ ન પીએ. 

�ૂધ ધાવતી વળેા બાળક� એક� સાથ ેકોઈપણ 

�તના ફાસલા િવના �ૂધ પી�ુ ંહો�ુ ંજોઈએ. અલબ�, 

ધાવતી વળેા દરમયાનમા ં�ાસ લવેા માટ� યા બી� 

કારણસર થભંી �ય, પણ એમ કહ� શકાય ક� એક વારમા ં

�ૂધ પી�ુ ંછે તો વાધંો નથી. 

મસઅલદ ર૪૮પ : અગર  કોઈ �ી પોતાના 

પહ�લા ં શવહરના �ુધથી કોઈ બાળકન ે ધવડાવ.ે અને 

તયાર બાદ સજંોગોવશાત બી� શવહરના �ૂધથી બી� 
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બાળકન ેધવડાવે, તો એ બ ેબાળકો એક બી�ના મહ�રમ 

નહ� થાય, જો ક� બહેતર છે ક� એ બનં ેએક બી�ન ેન 

પરણ.ે 

મસઅલદ ર૪૮૬ : અગર  કોઈ �ી એક જ 

શવહરના �ૂધથી અનકે બચચાઓન ે ધવડાવે, તો એ 

તમામ બચચાઓ એક બી� માટ� મહ�રમ થઈ જશે, અને 

સાથ ે સાથ ે ધવડાવનાર� �ી અન ે તનેા શવહરના પણ 

મહ�રમ બનશ.ે 

મસઅલદ ર૪૮૭ : અગર  કોઈ શખસની અનકે 

પતનીઓ હોય, અન ે એ સવર પતનીઓ ઉપર જણાવલેી 
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શરતો �જુબ એક�ક બચચાને ધવડાવતી હોય, તો એ સવર 

બચચાઓ એક બી�ના મહેરમ કરાર થશ,ે ઉપરાતં એ 

શવહર અન ેતનેી તમામ પતનીઓના મહ�રમ બનશ.ે 

મસઅલદ ર૪૮૮ : અગર  કોઈ શખસની બે 

પતનીઓ ધવડાવનાર� હોય, અન ેએમાથંી એક પતની કોઈ 

બચચાને, દાખલા તર�ક� આઠ વાર ધવડાવે અન ે બી� 

પતની એ જ બચચાને સાત વાર ધવડાવે, તો એ બચ�ુ ં

કોઈ�ુ ંમહ�રમ નહ� લખેાય. 

મસઅલદ ર૪૮૯ : અગર  કોઈ �ી એક બાળક 

અન ેએક બાળાને પોતાના એક જ શવહર�ુ ં�રૂ� ર�ત ે�ૂધ 
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ધવડાવે, તો એ બાળાના ભાઈ-બહ�ન, બાળકના ભાઈ-

બહ�ન માટ� મહ�રમ નહ� બન.ે 

મસઅલદ ર૪૯૦ : �ૂધ ધવડાવવાને  કારણે � 

�ીઓ ભાણ�ે ક� ભતી� થઈ હોય, ત ે �ીઓ સાથે 

ધવડાવનાર પતનીની ર� વગર ઈનસાન અકદ નહ� કર� 

શકશ.ે 

 એવી જ ર�ત ે અગર ઈનસાન કોઈ મરદ સાથ ે

�તીય સમાગંમ કર�, (લવાત કર�) તો એ મરદની �ૂધ 

દ�કર�, બહ�ન, મા અન ેદાદ�ન ેનહ� પરણી શક�. એટલ ેક� 

�ૂધ ધાવણથી � �ીઓ એ મરદના ઉપરોકત ર�શતામા ં
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જોડાઈ હોય, તનેી સાથે શાદ� નહ� કર� શક�. અને 

એહતીયાતની �એ, ચાહ� લવાત કરનાર બાલીગ હોય ક� 

ન હોય, અથવા લાવાત કરાવનાર બાલીગ હોય, તો પણ 

એ જ �ુકમ લા� ુપડશ.ે 

મસઅલદ ર૪૯૧ : �  શખસના ભાઈ ને કોઈ 

�ીએ ધાવણ આ્�ુ ં હોય, ત ે શખસ ધવડાવનાર� માટ� 

મહ�રમ નહ� થાય; અગરચે એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� 

તનેી સાથ ેશાદ� ન કર�. 

મસઅલદ ર૪૯ર : બે બહ�નો સાથ ેએક ઈનસાન 

એક� સાથ ેલગન નથી કર� શકતો, અગરચ ેએ બે બહ�નો 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2206 

રઝાઈ હોય, એટલ ે ક� ધાવણની િનસબતથી બહેનો બની 

હોય. અન ેજો કોઈ શખસની બ ેપતનીઓ હોય, અન ેપછ� 

થી તને ે�ણ થાય ક� એ બનં ેબહ�નો હતી. અગર બનંનેા 

અકદ સાથ ેપડાયા હોય તો બનં ેઅકદ બાિતલ ગણાશે, 

અન ેજો બનંે અકદ સાથ ેન પડાયા હોય, તો � અકદ 

પહ�લા ંપડાયા હોય, એ સહ�હ અન ેબી� અકદ બાિતલ 

થશ.ે 

મસઅલદ ર૪૯૩ : અગર કોઈ ધવડાવનાર� �ી 

નીચ ેજણાવલેાઓને ધવડાવે, તો તનેો શવહર તનેા ઉપર 

હરામ નહ� થાય, અગરચ ેએહતીયાત કર�ુ ંબહેતર છે. 
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(૧) પોતાના ભાઈ બહ�નન,ે 

(ર) પોતાના કાકા, ફઈ, મામા ક� માસીન,ે 

(૩) પોતાના કાકા, ફઈ, મામાની અવલાદન,ે 

(૪) પોતાના ભતી�ન,ે 

(૫) પોતાના �ઠ, દ�ર ક� નણદંન,ે 

(૬) પોતાના  ભાણજે યા પોતાના શવહરના 

ભાણજેન,ે 

(૭) પોતાના શવહરના કાકા, ફઈ, મામા, માસીન,ે 

(૮) પોતાના  શવહરની બી� પતનીના નવાસા, 

નવાસીન.ે 
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મસઅલદ ર૪૯૪ : અગર  કોઈ �ી ઈનસાનને 

કાકાની દ�કર� યા માસીની દ�કર�ન ે�રૂ� ર�ત ેધવડાવે, 

તો એથી એ ઈનસાન તનેા માટ� મહ�રમ નહ� થાય, પણ 

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� તનેી સાથ ેલગન ન કર�. 

મસઅલદ ર૪૯પ : � શખસની બ ેપતનીઓ હોય, 

અન ે તમેાથંી એક પતની જો બી� પતનીના કાકાના 

દ�કરાન ે ધવડાવ,ે તો � પતનીના કાકાના દ�કરાએ �ૂધ 

પી�ુ ં હોય એ પતની પોતાના શવહર માટ� હરામ નહ� 

થાય. 
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�ૂધ પીવડાવવાના આદાબ 

મસઅલદ ર૪૯૬ : બચચાને  �ૂધ પીવડાવવા 

માટ� સૌથી શપેઠ પસદંગી તનેી માતાની છે, અન ેયોગય એ 

છે ક� માતા પોતાના બચચાન ે�ૂધ પીવડાવવા માટ� 

પોતાના શવહર પાસથેી કોઈ �ત�ુ ંવતેન ન માગે, જો ક� 

બહેતર છે ક� શવહર સવચેછાએ ત ેમાટ� વતેન આપ.ે પણ 

જો માતા સાધારણ �ૂધ પીવડાવનાર� દાયા કરતા ં વ� ુ

વતેન માગે તો શવહરન ે હક છે ક� બચ�ુ ંતનેી પાસથેી 

લઈન ેદાયાને �પુરત કર�. 

મસઅલદ ર૪૯૭ : �સુતહબ  છે ક� દાયાની 
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પસદંગી કરતી વળેા એ વાતનો ખયાલ રહ� ક� દાયા િશયા 

ઈસનાઅશર�, અકલમદં, પાકદામન અન ેનકે �રૂત હોય. 

કોઈ બઅેકલ, અથવા ગૈર િશયા ઈસનાઅશર�, યા 

બદઅખલાક અન ે બદ�રૂત અથવા �ઝનાઝાદા દાયાને 

ધવડાવવા માટ� બચ�ુ ં આપ�ુ ં મક�હ છે. એવી જ ર�તે 

એવી દાયાન ેબચ�ુ ંસ�પ�ુ ંમક�હ છે ક� ��ુ ં�ૂધ એવા 

બચચાન ેકારણે હોય ક� � બચ�ુ ં�ઝનાથી જનમ�ુ ંહોય. 
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�ૂધ પીવડાવાને લગતા બી� મસઅલાઓ 

મસઅલદ ર૪૯૮ : ઓરતો માટ� બહેતર છે ક� તે 

દર�ક બચચાને �ૂધ ન પીવરાવે, કારણક� એ યાદ રાખ�ુ ં

�શુક�લ છે ક� કોણ ે કોણ ે તમે�ુ ં�ૂધ પીવરાવ�ુ ં છે, �ને 

પ�રણામ ે �મુક�ન છે ક� બ ે મહ�રમ એક બી�ન ે પરણી 

�ય. 

મસઅલદ ર૪૯૯ : જયાં  �મુક�ન હોય તયા ં

�સુતહબ છે ક� બચચાન ે �રૂા એકવીસ મ�હના �ધુી ��ૂ ં

પીવરાવવામા ંઆવ.ે બ ેવષરથી વ� ુધવડા�ુ ંયોગય નથી. 

મસઅલદ રપ૦૦ : અગર  ધવડાવવાથી 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2212 

શવહરના હકન ે કોઈ હાિન ન પહ�ચતી હોય, તો �ી 

પોતાના શવહરની ર� વગર અનય બચચાઓને ધવડાવી 

શક� છે. 

મસઅલદ રપ૦૧ : અગર  કોઈ ઓરતનો ધણી 

નાની �ૂધ પીતી બાળા સાથે પોતાના અકદ કર�, અન ેએ 

ઓરત એ જ બાળાન ેધવડાવે, તો મશ�રૂ કોલ પમાણ ેએ 

ઓરત પોતાના ધણીની સા� ુ થઈ જવાથી તનેા ઉપર 

હરામ થઈ �ય છે. પણ એ �ુકમ ઈશકાલથી ખાલી 

નથી,અગરચ ેએહતીયાત તકર ન કર�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ રપ૦ર : અગર કોઈ શખસ ઈચછે ક� 
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એની ભાભી એના માટ� મહ�રમ થઈ �ય, તો અ�કુ 

ફક�હોએ ક�ુ ંછે ક� એ શખસ કોઈ �ૂધ પીતી બાળા સાથે, 

દાખલા તર�ક� બ ે �દવસ માટ� ��ુઆ્ખનો સીગો �ર� શક�, 

અન ેપછ� એની ભાભીન ેએ બાળાન ેધવડાવવા કહ� તો 

મસઅલો ર૪૮૩ મા ં જણાવલેી શરતો અ�સુાર જો એ 

ધવડાવે, તો ભાભી એ શખસની સા� ુબની જતા ંમહ�રમ 

થઈ જશ.ે પરં� ુકારણ ક� ભાભી � �ૂધ આપી રહ� છે, એ 

ભાઈ�ુ ંછે, તો આવા સજંોગમા ંઆ �ુકમમા ંઈશકાલ છે.  

મસઅલદ રપ૦૩ :  અગર કોઈ શખસ અકદ 

પહ�લા કહ� દ�એ ક� � ઓરતને પરણ ેછે ત ેએની રઝાઈ 
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બહ�ન હોવાને કારણ ે તનેા માટ� હરામ છે, તો જો એવા 

કથનની તહક�ક શ� હોય તો એ શખસ એ ઓરતન ેનહ� 

પરણી શક�. અન ેજો અકદ બાદ એ કહ� અન ેઓરત પણ 

તનેી વાતને ટ�કો આપે, તો િનકાહ બાિતલ ગણાશ.ે 

 તો અગર એ શખસ ેએ ઓરત સાથ ેસોહબત કર� 

ન હોય, અથવા સોહબત કર� હોય પણ ઓરતને ખબર 

હોય ક� એ મરદ તનેા માટ� હરામ છે. તો એવા સજંોગમા ં

મહ�ર આપવાની રહ�શ ેનહ�. 

 પણ જો સોબત બાદ �ીન ેખબર પડ� હોય ક� એ 

મરદ તનેા માટ� હરામ હતો તો શવહર માટ� જ�ર� છે ક� 
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પચ�લત મહ�ર � હોય, ત ેઆપ.ે 

મસઅલદ રપ૦૪ :  અગર કોઈ ઓરત અકદ 

પહ�લા કહ� ક� � મરદ તનેે પરણી રહોછે, ત ે �ૂધ ભાઈ 

હોવાન ેકારણે તનેા માટ� હરામ છે, તો જો એના કથનની 

તહક�ક થઈ શક� તમે હોય તો એની સાથે શાદ� નહ� કર� 

શક�. પણ જો અકદ બાદ એમ કહ�, તો ઉપરોકત 

મસઅલામા ં�મ ��ુષે ક�ુ ંક� એ �ીના માટ� હરામ છે એ 

જ �ુકમ અહ� લા� ુપડશ.ે 

મસઅલદ રપ૦પ : ધાવણન ેકારણ ેમહ�રમ થયા 

હોવાની સા�બતી હે ર�ત ેહાિંસલ થઈ શક�: 
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(૧) અ�કુ માણસો�ુ ં�ુથ ખબર આપે, ક� �મના 

કહ�વાથી સતંોષ અથવા ખાતી થઈ �ય. 

(ર) બ ે આદ�લ ��ુષોની ગવાહ�. પણ એ 

ગવાહ�મા ં ધાવણ સબંધંી �રૂ� િવગતો આપલેી 

હોવી જોઈએ. �મક�, એમ જણાવ ેક� અમે જો�ુ ંક� 

ફલાણા બાળક� ચોવીસ કલાક દરમયાન સતત 

ફલાણી �ી�ુ ંધાવણ પી�ુ ંહ� ુ,ં અન ેદરમયાનમા ં

અનય ખોરાક� લીધી ન હતી. ઉપરાતં એવી 

તમામ શરતોનો �ઝક હોવો જોઈએ ક� �નો 

ઉલલખે મસઅલા ર૪૭૩ મા ંથઈ ગયો છે. 
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પણ જો એક ��ુષ અન ેબે �ીઓ અથવા ચાર 

�ીઓ ક� � સવ� આદ�લ પણ હોય ગવાહ� આપે 

તો એ�ુ ંમાનય ઈશકાલથી ખાલી નથી. 

મસઅલદ રપ૦૬ :  અગર કોઈન ે શક હોય ક� 

બચચાએ �ટલી િમકદારમા ં મહ�રમ થવા માટ� 

જોઈએ તટે�ુ ં પી�ુ ં હ� ુ ં ક� નહ�, અથવા માત 

અ�મુાન ધરાવે ક� એટ�ુ ં�ૂધ પી�ુ ંહશે; તો એ 

બચ�ુ ં કોઈ�ુ ં મહ�રમ નહ� થાય. પણ 

એહતીયાતથી વતર�ુ ંબહ�તર છે. 
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તલાકના એહકામ 

મસઅલદ રપ૦૭ :  �  ��ુષ પોતાની પતનીને 

તલાક દ�વા ઈચછતો હોય તનેા  માટ� જ�ર� છે ક� બાલીગ 

અન ેઆક�લ હોય પણ જો દસ વષરની �મરનો સમજદાર 

બાળક પોતાની પતનીન ે તલાક આપે, તો એ સજંોગમા ં

એહતીયાત તકર ન કર�ુ ંજોઈએ. એવી જ ર�ત ેશરત છે ક� 

��ુષ પોતાની સવચેછાએ તલાક આપે, અન ે જો એને 

પતનીન ે તલાક આપવા માટ� મજ�રુ કરવામા ં આવયો 

હોય, તો એ તલાક બાિતલ ગણાશ.ે ઉપરાતં તલાક દ�તી 

વળેા ત ે માટ� કસદઅન ે ચો�સ ઈરાદો હોવો જ�ર� છે, 
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એટલ ેઅગર કોઈ શખસ મશકર�મા ંતલાકનો સીગો �ર� 

કર�, તો એ સહ�હ નથી. 

મસઅલદ રપ૦૮ :  તલાક  આપતી વળેા પતની 

માટ� હયઝ અન ે િનફાસથી પાક હો�ુ ંજ�ર� છે, અન ેસાથે 

એ પણ શરત છે ક� એ પાક �દવસોમા ંતનેા પિતએ તનેી 

સાથ ેસભંોગ ન કય� હોય. આ બનં ેશરતોનો વ�ુ્ લુાસો 

આગળ જતા ંઆપવામા ંઆવશ.ે 

મસઅલદ રપ૦૯ :  હયઝ  અન ે િનફાસની 

હાલતમા ં પતનીને આપલેી તલાક નીચ ે જણાવલેા તર 

સજંોગોમા ંસહ�હ ગણાશ ે: 
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(૧) અગર પિતએ શાદ� બાદ તનેી સાથે સભંોગ 

ન કય� હોય; 

(ર) અગર એવી �ણ હોય ક� પતની હામલેા છે. 

અગર એવી �ણ ન હોય, અન ે પિત તનેે 

હયઝની હાલતમા ંતલાક આપે, તયાર બાદ �ણ 

થાય ક� એ હામલેા હતી, તો તલાક બાિતલ છે, 

જો ક� એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� ફર�થી તલાક 

આપ.ે 

(૩) અગર ��ુષ ગેરહાજર હોવાને કારણ ે યા 

એવા બી� કારણસર પતનીથી એવી ર�ત ેઅલગ 
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રહો હોય ક� એ ખાતી ન કર� શકતો હોય ક� પતની 

હયઝ અને િનફાસથી પાક છે ક� નહ�, પણ આવા 

સજંોગમા ંએહતીયાતે વા�જબ છે ક� ��ુષ એટલી 

સબ કર� ક� પતનીથી �ુદા હોવાન ેકમમા ંકમ એક 

માસ વીતી �ય, અન ેતયાર બાદ તલાક આપ.ે 

મસઅલદ રપ૧૦ :  અગર  પિત એમ ધાર�ને ક� 

પતની હયઝથી પાક છે તનેે તલાક આપે, અન ે પછ�થી 

�ણ થાય ક� તલાક દ�તી વળેા એ હયઝમા ંહતી, તો એ 

તલાક બાિતલ છે અન ેજો એમ ધાર�ન ેક� પતની હયઝમા ં

છે, તને ે તલાક આપ,ે અન ે પછ�થી ખબર પડ� ક� એ 
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હયઝની હાલતમા ંન હતી, તો તલાક સહ�હ છે. 

મસઅલદ રપ૧૧ : અગર પિતન ેખબર હોય ક� 

પતની હયઝ અથવા િનફાસની હાલતમા ં છે, અન ે એવા 

સજંોગમા ંએનાથી �ુદો થાય, �મક�, સફર ઉપર ચાલયો 

�ય, અન ે તયાર� પોતાની પતનીને તલાક આપવા માગેં, 

તો જ�ર� છે ક� એટલો સમય સબર કર� ક� �થી એને 

યક�ન અથવા ઈ�તમનાન હાિંસલ થાય ક� પતની હયઝ 

અથવા િનફાસથી પાક થઈ ગઈ હશ.ે અન ે જયાર� એને 

�ણ થાય ક� પાક�ઝગીની હાલતમા ં છે, તો તને ેતલાક 

દઈ શક� છે. એવી જ ર�ત ેઅગર શક હોય, તો ગેરહાજર 
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સબંધંી મસઅલા રપ૦૯મા ં� શરતો છે ત ે�જુબ અમલ 

કરવામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ રપ૧ર :  �  પિત પોતાની પતનીથી 

�ુદો થઈ ગયો હોય, અન ેએ પતનીન ેતલાક દ�વા માગેં, 

તો જ�ર� છે ક� શ� ર�તે �ણ કર� ક� એ હયઝ અથવા 

િનફાસમા ં છે ક� નહ�. ચાહ� એ પતનીને હયઝની આદતની 

�એ ખાતી કર�, અથવા બી� િનશાનીઓ ક� � શર�અતમા ં

ન�� છે ત ે�જુબ �ણ હાિંસલ કર�. પણ છતા ંજો તલાક 

આ્યા બાદ ખબર પડ� ક� પતની હયઝ યા િનફાસની 

હાલતમા ંહતી, તો તલાક બાિતલ ગણાશ.ે 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2224 

મસઅલદ રપ૧૩ :  અગર  કોઈ શખસે પોતાની 

પતની સાથ ેપાક�ઝગીની હાલતમા ંસભંોગ કય� હોય, અને 

તને ે તલાક દ�વા માગેં, તો જ�ર� છે ક� એ બી�વાર 

હયઝની હાલતમા ં દાખલ થઈન ે પાક થાય તયા ં �ધુી 

સબર કર�. પણ � પતનીની ઉમર નવ વરસની થઈ ન 

હોય, અથવા �ના િવષે ખબર હોય ક� હામલેા છે, અથવા 

એ યાએસા હોય, અન ેતને ેસભંોગ કયાર બાદ તલાક આપે, 

તો વાધંો નથી. યાએસાનો અથર ર૪પ૭મા ંઆવયો છે. 

મસઅલદ રપ૧૪ :  અગર  કોઈ શખસ પતનીને 

પાક�ઝગીની હાલતમા ં સભંોગ કયાર બાદ એજ 
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પાક�ઝગીની હાલતમા ંતલાક આપે, અન ેપછ�થી ખબર 

પડ� ક� તલાક વળેા એ હામલેા હતી, તો તલાક બાિતલ 

ગણાશ ેજો ક� એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� ફર�થી તલાકનો 

સીગો �ર� કર�. 

મસઅલદ રપ૧પ :  અગર  કોઈ શખસ પતની 

સાથ ેપાક�ઝગીની હાલતમા ંસભંોગ કર�, તયાર બાદ સફર 

વીગેર� ઉપર જવાથી તનેાથી �ુદો થઈ �ય અને એવી 

હાલતમા ં તલાક દ�વા માગેં, તો જો એવી �ણ ન કર� 

શકતો હોય ક� એ કઈ હાલતમા ંછે તો એટલો સમય સબર 

કર�ુ ં જ�ર� છે ક� પતની ફર� હયઝની હાલતમા ં દાખીલ 
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થઈન ેપાક થઈ �ય, અન ેએહતીયાત ેવા�જબ એ છે ક� 

એ �દુત એક મ�હનાથી ઓછ� ન હોય. 

મસઅલદ રપ૧૬ : અગર કોઈ શખસની પતનીને 

બીમાર�ન ેકારણ ેયા જનમથી આદત �જુબ તદન હયઝની 

હાલતમા ંન રહ�તી હોય, પણ તનેી ઉમરની બી� �ીઓ 

સવભાિવક ર�ત ે હયઝ જોતી હોય, એવી પતની સાથે 

�તીય સમાગંમ બાદ તને ે તલાક દ�વા માગેં તો 

સભંોગથી તણ મ�હના �ધુી સબર કયાર બાદ તલાક આપ,ે 

અન ેએ તણ મ�હનાની �દુતમા ંતનેી સાથ સભંોગ ન કર�.
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મસઅલદ રપ૧૭ :  તલાકનો  સીગો સહ�હ 

અરબીમા,ં “તા�લક” શબદના પયોગ સાથે પડાવો જોઈએ, 

અન ે એ સીગાન ે બ ે આદ�લ ��ુષો સાભંળે. અગર પિત 

પોત ે તલાક પડવા માગંતો હોય, અન ે દાખલા તર�ક�, 

તનેી પતની�ુ ંનામ ફાતમેહ હોય, તો એ કહ�શ ે: “ઝવજતી 

ફાતમેહ ત�લક”, એટલ ેક� “માર� પતની ફાતમેહ  લગનથી 

�ટ� થઈ છે.” અન ેજો કોઈ ન ેવક�લ નીમે, તો વક�લ 

કહ�શ ે: “ઝવજતો �વુકક�લી ફાતમેહ તા�લક” અલબ�, � 

સજંોગમા ંપતની ન�� હોય તમેા ં ત�ેુ ં નામ લ�ેુ ં જ�ર� 

નથી. અગર પિત અરબીમા ંતલાકનો સીગો અદા ન કર� 
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શકતો હોય, અથવા વક�લ ન મળેવી શકતો હોય, તો 

પછ� અરબી સીગાના શબદાથરને લરમા ંરાખી ત ેપમાણે 

કોઈ પણ ભાષામા ંતલાક દઈ શક� છે. 

મસઅલદ રપ૧૮ :  �  �ી સાથ ે ��ુઆ્ો થયા 

હોય, �મક�, એક મ�હના યા એક વષર માટ�ની �દુત હોય, 

તો ત ેમાટ� તલાક નથી, બલક� �દુત �રૂ� થતા ંએ આપો 

આપ �ટ� થઈ જશ.ે અથવા �દુતમા ંબાક� રહ�લો સમય 

જો પિત તને ેબરી આપી વહ�લી �ટ� કર� અન ેઆ �જુબ 

ઉચચાર કર� : મ� બાક�ની �દુત તન ેબરી આપી છે, તો 

કાફ� છે, એ માટ� �ી�ુ ંહયઝથી પાક હો�ુ ંજ�ર� નથી. 
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તલાકનો ઈદો 

મસઅલદ રપ૧૯ :  �  પતનીની �મરના નવ 

વષર �રૂા ન થયા હોય, અન ે� �ી  યાએસા હોય, તનેા 

માટ� ઈદાનો �ુકમ નથી. એટલ ેઅગરચ ેતનેા પિતએ તનેી 

સાથ ે �તીય સમાગંમ કય� હોય, તો પણ તલાક બાદ 

એવી �ી તરત બી� શાદ� કર� શકશ.ે 

મસઅલદ રપર૦ :  �  પતનીના નવ વષર �રૂા 

થયા હોય, અથવા એ યાએસા ન હોય, અન ેતનેી સાથે 

પિતએ સભંોગ કય� હોય, ત ેપતનીને જો તલાક અપાય તો 

જ�ર� છે ક� તલાક બાદ તનેો ઈદો પાળે. આઝાદ પતનીનો 
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ઈદો એ છે ક� પિત તનેી પાક�ઝગીની હાલતમા ં તલાક 

આપ ે તયાર બાદ એટલો સમય સબર કર� ક� બ ે વાર 

હયઝની હાલતમા ંપવશે કર�ને પાક થાય. જયાર� તી� 

વાર હયઝ �ુએ તયાર� તનેો ઈદો �રૂો થયો ગણાશે, અન ે

ત ેબાદ ફર� શાદ� કર� શકશ.ે 

 પણ જો પિત તનેી સાથે સભંોગ કયાર પહ�લા 

તલાક આપે, તો એ તલાકનો કોઈ ઈદો નથી, એટલ ેક� એ 

તલાક બાદ �ી તરત જ �નુ:લગન કર� શકશ.ે પણ 

ઇ�નદય પવશે વગર પિત�ુ ંવીયર શોષણ થઈ જવા પામ�ુ ં

હોય, તો એવા સજંોગમા ં �હ�ર એ છે ક� ઈદો પાળવો 
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જોઈશ.ે 

મસઅલદ રપર૧ : � �ી હયઝ જોતી ન હોય, 

પણ એવી �ીઓના વયની હોય ક� � સવભાિવક ર�તે 

હયઝ �ુએ છે, તને ેઅગર તનેો પિત સભંોગ બાદ તલાક 

આપે, તો એ બાદ તણ મ�હનાઓ �ધુી ઈદો પાળવો જ�ર� 

છે. 

મસઅલદ રપરર : � પતની ઉપર તણ મ�હનાનો 

ઈદો હોય, તને ે જો મ�હનાની શ�આતમા ં તલાક અપાઈ 

હોય, તો એ ચાદંના �હસાબ ેતણ માસ �ધુી ઈદો પાળશ.ે 

એટલ ે ક� ચાદં દ�ખાયો હોય તયારથી તણ મ�હના �ધુી 
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ઈદાની �દુત ગણશ.ે અન ેજો માસ દરમયાન તલાક થઈ 

હોય, તો એ માસના બાક�ના �દવસો, ત ેપછ�ના બ ે�રૂા ં

મ�હનાઓ, અન ે ચોથા મ�હનામા ં પહ�લા માસના રહ� 

ગએલા �દવસો ઉમરે�ન ેતણ મ�હનાની �દુત �રૂ� કરશ.ે 

દાખલા તર�ક�, જો વીસમી તાર�ખ ેમગ�રબ બાદ તલાક 

થઈ હોય, અન ેએ મ�હનાના ર૯ �દવસો થયા હોય, તો એ 

નવ �દવસ, ત ે પછ�ના બ ેમ�હનાઓ , અન ે ચોથા 

મ�હનાના વીસ �દવસો �ધુી ઈદો રાખશ.ે બલક� એહતીયાત ે

વા�જબ છે ક� ચોથા મ�હનામા ંએકવીસ �દવસ ઈદો પાળે 

�થી પહ�લા મ�હનામા ં�ટલા ં �દવસનો ઈદો પાળયો હોય, 
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તને ેસાથ ેઉમરે�ને તીસ �દવસ �રૂા થાય. 

મસઅલદ રપર૩ : અગર હામલેા પતનીને તલાક 

આપવામા ંઆવી હોય, તો એનો ઈદો બાળક જનમે, અથવા 

ક�વુાવડ થાય તયા ં �ધુી છે. તો દાખલા તર�ક� અગર 

તલાક બાદ એક જ કલાકમા ંબચ�ુ ંજનમ,ે તો એનો ઈદો 

�રૂો થયો ગણાશે. પણ તમેા ં શરત એ છે ક� બચ�ુ ં

શવહરની શરઈ અવલાદ હોય, એટલ ેઅગર ઓરત 

�ઝનાન ેપ�રણામ ેહમલેા થઈ હોય,  તો તનેા પિતના 

તલાક દ�વા બાદ બચચાના જનમથી તલાકનો ઈદો �રૂો 

થયો નહ� ગણાય. 
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મસઅલદ રપર૪ :  �  �ીની �મરના નવ વષર 

�રૂા ંથયા હોય, અન ેયાએસા ન હોય, તો અગર અ�કુ 

�દુત માટ� ��ુઆ્  કર�, �મક� મ�હના ક� વષર માટ� ��ુઆ્હમ 

હોય, અન ેતનેા શવહર� તનેી સાથ ેસભંોગ કય� હોય, તો 

�દુત �રૂ� થયા બાદ, યા શવહર� �દુતના �દવસો બરી 

આપીન ે તને ે �ટ� કર� હોય, ત ે બાદ, તનેા માટ� ઈદો 

પાળવો જ�ર� છે. તો અગર એ હયઝ જોતી હોય તો 

એહતીયાત છે ક� બ ેહયઝ �રૂા ંથાય તયા ં�ધુી ઈદો પાળે, 

અન ેએ અરસામા ંલગન ન કર�. અન ેજો હયઝ ન જોતી 

હોય તો પીસતાળ�સ �દવસ �ધુી ફર� લગન ન કર�. અન ે
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અગર એ હામલેા હોય, તો �હ�ર એ છે ક� બચ�ુ ંજનમ ેયા 

ક�વુાવડ થાય તયા ં �ધુી તનેો ઈદો રહ�શ,ે જો ક� 

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� બચચાના જનમ અન ે૪પ �દવસ 

વચચ ે� �દુત વધાર� હોય તયા ં�ધુી ઈદો પાળે. 

મસઅલદ રપરપ : તલાકનો સીગો પડાઈ �ય 

એટલ ે તયારથી ઈદાની �દુત શ� થઈ �ય છે, ચાહ� 

પતનીન ેખબર હોય ક� તને ેતલાક અપાઈ છે યા ખબર ન 

હોય. તો અગર ઈદાની �દુત �રૂ� થયા બાદ તનેે 

તલાકની �ણ થાય, તો ફર� ઈદો પાળવો જ�ર� નથી. 
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� �ી બેવા થઈ હોય તેનો ઈદો 

મસઅલદ રપર૬ :  �  �ીનો શવહર �જુર� 

�ય. તો અગર એ આઝાદ હોય,(કનીઝ ન હોય)અને 

હામલેા ન હોય તો તનેા માટ� જ�ર� છે ક� ચાર મ�હના 

અન ેદસ �દવસનો ઈદો પાળે, એટલ ેક� એ �દુત દરમયાન 

લગન ન કર�, અગરચ ેએ યાએસા હોય અથવા ��ુઆ્્માં 

હોય, અન ેશવહર� તનેી સાથે સભંોગ ન �� હોય. 

 અગર એ હામલેા હોય તો બચ�ુ ંજનમ ે તયા ં�ધુી 

ઈદો પાળશે. પણ જો ચાર મ�હના અન ેદસ �દવસ પહ�લા ં

બાળકનો જનમ થાય, તો શવહરના �જુર� જવાના 
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�દવસથી ચાર મ�હના અન ેદસ �દવસ �ધુી રાહ જોવી 

જોઈએ. આ ઇદાન ેઇદએ વફાત કહ�વાય છે. 

મસઅલદ રપર૭ :  �  ઓરત ઈદએ વફાતમા ં

હોય તનેા માટ� રંગીન વ�ો પહ�રવા, �રુમો �જવો, અન ે

એવી �તની �ઝનત વીગેર� હરામ છે. 

મસઅલદ રપર૮ : અગર કોઈ �ીને ખાતી હોય 

ક� તનેો પિત �જુર� ગયો છે, અન ેવફાતનો ઈદો પાળયા 

બાદ ત ે�નુ:લગન કર�, અન ેપછ� એન ે�ણ થાય ક� તનેો 

પિત મોડ�થી �જુર� ગયો હતો, તો તનેા માટ� જ�ર� છે ક� 

નવા શવહરથી તરતજ �ુદ� થઈ �ય, અન ેજો હામલેા 
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થઈ હોય તો એહતીયાત છે ક� બાળકન ેજનમ થાય તયા ં

�ધુી નવા શવહરનો ઈદો ક� �નો �ુકમ તલાકના ઈદા 

�વો છે.(એ ઈદાન ેવતી �બશ�બુબહ નો ઈદો કહ�વાય છે, 

એટલ ે ક� ગફલત યા �લૂથી �તીય સમાગંમનો ઈદો), 

અન ે તયારબાદ પહ�લા શવહરનો ઈદએ વફાત પણ પાળે. 

અન ેજો હામલેા ન હોય, તો પહ�લા શવહરની વફાતનો 

ઈદો પાળ�ને બી� શવહરનો વતી �બશ�બુબહનો ઈદો 

પાળશ.ે 

મસઅલદ રપર૯ :  �  સજોગમા ં શવહર 

ગેરહાજર યા લાપતા હોય, ત ેસજંોગમા ંઈદએ વફાતની 
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શ�આત પતનીન ે શવહરના �જુર� જવાની ખબર પડ� 

તયારથી થશે,અન ેશવહરના �જુર� જવાના �દવસથી નહ�. 

પણ આ �ુકમ નાબાલીગ પતની અથવા � દ�વાનગીની 

હાલતમા ંહોય તને ેલા� ુપાડવામા ંઈશકાલ છે. 

મસઅલદ રપ૩૦ :  અગર  ઓરત એમ કહ� ક� 

મારો ઈદો �રૂો થયો છે, તો એ�ુ ં કહ��ુ ં મ�ૂંર રહ�શ;ે 

િસવાય ક� એ�ુ ં કહ��ુ ં શકમદં હોય , તો એવા સજંોગમા ં

એહતીયાતની �એ તનેી  વાત માનય રહ�શ ે નહ�. �મક�, 

અગર એવો દાવો કર� ક� એક માસમા ં એણ ે તણ વાર 

હયઝ�ુ ંલોહ� જો�ુ ં છે, તો એ દાવો સવીકાયર નહ� થાય, 
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િસવાય ક� એના �ંુ�ંુબની �ીઓ સારી આપ ે ક� એ 

ઓરતની એવી માિસક આદત છે. 
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બાઈન અને રજઈ તલાક 

મસઅલદ રપ૩૧ :  તલાક�  બાઈન એટલ ે ક� 

તલાક આ્યા પછ� ��ુષને હક નથી ક� પોતાની પતનીને 

પાછ� લઈ શક�, એટલ ેક� િનકાહ પડયા િવના એને પતની 

તર�ક� સવીકાર�. અન ેતનેા છ પકારો છે : 

(૧) એવી પતનીને તલાક આપી હોય ક� �ના નવ 

વષર �રૂા ંન થયા હોય, 

(ર) એવી પતનીન ે તલાક આપી હોય ક� એ 

યાએસા હોય. 

