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- : ક�ટલાક અઘરા ફ�કહ� શબ્દોન સમજણ :
એહતીયાત : અમલની એ ર�ત �નાથી હક�કત પ્રમા
યક�ન આવી �ય.

એહતીયાતે લા�ઝમ : એહતીયાતે વા�જબની બરાબર.
એહતીયાતે �સુ ્તહ : ફતવા

ઉપર એહતીયાત છે

એટલે તેના પર ધ્યા દ� � ું જ�ર� નથી.

એહતીયાતે �સુ ્તહ : એ �ુકમ � એહતીયાત પ્રમા
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હોય. આવા મસઅલામાં �ુક�લ્લ ( અ�ુયાયી) એવા
�ુજત�હદના

ફતવા

પ્રમા

અમલ

કર�

શકશે

�

અ’અલમની પછ� ઈલ્મમા વધાર� હોય.

એહતીયાત તજવી ન જોઈએ ( એહતીયાત� ંુ ધ્યા
રાખ�)ંુ : � મસઅલામાં આવો શબ્ આવે, જો તેમાં
�ુજત�હદ� ફતવો આપ્ય ન હોય તો તેનો ભાવાથર
એહતીયાતે વા�જબ થશે, અને � �ુજત�હદનો ફતવો પણ
મવ�ૂદ હોય તો તેનાથી એહતીયાત પર ભાર �ુકવાનો
આશય છે .

અહવત : એહતીયાત
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ઈશ્કા છે : આ

અમલના કારણે શરઈ જવાબદાર�

ખતમ ન�હ થાય. તેના ઉપર અમલ ન કરવો જોઈએ. આ
મસઅલામાં કોઈ બી� �ુજત�હદની તરફ ર�ૂ થઈ શકાય
છે , એ શરતે ક� તેની સાથે ફતવો ન હોય.

અઝહર : (વધાર� સ્પષ) મસઅલા સંબધ
ં ી દલીલોથી
વધાર� નજદ�ક અને દલીલો સાથે મળ�ું આવવાના કારણે
વધાર� સ્પષ આ �ુજત�હદનો ફતવો હોય.

ઈફઝાઅ : ઉઘડ�ુ.ં પેશાબ અને હ�ઝની જગ્યા�ુ એક થઈ
જ�ુ.ં અથવા હ�ઝ અને પાયખાનાની જગ્યા�ુ એક થઈ
જ�ુ.ં અથવા ત્રણ જગ્યાઓ�ુ એક થઈ જ�ુ.ં
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અકવા : કવી (દ્) દ્ર�ષ્ટ�બ.
અવલા : વધાર� સા�ં, વધાર� યોગ્.
ઈકાઅ : એ મામલો � એક તરફ� થઈ �ય છે , અને તેને
ક�ુલ કરવાવાળાની જ�રત નથી. �મક� તલ્લા �માં
માત તલ્લા આપવી �ુર� ુ છે , ક� ૂલ કરવાની જ�રત
નથી.

બઈદ છે : ફતવો આ પ્રમા નથી.
��હલે કાિસર : મસઅલો ન �ણનાર એવો શખ્ (�
કોઈ �ૂ રના સ્થળ રહ�વાને કારણે) મસઅલાના �ુકમ �ુધી
પહ�ચ ન ધરાવતો હોય.
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��હલે મોક�સ્સ : તે અજ્ઞ શખ્ �ના માટ� મસાઈલ
શીખવા શ� રહ્ય હોય, પણ તેણે આળસ કર� હોય અને
�ણી જોઈને મસાઈલ મા� ૂમ ન કયાર્હોય.

હા�કમે શરઅ : તે �મેઉશ્શરાઈ �ુજત�હદ �નો �ુકમ
શર�અતના કા� ૂનોની �ુન્યા પર અમલમાં હોય.

હદસે અસગર : દર� ક એ વસ્� �ના કારણે નમાઝના
માટ� વ� કર�ું પડ�. આ સાત વસ્�ુ છે :
(૧) પેશાબ
(ર) પાયખાના
(૩) હવા �ટવી
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(૪) ન�દ (�ધ)
(પ) �ુ�ધ્ નષ્ કરનાર� વસ્� (મસ્ત અથવા બે �ુધ્ધ)
(૬) ઈસ્તેહા
(૭) એ વસ્�ુ �ના લીધે �ુસ્ વા�જબ થાય છે .

હદસે અકબર : એ વસ્�ુ �ના કારણે નમાઝ પઢવા
માટ� �ુસ્ કર�ું પડ�, �મક� સ્વપ્નદ ( વીય�પાત), �ી
સંયોગ, િવગેર�

હદ્ તરખ્ �ુ : �ુસાફર�ની એ હદ જયાંથી અઝાનની
અવાજ ન સાંભળ� શકાય અને વસ્તીન દ�વાલો દ� ખાવી
બંધ થાય.
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હરામ : દર� ક એ અમલ �ને ત� દ� વો (તકર ્ કરવ)
શર�અતી દ્ર�ષ જ�ર� છે .

�દરહમ : ૧ર.૬/૧૦ ચણા બરાબર ચાંદ� (લગભગ ર.પ૦
ગ્ર)

�ઝમ્મ કાફર : ય�દ
ુ � , ઈસાઈ અને મ�ૂસી, � ઈસ્લામ
દ� શમાં

રહ�તા

હોય

અને

ઈસ્લામન

સા�ુદાયીક

કાયદાઓની પાબંદ� કરવાના વાયદાના કારણે ઈસ્લામ
�ુ�ૂમત તેના �ન, માલ અને આબ��ુ ં રક્ કર� .

ર�એ મત� ૂબીયત : કોઈ અમલને �ુદા પસંદ કરશે
એવી આશાએ ��મ આપવો.
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ર�ુઅ કર� ંુ : પા�ં

ફર�ુ.ં આ શબ્દન ઉપયોગ બે

જગ્યા થાય છે :
(૧) આલમ � મસઅલામાં એહતીયાતે વા�જબનો
�ુકમ

આપે

એ

મસઅલામાં

કોઈ

બી�

�ુજત�હદની તકલીદ કરવી.
(ર) પત્નીન

તલાક� રજઈ દ� વા પછ� ઈદ્

દરિમયાન એ�ું કોઈ કામ કર�ું અથવા એવી કોઈ
વાત કહ�વી �નાથી એ વાતની ખબર પડ� ક� તેને
બી� વાર પત્નીબનાવી લીધી છે .

શા�ખસ : ઝોહરનો

સમય

�ણવા

માટ�

જમીનમાં
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ખોડવામાં આવેલી લાકડ�.

શાર� અ : �ુદાવંદ� આલમ, ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્

તલાક : આઝાદ� : શર�અતે બતાવેલ ર�તથી િનકાહ
તોડવા.

તલાક� બાઈન : એ તલાક � પછ� પિતને ર�ુ કરવાનો
હક નથી રહ�તો. િવગત તલાકના પ્રકરણમ �ુઓ.

ુ ાઅ : એ �ીની તલાક � ઘણીને પસંદ ન
તલાક� �લ
કરતી હોય અને તલાક લેવા માટ� શવહરને પોતાની મહ�ર
અથવા કોઈ માલ બખ્શ દ� . િવગત તલાકના પ્રકરણમ
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�ુઓ.

તલાક� રજઈ : એ તલાક �માં �ુ�ષ ઈદ્ દરિમયાન
�ી પ્ર ર�ુ થઈ શક� છે . �ના એહકામ તલાકના
પ્રકરણમ બયાન કરવામાં આવ્ય છે .

ુ ારાત : એ તલાક �માં પિત પત્ની બંને એક
તલાક� �બ
બી�ને ધી�ારતા હોય અને �ી તલાક માટ� ધણીને કંઈ
માલ આપે.

તવાફ� િનસાઅ : હજ અને ઉમરએ �ુફરદાનો છે લ્લ
તવાફ �ને જ બ�વી લાવવાની હજ અથવા ઉમરએ
�ુફરદા કરવાવાળા પર �ી સંભોગ હરામ રહ� છે .
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ઝા�હર આ છે : ફતવો આ છે . (એ િસવાય ક� લખાણમાં
તેની િવ�ધ્ કાંઈ ઈશારો મવ�ૂદ હોય.)

ઝોહર� શરઈ : અથાર્ અધ� �દવસ િવતી જવો. ઉદાહરણ
: જો �દવસ બાર કલાકનો હોય તો �ુય�દય છ કલાક
વીતવા પછ� અને જો �દવસ તેર કલાકનો હોય તો સાડા
છ કલાક વીતવા પછ� અને જો �દવસ અગીયાર કલાકનો
હોય તો સાડા પાંચ કલાક વીતવા પછ� શરઈ ઝોહરનો
સમય છે , અને શરઈ ઝોહરનો સમય � �ુય�દય પછ�
અધ� �દવસ વીતવા પછ�થી � ૂયાર્સ �ુધીનો છે . ક�ટલાક
સમયે બાર વાગ્યાન ક�ટલીક પળો પહ�લા અને �ાર� ક
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બાર વાગ્યાન ક�ટલીક પળો પછ� હોય છે .

અદાલત : એ લાક્ષ� પ�ર�સ્થિ � પરહ�ઝગાર�ના
કારણે ઈન્સાનમા પેદા થાય છે , �ના કારણે તે વા�જબ
કામો ��મ આપે છે અને હરામ કામો ત� દ� છે .

અકદ : કરાર, િનકાહ
ફતવા : શરઈ મસાઈલમાં �ુજતહ�દ�ુ ં દ્ર�ષ્ટ�બ.
�ુ રઆનના વા�જબ સજદા : �ુરઆનમાં પંદર આયતો
એવી છે �ને પઢવા ક� સાંભળવા પછ� �ુદાવંદ� આલમની
અઝમત સામે િસજદો કરવો જોઈએ. તેમાંથી ચાર
સ્થળો િસજદો વા�જબ અને અ�ગયાર સ્થળો �ુસ્તહ
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છે .

�ુ રઆનના �સુ ્તહ સજદા :
(૧) પારો ૯, � ૂરએ અઅરાફ, છે લ્લ આયત. (ર)
પારો ૧૩, � ૂરએ રઅદ, ૧પમી આયત. (૩) પારો
૧૪, � ૂરએ નહલ, ૫૦મી આયત. (૪) પારો ૧પ,
� ૂરએ બની ઈસરાઈલ, ૧૦૯મી આયત. (પ)
પારો ૧૬, � ૂરએ મરયમ, પ૮મી આયત. (૬)
પારો ૧૭, � ૂરએ હજ, ૧૮મી આયત. (૭) પારો
૧૭, � ૂરએ હજ, ૭૭મી આયત (૮) પારો ૧૯,
� ૂરએ �રકાન, ૬૦મી આયત. (૯) પારો

૧૯,
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� ૂરએ નમ્, ર૬મી આયત. (૧૦) પારો

ર૩,

� ૂરએ સ્વા, ર૪મી આયત. (૧૧) પારો

૩૦,

� ૂરએ ઈન્શેકા, ર૧મી આયત.

�ુ રઆનના વા�જબ િસજદા :
(૧) પારો ર૧, � ૂરએ અલીફ લામ મીમ તન્ઝી ,
૧પમી આયત. (ર) પારો

ર૪, � ૂરએ સજદહ,

૩૮મી આયત. (૩) પારો

ર૭, � ૂરએ

છે લ્લ આયત. (૪) પારો

૩૦, � ૂરએ અલક,

નજમ,

છે લ્લ આયત.

કસદ� ઈન્શાઅ : વેપાર ( લે-વેચ)ની �મ કોઈ ભરોસા
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પાત વસ્�ુન લગતા શબ્દ વડ� અસ્તીત્વમ લાવવાનો
િન�ય.

કસદ�

�ુ રબત :

(�ુરબતની

િનય્ય)

: અલ્લા

તઆલાની મર�ની િનકટ થવાનો ઈરાદો.

�ુ વ્વતથ ખાલી નથી : આ ફત્વ છે . ( એ િસવાય ક�
લખાણમાં તેની િવ�ધ્ કોઈ ઈશારો મવ�ૂદ ન હોય.)

કફ્ફાર જ�અ
્ ૂ : (સં�કુ ત કફ્ફાર) ત્રણ કફ્ફાર. (૧)
સાંઈઠ રોઝા રાખવા. (ર) સાંઈઠ

ફક�રોને પેટ ભર�ને

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

લા�ઝમ : વા�જબ. અગર �ુજત�હદ કોઈ કામના વા�જબ
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અને લા�ઝમ હોવા�ુ ં િન�પણ આયતો અથવા �રવાયતોથી
એવી ર�તે કર� છે ક� તેને શાર� અની સાથે સંબધ
ં ીત કર�ું
શ� હોય તો તેનો ઉલ્લે વા�જબ શબ્દથ કરાય છે અને
જો તેના વા�જબ

ક� લા�ઝમ હોવા�ુ ં કોઈ બી� ર�તે

દાખલા તર�ક� અકલી દલીલોથી સમજયા હોય એવી ર�તે
ક� તેને શાર� અ સાથે સંબધ
ં ીત ન કર� શકાય તો તેને
લા�ઝમ

શબ્દથ

ઓળખવામાં આવે

છે .

એહતીયાતે

વા�જબ અને એહતીયાતે લા�ઝમમાં પણ આ ફકરાને
ધ્યાનમા

રાખવામાં

આવે

છે .

ગમે

તેમ

�ુક�લ્લ

(અ�ુયાયી) માટ� અમલ કરવામાં વા�જબ અને લા�ઝમ
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વચ્ચ કોઈ ફરક નથી.

ુ ાહ :
�બ

એ અમલ � શર�અતની નજરમાં ન તો

વખાણવા યોગ્ હોય ક� ન વખોડવા �વો હોય. (આ શબ્
વા�જબ, હરામ, �ુસ્તહ અને મક�હ સામે છે .)

ન�સ : દર� ક એ વસ્� � �ુદ તો પાક હોય પણ કોઈ
ન�સ ચીજને સીધી ક� આડકતર� ર�તે ભળ� જવાથી
ન�સ થઈ ગઈ હોય.

ુ મા�લક : એ માલ �ના મા�લકની ખબર ન
મજ�ુ�લ
હોય.

મેહરમ : એવા િનકટના સગાઓ �ની સાથે કદ� િનકાહ
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નથી થઈ શકતા.

મહલ્લ ઈશ્કા છે : આમાં ઈશ્કા છે . આ અમલ સહ�હ
થવો અથવા � ૂરો

થવો �ુ�શ્ક છે . ( �ુક�લ્લ આ

મસઅલામાં બી� કોઈ �ુજતહ�દને ર�ુ કર� શક� છે , જો
તેની સાથે ફતવો ન હોય.)

મોહર�મ : � શખ્ હજ અથવા ઉમરાના એહરામમાં
હોય.

મહલ્લ તઅમ્�ુલ: એહતીયાત કરવી જોઈએ. �ુક�લ્લ
આ મસઅલામાં બી� �ુજત�હદને ર�ુ કર� શક� છે , જો
તેની સાથે ફતવો ન હોય તો.
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ુ લ્લમાત દ�ન : તે આવશ્ય અને નકકર કામો �
�સ
દ�ને ઈસ્લામન આિવભાજય �ગો છે , અને �ને બધા
�ુસલમાન દ�નના જ�ર� �ગો સમ� છે , �મક� નમાઝ
રોઝા�ુ ં ફરજ અને વા�જબ

હો�ુ.ં આ કાય�ને “દ�નની

જ�ર�યાતો” અને “દ�નના �ગો” પણ કહ� છે . ક�મક� આ
એ કાય� છે �ને સ્વીકાર�ુ ઈસ્લામન વ�ુ્ળમા
ર
રહ�વા માટ�
અત્યં જ�ર� છે .

�સુ ્તહબ: ઈચ્છવ

યોગ્. � વસ્� શારએ �ુક�ૃસ

(અલ્લા) ને પસંદ હોય પણ તેને વા�જબ ન ઠ�રવે. દર� ક
એ કાયર ( �ુકમ) � કરવામાં સવાબ હોય પણ છોડવામાં
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�ુનાહ ન હોય.

મક�હ : અિનચ્છ�, તે કામ �ને કર�ું હરામ ન હોય
પણ ન કર�ું સા�ં છે .

િનસાબ : ન�� માપ અથવા ન�� મયાર્દ.
વા�જબ : દર� ક એ કાયર �ને બ�વી લાવ�ું શર�અતની
દ્ર�ષ્ટ ફરજ હોય.

વા�જબે તખયીર� : જયાર� વા�જબ હો�ું બે માંથી કોઈ
એકથી સંબધ
ં ધરાવ�ું હોય તો એ બે માંના દર� કને
વા�જબે તખયીર� કહ� છે , �મક� રોઝાના કફ્ફારામા ત્
વસ્�ુ વચ્ચ ઈખ્તીયા હોય છે . (૧) �ુલામ આઝાદ
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કરવો. (ર) સાંઈઠ

રોઝા રાખવા. (૩) સાંઈઠ

ફક�રોને

ખાવા�ુ ં ખવરાવ�ુ.ં

વા�જબે અયની : � દર� ક શખ્ પર �ુદ વા�જબ હોય,
�મક� નમાઝ, રોઝા.

વા�જબે �કફાઈ : એ�ું વા�જબ �ને ક�ટલાક લોકો ��મ
આપી દ� તો બાક� લોકો પરથી ઉતર� (સાક�ત થઈ) જશે.
�મક� મય્યતન �ુસલ આપ�ું બધા પર વા�જબ છે , પણ
જો થોડા લોકો એને ��મ આપી દ� તો બાક� લોકો
પરથી સાક�ત થઈ જશે.

વકફ : � ૂળ માલને �ગત ( ઝાતી) િમલકતમાંથી કાઢ�
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તેનો ફાયદો ખાસ લોકો અથવા નેક કામો સાથે ખાસ કર�
દ� વો.

વલી : વાલી, દાખલા તર�ક� બાપ, પિત અથવા હા�કમે
શરઅ.

શરઈ વજન અને દશાંશી વજન :
(૧) પ ન� ૂદ (ચણા ભાર) એટલે ૧ ગ્ર
(ર) ૧ર ૬/૧૦ ન� ૂદ એટલે લગભગ ર.પ૦ ગ્ર
(૩) ૧૮

ન� ૂદ ( અથવા એક િમસ્કા શરઈ)

એટલે લગભગ ૩.પ૦ ગ્ર
(૪) ૧

�દનાર ( અથવા એક િમસ્કા શરઈ)
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એટલે લગભગ ૩.પ૦ ગ્ર
(પ) ૧

િમસ્કા શરાફ� ( ર૪ ન� ૂદ) એટલે

લગભગ પ.૦૦ ગ્ર
(૬) ૧ �ુદ એટલે લગભગ ૭પ૦ ગ્ર
(૭) ૧ સાઅ એટલે લગભગ ૩.૦૦ �કલો ગ્ર
(૮) �ુર (પાણી) એટલે લગભગ ૩૭૭ �કલો ગ્ર
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તકલીદ
તકલીદના અહ�કામ
મસઅલો ૧ : એક �ુસલમાન માટ� જ�ર� છે ક�
ઉ� ૂલે દ�ન સંબધ
ં ી પોતાના અક�દાને પોતાની �ુ�ધ્ અને
પારખશ�ક્તથ સમ�ને માન્ય રાખ;

અને ઉ� ૂલે દ�ન

બારામાં એ તકલીદ કર� શકતો નથી, એટલે ક� માત
�ણકારોના કથન ઉપર આધાર રાખી માની લે� ું �ુર�ું
નથી.
સામાન્ ર�તે જયાર� એક શખ્ ઈસ્લામન સત્
અક�દા ઉપર યક�ન ધરાવતો હોય અને તે �ુજબ અમલ
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કર� અક�દા�ુ ં પ્રદશ કરતો હોય, અગરચે એ � ૂર�
સમજણને પ�રણામે ન હોય, ત્યાર

પણ એ શખ્

�ુસલમાન અને મોઅમીન ગણાશે, અને તેના ઉપર
ઈસ્લામન તમામ �ક
ુ મો લા�ુ પડશે.
દ�નના �ટલા િનિ�ત, િનિવ�વાદ અને ચોકકસ
એહકામ છે , એ િસવાય બાક�ના એહકામ માટ� યા તો
�ુજત�હદ હો�ું જ�ર� છે , �થી દલીલો વડ� એ �ુકમોને
�ણી શકાય, અને યા તો �ુજત�હદની તકલીદ કરવી
જોઈએ, અને યા તો એહતીયાત અને સાવચેતીથી એવી
ર�તે અમલ બ�વી લાવવા જોઈએ ક� �થી ખાતર� થાય
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ક� તે પોતાની ફરજ અદા કર� શકયો છે .
�મક� , અગર અ�ુક �ુજત�હદો એક અમલને હરામ
ગણાતા હોય, અને બી� �ુજત�હદો એને હરામ ન ગણતા
હોય, તો એહતીયાત કરનાર� એ અમલથી પરહ�ઝ કરવો
જોઈએ. એવી જ ર�તે અગર અ�ુક �ુજત�હદો કોઈ
અમલને �ુસ્તહ કરાર દ�એ, જયાર� બી� �ુજત�હદો
એને વા�જબ ગણાવતા હોયપ ત્યાર એહતીયાત કરનાર�
એ અમલ બ�વી લેવો જોઈએ.
�ુલાસો એ ક� � લોકો �ુજત�હદ નથી, અને
એહતીયાત �ુજબ વત� શકતા નથી, તેઓ ઉપર વા�જબ
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છે ક� તેઓ �ુજત�હદની તકલીદ કર� .

મસઅલો ર : એહકામમાં �ુજત�હદની તકલીદ
કરવાનો અથર એ છે ક� તેના �ક
ુ મ પ્રમા અમલ કરવામાં
આવે.
� �ુજતહ�દની તકલીદ થઈ શક� તેની શરતો એ છે
ક� એ �ુ�ષ હોવો જોઈએ. ઉપરાંત બા�લગ, આ�કલ, શીયા
ઈસ્નાઅશર, હલાલઝાદો અને �વંત તથા આ�દલ હોવો
જોઈએ.
આ�દલ એ શખ્સન કહ�વામાં આવે છે ક� � પોતાના
ઉપર વા�જબ હોય એવા કાય�ને બ�વી લાવતો હોય,અને
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� હરામ કાય� હોય તેનાથી પરહ�ઝ કરતો હોય: અને તેની
િનશાની તેમજ ઓળખ એ છે ક� �હ�રમાં તેના �ુણ-લક્
સારાં હોય, ક� અગર તેના િવષે તેના મોહલ્લાન લોકોને,
પાડોશીઓને યા �ની સાથે તે વસતો હોય, તેમને
� ૂછવામાં આવે, તો તેની નેક� સાથે સહમત હોય અને
સમથર્ આપે.
જયાર�
�ુજત�હદોના

ખબર

પડ�

ફતવામાં ફરક

ક�

રોજ�દા
છે ,

મસાઈલમાં

અગરચે એ

�ણ

�ુલાસા� ૂવર્ ન હોય, ત્યાર જ�ર� છે ક� ઈન્સા એવા
�ુજત�હદની તકલીદ કર� ક� � અઅલમ હોય. અઅલમથી
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�ુરાદ એ �ુજત�હદ છે ક� � સમકાલીન �ુજત�હદો કરતાં
વ�ુ ઈલ્ ધરાવતો હોય: અને �ુદાના �ક
ુ મને સમજવામાં
વ�ુ શ�ક્તશાળ હોય.

મસઅલો ૩ : �ુજત�હદ અને અઅલમને ત્ ર�તે
પારખી શકાય :
(૧) પોતે ઈન્સા યક�ન હાિસલ કર� , �મક� પોતે એટ�ું
ઈલ્ ધરાવતો હોય ક� �ુજત�હદ અને અઅલમને પારખી
શક�.
(૨) બે આ�લમ આ�દલો ક� � �ુજત�હદની પરખ કર�
શકતા હોય, સાક્ �ુર� ક� ફલાણો મજત�હદ અથવા
અઅલમ છે ; પણ તેમાં શરત એ છે ક� તેની િવ�ધ્ધમા
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બી� બે આ�લમ આ�દલોએ ગવાહ� આપી ન હોય ; અને
�હ�ર એ છે ક� એક જ િવ�ાસપાત આ�લમ આ�દલની
ગવાહ�થી પણ �ુજત�હદ ક� અઅમલમ સા�બત થઈ
શકશે.
(૩) અ�ુક ગણનાપાત આ�લમો ક� �ઓ �ુજત�હદ અને
અઅલમની પરખ કર� શકતા હોય, તેઓ કોઈને �ુજત�હદ
અને અઅલમ તર�ક� સ્વીકાર; અને તેમના કથનથી
ઈ�ત્મના હાિસલ થાય.

મસઅલો ૪ : અગર બે યા બેથી વ�ુ �ુજત�હદો
વચ્ચ રો�જ�દા મસાઈલ બારામાં અસમાનતા ક� તફાવત
હોય, અગરચે એ તફાવતની �ુલાસાવાર �ણ ન હોય ;
અને એ પણ ખબર હોય ક� એ �ુજત�હદોમાં એક બી�
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કરતા અઅલમ છે , પણ એ અઅલમની પરખ કરવાની
શ�તા ન હોય, તો બેહતર છે ક� એ સવ� ફતવાઓને
અ�ુલક્ એહતેયાતનો વચગાળાનો રસ્ત જોઈ તે પ્રમા
અમલ કર� .
અગર એહતેયાત �ુજબ પણ અમલ કરવાની
શ�તા જણાતી ન હોય, તો પછ� એ �ુજત�હદના ફતવા
�ુજબ વત�, �ના માટ� તેને �ુમાન થાય ક� એ બી� કરતાં
અઅલમ છે . � સંજોગોમાં બે �ુજત�હદો વચ્ચ કોણ
અઅલમ છે તેની પરખ ન થઈ શકતી હોય અને બંને
સરખા જણાતા હોય, ત્યાર કોઈ પણ એક �ુજત�હદના
ફતવા પ્રમા અમલ કર� શકાશે.

મસઅલો પ : �ુજત�હદના ફતવાની �ણ ચાર
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ર�તે પ્રા થઈ શક�.
(૧) પોતે �ુજત�હદના મોઢ� સાંભળ�ને
(૨) બે

આ�દલો

પાસેથી

�ુજત�હદનો

ફતવો

�ણીને:
(૩) એવા

શખ્

પાસેથી

સાંભળ�ને

ક�

�

િવ�ાસપાત હોય, અને તેના કહ�વાથી ઈ�ત્મના
હાિસલ થાય ;
(૪) �ુજત�હદના

�રસાલા ( તવઝી�લ
મસાઈલ)
ુ

ઉપરથી, પણ તે એ શરતે ક� એ �રસાલાની �ુરસ્ત
અને તેના આધાર� ૂત હોવાની ખાત્ હોય.

મસઅલો ૬ : જયાં �ુધી ઈન્સાનન ખાત્ થઈ ન
હોય ક� �ુજત�હદનો ફતવો બદલ્ય છે , ત્યા �ુધી
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�ુજત�હદના �રસાલામાં � ર�તે લખે� ું હોય તે �ુજબ
અમલ કર� શક� છે ; અને અગર એને એવો ભાસ થાય ક�
ફતવો બદલ્ય હશે, તો તે માટ� તપાસ કરવી જ�ર� નથી

મસઅલો ૭ : અગર

�ુજત�હદ� અઅલમ કોઈ

મસઅલા િવષે સ્પષ ફતવો આપે, તો તેની તકલીદ
કરનાર એ મસઅલમાં કોઈ બી� �ુજત�હદના ફતવા
પ્રમા અમલ નહ� કર� શક� . પરં � ુ અગર એ �ુજત�હદ�
સ્પષ ફતવો ન આપ્ય હોય, અને ફરમાવે ક� ફલાણી ર�તે
અમલ કર�ું એહતીયાત છે , તો તકલીદ કરનાર માટ� બે
િવકલ્ છે : યા તો એ �ુજત�હદ� જણાવેલ એહતીયાત, ક�
� એહતીયાતે વા�જબ છે , તે પ્રમા જ અમલ કર� : અને
યા તો બી� એવા �ુજત�હદના સ્પષ ફતવા �ુજબ વત�
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ક� � �ુજત�હદની તકલીદ કરવી �ઈઝ છે .
દાખલા તર�ક� અગર �ુજત�હદ� અઅલમ ફરમાવે ક�
નમાઝની પહ�લી અને બી� રકાતમાં � ૂરએ હમ્ પડયા
પછ� એહતીયાત છે ક� બીજો એક � ૂરો � ૂરો પડવામાં
આવે: અને બી� �ુજત�હદ� ક� �ની તકલીદ કરવી �ઈઝ
હોય, તે એવો સ્પષ ફતવો આપે ક� નમાઝની પહ�લી અને
બી� રકઅતમાં � ૂરએ હમ્ કાફ� છે , તો તકલીદ કરનાર
યા તો પોતાના �ુજત�હદના એહતીયાતે વા�જબ ઉપર
અમલ કર�ને બંને � ૂરાઓ પડશે, અને યા તો બી�
�ુજત�હદ તરફ ર�ૂઅ કર� ફકત � ૂરએ હમ્ પડશે,એવી
જ ર�તે જયાર�
મસઅલામાં

�ુજત�હદ� અઅલમ ફરમાવે ક� આ

ઈશ્કા

છે

અથવા

મહલ્લ

તઅમ્�ુ
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(અિનિશ્રત છે ), ત્યાર ઉપર જણાવેલ કાયદો લા�ુ
પડશે.

મસઅલો ૮ : અગર �ુજત�હદ� અઅલમ સ્પષ
ફતવો આપે, અને તેની પહ�લા ક� બાદ એહતીયાત દશાર્વ,
તો એ એહતીયાતે �ુસ્તહ ગણાશે: અને તકલીદ કરનાર
એ એહતીયાતનો ત્યા કર� શકશે.
દાખલા તર�ક� અગર �ુજત�હદ� અઅલમ ફરમાવે ક�
જો ન�સ વાસણ �ુર પાણીમાં એક વાર ધોવામાં આવે તો
એ પાક ગણાશે. ત્યારબા કહ� ક� પણ એહતીયાત એ છે ક�
ત્ વાર ધોવામાં આવે, તો એ એહતીયાતે �ુસ્તહ
ગણાશે.

મસઅલો ૯ : ઈન્સા

� �ુજત�હદની તકલીદ
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કરતો હોય, તે જો �ુજર� �ય, તો તેનો �ુકમ �વતા
�ુજત�હદ �વો જ છે , એટલે અગર એ વકાત પામેલા
�ુજત�હદ કરતાં અઅલમ હોય, અને રોજ�દા મસાઈલમાં
તેમના વચ્ચ સંક્ષેપ્ત ખબર હોય, તો એ વકાત પામેલા
�ુજત�હદની તકલીદ ઉપર બાક� રહ�� ું જ�ર� છે ; અને
અગર �વતા �ુજત�હદ અઅલમ હોય તો તેમના તરફ
ર�ૂ કર�ું જ�ર� થશે.
આ મસઅલામાં તકલીદથી �ુરાદ એ �ુજત�હદના
�ક
ુ મ પ્રમા ચાલવાની િનય્ય છે , તે �ુજબ અમલ કયાર
હોવાની શતર નથી.

મસઅલો ૧૦
�ુજત�હદના

ફતવા

: અગર
અ�ુસાર

કોઈ
અમલ

કર� ,

મસઅલામાં
અને

એ
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�ુજત�હદની વફાતબાદ પોતાની શરઈ જવાબદાર�ને
અ�ુસર� બી� �વતા �ુજત�હદના ફતવા �ુજબ અમલ
કર� , તો ત્યારબા ફર�થી �ુજર� ગયેલા �ુજત�હદના
ફતવા પ્રમા અમલ નહ� કર� શક�.

મસઅલો ૧૧ : �

મસઅલાની ઈન્સાનન હર

હમ�શ જ�રત રહ�તી હોય, તેને શીખી લેવા વા�જબ છે .

મસઅલો ૧ર : અગર

કોઈ શખ્ સામે એવો

મસઅલો પેશ આવે ક� �ના �ક
ુ મની તેને �ણ ન હોય,
તો વા�જબ છે ક� એહતેયાતથી વત�, અથવા ઉપરોકત
શરતોને નજર સામે રાખી તકલીદ કર� , પણ જો અઅલમ
�ુજત�હદના ફતવાની �ણ ન થઈ શકતી હોય, તો એ
મસઅલામાં ગયર અઅલમ �ુજત�હદના ફતવા �ુજબ
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અમલ કર�ું �ઈઝ છે , અગર તેને સાધારણ �ણ હોય ક�
અઅલમ અને ગયર� અઅલમના ફતવાઓ વચ્ચ ફરક છે .

મસઅલો ૧૩

: અગર

કોઈ

શખ્

બી�

�ુજત�હદના ફતવાની �ણ કર� , અને થોડાક સમય બાદ
�ુજત�હદ� ફતવો બદલ્ય હોય, તો એ બી� શખ્સન
ફતવો બદલાયાની �ણ કરવી વા�જબ નથી, પણ અગર
�ુજત�હદના ફતવાની �ણ કરતી વેળા જ � ૂલ કર� હોય,
�

� ૂલને

કારણે

એ

બીજો

શખ્

પોતાની

શરઈ

ઝીમ્મેદાર�થ િવ�ધ્ અમલ કર� , તો શ� ર�તે એ � ૂલ
�ુધારવી એહતીયાતે વા�જબ છે .

મસઅલો ૧૪ : અગર કોઈ શખ્ એક �ુદ્ �ુધી
તકલીદ િવના અમલ બ�વી લાવે, અને પછ� તકલીદ
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શ� કર� , અગર �ુજત�હદ તેના વીતેલા અઅમાલને સહ�
કરાર દ� , તો એ અઅમાલ સહ�હ ગણાશે, ન�હતર એ સવ�
અઅમાલ બાિતલ છે .

: ન�ધ :
(૧) તેના આમાલ
- �ુજતહ�દના ફતવા પ્રમાણે હતા તો સહ�હ ગણા.
- �ુજતહ�દના ફતવા પ્રમાણે ન હતા ,
(અ) �હ�લે કાસીર હોય તો અરકાનમાં કોઈ � ૂલ કર� ન
હોય તો અમલ સહ�હ ગણાશે.
અથવા
(બ) �હ�લે �ુ�સીર હોય તો અગર એવી વસ્�ુમાં �ૂલ
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હોય ક� �માં લા ઈલ્મીને કારણે વાંધો ન હોય �મ ક�
ક�રાઅતમાં �યાં ધીમેથી પડવાની જ�ર હોય ત્યાં
અવાજથી પડ�ું હોય તો અમલ સહ�હ ગણાશે.
- મીના�ુસ્સાલેહ�ન(મસઅલા-૨)
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તહારતના એહકામ
ુ ાફ)
ચોખ્ �ુ અને િમશ્રણવા પાણી (�તુ ્લ અને �ઝ

મસઅલો ૧પ : પાણી હંમશ
ે ા યા તો ચોખ્�ુ હોય
યા િમશ્રણવા હોઈ શક�. િમશ્રણવા પાણી એ છે ક� �
કોઈ વસ્�ુમાંથ રસ �પે ખ�ચી લેવામાં આવે, �મક�
તર� ૂચનો રસ અથવા �ુલાબનો અકર ; અને યા તો તેમાં
એવી ર�તે ભેળસેળ કરવામાં આવે ક� તેને ચોખ્�ુ પાણી ન
કહ� શકાય; �મક�

માટ� � ૂળ વગેર� મોટા પ્રમાણમ

ભેળવવામાં આવી હોય. એ િસવાય પાણી દર� ક સ્વ�પમા
�ુત્લ ગણાશે.
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�ુત્લ પાણીના પાંચ પ્રકા છે :
(૧) �ુર, (ર) કલીલ, (૩) �ર�, (૪) વરસાદ અને
(પ) �ૂવા�ુ ં પાણી.
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(૧) �ુ ર પાણી :
મસઅલો ૧૬ : મશ�રૂ એ છે ક� � વાસણની
લંબાઈ, �ડાઈ અને પહોળાઈ સાડા ત્ વ�ત હોય, તે
વાસણ અગર � ૂર� � ૂ� પાણીથી ભરવામાં આવે, તો તે
પાણી�ુ ં પ્રમ �ુર ગણાશે. એ ર�તે એ પ્રમાણ� ઘનફળ
૪ર.૭/૮ થશે, પણ ઝાહ�ર એ છે ક� અગર ઘનફળ ૩૬
વ�ત હોય તો એ પણ કાફ� છે ; અને વજનથી �ુર પાણી
ન�� કરવામાં ઈશ્કા છે .

મસઅલો ૧૭ : અગર

કોઈ ન��ુલ અયન,

�મક� પેશાબ, લોહ� ( �ુન) અથવા ન�સ થયેલી ચીજ
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અથવા ન�સ કપ�ું �ુર પાણીમાં પડ�, તો અગર એ
પાણીમાં ન�સતનો રં ગ, ગંધ ક� સ્વા ઉપ�સ્થ થાય તો
એ ન�સ ગણાશે, અને અગર તેમાં એવા ફ�રફાર ન
જણાય તો એ ન�સ ન�હ ગણાય.

મસઅલો ૧૮ : �ુર

પાણીના રં ગ, ગંધ ક�

સ્વાદમા ન�સત િસવાય બી� કોઈ કારણસર ફ�રફાર
ઉપ�સ્થ થાય તો પાણી ન�સ નથી.

મસઅલો ૧૯ : અગર કોઈ ન��ુલ અયન,
�મક� લોહ�, �ુરથી િવશેષ પાણીમાં ભળ� �ય, અને
તેમાંથી અ�ુક ભાગના પાણીનો રં ગ, ગંધ ક� સ્વા

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 87

બદલાઈ �ય, તો જો�ું જોઈએ ક� બાક� રહ� ગયેલો ભાગ
�ુર �ટલો છે ક� ન�હ ? અગર એ ભાગ �ુરથી ઓછો હોય,
તો તમામ પાણી ન�સ થયે� ું ગણાશે, પણ જો બાક� રહ�
ગયેલો ભાગ �ુર �ટલો યા એથી વધાર� હોય, તો પાણીનો
માત એ જ ભાગ ન�સ ગણાશે, �માં ન�સતના કારણે
રં ગ, ગંધ ક� સ્વા બદલાઈ ગયાં હોય.

મસઅલો ર૦ : �વારા�ુ ં પાણી અગર �ુર પાણી
સાથે જોડાયે� ું હોય, તો એ ન�સ પાણીને પાક કરશે,
અગર એ ન�સ પાણી ઉપર ટ�પે ટ�પે પડ� તો પાક નહ�
રહ�, િસવાય ક� કોઈ એ�ું સાધન તેના ઉપર �ુકવામાં
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આવે ક� �ના પ�રણામે ટ�પે ટ�પે પડવાને બદલે એ પાણી
ધાર�પે પાણીને મળે , બહ�તર એ છે ક� �વારા�ુ ં પાણી
ન�સ પાણી સાથે �બલ�ુલ ભળ� �ય.

મસઅલો ર૧ : નળમાંથી નીકળ� ું પાણી અગર
�ુર પાણી સાથે જોડાયે� ું હોય, અને

તેની નીચે કોઈ

ન�સ વસ્� ધોવામાં આવે, તો એ વસ્�ુન અડ�ને વહ�� ું
પાણી નીચે જણાવેલ શરતે પાક ગણાશે :
(૧) એ પાણી�ુ ં જોડાણ �ુર સાથે ચા�ું હોય.
(ર) એ પાણીમાં ન�સતને લઈને રં ગ, ગંધ
ક� સ્વા માં ફ�રફાર ઉપ�સ્થ ન હોય.
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(૩) એ પાણીમાં કોઈ ન��ુલ અયન પણ ન
હો�ું જોઈએ.

મસઅલો રર : અગર �ુર પાણીનો અ�ુક ભાગ
�મીને બરફ થઈ �ય, અને બાક� રહ� ગયેલો ભાગ �ુર
�ટલો ન હોય, તેમાં અગર ન�સત પડ� તો એ ન�સ
ગણાશે; અને બરફનો �ટલો ભાગ ઓગળતો રહ�શે એ
પણ ન�સ થતો રહ�શ.ે

મસઅલો ર૩ : � પાણી �ુર હોય, પણ ઈન્સા
શંકા કર� ક� કદાચ �ુરથી ઓ�ં થઈ ગ�ું હશે, તો એ શંકાને
સ્થા નથી અને એ પાણી �ુર ગણાશે, એટલે ક�
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ન�સતને પાક કરશે અને ન�સત સાથે ભળ� જતા
ન�સ ન�હ થાય.
પણ અગર પાણી પહ�લે �ુરથી ઓછં હ�,ું અને
ઈન્સા �ુમાન કર� ક� કદાચ �ુર થઈ ગ�ું હશે, તો એ
પાણી �ુરથી ઓ�ં ગણાશે.

મસઅલો ર૪ : પાણી�ુ ં �ુર

હો�ું

બે

ર�તે

સા�બત થઈ શક� : (૧) ઈન્સાનન યક�ન હોય અથવા
ઈન્મીના હોય ક� પાણી�ુ ં પ્રમા �ુર �ટ�ું છે , (ર) બે
આ�દલ �ુ�ષો ગવાહ� આપે.
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(ર) �ુ ર કરતા ઓ� પાણી (આબે કલીલ) :
મસઅલો રપ : કલીલ પાણી એને કહ�વાય છે ક�
� જમીનમાંથી �ટ�ને નીકળ�ું ન હોય, અને પ્રમાણમ
�ુરથી ઓ�ં હોય.

મસઅલો ર૬ : જયાર� કલીલ પાણી કોઈ ન�સ
વસ્� પર પડ� અથવા કોઈ ન�સ વસ્� સાથે મળે ત્યાર
એ પાણી ન�સ થશે, પણ અગર એ કલીલ પાણી કોઈ
ન�સ વસ્� પર દબાણ સાથે જોરથી પડ�, તો માત એટ�ું
જ પાણી ન�સ ગણાશે, � ન�સ વસ્�ુન સંપકર ્મા આવ્�ુ
હોય, બાક��ુ ં પાણી પાક ગણાશે.
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મસઅલો ર૭ : � કલીલ પાણી ન�સ વસ્�
ઉપર તેમાં રહ�લા ન��ુલ અયન પદાથર્ન �ૂ ર કરવા
ર� ડવામાં આવે, તે પાણી એ ન�સ વસ્�ુથ ��ું પડયા
બાદ ન�સ ગણાશે. એવી જ ર�તે ન��ુલ અયન
પદાથર્ન �ૂ ર કયાર્ પછ� પણ એ ન�સ વસ્�ુન ધોવા માટ�
� કલીલ પાણી ર� ડવામાં આવે તે પાણી ન�સ વસ્�ુન
અડયા બાદ એહતીયાતે લા�ઝમની �એ ન�સ છે .