(૩) એવી પતનીને તલાક આપી હોય ક� �ની 
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સાથ ે િનકાહ કયાર બાદ �તીય સમાગંમ ન કય� 

હોય. 

(૪) જયાર� પતનીને તણ વાર તલાક આપી હોય, 

તો તી� તલાક બાદ એ બાઈન ગણાશ.ે 

(પ) ્લુા અન ે�બુારાત �પ ેતલાક આપી હોય. 

(૬) જયાર� હાક�મ ેશરઅ પતનીને એવા સજંોગમા ં

તલાકથી �ટ� કર� ક� તનેો પિત ન તનેો ખચર 

આપવા તયૈાર હોય, અન ેન તને ેતલાક આપતો 

હોય. 

આ સવ�ના એહકામ આગળ જતા ં આપવામા ં
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આવશ.ે આ િસવાય અપાએલી તલાકને રજઈ 

કહ�વાય છે, �નો અથર એ છે ક� જયાર� પતની હ� 

ઈદામા ં હોય તયાર� શવહર તને ે ફર� પાછ� લઈ 

શક� છે. 

મસઅલદ રપ૩ર : જયાર�  કઈ પોતાની પતનીને 

રજઈ તલાક આપે, તયાર� પતની � મકાનમા ં િનવાસ કર� 

કહ� હોય તમેાથંી તને ે બહાર કાઢ�ુ ં હરામ છે; િસવાય 

અ�કુ સજંોગોમા,ં �માનંો એક સજંોગ એ ક� પતની �ઝના 

કર�, તો તનેે ઘરની બહાર કાઢવામા ંઈશકાલ નથી. એવી 

જ ર�ત ેરજઈ તલાકના ઈદા દરમયાન પિતની ર� વગર 
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બીન જ�ર� કામો માટ� ઘરની બહાર જ�ુ ંપતની માટ� હરામ 

છે. 
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ર�ુઅ કરવાના એહકામ 

મસઅલદ રપ૩૩ :  તલાક�  રજઈના સજંોગમા ં

��ુષ હે ર�ત ેપોતાની પતનીન ેપાછ� લઈ શક� છે. 

(૧) એવા ઉચચારથી ક� �નો અથર એ થાય ક� એ 

પોતાની પતનીને પાછ� લઈ રહો છે,  

(ર) એ�ુ ં કાયર ક� �થી ર�ુઅનો ઈરાદો સા�બત 

થાય. અને �હ�ર એ છે ક� અગર તનેી સાથે 

�તીય સમાગંમ કર�, તો ર�ુઅ સા�બત થઈ 

જશ,ે અગરચ ે ર�ુઅનો ઈરાદો ન રાખયો હોય. 

બલક� અ�કુ ફોકહા�ુ ંમાન�ુ ં છે ક� અડવાથી યા 
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�ુબંનથી, ર�ુઅના ઈરાદા વગર, ર�ુઅ સા�બત 

થશ,ે પણ એ ઈશકાલથી ખાલી નથી. 

મસઅલદ રપ૩૪ : ર�ુઅ માટ� સારીની જ�રત 

નથી, અથવા પતનીન ેતનેી  �ણ કર�. બલક� કોઈન ેપણ 

જણાવયા િવના પોત ે ર�ુઅ કર�, તો એ સહ�હ ગણાશે. 

પરં� ુઈદાની �દુત થઈ ગયા બાદ પિત દાવો કર� ક� ઈદા 

દરમયાન એણ ે ર�ુઅ કર� લી�ુ ં હ� ુ,ં તો લા�ઝમ છે ક� 

�રુાવો આપ.ે 

મસઅલદ રપ૩પ :  �  ��ુષ ેપોતાની  પતનીને 

તલાક� રજઈ આપી હોય, અન ેતનેી પાસથેી અ�કુ માલ 
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લઈન ેએમ સમાધાન ક�ુર હોય ક� તનેા તરફ ર�ુઅ નહ� 

કર�. તો આ સમાધાન સહ�હ છે, અન ેત ે��ુષ ઉપર 

વા�જબ થશ ેક� ર�ુઅ ન કર�.  પરં� ુતમે છતા ંર�ુઅ માટ� 

તનેો હક અન ેઅિધકાર બાક� રહ�શ,ે અન ેજો ર�ુઅ કર� 

લીએ તો � તલાક આપી હતી તને ેકારણ ે િવ્ટુા નહ� 

થાય. 

મસઅલદ રપ૩૬ :  અગર  કોઈ શખસ પોતાની 

પતનીન ેબ ેવાર તલાક આપીને ર�ુઅ કર�, અથવા બ ેવાર 

તલાક આપી દર�ક તલાક બાદ િનકાહથી પરણ,ે અથવા 

એક તલાક બાદ ર�ુઅથી અન ે બી� તલાક બાદ 
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િનકાહથી તનેે પાછ� લીએ, તો દર�ક સજંોગમા ં જયાર� 

તી�વાર તલાક આપે, તયાર� એ ઓરત તનેા માટ� હરામ 

થઈ જશ.ે પણ અગર એ ઓરત  તી� વાર તલાક બાદ 

બી� ��ુષ સાથે લગન કર� તો પાચં શરત ેપહ�લા શવહર 

માટ� ફર� વાર હલાલ થઈ શકશે. 

(૧) બી� શવહર સાથ ેઅકદ� દાઈમ કયાર હોવા 

જોઈએ. અગર એક માસ ક� વષર માટ� એણ ે��ુઆ્ા 

કયાર હોય, તો તને ે�દુત �રૂ� થતા ંપહ�લો શવહર 

તને ેનહ� પરણી શક�. 

(ર) બી� શવહર� તનેી સાથ ે �તીય સમાગંમ 
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કય� હોવો જોઈએ. �મા ં યોિનપવશે થયો હોવો 

જોઈએ. 

(૩) બીજો શવહર તનેે તલાક આપે, યા �જુર� 

�ય. 

(૪) બી� શવહરને આપલેી તલાકનો ઈદો �રૂો 

કર�, યા મરણનો સજંોગ હોય તો ઈદએ વફાત 

પાળયો હોવો જોઈએ. 

(પ) એહતીયાતની �એ બીજો શવહર �તીય 

સમાગંમ વળેા બાલીગ હોવો જોઈએ. 
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તલાક� ્લુઅ 

મસઅલદ રપ૩૭ :  જયાર�  ઓરતન ે પોતાના 

પિત તરફ કોઈ લાગણી, ભાવના ક� પમે ન હોય, બલક� 

એનાથી નફરત કરતી હોય, અન ે તનેી પાસથેી તલાક 

મળેવવા માટ� પોતા�ુ ં મહ�ર અથવા પોતાના માલમાથંી 

કાઈં અપરણ કર� પિતન ે તલાક દ�વા માટ� તયૈાર કરવા 

માગેં, તો એ તલાકને ‘્લુઅ’ કહ�વાય છે. ‘્લુઅ’ની 

તલાક માટ� પતનીની પોતાના પિત તરફ નફરત એ હદ� 

પહ�ચી હોવી જોઈએ ક� પતની તર�ક�ના હકો અદા નહ� 

કરવાની ધમક� આપ.ે  
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મસઅલદ રપ૩૮ :  અગર  ધણી પોતે તલાક 

પડવા માગે, તો અગર પતની�ુ ં નામ દાખલા તર�ક� 

ફાતમેહ હોય, તો ્લુઅ માટ� અપાએલ અવજે સવીકાયાર 

બાદ એ કહ�શ ે: 

 “ઝવજતી ફાતમત ખાલઅતદ�ા અલા મા 

હઝલત” અન ેએહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� સાથ ેએમ પણ 

કહ� : ��ય તા�લક. એટલ ે ક� માર� પતની ફાતમેહન ે � 

અવજે એણ ેઆ્�ુ ંછે ત ેબદલ તલાક� ્લુા મ� આપી છે. 

અન ે હવ ે એ �ટ� થઈ ગઈ. � સજંોગમા ંપતની ન�� 

હોય, તમેા ં ્લુા ક� �બુારાતની તલાકમા ં નામ લવેાની 
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જ�રત નથી. 

મસઅલદ રપ૩૯ :  અગર  પતની કોઈન ેવક�લ 

નીમી તનેી મારફતે ધણીને મહ�ર બરે, ક� અદા કર�, અન ે

એ જ શખસન ેપિત વક�લ નીમી સ�ા આપે ક� તલાક પડ� 

આપે, તો અગર પિત�ુ ંનામ, દાખલા તર�ક� �હુમમદ, ને 

પતની�ુ ં નામ ફાતમેહ હોય, તો વક�લ આ ર�ત ે સીગો 

પડશ ે: 

અન �વુકક�લતી ફાતેમત હઝલતદ મ��ર�ા 

લેમદવકક�લી મદ�મમાદન લેયખલઓ�ા અલય�. 

અન ેત ેબાદ ઢ�લ વગર કહ� : 
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ઝવજતદ મદવકક�લી ખાલઅતદ�ા અલા મા 

હઝલત, ��ય તાલેક. 

અન ે જો પતની મહ�ર િસવાય કોઈ બીજો માલ 

વક�લ મારફત ધણીને બરે ક� અદા કર�, અન ે તલાક 

પડવા કહ�, તો વક�લ સીગામા ં મ��ર�ાની જગયાએ � 

માલ અપાયો હોય તનેો �ઝક કરશ.ે �મક� સાથ ેસો �મુાન 

અપાયા હોય, તો “હઝલત િમઅત �મુાન” કહ�શ.ે 
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તલાક� �બુારાત 

મસઅલદ રપ૪૦ : જયાર�  પિત પતની બનં ેએક 

બી�થી �ટા પડવા માગેં, અન ેએક બી� પતય ેનફરત 

ધરાવ,ે અન ેએવા સજંોગમા ંપતની પોતાના ધણીન ેકાઈં 

માલ અપરણ કર�ને તલાક મળેવવા માગેં, તો એ તલાકને 

�બુારાત કહ�વાય છે. 

મસઅલદ રપ૪૧ :  અગર  ધણી પોતે 

�બુારાતની તલાક માટ� સીગો પડવા માગેં, તો જો, 

દાખલા તર�ક�, પતની�ુ ંનામ ફાતમેહ હોય, તો એ આ ર�તે 

પડશ:ે 
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હારઅતદ ઝવજતી ફાતેમત અલામા હઝલત  

અન ેએહતીયાત ેવા�જબની �એ આ ઉમરેો પણ કહ�: ફ��ય 

તાલેક એટલ ેક� �ુ ંઅન ેમાર� પતની એણ ેઆપલે માલના 

અવજે સામ ેએકાબી�થી �ટા પડયા છ�એ, અન ેહવે એ 

મારાથી �ટ� ગઈ.અન ેજો એ તલાક પડવા માટ� કોઈને 

વક�લ નીમ,ેતો વક�લ આમ કહ�શ:ે 

અન ાકહલે મદવકક�લી હારઅતદ ઝવજત�ુ 

ફાતેમત અલા મા ંહઝલત ફ��ય તાલેક 

બનં ેસજંોગમા ંઅલામા હઝલતન ેબદલ ે અગર 

હીમા હઝલત કહ�, તો વાધંો નથી. 
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મસઅલદ રપ૪ર :  ્લુા  અન ે �બુારાતની 

તલાકનો સીગો શ� સજંોગમા ં સહ�હ અરબીમા ં પડાવો 

જોઈએ. પણ જો એ �મુક�ન ન હોય, તો મસઅલા 

રપ૧૭મા ંતલાક માટ� � �ુકમ સમ�વવામા ંઆવયો છે, 

એ �ુકમ લા� ુ પડશે. પણ પતની તલાક મળેવવા માટ� 

પોતાના માલમાથંી પિતન ેઅપરણ કરતી વળેા કોઈ પણ 

ભાષામા ં કહ� ક� તલાક મળેવવા માટ� તન ે ફલાણો માલ 

અપરણ ક� ં�,ં તો તમેા ંહરજ નથી. 

મસઅલદ રપ૪૩ :  તલાક�  ્લુઅ અન ે

�બુારાતના ઈદા દરમયાન પતની અગર પોત ે માલ 
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આપવાથી ફર� �ય, તો પિત ��ુઅ કર� શકશ,ે અને 

અકદ પડયા િવના ફર�થી તનેે પોતાની પતની તર�ક� કરાર 

દઈ શકશ.ે 

મસઅલદ રપ૪૪ : �બુારાતની તલાકમા ંઅવજે 

�પ ે� માલ પિત લીએ, ત�ેુ ંપમાણ મહ�રની રકમથી વ� ુ

ન હો�ુ ંજોઈએ. પરં� ુતલાક� ્લુઅમા ંઅગર મહ�ર કરતા 

વ� ુહોય તો ઈશકાલ નથી. 
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તલાકને લગતા �ુદા �ુદા મસાઈલ 

મસઅલદ રપ૪પ :  અગર  કોઈ શખસન ે�મુાન 

હોય ક� ફલાણી �ી તનેી પતની છે, અન ેતનેી સાથ ેસભંોગ 

કર�, ચાહ� �ીન ેખબર હોય ક� એ તનેો પિત નથી યા એને 

પણ �મુાન હોય ક� તનેો પિત હશે, તો અવા સજંોગમા ંએ 

�ી માટ� જ�ર� છે ક� ઈદો પાળે. 

મસઅલદ રપ૪૬ :  અગર  એક શખસન ે �ણ 

હોય ક� ફલાણી �ી તનેી પતની નથી, અન ે તનેી સાથ ે

�ઝના કર�, અન ેજો �ીને પણ �ણ હોય ક� એ ��ુષ તનેો 

પિત નથી, તો તનેા માટ� ઈદો રાખવો લા�ઝમ નથી. પણ 
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જો એન ેએવો �મુાન હોય ક� એ ��ુષ તનેો પિત હોઈ 

શક�, તો એહતીયાતે લા�ઝમ છે ક� ઈદો પાળે. 

મસઅલદ રપ૪૭ : અગર કોઈ શખસ કોઈ �ીન ે

એવી ર�ત ે ફર�બની �ળમા ં ફસાવ ે ક� �થી એ એના 

શવહરના �તીય હકો અને પતની તર�ક�ની ફરજો અદા ન 

કર�, �ન ે પ�રણામ ે એ શવહર તને ે તલાક આપી દ�એ, 

અન ે�થી એ ફર�બ આપનાર શખસ એ �ીન ેપરણી શક�, 

તો આવા સજંોગમા ં અકદ સહ�હ છે, પણ બનંએે મોટો 

�નુો કય� ગણાશે. 

મસઅલદ ર૫૪૮ :  અગર  કોઈ �ી અકદ હ�ઠળ 
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પોતાના શવહર સાથ ેએવી શરત �કૂ� ક� અગર શવહર 

�સુાફર�એ જશ,ે અથવા દાખલા તર�ક�, છ માસ એને 

ભરણપોષણનો ખચર ન આપે, તો તનેે તલાકનો ઈખતીયાર 

રહ�શ,ે તો એ શરત બાિતલ છે. પણ જો શરત કરતી વળેા 

તયારથી જ વાસતવમા ં શવહરની વક�લ બન ે ક� �થી 

અગર શવહર �સુાફર� ઉપર �ય, અથવા છ મ�હનાનો 

ખચર ન આપે તો પોતાન ેતલાક આપી શકશ,ે તો તમેા ં

વાધંો નથી. 

મસઅલદ રપ૪૯ :  �  �ીનો શવહર લાપતા 

થઈ ગયો હોય, ત ેઅગર બી� વાર લગન કરવા માગંતી 
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હોય, તો તનેા માટ� જ�ર� છે ક� એ માટ� આદ�લ �જુતહ�દ 

પાસ ેજઈ તનેા �ુકમ �જુબ અમલ કર�. 

મસઅલદ રપપ૦ : દ�વાના ફરઝદંના બાપ અને 

દાદાન ેહક છે ક� તનેી પતનીને તલાક આપે. 

મસઅલદ રપપ૧ :  અગર  બાપ યા દાદા 

પોતાના નાબાલીગ ફરઝદંના ��ુઆ્◌ે કોઈ �ી સાથ ે કર�, 

અન ેત ેમાટ� ઠરાવલે �દુત દરમયાન એ ફરઝદં બાલીગ 

થઈ જવાનો હોય, �મક�, ચૌદ વષરના દ�કરાના બે વષરની 

�દુત માટ� ��ુઆ્◌ે કયાર હોય, તો અગર એ ફરઝદંની 

ભલાઈ અને મસલહેતનો પ્ ઉપ�સથત હોય, તો ઠરાવલે 
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�દુત એ �ીન ેબરીન ેબાપ દાદા ��ુઆ્ઈનો �ત લાવી શક� 

છે. પણ દ�કરાની અકદ� દાઈમથી પરણલેી �ીન ે તઓે 

તલાક નહ� આપી શક�. 

મસઅલદ રપપર :  અગર  કોઈ શખસ, 

શર�અતમા ંિન�કુત િનશાનીઓ �જુબ, બ ેશખસન ેઆદ�લ 

�ણી તમેની �બ�મા ંતલાક આપે, તો બીજો જણ ક� �ની 

નજરમા ં એ બ ે શખસો આદ�લ ન હોય, એ તલાક 

દ�વાએલી �ીન ેઈદા ખતમ થયા બાદ, પોત ેપરણી શકશ,ે 

અથવા કોઈ તી� જોડ� પરણાવી શકશ.ે પણ એહતીયાતે 

�સુતહબ છે ક� એ �ીન ેન પરણ,ે તમે કોઈ બી� સાથે 
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તનેા અકદ ન કર� આપ.ે 

મસઅલદ રપપ૩ :  અગર  કોઈ શખસ પોતાની 

પતનીન ેતને ેજણાવયા વગર તલાક આપી દ�એ, અન ેતે 

બાદ સામાનય ર�ત,ે તલાક આ્યા પહ�લાની �મ, તનેો 

ખચર વીગેર� આપતો રહ�, અન ેપછ�, દાખલા તર�ક� એક 

વષર વીતયા બાદ એન ે જણાવ ે ક� એક વષર પહ�લા તનેે 

તલાક આપી �કૂયો છે; અન ેશર�અત �જુબ તનેો �રુાવો 

પણ આપે, તો વષર દરમયાન આપલે સામાન સામગી ક� � 

પતનીએ ઉપયોગમા ંન લીધો હોય તે પાછ� લઈ શક� છે. 

પણ � વસ�ઓુ પતનીએ ઉપયોગમા ંલીધી હોય, ત ેપાછ� 
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નહ� માગંી શક�. 
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ગસબ સબંધેંના એહકામ 

 

 ગસબ એટલ ે ઈનસાન �લમ અન ે જબરદસતીથી 

કોઈનો માલ ક� હક ઉપર કબજો મળેવે; અન ે ત ે �નુાહ� 

કબીરામાથંી છે. અગર કોઈ એવો વતારવ કર� તો 

કયામતના �દવસે સખત અઝાબમા ં �ગરફતાર થશ.ે 

આપણા પયગમબર સ.અ.વ.થી �રવાયત છે ક� આપે 

ફરમાવ�ુ ં: � શખસ એક વ�તભર બી�ની જમીન ગસબ 

કરશ.ે કયામતના �દવસે એ જમીનના સાતે સાત 

તબકકાઓને તૌક�પ ે તનેી ગરદનમા ં નાખી દ�વામા ં
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આવશ.ે 

મસઅલદ રપપ૪ : અગર કોઈ શખસ સાવરજિનક 

મ�સજદ, મદ�સા, �લુ અન ે એવા અનય સથળોથી ફાયદો 

મળેવવા લોકોને અટકાવે, તો લોકોનો હક ગસબ કય� 

ગણાશ.ે એવી જ ર�ત ે અગર કોઈ શખસે મ�સજદમા ં

પોતાની સાધારણ જગયા બનાવી રાખી હોય, અન ે કોઈ 

બીજો આવીને તને ે તયાથંી હાકં� કાઢ�, અન ે એ જગયાનો 

વપરાશ ન કરવા દ�એ, તો �નુહેગાર ગણાશે. 

મસઅલદ રપપપ : ગીરવી �કૂનાર અને લનેાર 

વચચ ેજો સમ�ૂતી થઈ હોય ક� ગીરવ ે�કૂ�લી વસ� ુયા તો 
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ગીરવી લનેારના કબ�મા ંહશે. યા કોઈ તી� જણ પાસે 

રહ�શ,ે તો એવા સજંોગમા ં ગીરવ ે �કૂનાર પોતા ઉપર 

રહ�લ કરજ અદા કયાર પહ�લા ંએ વસ�નુ ેપાછ� લઈ શકતો 

નથી, અન ેઅગર પાછ� લીધી હોય તો તરત જ પરત 

કરવી જોઈએ. 

મસઅલદ રપપ૬ :  �  માલ ગીરવી �કૂવામા ં

આવયો હોય, ત ેઅગર કોઈ બીજો આવીને ગસબ કર�, તો 

માલનો અસલ ધણી અને ગીરવી લનેાર, બનંનેે અિધકાર 

છે ક� ગસબ કરનાર પાસથેી એ માલની ઉઘરાણી કર�, અને 

જો વ�લૂ કર� તો એ માલ ગીરવી તર�ક� �ર� રહ�શ,ે અન ે
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જો એ માલ બરબાદ થઈ ગયો હોય, તો તનેા અવજે �પ ે

હાિંસલ કર�લ માલ પણ ગીરવી ગણાશે. 

મસઅલદ રપપ૭ :  અગર  ઈનસાન કોઈ ચીજ 

ગસબ કર�, તો તનેી ફરજ છે ક� એ ચીજ તનેા મા�લક 

�ધુી પહ�ચાડ� આપે, અન ેજો એ ગસબ કર�લી વસ� ુ�મુ 

ક� બરબાદ થઈ �ય, અન ેએ કોઈ �કટમત ધરાવતી વસ� ુ

હોય, તો તનેા બદલામા ંમા�લકને �કટમત �કૂવ.ે 

મસઅલદ રપપ૮ :  અગર  કોઈ શખસ ગસબ 

કર�લી વસ�થુી નફો હાિંસલ કર�. �મક�, ગસબ કર�લી 

બકર�, ઘટે�થી બચ�ુ ંથાય, તો એ માલના અસલ ધણીનો 
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હક ગણાશ.ે એવી જ ર�ત ેઅગર કોઈ શખસ મકાન ગસબ 

કર�, તો ચાહ� તમેા ંએ રહ� ક� ન રહ� તનેા ઉપર વા�જબ છે 

ક� ત�ેુ ંભા�ુ ંમા�લકને �કૂવે. 

મસઅલદ રપપ૯ :  અગર  કોઈ શખસ બચચા 

પાસથેી યા દ�વાના પાસથેી એનો માલ ગસબ કર�, તો 

જ�ર� છે ક� એના વાલી �ધુી એ માલ પાછો પહ�ચાડ�, 

અન ે જો એ માલ �મુ ક� બરબાદ થયો હોય, તો ત�ેુ ં

અવજે આપ.ે 

મસઅલદ રપ૬૦ : અગર બ ેજણ સાથ ેમળ�ને 

કોઈ ચીજ ગસબ કર�, અન ેબનં ેજણનો એ ચીજ ઉપર 
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�રૂો કબજો હોય, તો બનં ેએ ચીજ માટ� �રૂા ંજોખમદાર 

ગણાશે; અગરચ ે એ�ુ ં હોય ક� એમાથંી કોઈ એકલો એ 

ગસબ ન કર� શ�ો હોત. 

મસઅલદ રપ૬૧ :  અગર  ગસબ થએલી 

ચીજમા ંબી� વસ� ુભળેસળે કરવામા ંઆવે, �મક� ગસબ 

કરવામા ંઆવલે ઘ�મા ંજવ ભળેવી દ�વામા ંઆવે, તો જો 

�ટા પાડવાની શ�તા હોય, તો એમ કર�ન ેઅસલ માલ 

ધણીન ે �પુરત કર�ુ ં જોઈએ. ચાહ� �ટા પાડવા માટ� 

ઝહેમત ભોગવવી પડ�. 

મસઅલદ રપ૬ર : અગર કોઈ શખસ ઘડ�લ સો�ુ ં
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ગસબ કર�, �મક�, સોનાની એર�ગ હોય, અન ે તનેે 

પીગળાવી દ�એ, તો ધણીને તનેી વસ� ુ પરત આપતી 

વળેા એ પીગળાવ�ેુ ંસો�ુ ંસાથે, પીગળાવયા પહ�લા ંઅને 

પછ� �કટમતમા ં � ફ�ર હોય, ત ે ઉમરે�ને આપ�ુ ં જોઈએ. 

હવ ેજો એ ભાવફ�ર આપવાન ેબદલએે કહ� ક� �ુ ંએ સો�ુ ં

અસલી સવ�પમા ં ફ�રવીને ( એર�ગ તર�ક� આપીશ), તો 

ધણી એ સવીકારવા મજ�રૂ નથી. એવી જ ર�ત ેધણી પણ 

ગસબ કરનારન ે મજ�રૂ નહ� કર� શક� ક� એ અસલ 

સવ�પમા ંફ�રવે. 

મસઅલદ રપ૬૩ :  અગર  કોઈ શખસ ગસબ 
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કર�લી વસ�નુે એવી ર�ત ેબદલ ેક� તનેી હાલત પહ�લા હતી 

એના કરતા બહેતર થઈ �ય, �મક� સોનાન ે ઘર�ણામા ં

ફ�રવ,ે તો જો અસલધણી એ જ સવ�પમા ંપોતાના માલની 

ઉઘરાણી કર� તો તને ે�પુરત કર� દ��ુ ંજોઈએ, અન ેતે 

માટ� ઘડામણીનો ખચર ગાિસબ તલબ નહ� કર� શક�. એવી 

જ ર�ત ેતે ગાસીબન ેહક નથી ક� એ ગસબ કર�લા માલને 

મા�લકની ર� િવના પાછ� અસલી હાલતમા ંફ�રવી નાખંે. 

પણ જો મા�લકની ર� િવના અસલી હાલતમા ંયા બી� 

સવ�પમા ંફ�રવી નાખંે, તો એ હાલત વચચનેા ભાવ ફ�રનો 

એ ગાસીબ જોખમદાર થશ ેક� નહ� એ મા�મૂ નથી. 
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મસઅલદ રપ૬૪ : અગર ગસબ કરનાર ચીજને 

એવી ર�ત ે બદલ ે ક� તનેી અસલી હાલત કરતા બહેતર 

થાય, પણ માલનો અસલ ધણી એમ કહ� ક� એના અસલ 

સવ�પમા ંલઈ આવવામા ંઆવે, તો વા�જબ છે ક� ગાસીબ 

ત ેવસ�નુ ેઅસલી સવ�પમા ંફ�રવ.ે અન ેજો એમ કરવાથી 

વસ�નુી �કટમત ઘટ� �ય, તો �કટમતનો � તફાવત હોય તે 

ધણીને �કૂવ.ે �મક�, સો�ુ ંગસબ કર� તનેા એર�ગ ઘડ�, 

અન ેઅસલ મા�લક આગહ રાખ ેક� તનેે અસલી હાલતમા ં

ફ�રવી નાખ,ે તો પીગળાવયા બાદ જો સોનાની �કટમત, 

એર�ગ બનાવયા પહ�લા ં�ટલી હતી, તનેાથી ઓછ� થાય, 
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તો તફાવત �કૂવવો જોઈશે. 

મસઅલદ રપ૬પ :  અગર  કોઈ શખસ ગસબ 

કર�લી જમીનમા ં ખતેીવાડ� કર�, અથવા તમેા ં કોઈ ઝાડ 

વાવે, તો ખતેીવાડ�, ઝાડ, ફળ વીગેર� ગસબ કરનારનો જ 

માલ ગણાશે; અન ેજો જમીનનો ધણી ર�મદં ન હોય ક� 

તનેી જમીન ઉપર વાવતેર કર�, તો ગસબ કરનારની 

ફરજ રહ�શ ેક� તરત જ ખતેી અન ેવાવતેરના ઝાડો વીગેર� 

ઉખડે� નાખ.ે અગરચ ે તમે કરવા જતા તનેે �કુસાની 

ભોગવવી પડ�. ઉપરાતં �ટલો સમય એ જમીન ઉપર 

ખતેીવાડ� અન ે વાવતેર વીગેર� રહ�વા પામ�ુ ં હોય, ત�ેુ ં
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ભા�ુ ંજમીનના મા�લકન ે�કૂવે, અન ેજમીનમા ં� બગાડ 

થયો હોય તનેે �ૂર કર�; �મક� જયા ં ઝાડ વીગેર� કારણ ે

ખોદકામ થ�ુ ંહોય, ક� ખાડા થઈ ગયા હોય, તને ેભર�ને 

સપાટ કર� આપ.ે અન ેજો એ ખતેીવાડ�ન ેલીધ ેજમીનની 

�કટમતમા ંપહ�લા કરતા ઘટાડો થયો હોય, તો ભાવફ�ર � 

હોય તનેી �કૂવણી પણ કર�. અન ે જમીનના મા�લકને 

મજ�રૂ નહ� કર� શક� ક� એ જમીન એન ે વહ�ચી આપે 

અથવા ભાડ� આપ.ે એવી જ ર�ત ે જમીનનો મા�લક એ 

ગાસીબન ેમજ�રૂ નહ� કર� શક� ક� ખતેીવાડ� ક� રોપલેા 

ઝાડ વીગેર� તને ેવહ�ચી આપ.ે 
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મસઅલદ રપ૬૬ :  અગર  જમીનનો મા�લક એ 

ખતેીવાડ� અન ેવાવતેરન ેબરકરાર રાખવા ર�મદં થાય, 

તો ગસબ કરનાર માટ� લા�ઝમ નથી ક� કર��ુ ં વાવતેર 

ઉખડે� નાખ.ે પરં� ુ� સમયથી એણ ેજમીન ગસબ કર� 

તયારથી મા�લકની ર�મદં� હાિંસલ કર�, તયા ં�ધુી�ુ ંભા�ુ ં

અદા કર�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ રપ૬૭ :  અગર  ગસબ કર�લી વસ� ુ

�મુ ક� બરબાદ થઈ �ય, તો અગર એ ગાય, બકરા ંઘટેા ં

વીગેર� હોય ક� �મા ંએક એકની �કટમત એની ્�ુસુીયત 

અન ે િવિશપટતાને કારણ ેઅલગ હોય છે, તો તનેી �કટમત 
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�કૂવવી જોઈએ. અન ેજો એ વખત ેબ�રમા ંમાગં અન ે

જ�રત વીગેર�ને કારણ ે ભાવમા ં ફ�ર પડયો હોય તો � 

વખત ેએ �મુ ક� બરબાદ થયા હોય, ત ેવખતની �કટમત 

અદા કરવી જોઈએ. અન ેએહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� એ 

વસ� ુ ગસબ કર� તયારથી લઈન ે બરબાદ ક� �મુ થઈ 

તયાર �ધુીમા ં�કટમતનો � �ચામા ં�ચો �કડો રહો હોય 

ત ે�જુબ �કૂવણી કર�. 

મસઅલદ રપ૬૮ :  અગર  ગસબ કર�લી વસ� ુ

�મુ ક� બરબાદ થાય,અન ેએ ઘ� ક� જવના પકારની હોય, 

ક� �મા ંવય�કતગત અલગ અલગ ભાવ ફ�રનો પ્ નથી, 
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તો પછ� � વસ� ુગસબ કર� હતી એ જ વસ� ુપાછ� દ�વી 

જોઈએ પણ તમેા ં એટલો ખયાલ રહ� ક� તનેી સવર 

ખાિસયતો ગસબ અન ે �મુ કર�લી વસ� ુ �વી જ હોવી 

જોઈએ. �મક�, જો �ચા પકારના ચાવલ ગસબ કયાર 

હોય, તો નીચલા પકારના ચાવલ નહ� દઈ શક�. 

મસઅલદ રપ૬૯ : અગર બકરા ંઘટેા ંઅથવા એ 

પકારનો માલ ગસબ કર� અન ેતે �મુ થાય ક� બરબાદ 

થઈ �ય, અન ે બ�રમા ં તનેી �કટમતમા ં કોઈ ફ�ર ન 

પડયો હોય, પણ �ટલી �દુત ગસબ કરનાર પાસ ે એ 

રહા હોય એ અરસામા ંદાખલા તર�ક�, ્બુ માતલેા ંથયા 
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હોય, અન ે તયાર પછ� �મુ ક� બરબાદ થયા હોય તો એ 

માતલેા હતા ંએ વખતની �કટમત અદા થવી જોઈએ. 

મસઅલદ રપ૭૦ : અગર કોઈ ગાસીબ પાસથેી 

બીજો કોઈ આવીન ે એ વસ� ુ ગસબ કર�, અન ે એ વસ� ુ

�મુ ક� બરબાદ થઈ �ય, તો અસલ માલનો ધણી બનંે 

પાસથેી ઉઘરાણી કરવાનો હક ધરાવશ.ે અથવા બનંે 

પાસથેી અવજે �પ ેઅલગ અલગ અ�કુ ભાગ ઉઘરાવી 

શકશ.ે એ માલના અવજે �પ ે પહ�લો ગાસીબ � કાઈં 

ધણીન ેઆપે, તો પહ�લો ગાસીબ બી� ગાસીબ પાસથેી 

લઈ શકશ,ે પણ જો બીજો ગાસીબ ધણીન ે અવજે �પે 
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�કૂવે, તો એણ ે � કાઈં આ્�ુ ં હોય ત ે પહ�લા ં ગાિસબ 

પાસથેી નહ� ઉઘરાવી શક�. 

મસઅલદ રપ૭૧ : અગર કોઈ વસ� ુએવી ર�તે 

વહ�ચવામા ંઆવે ક� તમેા ંમામલાની એકાદ જ�ર� શરત ન 

હોય, �મક� � વસ��ુુ ં વજન �પ ે ખર�દ વહ�ચાણ થ�ુ ં

હોય, ત ેવસ� ુમાટ� વજનનો ઉલલખે ન કરવામા ંઆવે, તો 

એ મામલો બાિતલ છે. અલબ�, અગર ખર�દનાર અને 

વહ�ચનાર એવી અવગણના કર�ન ેસોદાથી ર�મદં થાય, 

ક� એકબી�ના માલમા ંવહ�વટ કર�, તો તમેા ંહરજ નથી. 

અગર ર�મદં ન હોય તો એકબી� પાસથેી હાિંસલ કર�લા 
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માલનો �ુકમ ગસબી �વો થશ;ે અન ેબનંનેી ફરજ થશ ેક� 

એકબી�નો માલ પાછો આપી દ�એ. અન ે જો બનંનેા 

કબ�મા ંઆવલેો એવો માલ �મુ ક� બરબાદ થઈ �ય 

તો તનેો બદલો દ�વો પડશ,ે ચાહ� એ મામલો બાિતલ 

હોવાની �ણ તમેન ેહોય ક� ન હોય. 