મસઅલો ર૮ :

કલીલ પાણી ક� � પેશાબ

અથવા પાયખાનાની જગ્યાન ધોવા માટ� ઉપયોગમાં
લેવાય, તે� ુ ં ધોવણ કોઈ વસ્�ુન લાગી �ય તો એ વસ્�
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ન�સ ન�હ થાય, પણ તે માટ� પાંચ શરતો છે :
(૧) એ ધોવણમાં ન�સતનો રં ગ, ગંધ ક� સ્વા
ઉપ�સ્થ ન હોય.
(ર) બહારથી કોઈ ન�સત તેમાં ભળ� ન ગઈ હોય.
(૩) પેશાબ ક� પાયખાના સાથે બી� કોઈ ન�સત,
�મક� લોહ� વગેર� બહાર ન આવી હોય.
(૪) પાણીમાં પાયખાનાનો કોઈ ભાગ ક� કણ ન હોય.
(પ) પેશાબ ક� પાયખાનાની જગ્યાન ચાર� તરફ
અસામાન્ ર�તે ન�સત ફ�લાઈ ન ગઈ હોય.
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(૩) �ર� - વહ�� ંુ પાણી :
�ર� એ પાણીને કહ�વાય ક� � જમીનમાંથી �ટ�
નીકળ�ને વહ�વા માંડ�, �મક� ઝરા, નદ��ુ ં પાણી.

મસઅલો ર૯ : �ર� પાણી પ્રમાણમ �ુરથી
ઓ�ં હોય, તો પણ ન�સતને કારણે તેનો રં ગ, ગંધ ક�
સ્વા ન બદલાય, ત્યા �ુધી તે કોઈ પણ ન�સ વસ્�ુન
સંપકર ્મા આવતા ન�સ ન�હ થાય.

મસઅલો ૩૦ : અગર વહ�તા પાણીમાં ન�સત
પહ�ચે, તો �ટલા ભાગમાં એ ન�સતને લીધે રં ગ, ગંધ
ક� સ્વાદમા ફ�ર જણાય, તેટલો જ ભાગ ન�સ ગણાશે;
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અને એ ભાગ ક� �નો સંબધ
ં ઝરા સાથે છે તે �ુરથી ઓછો
હોવા છતાંય પાક ગણાશે.
નદ� ક� નહ�રની બી� બા�ૂએ � પાણી હોય, તે
અગર �ુર �ટ�ું હોય ક� ��ુ ં રં ગ-�પ ન�સતને કારણે ન
બદલા�ું હોય, એ પાણી ઝરા સાથે જોડાયે� ું હોય, તો એ
બા�ુ� ુ ં પાણી પાક ગણાશે, ન�હતર ન�સ છે .

મસઅલો ૩૧ : ઝરા�ુ ં પાણી અગર વહ�� ું ન
હોય, પણ તેમાંથી જો પાણી ઓ�ં કરવામાં આવે, તો
તેની જગ્યા પા�ં ન�ું પાણી �ટ� નીકળે , તો એ �ર�
પાણીના �ુકમમાં ન�હ ગણાય. મતલબ ક� અગર એ પાણી
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�ુરથી ઓ�ં હોય, અને તેમાં ન�સત પડ� તો એ પાણી
ન�સ થશે.

મસઅલો ૩ર : નદ� ક� નહ�રને કાંઠ� � �સ્થ
પાણી હોય, તે વહ�તા પાણી સાથે તે� ુ ં જોડાણ હોવા છતાં
�ર� પાણીનો �ુકમ ધરાવશે ન�હ.

મસઅલો ૩૩ : � ઝરા�ુ ં પાણી દાખલા તર�ક�
ઉનાળામાં ઊછળ�ને �ટ� નીકળ�ું હોય અને િશયાળામાં
શમી જ�ું હોય, તે ફકત ઊછળ�ને �ટ� નીકળ� ું હોય ત્યાર
જ �ર� પાણી ગણાશે.

મસઅલો ૩૪ : હમામના નાનકડા હોજમાં અગર
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�ુરથી ઓ�ં પાણી હોય, પણ તે� ુ ં જોડાણ એક એવી ટાંક�
સાથે હોય ક� ��ુ ં પાણી હોઝના પાણી સાથે મળ�ને �ુર
�ટ�ું થઈ જ�ું હોય, તો તેમાં ન�સત પડતાએ પાણી
ન�સ ન�હ થાય, િસવાય ક� ન�સત ભળતા તેનો રં ગ,
ગંધ ક� સ્વા બદલાઈ �ય.

મસઅલો ૩પ :

હમ્મા

અને

ઈમારતોના

પાઈપ�ુ ં પાણી ક� � નળ અને �વારા વાટ� વહ� છે , તે� ુ ં
જોડાણ જો એવા હોઝ સાથે હોય ક� ��ુ ં પાણી �ુર �ટ�ું
હોય, તો તે પાઈપ�ુ ં પાણી પણ �ુર ગણાશે.

મસઅલો ૩૬ : � પાણી જમીન ઉપર વહ�� ું
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હોય, પણ જમીનથી �ટ�ને નીકળ� ું ન હોય, અગર �ુરથી
ઓ�ં હોય તો ન�સત સાથે સંપકર ્મા આવતાં એ પાણી
ન�સ થઈ જશે, અગર તે� ુ ં વહ�ણ જોશભેર હોય અને
ન�સત ઉતર�ને ત�ળયા �ુધી પહ�ચે, તો ઉપલા ભાગમાં
પાણી પાક રહ�શ.ે
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(૪) વરસાદ� ંુ પાણી :
મસઅલો ૩૭ : કોઈ પણ એવી ન�સ વસ્� ક�
�માં ન��ુલ અયન પદાથર ન હોય, એક વાર તેના ઉપર
� � જગ્યા વરસાદ�ુ ં પાણી પડ� તે જગ્ય પાક થશે.
પણ અગર શર�ર અને કપ�ું પેશાબથી ન�સ
થ�ું હોય, તો તે બંને માટ� એહતીયાત એ છે ક� બે વાર
તેના ઉપર વરસાદ પડ�: અને ગાલીચા ક� �લબાસ વગેર�
માટ� નીચોવવા જ�ર� નથી, પણ એ વાત ધ્યાનમા રહ� ક�
વરસાદની હલક� ઝરમર કાફ� નથી. પાણીની ધાર એવી
પડવી જોઈએ ક� તેને વરસાદ કહ� શકાય.
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મસઅલો ૩૮ : ન��ુલ અયન પદાથર ઉપર
વરસાદ પડ�, અને તે બાદ તેના છાંટા જો બી� વસ્� પર
આવી પડ�, તો અગર એ છાંટાઓમાં ન��ુલ અયન ભળ�
ગ�ું ન હોય, અથવા તેમાં ન��ુલ અયનને કારણે રં ગ,
ગંધ ક� સ્વા બદલાયા ન હોય તો એ પાક છે . �મક�
વરસાદ લોહ� ઉપર પડ� અને તેમાંથી છાંટાઓ ઊડ�ને
બી� વસ્� પર આવી પડ� તો અગર એમાં લોહ�નો ભાગ
હોય, યા તેમાં લોહ�ને કારણે રં ગ, ગંધ ક� સ્વાદમા ફ�ર
પડયો હોય, તો એ ન�સ ગણાશે.

મસઅલો ૩૯ : અગર મકાનની છત ક� અગાશી
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ઉપર ન��ુલ અયન પદાથર હોય, તો જયાં �ુધી વરસાદ
ચા�ુ પડ� રહ્યહોય, ત્યા �ુધી ન�સ વસ્�ુન અડ�ને છત
ક� પાણીની નાળ�માંથી વહ� જ� ું પાણી પાક ગણાશે, પણ
વરસાદ બંધ પડ� જતાં જો એ પાણી ખાત્રી�ૂવ ન�સ
વસ્�ુન અડ�ને વહ�� ું રહ�, તો એ પાણી ન�સ ગણાશે.

મસઅલો ૪૦ : વરસાદ જયાર� ન�સ જમીન
ઉપર પડ�, ત્યાર એ જમીનને પાક કરશે; અને અગર
વરસાદ�ુ ં પાણી પડ�ને વહ�વા માંડ�, તો ચા�ુ વરસાદમાં
છતની નીચે �ટલી ન�સ જગ્યા એ પાણી પહ�ચે, તે
જગ્ય પાક થઈ જશે.
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મસઅલો ૪૧ : ન�સ માટ� ઉપર વરસાદ�ુ ં
પાણી એવી ર�તે પડ� ક� તે� ુ ં ર� રજ ભ��ઈ �ય, તો એ
માટ� પાક ગણાશે.

મસઅલો ૪ર : વરસાદ�ુ ં પાણી એક જગ્યા
એકિત્ થાય, તે અગરચે �ુરથી ઓ�ં હોય, પણ જયાં
�ુધી વરસાદ ચા�ુ પડ� રહ્ય હોય, એ પાણી �ુર ગણાશે.
એટલે જો એ પાણીમાં કોઈ ન�સ વસ્�ુન ધોવામાં આવે,
અને તેનો રં ગ, ગંધ ક� સ્વા એ ન�સતને કારણે ન
બદલાય, તો એ ન�સ વસ્� પાક થયેલી ગણાશે.

મસઅલો ૪૩ : જો ન�સ જમીન પર પાથર� લ
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પાક ગાલીચો ( અથવા �ઝમ) પર વરસાદ પડ� અને
ચા�ું વરસાદ� પાણી જમીન �ુધી પહ�ચી �ય તો એ
ગાલીચો ન�સ ન�હ થાય, બલ્ક સાથે જમીન પણ પાક
થઈ જશે.
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(પ) �વ
ૂ ા� ંુ પાણી :
મસઅલો ૪૪ : �ૂવા�ુ ં પાણી ક� � જમીનમાંથી
�ટ� નીકળ� ું હોય, �ૂરથી ઓ�ં હોવા છતાં ન�સત સાથે
ભળતા ન�સ ન�હ થાય, િસવાય ક� એ ન�સત ને કારણે
તેના રં ગ, ગંધ ક� સ્વાદમા ફ�રફાર થાય. જો ક� અ�ુક
ન�સતો એવી છે ક� એ �ૂવાના પાણી સાથે સંપકર ્માં આવ
તો �ુસ્તહ છે ક� અ�ુક પ્રમાણમ પાણી �ૂવામાંથી ખ�ચી
લેવામાં આવે, �નો સિવસ્તા ઉલ્લે �કતાબોમાં થયો છે .

મસઅલો ૪પ : અગર ન�સત �ૂવામાં પડ�,
અને �ૂવામાંના પાણીના રં ગ, ગંધ ક� સ્વાદન બદલી નાખે,

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 105

તો જયાર� એ ફ�રફાર �ૂ ર થઈ �ય, ત્યાર �ૂવા�ુ ં પાણી
પાક ગણાશે. બેહતર એ છે ક� એ પાણી �ૂવામાંથી �ટ�
નીકળતા નવા પાણી સાથે ભળ� �ય.

મસઅલો ૪૬ : વરસાદ�ુ ં પાણી અગર એક
ખાડામાં ક� ખાબો�ચયામાં એકિત્ થાય, અને �ુરથી ઓ�ં
હોય, તો વરસાદ બંધ પડ� ગયા બાદ ન�સત સાથે
સંપકર ્મા આવતાં એ પાણી ન�સ થઈ જશે.
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(૬) પાણી િવષેના એહકામ :
મસઅલો ૪૭ : િમિશ્ પાણી ( મઝાફ) ક� �નો
ઉલ્લે મસઅલા ૧પમાં થઈ � ૂ�ો છે , કોઈ પણ ન�સ
વસ્�ુન પાક કરશે ન�હ; અને એ પાણીથી વ� ક� �ુસ્
બાિતલ છે .

મસઅલો ૪૮ :

જયાર� કોઈ ન�સત, ગમે

તેટલા ઓછા પ્રમાણમ, િમિશ્ર(�ુઝાફ) પાણીમાં પડ�, તો
એ �ુઝાફ પાણી �ુર હોવા છતાં ન�સ થઈ જશે.
અલબ�, અગર દબાણથી ક� જોશભેર ર� ડવામાં આવે તો
�ટ�ું પાણી ન�સ વસ્� �ુધી પહ�ચ્�ુ હોય તેટ�ું જ
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ન�સ ગણાશે અને � ન પહ�ચ્�ુ હોય એ પાક રહ�શે.
દાખલા તર�ક� �ુલાબદાનીમાંથી �ુલાબજળ ન�સ હાથ
ઉપર છાંટવામાં આવે, તો �ટ�ું પાણી ન�સ હાથ ઉપર
પહ�ચ્�ુ હોય એ ન�સ ગણાશે: અને �ટ�ું પાણી હાથ
ઉપર આવ્�ુ ન હોય એ પાક ગણાશે.

મસઅલો ૪૯ : અગર ન�સ �ુઝાફ પાણી �ુર
ક� વહ�તા િનમર્ પાણી સાથે એવી ર�તે ભળ� �ય ક� તેને
ફર� �ુઝાફ ન કહ�વામાં આવે, તો એ પાક ગણાશે.

મસઅલો પ૦ : એક એ�ું ચોખ્�ુ પાણી ક� �ના
િવષે શંકા ઉપ�સ્થ થાય ક� એ �ુઝાફ થઈ ગ�ું છે ક� ન�હ,
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તો તેને ચોખ્�ુ અને �ુત્લ ગણવામાં આવશે. એટલે ક� એ
ન�સ વસ્�ુન પાક કર� શકશે, અને એનાથી વ� અને
�ુસ્ સહ�હ રહ�શ.ે
એથી ઉલ�ું એક �ુઝાફ પાણી માટ� શંકા થાય ક�
હવે એ ચોખ્�ુ થઈ ગ�ું છે ક� ન�હ, તો એ �ુઝાફ જ
ગણાશે. એટલે ક� એ ન�સ વસ્�ુન પાક ન�હ કર� અને
એનાથી વ� ક� �ુસ્ બાિતલ અને તેને લીધે રં ગ, ગંધ ક�
સ્વાદમા ફ�રફાર થાય, તો એ �ુર ક� �ર� હોવા છતાં
ન�સ થઈ જશે. બલ્ક રં ગ, ગંધ ક� સ્વાદમા બહાર પડ�લી
ન�સતને કારણે તબ�દલી થાય, �મક� બહાર પડ�� ું �ુડદં
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ક� � પાણીની ન�ક હોય તેને કારણે ગંધમાં ફ�ર પડ�, તો
એહતીયાતે વા�જબની �એ પાણી ન�સ થશે.

મસઅલો ૫૧ : એ�ું પાણી �ની ખબર ન હોય
ક� �ુત્લક છે યા �ુઝાફ તે ન�શ વસ્�ુને પાક નથી કર�.
અને આ પાણીથી વ�ં અને �ુસ્લ કર�ું પણ બાિતલ છ.
�વી કોઈ ન�શત આ પાણીમાં પડશે તો એહતીયાતે
લા�ઝમની �એ તે ન�શ થઇ જશે. ભલે પછ� તે �ુર �ટ�ું
જ ક�મ ન હોય.

મસઅલો ૫૨ : એ�ું પાણી �માં �ુન યા પેશાબ
�વી અયન ન�શત પડશે અને તેની ગંધ, રં ગ અને
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સ્વાદ બદલાઈ જશે તો તે ન�શ થઇ જશ. ભલે પછ� તે
�ુર ક� �ર� પાણી હોય.- અગર જો તેની ગંધ, રં ગ અને
સ્વાદ કોઈ એવી ન�શતથી બદલાય � પાણીથી બહાર
હોય. દા.ત. : બહાર પડ�લ �ુદાર્રથી તેની ગંધ બદલાય
�ય તો એહતીયાતે લા�ઝમની �એ તે પાણી ન�શ થઇ
જશે.

મસઅલો પ૩ : � પાણીમાં ન��ુલ અયન
પદાથર, �મક� લોહ� અથવા પેશાબ પડ�, અને તેના રં ગ,
ગંધ ક� સ્વાદમા ફ�ર પડ� �ય, તો તે પાણી અગર �ુર ક�
�ર� પાણી સાથે જોડાઈ �ય, અથવા તેના ઉપર વરસાદ
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ક� વરસાદની વાછટ પડ�, અથવા ચા�ુ વરસાદમાં મોર� ક�
નળમાંથી વરસાદ�ુ ં પાણી તેમાં ર� ડાય, તો એ સવ�
સંજોગોમાં અગર ઉપ�સ્થ ફ�રફાર �ૂ ર થઈ �ય તો પાણી
પાક થયે� ું ગણાશે, પણ અકવા એ છે ક� વરસાદ, �ુર ક�
�ર� પાણી એટ�ું હોય ક� તે પાણી સાથે ભળ� �ય.

મસઅલો પ૪ : અગર ન�સ વસ્�ુન �ુર ક�
�ર� પાણીમાં પાક કરવામાં આવે, તો પાક થઈ ગયા
બાદ વસ્�ુન બહાર લઈ આવ્ય પછ� તેમાંથી � પાણી
પડ� એ પાણી પાક છે .

મસઅલો પપ : � પાણી પહ�લથ
ે ી પાક હોય,
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અને તે ન�સ થ�ું છે ક� ન�હ, તેની �ણ ન હોય, તો
એને પાક જ સમજ�ુ.ં એવી જ ર�તે � પાણી પહ�લથ
ે ી જ
ન�સ હોય, અને તે પાક થ�ું છે ક� ન�હ તેની �ણ ન
હોય, તો એને ન�સ ગણ�ું જોઈએ.

મસઅલો પ૬ :

�ૂતરો, �ુકકર અને એહલે

�કતાબ િસવાયના કાફરો�ુ,ં બલ્ક એહતીયાતે �ુસ્તહબન
�એ અહલે �કતાબ�ુ,ં એ�ું, ન�સ અને તે� ુ ં ખા�ું હરામ
છે , પણ � હયવાનો�ુ ં ગોશ્ ખા�ું હરામ છે , તે� ુ ં એ�ું
પાક છે : અને બાક�ના એવા પ્રાણી� એ�ું ખા�ું મક�હ છે .
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પાયખાને જવાના એહકામ :
મસઅલો
પાયખાનામાં તેમજ

પ૭ : વા�જબ
અન્

પ્રસં

છે

ક�

ઈન્સા

પોતાની

શરમની

જગ્યા બા�લગ લોકોથી �પાવે; અને તેમાં બહ�ન અને
મા વગેર� મેહરમ વ્ય�ક્તઓ સમાવેશ થાય છે .
એવી જ ર�તે દ�વાનાઓથી અને સમજદાર
બચ્ચા, ક� � સાર�-�ુર� બાબતો પારખી શક�, તેમનાથી
પણ શરમની જગ્યા �પાવવી વા�જબ છે , પણ પિતપત્ન માટ� એકબી�ની શરમગાહને �પાવવી વા�જબ
નથી.
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મસઅલો પ૮ : એ વા�જબ નથી ક� કોઈ ખાસ
વસ્�ુથ પોતાની શરમની જગ્ય �પાવે, દાખલા તર�ક�
આડો હાથ રાખી ને પણ જો �પાવે તો કાફ� ગણાશે.

મસઅલો પ૯ :
એહતીયાતે વા�જબ

પાયખાનામાં હાજત વેળા

છે ક� પોતાના શર�રના આગળના

ભાગો, એટલે ક� પેટ, છાતી �કબ્લાન સામે ન હોય; અને
�કબ્લાન પીઠ દઈને ન બેસ.ે

મસઅલો ૬૦ : પાયખાનામાં હાજત વેળા અગર
ઈન્સા �કબ્લાન સામે યા પીઠ દઈને બેસે, પણ માત
પોતાની શરમગાહ �કબ્લાથ ફ�રવી નાખે, તો એ કાફ� નહ�
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ગણાય; અને અગર �કબ્લાન સામે ક� પીઠ દઈને ન બેસે,
તો એહતીયાતએ છે ક� શરમની જગ્યાન �કબ્લ તરફ ક�
એની સામેની �દશા તરફ ન રાખે.

મસઅલો ૬૧ :

એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક�

ઈસ્તબર કરતી વેળા પણ શર�રનો સામેનો ભાગ �કબ્લ
તરફ ક� �કબ્લાન પીઠ દઈને ન બેસે. ઈસ્તબરાન
મસાઈલ હવે પછ� સમ�વવામાં આવશે. એવી જ ર�તે
હાજતથી

ફા�રગ

થયા

બાદ

પોતાને

પેશાબ

ક�

પાયખાનાથી પાક કરતી વખતે પણ �કબ્લ તરફ ક�
�કબ્લાન પીઠ દઈને ન બેસ.ે
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મસઅલો ૬ર : અગર

ઈન્સા નામહ�રમની

નજરથી પોતાને �પાવવા માટ� મજ�ુર થાય ક� �કબ્લાન
સામે ક� તેને પીઠ દઈને બેસે, તો એહતીયાતે વા�જબ એ
છે ક� �કબ્લાન પીઠ દઈ ને બેસે પણ જો એ શ� ન હોય,
તો �કબ્લાન સામે બેસી શકશે. એવીજ ર�તે કોઈ પણ
કારણસર મજ� ૂર�ની �સ્થિતમા �કબ્લાન સામે ક� તેને પીઠ
દઈને બેસી શકાશે.