મસઅલદ રપ૭ર :  અગર  કોઈ શખસ માલ 

વહ�ચનાર પાસથેી તપાસ કરવા માટ� માલ લીએ, અથવા 

અ�કુ સમય પોતા પાસે રાખ ે ક� જો પસદં પડશ ે તો 

ખર�દશ,ે અન ે તમેા ં એ માલ �મુ ક� બરબાદ થાય તો 

મશ�રૂ કોલ પમાણે એની ફરજ છે ક� માલના ધણીન ેતનેો 
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બદલો અવજે �પ ેઆપ.ે 
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જડ� આવલેી વસ� ુિવષે 

મસઅલદ રપ૭૩ : અગર �નવર િસવાય કોઈ 

બી� પકારની ખોવાએલી વસ� ુઈનસાનને જડ�, અન ેતનેા 

ઉપર કોઈ એવી િનશાની ન હોય ક� � વડ� મા�લક �ણી 

શકાય, તો ચાહ� તનેી �કટમત ૧ દ�રહમ ( ૧ર ચણાના 

વજન �ટલી િસ�ેદાર ચાદં�) થો ઓછ� હોય ક� ન હોય, 

ઈનસાન પોતાના માટ� એ વસ� ુ લઈ શકશ.ે પણ 

એહતીયાત ે �સુતહબ છે ક� તનેા મા�લક વતી ફક�રોને 

સદકા�પ ેઆપી દ�એ. 

મસઅલદ રપ૭૪ :  અગર  ઈનસાનને કોઈની 
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એવી વસ� ુજડ� ક� �ની �કટમત એક દ�રહમથી ઓછ� હોય, 

તો જો એના મા�લકની �ણ હોય પણ ઈનસાનને ખબર ન 

હોય ક� મા�લક ર�મદં છે ક� નહ�, તો ર� વગર એ વસ� ુ

નહ� લઈ શક�, પણ જો મા�લકની �ણ ન હોય તો 

એહતીયાત ેવા�જબ એ છે ક� તનેા વતી સદકા�પ ેઆપી 

દ�એ અન ે જયાર� પણ મા�લક ઉપ�સથત થાય અન ે એ 

સદકા�પ ે આપવા સબંધંી ર�મદં ન હોય, તો તનેા 

માલનો બદલો અવજે �પ ેઆપ.ે  

મસઅલદ રપ૭પ :  જયાર�  કોઈન ે એવી વસ� ુ

જડ� ક� �ના ઉપર એવી િનશાની હોય ક� � વડ� તનેા 
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મા�લકની ઓળખ થઈ શકતી હોય, તો જો તનેી �કટમત 

એક દ�રહમ �ધુી થતી હોય, તો � �દવસથી એ જડ� તે 

�દવસથી એક વષર �ધુી જયા ંલોકો એકિતત થતા હોય 

તયા ં એલાન કર� ુ જોઈએ, અગરચ ે એન ે �ણ હોય ક� 

એનો મા�લક એવો ગેર�સુલીમ છે ક� �નો માલ ઈસલામમા ં

�રુ�રત છે. 

મસઅલદ રપ૭૬ : અગર ઈનસાન પોત ેએલાન 

ન કરવા માગેં, તો પોતા વતી કોઈ પણ િવ�ા� ુશખસ 

મારફત ેએલાન કરાવી શક� છે. 

મસઅલદ રપ૭૭ : અગર એક વષર �ધુી એલાન 
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બાદ માલનો મા�લક ન જડ�, તો અગર એ માલ મ�ાના 

હરમ િસવાયની જગયાએ જડયો હોય, તો એ માલને 

મા�લક વતી પોતા પાસે એ િનયયત ેરાખી શક� છે ક� જયાર� 

મા�લક જડશ,ે તયાર� તનેે �પુરત કર� આપશે, અથવા 

મા�લક વતી એ માલ ફક�રો વચચ ે સદકો આપી દ�એ. 

અન ેઅહવતે લા�ઝમ છે ક� એ માલન ેપોતા માટ� ન લયે. 

અગર એ માલ હરમમા ં જડયો હોય તો એહતીયાતે 

વા�જબ છે ક� તને ેસદકા�પ ેઆપી દ�એ.  

મસઅલદ રપ૭૮ : અગર એક વષર �ધુી એલાન 

કયાર બાદ મા�લકનો પતો ન મળે, અન ેઈનસાને એ માલને 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2287 

મા�લક વતી પોતા પાસે રાખયો હોય, પણ એ દરમયાન 

માલ �મુ ક� બરબાદ થઈ �ય, તો જો માલની 

હ�ફાઝતમા ંએણ ેકોઈ કોતાહ� ન કર� હોય, તમે બીનજ�ર� 

અિતશયતા ન કર� હોય, તો એ જોખમદાર નહ� થાય. 

પણ જો મા�લકવતી સદકા�પ ેઆપી દ�ધો હોય,  તો 

મા�લકન ે ઈખતયેાર રહ�શ ે ક� ચાહ� તો ત ે પતય ે ર�મદં� 

દશારવે, યા માલનો બદલો અવજેમા ં તલબ કર�, એવા 

સજંોગોમા ંસદકાનો સવાબ સદકો દ�નાર માટ� લખેાશ.ે 

મસઅલદ રપ૭૯ : � શખસન ેમાલ જડયો હોય, 

ત ે�ણી��ુને જણાવલેા �ુકમ અ�સુાર એેલાન ન કર�, 
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તો એ �નુહેગાર ગણાશ.ે ત ે ઉપરાતં જયાર� પણ એન ે

લાગે ક� એલાન કરવામા ં ફાયદો છે, તયાર� એલાન કર�ુ ં

વા�જબ થશ.ે 

મસઅલદ રપ૮૦ :  અગર  નાબાલીગ બચચાને 

અથવા �દવાનાન ેકોઈ માલ જડ�, ક� �ના ઉપર િનશાની 

હોય, અન ેતનેી �કટમત એક દ�રહમ થતી હોય, તો એનો 

� વલી હોય ત ેએલાન કર� શકશ.ે બલક� વા�જબ છે ક� 

એલાન કર�, જો એ વસ� ુએના કબ�મા ંપહ�ચી ગઈ હોય. 

અગર એક વષર એઅલાન કયાર બાદ માલનો ધણી 

ઉપ�સથત ન થાય તો મસઅલા રપ૭૭ મા ં જણાવયા 
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અ�સુાર વત�. 

મસઅલદ રપ૮૧ : અગર ઈનસાન વષર દરમયાન 

એલાન કર�ને માલના ધણીન ે પામવા સબંધંી નાઉમદે 

થઈ �ય, તો પછ� હાક�મે શરઅની ર� લઈને 

એહતીયાતની �એ ત ેમાલ સદકા�પ ેઆપી દય.ે 

મસઅલદ રપ૮ર :  અગર  કોઈ શખસ વષર 

દરમયાન એલાન કરતો રહો હોય, અન ેત ેઅરસામા ંમાલ 

�મુ ક� ના�દૂ થઈ �ય, તો જો તનેા રરણમા ંકચાશ કર� 

હોય, અથવા ત ે િવષે અિતશયતા કર� હોય, તો તનેો 

બદલો આપવા માટ� જોખમદાર બનશે, અન ે એલાન 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2290 

કરવા�ુ ં�ર� રાખશ.ે પણ જો એણ ેકચાશ ક� અિતશયતા 

ન કર� હોય તો તનેા ઉપર કોઈ વસ� ુવા�જબ નથી. 

મસઅલદ રપ૮૩ :  અગર  કોઈ શખસને 

િનશાનદાર વસ� ુક� �ની �કટમત એક દ�રહમની થતી હોય, 

એવી જગયાએ જડ� ક� જયા ં ખબર હોય ક� વષર �ધુી 

એલાન કરવા છતા ં એનો મા�લક નહ� મળે, તો પછ� 

પહ�લ ેજ �દવસે એના મા�લક વતી, એહતીયાત ેવા�જબની 

�એ હાક�મ ેશરઅની ર� લઈને, સદકા�પ ેફક�રોન ેઆપી 

દ��ુ ં જોઈએ, અન ે વષર તમામ થાય તયા ં �ધુી વાટ ન 

જોવી જોઈએ. 
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મસઅલદ રપ૮૪ :  અગર  કોઈ શખસન ે વસ� ુ

જડ�, અન ેએમ સમ�ને ક� એની પોતાની મા�લકની છે, એ 

લઈ લીએ, અન ેપછ�થી જણાય ક� એ પારક� વસ� ુછે, તો 

ઉપરોકત જણાવલેા મસાઈલમા ં � �ુકમો છે તે લા� ુ

પડશ.ે 

મસઅલદ રપ૮પ : જયાર�  ખોવાયલેી વસ� ુજડ�, 

તયાર� એવી ર�ત ે એલાન કર�ુ ં જોઈએ ક� અગર તનેો 

મા�લક સાભંળે તો એન ેએ અ�મુાન ઉદભવે ક� એનો માલ 

હોઈ શક�. અલબ�, �ુદા �ુદા સજંોગોમા ં �ુદ� �ુદ� ર�તે 

એલાન થઈ શકશ.ે ઘણીવાર એલાનમા ં એટ�ુજં કહ��ુ ં
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કાફ� છે ક� મને એક ખોવાયલેી વસ� ુજડ� છે. પણ બી� 

સજંોગોમા ં એ વસ�નુા પકારને જણાવ�ુ ં પડ� છે, �મક�, 

કહ��ુ ંપડ� ક� મન ેસોનાનો �ુકડો જડયો છે. એથી િવશષે 

અ�કુ સજંોગોમા ં વસ�નુી િવિશપટતા પણ બયાન કરવી 

પડ�. �મક�, મને સોનાની એર�ગની જોડ� મળ� છે. પણ 

એટલો ખયાલ રહ� ક� દર�ક સજંોગમા ંજડ�લી વસ�નુા સવર 

�ણુો બયાન ન કરવા જોઈએ, ક� �થી એ વસ� ુન�� થઈ 

�ય. 

મસઅલદ રપ૮૬ : અગર કોઈને વસ� ુજડ�, અન ે

બીજો આવીને દાવો કર� ક� એનો માલ છે, અન ે તનેી 
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િનશાનીઓ પણ બયાન કર�, તો પણ એવા સજંોગોમા ંતનેે 

દ�શ ેજયાર� એન ેસ�ંણુર ખાતી થાય ક� એ ખરો મા�લક છે, 

અન ે ત ે માટ� એવી ઝીણવટભર� િનશાનીઓ માગંવાની 

જ�રત નથી ક� �ના તરફ સામાનય ર�ત ેમાલના મા�લક�ુ ં

પણ લર ખ�ચા� ુ ંનથી. 

મસઅલદ રપ૮૭ :  અગર  કોઈ શખસન ે એવી 

વસ� ુ જડ� ક� �ની ક�મત એક દ�રહમ થતી હોય, પણ 

એઅલાન કરવાન ે બદલે એ વસ�નુ ે મ�સજદમા,ં અથવા 

એવી જગયાએ રાખ ેક� જયા ંલોકો ભગેા ંથતા હોય, �ને 

પ�રણામ ેએ �મુ ક� ના�દૂ થઈ �ય, અથવા કોઈ બીજો 
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લઈ �ય તો એ શખસ જોખમદાર રહ�શ.ે 

મસઅલદ રપ૮૮ : અગર ઈનસાનને એવી વસ� ુ

જડ� ક� � એક વષર �ધુી સલામત ન રહ� શકતી હોય, તો 

�ટલો સમય રહ� શક� તયા ં�ધુી સ�ંણૂર ર�તે રરણ કર�, ક� 

�થી તનેી એ િવિશપટતાઓ ક� �ના ઉપર તનેી �કટમતનો 

આધાર છે, તમેા ંકશો ફ�ર ન પડ�. અન ેએ �દુત દરમયાન 

એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� એ િવષે એલાન કર�. અન ેજો 

તમે કયાર બાદ મા�લક ઉપ�સથત ન થાય તો એહ�તયાત 

છે ક� હાક�મ ેશરઅ અથવા તનેા વક�લની ર�થી તનેી 

�કટમત �ક� અને વહ�ચી નાખે. � પસૈા ઉપ� તનેે સભંાળ� 
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રાખી ત ે િવષે એક વષર �ધુી એઅલાન �ર� રાખ.ે અને 

જો ત ે બાદ પણ મા�લક ન  જડ�, તો મસઅલા રપ૭૭ 

�જુબ અમલ કર�. 

મસઅલદ રપ૮૯ :  અગર  કોઈ શખસ જડ�લી 

વસ� ુ��ુ કરતી વળેા યા નમાઝ પડતી વળેા પોતાની 

પાસ ેરાખતો હોય, અન ેતનેો મા�લક જયાર� જડ� તયાર� તનેે 

�પુરત ન કરવા માગંતો હોય, તો ત�ેુ ં ��ુ ક� નમાઝ 

બાિતલ નહ� થાય. 

મસઅલદ રપ૯૦ :  અગર  કોઈ શખસના જોડા,ં 

�ટૂ કોઈ લઈ �ય. અન ેતનેી જગયાએ બી� �ટૂની જોડ� 
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રાખવામા ં આવી હોય, તો અગર એન ે ખબર હોય ક� 

રાખવામા ં આવલેી જોડ� ફલાણાની છે ક� � એના જોડા ં

પહ�ર� ગયો છે, અન ેએ રા� છે ક� તનેા બદલામા ંસામે 

પડ�લી જોડ� પહ�ર� લીએ, તો તે પહ�ર� શકશ.ે એવી જ 

ર�ત ે જો એન ે �ણ હોય ક� એના જોડા ં નાહક ર�ત ે યા 

�લમના હ��થુી ઉપાડ� લવેામા ં આવયા છે, પણ તે 

સજંોગમા ં એટલો ખયાલ રાખ ે ક� રાખલેી જોડ�ની �કટમત 

પોતાના જોડા ંકરતા વધાર� ન હોય, નહ�તર ભાવફ�રના 

વધારા ઉપર મજ�ુ�લુ મા�લકનો �ુકમ લા� ુપડશ.ે અને 

ઉપરોકત બ ે સજંોગો િસવાય એ જોડા ં ઉપર મજ�ુ�લુ 
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મા�લકનો �ુકમ લા� ુપડશ.ે 

મસઅલદ રપ૯૧ :  અગર  ઈનસાનના કબ�મા ં

મજ�ુ�લુ મા�લક માલ હોય, ક� �નો ધણી મા�મૂ ન હોય, 

તો એ ખોવાએલી વસ�નુા �ુકમમા ં નહ� ગણાય. એવા 

સજંોગમા ંજો એન ેઈતમનેાન હોય ક� માલનો મા�લક રા� 

હશ ેક� ત ેમાલનો ઉપયોગ કર�, તો �એઝ છે; અને એ 

ઈતમનેાન ગમે એ ર�ત ેએણ ેહાિંસલ કય� હોય, કાફ� છે. 

નહ�તર લા�ઝમ છે ક� માલના મા�લકની શોધ કર�, અને 

જયા ં�ધુી એન ેઅ�મુાન હોય ક� શોધ ફળદાયી નીવડશે 

તયા ં�ધુી શોધ કરતો રહ�. જયાર� મા�સુ થાય, તયાર� એ 
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માલન ે ફક�રોમા ંસદકા�પ ેઆપી દ�એ. પણ એહતીયાતે 

વા�જબ છે ક� હાક�મ ેશરઅની ર�થી આપે. અન ેજો તયાર 

પછ� મા�લક ઉપ�સથત થાય, તો જો અપાએલ સદકા માટ� 

ર�મદં ન થાય તો એહતીયાતની �એ તને ે માલનો 

બદલો આપ.ે 
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િશકાર અને �ઝબહ કરવાના એહકામ 

મસઅલદ રપ૯ર : �નવર ચાહ� જગંલી હોય ક� 

પાલ�ુ,ં તનેે જો હવે પછ� જણાવવામા ં આવલે �ુકમ 

અ�સુાર �ઝબહ કરવામા ં આવે, તો એ �નવરના મર� 

ગયા બાદ ત�ેુ ંગોશત હલાલ અન ેત�ેુ ં શર�ર પાક છે. 

િસવાય એ હરામ �નવરો ક� ��ુ ંગોશત શર�અત ેહરામ 

કર� દ��ુ ં છે, ક� �નો સિવસતાર ઉલલખે ખાવા પીવાના 

મસાઈલમા ં આવશ.ે ઉપરાતં �ટ, માછલી અને તીડ 

હલાલ થવા માટ� �ઝબહનો �ુકમ નથી, �ના મસાઈલ 

આગળ જતા ંઆવશ.ે 
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મસઅલદ રપ૯૩ :  �  જગંલી પ�ઓુ ક� 

પરીઓ�ુ ં ગોશત હલાલ છે, �મક� હરણ, ચકોર અને 

પહાડ� બકરા વીગેર�, અથવા એ પાલ�ુ ં �નવરો ક� � 

જગંલી થઈ �ય, �મક�, ગાય, �ટ ક� � જગંલમા ંનાસી 

�ટયા હોય તનેો હવ ે પછ� જણાવલેા �ુકમો અ�સુાર 

િશકાર કરવામા ંઆવે, તો એ પાક અન ે હલાલ ગણાશે. 

પણ પાલ�ુ ં�નવરો, �મક� ઘટેા ંબકરા,ં �રુઘી, અથવા 

એવા જગંલી પાણીઓ ક� ��ુ ં ગોશત હલાલ છે, તનેે 

પાળ�ન ેતરબીયત કર�ને, પાલ�ુ ંબનાવવામા ંઆવે, તનેો 

િશકાર કરવાથી એ પાક હલાલ નહ� થાય. 
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મસઅલદ રપ૯૪ :  �  જગંલી પાણી�ુ ં હલાલ 

ગોશત હોય, તનેો જો િશકાર કરવામા ંઆવ,ે તો ફકત એ 

સજંોગમા ંપાક અન ેહલાલ ગણાશ ેક� તમેા ંનાસી �ટવા ક� 

ઉડ� જવાની શસકત હોય. પ�રણામ ે અગર કોઈ હરણ�ુ ં

ના�ુ ં બચ�ુ ં િશકાર કર� ક� � ભાગી ન શક�, અથવા 

નાનકડા ંચકોરનો િશકાર કર� ક� �મા ંઉડ� જવાની શ�કત 

ન હોય, તો એ પાક, હલાલ નહ� થાય. જો હરણ અને 

તનેા બચચાનો એક જ તીર ક� ગોળ�થી િશકાર કર�, અન ે

એ બચચામા ં ભાગી જવાની શ�કત ન હોય, તો હરણ 

હલાલ ગણાશે, પણ બચ�ુ ંહરામ છે. 
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મસઅલદ રપ૯પ :  હલાલ  ગોશતવાવં પાણી ક� 

��ુ ંલોહ� ઉછળ�ન ેન નીકળ�ુ ંહોય, �મક�, માછલી, તે 

અગર આપમળેે મર� �ય, તો એ પાક છે, પણ ત�ેુ ં

ગોશત નહ� ખાઈ શકાય. 

મસઅલદ રપ૯૬ :  હરામ  ગોશતવાવં પાણી ક� 

��ુ ં ્નૂ ઉછળ�ન ેન  નીકળ�ુ ં હોય, �મક�, સાપં, ત�ેુ ં

�ડુ�ંુ પાક છે, પણ તને ે �ઝબહ કરવાથી એ હલાલ નહ� 

થાય. 

મસઅલદ રપ૯૭ :  �ુતરો  અન ે �વુવર �ઝબહ 

કરવાથી ક� િશકાર કરવાથી પાક થતા નથી, અન ે એ 
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બનં�ેુ ંગોશત પણ હરામ છે. પરં� ુહરામ ગોશતવાળા ફાડ� 

ખાનાર �નવરો, �મક� વ�, ચીતો વીગેર� �ઝબહ ક� 

િશકારથી મારવામા ંઆવે તો તમે�ુ ંશર�ર પાક છે, પણ 

ગોશત હલાલ નહ� થાય. અન ે જો િશકાર� �ુતરાથી એ 

ફાડ� ખાનાર �નવરોનો િશકાર કરવામા ંઆવ ેતો તમેના 

શર�ર�ુ ંપાક હો�ુ ંઈશકાલ ધરાવ ેછે. 

મસઅલદ રપ૯૮ : હાથી, ર�છ અન ેવાદંરા માટ� 

જગંલી ફાડ� નાખનાર પાણીનો � �ુકમ જણાવવામા ં

આવયો છે, એ જ લા� ુપડશે, પણ ક�ડામકોડા અન ેએ 

નાના પાણીઓ ક� � દરોમા ંરહ� છે, �મક� �દર વીગેર�, તે 
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અગર ઉછળ�ુ ંલોહ� ધરાવતા હોય તો �ઝબહ કરવાથી, યા 

િશકારથી ત�ેુ ંગોશત ક� ખાલ પાક નહ� થાય. 

મસઅલદ રપ૯૯ :  અગર  �વતા �નવરના 

પટેથી �ડુદા બચ�ુ ંજનમે, અથવા બહાર કાઢવામા ંઆવે 

તો ત�ેુ ંગોશત હરામ છે. 
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�ઝબહ કરવાના એહકામ 

મસઅલદ ર૬૦૦ :  �નવરને  �ઝબહ કરવાની 

ર�ત એ છે ક� તનેી ગરદનની ચાર ધોર� નસોને �રૂ� ર�તે 

કાપવામા ંઆવે, તો જો તમેને ફકત ચીર� નાખ,ે અથવા 

આખી ડોક કાપી નાખ,ે તો એહતીયાતની �એ એ કાફ� 

નથી. અન ેએ ચાર ધોર� નસો�ુ ંકાપ�ુ ંતયાર� શ� બન ેક� 

જયાર� ગળાની નીચ ેઉપસલેી ગાઠંને એવી ર�ત ેકાપે ક� 

�ન ેપ�રણામે �ાસની નળ�, ખોરાકની નળ� અન ે�ાસની 

નળ�ની બનં ેબા�ુએ બ ે�ડ� નળ�ઓ કપાઈ �ય. 

મસઅલદ ર૬૦૧ :  અગર  એ ચાર ધોર� 
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નસોમાથંી અ�કુને કાપ ે અન ે પછ� ઈનતી�ર કર� ક� 

હયવાન મર� �ય, તયાર પછ�ની બાક�ની નસો કાપે, તો 

ફાયદો નથી. પણ જો ચાર�ય નળ�ઓને �નવર મર� �ય 

એથી પહ�લા ંકાપી નાખ.ે અગરચ ેસામાનય ર�ત ેએકધા� 

ન હોય, તો પણ એ હયવાન પાક અન ેહલાલ ગણાશે. � 

ક� એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� એકધાર� ર�ત ેએ નળ�ઓ 

કાપવામા ંઆવે. 

મસઅલદ ર૬૦ર : અગર વ� કોઈ ઘટેા ંબકરાની 

ગરદન એવી ર�ત ે ફાડ�, ક� � ચારનળ�ઓને કાપવાની 

જ�રત છે તમેાથંી કાઈં પણ બાક� ન રહ�વા પામે, તો એ 
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ઘ�ંુે બક� ંહરામ ગણાશે. અને જો ડોક બાક� જ ન રહ�વા 

પામ ે તો એ જ �ુકમ લા� ુ પડશ.ે બલક� જો ગરદનનો 

અ�કુ ભાગ ચીર� નાખ,ે અન ેએ ચાર નસો માથામા ં ક� 

શર�ર સાથ ેલટકતી રહ� �ય, તો પણ એહતીયાતની �એ 

એ �નવર હરામ ગણાશે. પણ અગર એ શર�રના કોઈ 

બી� ભાગને ફાડ� ખાય, અન ેહ� ઘ�ંુે ક� બકરામા ં�વ 

બાક� હોય, તો શર�અતમા ં જણાવયા અ�સુાર �ઝબહ 

થવાથી એ હલાલ અન ેપાક ગણાશ.ે 
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�ઝબહ કરવા માટ�ની શરતો 

મસઅલદ ર૬૦૩ :  �ઝબહ  કરવા માટ�ની અ�કુ 

શરતો છે : 

(૧) હયવાનને �ઝબહ કરનાર ��ુષ ક� �ી�ુ ં

�સુલમાન હો�ુ ંજ�ર� છે. અન ેજો ��ુસલમ બાળક 

સા� ંનર�ુ ંસમ� શક� એ વય ેપહ�ચ�ુ ંહોય, તો 

એ પણ �ઝબહ કર� શક� છે. પરં� ુએહલ ે �કતાબ 

િસવાયના કાફરો, અથવા પોતાન ે �સુલમાન 

કહ�વડાવતા અ�કુ �ફરકાઓ ક� �મનો �ુકમ 

કા�ફરનો છે, �મક�, નાસબી, તઓે જો �ઝબહ કર� 
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તો હયવાન હલાલ નહ� થાય, બલક� એહલ ે

�કતાબ કાફર જો �ઝબહ કર� અન ે�બસમીલલાહ પણ 

પડ�, તો પણ એહતીયાતની �એ એ હયવાન 

હલાલ નહ� ગણાય. 

(ર) �ઝબહ વળેા હયવાન�ુ ં મા�ુ ં એ ઓ�રથી 

કાપ�ુ ંજોઈએ ક� � લોખડં, પોલાદ ધા�થુી બન�ુ ં

હોય. પણ અગર એ ઉપ�સથત ન હોય, તો કોઈ 

પણ તજે ધારદાર વસ�,ુ �મક�, ધારવાળા પતથર 

યા કાચંથી �ઝબહ કર� શકાશ.ે અગરચ ે �ઝબહ 

કરવા માટ� તાતકાળ�ક જ�રત ઉભી થઈ ન હોય. 
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(૩) �ઝબહ વળેા હયવાન�ુ ંમો�ંુ �કબલા તરફ હો�ુ ં

જોઈએ, અન ે બઠે�લા ક� ઉભલેા પાણી�ુ ં �કબલા 

તરફ હો�ુ ંએ જ ર�ત ેહોય છે, �મક�, નમાઝમા ં

ઇનસાન એ બ ે હાલતમા ં �કબલા તરફ હોય છે. 

અગર હયવાનન ે જમણી યા ડાબી બા�ુએ 

�વુડાવવામા ંઆવ�ુ ંહોય. તો પછ� તનેી �ઝબહની 

જગયા અન ેપટે �કબલા તરફ હો�ુ ંજોઈએ. ત�ેુ ં

પગ, હાથ ક� ચહ�રો �કબલા તરફ હોવા જ�ર� 

નથી. 

� શખસ �ણતો હોય ક� �નવરન ે �ઝબહ વળેા 
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�કબલા ભણી કર�ુ ંજ�ર� છે, ત ે�ણી��ુને તમે 

ન કર�, તો હયવાન હરામ ગણાશે; પણ જો �લૂી 

�ય, અથવા મસઅલાથી અ�ણ હોય, અથવા 

�કબલાન ે િન�કુત કરવામા ં �લૂ કર�, અથવા 

�કબલો કઈ તરફ છે એ ન �ણતો હોય, અથવા 

કોઈ કારણસર હયવાનન ે�કબલા તરફ રાખવો 

અશકત હોય તો વાધંો નથી. એહતીયાત ે�સુતહબ 

છે ક� �ઝબહ કરનાર�ુ ંમો�ંુ �કબલા તરફ હોય. 

(૪) જયાર� �ઝબહ કર�ુ ંહોય તયાર�, અથવા �ઝબહ 

કરવાની સાથે, ્દુા�ુ ંનામ લ�ેુ ંજ�ર� છે અન ે
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જો માત �બસમીલલાહ કહ�, તો કાફ� છે, બલક� ફકત 

અલલાહ કહ� તો પણ કાફ� થવામા ં શ�તા રહ� 

છે.તો અગર કોઈ શખસ અલલા�ુ ંનામ લીએ, પણ 

�ઝબહના કસદ માટ� ન હો તો એ હયવાન પાક 

નહ� થાય, અન ેત�ેુ ંગોશત હરામ ગણાશ.ે પણ 

અગર કોઈ શખસ �લૂી જવાને કારણ ેઅલલાહ�ુ ં

નામ ન લીએ તો વાધંો નથી. 

(પ) �ઝબહ બાદ ગરદનની નસો કપાઈ જવા પછ� 

�નવરમા ંહરકત રહ�વી જોઈએ, ચાહ� એ �ખના 

ડોળા ંયા �છૂડ�ને હરકત આપે, અથવા પોતાના 
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પગ જમીન ઉપર પછાડ�, પણ આ �ુકમ એવા 

સજંોગ માટ� છે ક� �મા ં �ઝબહ વળેા હયવાન�ુ ં

�વતં હો�ુ ંશક ભર��ુ ંહોય, અગર શક ન હોય 

તો આ શરત લા�ઝમ નથી. 

(૬) �ઝબહ બાદ હયવાનના શર�રમાથંી સામાનય 

ર�ત ે�ટ�ુ ંલોહ� વહ� જ�ુ ંજોઈએ, ત ેમાટ� કોઈ 

અટકાયત ન હોવી જોઈએ. અગર કોઈ શખસ 

લોહ�ન ેતનેી નસોમા ંઅટકાવી દ�એ ક� �થી એ 

વહ�વા ન પામે, અથવા એ�ુ ં જણાય ક� એ 

પકારના હયવાનમાથંી સામાનય ર�ત ે � 
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પમાણમા ંલોહ� વહ� જ�ુ ંજોઈએ તટે�ુ ંવહ� ગ�ુ ં

નથી, તો એ હયવાન હલાલ નહ� થાય. અલબ�, 

� લોહ��ુ ં ઓ� ં નીકળ�ુ ં એ કારણસર હોય ક� 

�ઝબહ પહ�લા હયવાનના શર�રમાથંી ગમ ે તે 

કારણસર લોહ� નીકળ� જવા પામ�ુ ં હોય, તો 

વાધંો નથી. 

(૭) �ઝબહ ડોકની આગળના ભાગમા ં કર�, અને 

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� ચાર નસોને ગરદનના 

આગલા ભાગથી કાપ,ે અન ે ડોકની પાછળના 

�હસસામા ં�ર� ઘ�ચીન ેઆગળ ન ખ�ચે, ક� �થી 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2315 

ડોકની પાછળનો �હસસો કપાઈ �ય. 

મસઅલદ ર૬૦૪ :  એહતીયાતની  �એ હયવાન 

મર� �ય એથી પહ�લા ંત�ેુ ંમા�ુ ંશર�રથી �ૂ�ંુ કર� લ�ેુ ં

�એઝ નથી, અગરચ ે તમે કરવાથી ત�ેુ ં ગોશત હરામ 

નહ� થઈ �ય. પણ અગર ગફલતન ે કારણ ે યા �ર� 

િત�ણ હોવાને કારણ ેમા�ુ ંધડથી �ુ�ંુ થઈ �ય તો વાધંો 

નથી. એવી જ ર�ત ે એહતીયાત છે ક� હયવાન�ુ ં દમ 

નીકળ� �ય એથી પહ�લા ંત�ેુ ંગવં ચીર�ને તનેી સફ�દ 

નસ ક� � કરોડકજ�ુ વડ� �છુડ� સાથ ે પહ�ચ ે છે. કાપી 

નાખવી �એઝ નથી. 
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�ટને નહર કરવાની ર�ત 

મસઅલદ ર૬૦પ :  અગર  કોઈ શખસ �ટન ે

નહર કરવા માગેં ક� �થી એ એના માટ� પાક અન ેહલાલ 

થઈ શક�, તો એ તમામ શરતો � બાક�ના પાણીઓન ે

�ઝબહ માટ� બયાન થયા છે તે �રૂ� કયાર બાદ �ર� યા કોઈ 

િત�ણ હિથયારને �ટની ગરદન અન ેછાતી વચચનેા �ડા 

ભાગમા ંઘ�ચ.ે બહેતર એ છે ક� �ટ એ વખતે ઉ�ુ ંહોય. 

પણ જો બ�ંુે હોય અથવા ��ુ ુ ં હોય, અન ે �કબલા તરફ 

હોય, તો ફકત ગરદનના �ડાણમા ંઘ�ચે, તો વાધંો નથી. 

મસઅલદ ર૬૦૬ : અગર કોઈ શખસ ગરદનની 
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�ડાણમા ં �ર� ઘ�ચવાને બદલે �ટ�ુ ં મા�ુ ં ધડથી �ુ�ંુ 

કાપી નાખ,ે અથવા ઘટેા,ંબકરા,ં ગાય વીગેર�ને �ટની �મ 

નહર કર� તો એ સવ��ુ ંગોશત હરામ થઈ જશ,ે અન ેતમે�ુ ં

શર�ર પણ ન�સ ગણાશે. પણ જો �ટની ગરદનની ચાર 

ધોર� નસોને કા્યા બાદ �ટ અગર હ� �વ�ુ ં હોય, 

અન ેએ હાલતમા ંતનેા ગરદનના �ડાણમા ં�ર� ઘ�ચી 

દ�એ, તો એ હલાલ અન ેપાક ગણાશે. એવી જ ર�ત ેજો 

ઘટેા ં બકરા,ં ગાય વીગેર�ની ગરદનમા ં �ર� િવગેર�  

ઘ�ચવામા ં આવે, અન ે એ �વતા હોય ત ે જ હાલતમા ં

તમેન ે�ઝબહ કરવામા ંઆવ ેતો એ હલાલ અન ેપાક છે. 
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મસઅલદ ર૬૦૭ :  અગર  કોઈ હયવાન મસત 

અન ે તોફાની બની �ય, �ન ે પ�રણામે એ કા�મુા ં ન 

આવ ેઅન ેએને શર�અતના �ુકમ પમાણ ે�ઝબહ કર�ુ ંશ� 

ન હોય. અથવા દાખલા તર�ક�, એ �ુવામા ંપડ� �ય, અને 

એવો અ�મુાન થાય ક� એ તમેા ં મર� જશ,ે અન ે એન ે

શરઈ ર�ત ે �ઝબહ ક� નહર નહ� કર� શકાય, તો એવા 

સજંોગમા ંતનેા શર�રના ગમે ત ેભાગને જખમી ક� ઘાયલ 

કર� ક� �થી એ ઘાન ેપ�રણામે મર� �ય, તો એ હલાલ 

ગણાશે, અન ેત ેમાટ� �કબલા તરફ ત�ેુ ંહો�ુ ંલા�ઝમ નથી, 

પણ એ િસવાયની શરતો � �ઝબહમા ંઆલખેવામા ંઆવી 
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છે, ત ેમો�ૂદ હોવી જોઈએ. 
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�ઝબહ માટ� �સુતહબ બાબતો 

મસઅલદ ર૬૦૮ : ફોકહાએ (્દુા એમના ઉપર 

પોતાની ર�મદં� ઉતાર�) અ�કુ બાબતોન ે �ઝબહ વળેા 

�સુતહબ કરાર આપલે છે, � નીચ ે�જુબ છે :  

(૧) ઘટેા ં બકરાનંે �ઝબહ કરતી વળેા તનેા બે 

હાથો અન ેએક પગને બાધંી લવેા જોઈએ, અને 

બી� પગને �ટો �કૂવો જોઈએ, અન ેગાયન ે

ઝબહ કરતી વખત ેહાથ અન ેપગન ેસાથ ેબાધંવા 

જોઈએ અને  �છુડ� �ટ� �કૂવી જોઈએ. �ટન ે

નહર કરતી વળેા, અગર એ બ�ંુે હોય, તો તનેા 
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બ ે હાથોન ે નીચ ે ગોઠણ અથવા તનેા બગલની 

નીચનેા ભાગ સાથ ેબાધંી લવેા જોઈએ, ન ેતનેા 

પગો �ટા રાખવા જોઈએ. �સુતહબ છે ક� �રુઘીને 

�ઝબહ કયાર બાદ �ટ� �કૂ� દ�વામા ંઆવ ેક� �થી 

પાખં પીછા ંફફડાવી શક�. 

(ર) �ઝબહ કયાર પહ�લા ંહયવાન સામે પાણી �કૂ�ુ ં

જોઈએ.  

(૩) �ઝબહ એવી ર�ત ે કર� ક� પાણીન ે ઓછામા ં

ઓછ� તકલીફ થાય, �મક�, �ર� વીગેર�ની ધાર 

તજે અન ે િત�ણ રાખ,ે અન ે �ઝબહ�ુ ં કામ શ� 
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તટેલી ઉતાવળે પતાવ.ે 
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� બાબતો �ઝબહ વળેા મક�હ છે. 

મસઅલદ ર૬૦૯ : અ�કુ �રવાયતો �જુબ નીચ ે

�જુબના કાય� �ઝબહ સમય ેમક�હ છે. 

(૧) હયવાન�ુ ં દમ નીકળે એથી પહ�લા ં તનેી 

ખાલ ઉતારવી વીગેર� 

(ર) એવી જગયાએ �નવરને �ઝબહ કર�ુ ંક� જયા ં

એના જ પકાર�ુ ં બી�ુ ં �નવર તનેે જોઈ ર�ુ ં

હોય. 

(૩) �ુમરેાતના અથવા �ુ�આ્ાના  ઝોહરની 

નમાઝના સમય પહ�લા ં �ઝબહ કર�ુ.ં પણ 
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જ�રતના સજંોગમા ંકોઈ વાધંો નથી. 

(૪) � �નવરને ઈનસાને પોત ેપાળયો હોય તનેે 

પોતાન ેહાથ ે�ઝબહ કર�ુ.ં 
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હિથયાર વડ� િશકાર કરવાના એહકામ 

મસઅલદ ર૬૧૦ :  અગર  હલાલ ગોશતવાવં 

જગંલી પ�નુો હિથયાર વડ� િશકાર કરવામા ંઆવ,ે અન ે

પ�રણામ ેએ મર� �ય, તો પાચં શરત ેએ હલાલ અને 

પાક ગણાશ.ે 

(૧) િશકાર માટ��ુ ં હિથયાર �ર� યા તલવારની 

�મ ધારદાર કાપનાર વસ� ુ હોય, યા નઝેા ક� 

તીરની �મ અણીદાર હોય, ક� � હયવાનના 

બદનન ેચીર� નાખ,ે તો અગર કોઈ શખસ �ળ 

પાથર�, ક� લાકડ� યા પતથરથી માર�ને િશકાર 
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કર�, તો એ ર�ત મર��ુ ં�નવર પાક નહ� ગણાય, 

અન ેએ�ુ ંગોશત ખા�ુ ંહરામ થશ.ે અગર બ�ુંકથી 

િશકાર કર�, અન ે તમેાથંી નીકળતી ગોળ�ઓ 

એટલી તજે હોય ક� હયવાનના શર�રમા ંપસેીને 

તને ેચીર� નાખ,ે તો એ હયવાન પાક અને હલાલ 

છે. પણ જો ગોળ� તજે ન હોય, પણ માત ટકકર 

ન ે દબાણના વગેથી શર�રમા ં પસેીને હયવાનને 

માર� નાખંે, અથવા તનેી ગરમી અને �ચને 

પ�રણામ ે �નવરના શર�રન ે બાળ� નાખ,ે અને 

એ બળતરાન ેકારણ ેહયવાન મર� �ય, તો તનેા 
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માટ� હલાલ અન ેપાક હોવામા ંઈશકાલ છે. 

(ર) િશકાર કરનાર �સુલમાન હોવો જોઈએ, 

અથવા એ ��ુસલમ બાળક ક� � સા� ં નર�ુ ં

પારખી શકવાની વયે પહ�ચ�ુ ંહોય ત ેિશકાર કર�. 

અગર એહલ ે �કતાબ િસવાયના કાફરો, યા 

ફ�રકાઓ ક� � કાફરનો �ુકમ ધરાવ ે છે, �મક�, 

નાસબી વીગેર� િશકાર કર�, તો એ હલાલ નથી. 

બલક� અહલ ે�કતાબ કાફર િશકાર કર�, અન ે્દુા�ુ ં

નામ પણ ઉચચાર�, તો પણ એહતીયાતની �એ એ 

હયવાન હલાલ નહ� ગણાય. 
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(૩) હિથયારનો ઉપયોગ એ હયવાનન ે મારવા 

માટ� થયો હોવો જોઈએ. અગર કોઈ બી� 

િનશાન તરફ ચ�ધયો હોય, અન ે અનાયાસ ે

હયવાનન ેલાગતા ંએ મર� �ય, તો એ હયવાન 

પાક અન ેહલાલ નહ� ગણાય. 

(૪) હિથયારના ઉપયોગ સમય ે અલલાહ�ુ ં નામ 

લ�ેુ ંજોઈએ. અન ે િનશાન ઉપર ઘા લાગે એથી 

પહ�લા પણ જો અલલાહ�ુ ંનામ ઉચચાર� લીએ તો 

અકવાની �એ કાફ� છે. પણ જો �ણી જોઈને 

અલલાહ�ુ ંનામ ન લીએ, તો િશકાર હલાલ નહ� 
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થાય. અલબ�, જો �લૂી જવાથી એમ થાય તો 

વાધંો નથી. 

(પ) એવા સમય ે િશકાર પાસે પહ�ચ ેક� ત ેમર� 

ગ�ુ ં હોય; અથવા જો �વ�ુ ં હોય તો એટલો 

સમય ન હોય ક� તને ે �ઝબહ કર� શક�. અગર 

�ઝબહ કરવા �ટલો સમય હોય અન ે ત ે છતા ં

�ઝબહ ન કર�, અન ે�નવર મર� �ય, તો હરામ 

ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૬૧૧ :  અગર  બ ેજણ સાથે મળ�ને 

એક હયવાનનો િશકાર કર� અન ે તમેાનંો એક શર�અતે 
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�કૂ�લી શરતો �જુબ અમલ કર�, જયાર� બીજો ત ે�જુબ 

અમલ નકર�, �મક�, એક અલલાહ�ુ ં નામ લીએ, અને 

બીજો �ણી જોઈન ેનામ ન લયે, તો એ હયવાન હલાલ 

નહ� ગણાય. 

મસઅલદ ર૬૧ર :  અગર  િશકાર કર�લા 

હયવાનન ે તીર ક� ગોળ� લાગી ગઈ હોય,અન ે ત ેબાદ , 

દાખલા તર�ક�, એ પાણીમા ં પડ� �ય અન ે ઈનસાનને 

ખબર હોય ક� એ તીર ક� ગોળ� લાગવાથી અન ેપાણીમા ં

પડ� જવાથી હયવાન મર� ગ�ુ ં છે, તો એ હલાલ નથી. 

બલક� જો એન ે ખાતી ન હોય ક� માત તીર ક� ગોળ� 
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લાગવાથી એમ મરણ પામ�ુ ંછે, તો એ પણ હલાલ નહ� 

ગણાય. 

મસઅલદ ર૬૧૩ :  અગર  ગસબ કર�લા િશકાર� 

�ુતરા યા ગસબી હિથયાર વડ� િશકાર કરવામા ંઆવે, તો 

િશકાર હલાલ ગણાશે, અન ે િશકાર� એ હયવાનનો મા�લક 

ગણાશ.ે પણ ત ેછતા ં િશકાર� �નુહેગાર થશ,ે અન ેતનેી 

ફરજ છે ક� ગસબ કર�લા �ુતરા યા હિથયારના ઉપયોગ 

બદલ તનેા ધણીન ેઉજરત આપ.ે 

મસઅલદ ર૬૧૪ :  અગર  િશકાર માટ�ના 

હિથયાર વડ�, �મક�, તલવારથી, હયવાનના કોઈ �ગન ે
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કાપી નાખ,ે �મક�, તનેા હાથ યા પગ �ુદા કર� નાખ,ે તો 

એ �ુદો પડ�લો �ગ હરામ ગણાશ.ે પણ જો હયવાનને 

મસઅલા ર૬૧૦મા ંજણાવલે �રૂ� શરતો સાથ ે �ઝબહ કર�, 

તો શર�રના બાક� રહ�લા ભાગો હલાલ ગણાશે. 

એવી જ ર�ત ે ઉપરોકત શરતો સાથે અગર 

િશકાર� હયવાનના શર�રના બ ે�ુકડા કર� નાખ,ે અન ેતમેા ં

એક ભાગમા ંમા�ુ ંઅન ેગરદન હોય, અન ે િશકાર જયાર� 

એની નઝદ�ક પહ�ચ ેતયાર� એ�ુ ંદમ નીકળ� ગ�ુ ંહોય, તો 

એ બનં ે ભાગો હલાલ ગણાશ.ે અને જો એ સમયે 

હયવાનમા ં�વ બાક� હોય, પણ �ઝબહ કરવા માટ� �રૂતો 
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સમય ન હોય, તો પણ એ જ �ુકમ છે. 

 અલબ�, અગર �ઝબહ કરવા માટ� સમય હોય 

અન ે�ટલી વાર હયવાન �વતો રહ� એ શ� હોય, તો � 

ભાગમા ં મા�ુ,ં ગરદન નથી એ હરામ ગણાશ ે અને � 

ભાગમા ંમા�ુ ંઅન ેગરદન હોય તને ેશર�અત �જુબ �ઝબહ 

કર� તો હલાલ થશ.ે નહ�તર એ પણ હરામ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૬૧પ :  અગર  કોઈ હયવાનનો 

િશકાર એવી વસ�થુી કર� ક� � �એઝ નથી. �મક� પતથર, 

લાકડ�-વીગેર� અન ેએન ેપ�રણામે હયવાનના શર�રના બે 

�ુકડા થઈ �ય, તો � ભાગમા ંમા�ુ ંઅન ેગરદન ન હોય 
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ત ેભાગ હરામ ગણાશે અને � ભાગમા ંમા�ુ ંઅન ેગરદન 

હોય, અન ેતમેા ં�વ બાક� હોય, અન ે �ઝબહ કયાર �ધુી 

�વતા રહ�વાની શ�તા હોય, અન ે તનેે શરઈ �ુકમ 

પમાણ ે �ઝબહ કર�, તો એ હલાલ થશ.ે નહ�તર એ બીજો 

ભાગ પણ હરામ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૬૧૬ : અગર કોઈ �નવરનો િશકાર 

કરવામા ં આવ,ે અથવા તને ે �ઝબહ કર�, અન ે તનેા 

પટેમાથંી �વ�ુ ં બચ�ુ ં નીકળે તો એને જો શરઈ �ુકમ 

અ�સુાર �ઝબહ કરવામા ંઆવ ેતો હલાલ ગણાશે, નહ� તો 

હરામ છે. 
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મસઅલદ ર૬૧૭ :   અગર િશકાર યા �ઝબહ 

કર�લા �નવરના પટેમાથંી �ડુદા બચ�ુ ંનીકળે, તો જો તે 

બચ�ુ ંહયવાનના મર� ગયા પહ�લા ંમર��ુ ંન હોય, યા તો 

પટેમાથંી બહાર લઈ આવવામા ં થએલી ઢ�લન ે કારણ ે

મર��ુ ંન હોય, અન ેએ બચ�ુ ંકામીલ જનમ,ે એટલ ેક� તનેા 

�વા ંઅથવા ઊન વીગેર� ઉગી નીકળયા હોય, તો એ પાક 

અન ેહલાલ છે. 
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િશકાર� �ુતરા વડ� િશકારના એહકામ 

મસઅલદ ર૬૧૮ :   અગર કોઈ હલાલ 

ગોશતવાળા જગંલી પાણીનો િશકાર િશકાર� �ુતરા વડ� 

કરવામા ંઆવે, તો તનેા પાક અન ેહલાલ થવા માટ� છ 

શરતો છે : 

(૧) �ુતરાની એવી ક�ળવણી અન ેતરબીયત થઈ 

હોવી જોઈએ ક� જયાર� તને ે િશકાર માટ� 

મોકલવામા ંઆવે, તો �ય, અન ેજયાર� રોકવામા ં

આવે, તો અટક� �ય. પણ જો િશકાર કર�લા 

પાણી �ધુી પહ�ચી ગયા બાદ, અન ે તને ે જોઈ 
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લીધા બાદ તનેી ઉત�કુતા રોક� ન શકાય, તો 

તમેા ં વાધંો નથી. અન ે એ પણ જ�ર� નથી ક� 

િશકાર� �ુતરાન ે એવી ર�ત ે ક�ળવ ે ક� જયા ં �ધુી 

પોત ે િશકાર� હયવાન પાસે ન પહ�ચે તયાર 

�ધુીમા ં તમેાથંી ક�ુયં ન ખાય. બલક� જો એની 

ટ�વ પડ� હોય ક� િશકાર� પોત ેઆવી પહ�ચ ેએથી 

પહ�લા તમેાથંી થો�ુ ં ખાઈ લતેો હોય, તો વાધંો 

નથી. અન ેજો િશકાર કર�લા પાણી�ુ ંલોહ� ચાટ� 

જવાની ટ�વ પડ� હો તો પણવાધંો નથી. 

(ર) �ુતરાન ે િશકાર� ધણીએ િશકાર માટ� મોકલયો 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2338 

હોવો જોઈએ. અગર �ુતરો પોત ેપાણીની પાછળ 

દોડ� તનેો િશકાર કર�, તો એ હયવાન હરામ થશ.ે 

બલક� અગર �ુતરો પોતાની ઈચછાએ કોઈ 

હયવાનની પાછળ દોડ� રહો હોય, અન ેએ સમયે 

તનેો ધણી �મૂ પાડ� ઝડપથી િશકાર તરફ 

દોડવા માટ� પરે�, તો અગરચે એ મા�લકની �મૂન ે

કારણ ેઝડપથી દોડયો હોય, તો પણ એહતીયાતે 

વા�જબની �એ એ હયવાન�ુ ં ગોશત ખાવાથી 

પરહ�ઝ કર�ુ ંજોઈએ. 

(૩) િશકારમાટ� �ુતરાન ે મોકલનાર �સુલમાન 
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હોવો જોઈએ, �ની �રૂ� િવગતો, હિથયાર વડ� 

�ઝબહ કરવાના મસાઈલમા,ં આપી ��ૂા છ�એ. 

(૪) જયાર� �ુતરાન ે મોકલ ે તયાર� િશકાર� 

અલલાહ�ુ ં નામ લીએ; અન ે જો �ણી��ુને ન 

લીએ તો હયવાન હરામ ગણાશે, પણ જો �લૂી 

�ય તો વાધંો નથી. 

(પ) િશકાર થએલો હયવાન �ુતરાના દાતં વડ� 

લાગેલા જખમથી મર� ગયો હોવો જોઈએ. 

અગર�ુતરો િશકારને ગવં દબાવીન ેમાર� નાખ,ે 

અથવા એ પાણી ્બૂ દોડવાને કારણે, યા ખોફને 
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કારણ ેમર� ગ�ુ ંહોય, તો એ હલાલ નહ� ગણાય. 

(૬) િશકાર� જયાર� િશકાર થએલા હયવાન �ધુી 

પહ�ચ ે તયાર� એ મર� ગ�ુ ં હો�ુ ંજોઈએ, અથવા 

જો હ� તમેા ં�વ બાક� હોય, તો �ઝબહ કરવા 

�ટલો સમય બાક� ન રહો હોવો જોઈએ. 

અલબ� એ�ુ ં કારણ એ ન હોય ક� િશકાર કયાર 

બાદ તયા ં�ધુી પહ�ચવામા ંઅસાધારણ ઢ�લ કર� 

હોય. 

 પણ અગર િશકાર� એવા સમય ેપહ�ચ ેક� �ઝબહ 

કરવા �ટલો સમય હોય, ત ે છતા ં �ઝબહ ન કર�, અને 
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હવાન એમ જ મર� �ય, તો એ હલાલ નથી. 

મસઅલદ ર૬૧૯ : � ઈનસાન િશકાર� �ુતરા વડ� 

િશકાર કર� , અન ેએવા સમય ેહયવાન પાસે પહ�ચ ેક� તનેે 

�ઝબહ કરવા �ટલો સમય હોય, પણ એ માટ� �વૂર 

તયૈાર�મા ં એ સમય નીકળ� �ય, �મક�, �ર� વીગેર� 

બહાર કાઢવામા ં એટલો સમય વીતે, ક� એ અરસામા ં

હયવાન મર� �ય, તો એ હલાલ ગણાશે. પણ જો એની 

પાસ ે કોઈ એવી વસ� ુ જ ન હોય ક� �ના વડ� એ 

હયવાનને �ઝબહ કર� શક�, અન ે એ મર� �ય. તો 

એહતીયાતની �એ એ હલાલ નહ� થાય. અલબ�, એવા 
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સજંોગમા ંજો એ હયવાનન ે�ટો �કૂ� ક� �થી િશકાર� �ુતરો 

તને ેમાર� નાખ,ે તો હલાલ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૬ર૦ :  અગર  એકથી વ� ુ િશકાર� 

�ુતરાઓ વડ� િશકાર કર�, અન ે તઓે સાથ ે મળ�ને 

હયવાનનો િશકાર કર�, તો જો મસઅલા ર૬૧૮ મા ં

જણાવલે શરતો ત ે સવ�મા ં હોય, તો હયવાન હલાલ 

ગણાશે; પણ જો એમાથંી એક પણ �ુતરામા ં જણાવલેી 

શરતો �રૂ� ન થતી હોય, તો િશકાર થએલ પાણી હરામ 

ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૬ર૧ :  અગર  િશકાર� �ુતરાન ેકોઈ 
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એક પાણીના િશકાર માટ� છોડયો હોય, અન ે એ બી� 

પાણીનો િશકાર કર�, તો એ હલાલ અન ેપાક ગણાશે, અન ે

જો એ જ હયવાન સાથ ેબી�નો પણ િશકાર કર�, તો બનંે 

પાક અન ેહલાલ ગણાશે. 

મસઅલદ ર૬રર : અગર એકથી વ� ુ િશકાર�ઓ 

સાથ ે મળ�ને એક િશકાર� �ુતરાન ે િશકાર કરવા માટ� 

મોકલે,અન ે તમેાથંી એક િશકાર� �ણી��ુન ે અલલાહ�ુ ં

નામ ન લીએ તો એ હયવાન હરામ ગણાશે. એવી જ ર�તે 

અગર મોકલલેા �ુતરાઓમા ં એક એવો હોય ક� �ની 

તરબીયત મસઅલા ર૬૧૮ મા ં જણાવયા �જુબ ન થઈ 
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હોય, તો એ હયવાન હરામ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૬ર૩ :  અગર  બાજપરી વડ� યા 

િશકાર� �ુતરા િસવાય કોઈ બી� પ� ુક� પરી વડ� િશકાર 

કરવામા ંઆવ,ે તો એ હયવાન હલાલ નહ� થાય. પણ જો 

િશકાર� હયવાન પાસે એવા સમય ેપહ�ચી �ય ક� એમા ં

હ� �વ બાક� હોય, અને તને ેશર�અતના �ુકમ પમાણે 

�ઝબહ કર� લીએ, તો હલાલ ગણાશ.ે 
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માછલી અને તીડના િશકારના એહકામ 

મસઅલદ ર૬ર૪ : અગર માછલી ઉપર �ુદરતી 

ર�ત ેભ�ગડા ંહોય, અગરચ ેકોઈ કારણસર એ તનેા શર�ર 

ઉપરથી ખર� પડ�ા હોય, અન ે તને ે પાણીમાથંી �વતી 

પકડ� હોય, અન ેએ પાણીની બહાર મર�, તો ત�ેુ ંખા�ુ ં

હલાલ છે. અલબ� જો પાણીમા ંજ મર� �ય, તો ત�ેુ ં

શર�ર પાક છે, પણ ખા�ુ ંહરામ છે. પણ જો માછ�મારના 

�ળમા ંફસાયા બાદ પાણીમા ંમર� �ય તો એ માછલી 

ખાવી હલાલ છે. 

 � માછલીમા ં �ુદરતી ર�ત ેભ�ગડા ંન  હોય, તનેે 
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અગરચ ે �વતી પકડવામા ં આવે, અન ે પાણીની બહાર 

આવીન ેએ મર�, તો પણ એ ખાવી હરામ છે. 

મસઅલદ ર૬રપ :  અગર  માછલી પાણીની 

બહાર આવી પડ�, અથવા મો�ં એન ેઉછાળ�ન ેબહાર ફ�ક�, 

અથવા પાણી ઉતર� જતા ંએ પાણીની બહાર પડ� રહ�, તો 

અગર કોઈ શખસ, એ મર� �ય એથી પહ�લા,ં હાથ ેયા 

કોઈ પણ સાધન વડ� એને પકડ� લીએ, તો મર� જવા 

બાદ એ હલાલ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૬ર૬ : માછ�માર માટ� જ�ર� નથી ક� 

�સુલમાન હોય, અન ે એ પણ જ�ર� નથી ક� માછલી 
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પકડતી વળેા અલલાહ�ુ ં નામ લવેાય. પણ જ�ર� છે ક� 

�સુલમાન ે ગેર��ુસલમ પાસથેી માછલી ખર�દવા પહ�લા ં

પોતે જો�ુ ંહોય, યા બી� ર�ત ેઈતમનેાન મળેવ�ુ ંહોય ક� 

માછલી પાણીમાથંી �વતી પકડવામા ંઆવી હતી, યા એ 

ક� માછ�મારના �ળમા ંફસાઈન ેપાણીમા ંમર� ગઈ હતી. 

મસઅલદ ર૬ર૭ :  �  માછલી માટ� મા�મૂ ન 

હોય ક� પાણીમાથંી �વતી પકડવામા ં આવી હતી ક� 

�ડુદા, તો અગર �સુલમાન પાસથેી લવેાની હોય, તો 

હલાલ ગણાશે. અન ેજો ગેર��ુસલમ પાસથેી લવેાની હોય, 

તો અગરચે એ એમ કહ� ક� માછલી �વતી પાણીમા ં



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2348 

પકડવામા ંઆવી હતી, તો હરામ છે, િસવાય ક� ઈનસાનને 

ઈતમનેાન થઈ �ય ક� �વતી પકડ� હતી, યા એક 

માછ�મારની �ળમા ંફસાઈને પાણીમા ંમર� હતી. 

મસઅલદ ર૬ર૮ : માછલી હ� �વતી હોય તો 

એ ખાઈ શકાય છે, પણ બહેતર છે ક� તમે કરવાથી 

પરહ�ઝ કરવામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ ર૬ર૯ :  અગર  �વતી માછલી 

શકેવામા ંઆવ,ે અથવા પાણીની બહાર એ પોત ેમર� �ય, 

એથી પહ�લા માર� નાખવામા ંઆવે, તો એ ખાઈ શકાય 

છે. પણ બહેતર છે ક� તમે કરવાથી પરહ�ઝ કરવામા ંઆવ.ે 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2349 

મસઅલદ ર૬૩૦ :  અગર  પાણીમાથંી કાઢયા 

બાદ માછલીને બ ે�ુકડા કરવામા ંઆવે અને એક ભાગ ક� 

�મા ં હ� �વ બાક� હોય ત ે પાણીમા ં પડ� �ય, તો 

પાણીની બહાર રહ� ગએલો ભાગ �એઝ છે, પણ 

એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� તમે કરવાથી પરહ�ઝ કર�. 

મસઅલદ ર૬૩૧ :  અગર  તીડન ેહાથો વડ� યા 

બી� કોઈ સાધનથી �વતી પકડવામા ંઆવે, તો એના 

મર� ગયા પછ� એ હલાલ ગણાશ,ે અન ેતનેા માટ� શરત 

નથી ક� પકડનાર �સુલમાન હોય, અથવા પકડતી વળેા 

અલલાહ�ુ ંનામ લી�ુ ંહોય. પણ જો કાફર પાસ ે�ડુદા તીડ 
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હોય, અન ેએન ે�વતી પકડ� હતી ક� નહ� તનેી �ણ ન 

હોય, તો અગરચ ેએ એમ કહ�તો હોય ક� �વતી પકડ� 

હતી, ત ેહરામ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૬૩ર :  �  તીડના પાખં ઉગયા ન 

હોય, અન ેઉડ� ન શક�, તો ત�ેુ ંખા� ુહરામ છે. 
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ખાવા પીવાની વસ�ઓુને લગતા એહકામ 

મસઅલદ ર૬૩૩ :  �  પરીઓ ફાડ� ખાનાર 

હોય, �મક� ગીધ, ગ�ડ ક� બાજ, અન ેતનેા નહોરવાળા 

પ�ં હોય, ત ેહરામ છે; અન ેઝાહ�ર એ છે ક� � પરીઓ 

ઉડતી વળેા પાખંો ઓછ� માર�, અન ેહવામા ં્લુલી પાખંો 

સાથ ેસરકતા હોય, તમે નહોરદાર પ�ં ધરાવતા હોય, એ 

હરામ છે. એથી ઉલ�ંુ � પરીઓ ઉડતી વળેા પાખંો વ� ુ

મારતા હોય, અન ેસરક�ુ ંઓછા પમાણમા ંહોય, ત ેહલાલ 

છે. આ િસદાતંની �એ ઉડવાની ર�ત ઉપરથી હલાલ અને 

હરામ ગોશત પરીઓ વચચે તમીઝ કર� શકાય. પણ જો 
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એથી સપપટ ર�ત ે િનણરય ન લઈ શકાય, તો � પરીને 

બી�ુ ંજઠર (�મા ંપતથરની કાકંળ�ઓ પડ� ખોરાકનો �દંો 

થાય છે) હોય , અથવા તનેા પગના પાછલા �હસસામા ં

કાટંા�પ ેએડ� હોય તો એ હલાલ છે; અન ેજો એમાથંી કાઈં 

પણ ન હોય તો એ હરામ છે. 

 એહતીયાત ે લા�ઝમની �એ કાગડાઓના સવ� 

પકારથી પરહ�ઝ કર�ુ ં જોઈએ; પરં� ુ બી� પરીઓ, 

ઉપરોકત િસવાય, �મક� �રુઘી, ક�તુર, ચકલીઓ, એટલ ે

�ધુી ક� શાહ�ગૃ અન ેમોર પણ હલાલ છે.પણ �ુદ�ુદ અને 

અ�કુ પકારની ચકલીઓન ેમાર� નાખ�ુ ંમક�હ છે. 
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 અન ે� પરીઓન ેઉડયન શ�કત છે, પણ પાખંો 

નથી, �મક� ચામા�ચડ��ુ,ં તો એ હરામ છે, અન ેએવી જ 

ર�ત ે મધમાખી, ભમરો, મચછર અન ે બી� સવ� ઉડતા 

જ�ંઓુન ેપણ એહતીયાત ેવા�જબની �એ એ જ �ુકમ છે. 

મસઅલદ ર૬૩૪ :  અગર  �વતા હયવાનના 

શર�રનો એ ભાગ ક� �મા ં�વ છે, તને ેકાપવામા ંઆવે, 

�મક� ચરબીવાળ� �ુછંડ� ક� અ�કુ ગોશત �વતા 

હયવાનમાથંી કાપવામા ંઆવે, તો એ ન�સ અન ેહરામ 

ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૬૩પ :  હલાલ  ગોશતવાળા પાણીના 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2354 

શર�રના અ�કુ ભાગો હરામ છે, અન ેત ેચૌદ છે : 

(૧) ્નૂ, (ર) પાયખા�ુ,ં (૩) અને (૪)  નર ક� 

માદાની પશેાબની નળ� અન ેશરમગાહ, (૫) 

બચચાદાની, (૬) ગિંથઓ, (૭) �ષૃણ અથવા �ડ, 

(૮) મગજમા ં� ચણાના �પમા ંગિંથ હોય છે ત,ે 

(૯) હરામ મદે ક� � કરોડરજ�ુ વચચથેી પસાર 

થાય છે, (૧૦) ચરબીવાળ� નળ�ઓ � 

કરોડરજ�ુની બનં ે બા�ુએથી પસાર થાય છે, 

(૧૧) િપ�ાશય, (૧૨) જલીહા ક� બરોળ, (૧૩) 

�તૂાશય, (૧૪) �ખના ડોળા.ં 
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આ સવ� ભાગો હરામ છે, િસવાય ક� હલાલ ગોશતવાળા 

પરીઓ ક� �મા ં્નુ અને પાખા�ુ ંતો િવના શકંાએ હરામ 

છે, પણ ત ે િસવાયના ઉપરોકત ભાગો એહતીયાતની �એ 

હરામ છે. 

મસઅલદ ર૬૩૬ : હરામ ગોશતવાળા પાણીઓ�ુ ં

પશેાબ પી�ુ ંહરામ છે, બલક� હલાલ ગોશતવાળા પાણી�ુ ં- 

�ટ સહ�ત-પશેાબ પી�ુ ં પણ એહતીયાતે ��ુુબીની �એ 

હરામ છે. પણ જો �ટ, ગાય ક� ઘટેા ં બકરા�ં ુ ં પશેાબ 

ઈલાજ અથ� પી�ુ ંપડ� તો વાધંો નથી. 

મસઅલદ ર૬૩૭ :  માટ� ખાવી હરામ છે, અન ે
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એહતીયાત ે વા�જબની �એ �ળૂ, ર�તી ખાવી પણ હરામ 

છે.અલબ�, મજ�રૂ�ની હાલતમા ંઈલાજ અથ� દાગસતાન 

ક� અરમનેીયાની માટ� ખાવી �એઝ છે. તમેજ થોડ�ક 

ખાક� િશફા ઈમામ �ુસનૈ અલ�યહસસલામની મઝાર 

�બુારકની માટ� શફા ખાતર ખાવી �એઝ છે. બહેતર છે 

ક� એ ખાક િશફાનો થોડોક ભાગ પાણીમા ં એવી ર�તે 

ઘોળ�ને પીએ ક� �થી પાણી સાથ ેએકરસ થઈ �ય. 

મસઅલદ ર૬૩૮ :  નાકની  લ�ટ, સડ�ખમ ક� 

બલગમ મોઢામા ં આવી પછ� ઉતાર� લ�ેુ ં હરામ નથી. 

દાતં ખોતરતી વળેા � અનાજનો ભાગ બહાર આવ ેતનેે 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2357 

ઉતાર� લવેામા ંવાધંો નથી. 

મસઅલદ ર૬૩૯ :  �  વસ� ુ ખાવાથી �તૃ� ુ

નીપ�, અથવા ઈનસાનન ેસ�ંણૂર ર�તે �કુસાનકારક હોય, 

તનેો આહાર (ખોરાક) હરામ છે. 

મસઅલદ ર૬૪૦ : ઘોડા , ખચચર અન ેગધડેા�ુ ં

ગોશત ખા�ુ ંમક�હ છે, અન ેઅગર કોઈ એ �નવરો સાથે 

બદફ�લી કર�, તો એ �નવરો હરામ થઈ જશ.ે બલક� 

એહતીયાતની �એ બદફ�લી બાદ એ �નવરોની નસલ 

પણ હરામ ગણાશે. તમેજ એ�ુ ંપશેાબ, પાખા�ુ ંન�સ છે. 

અન ેજ�ર� છે ક� એ �નવરોને શહ�રથી બહાર લઈ જઈ 
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કોઈ બી� જગયાએ વહ�ચી નાખ,ે અગર � �નવર સાથે 

બદફ�લી કર� હોય એ એની પોતાની મા�લક��ુ ંન હોય, તો 

� એનો મા�લક હોય તને ેબદફ�લી કરનાર એ �નવરની 

�કટમત �કૂવશે. 

 અગર કોઈ શખસ હલાલ ગોશતવાળા પાણીઓ, 

�મક� ગાય, ઘટેા ં બકરા ં સાથ ે બદફ�લી કર�, તો એ 

પાણીઓ�ુ ંપશેાબ, પાયખા�ુ ંન�સ ગણાશે, અન ેએમ�ુ ં

ગોશત ખા�ુ ં હરામ થશ.ે બલક� એમ�ુ ં�ૂધ એહતીયાતની 

�એ પી�ુ ં હરામ છે, અન ે બદફ�લી બાદ એ �નવરોની 

નસલ પણ હરામ ગણાશ.ે એવા �નવરોને તરત જ માર� 
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નાખીન ે બાળ� �કૂવા જોઈએ; અન ે જો એ �નવરો 

બદફ�લી કરનારની મા�લક�ના ન હોય, તો � મા�લક હોય 

તને ેબદફ�લી કરનાર �કટમત �કૂવી આપે. 

મસઅલદ ર૬૪૧ :  �  બકર��ુ ં બચ�ુ ં �વુવર�ુ ં

એટ�ુ ં�ૂધ ધાવી લીએ ક� તથેી તનેા શર�રમા ંમાસં અને 

હાડકા ંમજ�તૂ થાય, તો એ બક� ંઅન ેતનેી નસલ હરામ 

ગણાશ.ે પણ જો એથી ઓછા પમાણમા ં ધાવ�ુ ં હોય, તો 

એહતીયાત ેવા�જબની �એ તનેો ઈસતબરા થવો જોઈએ, 

� બાદ એ હલાલ ગણાશે, અન ેએ ઈસતબરા એ છે ક� 

સાત �દવસ �ધુી પાક �ૂધ પીએ, અન ેજો �ૂધ પી� ુ ંબચ�ુ ં
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ન હોય, તો તને ે સાત �દવસ �ધુી ઘાસંચારો આપવો 

જોઈએ. 

 એહતીયાત ે વા�જબની �એ એ જ �ુકમ ઘટેાનંા 

બચચાનંે, ગાયના વાછરડાને અન ે તમામ હલાલ ગોશત 

પાણીઓના બચચાઓને લા� ુ પડશ.ે ઉપરાતં ન�સખોર 

હયવાન�ુ ંગોશત પણ હરામ છે, િસવાય ક� તનેા હલાલ 

થવા માટ� ઈસતબરા થાય, �ની �રૂ� ક�ફ�યત મસઅલા 

રર૬મા ંબયાન થઈ છે. 

મસઅલદ ર૬૪ર :  દા�  પી�ુ ં હરામ છે, અન ે

અ�કુ હદ�સોમા ંએ તમામ �નુાહો કરતા બદતર �નુાહ 
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તર�ક� વણરવામા ંઆવ�ુ ં છે. હઝરત ઈમામ �ફર સા�દક 

અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: દા� તમામ બદ�ઓ�ુ ં�ળૂ છે, 

અન ે�નુાહો�ુ ંજનમસથાન છે. � શખસ શરાબ પીએ છે, તે 

ભાન, અકલ �મુાવી બસેે છે, અન ેએ પળોમા ંપોતાના 

પરવરદ�ગારન ે �લૂાવી દ�એ છે. નશાની પળોમા ં કોઈ 

નાફરમાની કરવાથી ડરતો નથી, અન ે કોઈના 

એહતરેામની પરવા કરતો નથી, એટલ ે�ધુી ક� પોતાના 

�ુ�ંુબીઓ અન ેસવજનોના હકો પણ �ળવતો નથી. �હ�ર 

બદ�ઓથી મો�ંુ ફ�રવતો નથી, �થી �તે ઈમાનની �હ 

અન ે્દુાશનાસી એના શર�રમોથી નીકળ� �ય છે, અને 
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ખબીસ, નાપાક �હ, � અલલાહની રહ�મતથી �ૂર હોય છે, 

ત ેતનેા શર�રમા ંબાક� રહ� છે, ત ે્દુા ફ�રશતાઓ અને 

�અુમીનો તરફથી લઅનતનો પાત બન ેછે, અન ેચાળ�સ 

�દવસ �ધુી તનેી નમાઝ ક�લૂ થતી નથી. કયામતના 

�દવસ ેત�ેુ ંમો�ંુ કાવં હશ,ે અન ે�ભ બહાર લટકતી રહ�શે, 

�થી મ�ની લાળ તનેી છાતી ઉપર ટપકશ,ે અન ેસતત 

્યાસની ફ�રયાદ કરતો રહ�શ.ે 

મસઅલદ ર૬૪૩ : � �ફુરા ઉપર દા� પીવાઈ 

ર�ુ ંહોય, ત ે�ફુરા ઉપર બસેીન ેકાઈં પણ ખા�ુ ંહરામ છે. 

એવી ર�ત ેએ �ફુરા ઉપર માત બસે�ુ,ં ક� જયા ંશરાબની 
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મહ�ફ�લ હોય, અન ેબસેવાથી બદનામીનો ભય હોય ક� એ 

લોકોમા ંતનેો �મુાર થઈ શકશ,ે એહતીયાતની �એ હરામ 

છે. 