મસઅલો ૬૩ : એહતીયાતે

�ુસ્તહ છે ક�

બચ્ચાઓન પણ પાયખાનામાં હાજત વેળાએ �કબ્લ તરફ
ક� તેને પીઠ આપીને ન બેસાડવામાં આવે, પણ અગર
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કોઈ બાળક પોતે એ ર�તે બેસી �ય, તો પછ� એને રોક�ું
વા�જબ નથી.

મસઅલો ૬૪ : ચાર જગ્યા પેશાબ, પાયખા�ુ ં
કર�ું હરામ છે :
(૧) બંધ છે ડા વાળ� શેર� ક� ગલી, અગર ત્યાંન
લોકો ર� ન આપતા હોય,
(ર) કોઈની િમલકત ઉપર, અગર ધણીએ તે માટ�
ર� ન આપી હોય.
(૩) એવી જગ્યા ક� � ખાસ લોકો માટ� વકફ
હોય, �મક� અ�ુક મદ્ર�સાઓમ હોય છે .

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 118

(૪) મોઅમીનોની

કબરો ઉપર, જયાર� ક� તેમ

કરવાથી તેમ�ુ ં અપમાન અને બે એહતેરામી
થતી હોય. એવીજ ર�તે દર� ક એવી જગ્યા
હરામ છે ક� જયાં હાજતથી ફા�રગ થવાથી �દન ક�
મઝહબની કોઈ પણ પિવત બાબતની માનહાિન
થતી હોય.

મસઅલો ૬પ : ત્ સંજોગોમાં પાયખાનાની
જગ્ય ફકત પાણીથી જ પાક થઈ શકશે :
(૧) જયાર� પાયખાના સાથે બી� ન�સત, �મક�
લોહ�, બહાર આવ્�ુ હોય ;
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(ર) જયાર� બહારથી ન�સત પાયખાનાની જગ્ય
�ુધી પહ�ચી હોય ;
(૩) જયાર�

પાયખાનાની જગ્યાન ચાર� તરફ

અસામાન્ ર�તે ન�સત ફ�લાઈ ગઈ હોય.
આ ત્ સંજોગો સીવાય પાયખાનાની જગ્ય
પાણીથી પાક થવા ઉપરાંત, આગળ ઉલ્લે થશે તેમ
કપડાં, પથ્થ વગેર�થી પણ પાક થઈ શકશે. જોક� દર� ક
સંજોગોમાં પાણીથી પાક કર�ું બહ�તર છે .

મસઅલો ૬૬ : પેશાબની જગ્ય પાણી િસવાય
કોઈપણ વસ્�ુથ પાક નહ� થાય. �ુર ક� �ર� પાણીમાં
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પેશાબની ન�સત �ૂ ર કયાર્ બાદ પોતાને એકજ વાર
ધોવાથી ઈન્સા પાક થશે. અલબત, કલીલ પાણીમાં
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� ન�સત �ૂ ર કયાર્ બાદ બે વાર
ધોવામાં આવે; અને અગર ત્ વખત ધોવે તો બહ�તર
છે .

મસઅલો ૬૭ : જયાર�

પાયખાનાની જગ્ય

પાણીથી ધોવામાં આવે ત્યાર એ ખ્યા રાખવો જ�ર� છે
ક� એ જગ્યા ન�સત�ુ ં િનશાન �ુધ્ધા બાક� ન રહ�, પણ
માત રં ગ ક� ગંધ બાક� રહ� તો વાંધો નથી.

મસઅલો ૬૮ : પથ્થ , ઢ�ફાં

ક� �ુગડાથી
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પાયખાનાની જગ્ય એ શરતે પાક થશે ક� તે �ુકા અને
પાક હોવા જોઈએ. હા, અગર તેમાં થોડ�ક એવી ભીનાશ
હોય ક� � પાયખાનાની જગ્ય �ુધી ન પહ�ચે, તો તેના
ઉપયોગમાં વાંધો નથી.

મસઅલો ૬૯ : પાયખાનાની જગ્યાન પથ્થ,
ઢ�ફાં ક� �ુગડાથી એકજ વાર સં� ૂણર્ ર�ત સાફ કર� લે� ું
કાફ� ગણાશે, પણ બહ�રત છે ક� ત્ વાર સાફ કર� ; અને
ત્ પથ્થ ક� �ુગડા થી સાફ કર� , પણ જો ત્ વાર સાફ
કયાર બાદ પણ ન�સત �ૂ ર ન થાય, તો પછ� જયાં �ુધી
�ુકમ્મ ર�તે સાફ ન થાય ત્યા �ુધી પ્રય �ર� રાખવો
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જોઈએ, પણ પાયખાનાની ઝીણી ઝીણી રજ ક� � �ખે
દ� ખી શકાતી ન હોય, તે અગર બાક� રહ� તો વાંધો નથી.

મસઅલો ૭૦ : પાયખાનાની જગ્યાન પિવત
વસ્�ુઓથ પાક કર�ું હરામ છે . �મક� એવો કાગળ ક�
�ના ઉપર અલ્લાહ�ુ નામ ક� પયગમ્બરોન નામો હોય,
તેનો ઉપયોગ કરવો હરામ છે .
અને હાડ�ું ક� છાણથી પાયખાનાની જગ્ય �ુ ં પાક થ�ું
ઈશ્કા નથી.

મસઅલો ૭૧ : અગર કોઈ શખ્સન શંકા થાય ક�
હાજતથી ફા�રગ થયા બાદ પોતાને પાક �� છે ક� ન�હ�,
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તો વા�જબ છે ક� પોતાને પાક કર� , અગરચે હંમશ
ે ા તે
પેશાબ - પાયખાના બાદ પોતાને તરત પાક કરવાની
આદત ધરાવતો હોય.

મસઅલો ૭ર : અગર કોઈ શખ્ નમાઝ બાદ
શક કર� ક� નમાઝથી પહ�લા એણે પોતાની પેશાબપાયખાનાની જગ્ય પાક કર� હતી ક� ન�હ, તો � નમાઝ
પડ� � ૂકયો એ સહ�હ ગણાશે, પણ એ પછ�ની નમાઝો શ�
કયાર્પહ�લા પોતાને પાક કર� લે� ું જ�ર� થશે.
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ઈસ્તબરા:
મસઅલો ૭૩ : ઈસ્તબર એક �ુસ્તહ અમલ
છે , � �ુ�ષો પેશાબ કયાર્ બાદ ��મ આપે છે , �થી
એમને ઈ�ત્મના થાય ક� પેશાબની નળ�માં પેશાબ બાક�
નથી.
ઈસ્તબરાન ઘણી ર�તો છે , પણ સૈાથી બહ�તર
ર�ત એ છે ક� પેશાબથી ફા�રગ થયા બાદ પ્ર
પાયખાનાની જગ્ય અગર ન�સ હોય, તો તે ને પાક કર�
લ્ય; અને ત્યા પછ� ડાબા હાથની વચલી �થળ� વડ�
ત્ વાર પાયખાનાની જગ્યાથ લઈને પેશાબની નળ�
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�ુધી દબાવે, ત્યારબા �� ૂઠો અને પહ�લી �ગળ�
પેશાબની નળ� ઉપર રાખી ખત્નાન જગ્ય �ુધી ત્રણ વ
દબાવે અને ખત્નાન જગ્યાન ત્ વાર ઝટકો આપે.

મસઅલો ૭૪ : � પ્રવા �િતય ઉશ્ક�રા ક�
પ્રણય કારણે ઈન્સાનન પેશાબની નળ� બહાર આવ� ું
જણાય છે , એને “મઝી” કહ�વાય છે અને એ પાક છે ,
એવીજ ર�તે “વઝી” છે ક� � વીયર્સ્ખ બાદ નીકળે છે ,
અને � પ્રવા પેશાબ કયાર્ બા કયાર� ક બહાર આવે છે
તે વદ� છે ; અને અગર તેમાં પેશાબનો કોઈ ભાગ શાિમલ
ન હોય તો એ પણ પાક છે .
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અગર ઈન્સા પેશાબ બાદ ઈસ્તબર કર� લ્ય,
અને ત્યારબા કોઈ ��ુબત ક� પ્રવા જણાય અને શંકા
કર� ક� તે પેશાબ છે યા ઉપરોકત ત્ પ્રવાહ�ઓમાં છે ,
તો તેને પાક ગણાશે.

મસઅલો ૭પ : અગર કોઈ શખ્ શક કર� ક�
એણે ઈસ્તબર કય� છે ક� નહ�, અને એજ �સ્થિતમા કોઈ
પ્રવા જણાય ક� �ની તેને �ણ ન હોય ક� તે પાક છે ક�
નહ�, તો એ પ્રવાહ� ન�સ ગણાશે; અને અગર વ�
કર� � ૂ�ો હોય તો એ વ� બાિતલ થશે.
પણ અગર એવો શક કર� ક� � ઈસ્તબર એ કર�
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� ૂકયો છે તે સહ�હ ર�તથી હતો ક� નહ�, અને એવી હાલત
માં કોઈ પ્રવા જણાય ક� �ના બારામાં એ ફ�સલો ન કર�
શક� ક� પાક છે ક� ન�હ, તો તેને પાક ગણશે ; અને જો વ�
કર� � ૂ�ો હોય તો એ વ� બાિતલ ન�હ થાય.

મસઅલો ૭૬ : અગર કોઈ શખ્સ ઈસ્તબર ��
ન હોય, પણ છે લ્લ પેશાબ કયાર્ બાદ એટલી �ુ�ૃત પસાર
થઈ ગઈ હોય ક� તેને ખાત્ હોય ક� પેશાબની નળ�માં
ુ ત ક�
પેશાબ બાક� નથી. અને એવી હાલતમાં કોઈ ��બ
પ્રવા જણાય, �ની તહારત િવષે શંકા �ગે, તો એ
ુ તને પાક ગણશે; અને એ�ુ ં વ� પણ બાિતલ ન�હ
��બ
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થાય.

મસઅલો ૭૭ : અગર કોઈ શખ્ પેશાબ કયાર્
બાદ ઈસ્તબર અને વ� કર� � ૂ�ો હોય, અને ત્યારબા
એ�ું પ્રવા બહાર આવે ક� �ના માટ� એ �ણતો હોય ક�
યા પેશાબ છે યા મની, તો એવી હાલતમાં વા�જબ છે ક�
એહતીયાતની �એ �ુસ્ કર� અને વ� પણ કર� , પણ
અગર ઈસ્તબર બાદ વ� ન કર� � ૂ�ો હોય તો પછ�
માત વ� કર� લે� ું કાફ� છે .

મસઅલો ૭૮ : ઔરત માટ� પેશાબનો ઈસ્તબર
નથી; અને અગર એ પ્રવા �ુવે ક� �ના માટ� શકમંદ
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થાય ક� પેશાબ છે ક� ન�હ, તો એને પાક ગણશે ; અને તે� ુ ં
વ� ક� �ુસ્ બાિતલ થયેલ ન�હ ગણાય.
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પાયખાને જવાના �સુ ્તહબા અને મક�હાત
મસઅલો ૭૯ : �ુસ્તહ છે ક� ઈન્સા પોતાની
હાજતથી ફા�રગ થવા માટ� એવી જગ્યા બેશે ક� જયાં
તેને કોઈ જોઈ ન શક� ; અને પાયખાનામાં દાખલ થતી
વેળા પહ�લા ડાબો પગ �ુક� અને િનકળતી વેળા જમણો
પણ ધર� . એવીજ ર�તે �ુસ્તહ છે ક� હાજતથી ફા�રગ
થતી વેળા પોતા�ુ ં મા�ું ઢાંક� અને શર�રનો ભાર ડાબા
પગ ઉપર � ૂક�.

મસઅલો ૮૦ : પાયખાનમાં � ૂરજ ક� ચંદ સામે
બેસ�ું મક�હ છે , પણ પોતાની શમર્ગાહન કોઈ પણ ર�તે
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ઢાંક� શક� તો પછ� મક�હ નથી. એવીજ ર�તે પવન સામે,
રસ્ત ઉપર, ગલી શેર�માં, મકાનોના દરવા� સામે અને
ફળ આપતા ઝાડ નીચે હાજતથી ફા�રગ થવા માટ� બેસ�ું
મક�હ છે . પાયખાનામાં ખા�ુ,ં લાંબા સમય �ુધી રોકા�ું
અને જમણા હાથે તહારત કર�ું પણ મક�હ છે , એવીજ
ર�તે પાયખાનામાં વાતો કરવી મક�હ છે , િસવાય ક�
મજ� ૂર�થી કાંઈ બોલ�ું પડ�, પણ �ઝક્ ઈલાહ� કર�ું
મક�હ નથી.

મસઅલો ૮૧ : ઊભા ઊભા પેશાબ કર�ુ,ં સખ્
જમીન ઉપર ક� �નવરોના દર ઉપર, પાણી ઉપર, ખાસ

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 132

કર�ને �સ્થ પાણી ઉપર પેશાબ કર�ું મક�હ છે .

મસઅલો ૮ર : પેશાબ ક� પાયખાનાને રોક�ું
મક�હ છે : અને જો તેમ કરવાથી તં�ુરસ્તીન �ુકસાન
થવાનો ભય હોય તો તેમ કર�ું હરામ ગણાશે.

મસઅલો ૮૩ : �ુસ્તહ છે ક� ઈન્સા નમાઝથી
પહ�લાં, �ુવા પહ�લાં, સંભોગ પહ�લાં અને િવયર્સ્ખ બાદ
પેશાબ કર� .
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ન�સાતો
મસઅલો ૮૪ : ન�સત દસ છે : (૧) પેશાબ,
(ર) પાયખા�ુ,ં (૩) મની, (૪) �ુરદાર, (પ) � ૂન, (૬ - ૭)
�ૂતરો અને �ુવ્વ, (૮) કા�ફર, (૯) શરાબ (૧૦) ન�સત
ખાનાર હ�વાનનો પરસેવો.
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(૧ - ર) પેશાબ અને પાયખા� ંુ :
મસઅલો ૮પ :

ઈન્સાન�ુ પેશાબ-પાયખા�ુ ં

ન�સ છે ; અને એવી ર�તે દર� ક એવા હયવાન�ુ ં પેશાબપાયખા�ુ ં ન�સ છે , ��ુ ં ગોશ્ હરામ હોય; અને ��ુ ં
� ૂન ઊછળ�ને વહ�� ું હોય, એટલે ક� અગર તેની ગરદનની
રગ કાપવામાં આવે તો � ૂન ઊછળ�ને નીકળે .
� હરામ ગોશ્ હયવાન�ુ ં � ૂન ઊછળ�ને ન
નીકળે , �મક� હરામ માછલી અને નાના નાના જ�ુ
ં ઓ,
�મક� મચ્છ, માખી ક� �માં ગોશ્ નથી, તેમ�ુ ં પાયખા�ુ ં
પાક છે . પણ � હયવાન�ુ ં ગોશ્ હરામ હોય અને � ૂન
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ઊછળ�ને ન નીકળ�ું હોય તેના પેશાબથી એહતીયાતે
લા�ઝમની �એ પરહ�ઝ કર�ું જોઈએ.

મસઅલો ૮૬ : હરામ ગોશ્ પક્ષીઓન પેશાબપાયખાના પાક છે , પણ એથી પરહ�ઝ કરવી બહ�તર છે .

મસઅલો ૮૭ :

ન�સત ખાનાર હયવાન�ુ ં

પેશાબ-પાયખા�ુ ં ન�સ છે , એવી જ ર�તે બકર��ુ ં બચ્�ુ
� �ુવ્વર�ુ �ૂ ધ પીઈને ઉછ�ુર હોય (�ની તફસીલ આગળ
જતાં આવશે); અને � હયવાન સાથે ઈન્સાન બદફ�લી
કર� હોય તે� ુ ં પેશાબ-પાયખા�ુ ં પણ ન�સ ગણાશે.
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(૩) મની :
મસઅલો ૮૮ : ઈન્સાન�ુ મની ( વીયર) ન�સ
છે .
અને હર એ હયવાન ક� ��ુ ં � ૂન ઉછળ�ને નીકળે
તે� ુ ં મની ન�સ છે . એહતીયાતે વા�જબની �એ એવા
હયવાન�ુ ં ગોશ્ હલાલ હોય, તો પણ તે� ુ ં મની ન�સ
છે .
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ુ દાર :
(૪) �ર
મસઅલો ૮૯ : ઈન્સાન�ુ �ુડ�ું ન�સ છે ; અને
� હયવાન�ુ ં � ૂન ઊછળ�ને નીકળે તે� ુ ં �ુડ�ું પણ ન�સ
છે , ચાહ� એ પોતે મર� ગ�ું હોય, યા ઈસ્લામ શર�અત
િસવાય બી� ર�તે મારવામાં આવ્�ુ હોય, પણ માછલી
પાણીમાં મર� �ય તો તે� ુ ં �ુડ�ું પાક છે , કારણક� તે� ુ ં
� ૂન ઊછળ�ને બહાર આવ�ું નથી.

મસઅલો ૯૦ : �ુરદારના એ ભાગો ક� �માં
�વ નથી - �મક� ઊન, વાળ, શ�ગડાં, અને હાડકાં અને
દાંત પાક ગણાશે.
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મસઅલો ૯૧ : ઈન્સા અથવા ઊછળ�ું લોહ�
ધરાવનાર હયવાનના શર�રમાંથી હયાતી દરમ્યા ગોશ્
��ું પાડવામાં આવે, અથવા કોઈ પણ એવો ભાગ ક� �માં
�વ હોય છે , કાપીને અલગ કરવામાં આવે તો એ ભાગ
ન�સ ગણાશે.

મસઅલો ૯ર : હોઠ અથવા શર�રના અન્
ભાગમાંથી ઝીણી ચામડ��ુ ં પડ ઉતારવામાં આવે તો એ
પાક છે .

મસઅલો ૯૩ : મર� ગયેલી �ુરઘીના પેટમાંથી
� ��ું બહાર આવે એ પાક છે , પણ તેના �હ�ર ભાગને
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પાણીથી ધોઈ લે� ું જોઈએ.

મસઅલો ૯૪ : અગર ઘ�ટા�ુ ં અથવા બકર��ુ ં
બચ્�ુ ક� �ણે ઘાસ ચરવા�ુ ં શ�ં ન ક�ુ્ર હોય, મર� �ય,
તો � આખરણ ક� પનીર તેના �ચળમાં હોય છે એ પાક
છે , પણ તેનો બહારનો ભાગ ધોઈ લેવો જોઈએ.

મસઅલો ૯પ : દવા - દા� ક� � પ્રવા હોય,
અ�ર, તેલ, ઘી, મીણવા�ં પોલીશ અને સા�ુ વગેર� �
પરદ� શથી આવ� ું હોય છે , તેની ન�સતની જયાં �ુધી
ખાત્ ન થાય ત્યા �ુધી એ વસ્�ુ પાક ગણાશે.

મસઅલો ૯૬ : � ગોશ્, ચરબી ક� ચામડ� િવષે

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 140

એ�ું �ુમાન હોય ક� શર�અત �ુજબ ઝબ્ થયેલા
હયવાન�ુ ં જ હશે, તો એ પાક સમજ�ુ.ં
પણ અગર તે કોઈ કાફર પાસેથી લેવામાં આવ્�ુ
હોય, અથવા એવા �ુસલમાન પાસેથી મળ્�ુ હોય, ક� �ણે
કોઈ કાફર પાસેથી લી�ું હોય; અને ઝબીહા હયવાન�ુ ં છે
ક� ન�હ તેની તપાસ ન કર� હોય, તો એવા સંજોગોમાં
ગોશ્ અને ચરબી ખાવી હરામ છે પણ એ ચામડ� સાથે
નમાઝ પડવી �ઈઝ છે .
અને અગર તે �ુસલમાનોની બ�રમાંથી લ્ય,
અથવા એવા �ુસલમાન પાસેથી લ્ય ક� એણે કાફર
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પાસેથી લી�ું છે એવી �ણ ન હોય, અથવા અગરચે
કાફર પાસેથી લી�ું હોય, પણ એ�ું �ુમાન હોય ક� એણે
એ�ુ ં ઝબીહા હોવા સંબધ
ં ે તેહક�ક કર� જ હશે તો એ ગોશ્
અને ચરબી ખાવી �ઈઝ ગણાશે.
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(પ) � ૂન :
મસઅલો ૯૭ : ઈન્સાન�ુ � ૂન ન�સ છે અને
દર� ક એવા હયવાન�ુ ં � ૂન પણ ન�સ છે , � ઊછળ�ને
નીકળ�ું હોય; તો � હયવાનો�ુ ં � ૂન ઊછળ�ને ન નીકળે ,
તે �મક� માછલી, મચ્છ વગેર� � ુ ં � ૂન પાક છે .