મસઅલદ ર૬૪૪ :  દર�ક  �સુલમાન ઉપર 

વા�જબ છે ક� �તૃ�નુ ે �ગણ ે પહ�ચલે �ખૂયા તરસયા 

��ુસલમ �બરાદરને ખોરાક અન ે પાણી આપી મોતથી 

ન�ત અપાવ.ે 
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જમવાના આદાબ 

મસઅલદ ર૬૪પ :  ખોરાક  લતેી વળેા અ�કુ 

બાબતો �સુતહબ ગણાય છે : 

(૧) ખાવા પહ�લા બનં ેહાથો ધોઈ લવેા. (ર) ખાઈ 

લીધા પછ� બનં ેહાથ ધોઈ, �ુવાલ વીગેર�થી �ુછં� 

લવેા. (૩) મજેબાન સૌથી પહ�લા ં ખાવાની 

શ�આત કર�, પણ સૌથી છેલલ ેપોતાનો હાથ ખ�ચે, 

અન ે સૌથી પથમ પોતાનો હાથ ધોએ, અન ે ત ે

પછ� જમણી બા�ુએ બઠે�લાઓ હાથ ધોએ, એવી 

ર�ત ેએક પછ� એક આગળ વધીન ે છેલલે તનેી 
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ડાબી બા�ુએ બઠે�લા મહ�માન હાથ ધોએ. જમી 

પરવાર�ન ે હાથ ધોવા માટ� મજેબાનની ડાબી 

બા�ુએ બઠે�લો મહ�માન પથમ આગળ વધ,ે એવી 

ર�ત ેએક પછ� એક છેલલો જણ હાથ ધોશે ક� � 

મજેબાનની જમણી બા�ુએ હોય. (૪) ખાવા�ુ ંશ� ં

કયાર પહ�લા ં �બસમીલલાહ કહ��ુ,ં અન ે જો �ફુરા 

ઉપર �ત�તની વાનગીઓ હોય, તો દર�ક 

વાનગી ખાવા પહ�લા �બસમીલલાહ કહ��ુ ં�સુતહબ 

છે. (પ) જમણા હાથ ે ખા�ુ.ં (૬) �કુમો તણ 

�ગળ�ઓ યા એથી વ� ુ વડ� ખાવો. બે  
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�ગળ�ઓ વડ� ન ખાવો. (૭) અગર �ફુરા ઉપર 

ઘણા જમવાવાળા સાથ ેબઠેા ંહોય, તો દર�ક તનેી 

સામ ેરહ�લી વાનગીમાથંી ખા�ુ.ં (૮) �કુમો નાનો 

રાખવો. (૯) �ફુરા ઉપર લાબંા સમય �ધુી 

બસે�ુ,ં અન ે આહાર સમય ે ઉતાવળ ન કરવી. 

(૧૦) ખોરાકને �રૂ� ર�તે ચાવીન ે ખા�ુ.ં (૧૧) 

ખાઈ લીધા બાદ ્દુાનો �કુ અદા કરવો. (૧ર) 

જમી પરવાર�ને �ગળ�ઓ ચાટવી. (૧૩) ખાઈ 

લીધા બાદ દાતં ખોતરવા, પણ ત ેમાટ� રયહાની 

્શુ�દુાર કાઠં�ઓ ક� ખ�ૂરના પાદંડાનો ઉપયોગ 
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ન કરવો. (૧૪) �ફુરાની બહાર ખોરાક�નો � 

�હસસો દાણો પડ� ગયો હોય, ત ેએક�ંુ કર�ન ેખાઈ 

લ�ેુ.ં પણ જો જગંલમા ં ક� વાડ� વીગેર�મા ંખા�ુ ં

હોય, તો � દાણો ખોરાકનો ભાગ �ફુરાની બહાર 

પડ� �ય, તનેે પરીઓ અને અનય �નવરો માટ� 

�કૂ� આપ�ુ ં �સુતહબ છે. (૧પ) �દવસની 

શ�આતમા ં અને રાતની પાથિમક ભાગમા ં ખા�ુ ં

અન ેએ દરમયાન �દવસમા ંક� રાતમા ંકોઈ પણ 

આહાર ન લવેો. (૧૬) જમી પરવાર�ન ેપીઠ ઉપર 

��ૂુ,ં અન ેજમણા પગને ડાબા પગ ઉપર �કૂ�ુ.ં 
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(૧૭) ખાવા પહ�લા અન ેપછ� નીમક લ�ેુ.ં (૧૮) 

ફળ ખાતા પહ�લા ંફળન ેપાણીથી ધોઈ લવેા. 
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� વાતો જમતી વખતે ખરાબ છે 

મસઅલદ ર૬૪૬ : આહાર સમય ેઅ�કુ વસ�ઓુ 

અિનચછનીય ગણાવવામા ંઆવી છે : 

(૧) પટે ભર��ુ ંહોય તયાર� જમ�ુ.ં (ર) પટે ભર�ન ે

જમ�ુ.ં હદ�સમા ં છે ક� અલલાહની નજરમા ં એ 

સૌથી અગમય વસ� ુ છે. (૩) જમતી વળેા 

બી�ઓના ચહ�રા સામ ેજો�ુ.ં (૪) ગરમ ખોરાક 

ખાવો. (પ) ખાવાની ક� પીવાની વસ� ુઉપર �ંક 

મારવી વીગેર�. (૬) �ફુરા ઉપર રોટલી આવી 

�ય ત ે બાદ અનય વાનગીની રાહ જોવી. (૭) 
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રોટલીન ે �ર�થી �ુકડા કરવી. (૮) રોટલી 

વાનગીના ંપાત નીચ ે રાખવી. (૯) હાડકા ંઉપર 

ચ�ટ��ુ ંમાસં એવી ર�ત ેખા�ુ ંક� તનેા ઉપર કાઈં 

ન રહ�વા પામે. (૧૦) � ફળો છાલ સાથે ખવાય 

છે તનેી છાલ ઉતારવી. (૧૧) ફળન ે �રૂ� ર�તે 

ખાધા વગર ફ�ક� દ��ુ.ં 
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પાણી પીવાના આદાબ 

મસઅલદ ર૬૪૭ : પીવાના અ�કુ આદાબો છે : 

(૧) પાણીન ે�સૂીન ેપી�ુ.ં (ર) �દવસના ભાગમા ં

પાણી ઉભા રહ�ને પી�ુ.ં (૩) પાણી પીવા પહ�લા ં

�બસમીલલાહ, અન ેબાદમા ંઅલહમદોલીલલાહ કહ��ુ.ં 

(૪) તણ �ાસે પાણી પી�ુ.ં (પ) પાણીની તલબ 

થાય તયાર� પી�ુ.ં (૬) પાણી પી લીધા બાદ 

હઝરત ઈમામ �ુસનૈ અલ�યહસસલામ અન ેતમેના 

એહલબેતૈ અલયહ��સુસલામને યાદ કર�, આપના 

કાતીલો ઉપર લઅનત કરવી વીગેર�. 
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એ વાતો � પાણી પીતી વખતે ખરાબ છે 

મસઅલદ ર૬૪૮ : 

(૧) વ� ુ પમાણમા ં પી�ુ.ં (ર) ચરબી, તલે-ઘી 

વાળો ખોરાક ખાધા બાદ પાણી પી�ુ.ં (૩) રાતના 

સમયે ઉભા રહ�ન ે પી�ુ.ં (૪) ડાબા હાથે પાણી 

પી�ુ.ં (પ) � �ુ�મા ંતડ પડ� હોય, અન ેજયા ં

તનેો હાથો હોય તયાથંી પી�ુ.ં 
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નઝર અને અહદના એહકામ 

મસઅલદ ર૬૪૯ : નઝર એટલ ેઈનસાન ્દુાની 

્�ુલુદ� ખાતર પોતાના ઉપર કોઈ કાર� ખરૈ બ�વી 

લાવ�ુ ંવા�જબ કર�, અથવા � કામ ન કરવા લાયક હોય 

તને ેતકર કર�ુ.ં 

મસઅલદ ર૬પ૦ :  નઝરમાં  સીગો પડવો 

જોઈએ, અન ેત ેમાટ� લા�ઝમ નથી ક� અરબીમા ંપડાય. 

અગર કોઈ એમ જ કહ� દ�એ ક� “જો મારો બીમાર 

ત�ુંરસત થઈ જશે, તો �ુ ં ્દુાની ખાતર મારા ઉપર 

વા�જબ ક� ં � ં ક� દસ �મુાન ફક�રન ે આપીશ.” તો એ 
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નઝર સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૬પ૧ :  નઝર  કરાર બાલીગ અન ે

આક�લ હોવો જોઈએ, અન ે પોતાની સવચેછા અને 

સવતતંપણે નઝર કર� હોવી જોઈએ. અગર કોઈન ેમજ�રૂ 

કરવામા ંઆવે ક� ફલાણી નઝર કર�, અથવા કોઈએ કસદ 

િવના �સુસાના આવશેમા ં નઝર કર� હોય. અથવા 

બઈેખતીયાર�ની હાલતમા ંનઝર કર� હોય, તો એ સહ�હ 

નથી. 

મસઅલદ ર૬પર : � શખસ સફ�હ હોય, એટલે 

ક� પોતાના માલને બવે�ુફ�ભર� ર�ત ેવડેફ� નાખતો હોય, 
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ત ે અગર નજર કર� ક�, દાખલા તર�ક�, ફક�રન ે કાઈં 

આપશે, તો એ નઝર સહ�હ નથી. એવી જ ર�ત ે � 

દ�વાળ�યો હોય, તો � માલના તસર�ફ (વપરાશ)મા ંતનેા 

ઉપર ��ુશ હોય ત ેમાલમાથંી નઝર�પ ેકાઈં વાપરવાની 

િનયયત કર� તો એ પણ સહ�હ નથી. 

મસઅલદ ર૬પ૩ :  પતની  પોતાના શવહરની 

ર� વગર જો એવી નઝર કર� ક� �મા ંશવહરના હકની 

�ળવણી ન હોય તો એ નજર સહ�હ નહ� ગણાય. 

 એવી જ ર�ત ેપતની પોતાના માલમાથંી શવહરની 

ર� િવના નઝર�પે કાઈં વાપરવાની િનયયત કર�, તો 
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તમેા ંઈશકાલ છે, િસવાય ક� હજ, ઝકાત, સદકો, અથવા 

પોતાના માતા િપતાની તમે નઝદ�કના સગાઓંની મદદ 

માટ� નઝર કર� હોય. 

મસઅલદ ર૬પ૪ :  અગર  પતની પોતાના 

શવહરની સમંિતથી નજર કર�, તો શવહરને હક રહ�તો 

નથી ક� તનેી નઝરને રદબાતલ કર�, અથવા ત ે �જુબ 

વતરવાથી રોક�. 

મસઅલદ ર૬પપ : અગર અવલાદ બાપની ર� 

વગર યા ર�થી નઝર કર�, તો ત ે �જુબ અમલ કર�ુ ં

જ�ર� છે પણ અગર મા અથવા બાપ એ નઝર પમાણ ે



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2377 

અમલ કરવાથી રોક�, અન ેત ેબાદ ત ેપમાણ ેવતરવામા ં

અવલાદ માટ� કોઈ �હત ન હોય, તો નઝર આપો આપ 

રદ થઈ જશ.ે 

મસઅલદ ર૬પ૬ :  ઈનસાન  માત એવા અમલ 

માટ� નઝર કર� શક� છે ક� �ન ેબ�વી લાવ�ુ ંશ� હોય. 

દાખલા તર�ક�, અગર કોઈના માટ� કરબલા પગે જ�ુ ં

અશ� હોય, અન ેત ેછતા ંએવી નઝર કર�, તો એ સહ�હ 

નહ� ગણાય. 

મસઅલદ ર૬પ૭ :  અગર  કોઈ શખસ એવી 

નજર કર� ક� હરામ યા મક�હ કાયર કરશે, અથવા વા�જબ 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2378 

યા �સુતહબ કાયરને તકર કરશે, તો એ નઝર બાિતલ છે. 

મસઅલદ ર૬પ૮ :  અગર  કોઈ શખસ એવી 

નઝર કર� ક� એક �બુાહ અમલ બ�વી લાવશ,ે અથવા 

તરક કરશ,ે તો જો એ બ�વી લાવવા અને તકર કરવામા ં

દર�ક ર�ત ેસમાનતા હોય અને કંઈ ફ�ર ન પડતો હોય, તો 

એ નજર સહ�હ નથી. પણ જો ત�ેુ ંબ�વી લાવ�ુ ંઅ�કુ 

કારણસર બહેતર હોય. અન ેએ જ વસ�નુે લરમા ંરાખી 

િનયયત કર� હોય, �મક�, નઝર કર� ક� એવી ખોરાક� ખાશ ે

ક� �થી ઈબાદત માટ� �ુવવત હાિંસલ કર�, તો એ નઝર 

સહ�હ છે. 
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 એવી જ ર�ત ેએ અમલન ેતકર કરવામા ંબહેતર� 

હોય, અન ેઈનસાન એ જ બાબતને લરમા ંરાખીન ેિનયયત 

કર�, �મક�, નઝર કર� ક� તબંા�ુ �કુસાનકારક છે. એટલે 

તને ે તકર કરશ,ે તો નઝર સહ�હ છે. પણ જો પછ�થી 

તબંા�ુના ઉપયોગને તરક કર�ુ ંતનેા માટ� �કુસાનકારક 

સા�બત થાય, તો નજર આપોઆપ રદ થઈ જશ.ે 

મસઅલદ ર૬પ૯ : અગર કોઈ શખસ નઝર કર� 

ક� પોતાની વા�જબ નમાઝો એવી જગયાએ અદા કરશ ેક� � 

જગયાએ નમાઝ પડવામા ં વધાર� સવાબ નથી, �મક�, 

નઝર કર� ક� નમાઝો પોતાના ઓરડામા ંપડશ,ે અન ેતમેા ં
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અ�કુ કારણોસર બહેતર� હોય, �મક�, એકાતં હોવાને 

કારણ ેવ� ુધયાન દઈન ે્શુઅ ્�ુઅ સાથ ેનમાઝ પડ� 

શકશ,ે તો જો એ કારણન ેલરમા ંલઈને નઝર કર� હોય 

તો નઝર સહ�હ છે. 

મસઅલદ ર૬૬૦ : � ર�તે નઝર કર� હોય તે જ 

�જુબ વતર�ુ ંજ�ર� છે. અગર કોઈએ નઝર કર� હોય ક� 

મ�હનાના પહ�લા �દવસ ે સદકો આપશે, યા રોજો રાખશે 

યા પહ�લી તાર�ખની �સુતહબ નમાઝ પડશ,ે તો એ 

�દવસથી પહ�લા યા બાદ એ અમલ બ�વી લાવ ેતો કાફ� 

નહ� ગણાય. એવી જ ર�ત ે અગર નઝર કર� હોય ક� 
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બીમાર ત�ુંરસત થઈ જતા ંસદકો આપશે, અન ેએ સાજો 

થાય એથી પહ�લા સદકો આપી દ�એ, તો કાફ� નથી. 

મઅસલદ ર૬૬૧ :  અગર  કોઈ શખસ વખત ક� 

સખંયા ન�� કયાર િવના નઝર રાખ ેક� રોઝો રાખશે, તો 

ગમ ેતયાર� એક રોઝો રાખવાથી નઝર અદા થશ.ે એવી જ 

ર�ત ેસખંયા ક� બી� િવગતો ન�� કયાર િવના નમાઝની 

નઝર કર�, તો એકવાર બ ે રકાતવાળ� નમાઝ કાફ� 

ગણાશ.ે અગર નઝર કર� ક� સદકો આપશે, પણ સખંયા ક� 

જણસ ન�� ન કર�, તો કોઈ પણ વસ� ુસદકા�પ ેઆપે ક� 

�થી કહ� શકાય ક� સદકો આ્યો છે, કાફ� ગણાશ.ે અગર 
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કોઈ શખસ એવી નઝર કર� ક� કોઈ કાયર અલલાહની 

્�ુલુદ� ખાતર બ�વી લાવશે, તો અગર નમાઝ પડ�, 

રોઝા રાખે, યા સદકો આપે, તો નઝર �જુબ અમલ કર��ુ ં

ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૬૬ર :  અગર  કોઈ નઝર કર� ક� 

ફલાણા �દવસે રોઝો રાખશે, તો પછ� એ �જુબ વતર�ુ ં

જ�ર� છે. અન ેજો એ િન�કુત �દવસ ે�ણી જોઈન ેરોઝો 

ન રાખ,ે તો તનેી કઝા ઉપરાતં કફફારો પણ આપશ.ે અને 

ત ેકફફારો કસમ તોડવા માટ�નો કફફારો છે, �ની િવગતો 

હવ ે પછ� આવશે. અલબ�, � �દવસ ે રોઝો રાખવાની 
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નઝર કર� હોય, એ �દવસે ઈખતીયારની સાથ ેસફર કર� 

શકશ,ેઅન ેરોઝો નહ� રાખ.ે અન ેએ સફરમા ંદસ �દવસ 

રોકાવવાનો ઈરાદો કરવો લા�ઝમ નથી ક� �થી રોઝો 

રાખી શક�. અગર સફર અથવા બીમાર� વીગેર� �વા 

ઉઝરન ે કારણે, યા હયઝને કારણ,ે એ �દવસ ે રોઝો ન 

રાખી શક�, તો તનેી કઝા છે,પણ કફફારો નથી. 

મસઅલદ ર૬૬૩ :  અગર  કોઈ શખસ કોઈ 

લાચાર� િવના, ઈખતીયારની હાલતમા ંનઝર �જુબ અમલ 

ન કર� તો કફફારો દ�વો જોઈશે. 

મસઅલદ ર૬૬૪ :  અગર  કોઈ એવી નઝર કર� 
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ક� અ�કુ સમય �ધુી ફલા�ુ ં કાયર તકર કરશ,ે તો વખત 

વીતી ગયા બાદ એ કાયરન ેફર� કર� શકશ.ે અન ેસમય 

વીતવા પહ�લા ં �લૂથી યા લાચાર�થી એ કામ ��મ 

દ�એ, તો તનેા ઉપર કાઈં વા�જબ નથી. પણ ત ે બાદ 

િન�કુત સમય �ધુી એ અમલન ેતકર કરવા�ુ ં�ર� રાખે, 

અન ેજો બી� વાર કોઈ પણ ઉઝર વગર સમય વીતી 

ગયા પહ�લા ંએ અમલન ે��મ આપશે, તો તનેા ઉપર 

કફફારો લા� ુપડશ.ે 

મસઅલદ ર૬૬પ :  અગર  કોઈ શખસ સમયની 

હદ ન�� કયાર િવના નઝર કર� ક� ફલા�ુ ંકાયર ��મ નહ� 
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આપે, તો જો �લૂી જવાથી, લાચાર�થી યા ગફલતથી એ 

કામ બ�વી લાવે, તો તનેા ઉપર કફફારો વા�જબ નથી. 

પણ જયાર� પણ એ ઈખતીયારની હાલતમા ં એ કાયર 

બ�વી લાવ ેતયાર� કફફારો દ�વો પડશે. 

મસઅલદ ર૬૬૬ : અગર એવી નઝર કર� હોય 

ક� દર અઠવા�ડય ે એક �દવસ રોઝો રાખશે, �મક� 

�કુવારનો �દવસ રોઝા માટ� ન�� કર�, અન ે એ �દવસે 

ઈ�ુલ ફ�ત ક� ઈ�ુલ હજનો પસગં આવે, અથવા સફર યા 

હયઝ વીગેર� �વા ઉઝર ઉપ�સથત થાય, તો એ �દવસે 

રોઝો નહ� રાખ,ે પણ તનેી કઝા આપશ.ે 
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મસઅલદ ર૬૬૭ : અગર કોઈ શખસ નઝર કર� 

ક� એક િન�કુત પમાણમા ંસદકો આપશે, પણ એ સદકો 

આપ ેએથી પહ�લા ંત�ેુ ંમરણ થાય, તો એના માલમાથંી 

એ સદકો આપવો લા�ઝમ નથી. બહેતર એ છે ક� 

વારસદારો એ સદકાન ે િન�કુત પમાણસર પોતાના 

�હસસામાથંી મર�મૂ વતી આપ.ે 

મસઅલદ ર૬૬૮ : અગર એવી નઝર કર� હોય 

ક� એક ખાસ ફક�રન ેસદકો આપશે, તો એ િસવાય કોઈ 

બી� ફક�રને નહ� આપી શક�. અન ેજો એ ફક�ર �જુર� 

�ય, તો એહતીયાત ે�સુતહબ છે ક� તનેા વાર�સોન ેઆપે. 
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મસઅલદ ર૬૬૯ : અગર એવી નઝર કર� હોય 

ક� ફલાણા ઈમામ અ.ની �ઝયારત માટ� જશ,ે �મક�, 

હઝરત ઈમામ �ુસનૈ અલ�યહસસલામની �ઝયારત માટ� 

જશે, તો અગર એમ ન કરતા ંબી� ઈમામની �ઝયારત 

માટ� �ય, તો કાફ� નથી. અન ેજો કોઈ ઉઝરન ેકારણે ન 

જઈ શક�, તો તનેા ઉપર કાઈં વા�જબ નથી. 

મસઅલદ ર૬૭૦ :   � શખસ ે �ઝયારત જવા 

માટ�ની નઝર કર� હોય, પણ તમેા ં �સુલ ક� નમાઝે 

�ઝયારત શામીલ ન કર� હોય, તો એ અમલો બ�વી 

લાવવાની ફરજ નહ� રહ�. 
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મસઅલદ ર૬૭૧ :  અગર  ઈમામો યા 

ઈમામઝાદાઓના હરમમા ંકાઈં દ�વા માટ� નઝર કર� હોય, 

પણ ક�વી �તનો ઉપયોગ થાય ત ેન�� ન ક�ુર હોય, તો 

પછ� હરમના સમારકામ, દ�વાબ�ી, ફરશ વીગેર� માટ� 

વાપર�. 

મસઅલદ ર૬૭ર : અગર  કોઈ શખસ કોઈ 

ઈમામ અ.સ.ના નામની નઝર કર�, અને તમેા ંકોઈ ખાસ 

વપરાશનો કસદ કય� હોય, તો પછ� એ �જુબ વાપર�ુ ં

જોઈએ. પણ જો કોઈ કસદ ન હોય, તો એવા કાયરમા ં

વાપર� ક� તનેી િનસબત એ ઈમામ અલ�યહસસલામ સાથે 
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હોય. �મક� એ ઈમામ અલ�યહસસલામના ફક�ર ઝવવારને 

આપે, યા એમના હરમ માટ� ઉપયોગમા ંલીએ, યા એવા 

કાયર માટ� વાપર� ક� �મા ં એ ઈમામ અલ�યહસસલામની 

શાનમા ંવધારો થાય, અન ેએમ�ુ ંનામ જલવતં રહ�. એ 

જ �ુકમ ઈમામઝાદાઓના નામ ેકર�લ નઝરન ેલા� ુપડશ.ે 

મસઅલદ ર૬૭૩ :  �  હયવાન, �મક�, ઘટેા ં

બકરા ં સદકા�પ ે યા ઈમામ અ. ના નામે નઝર�પે 

આપવામા ંઆવ�ુ ંહોય, ત ે�ુરબાની પહ�લા ંજો �ૂધ આપે, 

યા ત�ેુ ં બચ�ુ ં જનમે, તો એ નઝર કરનારની િમલકત 

ગણાશે, િસવાય ક� એણ ેિનયયતમા ંબધી વસ�ઓુ પહ�લથેી 
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શામીલ કર� હોય, પણ ઊન, અન ેહયવાન �ટ�ુ ંમાત�ેુ ં

થાય, અન ે તમેા ં માસં વધે, એ સવ� નઝરનો જ �હસસો 

ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૬૭૪ : અગર કોઈ શખસ નઝર કર� 

ક� જો બીમાર ત�ુંરસત થઈ જશ,ે અથવા જો �સુાફર 

સલામત પાછો ફરશ,ે તો ફલા�ુ ં કાયર ��મ આપશે, 

અન ે જો તનેે એ અરસામા ં ખબર પડ� ક� નઝર માની 

એથી પહ�લા ં બીમાર સાજો થઈ ગયો હતો, અથવા 

�સુાફર પાછો આવી ગયો હતો, તો એ નઝર �જુબ વતર�ુ ં

લા�ઝમ નથી. 
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મસઅલદ ર૬૭પ : અગર માતા યા િપતા એવી 

નઝર માન ેક� પોતાની દ�કર�ન ેસયૈદ સાથે પરણાવશે, તો 

એ દ�કર� જયાર� બાલીગ થાય તયાર� તનેે પોતાન ેસ�ંણૂર 

ઈખતયાર રહ�શ ે ક� િનણરય લય.ે અન ે માતા ક� િપતાની 

નઝર િનરથરક ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૬૭૬ : જયાર�  કોઈ ્દુા સાથે અહદ 

કર� ક� તનેી શરઈ હાજત �રૂ� થઈ તો એ ફલા�ુ ં કાયર 

અન�મ આપશે, તો હાજત �રૂ� થતા એ કાયરન ે��મ 

દ��ુ ં જ�ર� થશે. એવી જ ર�ત ે હાજત િવના પણ જો 

અલલાહ સાથ ે અહદ કર� ક� ફલા�ુ ં કાયર કરશ,ે તો એ 
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અમલન ે��મ દ��ુ ંવા�જબ થશ.ે 

મસઅલદ ર૬૭૭ : અહદમાં નઝરની �મ સીગો 

�ર� કર�ુ ંજ�ર� છે, અન ેમશ�રૂ એ છે ક� � કાયર માટ� 

અહદ કર� ત ેયા તો કોઈ પકારની ઈબાદત હોય, �મક� 

વા�જબ નમાઝો, �સુતહબ નમાઝો વીગેર� અન ેયા તો એ�ુ ં

કામ હોય ક� � શર�અતની નઝર� ત�ેુ ંબ�વી લાવ�ુ ંતકર 

કરતા બહેતર હોય. પણ �હ�ર એ છે ક� એ વાત મોતબર 

નથી, બલક� મસઅલા ર૬૮૦ મા ંકસમ બારામા ં � 

જણાવ�ુ ંત ે�જુબ હોય, તો અહદ સહ�હ ગણાશે, અન ેત ે

પમાણ ેવતર�ુ ંવા�જબ થશે. 
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મસઅલદ ર૬૭૮ :  અગર  કોઈ શખસ આપલે 

અહદ પમાણ ે અમલ ન કર�, તો ત ે માટ� તને ે કફફારો 

આપવો પડશે, એટલ ેક� ૬૦ ફક�રોન ેપટે ભર�ન ેજમાડ�, 

અથવા બ ેમાસ લગોલગ રોઝા રાખે, યા એક �લુામને 

આઝાદ કર�. 
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કસમ ખાવાના એહકામ 

મસઅલદ ર૬૭૯ : અગર કોઈ શખસ કસમ ખાય 

ક� ફલા�ુ ંકામ કરશ,ે અથવા તકર કરશે, �મક�, કસમ ખાય 

ક� રોઝો રાખશે યા તબંા�ુનો તયાગ કરશ,ે તો જો �ણી 

જોઈને તથેી િવ�દ કર�, તો તનેો કફફારો આપવો પડશ;ે 

એટલ ેક� એક �લુામને આઝાદ કર�. યા દસ ફક�રોન ેપટે 

ભર� જમાડ�, અથવા એમન ેવ�ો આપ.ે પણ જો એ શ� 

ન હોય તો તણ �દવસ લાગલાગટ રોઝા રાખ.ે 

મસઅલદ ર૬૮૦ : કસમ માટ� અ�કુ શરતો છે. 

(૧) કસમ ખાનાર આક�લ, બાલીગ હોવો જોઈએ, 
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અન ે પોતાની મર�થી સવતતંપણે કસમ ખાય, 

ના�ુ ંબચ�ુ ંક� દ�વાનો શખસ, યા નશામા ંમસત, 

યા મજ�રૂ શખસ જો કસમ ખાય, તો એ સહ�હ 

નહ� ગણાય. એવી ર�ત ે�સુસાના આવશેમા ંકોઈ 

કસદ વગર અથવા બઈેખતીયારની હાલતમા ં

કસમ ખાય તો સહ�હ નથી. 

(ર) � કાયર માટ� કસમ ખાય, ત ેહરામ ક� મક�હ 

ન હો�ુ ંજોઈએ; અન ે� કાયરને તય� દ�વા માટ� 

સોગદં લીએ ત ેવા�જબ યા �સુતહબ ન હો�ુ ં

જોઈએ. અને જો કોઈ �બુાહ અમલ બ�વી 
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લાવવા માટ� કસમ ખાય, તો જો વહ�વા� ર�ત ેએ 

કાયર બ�વી લાવ�ુ ં તનેે તકર કરવા કરતા ં

બહેતર હોય, તો એ કસમ સહ�હ છે. એ પમાણ ે

અગર કોઈ કસમ ખાય ક� ફલા�ુ ંકામ તરક કરશ ે

તો જો વયવહા� ર�ત ે તકર કર�ુ ં તનેા બ�વી 

લાવવા કરતા બહેતર લખેા� ુ ં હોય, તો કસમ 

સહ�હ ગણાશે. બલક� જો વહ�વા� ર�ત ે બનં ે

સજંોગોમા ંઅન�મ આપ�ુ ંયા તકર કર�ુ ંબહેતર 

ન હોય, પણ �ગત તનેા માટ� બહેતર� હોય, તો 

પણ કસમ સહ�હ છે. 
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(૩) ્દુાના નામોમાથંી કોઈ એક એવા નામની 

કસમ ખાય, ક� � નામ ્દુા િસવાય કોઈ બી� 

માટ� ઉપયોગમા ં ન લઈ શકાય, �મક�, ્દુા, 

અલલાહ, એવી ર�ત ે જો અલલાહના એ નામની 

કસમ ખાય ક� � અગરચ ે ્દુા િસવાય બી� 

માટ� વપરા� ુ ંહોય, પણ વધાર� પડતા સજંોગમા ં

એથી ્દુાની �ત જ �રુાદ લવેાતી હોય, �મક�, 

ખાલીક, રાઝીક, તો પણ એ સહ�હ કસમ છે. બલક� 

અગર એવા નામની કસમ ખાય ક� �થી માત 

અલલાહની �કુદસ �ત �રુાદ ન લવેાતી હોય, 
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પણ જયાર� કસમ માટ� એ વપરાય તયાર� ફકત 

અલલાહની �ત સમજવામા ં આવે, �મક�, 

સમીઅ, બસીર, તો પણ એ સહ�હ કસમ છે. 

(૪) કસમનો ઉચચાર થવો જોઈએ, પણ � ૂગંો 

શખસ જો ઈશારાથી કસમ ખાય તો સહ�હ છે. 

એવી ર�ત ે� શખસ બોલી ન શકતો હોય, તનેા 

માટ� અગર લખવામા ં આવે અન ે એ પોતાના 

મનમા ંતનેો કસદ રાખે, તો કાફ� ગણાશ.ે બલક� એ 

િસવાયના સજંોગમા ં પણ કાફ� છે. પણ 

એહતીયાત તકર ન કરવામા ંઆવ.ે 
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(પ) કસમ �જુબ વતર�ુ ં તનેા માટ� શ� હોય. 

પણ જો કસમ ખાતી વળેા એ શ� હોય, પણ 

પછ�થી એ અશ� થઈ �ય, તો અગર પોતાને 

�ણી જોઈને એ કાયરન ે��મ દ�વા અશકત ન 

કય� હોય, તો જયારથી એ અશકત થયો તયારથી 

જ કસમ રદબાતલ ગણાશે. એવી જ ર�ત ેનઝર, 

કસમ યા અહદ �જુબ અમલ કરવામા ં અસહ 

તકલીફ હોય, તો એ જ �ુકમ લા� ુપડશે. 

મસઅલદ ર૬૮૧ :  અગર  બાપ દ�કરાને કસમ 

ખાવાથી રોક�, અથવા પિત પતનીન ેકસમ ખાવાથી રોક�, 
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તો એમની કસમો સહ�હ નહ� ગણાય. 

મસઅલદ ર૬૮ર : અગર  દ�કરો પોતાના 

બાપની ર� વગર અન ેપતની પોતાના શવહરની ર� 

વગર કસમ ખાય, તો બાપ અન ેપિત એમની કસમોને 

રદબાતલ કર� શક� છે. 

મસઅલદ ર૬૮૩ :  અગર  કોઈ શખસ �લૂી 

જવાન ે કારણે યા લાચાર� યા ગફલતને લીધ ેકસમ 

પમાણે ન વત�, તો તનેા ઉપર કફફારો નથી.એવી જ ર�તે 

જો એન ે કસમ પમાણે ન વતરવા માટ� મજ�રૂ કરવામા ં

આવે, તો એ જ �ુકમ લા� ુપડશ.ે અન ેઅગર વસવસાનો 
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િશકાર માણસ કસમ ખાય, �મક�, એમ કહ� ક� વલલાહ, 

હમણા ંજ નમાઝ શ� ક� ં�;ં અન ેપછ� વસવસાને કારણે 

શ� ન કર�, તો જો એ વસવસા ઉપર કોઈ કા� ૂન હોય, 

અન ેબઈેખતીયાર�ને લીધે કસમ �જુબ અમલ ન કર�, તો 

તનેા ઉપર કોઈ કફફારો નથી. 

મસઅલદ ર૬૮૪ :  અગર  કોઈ શખસ કસમ 

ખાઈને કહ� ક� માર� વાત સાચી છે, તો જો ખર�ખર એની 

વાત સતય હોય, તો તનેા માટ� કસમ ખાવી મક�હ છે, 

અન ેજો એ �ુઠ�કસમ હોય તો હરામ છે. બલક� ઝઘડાનો 

ફ�સલો આણવા માટ� � ખોટ� કસમો ખાવામા ંઆવે છે ત ે
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�નુાહ� કબીરામાથંી છે. પણ જો ઈનસાન પોતાન ેયા બી� 

�સુલમાનને ઝા�લમના શરથી બચાવવા માટ� ખોટ� કસમ 

ખાય તો તમેા ં વાધંો નથી, બલક� અ�કુ સજંોગોમા ં તમે 

કર�ુ ંવા�જબ છે. પણ જો તવર�યહ કર� શકતો હોય, 

એટલ ે ક� કસમ ખાતી વળેા એના �હ�ર અથર િસવાય 

શબદાના બી� અથર �રુાદ લીએ, અન ેત ે�જુબ િનયયત 

કર�, તો તવર�યહ કર�ુ ં જોઈએ. �મક�, અગર ઝા�લમ 

કોઈન ેઈ� પહ�ચાડવા માગંતો હોય, અન ેકોઈન ે�છેૂ ક� 

ત� એન ે જોયો છે? અન ે એ ઈનસાને એને એકાદ કલાક 

પહ�લા જોયો હોય, ત ેછતા ંકહ� ક� ના, મ� નથી જોયો. અન ે
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એથી �રુાદ મનમા ં લીએ ક� પાચં મીનીટ પહ�લા ં જોયો 

નથી. 
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વકફના એહકામ 

 

મસઅલદ ર૬૮પ :  અગર  કોઈ શખસ કોઈ 

વસ�નુ ે વકફ કર�, તો એ વસ� ુ એની િમલક�યયતમાથંી 

નીકળ� �ય છે, અન ેતયાર પછ� પોત ેક� કોઈ બી�ઓ એ 

વસ�નુ ેઅપરણ નહ� કર� શક�, વહ�ચી નહ� શક�, તમે એ 

માલનો કોઈ વાર�સ પણ નહ� બન.ે પણ અ�કુ સજંોગો � 

મસઅલા ર૧૦ર અન ેર૧૦૩ મા ંજણાવવામા ંઆવયા છે, 

ત ેઉપ�સથત થતા એન ેવહ�ચવામા ંકોઈ ઈશકાલ નથી. 

મસઅલદ ર૬૮૬ :  એ  જ�ર� નથી ક� વકફનો 
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સીગો અરબીમા ંપડાય, બલક� અગર, દાખલા તર�ક�, કોઈ 

પણ ભાષામા ંએમ કહ� ક� ‘આ �કતાબ �ુ ંતાલીબ ેઈલમો 

માટ� વકફ ક� ં�.ં’ તો એ વકફ સહ�હ ગણાશ.ે ઉપરાતં 

વકફ અમલ અન ેવતરનથી સા�બત થઈ શક� છે, �મક�, 

ચટાઈન ે મ�સજદમા ં વકફની િનયયતથી પાથર� લીએ, 

અથવા કોઈ ઈમારતને મ�સજદના �પમા ં બનાવીને 

મ�સજદના કસદથી ્લુલી �કૂ�, તો એ વકફ સા�બત 

ગણાશ.ે અને આમ જનતા માટ� થએલ વકફ, �મક�, 

મ�સજદ, મદ�સા, અથવા બી� એવી શરત નથી ક� � આમ 

જનતાના લાભાથ� હોય, અથવા ફક�રો ક� સાદાતો માટ� 
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વકફ હોય, તમેા ંશરત નથી  તને ેજો સવીકારવામા ંઆવે 

તો જ એ વકફ સહ�હ ગણાય. બલક� ખાસ વકફ, �મક�, 

પોતાની અવલાદ માટ� વકફ કર�, તો પણ મ�ૂંર� ક� 

સવીકારવાની શરત નથી. 

મસઅલદ ર૬૮૭ :  અગર  કોઈ શખસ પોતાની 

અ�કુ િમલકતન ે વકફ કરવાની ધારણા કર�, પણ એથી 

પહ�લા ંક� તનેે વકફ કર�, એ મર� �ય, અથવા પસતાવો 

કર�, તો વકફ સા�બત નહ� થાય. 

મસઅલદ ર૬૮૮ :  �  શખસ કોઈ માલ વકફ 

કરતો હોય,તો જ�ર� છે ક� તયારથી જ હમંશેા માટ� વકફ 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2407 

કર� નાખ.ે અગર દાખલા તર�ક�, એ એમ કહ� ક� આ માલ 

મારા મર�  જવા પછ� વકફ થશ,ે તો જો સીગો પડયા 

તયારથી તનેા �તૃ�નુા સમય �ધુીમા ં િમલકત વકફ ન 

હોય તો એ સહ�હ નથી. એવી જ ર�ત ેઅગર કોઈ માલને 

દસ વષર માટ� વકફ કર�, અન ે તયાર પછ� વકફ ન રહ�વા 

પામ.ે અથવા એમ કહ� પહ�લા દસ વષર �ધુી વકફ રહ�શે 

તયાર બાદ પાચં વષર માટ� વકફ નહ� હોય, અન ેત ેબાદ 

ફર� વકફ થઈ જશ,ે તો એ વકફ સહ�હ નથી. 

મસઅલદ ર૬૮૯ :  ખાસ  વકફ એ સજંોગમા ં

સહ�હ ગણાશ ેક� મો�ૂદા તબકકાના લોકો ક�  � �ના માટ� 
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માલ વકફ કય� હોય, તમેને યા તમેના વક�લ ક� વલીને 

એ માલ ઉપયોગ માટ� �પુરત કર� આપ,ે પણ અગર કોઈ 

શખસ પોતાની સગીર વયની અવલાદ માટ� કોઈ માલ 

વકફ કર�, અન ેએ િનયયતે ક� તઓે મોટા થઈ �ય તયાર� 

તમેને મા�લક�મા ં�પુરત કર� આપશે, અન ેદરમયાનમા ં

એમના વતી પોત ેદ�ખર�ખ કરશ,ે તો વકફ સહ�હ ગણાશે. 

મસઅલદ ર૬૯૦ : �હ�ર એ છે ક� આમ જનતા 

માટ� કરવામા ં આવલેો વકફ, �મક�, મદ�સાઓ, મ�સજદો 

વીગેર� માટ� કોઈ સામ ેપરને અપરણ કર� એવી શરત નથી. 

વકફ તર�ક� તનેી માત �હ�રાત કર�, તો કાફ� છે. 
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મસઅલદ ર૬૯૧ :  વકફ  કરનાર માટ� બાલીગ, 

આક�લ, હો�ુ ંજ�ર� છે, અન ેતમેા ંતનેા ઉપર કોઈ દબાણ 

ક� મજ�રૂ� ન હોય, બલક� સવચેછાએ કસદ રાખલેો હોવો 

જોઈએ. સાથે સાથ ે વકફ કરનાર માટ� શરત છે ક� તને ે

પોતાના માલમા ં શરઈ ર�ત ેતસર�ફ (વપરાશ) અન ે

વહ�વટની સ�ા હોવી જોઈએ; એનો અથર એ ક� � શખસ 

બવે�ુફ�ભર� ર�તે  ઉડાઉ અન ે માલન ે વડેફ� નાખાનાર 

હોય, �ન ેસફ�હ કહ�વાય છે, ત ેઅગર માલ વકફ કર� તો 

સહ�હ નહ� ગણાય. 

મસઅલદ ર૬૯ર :  અગર  કોઈ શખસ એવા 
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બચચા માટ� માલ વકફ કર� ક� �નો હ� જનમ થયો ન 

હોય, પણ માના પટેમા ંહોય, તો એ વકફ�ુ ંસહ�હ હો�ુ ં

ઈશકાલ ધરાવે છે, અન ે તમેા ં લા�ઝમ છે ક� એહતીયાત 

કરવામા ંઆવ.ે પણ અગર એવા લોકો માટ� વકફ કર� ક� � 

મો�ૂદ હોય, અન ેતમેની બાદ અનય લોકો માટ� વકફ કર� 

ક� � હ� જનમયા ન હોય, ચાહ� એ હ� માના પટેમા ંપણ 

ન હોય, તો વકફ સહ�હ છે. દાખલા તર�ક�, કોઈ શખસ 

પોતાની અવલાદ માટ� વકફ કર�, અન ે એમના પછ� 

એમની અવલાદ, એટલ ેક� પૌત નવાસા માટ� વકફ કર�, 

એવી ર�ત ેએક પ� બાદ બી� પ� ફાયદો મળેવે, તો 
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એ વકફ સહ� ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૬૯૩ :  અગર  કોઈ શખસ માલન ે

પોતાના માટ� વકફ કર�, �મક�,કોઈ �ુકાન વકફ કર� ક� 

એની � આવક હોય તનેાથી એના મરણ બાદ એનો 

મકબરો ચણવામા ં આવે, તો એ વકફ સહ�હ નથી. 

અલબ�, અગર એણ ેફક�રો માટ� માલ વકફ કય� હોય, 

અન ેયોગા�યુોગ પોતે ફક�ર બની �ય, તો એ વકફના 

નફામાથંી મદદ લઈ શકશ.ે 

મસઅલદ ર૬૯૪ : અગર કોઈ શખસ વકફ કર�લ 

માલ માટ� ��ુવલલી નીમે, તો એના ઉપર વા�જબ છે ક� 
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વકફ પટે� થયલે કરાર �જુબ અમલ કર�. ન ેજો ��ુવલલી 

ન હોય, તો � ખાસ લોકો માટ� વકફ કર�લ હોય, �મક� 

પોતાની અવલાદ માટ� હોય, તો એ વકફના ઉપયોગ માટ� 

એમન ે ઈખતીયાર રહ�શ,ે અન ે જો અવલાદ નાબાલીગ 

હોય, તો તમેના વલીન ે અિધકાર છે. વકફના ઉપયોગ 

માટ� હાક�મ ે શરઅની ર�ની જ�રત હોતી નથી. પરં� ુ

વકફના �હતો અન ેઆવતી નસલ અને પ�ના �હતોની 

�ળવણી માટ� હાક�મ ે શરઅનો અિધકાર છે; �મક�, એ 

વકફમા ં સમારકામ યા �નુ:બાધંકામ માટ�, અથવા 

આવતી પ�ના �હતમા ંતનેે ભાડ� દઈ દ�વા સબંધંી િનણરય 
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લવેા�ુ ંહોય. 

મસઅલદ ર૬૯પ :  અગર  કોઈ શખસ દાખલા 

તર�ક�, પોતાની િમલકત ફક�રો યા સાદાત માટ� વકફ કર�, 

અથવા આમ ધમારદા માટ� વકફ કર�, તો જો તનેા માટ� 

�તુવલલી નીમયો ન હોય, તો તનેો ઈખતીયાર હાક�મે 

શરઅના હાથમા ંરહ�શ.ે 

મસઅલદ ર૬૯૬ :  અગર  િમલકતને ખાસ 

વય�કતઓ માટ�, �મક� પોતાની અવલાદ માટ� વકફ કર�, ક� 

�થી વશં પરંપરા તનેો લાભ બાક� રહ�, અન ે વકફનો 

�તુવલલી આવક ઉપ�વવા માટ� એ ભાડ� દઈ દ�એ, અને 
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તયાર બાદ �જુર� �ય, તો એ ભાડાચીઠ� ક� પટો 

રદબાતલ નહ� થાય. પણ જો ��ુવલલી ન હોય, અને 

એક તબકકો ક� �મના માટ� એ વકફ હોય, એ િમલકત 

ભાડ� ચડાવી દ�એ અન ે ભાડાના િન�કુત પટા દરમયાન 

તઓે �જુર� �ય, તો તમેના બાદની પ� અન ે વશં 

અગર એ ભાડાચીઠ� ક� પટા માટ� સમંતં ન હોય તો એ 

ભાડાનો પટો આપોઆપ રદબાતલ થઈ જશ.ે હવે જો 

ભા�ુત ે �રૂ� �દુત�ુ ં ભા�ુ ં આપી દ��ુ ં હોય, તો ગત 

તબકકાના સભયો જયારથી �જુર� ગયા હોય, તયારથી 

�દુત ખતમ થાય તયા ં �ધુી�ુ ં આપ�ેુ ં ભા�ુ ં એમના જ 
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માલમાથંી પરત મળેવશ.ે 

મસઅલદ ર૬૯૭ :  અગર  વકફ કર�લી િમલકત 

ખડં�ર ક� ખરાબ હાલતમા ં હોય, તો એથી વકફનો �ત 

આવતો નથી, િસવાય ક� � હ�સીયત માટ� એ વકફ 

કરવામા ં આવલે હોય એ હ�સીયત બાક� ન રહ�. �મક�, 

કોઈ વાડ�ન ેવાડ� તર�ક� જ વકફ કર�લ હોય અન ેએ વાડ� 

ખડં�ર થઈન ેવાડ�ની હ�સીયતમા ંન રહ�, તો વકફ બાિતલ 

થશે, અન ેવકફ કરનારાના વાર�સોન ેએ મળશ.ે 

મસઅલદ ર૬૯૮ :  �  િમલકતનો અ�કુ ભાગ 

વકફ હોય, અન ે અ�કુ ભાગ વકફ ન હોય, અન ે તનેા 
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ન�� ભાગલા પાડવામા ંઆવયા ન હોય, તો �ના હાથમા ં

એ વકફ�ુ ંવહ�વટ હોય, �મક�, હાક�મ ેશરઅ, ��ુવલલી 

અથવા �મના માટ� વકફ થય�ેુ ં હોય, તઓે �ણકાર 

લોકોની સલાહથી તનેા ભાગલા પાડ� શકશ.ે 

મસઅલદ ર૬૯૯ :  અગર  વકફનો �તુવલલી 

�ખયાનત કર�, �મક�, વકફની આવકનો ઉપયોગ ન�� 

કર�લા ંકાય� માટ� ન કર�, તો હાક�મ ેશરઅ તનેી સાથ ેએક 

બી� િવ�ા� ુ શખસની િનમ�ુકં કરશે ક� �થી એ 

�ખયાનતને અટકાવ.ે પણ જો એ �મુક�ન ન હોય, તો 

હાક�મ ે શરઅન ે હક છે ક� એ ��ુવલલીન ે બરતરફ કર� 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2417 

તનેી જગયાએ બી� િવ�ા� ુશખસની િનમ�ુકં કર�. 

મસઅલદ ર૭૦૦ : � ગાલીચો ઈમામવાડા માટ� 

વકફ થયો હોય, તને ેમ�સજદ માટ� ઉપયોગમા ંનહ� લઈ 

શકાય, અગરચ ેએ મ�સજદ ઈમામવાડાની પાસ ેહોય. 

મસઅલદ ર૭૦૧ :  અગર  કોઈ િમલકત ખાસ 

મ�સજદના સમારકામ માટ� વકફ થઈ હોય, પણ એ 

મ�સજદન ેસમારકામની જ�રત ન હોય, અન ેએવી આશા 

પણ ન હોય ક� ન�કના ભાિવમા ંતમેા ંકોઈ સમારકામની 

જ�રત રહ�શ.ે ઉપરાતં એ પણ �મુક�ન ન હોય ક� તનેી 

આવક ભગેી કરવામા ંઆવ ેક� �થી ભિવપયમા ંમ�સજદના 
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સમારકામમા ં વાપર� શકાય, તો એવા સજંોગમા ં

એહતીયાત ેવા�જબ છે ક� એ િમલકતની આવકન ે એવા 

કાયરમા ંવાપર� ક� � વાક�ફના ઈરાદા સાથ ે�સુગંત હોય, 

�મક�, એ મ�સજદની બી� જ�ર�આતમા,ં અથવા કોઈ 

બી� મ�સજદના સમારકામમા ંવાપર�. 

મસઅલદ ર૭૦ર :  અગર  કોઈ િમલકત વકફ 

થઈ હોય ક� તનેી આવક મ�સજદના સમારકામ અને 

ઈમામે જમાઅત તથા અઝાન આપનાર ( �અુઝઝીન)ને 

અપાય, તો જો દર�ક માટ� �હસસો િન�કુત કય� હોય, તો એ 

�જુબ વતર�ુ ંજોઈએ. પણ જો �હસસો ન�� ન કય� હોય 
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તો પહ�લા ં મ�સજદના સમારકામમા ં વપરાશે, અન ે જો 

તમેાથંી કાઈં વધારો બાક� રહ� તો એ ઈમામ ે જમાઅત 

અન ે �અુઝઝીન વચચ ે યોગય ગણાય એ ર�ત ેતકસીમ 

થશ.ે બહેતર એ છે ક� આ બ ેજણ તકસીમ વળેા આપસમા ં

એક બી�નો રા�પો મળેવી સમાધાન કર�. 
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વિસયતના એહકામ 

 

મસઅલદ ર૭૦૩ :  વિસયત  એટલ ે ઈનસાન 

એવી દોરવણી આપ ેક� તનેા મર� ગયા બાદ તનેા માટ� 

કોઈ કાય� ��મ દ�વામા ંઆવ,ે અથવા કહ� ક� તનેા મરણ 

બાદ તનેો અ�કુ માલ ફલાણાનો છે, અથવા એ ક� તનેા 

માલનો અ�કુ ભાગ ફલાણાને મા�લક�મા ંઆપવામા ંઆવે, 

અથવા ધમારદામા ં વપરાય. અથવા પોતાની અવલાદ 

અન ે આશીત લોકો માટ� કોઈ દ�ખર�ખ રાખનાર યા 

સરપરસત નીમે. � શખસને વિસયત કરવામા ંઆવ ેએને 
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વસી કહ�વાય છે. 

મસઅલદ ર૭૦૪ :  �  શખસ � ૂગંો હોય, ત ેજો 

ઈશારાથી પોતાનો મકસદ સમ�વી શકતો હોય, તો દર�ક 

કાયર માટ� વિસયત કર� શક� છે. બલક� � બોલી શકતો 

હોય, ત ેપણ જો ઈશારા વડ� પોતાનો મકસદ સમ�વી 

શક�, તો એની વિસયત સહ�હ ગણાશ.ે 

મસઅલદ ર૭૦પ :  અગર  મયયતની સહ� ક� 

સીલ સાથ�ેુ ં લખાણ મળે, ક� �મા ં તનેો મકસદ �હ�ર 

થતો હોય, અન ે એ ખાતી હોય ક� વિસયત માટ� જ એ 

લખાણ લખ�ેુ ંહ� ુ,ં તો ત ે�જુબ વતર�ુ ંવા�જબ છે. પણ 
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જો એ ખબર હોય ક� એ લખાણ તનેી �રુાદ વિસયત ન 

હતી, બલક� માત અ�કુ બાબતો ટાકં� હતી ક� �ના ઉપરથી 

આગળ જતા ં વિસયત કરવાનો હતો, તો એ લખાણ 

વિસયત માટ� કાફ� નથી. 

મસઅલદ ર૭૦૬ :  વિસયત  કરનાર બાલીગ, 

આક�લ હોવો જોઈએ, અન ે સફ�હ ક� મજ�રૂ ન હોવો 

જોઈએ. નાબાલીગ બચચાની વિસયત સહ�હ નથી, િસવાય 

એ ક� એની ઉમર દસ વષરની હોય અને એણ ે પોતાના 

નજદ�કના સગાઓં માટ� અથવા ધમારદા માટ� વિસયત 

કર� હોય. ઉપરોકત બે સજંોગોમા ં તનેી વિસયત સહ�હ 
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ગણાશ.ે 

 તો જો એની વિસયત નઝદ�કના સગાઓં માટ� ન 

હોય, અથવા એ બાળકની ઉમર, દાખલા તર�ક�, સાત 

વષરની હોય, અન ેએ વિસયત કર� ક� એના માલનો થોડોક 

ભાગ ફલાણાને આપવામા ંઆવે, તો એ વિસયતને અમલી 

સવ�પ આપવામા ં ઈશકાલ રહ�શ.ે અન ે બનં ે સજંોગમા ં

એહતીયાતની �રૂો ખયાલ રાખવો જોઈએ. અન ે જો 

વિસયત કરનાર સફ�હ હોય, તો એ પણ પોતાના માલ 

બારામા ંવિસયત કર�, તો એ મોઅતબર નથી, િસવાય ક� 

બી� એવી બાબતસર વિસયત કર�, �મક�, એના મરણ 
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પછ� મયયત માટ� સામાનય ર�ત ે � િવધીઓ કરવામા ં

આવ ેછે,ત ેમાટ� વિસયત કર�, તો એ મોતબર ગણાશે. 

મસઅલદ ર૭૦૭ :  �  શખસ ે �ણી જોઈને 

પોતાને ઘાયલ કય� હયો, અથવા ઝરે પી� ુહોય, ક� �ને 

પ�રણામ ેયક�ન ક� �મુાન થાય ક� એ કામ �તૃ� ુપામવા 

માટ� બ�વી લાવયો હતો. અગર એ વિસયત કર� ક� એનો 

માલ ફલાણી ર�ત ેવાપરવામા ંઆવે, અને ત ેબાદ તરતજ 

મર� �ય, તો તનેી વિસયત સહ�હ નથી.  

મસઅલદ ર૭૦૮ :  અગર  ઈનસાન વિસયત કર� 

ક� તનેા માલનો અ�કુ ભાગ ફલાણાની િમલક�યયત થશ ે
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અન ે�ના હકમા ંએ વિસયત થઈ હોય, ત ેએ મ�ૂંર રાખે, 

અગરચ ે એણ ે વિસયત કરનારની �જટદગીમા ં એ મ�ૂંર� 

આપી હોય, તો એ વિસયત કરનારના મરણ પછ� એ 

શખસ જણાવલે માલનો મા�લક બનશ.ે 

મસઅલદ ર૭૦૯ :  જયાર�  ઈનસાન પોતામા ં

�તૃ�નુા �ચહો �ુએ, તયાર� એની ફરજ છે ક� તરતજ તનેી 

પાસ ે રહ�લી અમાનતો મા�લકો �ધુી પરત પહ�ચાડ�, યા 

તો એમને તમેની ખબર આપ ે �ની િવગતો મસઅલા 

ર૩પ૧ મા ંજણાવી ��ૂા છ�એ. અન ેઅગર તનેા ઉપર 

લોકો�ુ ં લ�ેુ ં હોય �ની અદાયગીનો સમય પાક� ગયો 
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હોય, અન ે લણેદાર પણ તકાજો કર� રહો હોય, તો તે 

કરજ અદા કર�લય.ે અગર પોત ેએ કરજ ભરાપાઈ ન કર� 

શક�, અથવા અદાયગીનો સમય હ� પા�ો ન હોય, 

અથવા લણેદાર� કોઈ તકાજો ન કય� હોય, તો એવી 

વયવસથા કર� ક� �થી એન ેઈ�તમનાન થાય ક� તનેા મર� 

જવા પછ� તનેા ઉપર�ુ ંલ�ેુ ંલણેદારોને અદા થશ.ે �મક�, 

એના ઉપર�ુ ં� લ�ેુ ંહોય તનેી કોઈન ેખબર ન હોય, તો 

એ માટ� વિસયત કર� તનેા સારીઓ રાખ.ે  

મસઅલદ ર૭૧૦ :  �  શખસ પોતામા ં �તૃ�નુા 

�ચહો �ુએ, તનેા ઉપર જો ્મુસ, ઝકાત અન ે રદે 
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મઝાલીમ�ુ ંલ�ેુ ંહોય, અન ેતરત તનેી અદાયગી ન કર� 

શક�, તો જો એ પોતાના માલ વારસા �પે �કૂ� જતો હોય, 

યા એન ે�મુાન હોય ક� કોઈ એના વતી એનો કરજો અદા 

કર� આપશ,ે તો ફરજ એ છે ક� એ માટ� વિસયત કર�. એવી 

જ ર�ત ેજો તનેા ઉપર વા�જબ હજ રહ� ગઈ હોય, તો તે 

�ુકમ લા� ુપડશે. 

 પણ અગર કોઈ શખસ શર�અતના િન�કુત હકકો 

તરતજ અદા કર� શકતો હોય, તો વા�જબ છે ક� તરતજ 

અદા કર�, અગરચ ેપોતાના �તૃ�નુા �ચનહો ન જોતો હોય; 

મસઅલદ ર૭૧૧ :  �  શખસ પોતાના �તૃ�નુા 
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�ચહો �ુએ, તનેા ઉપર જો કઝા નમાઝો અન ેરોઝા હોય, 

તો તનેી ફરજ છે ક� વિસયત કર� ક� એના માલમાથંી 

મહ�નતા�ુ ંઆપી ન ેકોઈ ને ત ેઅદા કરવા માટ� રોકવામા ં

આવ.ે બલક� જો એની પાસ ેમાલ ન હોય, પણ એન ેએવો 

�મુાન હોય ક� કોઈ મહ�નતાણા વગર એની કઝા નમાઝો 

રોઝાન ે ��મ આપશે, તો પણ વા�જબ છે ક� ત ે માટ� 

વિસયત કર�. 

 પણ જો કોઈ એવો શખસ હોય, �મક� એનો મોટો 

�દકરો હોય, અન ેએન ેખબર હોય ક� �ણ થઈ જતા ંતનેી 

કઝાઓ અદા કર� આપશે, તો માત �ણ આપ�ુ ં કાફ� 
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રહ�શ.ે અન ેવિસયત કરવી લા�ઝમ નહ� થાય. 

મસઅલદ ર૭૧ર :  �  શખસ પોતાના �તૃ�નુા 

�ચહો �ુએ, તો તનેી પાસ ે એવો માલ હોય, અથવા એ 

માલન ે એવા સથળે �પાવી રાખયો હોય, ક� �ની �ણ 

વારસદારોન ે ન હોય, અન ે એ �ણ ન હોવાન ે કારણે 

એમનો હકક બરબાદ થતો હોય, તો જ�ર� છે ક� 

વારસદારોન ે�ણ કર�. અન ેસગીર વયની અવલાદ માટ� 

જ�ર� નથી ક� કોઈ સરપરસત આ માલની સભંાળ રાખનાર 

ન�� કર�, પણ જો તમે ન કરવાથી એમનો માલ બરબાદ 

થઈ જવાનો ભય હોય, યા એ માલ આપો આપ બગડ� 
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જવાની બીક હોય, તો પછ� િવ�ા� ુ શખસની િનમ�ુકં 

કરવી જોઈએ. 

મસઅલદ ર૭૧૩ :  વિસયતનામાનો  વહ�વટ 

કતાર માટ� જ�ર� છે ક� આક�લ હોય, અન ેવિસયત કરનાર 

માટ�, તમેજ એહતીયાતની �એ, બી� ઓની નજર� િવ�ાસ 

પાત હોય. �સુલમાન મરનારનો વહ�વટ કતાર �સુલમાન 

હોવો જ�ર� છે, અન ેએકલા ના બાલીગ બચચાન ેકર�લી 

વિસયત એહતીયાતની �એ સહ�હ નહ� ગણાય. અગર 

વિસયત કરનારનો ઈરાદો હોય ક� એ વલીની ર� વગર 

સગીર વયમા ંમાલનો વપરાશ ક� વહ�વટ કર�. પણ જો 
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મરનારનો ઈરાદો હોય ક� એ બાલીગ થઈ ગયા  બાદ 

અથવા વલીની સમંિંત મળેવીને વહ�વટ કર�, તો તમેા ં

ઈશકાલ નથી. 

મસઅલદ ર૭૧૪ : અગર મરનાર એક થી વ� ુ

વહ�વટ કતારઓન ેનીમે, અન ેર� આપ ેક� દર�ક અલગ 

રહ�ન ેવિસયત પમાણે અમલ કર�, તો જ�ર� નથી ક� તઓે 

એક બી�ની સમંિંત મળેવે પણ જો એવી ર� મરનાર� ન 

આપી હોય, અથવા બનંનેે સાથ ે રહ�ન ે વસીયત �જુબ 

અમલ કરવા�ુ ંક�ુ ંહોય, અથવા કાઈં ન ક�ુ ંહોય, તો 

પછ� એક બી�ની સલાહ લઈન ેવતર�ુ ંજોઈશ.ે 
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 પણ જો વહ�વટ કતારઓ એક બી� ની સાથે 

રહ�ન ેવિસયત પમાણે અમલ કરવા તયૈાર ન હોય અન ે

એમના વચચ ે િવચારોનો �મુળે ન થવા માટ� કોઈ શરઈ 

કારણ ન હોય, તો હા�કમ ેશરઅ તમેન ેમજ�રૂ કર� શકશ,ે 

અન ે જો તઓે હા�કમ ે શરઅની ફરમાબરદાર� ન કર�, 

અથવા જો િવચારોનો �મુળે એટલા માટ� ન થતો હોય ક� 

દર�કન ેશરઈ �કાવટ હોય, તો પછ� હાક�મ ેશરઅ તમેાથંી 

એકન ેબરતરફ કર� બી�ન ેન�� કર� શકશ.ે 

મસઅલદ ર૭૧પ :  અગર  ઈનસાન પોતાની 

વિસયત પાછ� ખ�ચી લીએ, �મક� પહ�લા ક�ુ ંહોય ક� એના 
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માલનો તીજો ભાગ ફલાણાને અપાય, અન ેપછ� કહ� ક� ન 

આપવામા ંઆવે, તો વિસયત બાિતલ થઈ જશ.ે અન ેજો 

વિસયત બદલી નાખ,ે �મક�, પહ�લા કોઈન ે પોતાની 

અવલાદ માટ� વહ�વટકતાર નીમયો હોય, અન ેપછ� બી� 

કોઈન ેિનમ�ુકં કર�, તો પહ�લી વિસયત બાિતલ થશ,ે અન ે

બી� વિસયત �જુબ અમલ કરવો જોઈએ. 

મસઅલદ ર૭૧૬ : અગર કોઈ શખસ એ�ુ ંકામ 

કર� ક� �થી સા�બત થાય ક� એણ ેપોતાની વિસયત પાછ� 

ખ�ચી લીધી છે, �મક�, પહ�લા ંકોઈ મકાન માટ� વિસયત 

કર� હોય ક� ફલાણાન ે અપાય, એ પછ� એજ મકાનને 
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વહ�ચી નાખે, અથવા પોતાની આગલી વિસયત યાદ હોવા 

છતા,ં બી� ને વક�લ નીમ ેક� એ મકાન વહ�ચી આપે, તો 

વિસયત બાિતલ થઈ જશ.ે 

મસઅલદ ર૭૧૭ :  અગર  કોઈ શખસ ે વિસયત 

કર� હોય ક� ફલાણી વસ� ુ કોઈન ેઆપવામા ંઆવે, અને 

તયાર પછ� વિસયત કર� ક� એ જ વસ�મુાથંી અડધો ભાગ 

બી�ન ે અપાય, તો એ વસ�નુા બ ે ભાગ કરવા પડશ,ે 

અન ેદર�કન ેતમેાથંી એક ભાગ અપાશ.ે 

મસઅલદ ર૭૧૮ :  અગર  કોઈ શખસ એ 

બીમાર�મા ં ક� �મા ં એ�ુ ં �તૃ� ુ થાય, પોતાના માલમાથંી 
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અ�કુ ભાગ કોઈને અપરણ કર�, અન ેસાથ ેવિસયત કર� ક� 

મર� જવા પછ� અ�કુ ભાગ બી�ન ેપણ આપવામા ંઆવે, 

તો જો તનેા માલનો તીજો ભાગ �ન ે‘��ુસુ’ કહ�વાય છે, 

એ બ ે બરીસો માટ� કાફ� ન હોય, અન ે વાર�સો પણ 

�લુસથી વ� ુઆપવા માટ� ર�મદં ન હોય, તો � પહ�લી 

બરીસ કર� હતી ત ે �લુસમાથંી કાઢ�ને પહ�લા શખસન ે

અપાશ,ે અન ે તમેા ં � કાઈં બાક� રહ�, તમેાથંી બી� 

વિસયત �જુબ અમલ થશ.ે 

મસઅલદ ર૭૧૯ :  અગર  કોઈ શખસ વિસયત 

કર� તનેા મલનો તીજો ભાગ વહ�ચવામા ંન આવ,ે બલક� 
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તનેી આવક ફલાણા કામ માટ� ઉપયોગમા ંલવેાય, તો તે 

પમાણ ેઅમલ કર�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ર૭ર૦ : � બીમાર�મા ંઈનસાન મરણ 

પામે, એ હાલત ેજો કહ� ક� તનેા ઉપર કોઈ�ુ ંલ�ેુ ંછે, અન ે

એના માટ� એવી બદ�મુાની થાય ક� વાર�સોના હકને 

�કુસાન પહ�ચાડવા માટ� એવી વિસયત કર� છે, તો � 

લ�ેુ ં એ મરનાર� િન�કુત ક�ુર હોય ત ે એના �લુસમાથંી 

અપાશ.ે પણ જો બદ�મુાની ન હોય, તો એ કરજ અદા 

કર�ુ ંજ�ર� થશ,ે તનેા અસલ માલમાથંી તનેી અદાયગી 

કરવી જોઈશ.ે 
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મસઅલદ ર૭ર૧ :  �  શખસ માટ� ઈનસાને 

વિસયત કર� હોય ક� તનેા માલમાથંી કાઈં આપવામા ં

આવે, ત ે શખસ માટ� જ�ર� નથી ક�  વિસયત સમયે 

હ�સતમા ંહોય. અગર દાખલા તર�ક�, એવી વિસયત કર� ક� 

અગર ફલાણી ઓરત હામલેા થાય અને બચચાન ે જનમ 

આપે, તો એ બચચાને મજ�ુર વસ� ુઆપવામા ંઆવે, તો 

જો એ બચ�ુ ંવિસયત કરનારના મર� જવા પછ� મવ�ુદ 

થાય તો લા�ઝમ છે ક� તને ે વિસયત �જુબ આપવામા ં

આવ.ે પણ જો મવ�ુદ ન થાય, અન ેવિસયત કરનારના 

ઈરાદામા ં એકથી વ� ુ મકસદનો ભાસ થાય, તો એના 
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મકસદથી � ન�કમા ં ન�ક કાય� હોય, ત ે માટ� એ 

વાપર� શકાશે, ન�હતર વાર�સોન ે હક રહ�શે ક� એ વસ� ુ

પોતાની વચચે તકસીમ કર� લીએ. 

 પણ અગર ઈનસાન એમ વિસયત કર� ક� તનેા 

માલનો અ�કુ ભાગ તનેા મર� ગયા બાદ ફલાણાની 

િમલકત ગણાશે, તો જો એ શખસ વિસયત કરનારના �તૃ� ુ

સમય ે હ�સતમા ં હોય તો વિસયત સહ�હ છે. ન�હતર 

બાિતલ ગણાશે, અન ેતનેા માટ� � વિસયત કર� હોય તે 

વારસો પોતાના વચચ ેતકસીમ કર� લશે.ે 

મસઅલદ ર૭રર : અગર ઈનસાનને મા�મૂ થાય 
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ક� ફલાણા શખસ ેતનેે પોતાનો વહ�વટકતાર બનાવયો છે, તો 

જો એ વિસયત કરનારન ે જણાવી દ�એ ક� એ વહ�વટ 

કરવા માટ� તયૈાર નથી, તો વિસયત કરનારના મર� જવા 

પછ� તનેા ઉપર વિસયત પમાણ ેઅમલ કર�ુ ંજ�ર� ન�હ 

થાય. પણ વિસયત કરનારના �જુર� જવા પહ�લા એ 

શખસન ેખબર ન હોય ક� એન ેવસી અથવા વહ�વટકતાર 

બનાવયો છે. અથવા ખબર હોય પણ એણ ેજણાવ�ુ ંન હોય 

ક� એ કાયર માટ� પોતે તયૈાર નથી, તો જો કોઈ તકલીફ ક� 

મશ�ત આડ� આવતી ન હોય, તો ત ે વિસયત �જુબ 

અમલ કર�ુ ંવા�જબ છે. એવીજ ર�તે વહ�વટકતારને 
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વિસયત કરનાર �જુર� જવા પહ�લા ં ખબર હોય, પણ 

એવા સજંોગ હોય ક� વિસયત કરનાર સખત બીમાર� યા 

કોઈ બી� �તરાય ન ે કારણ ે બી� કોઈને વહ�વટકતાર 

નીમી ન શકતો હોય, તો એહતીયાત છે ક� એ વિસયતને 

માનય રાખ.ે 

મસઅલદ ર૭ર૩ :  અગર  વિસયત કરનાર 

�જુર� �ય, તો વહ�વટકતાર પોત ે અલગ રહ� બી� 

કોઈન ે વહ�વટકતાર ન�હ નીમી શક�. પણ જો એને �ણ 

હોય ક� વિસયત કરનારનો ઈરાદો એ ન હતો ક� પોત ેઉભા 

રહ�ન ેકાય� ��મ આપે, બલક� એ મર�મૂનો ઈરાદો માત 
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એ હતો ક� કાય� ��મ પામે, તો એવા સજંોગમા ં

મદદનીશ તર�ક� બી�ન ેપોતાનો વક�લ નીમી શકશ.ે 

મસઅલદ ર૭ર૪ :  અગર  મરનાર બે 

વહ�વટકતારઓન ેસાથ ેનીમે, અન ેતમેા ંએક �જુર� �ય, 

યા દ�વાનો ક� કા�ફર થઈ �ય, તો હાક�મ ેશરઅ એની 

જગયાએ બી�ન ેન�� કરશે. અન ેજો બનં ે�જુર� �ય, 

યા દ�વાના ક� કા�ફર થઈ �ય, તો હાક�મ ેશરઅ બી� 

બને ે નીમશ.ે પણ જો એક જ શખસ વિસયત �જુબ 

વહ�વટ કરવાન ેશ�કતશાળ� હોય તો બ ેજણ�ુ ંહો�ુ ંજ�ર� 

નથી. 
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મસઅલદ ર૭રપ :  અગર  વહ�વટકતાર પોતે 

એકલો, યા વક�લ ક� પગારદાર મારફત ેમર�મૂના કાય�ને 

��મ ન આપી શકતો હોય, તો હાક�મે શરઅ તનેી મદદ 

માટ� બી�ની િનમ�ુકં કરશ.ે 

મસઅલદ ર૭ર૬ :  અગર  મરનારના માલનો 

અ�કુ ભાગ વહ�વટકતારના હાથ ે બરબાદ ક� �મુ થઈ 

�ય, તો જો વહ�વટકતારએ તનેી �હફાઝતમા ંકચાશ રાખી 

હોય, યા હદ વટાવી ગયો હોય, �મક�, મર�મૂે ક�ુ ંહોય ક� 

ફલાણો �હસસો ફલાણા શહ�રના ફક�રોમા ં તકસીમ થાય, 

અન ેતને ેબદલ ેએ કોઈ બી� શહ�રમા ંમાલ લઈ �ય, 
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અન ે રસતામા ં એ માલ બરબાદ થઈ �ય, તો 

વહ�વટકતાર જોખમદાર ગણાશ.ે પણ જો કચાશ ન રાખી 

હોય, યા હદ ઓળંગી ન હોય, તો એ �મીન નથી. 