મસઅલો ૯૮ : જયાર� કોઈ હલાલ ગોશ્
હયવાનને શર�અત �ુજબ �ઝબ્ કરવામાં આવે, અને
સામાન્ પ્રમાણમ �ટ�ું � ૂન શર�રમાંથી વહ� જ�ું
જોઈએ તેટ�ું વહ� �ય, ત્યા પછ� તેના શર�રમાં � � ૂન
બાક� રહ� છે એ પાક છે . પણ અગર �ાસ ખ�ચવાને કારણે
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અથવા હયવાન�ુ ં મા�ું �ચા ભાગમાં રાખે� ું હોવાથી � ૂન
પા�ં શર�રમાં વળે , તો એ ન�સ ગણાશે.

મસઅલો ૯૯ : �ુરઘીના �ડામાં જો � ૂન�ુ ં ટપ�ું
દ� ખાય, તો તેનાથી પરહ�ઝ કરવી એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ;
અને જો એ � ૂન �ડાની જરદ�માં હોય, તો તેના ઉપર�ુ ં
ના�ુક પડ જયાં �ુધી સલામત હોય, ત્યા �ુધી �ડાની
સફ�દ� કોઈપણ ઈશ્કા વગર પાક ગણાશે.

મસઅલો ૧૦૦ : �ૂ ધ દોહતી વેળા કોઈક વાર
� � ૂન પડ� છે તે ન�સ છે , અને �ૂ ધને ન�સ કરશે.

મસઅલો ૧૦૧ : દાંતમાંથી નીકળ� ું � ૂન અગર
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�કં ૂ સાથે ભળ� જઈ અદ્ર થઈ �ય, તો તે �કથી
ંૂ
પરહ�ઝ કરવી વા�જબ નથી.

મસઅલો ૧૦ર : કોઈ વાર લાગી જવાથી નખ
ક� ચામડ� નીચે � ૂન �મી �ય છે , તેની અગર હાલત
એવી થાય ક� તેને � ૂન તર�ક� ન ઓળખવામાં આવે પાક
ગણાશે; અને અગર � ૂન ગણાય તો ન�સ છે .
તો અગર નખ ક� ચામડ�માં છ�દ પડ� �ય; અને
વ� ક� �ુસ્ માટ� તે છ�દ્રમાં લોહ� બહાર કાઢ�ને
તહારત કરવામાં વધાર� પડતી તકલીફ થતી હોય, તો
તયમ્�ુ કર�ું જોઈએ.
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મસઅલો ૧૦૩ : અગર કોઈ શખ્સન ખબર ન
હોય ક� ચામડ� નીચે �મે� ું લોહ� છે યા ચોટ લાગવાથી
શર�રના માંસની એવી હાલત થઈ ગઈ છે , તો એને પાક
ગણશે.

મસઅલો ૧૦૪ : ખાવા�ુ ં પકાવતી વેળા અગર
એક ટ��ું � ૂન�ુ ં તેમાં પડ�, તો તમામ ખાવા�ુ ં અને વાસણ
એહતીયાતે

વા�જબની

�એ

ન�સ

થયે� ું

ગણાશે.

ઉકાળવાથી ક� આગની ગરમીથી એ પકવાન પાક ન�હ
થાય.

મસઅલો ૧૦પ :

ઝખમ �ઝાતી વેળા તેની
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ચાર� કોર પ� વગેર� થાય છે , તેમાં અગર � ૂન ભળ� ગ�ું ન
હોય તો પાક ગણાશે.
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(૬ - ૭) �ત
ૂ રો અને �વુ ્વર:
મસઅલો ૧૦૬ : �ૂતરો અને �ુવ્વ � જમીન
ઉપર વસવાટ કર� છે . તેના વાળ, હાડકાં, પં�, નખ અને
ુ ત-પ્રવા સ�હત ન�સ છે .
તેના શર�રની દર� ક ��બ
દ�રયાઈ �ૂતરા અને �ુવ્વ પાક છે .
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(૮) કા�ફર :
મસઅલો ૧૦૭ : � શખ્ �ુદાની હ�સ્ અથવા
તેના એક હોવા સંબધ
ં ે ઈન્કા કર� તે કા�ફર છે . એવી જ
ર�તે �ુલાત ( એટલે ક� �ઓ ઈમામો ( અ.સ.) માંથી
કોઈપણ એક ને �ુદા તર�ક� માને અથવા તેને �ુદાનો
અવતાર વગેર� ગણે ) અને ખાર�ઓ તથા નાસીબીઓ
(એટલે ક� �ઓ ઈમામો અ.સ. થી �ુશ્મન વ્યક કરતા
હોય ) ન�સ છે . એ જ �ુકમ એ લોકોનો છે ક� �ઓ
ન�ુવ્વતન ઈન્કા કર� અથવા દ�નના જ�ર� એહકામ,
�મક� નમાઝ, રોઝા વગેર�નો �ણી-સમ�ને ઈન્કા કર� .
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અને એહલે�કતાબ ( ય�દ
ૂ �ઓ અને �ખ્રસ્) ક�
�ઓ હઝરત મોહમ્મ �ુસ્�ુફ ( સ.અ.વ.) ની ન�ુવ્વતન
માન્ રાખતા નથી, તેઓ મશ�રૂ કોલ પ્રમા ન�સ છે ,
પણ તેમની તહારત અસંભિવત નથી.અલબ� તેમનાથી
�ૂ ર રહ�� ું બેહતર છે .

મસઅલો ૧૦૮ : કા�ફર�ુ ં આ�ુય
ં શર�ર વાળ,
નખ અને તેની સવર ��ુબતો ( પ્રવાહ) સ�હત ન�સ
છે .

મસઅલો

૧૦૯ :

અગર

કોઈ

નાબા�લગ

બચ્ચાના મા-બાપ અથવા દાદા-દાદ� કા�ફર હોય, તો એ
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બચ્�ુ પણ ન�સ ગણાશે. અલબ�, અગર એ બચ્�ુ
સમજદાર
�ુ�સ્લ

અને
�હ�ર

પારખશ�ક્તવા�
કર�

તો

એ

હોય
પાક

અને

પોતાને

ગણાશે.

અગર

માિવત્રોમાં ક� દાદા-દાદ�માંથી એક �ુસલમાન હોય, તો
પછ� મસઅલા ર૧૭ માં જણાવેલ શરતો �ુજબ એ બચ્�ુ
પાક ગણાશે.

મસઅલો ૧૧૦ : � શખ્ માટ� એ ખબર ન
હોય ક� �ુસલમાન છે ક� ન�હ, અને તેના ઈસ્લા માટ� કોઈ
િનશાની

પણ

ન

હોય

તો

એ

પાક

ગણાશે,

પણ

�ુસલમાનને લગતા બી� �ુકમો તેને લા�ુ ન�હ પાડ�
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શકાય. �મક� તે �ુ�સ્લ �ીને ન�હ પરણી શક�, તેમજ
�ુસલમાનોના કબ્રસ્તા ન તેને દફન ન�હ કરવામાં આવે.

મસઅલો ૧૧૧ : � શખ્ બાર ઈમામોમાંથી
કોઈને પણ �ુશ્મનીન કારણે � ૂ�ં બોલે, એ શખ્ ન�સ
છે .
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(૯) શરાબ :
મસઅલો ૧૧ર :

શરાબ ન�સ છે , અને

એહતીયાતે �ુસ્તહબન �એ દર� ક એવી ચીજ ક� �
ઈન્સાનન મસ્ કર� અને નશો આપે, અગર એ એના
અસલ �પમાં પ્રવા હોય તો ન�સ ગણાશે, પણ અગર
ભાંગ, ચરસ વગેર�ની �મ અસલથી પ્રવા ન હોય તો એ
પાક ગણાશે, અગરચે પાછળથી તેમાં પાણી ઉમેરવામાં
આવે.

મસઅલો ૧૧૩ : ઔદ્યો� આલ્કાહો ક� �નો
ઉપયોગ દરવા�, બાર�ઓ, મેજ, �ુરશી વગેર�ને

રં ગ
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કરવા માટ� થાય છે , તેના સવ� પ્રકા પાક છે .

મસઅલો ૧૧૪ : અગર દ્ર ક� દ્રાક રસ
પોતમેળે અથવા પકાવવાથી જોશ મારતો થાય તો તે
પાક છે , પણ તેનો આહાર હરામ છે .

મસઅલો ૧૧પ : ખ�ૂર, ક�સમીસ ક� � ૂક� દ્ર
અને તેનો રસ અગર જોશ માર� ું થાય તો એ પાક છે ,
અને તેનો આહાર હલાલ છે .

મસઅલો

૧૧૬ :

�કાઅ

ક�

�

જવથી

બનાવવામાં આવેલો શરાબ છે , અને તે “આબે જવ” પણ
કહ�વાય છે તે હરામ છે , પણ તેના ન�સ હોવામાં ઈશ્કા
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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 હયવાનનો પરસેવો :
મસઅલો ૧૧૭ : � �ટ ન�સત ખાય, અને
દર� ક એ હયવાન ક� �ણે ઈન્સાનન ન�સત ખાવાની
આદત પાડ� હોય, તેનો પરસેવો ન�સ છે .

મસઅલો ૧૧૮ :

� શખ્ હરામ કાયર્થ

જનાબતની હાલતમાં દાખલ થાય તેનો પરસેવો પાક છે ,
અને એહતીયાતે �ુસ્તહબ છે ક� પરસેવા સાથે નમાઝ ન
પડ�; કોઈ શખ્ હયઝવાળ� �ી સાથે �ણી-જોઈને સંભોગ
કર� તો એ હરામ રસ્ત જનાબતમાં દાખલ થયેલો ગણાશે.

મસઅલો ૧૧૯ : � સમયે �ી - સમાંગમ હરામ

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 156

છે , �મક� માહ� રમઝનમાં રોઝાની હાલતમાં કોઈ પોતાની
�ી સાથે સંભોગ કર� , તો એનો પરસેવો હરામનો પરસેવો
ગણાશે ન�હ.

મસઅલો ૧ર૦ :

અગર કોઈ શખ્ હરામ

કાયર્થ જનાબતમાં દાખલ થાય, અને �ુસ્લન બદલે
તયમ્�ુ કર� , અને તયમ્�ુ બાદ તેને પરસેવો વળે , એ
પરસેવાનો �ુકમ તયમ્�ુમથ પહ�લાંના પરસેવા �વો
રહ�શ.ે

મસઅલો ૧ર૧ : અગર કોઈ શખ્ હરામ રસ્ત
જનાબતમાં દાખલ થાય, અને ત્યારપછ હલાલ ર�તે
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સંભોગ કર� તો એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� નમાઝમાં
પોતાના પરસેવાથી પરહ�ઝ કર� ; અને અગર પહ�લાં હલાલ
ર�તે જનાબતમાં દાખલ થયો હોય અને પછ� હરામ કાયર
��મ આપે, તો તેના પરસેવાનો �ક
ુ મ હરામ પરસેવાનો
નથી.
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ન�સત સા�બત થવાના પ્રક :
મસઅલો ૧રર : કોઈ પણ વસ્�ુન ન�સત
ત્ ર�તે સા�બત થઈ શક� :
(૧) જયાર� ઈન્સા પોતે ખાત્ ધરાવતો હોય,
અથવા ઈ�ત્મના પ્રા કર� ક� ફલાણી વસ્�
ન�સ છે ; અને અગર ફકત �ુમાન હોય ક� એ
ન�સ છે , તો પરહ�ઝ કરવી વા�જબ નથી. એ
કા� ૂનની �એ �હ�ર હોટ� લો ક� ર� સ્ટોરા �માં
લાપરવા લોકો પાક-ન�સ નો ખ્યા રાખ્ય
વગર જમે છે , તેમાં અગર ઈન્સાનન ઈ�ત્મના
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ન હોય ક� � ખાવા�ુ ં તેમાં પીરસવામાંઆવે છે તે
ન�સ છે , તો તેમાં કોઈ વાંધો નથી.
(ર) જયાર� કોઈ વસ્� તેના કબ્�મા હોય, એ જણ
પોતે કહ� ક� તે

ન�સ છે , અને એ શખ્

િવ�ાસપાત હોય, દાખલા તર�ક� પત્ન ક� નોકર ક�
નોકરડ� ઘરનાં ઠામ-વાસણો વગેર� ક� � એમની
દ� ખર� ખ હ�ઠળ હોય છે , એના િવષે જણાવે છે એ
ન�સ છે તો એ સામાન્ રહ�શે.
(૩) જયાર� બે આ�દલ �ુ�ષો કહ� ક� ફલાણી વસ્�
ન�સ છે , પણ તેમાં એ શતર છે ક� એમની આ
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સાક્ષી સંબધ
ં ન�સતના કારણ સાથે હોય.

મસઅલો ૧ર૩ : અગર કોઈ શખ્ મસઅલાથી
અ�ણ હોવાને કારણે ન �ણતો હોય ક� ફલાણી વસ્�
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 િવષે � ૂછ�ને �ણી લ્ય, પણ જો એ
મસઅલો �ણતો હોય અને શક કર� ક� ફલાણી વસ્�
ન�સ વસ્� છે ક� ન�હ, �મક� શક કર� ક� ફલા�ું પ્રવા
લોહ� છે ક� ન�હ અથવા એ લોહ� મચ્છર�ું છે ક� ઇન્સાન�,
તો આવા સંજોગોમાં તેને પાક ગણશે અને તે

િવષે
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� ૂછપરછ ક� તપાસ કર�ું વા�જબ નથી.

મસઅલો ૧ર૪ : અગર કોઈ ન�સ વસ્� માટ�
શંકા થાય ક� એ પાક થઈ ગઈ હશે ક� ક�મ, તો એ વસ્� ને
ન�સ �ણ�ુ;ં અને અગર પાક વસ્� માટ� શંકા �ગે ક�
કદાચ ન�સ થઈ હશે, તો એને પાક ગણ�ુ.ં અને અગરચે
તેની પાક�ઝગી ક� ન�સત િવષે �ણી લેવાની શ�તા
હોય, તો પણ તપાસ કરવી જ�ર� નથી.

મસઅલો ૧રપ : અગર કોઈ �ણતો હોય ક� બે
વાસણ ક� બે �લબાસમાંથી એક ન�સ છે , અને તે તેનો
ઉપયોગ કરવા માંગતો હોય, પણ ખબર ન હોય ક� એ
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બેમાંથી �ુ વાસણ ક� �લબાસ ન�સ છે , તો બંનથ
ે ી
પરહ�ઝ કરવી જોઈએ.
પણ અગર એક શખ્સન ખબર ન હોય ક� પોતાનો
�લબાસ ન�સ થયો છે ક� બીજો �લબાસ ક� � તેના
કબ્�માં નથ અને કોઈ બી�ની મા�લક�માં છે , તો એવા
સંજોગમાં પોતાના �લબાસ થી પરહ�ઝ કરવી જ�ર� નથી.
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પાક ચીજ �ાર� ન�સ થાય છે ?
મસઅલો ૧ર૬ :

અગર કોઈ પાક વસ્�ુન

મેળાપ ન�સ વસ્� સાથે થાય, અને બંને યા બેમાંથી એક
એટલી ભીની હોય ક� ભીનાશ એકમેક ને અસર કર� , તો
પાક વસ્� ન�સ થઈ જશે. મશ�રૂ એ છે ક� ન�સ
થયેલી વસ્� કોઈ પણ શક િવના તેના સમાંગમમાં
આવતી દર� ક વસ્�ુન ન�સ કરશે, પરં � ુ કંઈક વસીલાઓ
બાદ પણ પરં પરાગત એ ન�સત પ્રસા� થતી રહ�, એ
બાબત ઈશ્કાલથ ખાલી નથી. બલ્ક અ�ુક તબકક�
તહારતનો �ુકમ �ર� થશે.
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દાખલા તર�ક� અગર જમણો હાથ પેશાબ ને
અડવાથી ન�સ થાય, અને એ હાથ ભીનાશની સાથે
ડાબા હાથને અડ�, તો ડાબો હાથ પણ ન�સ થશે; અને એ
ડાબો હાથ � ૂકાઈ ગયા બાદ કોઈ ભીના કપડાંને અડ� તો
એ �લબાસ ન�સ ગણાશે, પણ એ �લબાસ જયાર� �ુકાઈ
ગયા બાદ કોઈ બી� ભીનાશવાળ� વસ્�ુન સમાંગમમાં
આવે, તો એ વસ્� ન�સ ન�હ થાય.
દર� ક સંજોગમા જયાર� ભીનાશ એટલી ઓછ� હોય
ક� સામેવાળ� વસ્�ુમા તેની અસર ન પહ�ચતી હોય તો તે
પાક વસ્�ુન ન�સ ન�હ કર� , અગરચે એ ન��ુલ
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અયનને અડ�.

મસઅલો ૧ર૭ :

જયાર� કોઈ પાક વસ્�ુન

મેળાપ ન�સ વસ્�ુથ થાય, અને ઈન્સા શક કર� ક�
બંનમ
ે ાંથી યા બેમાંથી એક વસ્�ુમા ભીનાશ હતી ક� ન�હ,
ત્યાર એવા સંજોગમાં પાક વસ્� ન�સ થયેલી ન�હ
ગણાય.

મસઅલો ૧ર૮ : અગર એક શખ્ ન �ણતો
હોય ક� બે વસ્�ુઓમાંથ કઈ પાક છે અને કઈ ન�સ,
અને ત્યારબા કોઈ પાક વસ્� એ બેમાંથી કોઈ એક
વસ્�ુન ભીનાશ સાથે અડ� તો એથી પરહ�ઝ વા�જબ નથી,
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પણ અગર એ બે વસ્�ુ અગાઉ ન�સ થયેલી હોય એ
હાલતમાં બી� કોઈ પાક ભીની વસ્� તેના સમાંગમમાં
આવી હોય, તો પછ� ન�સ ગણાશે.

મસઅલો ૧ર૯ :

જમીન ક� કપ�ું વગેર� જો

ન�સ થાય, અને તેમાં ભીનાશ હોય, તો �ટલા ભાગમાં
ન�સત પહ�ચી હોય એ જ ભાગ ન�સ ગણાશે બાક�નો
ભાગ પાક ગણાશે

એ જ �ુકમ કાકડ�, તર� ૂચ વગેર� ને

લા�ું પડશે.

મસઅલો ૧૩૦ : ચાસણી, તેલ, ઘી વગેર� અગર
એવી ર�તે પ્રવા હોય ક� તેમાંથી અ�ુક ભાગ ઉપાડ�
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લેવાથી જગ્ય ખાલી ન પડતી હોય, તો તેમાંનો કોઈ પણ
એક નાનકડો ભાગ ન�સ થઈ જતાં તમામ ન�સ
ગણાશે, પણ અગર એટ�ું ઘટ ક� �મે� ુ હોય ક� અ�ુક
ભાગ કાઢ� લેવાથી જગ્ય ખાલી પડતી હોય, અગરચે
આગળ જતાં એ ફર�થી ભરાઈ �ય, તો માત એટલી જ
જગ્ય ન�સ ગણાશે, જયાં ન�સત પહ�ચી હોય. દાખલા
તર�ક� જો તેમાં �દર�ુ ં પાયખા�ુ ં પડ�, તો � જગ્યા એ
પાયખા�ુ ં પડ�ું હોય, તેટલો જ ભાગ ન�સ ગણાશે અને
બાક�નો ભાગ પાક છે .

મસઅલો ૧૩૧ : અગર માખી ક� એ �તનાં
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�વડાં ભીની ન�સ વસ્� ઉપર બેસે અને ત્યા બાદ
ભીની પાક વસ્� ઉપર આવીને બેસે, તો અગર ભરોસો
હોય ક� ન�સત સાથે લઈને બેઠ� છે તો એ પાક વસ્�
ન�સ થઈ જશે. પણ અગર એવી �ણ ન હોય તો એ
પાક રહ�શ.ે

મસઅલો ૧૩ર :

શર�ર ઉપર � જગ્યા

પરસેવો હોય એ ન�સ થાય, અને એ પરસેવો વહ�ને
શર�રના બી� ભાગો �ુધી પહ�ચે, તો જયાં એ પરસેવો
પહ�ચશે ત્યા એ ભાગ પણ ન�સ થયો ગણાશે, પણ જો
એ પરસેવો બી� �ાંય ન પહ�ચે, તો શર�રના બાક�ના
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ભાગો પાક રહ�શ.ે

મસઅલો ૧૩૩ : અગર નાક વાટ� ગળા વાટ�
નીકળતા સળે ખમ, બલગમ, કફ વગેર�માં � ૂન જણાય તો
�ટલી જગ્યા � ૂનની અસર થઈ હોય એટલી જગ્ય
ન�સ અને બાક�નો ભાગ પાક ગણાશે; અને જો � ૂનવાળો
ભાગ મોઢાની બહારના ભાગને ક� નાકને અડ� તો �ટલી
જગ્યા ઈન્સાનન યક�ન હોય ક� ન�સ થઈ છે , તેટલી
જગ્ય પાક કરવી જોઈએ; અને અગર કોઈ જગ્યા એ
ન�સત પહ�ચવા બારામાં શક હોય તો એ જગ્યાન પાક
સમજવી.
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મસઅલો ૧૩૪ : અગર કોઈ લોટાના ત�ળયામાં
કા�ું ક� િછદ હોય, અને એને ન�સ જમીન ઉપર
રાખવામાં આવે, ત્યારબા એ લોટાની �દર�ુ ં પાણી
વહ�� ું બંધ થાય, �થી ત�ળયા પાસે જમીન ઉપર એકિત્
ન�સ પાણી અને લોટાની �દર�ુ ં પાક પાણી એક જ
ગણાય, તો લોટામાં રહ�� ું પાણી ન�સ ગણાશે, પણ જો
લોટામાંથી પાણી જોશભેર વહ�� ું રહ� તો ન�સ ન�હ થાય.