મસઅલદ ર૭ર૭ :  અગર  મરનાર કોઈને 

વહ�વટકતાર નીમીન ેકહ� ક� તનેા મર� જવા બાદ ફલાણો 

શખસ વહ�વટકતાર થશે, તો પહ�લા વહ�વટકતારના મર� 

જવા બાદ બી�એ કામ સભંાળ�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ર૭ર૮ : અગર મરનાર ઉપર વા�જબ 

હજ રહ� ગઈ હોય, અથવા લ�ેુ,ં યા શરઈ હકો (્મુસ, 

ઝકાત, રદે મઝાલીમ) બાક� હોય, ક� �ન ે અદા કર�ુ ં
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વા�જબ છે, તો એ મરનારના અસલ માલમાથંી દ�વાશે, 

અગરચ ેમરનાર� ત ેમાટ� વિસયત ન કર� હોય. 

મસઅલદ ર૭ર૯ :  અગર  મરનારના માલમાથંી 

વા�જબ હજ, અન ે�ુ�ુક, �મક� ્મુસ, ઝકાત રદે મઝાલીમ 

વીગેર� અદા કયાર બાદ કાઈં વધારો રહ�, તો અગર એણ ે

પોતાના તી� ભાગ અથવા એમાથંી અ�કુ ભાગ  માટ� 

વિસયત કર� હોય ક� ફલાણા કા� વપરાય, તો એ �જુબ 

અમલ થવો જોઈએ. અન ેજો એણ ેવિસયત ન કર� હોય, 

તો એ વધારો વારસદારોનો માલ ગણાશે. 

મસઅલદ ર૭૩૦ :  અગર  મરનાર કાઈં ખચર 
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માટ� વિસયત કર� ગયો હોય, અન ેત ેએના તી� ભાગથી 

વધાર� હોય, તો વધારામા ં કર�લ વિસયત�ુ ં સહ�હ હો�ુ ં

વારસદારોની ર� ઉપર આધાર રાખ ે છે. અન ેએ માત 

ર�મદં� કાફ� નથી, બલક� વારસદારો ઝબાનથી ઉચચાર� ક� 

રા� છે, યા એ�ુ ં કાયર ��મ આપે ક� �થી એમનો 

રા�પો સા�બત થાય. અને જો વિસયત બાદ એક �દુત 

વીતી ગયા પછ� ર� આપ ેતો પણ સહ�હ છે. અન ેજો 

અ�કુ વાર�સો સમંતં થાય તો ફકત સમંતં થયલેા 

વાર�સોના હ�સસામા ંએ વિસયત સહ�હ ગણાશે; અન ેતે 

�જુબ અમલ થશ.ે 
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મસઅલદ ર૭૩૧ : અગર મરનાર� પોતાના તી� 

ભાગ કરતા વધાર� વિસયત કર� હોય, અન ેવારસદારોએ 

તનેી હયાતીમા ંએ માટ� ર� આપી દ�ધી હોય, તો એના 

મર� જવા પછ� વારસદારો આપલેી ર�થી ફર� ન�હ જઈ 

શક�. 

મસઅલદ ર૭૩ર :  અગર  કોઈ શખસ વિસયત 

કર� ક� એના તી� ભાગમાથંી  ્મુસ, ઝકાત અથવા 

બી�ઓના લણેા ંભરાય, અન ેતનેી કઝા નમાઝો, રોઝા 

માટ� પગારદાર રોકવામા ં આવે, અન ે અ�કુ �સુતહબ 

કાય�, �મક� ફક�રોન ેજમાડ�ુ ંવીગેર� ��મ અપાય, તો 
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સૌથી પથમ એ તી� ભાગમાથંી  કરજ ભરવામા ંઆવશે. 

ત ેબાદ જો વધારો રહ� તો તનેી કઝા નમાઝો, રોઝા માટ� 

પગારદાર રોકવામા ંઆવશે. અન ેજો હ� વધારો રહ�વા 

પામે, તો િન�કુત કર�લા �સુતહબ કાય�મા ં એ વપરાશ.ે 

અગર તી� ભાગમાથંી ફકત કરજની ભરપાઈ થઈ શકતી 

હોય,અન ે વાર�સો રા� ન હોય ક� �લુસમાથંી વ� ુ

વપરાય, તો એવા સજંોગમા ં કઝા નમાઝો, રોઝા તમેજ 

�સુતહબ કાયર માટ�ની વિસયત બાિતલ થઈ જશ.ે 

મસઅલદ ર૭૩૩ :  અગર  કોઈ શખસ પોતા 

ઉપર લણેાનંી અદાયગી કઝા નમાઝ, રોઝા માટ� કોઈને 
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મહ�નતા�ુ ં આપીન ે રોકવા, અન ે તનેા માટ� િન�કુત 

�સુતહબ કાય�ને ��મ આપવા માટ� વિસયત કર�, પણ 

ઉલલખે ન કર� ક� એ ખચર તી� ભાગમાથંી  અપાય, તો 

તનેા ઉપર � રહ� ગય�ેુ ંલ�ેુ ંછે, ત ેતનેા �રૂા માલમાથંી 

દ�વાશ.ે અન ે જો કાઈં વધે તો તનેો તીજો ભાગ કઝા 

નમાઝ રોઝાની અદાયગી અન ે િન�કુત �સુતહબ કાય� 

માટ� વપરાશ.ે અન ેજો એ તીજો ભાગ કાફ� ન હોય, તો 

જો વાર�સો ર� આપે, તો એ વિસયત �જુબ અમલ કર�ુ ં

જોઈએ. જો ર� ન આપે તો કઝા નમાઝ, રોઝા માટ� એ 

તી� ભાગમાથંી અપાય. અન ેત ેબાદ � કાઈં વધ ેતનેો 
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િન�કુત �સુતહબ કામો માટ� ઉપયોગ થાય. 

મસઅલદ ર૭૩૪ :  અગર  કોઈ શખસ દાવો કર� 

ક� મરનાર� વિસયત કર� હતી ક� ફલાણી રકમ તનેે 

આપવામા ંઆવે, તો નીચ ેજણાવલે સજંોગોમા ંએ રકમ 

તને ે�પુરત કરવી જોઈએ : 

(૧) અગર બે આ�દલ ��ુષો તનેા કથનન ે ટ�કો 

આપે; 

(ર) અથવા પોતે કસમ ખાય, અન ે સાથ ે એક 

આ�દલ ��ુષ, તનેા કથનન ેટ�કો આપે,  

(૩) અથવા એક આ�દલ ��ુષ અન ેબે આ�દલ 
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�ીઓ અથવા ચાર આદ�લ �ીઓ તનેી વાત 

ઉપર સારી �રુ�, પણ જો એક આ�દલ �ી સારી 

�રુ�, તો તનેે એ રકમનો ચોથો ભાગ મળશે; બ ે

�ીઓ સારી �રૂ�, તો અડધો ભાગ; તણ સારી 

�રૂ� તો પોણો ભાગ આપ�ુ ંજોઈએ. 

 એવી ર�ત ે જો બે કા�ફર અહલ ે �કતાબ ક� � 

પોતાના ધમર �જુબ આ�દલ ગણાતા હોય, સારી �રૂ� તો 

તને ેદાવા �જુબ રકમ આવી જોઈએ, પણ તમેા ંશરત એ 

છે ક� મરનાર વિસયત કરવા માટ� લાચાર થયો તયાર� તે 

સમય ેકોઈ �સુલમાન આ�દલ �ી ક� ��ુષ હાજર ન હતો. 
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મસઅલદ ર૭૩પ : અગર કોઈ શખસ મરનારનો 

વસી, વહ�વટકતાર હોવાનો દાવો કર�, ક� �થી મયયતના 

માલ�ુ ંવહ�વટ કર� શક�, અથવા કહ� ક� મરનાર� તને ેતનેા 

સગીરવય બચચાઓનો સરપરસત નીમયો હતો, તો અગર 

બ ે આ�દલ ��ુષો તનેી એ વાતન ે ટ�કો આપ ે તો માનય 

રહ�શ.ે 

મસઅલદ ર૭૩૬ :  અગર  ઈનસાન વિસયત કર� 

ક� તનેા માલમાથંી અ�કુ વસ� ુફલાણા શખસ માટ� છે, અને 

એ શખસ ક�લૂ કયાર પહ�લા ંયા રદ કયાર પહ�લા �જુર� 

�ય, તો જયા ં�ધુી તનેા વાર�સોએ વિસયત રદ ન કર� 
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હોય તયા ં�ધુી તનેો સવીકાર કર� શકશ.ે પણ આ �ુકમ એ 

સજંોગોમા ંછે ક� વિસયત કરનાર� પોતાની વિસયત પાછ� 

ખ�ચી ન  લીધી હોય, ન�હતર એ ચીજ ઉપર તમેનો કોઈ 

હક ન�હ રહ�. 
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વારસાના એહકામ 

મસઅલદ ર૭૩૭ :  �  લોકો �ુ�ંુબી સબંધંને 

આધાર� વારસો પામ ેછે, તનેા તર તબ�ાઓ છે: 

પ��લા તબ�ામા ં મા, બાપ અન ે મરનારની 

અવલાદ છે. અન ે જો અવલાદ ન હોય, તો 

અવલાદની અવલાદ, �મ �મ વશં આગળ 

વધતો રહ�, એમા ં� મરનારની વ� ુન�ક હશ ેતે 

વારસો પામશે, અન ે જયા ં �ધુી આ તબકકામા ં

એક વય�કત પણ મો�ૂદ હોય, બી� 

તબ�ાવાળાઓન ેકોઈ વારસો ન�હ મળે. 
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હી� તબ�ામા ંદાદા, દાદ�, ભાઈ અન ેબહ�ન છે. 

અન ે ભાઈ ક� બહ�ન મો�ૂદ ન હોય, તો તમેની 

અવલાદમા ં � મયયતથી વ� ુ ન�ક હોય તે 

વારસો પામશે. અન ે જયા ં �ધુી આ તબકકામા ં

એક વય�કત પણ મો�ૂદ હશે. તી� તબકકામા ં

વારસો ન�હ પહ�ચ.ે 

તી� તબ�ામા ંકાકા, ફઈ, મામા અન ેમાસી તથા 

તમેની અવલાદ છે. અન ે જયા ં �ધુી કાકાઓ, 

ફઈઓ, મામાઓ અન ે માસીઓમા ં એક પણ 

વય�કત મો�ૂદ હશ,ે તયા ં�ધુી તમેની અવલાદને 
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વારસો ન�હ મળે. 

 પણ જો મરનારનો એવો કાકો હોય ક� � એના 

બાપનો ઓરમાન ભાઈ હોય,(એટલ ેક� બાપ એક પણ મા 

�ુદ� હોય) અને સાથે તનેા સગા કાકાનો દ�કરો મો�ૂદ 

હોય, તો વારસો એ સગા ભતી�ન ેમળશે, પણ ઓરમાન 

કાકાન ે ન�હ મળે. પણ જો એકથી વ� ુ કાકાઓ અથવા 

ભતી�ઓ હોય, અથવા જો મરનારની પતની હયાત હોય, 

તો આ �ુકમ ઈશકાલથી ખાલી નથી. 

મસઅલદ ર૭૩૮ : અગર ્દુ મરનારના કાકા, 

ફઈ, મામા, માસી યા તમેના દ�કરા, પૌતા ક� પરપૌતા 
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મો�ૂદ ન હોય, તો પછ� મરનારના મા બાપના કાકા, ફઈ, 

મામા, માસી વારસો પામશે, અન ે જો તમેાથંી કોઈ ન 

હોય, તો તમેની અવલાદને વારસો મળશ ે અન ે જો 

તમેાથંી પણ કોઈ ન હોય, તો મરનારના દાદા, દાદ�ના 

કાકા, ફઈ, મામા, માસીન ેવારસો મળશે, અન ેજો તઓે 

પણ ન હોય, તો તમેની અવલાદન ે વારસો આપવામા ં

આવશ.ે 

મસઅલદ ર૭૩૯ :  પિત  પતની એક બી�નો 

વારસો પામશે, પણ તનેી િવગત હવ ે પછ� આપવામા ં

આવશ.ે 
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પહ�લા તબકકાનો વારસો 

મસઅલદ ર૭૪૦ :  અગર  પહ�લા તબ�ામાથંી 

મરનારનો માત એક જ વાર�સ હોય, �મક� મા અથવા 

બાપ, અથવા એક દ�કરો યા એક દ�કર� હોય, તો 

મયયતનો �રૂો માલ એન ેમળશે; અન ેજો દ�કરાઓ અન ે

દ�કર�ઓ હોય, તો બ ેવચચે એવી ર�ત ેતકસીમ કરવામા ં

આવશ ેક� દર�ક �દકરાન ેબ ેભાગ અન ેદર�ક દ�કર�ન ેએક 

ભાગ મળશ.ે 

મસઅલદ ર૭૪૧ :  અગર  મયયતના વાર�સોમા ં

ફકત તનેા ંમા બાપ હોય, તો માલના તણ ભાગ કરવામા ં
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આવશે, �માથંી બે ભાગ બાપન ે અન ે એક ભાગ માને 

મળશ.ે પણ જો મયયતના બ ેભાઈઓ અન ેચાર બહ�નો 

મો�ૂદ હોય, યા એક ભાઈ અન ેબ ેબહ�નો હોય, ક� � સવ� 

��ુસલમ, આઝાદ અન ેએક બાપથી હોય, એટલ ેક� એમનો 

બાપ અને મયયતનો બાપ એક હોય, ચાહ� મા એક હોય ક� 

ન હોય, તો જોક� મયયતના મા બાપ મો�ૂદ હોવાથી 

એમન ેકોઈ વારસો ન�હ મળે, પણ એમના હોવાના કારણે 

માન ે મયયતના માલનો છઠો ભાગ મળશે, અન ે બાક� 

બાપન ેઆપવામા ંઆવશ.ે 

મસઅલદ ર૭૪ર :  અગર  મયયતના વાર�સોમા ં
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ફકત મા બાપ અન ે એક દ�કર� હોય, તો ઉપરોકત 

મસઅલામા ંજણાવલે શરતો �જુબ મયયતના બ ેભાઈઓ 

અન ેચાર બહ�નો અથવા એક ભાઈ અન ેબ ેબહ�નો મો�ૂદ 

ન હોય, તો માલના પાચં ભાગ થશ.ે એમાથંી મા અન ે

બાપને અક�ક ભાગ અપાશે, અન ે તણ ભાગ દ�કર�ને 

મળશ.ે 

 પણ જો ઉપરોકત શરતો સાથે તનેો ભાઈ અન ેબે 

બહ�નો, અથવા બ ેભાઈઓ અન ેચાર બહ�નો મો�ૂદ હોય, 

તો પણ માલના પાચં ભાગલા પાડવામા ં આવશે, અન ે

એમ�ુ ંહો�ુ ંકોઈ અસર નહ� ધરાવ.ે 
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 અલબ�, મશ�રૂ છે ક� આવા સજંોગમા ંમાલના છ 

ભાગ થાય, �મા ં મા અને બાપ, દર�ક એક ભાગ લશે,ે 

અન ે બાક� ભાગોમાથંી ૩ ભાગ દ�કર�ને મળશે. છેલલે 

બાક� રહ�લા ભાગના ફર� ચાર ભાગલા પાડ� એક ભાગ 

બાપન ે અન ે તણ દ�કર�ને મળશ.ે પ�રણામ ે મયયતના 

માલના ર૪ ભાગ થશે, �માથંી ૧પ દ�કર�ન,ે પાચં બાપને 

અન ેચાર માને મળશે. પણ કારણ ક� આ કોલ ઈશકાલથી 

ખાલી નથી, એટલ ેમાના પાચંમા ંઅને છઠા ભાગ વચચે � 

ફ�ર થશ ેતમેા ંએહતીયાત તકર ન કરવામા ંઆવ.ે 

મસઅલદ ર૭૪૩ :  અગર  મયયતના વાર�સોમા ં
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મા બાપ અન ે એક દ�કરો હોય તો માલના છ ભાગ 

કરવામા ં આવશે, �માથંી મા અન ે બાપ દર�કન ે એક�ક 

ભાગ મળશે, અન ેબાક�ના ચાર ભાગ દ�કરાને જશ.ે અને 

અગર એકથી વ� ુદ�કરાઓ અથવા દ�કર�ઓ હોય, તો એ 

ચાર ભાગોની પોતા વચચે સરખ ે ભાગે વહ�ચણી કરશ.ે 

અન ેજો દ�કરાઓ તમેજ દ�કર�ઓ સાથ ેહોય તો એ ચાર 

ભાગ તકસીમ કરતી વળેા દર�ક દ�કરાન ે દ�કર� કરતા ં

બમ�ુ ંમળશે. 

મસઅલદ ર૭૪૪ :  અગર  મયયતના વાર�સોમા ં

માત બાપ, યા મા, અન ે એક અથવા એકથી વ� ુ
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દ�કરાઓ હોય, તો માલના ૬ ભાગ થશ,ે � એક ભાગ 

બાપ અથવા મા, � હોય તનેે અપાશે, અન ેબાક�ના પાચં 

ભાગ દ�કરાન ેમળશ.ે જો એકથી વ� ુદ�કરાઓ હોય તો 

તઓેએ પાચં ભાગોની પોતા વચચ ેસરખ ેભાગે વહ�ચણી 

કરશ.ે 

મસઅલદ ર૭૪પ :  અગર  મયયતના વાર�સોમા ં

ફકત બાપ, અથવા મા, અન ે દ�કરા દ�કર� હોય, તો 

માલના છ ભાગ કર� એક ભાગ મા અથવા બાપન ે

આપવામા ં આવશ ે અને બાક�ના ભાગોને એવી ર�તે 

તકસીમ કરવામા ંઆવશ ેક� �થી દર�ક દ�કરાન ેબ ેભાગ 
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અન ેદ�કર�ન ેએક ભાગ મળશ.ે 

મસઅલદ ર૭૪૬ :  અગર  મયયતના વાર�સોમા ં

ફકત બાપ યા મા, અન ેએક દ�કર� હોય, તો માલના ચાર 

ભાગ થશે; એક ભાગ બાપ અથવા મા, � હોય, તનેે 

અપાશ,ે અન ેબાક� દ�કર�ન ેમળશ.ે 

મસઅલદ ર૭૪૭ :  અગર  મયયતના વાર�સોમા ં

બાપ અથવા મા, અન ે એકથી વ� ુ દ�કર�ઓ હોય, તો 

માલના પાચં ભાગ કર� એક ભાગ મા અથવા બાપ, � 

હોય, તને ેમળશે, અન ેચાર ભાગો દ�કર�ઓ વચચ ેસરખ ે

ભાગે તકસીમ કરવામા ંઆવશ.ે 
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મસઅલદ ર૭૪૮ :  અગર  મરનારની કોઈ 

અવલાદ ન હોય, તો દ�કરાની અવલાદ, અગરચ ેદ�કર� 

હોય, મયયતના દ�કરા �ટલો ભાગ મળેવશે, અન ે

દ�કર�ની અવલાદ, અગરચ ેદ�કરો હોય, મયયતની દ�કર� 

�ટલો ભાગ પામશ.ે દાખલા તર�ક� તનેો એક દોહ�તો હોય 

અન ે એક પૌતી હોય, તો માલના તણ ભાગો કર� એક 

ભાગ દોહ�તાને અન ેબ ેભાગ પૌતીન ેઆપવામા ંઆવશ.ે 
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બી� તબ�ાનો વારસો 

મસઅલદ ર૭૪૯ :  આ  તબ�ામા ં � વારસો 

મળેવ ેછે, ત ેદાદા, દાદ�, ભાઈ અન ેબહ�ન છે. અન ેઅગર 

ભાઈ બહ�ન મો�ૂદ ન હોય, તો તમેની અવલાદ વારસો 

પામશ.ે 

મસઅલદ ર૭પ૦ :  અગર મયયતના વાર�સોમાં 

ફકત એક જ ભાઈ અથવા એક જ બહ�ન હોય, તો �રૂો 

માલ તને ેમળશે. અન ેજો એકથી વ� ુફકત સગા ભાઈઓ 

અથવા ફકત સગી બહ�ન હોય, તો માલ તમેના વચચે 

સરખ ેભગે તકસીમ થશે. જો સગા ંભાઈઓ અન ેબહ�નો 
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બનં ે હોય, તો દર�ક ભાઈને બ ેભાગ અને દર�ક બહ�નને 

એક ભાગ મળશ.ે દાખલા તર�ક� જો વાર�સોમા ંબે ભાઈઓ 

અન ેએક બહ�ન હોય,તો માલના પાચં ભાગ થશે, �માથંી 

દર�ક ભાઈન ેબ,ે અન ેબહ�નન ેએક ભાગ મળશ.ે 

મસઅલદ ર૭પ૧ : � સજંોગમા ંમયયતના સગા ં

ભાઈ બહ�નો મો�ૂદ હોય. એ સજંોગોમા ં સાવકા ભાઈ 

બહ�નો, ક� �મની મા �ુદ� હોય, વારસો નહ� પામ.ે પણ 

જો સગા ંભાઈ બહ�નો ન હોય, અન ેમાત એક ઓરમાન 

ભાઈ ક� બહ�ન હોય(મતલબ ક� એક જ બાપથી ર�શતો 

હોય) તો �રૂો માલ એન ે મળશ.ે જો એકથી વ� ુફકત 
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ઓરમાન ભાઈઓ હોય, યા ફકત ઓરમાન બહ�નો હોય, 

તો તઓે પોતાના વચચ ે માલન ે સરખ ે ભાગે તકસીમ 

કરશ,ે પણ જો ઓરમાન ભાઈ બહ�નો સાથે હોય, તો દર�ક 

ભાઈન ેબ ેઅન ેદર�ક બહ�નન ેએક ભાગ મળશે. 

મસઅલદ ર૭પર :  અગર  મયયતના વાર�સોમા ં

માત એક ભાઈ ક� બહ�ન હોય ક� �નો બાપ મયયતના 

બાપ િસવાય હોય, પણ મા મયયતની મા જ હોય, તો �રૂો 

માલ તને ેમળશ.ે અન ેજો મા થી જોડાયલેા ફકત ભાઈઓ 

હોય, યા ફકત બહ�નો હોય, તો તનેો પોતાના વચચે 

માલની સરખ ેભાગે વહ�ચણી કરશ.ે 
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મસઅલદ ર૭પ૩ :  અગર  મયયતના તર 

�તના ભાઈ બહ�નો હોય. 

(૧) સગા ંભાઈ બહ�ન. 

(ર) એક બાપ પણ �ુદ� માઓથી એક ભાઈ 

બહ�ન. 

(૩) એક મા પણ �ુદા બાપથી એક ભાઈ અથવા 

એક બહ�ન. તો � ભાઈ બહ�ન સાથે બાપથી 

ર�શતો છે, પણ મા �ુદ� છે, તને ે વારસો નહ� 

મળે. આવા સજંોગમા ં માલના છ ભાગ થશે; 

�માથંી એક ભાગ માના �રશતાથી જોડાએલ ભાઈ 
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અથવા બહ�નને મળશે, અન ે બાક� સગા ં ભાઈ 

બહ�નોને આપવામા ંઆવશે. દર�ક ભાઈન ેબ ેભાગ 

અન ેબહ�નન ેએક ભાગ મળશ.ે 

મસઅલદ ર૭પ૪ :  અગર  મરનાર સગા ં ભાઈ 

બહ�ન સાથ ેબાપના �રશતે ભાઈ બહ�ન અન ેમાના �રશતાથી 

અનકે ભાઈ બહ�નો હોય, તો ઉપર જણાવયા �જુબ બાપના 

�રશતાથી ભાઈ બહ�નન ે કંઈ વારસો નહ� મળે, અન ે આ 

સજંોગમા ંમાલના તણ ભાગ થશે, �માથંી બ ેભાગ સગા ં

ભાઈ બહ�ન પોતાના વચચે વહ�ચણી કરશે, એવી ર�ત ેક� 

ભાઈન ેબહ�ન કરતા ંબમણો હક મળશ.ે અન ેબાક�નો ભાગ 
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માના ર�શતાથી ભાઈ બહ�નોને મળશે ક� � ભાગની 

વહ�ચણી તમેના વચચ ેસરખે ભાગે કરવામા ંઆવશ.ે 

મસઅલદ ર૭પપ :  અગર  મયયતના વારસોમા ં

ફકત બાપના �રશતાથી ભાઈ બહ�ન હોય, અન ેસાથ ેએક 

ભાઈ અથવા બહ�ન માના �રશતાથી હોય, તો માલના  ૬ 

ભાગ થશે. �માથંી એક ભાગ માના ર�શતાથી ભાઈ અથવા 

બહ�નન ે મળશે, અન ે બાક�ના ભાગો બાપના �રશતાથી 

ભાઈ બહ�નોન ેમળશ ે� એમના વચચ ેએવી ર�ત ેતકસીમ 

થશ ેક� દર�ક ભાઈન ેદર�ક બહ�ન કરતા ંબમણો હક મળશ.ે 

મસઅલદ ર૭પ૬ :  અગર  મયયતના વાર�સોમા ં
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ફકત બાપના �રશતાથી જોડાએલ ભાઈ બહ�ન હોય, અને 

માના �રશતાથી અનકે ભાઈ બહ�નો હોય, તો માલના તણ 

ભાગ થશે, �મા ં૧ભાગ માના �રશતાવાળા ભાઈ-બહ�નોને  

અપાશ,ે અન ે તઓેએ ભાગ પોતાના વચચ ે સરખે ભાગે 

તકસીમ કરશે. બાક�નો ભાગ બાપના �રશતાવાળા ભાઈ 

બહ�નન ે અપાશ,ે � એવી ર�ત ેતકસીમ થશ ે ક� ભાઈને 

બહ�ન કરતા બમ�ુ ંમળશે. 

મસઅલદ ર૭પ૭ :  અગર  મયયતના વાર�સો 

ફકત ભાઈ, બહ�ન અન ેપતની હોય, તો પતની પોતાનો હક 

હવ ેપછ� જણાવવામા ંઆવશે એ ર�ત ેમળેવશ.ે અન ેભાઈ 
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બહ�ન ઉપરોકત મસાઈલમા ંજણાવી ગયા છ�એ એ ર�તે 

પોતાના હકો હાિંસલ કરશ.ે એવી ર�ત ેઅગર પતની �જુર� 

�ય, અન ેતનેા વાર�સોમાં  તનેા ભાઈ બહ�ન અન ેપિત 

હોય, તો પિતને માલનો અડધો ભાગ મળશે, અન ેભાઈ 

બહ�ન ઉપરોકત મસાઈલમા ં જણાવયા �જુબ વારસો 

પામશ.ે પરં� ુપિત યા પતનીન ેવારસો મળતો હોવાથી 

માના �રશત ેજોડાયલેા ંભાઈ બહ�નના  હકમા ંધટાડો નહ� 

કર� શકાય, જયાર�  સગા ંભાઈ બહ�નો યા બાપના �રશતે 

જોડાએલા ભાઈ બહ�નોના હકમા ંકમી કર� શકાશ.ે દાખલા 

તર�ક�, જો મયયતના વાર�સોમા ંશવહર સગા ંભાઈ બહ�ન 
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તથા માના �રશતાથી ભાઈ બહ�ન હોય, તો અડધો ભાગ 

શવહરન ેજશે, અન ે�રૂા માલના તણ ભાગનો એક ભાગ 

માના �રશતાથી ભાઈ બહ�નને મળશે,અન ે� બાક� રહ� તે 

સગા ભાઈ બહ�નને મળશે. એટલ ેઅગર મયયતનો �રૂો 

માલ છ �મુાન હોય, તો તણ �મુાન શવહરને, બ ે�મુાન 

માના �રશતાથી જોડાએલ ભાઈ બહ�નનો અન ેએક �મુાન 

સગા ભાઈ બહ�નને મળશ.ે 

મસઅલદ ર૭પ૮ :  અગર  મયયતના ભાઈ 

બહ�નો �વતા મો�ૂદ ન હોય, તો તમેના વારસાનો �હસસો 

એમની અવલાદન ેજશ.ે હવે જો એ ભાઈ ક� બહ�ન માદર� 
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હોય, એટલ ે ક� મરનાર અને એમની મા એક હોય, પણ 

બાપ �ુદા હોય, તો તમેની અવલાદ વચચે વારસો સરખ ે

ભાગે તકસીમ થશ.ે પણ જો પીદર� ભાઈ બહ�ન હોય, 

એટલ ેક� મરનાર અન ેતમેનો બાપ એક હોય, પણ મા 

�ુદ� �ુદ� હોય અથવા સગા ંભાઈ બહ�ન હોય.  તો મશ�રૂ 

એ છે ક� એમની અવલાદમા ંદ�કરાન ેદ�કર� કરતા ંબમણો 

ભાગ અપાશ.ે પરં� ુ  સભંવ છે ક� સવ� વચચ ે વારસાની 

તકસીમ સરખે ભાગે થવી જોઈએ, માટ� એહતીયાત છે ક� 

અરસ પરસ સમ�ૂતી અને �સુાલહેતથી કામ લવેામા ં

આવ.ે 
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મસઅલદ ર૭પ૯ : અગર મરનારનો ફકત એક 

દાદો યા એક દાદ� વાર�સ હોય, અથવા એક નાનો યા 

એક નાની હોય, તો સવ� માલ એને મળશે, અન ેદાદા યા 

નાનાની મો�ૂદગીમા ંદાદા ક� નાનાના બાપન ેકાઈં ભાગ 

મળશ ે નહ�. પણ જો વાર�સોમા ં દાદા અન ે દાદ�, બનં ે

મો�ૂદ હોય, તો વારસાનો તણ ભાગ થશ,ે �માથંી બે 

ભાગ દાદાને અન ે એક ભાગ દાદ�ને જશ,ે અન ે જો 

વાર�સોમા ંફકત નાના અને નાની બનં ે હોય, તો એ બે 

વચચ ેવારસાને સરખ ેભાગે વહ�ચવામા ંઆવશ.ે 

મસઅલદ ર૭૬૦ :  અગર  મયયતના વાર�સોમા ં
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માત એક દાદો યા દાદ� અન ેસાથ ેએક નાના યા નાની 

હોય તો માલને તણ ભાગમા ંતકસીમ કરવામા ં આવશે 

�માથંી બ ેભાગ દાદા યા દાદ�ન ેમળશે, અન ેએક ભાગ 

નાના યા નાનીને મળશ.ે 

મસઅલદ ર૭૬૧ :  અગર  મયયતના વાર�સોમા ં

દાદા, દાદ� અન ેનાના, નાની બનં ેમો�ૂદ હોય, તો માલને 

તણ ભાગમા ં તકસીમ કર� તમેાથંી એક ભાગ નાના, 

નાનીન ે મળશે, � તઓે પોતાના વચચે સરખ ે ભાગે 

વહ�ચણી કરશે, અન ેબ ેભાગ દાદા,દાદ�ન ેજશ,ે �મા ંદાદો 

બ ેભાગ રાખશે, અન ેદાદ�ન ેએક ભાગ આપશ.ે 
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મસઅલદ ર૭૬ર :  અગર  મયયતના વાર�સોમા ં

તનેી પતની સાથ ે દાદા, દાદ� અન ે નાના, નાની મો�ૂદ 

હોય, તો પતનીને તનેો હક આગળ જણાવવામા ંઆવશે ત ે

ર�ત ેમળશે. તયાર બાદ માલને તણ ભાગમા ંતકસીમ કર� 

એક ભાગ નાના, નાનીન ેઅપાશ ે� તઓે પોતાના વચચે 

સરખ ેભાગે રાખશે.બાક� માલ દાદા, દાદ�ન ેમળશે, �મા ં

દાદો દાદ� કરતા બમણો ભાગ મળેવશ.ે 

 અન ે મયયતના વારસીસોમા ં પિત સાથ ે દાદા, 

દાદ� ક� નાના નાની હોય, તો પિતને વારસાનો અડધો 

ભાગ અપાશે, અન ેબાક� રહ�લો માલ દાદા, દાદ� ક� નાન, 
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નાની વચચ ેઉપર જણાવી ગયા છ�એ ત ેપમાણ ે હ�સસો 

અપાશ.ે 

મસઅલદ ર૭૬૩ :  અગર  વાર�સોમા ં ભાઈ 

બહ�ન, અથવા ભાઈઓ બહ�નોની સાથ ેદાદા, દાદ� નાના, 

નાની યા દાદાઓ, દાદ�ઓ, નાનાઓ અને નાનીઓ મો�ૂદ 

હોય, તો તનેી વયવસથાના અનકે પકારો છે. 

(૧) અગર નાના યા નાની સાથ ેસવ� ભાઈ બહ�ન 

મર�મૂના માદર� ભાઈ બહ�ન હોય, એટલ ે ક� 

તમેની મા એક હોય, પણ બાપ �ુદા હોય, તો 

સવ�ન ે વારસામા,ં નર નાર�ના ભદેિવના, 
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સરખોભાગ આપવામા ંઆવશે. 

(ર) અગર  દાદા યા દાદ� સાથ ેસવ� ભાઈ બહ�ન 

મર�મૂના પીદર�ભાઈ બહ�ન હોય. એટલ ે ક� 

તમેનો બાપ એક હોય પણ મા �ુદ� હોય, તો જો 

સવ� વાર�સો ��ુષ હોય, યા સવ� વાર�સો �ી હોય 

તો માલની તકસીમ સરખભેાગે થશ.ે પણ જો 

તમેા ં અ�કુ ��ુષ અન ે અ�કુ �ી હોય, તો 

��ુષન ે �ી કરતા બમણો ભાગ આપવામા ં

આવશ.ે 

(૩) અગર યા દાદા યા દાદ�ની સાથ ેમર�મૂના 
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સગા ભાઈ બહ�ન મો�ૂદ હોય,એટલ ે ક� એમના 

એકજ મા બાપ હોય, તો ઉપરોકત જણાવયા 

�જુબ તનેો �ુકમ છે, પણ એ �ણ�ુ ંજોઈએ ક� 

બાપ તરફથી જો ભાઈ અથવા બહ�ન સાથે સગો 

ભાઈ અથવા બહ�ન મો�ૂદ હોય તો એકલા પીદર� 

ભાઈ બહ�નને વારસો નહ� મળે, (બલક� સવ�ને 

તમેાથંી હક મળશે.)  

(૪) અગર વાર�સોમા ં દાદાઓ અથવા દાદ�ઓ, 

યા નાનાઓ અથવા નાનીઓ હોય, ચાહ� સવ� 

��ુષ યા �ી, યા બનં ેહોય, અન ેસામ ેભાઈઓ 
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અથવા બહ�નો પણ એજ પકારના હોય, તો 

મયયતના માદર� ભાઈ બહ�નો અન ે નાનાઓ, 

નાનીઓન ેવારસાનો તીજો ભાગ મળશે ; અન ેએ 

તમેના વચચે નર, નાર�ના ભદે ભાવ િવના, તઓે 

સરખ ેભાગે તકસીમ કરશ.ે  

બાક�ના ર/૩ ભાગ દાદાઓ, દાદ�ઓ અને 

પીદર� ભાઈ બહ�નોને જશ ેક� �મા ંદર�ક ��ુષને 

�ી કરતા ં બમણો ભાગ અપાશ.ે અને જો સવ� 

��ુષો ક� સવ� �ીઓ જ હોય, તો માલ સરખભેાગે 

તકસીમ થશે. 
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(પ) અગર  વાર�સોમા ં દાદા યા દાદ� સાથે 

મયયતના માદર� ભાઈ ક� બહ�ન ઉપ�સથત હોય, 

તો જો એકજ ભાઈ યા એકજ બહ�ન હોય, તો તનેે 

માલનો છ�ોભાગ ( ૧/૬ ) આપવામા ં આવશ.ે 

અન ે જો એકથી વ� ુ ભાઈઓ બહ�નો હોય, તો 

તમેને માલનો તીજો ભાગ આપવામા ંઆવશે ક� 

�ની તઓે પોતાના વચચે સરખ ેભાગે વહ�ચણી 

કરશ.ે બાક� રહ�લો માલ દાદા યા દાદ�ન ે જશ.ે 

અન ેજો બનં ેમો�ૂદ હોય તો દાદાન ેદાદ� કરતા ં

બમણો ભાગ મળશ.ે 



તવઝી�લુ મસાઈલ - 2483 

(૬) અગર  મયયતના નાના ક� નાની સાથ ેતનેો 

પીદર� ભાઈ ઉપ�સથત હોય, તો એ �રૂતમા ં

નાના યા નાની ન ેતીજો ભાગ મળશે, અગરચે 

એકજ હોય, અન ેબાક�નો ર/૩ ભાગ ભાઈન ેજશ,ે 

અગરચ ેએ પણ એકલો જ હોય. 

અન ે જો એ નાના ક� નાની સાથ ે પીદર� બહ�ન 

હોય, તો જો એકલી હોય તો તનેે વારસાનો 

અડધો ભાગ મળશે અને જો એકથી વ� ુહોય તો 

તમેન ે વારસાનો ર/૩ ભાગ મળશે. દર�ક 

સજંોગમા ં નાના અથવા નાનીનો ભાગ ૧/૩ 
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રહ�શ.ે આ �હસાબ ેઅગર એક જ બહ�ન હોય તો 

વારસામા ં ૧/૬ �ટલો ભાગ વધી પડશ.ે �ના 

માટ� અહવતે વા�જબ છે ક� અરસ પરસ સમ�ૂતી 

અન ે�સુાલહેત કરવામા ંઆવ.ે 

(૭) અગર વાર�સોમા ંઅ�કુ દાદાઓ યા દાદ�ઓ 

અન ેઅ�કુ નાનાઓ ક� નાનીઓ હોય, અન ેસાથે 

એક યા એકથી વ� ુપીદર� ભાઈ બહ�ન હોય, તો 

એ સજંોગમા ંનાના ક� નાનીને ૧/૩ ભાગ અપાશ,ે 

અન ે જો તમેની સખંયા વ� ુ હોય તો પોતાના 

વચચ ે સરખ ે ભાગે તકસીમ કરશ ે ; અન ે તમેા ં
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��ુષ �ીનો ભદે ભાવ રહ�શ ેનહ�. 

બાક� રહ�લો ર/૩ ભાગ દાદા ક� દાદ� અન ેપીદર� 

ભાઈ બહ�નન ેમળશ.ે હવ ેતમેા ંજો અ�કુ ��ુષ 

અન ે અ�કુ �ી હોય, તો ��ુષને �ી કરતા ં

બમણો ભાગ મળશે, અન ેજો નર નાર�નો પ્ ન 

હોય, તો એ સરખ ેભાગે તકસીમ થશ.ે 

અન ેજો એ દાદાઓ, દાદ�ઓ ક� નાનાઓ સાથે 

માદર� ભાઈ બહ�ન ઉપ�સથત હોય, તો નાના યા 

નાની તમેજ માદર� ભાઈ બહ�નન ે ૧/૩ ભાગ 

મળશે, � �ી ��ુષ પણ ભદેભાવ રાખયા િવના 
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પોતાના વચચે સરખે ભાગે તકસીમ કરશ.ે બાક� 

રહ�લ ર/૩ ભાગ દાદા ક� દાદ�ન ે જશ.ે એકથી 

વ� ુદાદા યા દાદ�ઓ હોય, તો જો બધા ��ુષ 

હોય તો સરખે ભાગે તકસીમ કરશ ે અન ે જો 

અ�કુ �ીઓ પણ સાથ ે હોય તો ��ુષને �ી 

કરતા બમણો ભાગ મળશ.ે 

(૮) અગર  વાર�સોમા ંઅ�કુ માદર� અન ેઅ�કુ 

પીદર� ભાઈ બહ�નો સાથ ેદાદા ક� દાદ� ઉપ�સથત 

હોય, તો એ સજંોગમા ંમાદર� ભાઈ બહ�નને ૧/૬ 

ભાગ મળશે, જો એક જ હોય, પણ જો એકથી 
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વ� ુહોય, તો ૧/૩ મળશ.ે એ લોકો પોતા વચચે 

�હસસાન ેસરખે ભાગે તકસીમ કરશ.ે 

બાક�નો માલ પીદર� ભાઈ બહ�ન અન ેદાદા યા 

દાદ�ન ેજશ.ે અન ેજો તમેા ંમાત ��ુષ યા માત 

�ીઓ હોય, તો સરખ ે ભાગે તકસીમ કરશ,ે 

નહ�તર ��ુષને �ી કરતા ંબમણો ભાગ મળશ.ે 

પણ જો વાર�સોમા ંએ ભાઈ બહ�નો સાથ ેનાના ક� 

નાની ઉપ�સથત હોય, તો નાના ક� નાની સાથે 

માદર� ભાઈ બહ�નન ે૧/૩ ભાગ જશ,ે � તમેના 

વચચ ે સરખ ે ભાગે તકસીમ થશ,ે અન ે બાક�નો 
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ર/૩ ભાગ પીદર� ભાઈ બહ�નોન ેમળશે. હવ ેજો 

બધાય ભાઈઓ ક� બધીય બહ�નો જ હોય, તો 

પોતા વચચ ેસરખ ેભાગે વહ�ચણી કરશ.ે નહ�તર 

��ુષન ે�ી સામ ેબમણો ભાગ આપશે. 

મસઅલદ ર૭૬૪ : � સજંોગમા ંમયયતના ભાઈ 

અથવા બહ�ન મો�ૂદ હોય ત ે સજંોગમા ં ભતી� ક� 

ભાણજેને વારસામા ં કોઈ હક મળશ ે નહ�. પણ � 

સજંોગમા ંભાઈ ક� બહ�નના હક સાથ ેભતી� યા ભાણજેનો 

હક અથડામણ�પ ન હોય, ત ેસજંોગમા ંઆ �ુકમ લા� ુ

નહ� પડ�. �મક�, અગર વાર�સોમા ં પીદર� ભાઈ સાથે 
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નાના મો�ૂદ હોય, તો ભાઈન ે ર/૩ ભાગ મળશે, અને 

નાનાનો ૧/૩ ભાગ છે. પણ જો મયયતના માદર� ભાઈનો 

દ�કરો પણ મો�ૂદ હોય, તો એ ભતીજો નાનાના �હસસામા ં

ભાગીદાર બનશ.ે 
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તી� તબ�ાનો વારસો 

મસઅલદ ર૭૬પ :  તી�  તબ�ામા ંકાકા, �ઈ, 

મામા અન ેમાસી તથા તમેની અવલાદનો સમાવશે થાય 

છે. અન ે અગાઉ સમ�વી ગયા છ�એ તમે જયા ં �ધુી 

પહ�લા અને બી� તબ�ાનો એક પણ વાર�સ મો�ૂદ 

હોય, તયા ં�ધુી તી� તબ�ાન ેકાઈં નહ� મળે. 

મસઅલદ ર૭૬૬ :  અગર  મરનારનો વાર�સ 

માત એક જ કાકો ક� એક જ �ઈ હોય, તો ચાહ� એ સગો 

કાકો ક� સગી �ઈ હોય, યા પીદર� ક� માદર� કાકા �ઈ 

હોય, તમામ વારસો એન ે જશ.ે અન ે જો એક થી વ� ુ
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કાકાઓ અન ેફઈઓ હોય, અન ેસવ� સગા ંકાકાઓ ક� સગી 

�ઈઓ હોય, યા સવ� પીદર� �રશતાના હોય, તો તમેના 

વચચ ે વારસાની સરખે ભાગે તકસીમ થશ.ે પણ જો 

કાકાઓ એન �ઈઓ બનં ે ઉપ�સથત હોય, અન ે ત ે સવ� 

સગા ં યા સવ� પીદર� �રશતાના હોય, તો અકવા છે ક� 

કાકાઓન ે �ઈઓ કરતા ં બમણો ભાગ આપવામા ં આવે, 

દાખલા તર�ક�, અગર મરનારના વાર�સોમા ં માત બે 

કાકાઓ અન ે એક �ઈ હોય, તો વારસાના પાચં ભાગ 

કરવામા ં આવશે, �માથંી કાકાઓન ે સરખ ે ભાગે ચાર 

�હસસો મળશે, અન ેએક ભાગ �ઈ ન ેઆપવામા ંઆવશે.
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મસઅલદ ર૭૬૭ : અગર મરનારના વાર�સોમા ં

ફકત અ�કુ માદર� �રશતાના કાકાઓ અથવા માદર� 

�રશતાની �ઈઓ હોય, તો વારસો તમેના  વચચ ે સરખે 

ભાગે તકસીમ થશ.ે અન ેજો માદર� કાકાઓ અન ેમાદર� 

�ઈઓ બનં ેમો�ૂદ હોય, તો કાકાન ે�ઈઓ કરતા ંબમણો 

ભાગ આપશે, જો ક� એહતીયાત એ છે ક� કાકાઓન ે � 

વધાર� �હસસો મળે ત ેમાટ� અરસપરસ �સુાલહેત કરવામા ં

આવ.ે 

મસઅલદ ર૭૬૮ : અગર મરનારના વાર�સોમા ં
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કાકાઓ અન ે �ઈઓ હોય, �મા ં અ�કુ પીદર�, અ�કુ 

માદર� અન ેઅ�કુ સગા ંકાકાઓ અન ેસગી �ઈઓ હોય, 

તો એવા સજંોગમા ંપીદર� �રશતાના કાકાઓ અન ે�ઈઓને 

કોઈ ભાગ નહ� મળે. 

 અકવા એ છે ક� મયયતના વાર�સોમા ંએક માદર� 

કાકો અથવા એક માદર� �ઈ હોય, તો વારસાના ૬ ભાગ 

કારવામા ંઆવ,ે �માથંી એક ભાગ (૧/૬) એ માદર� કાકા 

અથવા �ઈને અપાય, ન ે બાક�નો વારસો સગા કાકા ક� 

સગી ફઈન ેઆપવામા ંઆવે. પણ જો  સગા ં કાકાઓ યા 

સગી �ઈઓ મો�ૂદ ન હોય, તો પાચં ભાગ પીદર� કાકા 
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અન ે�ઈનો હક થશે, અન ેએક ભાગ માદર� કાકા, �ઈન ે

જશ.ે 

 મશ�રૂ એ છે ક� � ભાગ માદર� કાકા �ઈન ેમળે, 

ત ેતમેના વચચે સરખ ેભાગે તકસીમ કરવામા ંઆવે, પણ 

સભંિવત છે ક� કાકાન ે �ઈ કરતા ં બમણો હક મળવો 

જોઈએ. બહરહાલ, એહતીયાત એ છે ક� આપસમા ં

�સુાલહેત કર�. 

મસઅલદ ર૭૬૯ : અગર મરનારના વાર�સોમા ં

માત એક મામા યા એક માસી હોય તો તમામ માલ તનેે 

આપશે, અન ેજો બનં ેસાથે ઉપ�સથત હોય, અન ેએ સવ� 
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સગા મામા માસી હોય, યા પીદર� યા માદર� �રશતાના 

હોય, તો સભંિવત છે ક� મામાન ેમાસી કરતા ંબમણો ભાગ 

મળે, પણ સરખ ેભાગે વહ�ચણીનો પણ એહતમેાલ હોવાથી 

એહતીયાત તકર ન કર�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ર૭૭૦ :  અગર  વાર�સોમા ં એક યા 

વ� ુ માદર� મામા અન ે માસી હોય, અન ે તમેની સાથે 

સગા મામા, સગી માસીઓ તમેજ પીદર� મામા અન ે

પીદર� માસીઓ પણ મો�ૂદ હોય, તો આવા સજંોગમા ં

પીદર� મામા અન ે પીદર� માસીન ે વારસામાથંી બાકાત 

રાખવામા ંઈશકાલ છે. અન ેદર�ક સજંોગમા ંસભંિવત છે ક� 
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મામાન ેમાસી કરતા બમ�ુ ંમળે. પણ એહતીયાત છે ક� 

�સુાલહેત કરવામા ં આવે, અન ે એ એહતીયાત તકર ન 

કર�ુ ંજોઈએ. 

મસઅલદ ર૭૭૧ :  અગર  વાર�સોમા ં એક યા 

વ� ુ મામાઓ હોય અથવા એક યા વ� ુ માસીઓ હોય, 

અથવા બનંે ઉપ�સથત હોય, અન ે સાથ ે સાથ ે એક યા 

એકથી વધાર� કાકાઓ હોય યા �ઈઓ હોય. અથવા 

કાકાઓ અન ે �ઈઓ બનં ે હાજર હોય, તો માલની તણ 

ભાગમા ં વહ�ચણી થશે, �માથંી એક ભાગ મામાને ક� 

માસીન,ે યા બનંને ેમળશે, અન ેબાક�ના બ ેભાગ કાકાને 
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યા �ઈન,ે યા બનંને ેઅપાશે. 

મસઅલદ ર૭૭ર :  અગર  મયયતના વાર�સોમા ં

એક મામા અથવા એક માસી હોય, અને સાથ ેકાકા અન ે

�ઈ પણ મો�ૂદ હોય � સગા ંયા પીદર� �રશતાના હોય, 

તો માલના તણ ભાગ થશે, �માથંી એક ભાગ મામા યા 

માસીન ે મળશે, અન ે બાક�ના માલમાથંી અકવાની �એ 

કાકાન ેબ ેભાગ અન ે�ઈને એક ભાગ મળશે. આની �એ 

માલન ે નવ ભાગોમા ંતકસીમ કરવામા ં આવશ.ે �માથંી 

તણ ભાગો મામા ક� માસીન,ે ચાર ભાગ કાકાન ેઅન ેબે 

ભાગ �ઈનો આપવામા ંઆવશે. 
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મસઅલદ ર૭૭૩ : અગર વાર�સોમા ંએક મામા 

યા એક માસી હોય, અન ેસાથ ેએક માદર� કાકા અથવા 

�ઈ હોય, ઉપરાતં સગા યા પીદર� �રશતાના કાકા ફઈઓ 

હોય, તો માલના તણ ભાગ કરવામા ંઆવશે, �મા ંએક 

ભાગ મામા ક� માસીન ેજશે, અન ેબાક�નો માલ કાકાઓ 

અન ે �ઈઓ પોતાના વચચે સરખ ે ભાગે તકસીમ કરશે. 

અન ેસભંિવત છે ક� તમેા ંકાકાઓને �ઈઓ કરતા બમણો 

�હસસો મળે, પણ તમેા ં�સુાલહેત બહેતર છે. 

મસઅલદ ર૭૭૪ :  અગર  વાર�સોમા ં અ�કુ 

મામાઓ અને અ�કુ માસીઓ હોય, અન ે સાથે સાથે 
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માદર�, યા પીદર� યા સગા ંકાકા �ઈઓ પણ મો�ૂદ હોય, 

તો માલના તણ �હસસાઓ કરવામા ંઆવશે, �માથંી ઉપર 

જણાવયા �જુબ બ ે ભાગો કાકાઓ અન ે �ઈઓન ેમળશે, 

અન ેએક ભાગ મામાઓ અને માસીઓ મસઅલા ર૭૭૦મા ં

જણાવયા �જુબ પોતાના વચચે વહ�ચણી કરશ.ે 

મસઅલદ ર૭૭પ : અગર મરનારના વાર�સોમા ં

માદર� મામા ક� માસી હોય અને સાથે અ�કુ સગા ં

મામાઓ, માસીઓ અથવા ફકત પીદર� �રશતાના પણ 

હોય, ઉપરાતં કાકા �ઈઓ પણ હાજર હોય, તો માલના 

તણ �હસસાઓ થશ,ે �માથંી અગાઉ જણાવયા �જુબ કાકા 
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�ઈઓ બ ે ભાગ મળેવશે, અન ે પોતાના વચચ ેતકસીમ 

કરશ.ે અન ેબાક�નો એક ભાગ બાક� રહ�લા વાર�સો સરખે 

ભાગે પોતાના વચચ ેવહ�ચણી કરશ.ે 

મસઅલદ ર૭૭૬ :  અગર  મયયતના વાર�સોમા ં

કાકા, �ઈ, મામા, માસી કોઈ મો�ૂદ ન હોય, તો � ભાગ 

કાકા �ઈનો હોય છે, ત ેએમની અવલાદને અપાશ.ે અને 

� ભાગ મામા માસીનો હોય છે, ત ે એમની અવલાદને 

મળશ.ે 

મસઅલદ ર૭૭૭ :  અગર  મયયતના વાર�સોમા ં

તનેા બાપના કાકા, �ઈ, મામા અન ે માસી હોય, તમેજ 
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માના કાકા, �ઈ, મામા અને માસી હોય, તો માલના તણ 

�હસસાઓ થશે, �માથંી એક ભાગ માના કાકા, �ઈ, મામા, 

માસીન ે જશે, અન ે મશ�રૂ કોલ �જુબ એ માલ એમના 

વચચ ે સરખે ભાગે તકસીમ થશ ે પણ �સુાલહેતના 

એહતીયાતન ેતકર ન કરવામા ંઆવ.ે બાક�ના બ ેભાગોને 

ફર� તણ �હસસાઓમા ંતકસીમ કરવામા ંઆવશે, �માથંી 

એક �હસસો બાપના મામા, માસીન ેજશ ેઅન ેએ જ ર�ત ે

તકસીમ થશ.ે અન ે બાક�ના બ ે �હસસાઓ એ જ ર�તે 

તકસીમ કર�ન ે બાપના કાકા અન ે �ઈન ે આપવામા ં

આવશ.ે 
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પિત, પતનીનો વારસો 

મસઅલદ ર૭૭૮ :  અગર  પતની �જુર� �ય 

અન ે તનેી કોઈ અવલાદ ન હોય, તો તનેો વારસાનો 

અડધો ભાગ તનેા શવહરને જશ,ે અન ે બાક�નો વારસો 

તનેા બી� વારસદારોમા ં તકસીમમ થશ.ે પણ જો એ 

શવહર યા બી� શવહરથી તનેી અવલાદ હોય, તો 

શવહરન ે વારસાનો ચોથો ભાગ મળશે, અન ે બાક�નો 

વારસો બી� વારસદારોન ેમળશ.ે 

મસઅલદ ર૭૭૯ : અગર પિત �જુર� �ય અને 

તનેી કોઈ અવલાદ ન હોય, તો પતનીન ેપિતના માલનો 
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ચોથો ભાગ મળશે, અન ે બાક� બી� વારસદારોન ે જશ.ે 

પણ જો એ પતની યા બી� પતનીથી તનેી અવલાદ હોય, 

તો પતનીન ે આઠમો ભાગ મળશે, અન ે બાક� બી� 

વારસદારોમા ંતકસીમ થશે. 

 પતનીન ે જમીન, મકાન, બાગ,ખતેીવાડ� અથવા 

બી� જમીનોનો વારસો આપવામા ં આવશે નહ�. જયા ં

�ધુી જમીનનો સબંધં છે, તયા ં �ધુી પતનીને ન જમીન 

વારસામા ંઅપાશ ેઅન ેન જમીનની �કટમત અપાશ.ે એવી 

જ ર�ત ે મકાનના વાતાવરણમા ં થએલ ચણતર, 

ઉગાડવામા ંઆવલે ઝાડ પણ વારસામા ંનહ� મળે, પણ 
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તનેી �કટમતમા ંતને ેવારસો મળશ.ે એ જ �ુકમ ખતેીવાડ�, 

અન ે બાગની જમીન ઉપર તમેજ અનય જમીનો ઉપર 

થએલા ચણતર, અન ે ઉગાડવામા ં આવલેી વસ�ઓુને 

લા� ુપડશ.ે 

મસઅલદ ર૭૮૦ : અગર પતનીની ઈચછા હોય ક� 

� વસ�મુા ં તનેો વારસા હક નથી, �મક� રહ�વાના 

મકાનની જમીનનો ઉપયોગ કર�, તો બી� વાર�સોની ર� 

મળેવવી જ�ર� છે. 

 એવી જ ર�ત ે જયા ં �ધુી પતનીન ે તનેો ભાગ 

આપી ન દ�વામા ં આવે, તયા ં �ધુી બી� વાર�સો માટ� 
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�એઝ નથી ક� � વસ�નુી �કટમતમા ંપતની હક ધરાવ ેછે, 

�મક� ચણતર, ઝાડ, વીગેર� તમેા ંવહ�વટ કર�. 

મસઅલદ ર૭૮૧ :  જયાર�  ચણતર ક� ઝાડ 

વીગેર�ની �કટમત કરવી હોય, તયાર� સામાનય ર�ત ે �કટમત 

�કનારઓ � ર�ત ે �કટમત કર� છે, ત ે ર�ત ે �કટમત 

�કવામા ંઆવે, અન ેતમેા ંજમીનની ખાસીયત ધયાનમા ં

ન લવેામા ંઆવ ેક� તનેી ક�ટલી �કટમત લખેાય. એવી  જ 

ર�ત ે જમીનથી જો વસ�ઓુ ઉખડે� લવેામા ં આવ ે તયાર� 

તનેી �કટમત ક�ટલી ગણાય, અથવા કોઈ પણ ભાડા િવના 

પડયા પડયા જો એ બરબાદ ક� ઉજજડ થઈ �ય તો તનેી 
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�ુ ં�કટમત લખેાય, એ બાબતો �જુબ અ�મુાન ન કરવામા ં

આવ.ે 

મસઅલદ ર૭૮ર :  પાણીના  વહ�ણ માટ� 

ખોદવામા ં આવલેી નહ�રનો �ુકમ જમીનનો છે, અને 

બાધંકામ માટ� �કુવામા ં આવલેી �ટો વીગેર�નો �ુકમ 

ચણતરનો રહ�શે. 

મસઅલદ ર૭૮૩ : અગર મરનારની એકથી વ� ુ

પતનીઓ હોય, તો જો તનેી અવલાદ ન હોય, તો તમેને 

ચોથો ભાગ, અન ેજો તનેી અવલાદ હોય, તો તમેને ઉપર 

જણાવયા �જુબ આઠમો ભાગ મળશે; અન ે એ એમના 
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વચચ ેસરખ ેભાગે તકસીમ થશ,ે ચાહ� શવહર� ત ેસવ� સાથે 

યા તમેાથંી અ�કુ સાથ ેનઝદ�ક� અન ે�તીય સમાગંમ ન 

ક�ુર હોય. 

 પણ � બીમાર�મા ં ત�ેુ ં �તૃ�ુ ં થ�ુ ં હોય, ત ે

દરમયાન એણ ેઅકદ કયાર હોય અન ેએ �ી સાથ ે�તીય 

સમાગંમ ન કર� શ�ો હોય, તો એ �ીન ેતનેો  વારસો 

નહ� મળે; અન ેમહ�રનો હક પણ નહ� પામે. 

મસઅલદ ર૭૮૪ :  અગર  પતની બીમાર�ની 

હાલતમા ંશાદ� કર�, અન ેએ જ બીમાર�મા ં�તૃ� ુપામે, તો 

અગરચ ેતનેા શવહર� તનેી સાથ ે�િતય સમાગંમ ન ક�ુર 
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હોય, તો પણ તનેો વારસો પામશ.ે 

મસઅલદ ર૭૮પ :  અગર  કોઈ પતનીને 

શર�અતમા ંજણાવલે ર�ત ેતલાક� રજઈ અપાઈ હોય, અને 

ઈદાની �દુત દરમયાન પતની �જુર� �ય તો શવહરન ે

તનેો વારસો મળશ ેઅન ેપિત �જુર� �ય તો પતનીન ે

તનેો વારસો મળશ ેપણ �દુત ખતમ  થયા બાદ અથવા 

તલાક� બાઈનના ઈદા દરમયાન બનંમેાથંી એક �તૃ� ુપામ,ે 

તો અરસપરસને તનેો વારસો નહ� મળે. 

મસઅલદ ર૭૮૬ :  અગર  શવહર બીમાર�ની 

હાલતમા ં પોતાની પતનીને તલાક આપે, અન ે ચાદંના 
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�હસાબ ેબાર મ�હના �રૂા થાય એથી પહ�લા �જુર� �ય, 

તો પતનીન ેતર શરત ેવારસો મળશ:ે 

(૧) પહ�લી શરત એ ક� �દુત દરમયાન પતનીએ 

બી� શાદ� ન કર� હોય, અગર બી� શાદ� કર� 

હોય તો વારસો નહ� પામ,ે પણ એહતીયાત એ છે 

ક� �સુાલહેત કરવામા ંઆવ.ે 

(ર) બી� શરત એ ક� પતનીએ તલાક માટ� 

દરખાસત ન કર� હોય, અથવા પસતાવ ન કય� 

હોય. જો તમે ક�ુર હોય, તો ચાહ� તલાક મળેવવા 

માટ� શવહરને કોઈ અવજે આ્�ુ ં હોય ક� ન 
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આ્�ુ ંહોય, એ વારસો નહ� પામ.ે 

(૩) તી� શરત એ ક� � બીમાર�મા ં શવહર� 

તલાક આપી હોય, એ જ બીમાર� દરમયાન એ 

રોગને કારણ ેયા બી� કારણસર શવહર�ુ ં�તૃ� ુ

થ�ુ ંહો�ુ ંજોઈએ. અગર એ બીમાર�માથંી શવહર 

સાજો થઈ ગયો હોય, અન ેત ેબાદ કોઈ બી� 

કારણસર ત�ેુ ં મરણ નીપ�, તો એ પતનીને 

વારસો નહ� મળે. 

મસઅલદ ર૭૮૭ :  શવહર�  પોતાની �ીન ે

પહ�રવા માટ� � વ�ો લીધા હોય, ત ેઅગરચ ે�ીએ પહ�યાર 
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હોય તો પણ શવહરના મરણ બાદ શવહરના માલમા ં

ગણાશ.ે 
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વારસા સબંધંી �ુદા �ુદા મસાઈલ 

મસઅલદ ર૭૮૮ :  મરનાર�ું  �ુરઆન ે મ�દ, 

તનેી વ�ટ�, તલવાર અને તનેા પહ�ર�લા કપડાઓં મોટા 

દ�કરાન ેમળશે, અન ેજો મરનાર પાસ ેઉપરોકત વસ�ઓુ 

એકથી વધાર� હોય, �મક� બે �ુરઆન, બ ેવ�ટ�ઓ યા બે 

તલવારો હોય, તો એહતીયાતે વા�જબ છે ક� એ માટ� મોટો 

દ�કરો બાક�ના વાર�સો સાથે સમ�ૂતી અન ે �સુાલહેત 

કર�. આ ચાર વસ�ઓુમા ં �ુરઆન�ુ ં રહ�લ, બ�ુંક અને 

ખજંર વીગેર� અનય હિથયારોના સમાવશેમા ં સકંોચ છે. 

માટ� અહવત ેવા�જબની �એ ત ેબાબતે મોટો દ�કરો બાક� 
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વાર�સો સાથ ે�સુાલહેત કરશે. 

મસઅલદ ર૭૮૯ : અગર મરનારના એકથી વ� ુ

જયપેઠ �તુો હોય, �મક�, બે પતનીઓમાથંી એક જ સમય ે

બ ે�તુો અવતયાર હોય, તો ઉપરોકત વસ�ઓુની તમેના 

વચચ ેસરખ ેભાગે વહ�ચણી કરવામા ંઆવશ.ે 

મસઅલદ ર૭૯૦ :  અગર  મરનાર ઉપર લ�ેુ ં

હોય, અન ેએ લ�ેુ ંતનેા �કૂ�લા વારસા �ટ�ુ ંયા એથી 

િવશષે હોય, તો પણ  ઉપર જણાવલેા મસઅલામા ં � 

વસ�ઓુ મોટા દ�કરાન ે મળે છે, ત ે વસ�ઓુ કરજની 

ભરપાઈ પટે� આપી દ��ુ ંમોટા  દ�કરાની ફરજ છે, અથવા 
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તનેી �કટમત �ક� પોતાના માલમાથંી �કટમત અદા કર�. 

 જો મરનાર�ુ ં લ�ેુ ં તનેા �કૂ�લા વારસા કરતા ં

ઓ� ં હોય, અન ેમોટા દ�કરાન ે� વસ�ઓુ મળ� છે, તે 

િસવાયનો માલ કરજની અદાયગી માટ� કાફ� ન હોય, તો 

મોટા દ�કરા ઉપર ફરજ રહ�શે ક� તનેે મળેલી વસ�ઓુમાથંી 

યા પોતાના માલમાથંી એ લ�ેુ ં અદા કર�. બલક� અગર 

બાક� રહ�લો માલ કરજની ભરપાઈ માટ� કાફ� હોય, તો  

પણ એહતીયાતે વા�જબ છે ક� મોટો દ�કરો ઉપરોકત 

જણાવલે �જુબ મરનારના કરજની અદાયગીમા ં �હસસો 

આપે, �મક�, અગર મરનારનો સ�ંણૂર વારસો સાઈઠ 
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�િપયા હોય, �મા ંવીસ �િપયા એ વસ�ઓુની �કટમત હોય 

ક� � મોટા દ�કરાન ે મળ� છે, અન ે મર�ુમ ઉપર તીસ 

�િપયા�ુ ંલ�ેુ ંહોય, તો મોટા દ�કરાની ફરજ રહ�શ ેક� દસ 

�િપયા એ મળેવલેી વસ�ઓુના �હસાબે મર�ુમના કરજ 

પટે� આપ.ે 

મસઅલદ ર૭૯૧ :  �સુલમાન  કા�ફરનો વારસો 

પામી શકશ.ે પણ કા�ફર, ચાહ� એ �સુલમાન મરનારનો 

બાપ ક� દ�કરો હોય, તને ેવારસો નહ� મળે. 

મસઅલદ ર૭૯ર :  અગર  કોઈ શખસ પોતાના 

કોઈ સગાનંે �ણી જોઈને નાહક માર� નાખ,ે તો એનો 
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વારસો પામી નહ� શક�. પણ જો �લૂથી માર� નાખયો હોય, 

�મક�, હવામા ંપતથર ફ��ો હોય અન ેએ અચાનક કોઈ 

સગાનં ેલાગી જતા ંત�ેુ ં�તૃ�ુ ંનીપજ�ુ ંહોય, તો વારસો 

પામશ.ે પણ ત ે સગાનંા કતલના દ�યતમાથંી ( ્નૂના 

બદલામા ં મળ�ુ ં શરઈ વળતર) તને ે વારસો મળે એમા ં

ઈશકાલ છે. 

મસઅલદ ર૭૯૩ :  જયાર�  વારસાની વહ�ચણી 

કરવી હોય, તયાર� � બચ�ુ ંમાના પટેમા ંહોય અને જો એ 

�વ�ુ ં અવતર� તો વારસાનો હકદાર થતો હોય, તો 

સજંોગમા ં જો એકથી વ� ુ બચચાની સભંાવના ન હોય, 
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અન ેએવો ઈતમનેાન પણ ન હોય ક� એ બચ�ુ ંદ�કર� છે, 

તો એહતીયાત છે ક� એક દ�કરાનો �ટલો ભાગ થતો હોય, 

તને ેઅલગ કર�, અન ેબાક� બી� વાર�સો વચચે તકસીમ 

કર�. અન ેજો એવી વ� ુપડતી સભંાવના હોય ક� એકથી 

વ� ુ બચચા અવતરશ,ે �મક� બલેડા ં હોય, તો 

એહતીયાતની �એ એ બચચાઓ માટ�નો �હસસો અલગ 

કરવો જોઈએ. હવ ેજો માત એક �દકરો યા દ�કર� જનમ,ે 

તો બાક� વધતી રકમ વાર�સો પોતાના વચચ ેતકસીમ 

કર� શકશ.ે 

સમાપત 
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�હ�સમલલા ��ર ર�માનીર ર��મ 

આય�લુલાહ સૈયદ અલી સીસતાની 

સાહ�બનો સ�ંર્ત �વન પ�રચય 

(અલલા� �બુ�ાન� ુવ તઆલા તેઓને લાહંી આ�ષુય 

આપે) 

 

િવલાદત : રબીય�લુ અવવલ - ૧૩૪૮ ઈ.અ. ૧૯૩૦ 

આય�લુલાહ સીસતાની સાહ�બનો જનમ ઈલમ અને 
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તકવા માટ� ��ણતા એવા પ�રવારમા ંથયો હતો. તઓેએ 

તમેના વતન મશહદ ( ઈરાન) ખાત ે પાથિમક તાલીમ 

મળેવી હતી અન ે િમરઝા મહદ� ઈસફહાની સાહ�બના દસ� 

ખા�રજમા ં જોડાયા હતા. હ�. ૧૩૬૮મા ં તઓે �ુમ ગયા 

અન ેતયા ં(ફ�કહ અન ે �ર�લના િવષયોમા ં) આય�લુલાહ 

��ુજદ� અને આય�લુલાહ �ુહકમરા’ઈ સાહ�બના દસરમા ં

હાજર� આપી. હ�. ૧૩૭૧મા ંતઓે નજફ ગયા અન ે તયા ં

સયૈદ મોહિસન અલ હક�મ, શખૈ �ુસનૈ અલ �હલલી અને 

સયૈદ અલ ્ઈૂના દસ� ખાર�જમા ંહાજર� આપી. તઓેને 

હ�.૧૩૮૦મા ં સયૈદ અલ ્ઈૂ અન ે શખૈ અલ-�હલલીએ 
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ઈજિતહાદના ઈ�ઝહ આ્યા. આય�લુલાહ સીસતાની 

સાહ�બ ેહ�.સ. ૧૩૮૧મા ંફ�કહના િવષયમા,ં અલ મકાિસબ 

અન ેઅલ ઉરવ�લુ �સુકાને �ખુય િવષય તર�ક� લઈ દસ� 

ખા�રજ આપવા�ુ ંશ� ં�ુર. હ�.સ.૧૩૮૪મા ંતઓેએ ઉ�લૂે 

ફ�કહમા ં દસ� ખા�રજ આપવા�ુ ં શ� �ુર. અન ે

હ�.સ.૧૪૧૧મા ંતઓેએ તનેો તીજો તબકકો �ણુર ��. 

આય�લુલાહ સીસતાની સાહ�બની સાદગી અન ે

પરહ�ઝગાર� તઓેના નજફ ખાતનેા ભાડાના મકાનમા ં

િનવાસથી સપપટ થાય છે. હાલમા ં( હ�જર� ૧૪ર૦ 

ઈ.અ.૧૯૯૯મા)ં �ુિનયાભરમા ં અનકે �સુલમાનો ખાસ 
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કર�ન ે િશયાઓ તમેના મસાએલ/ફતવા �જુબ અમલ 

કર�ન ેતઓેની તકલીદ કર� રહા છે. 

બારગાહ� ઈલાહ�મા ં �ુઆ ��ુર�એ છ�એ ક� : 

પરવા�દગાર� આલમ અમાર� ઉપર તમેનો છાયંો કાયમ 

રાખ.ે (આમીન) 
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ક�તાબોમા ંકોઇ પણ �લુ દ�ખાય તો �ણ કરવા વીનતંી 

contact@hajinajitrust.com 

hajinajitrust@yahoo.com 
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