મસઅલો ૧૩પ : કોઈ વસ્� અગર શર�રની
�દર દાખલ થયા બાદ ન�સતને મળે , પણ બહાર
આવ્ય પછ� તેમાં ન�સત ન દ� ખાય, તો એ વસ્� પાક
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ગણાશે. એ ર�તે પાયખાનાની જગ્યા એેનીમાન સાધનો ક�
પાણી દાખલ કરવામાં આવે અથવા શર�રમાં સોય ક� ચા�ુ
ભ�ક્વામા અને બહાર આવતાં તેમાં ન�સતનો કોઈ ભાગ
ન દ� ખાય, તો એ ન�સ નથી. એ જ �ક
ુ મ �કં ૂ ક�
સળે ખમનો છે ક� જો મોઢા ક� નાકની �દર � ૂનને મળે ,
પણ બહાર આવતાં તેમાં � ૂન ન દ� ખાય તો પાક ગણાશે.
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ન�સતોના એહકામ :
મસઅલો ૧૩૬ : �ુરઆને મ�દના અક્ષ અને
પાનાંઓને બે�ર
ુ મતીના આશયથી ન�સ કરવા હરામ છે ;
અને જો ન�સ થાય તો તરત જ િવના િવલંબે તેને
પાણીથી પાક કરવા જોઈએ; બલ્ક બે�ુરમતીનો ઈરાદો ન
હોય તો પણ એહતીયાતે વા�જબની �એ તેને ન�સ કરવા
હરામ છે અને તરત જ પાક કરવા વા�જબ છે .

મસઅલો ૧૩૭ : અગર �ુરઆને મ�દ�ુ ં �લ્દ
ન�સ થઈ �ય, અને તેમ થવાથી �ુરઆને મ�દની
�ુરમત જળવાતી ન હોય, તો તેને પાક કરવી વા�જબ છે .
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મસઅલો ૧૩૮ : �ુરઆને મ�દને � ૂન, �ુરદાર
વગેર� ન��ુલ અયન ઉપર � ૂક્�ુ, અગરચે એ ન��ુલ
અયન � ૂકાઈ ગ�ું હોય, અગર બે�ર
ુ મતી�ુ ં કારણ બન�ું
હોય, તો તેમ કર�ું હરામ છે .

મસઅલો ૧૩૯ :

�ુરઆને મ�દને ન�સ

શાહ�થી લખ�ું ચાહ� તે એક જ અક્ ક�મ ન હોય,
�ુરઆનને ન�સ કરવાનો �ુકમ ધરાવે છે ; અને અગર
એવી ર�તે લખાય તો તેને પાણીથી પાક કર�ુ,ં અથવા
�સ
ં ૂ ી નાખ�ું ક� �થી સદં તર બાક� ન રહ�.

મસઅલો ૧૪૦ : અગર કા�ફરને �ુરઆને મ�દ
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દ� વાથી તેની બે�ુરમતી થતી હોય તો દ� � ું હરામ છે ; અને
તેની પાસેથી પા�ં લઈ લે� ું વા�જબ છે .

મસઅલો ૧૪૧ : અગર �ુરઆને મ�દ�ુ ં પા�ુ ં
યા કોઈ પણ વસ્� ક� �ની �ુરમત �ળવવી વા�જબ છે ,
�મક� , એવો કાગળ ક� �ના ઉપર અલ્લાહ�ુ ક� પયગમ્બ
અથવા ઈમામ�ુ ં નામ લખે� ું હોય, તે સંડાસમાં પડ� �ય,
તો ગમે તે ખચ� તેને ત્યાંથ કાઢ�ને પાણીથી પાક કર�
લે� ું વા�જબ છે ; અને જો તેમ કર�ું શ� ન હોય, તો એ
સંડાસનો એટલા સમય �ુધી ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ ક�
ખાત્રી થ ક� હવે એ કાગળ�ુ ં નામ-િનશાન બાક� ન�હ
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રહ�ું હોય. એવી જ ર�તે અગર ખાક� િશફા હઝરત ઈમામ
�સ
ૈ (અલ�ય્હસ્સલ)
ુ ન

સંડાસમાં પડ� �ય અને તેને

બહાર કાઢવી અશ� હોય, તો �યાં �ુધી ખાત્ ન થાય
ક� એ ખાક� િશફાનાં કોઈ િનશાન બાક� ન�હ હોય, ત્યા �ુધી
એ સંડાસનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ.

મસઅલો ૧૪ર :

ન�સ થયેલી કોઈ પણ

વસ્�ુન ખા�ું ક� પી�ું હરામ છે ; અને એ જ ર�તે કોઈ
બી�ને ન�સ વસ્�ુ�ુ ખવડાવ�ું હરામ છે , પણ નાના
નાના બચ્ચાઓન ક� દ�વાનાને ન�સ ખોરાક ખવડાવવો
દ� ખીતી ર�તે �એઝ છે . અગર બચ્�ુ ક� પાગલ શખ્

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 176

પોતે ન�સ ખોરાક ખાય, યા પોતાના ન�સ થયેલા હાથો
વડ� ખોરાકને ન�સ કર�ને ખાવા માંડ� તો એને અટકાવવો
જ�ર� નથી.

મસઅલો ૧૪૩ :

કોઈ પણ ન�સ વસ્�

વહ�ચવી ક� ઉધાર આપવી એ શરતે �ઈઝ છે ક� એ વસ્�
પાક થઈ શકતી હોય. પણ ખર�દનાર ક� ઉધાર લેનારને
એ વસ્� ન�સ હોવા િવષે ખબર આપવી બે સંજોગોમાં
જ�ર� છે :
(૧) અગર ખબર ન આપવાથી એ શખ્ વસ્�ુન
ઉપયોગ એવી ર�તે કર� ક� વા�જબ

�ુકમ�ુ ં
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ઉલંધન થાય, �મક� એ ન�સ વસ્�ુન ખાવાપીવા માટ� વાપર� . એ િસવાયના સંજોગોમાં ખબર
આપવી જ�ર� નથી.
(ર) અગર એવી ઉમ્મી હોય ક� તેને �ણ કર�
દ� વાથી એ �ુજબ તે અમલ કરશે. અગર તેવી
ઉમ્મી ન હોય તો પછ� �ણ કરવી વા�જબ
નથી.

મસઅલો ૧૪૪ : અગર કોઈ શખ્ �ુએ ક� કોઈ
માણસ ન�સ થયેલી વસ્� ખાઈ રહ્ય છે , અથવા ન�સ
�લબાસમાં નમાઝ પડ� રહ્ય છે , તો તે તેને એ િવષે �ણ
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કરવાની જ�રત નથી.

મસઅલો ૧૪પ : ઘરમાં કોઈ જગ્ય અથવા
ગાલીચો, ફશર વગેર� ન�સ હોય, અને ઘરધણી �ુએ ક�
આવેલા મહ�માનો�ુ ં શર�ર ક� કપડાં ભીનાશ સાથે એ
ન�સતના સમાંગમમાં આવે છે , તો અગર એ ન�સત
માટ� પોતે કારણ�પ બન્ય હોય, તો ઉપરોકત બે શરતોમાં
મહ�માનોને �ણ કર� દ� વી જ�ર� છે .

મસઅલો ૧૪૬ : અગર ઘરધણી ખાતી વેળા
�ણી લ્ય ક� ખોરાક ન�સ થયો છે , તો ઉપર જણાવેલી
બી� નંબરની શરતે મહ�માનોને જણાવી દ� વી જ�ર� છે .
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પણ અગર ઉપ�સ્થ મેહમાનોમાંથી કોઈ એક�ુ ં
એ બાબત તરફ ધ્યા દોરાય, તો બી� મહ�માનોને
વા�કફ કર�ું તેના માટ� વા�જબ નથી.
અલબત, અગર એ શખ્ બાક�ના મહ�માનો સાથે
એવી ર�તે હળ�મળ�ને રહ�તો હોય ક� તેમના ન�સ
થવાથી પોતે ન�સતમાં �ુબ્તેલ થઈને શર�અતના
�ુકમો�ુ ં ઉલ્લંઘ કરવા મજ� ૂર બનતો હોય, તો પછ�
તેમને જણાવી દ� � ું જ�ર� છે .

મસઅલો ૧૪૭ : અગર ઉધાર લીધેલી વસ્�
ન�સ થઈ �ય, તો એ બારામાં, મસઅલા ૧૪૩ માં
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જણાવેલી શરતોને અ�ુલક્, ધણીને જણાવી દ� � ું જ�ર�
છે .

મસઅલો ૧૪૮ : જો કોઈ બાળક કહ� દ� ક�
ફલાણી વસ્� ન�સ છે , અથવા પાણીથી પાક કર� દ� વામાં
આવી છે , તો એ વાત માન્ ન�હ રાખી શકાય.
પણ જો એ બાળક બા�લગ થવાની આસપાસ
હોય ; અને એ કહ� ક� ફલાણી વસ્�ુન મ� પાણીથી પાક કર�
છે , તો અગર એ વસ્�ુન વપરાશ એના હાથમાં હોય, યા
તો એની વાત િવ�ાસપાત હોય, તો એની વાત માન્
રાખી શકાશે. એવી જ ર�તે અગર એ કોઈ વસ્�ુન
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ન�સતની સાક્ આપે તો એ માન્ રખાશે.
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ુ હહરાત (પાક કરનાર� વસ્�ુ)
�ત
મસઅલો ૧૪૯ : બાર વસ્�ુ ન�સતને પાક
કર� છે ; અને એ વસ્�ુ �ુતહહરાત તર�ક� ઓળખાય છે :
(૧) પાણી , (ર) જમીન, (૩) � ૂરજ, (૪) ઈ�સ્તહાલ, (પ)
ઈન્ક�લા, (૬) ઈન્તેકા, (૭) ઈસ્લા, (૮) તબઈય્ય,
(૯) અયને ન�સત�ુ ં �ૂ ર થ�ુ,ં (૧૦) ન�સ ખાનાર
હયવાનનો ઈસ્તબર, (૧૧) �ુસલમાન�ુ ં ગાયબ થઈ જ�ુ,ં
(૧ર) ઝબીહાના શર�રમાંથી � ૂન�ુ ં વહ� જ�ુ.ં
એ સવર બાબતોનો ઉલ્લે અહ� નીચે જણાવેલા
મસઅલામાં આપીએ છ�એે.
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(૧) પાણી :
મસઅલો ૧પ૦ : ચાર શરતો � ૂર� થાય તો જ
પાણી ન�સ વસ્�ુઓન પાક કર� છે :
(૧) પાણી ચોખ્�ુ-ભેળસેળ િવના�ુ-ં �ુત્લ
હો�ું

જોઈએ.

�ુઝાફ

પાણી,

�મક�

�ુલાબજળ ક� તર� ૂચનો રસ વગેર� કોઈ
પણ ન�સ વસ્�ુન પાક ન�હ કર� .
(ર) પાણી પાક હો�ું જોઈએ.
(૩) ન�સ વસ્�ુન પાક કરવા માટ� ધોતી
વેળા �ુઝાફ ન થઈ �ય; અને � ધોવા
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બાદ ફર� ધો�ું વા�જબ નથી, એમાં શરત
છે ક� પાણી ન�સતનો રં ગ, ગંધ ક� સ્વા
ધારણ ન કર� , એ િસવાયના ધોવામાં
અગર પાણીનો રં ગ-�પ બદલી �ય તો
વાંધો નથી. દાખલા તર�ક� વસ્� �ુર ક�
કલીલ પાણીથી ધોવાય, અને એને બે
વાર ધો�ું વા�જબ હોય, તો પહ�લી વાર
ધોતી વેળા અગર રં ગ-�પ બદલી �ય,
અને ત્યા બાદ બી� વાર ધોતી વેળા
કોઈ ફ�રફાર ન જણાય, તો એ વસ્� પાક
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થઈ ગણાશે.
(૪) તહારત માટ� પાણીથી ધોઈ લીધા
બાદ ન��ુલ અયનના ઝીણાઝીણા ભાગો
ક� કણ, રજ વગેર� બાક� રહ� જવા ન
પામે.
કોઈપણ ન�સ વસ્�ુન કલીલ પાણીથી પાક
કરવા માટ� અ�ુક બી� શરતો પણ છે , �નો

ઉલ્લે

કરવામાં આવે છે :

મસઅલો ૧પ૧ :

ન�સ વાસણ ક� ઠામના

�દરના ભાગને કલીલ પણીથી ત્ વાર ધો�ું વા�જબ છે ;
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અને એહતીયાતે વા�જબની �એ �ુર ક� �ર� પાણીથી પણ
એ જ ર�તે ત્ વાર ધો�ું જોઈએ.
અને એ વાસણ ક� �માંથી �ૂતરાએ પાણી વગેર�
પી�ું હોય, એને પ્ર પાક માટ�થી ઘસ�ું જોઈએ; અને
એ માટ� �ૂ ર કયાર્ બાદ કલીલ પાણી ક� �ુર અથવા
�ર�પાણીથી બે વાર ધો�ું જોઈએ. એવી જ ર�તે અગર
�ૂતરાએ વાસણ ચાટ�ું હોય, અને એ વાસણમાં ચાટ� લી
કોઈ વસ્� બાક� રહ� ગઈ હોય, તો ધોવા પહ�લાં માટ�થી
ઘસ�ું વા�જબ છે ; અને જો �ૂતરાના મોઢા�ુ ં �કં ૂ ક� લાળ
કોઈ વાસણમાં પડ�, તો એહતીયાતે વા�જબની �એ તે
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વાસણને માટ�થી ઘસવા બાદ ત્ વાર પાણીથી ધો�ું
જ�ર� છે .

મસઅલો ૧પર :

� ઠામ અથવા વાસણમાં

�ૂતરાએ મો�ુ ં નાખ્�ુ હોય, એ ઠામ�ુ ં મો�ુ ં અગર તંગ
હોય, તો તેમાં માટ� નાખીને � ૂબ જોરથી હલાવ�ું જોઈએ,
�થી માટ� વાસણના દર� ક ભાગમાં પહ�ચી �ય, અને
ત્યારબા ઉપર જણાવ્ય �ુજબ તેને ધોવામાં આવે.

મસઅલો ૧પ૩ : � વાસણને �ુવ્વર ચાટ�ું
હોય, અથવા એમાંથી કોઈ પ્રવા પી�ું હોય, અથવા
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એમાં જગલી
ં
�દર મર� �ય, તો એ વાસણને કલીલ, �ુર
ક� �ર� પાણીથી સાત વખત ધો�ું જ�ર� છે , પણ માટ�થી
ઘસ�ું વા�જબ નથી.

મસઅલો ૧પ૪ : � વાસણ શરાબથી ન�સ
થઈ �ય તેને ત્ વાર ધો�ું વા�જબ છે , ચાહ� કલીલ
પાણી થી હોય ક� �ુર પાણીથી હોય, અથવા �ર� પાણીથી
હોય, તેમાં કોઈ ફ�ર નથી.

મસઅલો ૧પપ :

અગર કોઈ �ુંજો ન�સ

માટ�થી બનાવવામાં આવ્ય હોય, અથવા ન�સ પાણી
ૂર ફર� વળ્�ુ હોય, તો તેવા �ું�ને �ુર પાણીમાં
તેમાં સ�્

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 189

ક� �ર� પાણીમાં એવી ર�તે � ૂકવામાં આવે ક� પાણી બધે
પહ�ચી �ય, તો તે પાક થઈ જશે; અને અગર કોઈ ઈચ્છ
ક� �ું�ના �ત�રક ભાગને પણ પાક કર� , તો પછ� �ુર ક�
�ર� પાણીમાં �ું�ને એટલા સમય �ુધી રાખે ક� પાણી
�ત�રક ભાગો �ુધી પહ�ચી શક�.
હવે જો એ �ું�માં એવી ભીનાશ હોય ક� પાક
પાણીને �ત�રક ભાગો �ુધી પહ�ચતાં અટકાવે, તો
પહ�લાં �ું�ને � ૂકાવવો જોઈએ; અને ત્યા બાદ તેને �ુર
ક� �ર� પાણીમાં રાખવો.

મસઅલો ૧પ૬ :

ન�સ વાસણને કલીલ
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પાણીથી પાક કરવાની બે ર�તો છે :
(૧) વાસણમાં ત્ વાર પાણી ભર�ને દર� ક
વાર ખાલી કરવામાં આવે.
(ર) બી� ર�ત એ છે ક� વાસણમાં અ�ુક
પ્રમાણમ પાણી ર� ડવામાં આવે, અને એ
વાસણને એવી ર�તે

હલાવવામાં આવે ક�

�દર�ુ ં પાણી દર� ક ન�સ જગ્ય �ુધી
પહ�ચી �ય, ત્યા પછ� એ પાણી બહાર
ફ�ક� દ� વામાં આવે. આમ ત્ વાર કરવાથી
વાસણ પાક થઈ જશે.
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મસઅલો ૧પ૭ : અગર દ� ગ ક� મટકા વગેર�
મોટા વાસણો ન�સ થાય, તો એને અગર ત્ વાર
પાણીથી ભર�ને ખાલી કરવામાં આવે, તો એ પાક થઈ
જશે. એવી જ ર�તે અગર તેમાં ઉપરથી ત્ વાર એ
પ્રમા પાણી ર� ડવામાં આવે ક� દર� ક � ૂણે એ પાણી જઈ
પહ�ચે; અને તે બાદ દર� ક વખતે �દર ભે� ું થયે� ું પાણી
બહાર ફ�ક� દ� વામાં આવે તો એ પાક થશે, પણ એહતીયાતે
�ુસ્તહ એ છે ક� બી� અને ત્ર વાર પાણી બહાર
લાવવા માટ� � વાસણનો ઉપયોગ થતો હોય તેને પણ
પાણીથી પાક કર� લ્ય.
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મસઅલો ૧પ૮ :

અગર ન�સ ત્રાં વગેર�

ધા�ુને પીગળાવીને પાણીથી ધોઈ લેવામાં આવે, તો તેનો
બહારનો ભાગ પાક થયેલો ગણાશે.

મસઅલો ૧પ૯ : � તન્�ુ ક� ભઠ્ પેશાબથી
ન�સ થાય, તેને પાક કરવાના અથ� જો ઉપરથી એક
વાર એવી ર�તે તેમાં પાણી ર� ડવામાં આવે ક� તે દર� ક � ૂણે
અને જગ્યા પહ�ચે, તો એ તન્�ુ પાક થયે� ું ગણાશે.
જો ક� એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� આ કામ બે વાર ��મ
આપે; પણ અગર પેશાબ િસવાય કોઈ બી� કારણે તન્�ુ
ન�સ થ�ું હોય, તો ઉપર જણાવ્ય �ુજબ એક જ વાર
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� ૂર� ર�તે પાણી પહ�ચાડ�ું કા�ફ છે ; અને બેહતર છે ક�
ત�ુરની નીચે એક ખાડો ખોદવામાં આવે ક� �થી પાણી
તેમાં ભે� ું થાય, અને તે પાણી બહાર ફ�ક� દ�ધા બાદ એ
ખાડો માટ�થી � ૂર� દ� વામાં આવે.

મસઅલો ૧૬૦ : અગર કોઈ પણ ન�સ વસ્�ુન
�ુર અથવા �ર� પાણીમાં એકવાર એવી ર�તે �ુબાડવામાં
આવે ક� �થી તેના દર� ક �હસ્સામા પાણી પહ�ચી વળે , તો
એ ન�સ વસ્� પાક થઈ જશે; અને અગર એ વસ્�
ગાલીચો ક� �લબાસ હોય,તો તેને નીચોવ�ુ ક� પગના જોર�
દબાવ�ું વગેર� જ�ર� નથી. અલબ�, જયાર� �લબાસ ક�
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શર�ર પેશાબ થી ન�સ થાય, ત્યાર �ુર પાણીથી બે વાર
ધો�ું જ�ર� છે .

મસઅલો ૧૬૧ : અગર પેશાબ ને કારણે ન�સ
થયેલી ચીજને કલીલ પાણીથી પાક કરવાનો ઈરાદો હોય,
તો એક વાર તેના પર પાણી ર� ડ,� અને તેમાંથી પાણી વહ�
ગયા બાદ એ ચીજ માં પેશાબ�ુ ં િનશાન ન રહ� તો એ
પાક ગણાશે, િસવાય �લબાસ અને શર�ર, ક� તે માટ� જ�ર�
છે ક� બે વાર પાણી

ર� ડવામાં આવ�, ત્યા બાદ એ પાક

થશે.
કલીલ પાણીથી જયાર�

લીબાસ ક� ગાલીચા
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વગર� ને પાક કરવામાં આવે, ત્યાર તેને નીચોવ�ું અથવા
દબાવ�ું જ�ર� છે , �થી તેમાં રહ� ગયે� ું પાણી વહ� �ય

મસઅલો ૧૬ર : અગર કોઈ વસ્� �ૂ ધ પીતા
બાળકના પેશાબથી ન�સ થાય, � બાળક �ૂ ધ િસવાય
કોઈ અનાજ ન લે� ું હોય, અને તેની ઉમર બે વષર્ન નીચે
હોય,જો એ વસ્� ઉપર એક વાર એ ર�તે પાણી ર� ડવામાં
આવે ક� દર� ક ભાગમાં પહ�ચી �ય, તો પાક થઈ જશે.
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� બી� વાર પણ પાણી ર� ડવામાં
આવે; પણ ગાલીચા, �લબાસ વગેર� માટ� નીચોવવા ક�
દબાવવાની જ�રત નથી.
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મસઅલો ૧૬૩ :

અગર કોઈ ચીજ પેશાબ

િસવાય બી� કોઈ કારણસર ન�સ થઈ હોય, તો
ન�સત �ૂ ર કયાર્ બાદ તેના ઉપર એક્વા કલીલ પાણી
ર� ડ� અને વહ�વડાવવાથી એ પાક થઈ જશે, પણ �લબાસ
અને ગાલીચા વગેર� માટ� જ�ર� છે ક� તેને નીચોવવા ક�
દબાવવામાં આવે, �થી તેમાં રહ� ગયે� ું પાણી �ૂ ર થાય.

મસઅલો ૧૬૪ : અગર ન�સ થઈ ગયેલી
ચટાઈ ક� � દોર�થી વણીને બનાવવામાં આવી હોય, તેને
�ુર ક� �ર� પાણીમાં �ુબાડવામાં 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 તેને નીચોવ�ું ક� દબાવ�ું જ�ર� છે ક� �થી
તેમાંથી ધોવન�ુ ં પાણી અલગ થઈ �ય, ચાહ� તે માટ�
પગથી ક� લાતોથી મહ�નત કરવી પડ�.

મસઅલો ૧૬પ :

અગર સા�ુ, ઘ�, ચોખા

વગેર�નો બહારનો �હ�ર ભાગ ન�સ થાય,તો તેને �ુર ક�
�ર� પાણીમાં �ુબાડવાથી પાક થઈ જશે; પણ જો તેનો
�દરનો ભાગ ન�સ થયો હોય, અને �ુર ક� �ર� પાણી
ચો�સ અને ખાત્રી�ૂવ ર�તે �દર �ુધી પહ�ચે,તો તે
પણ પાક થઈ શકશે, પરં � ુ દ� ખીતી ર�તે જણાય છે ક�
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સા�ુ અને એવી વસ્�ુઓમા ચોખ્�ુ, �ુત્લ પાણી �દરના
ભાગો �ુધી ન�હ પહ�ચે.

મસઅલો ૧૬૬ : અગર ઈન્સા શક કર� ક�
સા�ુની �દરના ભાગ �ુધી ન�સ પાણી પહ�ચી ગ�ું હશે
ક� ન�હ, તો સા�ુની �દરનો ભાગ પાક જ ગણાશે.

મસઅલો ૧૬૭ :

અગર ચાવલ ક� ગોશ્

વગેર�ના �હ�ર� ભાગો ન�સ થઈ �ય, તો એને પાક
વાસણમાં ક� પાત્રમ � ૂક� તેના ઉપર એક વાર પાણી
ર� ડ�ુ;ં અને તે બાદ એ વાસણમાંથી પાણી ઢોળ� દ� તાં એ
ચાવલ ક� ગોશ્ વગેર� પાક થઈ જશે, પણ અગર ન�સ
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વાસણમાં �ુકવામાં આવે, તો ઉપર જણાવ્ય પ્રમા ત્
વાર કર�ું પડશે, �ને પ�રણામે એ વાસણ પણ પાક થઈ
જશે.
અગર કપડાં વગેર� ને વાસણમાં � ૂક�ને

પાક

કરવાનો ઈરાદો હોય, તો દર� ક વાર પાણી ર� ડયા પછ� એ
કપડાં વગેર� ને નીચોવ�ું જોઈએ; અને પછ� વાસણને
સહ�જ નમાવીને પાણી બહાર ઢોળ� નાખ�ુ.ં �થી � પાણી
કપડાં વગેર�માં રહ� જવા પામ્�ુ હોય તે

પણ બહાર

નીકળ� �ય.

મસઅલો ૧૬૮ : અગર કોઈ ન�સ કપ�ું ક�

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 200

�ને ગળ� ક� એવા પદાથર્થ રં ગવામાં આવ્�ુ હોય, તેને
�ુર ક� �ર� પાણીમાં �ુબાડ�ને પાક કરવામાં આવે, અને
પાણી એ રં ગને કારણે �ુઝાફ થાય એથી પહ�લાં જો
કપડાના દર� ક ભાગ �ુધી પહ�ચી �ય, તો કપ�ું પાક
થયે� ું ગણાશે;અને જો કલીલ પાણીથી તેને પાક ક�ુર હોય,
તો નીચોવતી વેળા તેમાંથી �ુઝાફ પાણી ન નીકળે તો એ
કપ�ું પાક છે .

મસઅલો ૧૬૯ : અગર કપડાંને �ુર ક� �ર�
પાણીમાં પાક કયાર્ બાદ કપડા ઉપર પાણીમાં ભેગી થતી
માટ� ક� એવો કોઈ પદાથર ચ�ટ� લો દ� ખાય, તો જો એ�ું
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અ�ુમાન ન હોય ક� એ માટ� વગેર� પાણીને સરખી ર�તે
પહ�ચવામાં અટકાયત�પ થ�ું છે , તો તે કપ�ું પાક થયે� ું
ગણાશે.

મસઅલો ૧૭૦ : કપડાં વગેર� ને પાણીથી પાક
કર� લીધા બાદ અગર તેના ઉપર માટ� ક� સા�ુ દ� ખાય,
અને

એ�ું

�ુમાન

થાય

ક�

પાણીને

પહ�ચવામાં

અટકાયત�પ થ�ું છે , તો પણ તે કપ�ું પાક છે . પણ જો
ન�સ પાણી, માટ� ક� સા�ુના ભીતર ભાગ �ુધી પહ�ચી
ગ�ું હોય, તો માટ� ક� સા�ુનો બાહ્ય ભાગ પાક થ; અને
�દરનો ભાગ ન�સ ગણાશે.
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મસઅલો ૧૭૧ : જયાં �ુધી લાગેલા ક� ચ�ટ� લા
ન��ુલ અયનને �ૂ ર ન કરવામાં આવે, ત્યા �ુધી કોઈ
પણ ચીજ પાક થતી નથી. પણ અગર માત તેની ગંધ ક�
તેનો રં ગ બાક� રહ� જવા પામે તો વાંધાજનક નથી.
દાખલા તર�ક� અગર કોઈ કપ�ું � ૂનથી ન�સ થ�ું હોય,
અને તે � ૂનને �ૂ ર કર�ને ધોઈ લેવામાં આવતાં લોહ�નો
રં ગ બાક� રહ�, તો એ કપ�ું પાક ગણાશે. અલબ�, અગર
ખાત્ ક� �ુમાન હોય ક� ન��ુલ અયનની અસર એ રં ગ
ક� ગંધમાં હ� બાક� છે , તો એ ન�સ ગણાશે.

મસઅલો ૧૭ર : અગર કોઈ શખ્ પોતાના
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શર�રની ન�સતને �ુર ક� �ર� પાણીમાં �ૂ ર કર� , તો
શર�ર પાક થશે, િસવાય ક� શર�ર પેશાબને કારણે ન�સ
થ�ું હોય, એ સંજોગોમાં એક વાર ધોવાથી પાક ન�હ
થાય, પણ એના માટ� પાણીમાંથી બહાર આવી બી� વાર
તેમાં દાખલ થવાની જ�રત રહ�તી નથી, બલ્ક પાણીમાં જ
રહ� ન�સ ભાગ ઉપર હાથ � ૂક� બે વાર પાણી પહ�ચાડ�ું
કાફ� છે .

મસઅલો ૧૭૩ :

દાંતો વચ્ચ અગર ન�સ

ખોરાક રહ� ગયો હોય, તો તેના ઉપર મ�ઢામાં જ �કને
ંૂ
એવી ર�તે ફ�રવે ક� અનાજના દર� ક ભાગ �ુધી પહ�ચે,
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�થી એ પાક થશે.

મસઅલો ૧૭૪ : માથાના ક� ચહ�રાના વાળને
અગર કલીલ પાણીથી કોઈ પાક કર� , અને એ વાળનો
ઉગાવો બ�ુ ઘાટો અને િવ�ુલ ન હોય, તો પાણી ખંખર
ે વા
માટ� નીચોવવાની કોઈ જ�રત નથી, કારણક� તેમાંથી
સામાન્ ર�તે પાણી આપોઆપ ��ું થઈ જશે.

મસઅલો ૧૭પ : અગર શર�ર ક� કપડાના કોઈ
ભાગને કલીલ પાણીથી ધોવામાં આવે, તો તેની ચાર�
તરફના ભાગો �ુધી પાણી પહ�ચે એ સ્વભાિવ છે ; તો
એનો �ુકમ એ છે ક� ન�સ ભાગ પાક થઈ જતાં
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અતરાફના ભાગો પણ પાક ગણાશે, એટલે અતરાફમાં
ભીના થયેલા ભાગો ઉપર �ુ�ું પાણી ર� ડ�ું જ�ર� નથી,
બલ્ક એ બંને ભાગો એક� સાથે પાક થઈ જશે. એવી જ
ર�તે અગર એક ન�સ વસ્�ુન પાક વસ્�ુન બા�ુમાં રાખી
તેના ઉપર પાણી ર� ડવામાં આવે, તો બંને પાક ગણાશે.
દાખલા તર�ક� એક જ �ગળ� ન�સ થઈ હોય, અને
તેના ઉપર પાક કરવા એવી ર�તે પાણીનો ઉપયોગ કર� ક�
ન�સ અને તે પછ� પાક પાણી બાક�ની �ગળ�ઓ �ુધી
પહ�ચે, તો એ ન�સ �ગળ� પાક થતાં બાક�ની
�ગળ�ઓ પણ પાક થયેલી ગણાશે.
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મસઅલો ૧૭૬ : ગોશ્ ક� ચરબી અગર ન�સ
થઈ �ય, તો બી� વસ્�ુઓન �મજ તેને પાણીથી પાક
કર� શકાશે; અને અગર �લબાસ ક� શર�ર ઉપર થોડ�ક
ચીકાશ રહ� હોય, તો એ પાણી પહ�ચાડવામાં �કાવટ ન�હ
કર� .

મસઅલો ૧૭૭ : અગર કોઈ ન�સ વાસણમાં ક�
ન�સ શર�ર ઉપર ચીકાશ વધાર� પ્રમાણમ હોય, ક� �ને
કારણે પાણી પહ�ચી ન શક� , તો પ્ર એ ચીકાશ�ુ ં �ૂ ર
કર�ું જ�ર� છે , �થી પાણીથી તહારત કર� શકાય.

મસઅલો ૧૭૮ : નળ�ુ ં પાણી અગર �ુર પાણી
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સાથે જોડાયે� ું હોય, તો એ �ુરનો �ુકમ ધરાવશે.

મસઅલો ૧૭૯ : કોઈ

પણ ન�સ વસ્�ુન

પાણીથી ખાત્ર�ૂવ પાક કર� લીધા બાદ અગર શક થાય
ક� અયને ન�સતને પ્ર �ૂ ર કરવામાં આવી હતી ક�
ન�હ, તો બી� વાર પાણીથી ધોઈ અયને ન�સત �ૂ ર
થઈ જવા બારામાં યક�ન કર� લે� ું જ�ર� છે .

મસઅલો ૧૮૦ : � જમીન પાણી � ૂસી લ્ય,
�મક� � ૂળ ક� ર� તીવાળ� જમીન હોય, તે અગર ન�સ
થાય તો એ પણ કલીલ પાણીથી પાક કર� શકાશે.

મસઅલો ૧૮૧ : �

જમીન સખત હોય,
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પથરાળ હોય ક� �ટ વગેર�થી પાક� કરવામાં આવી હોય,
�થી પાણી � ૂસી ન લ્ય, તે અગર ન�સ થાય તો કલીલ
પાણીથી પાક કર� શકાશે, પણ તેના ઉપર એટ�ું પાણી
ર� ડ�ું જોઈએ ક� એ પાણી વહ�વા માંડ�. હવે જો એ પાણી
કોઈ ખાડા ક� નાળ� વાટ� બહાર ન �ય તો પછ� એક�ું
થયે� ું પાણી કોઈ વાસણ ક� કપડાથી ખ�ચી લે� ું જોઈએ.

મસઅલો ૧૮ર :

અગર

ખાણમાંથી

આવતા �ુગ�ઠત નીમક(ના ઢ�ફાં)નો �હ�ર� ભાગ ન�સ
થાય, તો એ પણ �ુરથી ઓછા પાણી વડ� પાક કર� શકાશે.

મસઅલો ૧૮૩ : ઓગળ�

ગયેલી ખાંડ જો
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ન�સ થાય, અને તેને કંદ �પે ઘનાકારમાં ફ�રવવામાં
આવે, તો એ ઘન ખાંડ (કંદ)ને �ુર યા �ર� પાણીમાં પાક
ન�હ કર� શકાય.
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(ર) જમીન :
મસઅલો ૧૮૪ : જમીન પગના તેમજ જોડાના
ત�ળયાને પાક કર� છે , પણ તેની ચાર શરતો છે :
(૧) જમીન પાક હોવી જોઈએ; (ર) એહતીયાત એ
છે ક� જમીન � ૂક� 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��ુલ અયન ( �મક�

� ૂન,પેશાબ) અથવા ન�સ

થયેલી વસ્� ( �મક� ન�સ માટ� વગેર� ) જમીન ઉપર
ચાલવાથી ક� પગને ધસવાથી �ૂ ર થઈ ગઈ હોવી જોઈએ;
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અગર પહ�લથ
ે ી જ ન��ુલ અયન �ૂ ર થઈ ગ�ુ હોય, તો
જમીન ઉપર ચાલવાથી ક� પગ ઘસવાથી એહતીયાતે
લા�ઝમની �એ પાક ન�હ ગણાય.
ઉપરાંત જમીન � ૂળ, પત્થ અથવા �ટ વગેર�થી
પાક� બનેલી હોવી જોઈએ. ગાલીચા ક� સાદડ� અથવા
ઘાસ ઉપર ચાલવાથી પગના ક� જોડાના ત�ળયા પાક ન�હ
થાય.

મસઅલો ૧૮પ : �
પાથરવામાં આવ્� હોય અથવા

જમીન ઉપર ડામર
તે ઉપર લાકડાની

ફરશબંધી થઈ હોય, તે ઉપર ચાલવાથી પગ�ુ ં ત�ળ�ુ ક�
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જોડા�ુ ં ત�ળ�ુ પાક થાય તેમાં ઈશ્કા છે .

મસઅલો ૧૮૬ : પગના ક� જોડાના ત�ળયા પાક
થાય તે માટ� બેહતર છે ક� પંદર હાથ યા એથી વ�ુ �તર
�ુધી ચાલે, અગરચે પંદર હાથ �ટ�ું ચાલ્ય પહ�લા જ
અથવા જમીન ઉપર પગ ઘસી લેવાથી ન�સત �ૂ ર થઈ
ગઈ હોય.

મસઅલો ૧૮૭ :

ન�સ પગનાં ક� જોડાના

ત�ળયાં માટ� જ�ર� નથી ક� એ ભીનાં હોય, બલ્ક અગર
� ૂકાં હોય, તો પણ ચાલવાથી પાક થઇ જશે.

મસઅલો ૧૮૮ :

જયાર� ચાલવાથી ન�સ
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પગનાં ક� જોડાનાં ત�ળયાં પાક થઈ �ય, ત્યાર સામાન્
ર�તે અતરાફમાં � માટ� ચ�ટ� લી હોય છે , એ પણ પાક
થઈ �ય છે .

મસઅલો ૧૮૯ : � શખ્ હાથ ક� ગોઠણભેર
ચાલતો હોય, તેના ન�સ થયેલા હાથ ક� ગોઠણ એ ર�તે
ચાલવાથી પાક થવામાં ઈશ્કા છે . એવી જ ર�તે હાથની
લાકડ�નો છે ડો, નકલી પગનાં ત�ળયાં, �નવરના પગની
ખર�, મોટર ક� અન્ ગાડ�નાં પૈડાં વગેર� � ુ ં પાક થ�ું
ઈશ્કા ધરાવે છે .

મસઅલો ૧૯૦ :

જમીન ઉપર ચાલ્ય બાદ
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ન�સતનો રં ગ, ગંધ ક� બાર�ક અવશેષો ક� � દ� ખી
શકાતા ન હોય, અગર પગના ત�ળયાં ક� જોડાના
ત�ળયામાં બાક�

રહ�, તો વાંધાજનક

નથી. જો

ક�

એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� એટ�ું ચાલે ક� �થી એ અસરો
પણ બાક� ન રહ�વા પામે.

મસઅલો ૧૯૧ : જોડાની �દરનો ભાગ જમીન
ઉપર ચાલવાથી પાક ન�હ થાય; અને મો�ંના ત�ળયાનો
ભાગ � ત�ળયાને ઢાંક� છે , એ�ુ ં પાક થ�ું પણ ઈશ્કા
ધરાવે છે , િસવાય ક� એ ભાગ ચામડાં અથવા એવી કોઈ
વસ્�ુન બનેલી હોય અને તેને પહ�રવાનો �રવાજ હોય તો
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પાક થઇ જશે.
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(૩) � ૂરજ :
મસઅલો

૧૯ર :

જમીન,

ઈમારત

અને

દ�વાલને � ૂયર પાક કર� છે ; અને તે માટ� પાંચ શત� છે :
(૧) ન�સ

વસ્�ુમા એટલી ભીનાશ હોવી

જોઈએ ક� અગર તે કોઈ બી� વસ્� સાથે
મેળાપમાં આવે,તો તેને પણ ભીની કર� ; અગર
એ ન�સ વસ્� � ૂકાઈ ગઈ હોય,તો એને ફર�
ભીની કરવી જોઈએ, �થી � ૂરજને કારણે એ
� ૂકાય.
(ર) અગર એ ન�સ વસ્�ુમા ન��ુલ અયન
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લાગે� ું હોય, તો � ૂરજ એને � ૂક્વ એથી
પહ�લાં એ ન��ુલ અયનને �ૂ ર કર�ું જોઈએ.
(૩) � ૂરજના �કરણો અને એ ન�સ વસ્�
વચ્ચ કોઈ અવરોધ ન હોવો જોઈએ, અગર
� ૂરજ પડદાની પાછળથી ક� વાદળા પાછળથી
ગરમી પહ�ચાડ�ને તેને � ૂક્વ, તો એ પાક ન�હ
થાય,

અલબ�,

અગર

વાદળાં

બ�ુ

જ

ઘેરાયેલા ન હોય અને �કરણને �કાવટ�પ ન
હોય તો વાંધો નથી.
(૪) એ ન�સ વસ્� એકલા � ૂરજના તાપથી
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� ૂકાય, એટલે અગર એ જ ન�સ વસ્�
� ૂરજના તાપ અને �ંકાતા પવન વડ� � ૂકાય
તો પાક ન�હ થાય. હા, અગર હલકો પવન
વાતો હોય ક� � માટ� એમ ન કહ� શકાય ક�
પવને �ુકવવામાં મદદ કર� છે , તો વાંધો
નથી.
(પ) ઈમારતનો � ભાગ ન�સ થયો હોય તેને
� ૂરજ એક વખતમાં પાક કર� , એટલે અગર
પહ�લી વાર ઈમારતના બહારના ભાગને તાપ
વડ� પાક કર� , અને બી� વાર નીચલા ભાગને
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તાપથી � ૂક્વ, તો ફકત પહ�લી વાર � ભાગ
� ૂકાયો એ બહારનો ભાગ પાક થયેલો ગણાશે,
નીચલો ભાગ ન�સ રહ�શ.ે

મસઅલો ૧૯૩ : ન�સ સાદડ�ને � ૂરજ પાક કર�
છે , પણ અગર એ સાદડ� દોરાથી વણવામાં આવી હોય,
તો એ દોરા�ુ ં � ૂરજથી પાક થ�ું ઈશ્કા ધરાવે છે . એવી
જ ર�તે ઝાડ, ઘાસ ક� બાર�-બારણાં� ુ ં � ૂરજથી પાક
થવામાં ઈશ્કા છે .

મસઅલો ૧૯૪ : અગર ન�સ જમીન ઉપર
� ૂરજનો તાપ પડયા બાદ કોઈ શખ્ શક કર� ક� એ
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જમીન � ૂરજનો તાપ પડયો એ પહ�લા ભીની હતી ક� ન�હ,
અથવા એ ભીનાશ � ૂરજના તાપથી જ � ૂકાઈ છે ક� ક�મ,
તો એ જમીન ન�સ ગણાશે.
એવી જ ર�તે અગર શક કર� ક� � ૂરજનો તાપ
પહ�લા ન��ુલ અયનને �ૂ ર કરવામાં આવ્�ુ હ� ું ક� ન�હ,
અથવા એ ક� � ૂરજના �કરણો અને જમીન વચ્ચ કોઈ
અવરોધ ક� �કાવટ હતી ક� ક�મ, તો પણ જમીન ન�સ
ગણાશે.

મસઅલો ૧૯પ : અગર ન�સ દ�વાલની એક
બા�ુ ઉપર � ૂયર્ન તાપ પડ�, અને એને કારણે દ�વાલની
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બી� બા�ુ ક� �ના ઉપર � ૂયર્ન �કરણો ન પડયા હોય, તે
� ૂકાઈ �ય, તો એ બંને ભાગો�ુ ં પાક થઈ જ�ું
અસંભિવત નથી.
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(૪) ઈ�સ્તહાલા:
મસઅલો ૧૯૬ : અગર કોઈ ન�સ વસ્�ુન
હક�કત અને પ્રક બદલી જઈ કોઈ પાક વસ્�ુન પ્રકાર�
�પ ધારણ કર� , તો એ પાક ગણાશે, �મક� ન�સ લાક�ું
બળ�ને રાખ થઈ �ય, અથવા �ૂતરો નીમકની ખાણમાં
પડયો પડયો આખો નીમક થઈ �ય.
પણ અગર પ્રક ન બદલે તો પાક ન�હ થાય,
�મક� અગર ન�સ ઘ�નો આટો બનાવવામાં આવે ક�
તેની રોટલી પકાવવામાં આવે, તો એ પાક ન�હ થાય.

મસઅલો ૧૯૭ : ન�સ માટ�થી ઘડો ક� �ુંજો
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બનાવવામાં આવે, તો એ ન�સ રહ�શે, પણ

ન�સ

લાકડાથી તૈયાર કરવામાં આવેલા કોલસા એ શત� પાક
ગણાશે ક� તેમાં આગલી કોઈ ખાિસયત બાક� ન રહ� હોય.

મસઅલો ૧૯૮ : અગર કોઈ ન�સ વસ્� માટ�
િન�ય ન થઈ શક� ક� એમાં ઈ�સ્તહાલ થ�ું છે ક� ન�હ, તો
એ ન�સ છે .
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(પ) ઈ�ન્કલાબ:
મસઅલો ૧૯૯ : અગર શરાબ આપમેળે યા
તેમાં કોઈ વસ્�ુન િમલાવટ કરવાથી, �મક� �ુરકો ક�
નીમક નાખવાથી બદલીને �ુરકો થઈ �ય, તો એ પાક
થઈ જશે.

મસઅલો ર૦૦ : � શરાબને ન�સ દ્રાક
તૈયાર કરવામાં આવે, અથવા એવી યા બી� કોઈ
ન�સતના િમશ્રણ બનાવવામાં આવે, તો �ુરકો થઈ
જવાથી પાક ન�હ થાય.

મસઅલો ર૦૧ :

� �ુરકો ન�સ દ્ર ક�
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�કસિમસ અથવા ન�સ ખ�ૂરથી બનાવવામાં આવે, એ
ન�સ છે .

મસઅલો ર૦ર :

અગર દ્ર ક� ખ�ૂરની

ડાંખળ�ઓ તેમાં હોય, અને તેનો �ુરકો બનાવવામાં આવે,
વાંધાજનક નથી. બલ્ક કાકડ� અને ર�ગણા વગેર� તેમાં
�ુરકો થયા પહ�લા � ૂકવામાં આવે તો પણ ઈશ્કા નથી,
િસવાય ક� �ુરકો થયા પહ�લાં એમાં ક�ફ ક� નશો પેદા થયો
હોય.

મસઅલો ર૦૩ : અગર દ્ર રસમાં આપમેળે
યા તાપ દ� વાથી જોશ પેદા થાય તો એ હરામ થઈ �ય
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છે , પણ જો એટલો જોશ માર� ક� ર/૩ ભાગ ખત્ થઈ
�ય, તો બાક� રહ�લો ૧/૩ ભાગ હલાલ છે ; અને
મસઅલા ૧૧૪માં જણાવ્ય �ુજબ દ્રાક જોશ ખાવાથી
ન�સ થતો નથી.

મસઅલો ર૦૪ :

અગર જોશ ખાધા વગર

દ્રાક્ષ ર/૩ ભાગ ઓછો થઈ �ય, અને બાક� રહ�લો
૧/૩ ભાગ જોશ ખાવા માંડ�, તો અગર સામાન્ ર�તે એ
દ્રાક તર�ક� ઓળખાતો હોય, અને ચાસણી તર�ક� ન
મનાતો હોય, તો એહતીયાતે લા�ઝમની �એ એ હરામ છે .

મસઅલો ર૦પ : અગર કોઈ દ્રાક બારામાં
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ખબર ન હોય ક� તેમાં જોશ આવ્ય હતો ક� ન�હ, તો એ
હલાલ છે ; પણ અગર તેમાં જોશ પેદા થાય, તો જયાં
�ુધી ર/૩ ભાગ નાશ ન પામે ત્યા �ુધી હલાલ ન�હ
ગણાય.

મસઅલો ર૦૬ : અગર કાચી દ્રાક �મખામાં
અ�ુક પાક� દ્ર હોય, અને એ �મખામાંથી રસને
સામાન્ ર�તે દ્રાક તર�ક� ગણવામાં ન આવતો હોય,
તો તે જોશમાં આવે તો પણ તે હલાલ ગણાશે.

મસઅલો ર૦૭ :

અગર એક જ દ્ર કોઈ

ઊકળતી ચીજમાં પડ�, અને તેમાં જોશ આવી �ય, પણ
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ઉકળતી ચીજમાં ગળ� ન �ય, તો માત એ દ્રાક્ જ
ખા�ું હરામ છે .

મસઅલો ર૦૮ :

અગર એકથી વ�ુ દ� ગમાં

ચાસણી પકાવવાનો ઈરાદો હોય, તો � ચમચો જોશ
ખાધેલી ચાસણીના ઉપયોગમાં લેવાયો હોય, તે જોશ ન
ખાધેલી ચાસણીવાળ� દ� ગમાં વાપર� શકાશે.

મસઅલો ર૦૯ : અગર ખબર ન પડતી હોય ક�
કાચી દ્રાક રસ છે ક� પાક� દ્રાક છે , અને તેમાં જોશ
આવે તો એ હલાલ છે .
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(૬) ઈ�ન્તકાલ:
મસઅલો ર૧૦ : અગર મચ્છ વગેર� �વાત ક�
�માં � ૂન હો� ું નથી. ઈન્સાન�ુ � ૂન � ૂસી લ્ય, અથવા
એવા હયવાન�ુ ં � ૂન � ૂસી લ્ય ક� � હયવાન�ુ ં � ૂન
ઊછળ�ને વહ� છે , અને એને કારણે એ � ૂન � ૂસનાર
�વાતના શર�રનો ભાગ થઈ �ય, તો એ � ૂન પાક
ગણાશે; અને એને ઇ�ન્તકા કહ�વાય છે .
પરં � ુ � ૂન � ૂસી લેનાર જળો(જ�ક) જયાર� ઈલાજ
ખાતર ઈન્સાનન શર�ર ઉપર બેસાડવામાં આવે; અને એ
� ૂન � ૂસે તો તે � ૂન પાક નથી, કારણ ક� જળોના શર�રનો
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ભાગ થઈ જતો નથી, બલ્ક સામાન્ ર�તે એ ઈન્સાનન
જ � ૂન તર�ક� ઓળખાય છે .

મસઅલો ર૧૧ : અગર કોઈ શખ્ પોતાના
શર�ર ઉપર બેઠ�લા મચ્છરન માર� નાખે, અને એ મચ્છર
� � ૂન � ૂસ્�ુ હોય તે બહાર આવે, તો દ� ખીતી ર�તે એ
� ૂન પાક છે , કારણ ક� મચ્છરન શર�રમાં તેના ખોરાક
તર�ક� પ્રવ કર� � ૂ�ું છે ; અગરચે તેના � ૂન � ૂસવા
અને તેને માર� નાખવા વચ્ચ સમય�ુ ં �તર તદ્ ઓ�ં
હોય; પણ એહતીયાતે �ુસ્તહ એ છે ક� એવા સંજોગોમાં
એ � ૂનથી પરહ�ઝ કર�ુ.ં
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(૭) ઈસ્લામ:
મસઅલો ર૧ર : અગર કોઈ કા�ફર કોઈ પણ
ભાષામાં શહાદતૈન પડ�, એટલે ક� �ુદાની વહદાિનયત
અને હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમન ન�ુવ્વતન સાક્ � ૂર� , તો એ �ુસલમાન
થયો ગણાશે. એથી અગાઉ એ ન�સ હતો, પણ હવે
ુ તો
�ુસલમાન થયા બાદ તે� ુ ં શર�ર, �ક,
ં ૂ નાકની ��બ
અને પરસેવો પાક ગણાશે.
પણ અગર �ુસલમાન થતી વેળા તેના શર�ર
ઉપર ન��ુલ અયન હોય, તો તેને �ૂ ર કર� પાણીથી પાક
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કર� લ્ય, બલ્ક અગર �ુસલમાન થયા પહ�લાં જો ન��ુલ
અયન �ૂ ર કર� � ૂ�ો હોય, તો પણ એહતીયાતે વા�જબ
છે ક� એ જગ્યાન પાણીથી તહારત કર� .

મસઅલો ર૧૩ : અગર કા�ફર હતો ત્યા કોઈ
�લબાસ ભીનાશ સાથે તેના શર�રને લાગેલો હોય, અને
�ુસલમાન થતી વેળાએ �લબાસ તેના શર�ર ઉપર હોય ક�
ન હોય, એહતીયાતે વા�જબ એ છે ક� એ �લબાસથી પરહ�ઝ
કર� .

મસઅલો ર૧૪ : અગર કોઈ કા�ફર શહાદતૈન
પડ�, અને કોઈ શક કર� ક� એ �દલથી �ુસલમાન થયો છે ક�
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ન�હ, તો એને પાક ગણ�ું જોઈએ; બલ્ક અગર �ણતો
હોય ક� �દલથી �ુસલમાન થયો નથી, પણ શહાદતૈન બાદ
તેની િવ�ધ્ધમા એ શખ્સથ કોઈ બાબત જો �હ�ર ન થઈ
હોય તો એને પાક ગણવો.
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(૮) તબઈય્યત:
મસઅલો ર૧પ :

“તબઈય્ય” એટલે કોઈ

ન�સ વસ્� પાક વસ્� સાથે એક �તનો સંબધ
ં ધરાવતી
હોવાથી પાક થાય.

મસઅલો ર૧૬ : અગર શરાબ �ુરકો થઈ �ય
તો એ�ુ ં વાસણ, ઠામ પણ પાક થઈ જશે; અને જોશ
ખાતી વેળા શરાબ એ પાત્રમ જયાં �ુધી પહ�ચ્ય હશે,
ત્યા �ુધીની જગ્યા પાક થઈ જશે; અને સામાન્ ર�તે
એ પાત ઉપર � કપ�ું વગેર� � ૂકવામાં આવે છે , તે પણ
અગર ન�સ થયે� ું હોય તો પાક થઈ જશે.
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પણ ઠામની બહારનો �હસ્સ અગર શરાબથી
ન�સ થયેલો હોય, તો એહતીયાતે વા�જબ છે ક� �ુરકામાં
ફ�રવાઈ ગયા બાદ તે બહારના �હસ્સાથ પરહ�ઝ કરવામાં
આવે.

મસઅલો ર૧૭ : કા�ફર�ુ ં બાળક તબઈય્યતન
�એ બે ર�તે પાક થાય છે :
(૧) જયાર� કા�ફર �ુસલમાન થાય ત્યાર તે� ુ ં
બાળક તબઈય્યતન આધાર� પાક થશે. એવી
જ ર�તે જો બાળકના દાદા ક� મા અથવા દાદ�
�ુસલમાન થાય તો બાળક પાક થશે, પણ
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તેમાં શરત

એ છે ક� એ

બાળક એ નવા

�ુસલમાનની સાથે હોય અને તેના ઉછે રમાં
હોય. ઉપરાંત કોઈ બીજો વ�ુ નઝદ�કનો
કા�ફર એ બાળકની સાથે ન હોવો જોઈએ.
(ર) અગર કા�ફર�ુ ં બાળક �ુસલમાનો�ુ ં ક�દ�
બને, અને તેની સાથે તેનો બાપ ક� દાદા ક�
નાના ન હોય, તો એ પાક ગણાશે.
ઉપરોકત બંને સંજોગોમાં તબઈય્યતન આધાર�
પાક થવામાં વ�ુ શરત એ છે ક� એ બાળક જો સમજણો
હોય, તો પોતાના �ુફ્ર �હ�ર ન કરતો હોય.
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મસઅલો ર૧૮ : � તખ્ત ઉપર મય્યતન �ુસ્
દ� વામાં આવે છે , અને તેની શરમગાહને ઢાંક્વ માટ� �
કપ�ું � ૂકવામાં આવે છે , ઉપરાંત �ુસલ દ� નારના હાથો
અને બી� અન્ વસ્�ુ ક� � �ુસલ દ� તી વેળા મય્ય
સાથે ધોવાતી રહ� છે , એ સવ� �ુસલે મય્ય � ૂ�ં થતાની
સાથે પાક થઈ �ય છે .

મસઅલો ર૧૯ : જયાર� કોઈ શખ્ હાથોથી કોઈ
ન�સ વસ્�ુન પાણીથી પાક કરતો હોય છે . ત્યાર એ
ન�સ વસ્� પાક થતાંની સાથે હાથો પણ આપોઆપ પાક
થઈ જશે.
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મસઅલો રર૦ :

અગર કોઈ શખ્ કલીલ

પાણીથી કપ�ું વગેર� પાક કર� , અને સાધારણ ર�તે
નીચોવીને તેમાંથી પાણી ��ું પાડ� દ� , તો બાક� રહ�� ું
થો�ુક
ં પાણી પાક ગણાશે.

મસઅલો રર૧ : ન�સ વાસણ ક� ઠામ વગેર� ને
જયાર� કલીલ પાણીથી પાક કરવામાં આવે, ત્યાર તેને
પાક કરવા માટ� ર� ડવામાં આવે� ું પાણી બહાર ફ��ા બાદ
� થો�ુ ઘ�ું પાણી તેમાં રહ� જવા પામે એ પાક છે .
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(૯) અયને ન�સત� ંુ �ૂર થ� ંુ :
મસઅલો રરર : અગર કોઈ �નવર�ુ ં શર�ર
અયને ન�સતથી અથવા કોઈ ન�સ ચીજથી ન�સ
થયે� ું હોય, અને એ �ૂ ર થઈ �ય, તો શર�ર પાક થઈ
જશે. એવી જ ર�તે ઈન્સાનના શર�રન �ત�રક ભાગો,
�મક� મ�ઢાની �દર ક� નાક-કાનની �દર અગર બહારથી
ન�સતને કારણે ન�સ થઈ �ય, તો અગર ધીર� ધીર�
ન�સત �ૂ ર થઈ �ય તો એ ભાગો પાક થઈ �ય છે ;
અને એ �ત�રક ભાગોની ન�સત, �મક� દાંતમાંથી
લોહ� પડ� ું હોય, શર�રના બાિતનને ન�સ ન�હ કર� .
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ઉપરાંત અગર બહારથી કોઈ વસ્� શર�રની
�દર �ત�રક ન�સતથી મળે , તો ન�સ ન�હ થાય,
દાખલા તર�ક� મોઢામાં અ�ુક બનાવટ� દાંત હોય, અને
અસલી દાંતમાંથી લોહ� ઝર�ું હોય, તો જયાં �ુધી એ
દાંત મોઢાની �દર છે , તેને પાણીથી પાક કરવાની જ�રત
ન�હ રહ�. અલબ� અગર ન�સ ખોરાક એ દાંતને મળે તો
તેને પાક કરવો પડશે.

મસઅલો રર૩ : અગર દાંત વચ્ચ ખોરાક રહ�
જવા પામ્ય હોય, અને મોઢાંની �દરના ભાગમાં લોહ�
ઝર� ું હોય, તો એ દાંતમાં રહ� ગયે� ું અનાજ એ લોહ�
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સાથે મળતાં ન�સ ન�હ થાય.

મસઅલો રર૪ : હ�ઠ અને �ખ બંધ થતાં
�ટલો ભાગ ઢંકાઈ �ય છે , એટલા ભાગને શર�રનો
�ત�રક ભાગ ગણવો જોઈએ; તો એ ભાગનો બહારની
ન�સતથી જો મેળાપ થાયતો પાણીથી ધોઈને પાક
કરવાની જ�ર નથી, પણ અગર ઈન્સા એ ન�� ન કર�
શક� ક� શર�રનો ફલાણો ભાગ બહારનો ગણાય ક� �ત�રક,
તો એવા સંજોગમાં બહારની ન�સત સાથે સંપકર થતા
પાણીથી પાક કર�ું વા�જબ છે .

મસઅલો રરપ : અગર કપડાં ક� ગાલીચા ઉપર
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ન�સ � ૂળ ક� માટ� ચ�ટ� લી હોય, તો � ૂળ-માટ�ને ખંખર
ે વા
બાદ જો એ કપડાં ક� ગાલીચાને કોઈ ભીની વસ્� લાગે,
તો ન�સ ન�હ થાય.
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(૧૦) ન�સત ખાનાર હયવાન� ંુ ઈસ્તબરા:
મસઅલો રર૬ :

� �નવરને ઈન્સાનન

ન�સત ખાવાની ટ� વ પડ� ગઈ હોય, એ �નવર�ુ ં
પેશાબ-પાયખા�ુ ન�સ છે ; અને અગર તેને પાક કર�ું
હોય તો તેના માટ� ઈસ્તબર જ�ર� છે . એ ઈસ્તબરાન
અથર એ છે ક� અ�ુક િનિ�ત સમય �ુધી એ �નવરને
ન�સત ખાવાથી રોકવામાં આવે અને તેની જગ્યા પાક
ખોરાક ખવડાવવામાં આવે, �થી એ �ુદ્દત �તે એ
�નવરને ન�સ ખાનાર �નવર ન કહ�વામાં આવે.
એહતીયાતે �ુસ્તહ એ છે ક� ન�સ ખાનાર
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�ટને ચાલીસ �દવસ, ગાયને વીસ �દવસ, ઘેટા-બકરાંને
દસ �દવસ, બતક વગેર� ને પાંચથી સાત �દવસ, ઘરમાં
પાળે લી �ુરઘીને ત્ �દવસ �ુધી ન�સત ખાવાથી
અટકાવવામાં આવે, અગરચે એ �ુદ્ � ૂર� થયા પહ�લા
જ એ �નવરને ન�સત ખાનાર તર�ક� ઓળખવવા�ુ ં
બંધ થઈ �ય.
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ુ લમાન� ંુ ગાયબ થઈ જ� ંુ :
(૧૧) �સ
મસઅલો

રર૭ :

અગર

કોઈ

બા�લગ

�ુસલમાન�ુ ં અથવા ન�સ - પાકને પારખી શક� એવા
નાબા�લગ પણ સમજદાર બાળક�ુ ં શર�ર ક� કપ�ું ક� એના
કબ્�મા

રહ�તી

અન્

વસ્�ુ,

�મક�

ઠામ-વાસણ,

ગાલીચા વગેર� ન�સ થાય; અને એ �ુસલમાન લાપતા
થઈ �ય, તો અગર એવી હોય ક� એણે એ પાક કર� લી�ું
છે , તો એને પાક ગણ�ું જોઈએ; પણ એહતીયાતે �ુસ્તહ
છે ક� તેને નીચે જણાવેલી શરતો િવના પાક ન ગણે :
(૧) � વસ્�ુથ એ �ુસલમાન�ુ ં શર�ર યા કપ�ું
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ન�સ થ�ું હોય, તે વસ્�ુન એ �ુસલમાન
ન�સ �ણતો હોય; દાખલા તર�ક� એનાં કપડાં
કોઈ કા�ફરના શર�રની ભીનાશથી ન�સ થયા
હોય, અને એ �ુસલમાન તેને ન�સ ન ગણતો
હોય, તો એના લાપતા થઈ જવા બાદ એ
કપડાંને પાક ન�હ સમજવા જોઈએ.
(ર) એ લાપતા થઈ ગયેલા �ુસલમાન�ુ ં કપ�ું
ક� શર�ર ન�સ થ�ું હ� ું એની તે (�ુસલમાન)ને
ખાત્ હોવી જોઈએ.
(૩)

એ

બાબતની

�ણ

હોય

ક�

લાપતા
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�ુસલમાન એ વસ્�ુન � કામોમાં તહારતની
શરત છે તેમાં વાપરતો હતો. �મક� ખાત્ હોય
ક� આ લાપતા �ુસલમાન એ કપડાંથી નમાઝ
પડતો હતો.
(૪) એ બાબતની �ણ હોય ક� એ લાપતા
�ુસલમાનને મસઅલાની ખબર હતી ક� ફલાણા
અમલને ��મ દ� વા માટ� તહારત શરત છે ,
અગર એ મસઅલાથી નાવા�કફ હોવાથી ન�સ
કપડાંથી પણ નમાઝ પડ� લેતો હતો, તો એવા
સંજોગમાં એના કપડા પાક ન�હ ગણાય.

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 248

(પ) એ લાપતા �ુસલમાન િવષે ખાત્ હોય ક�
તે ન�સત તેમજ તહારતનો ખ્યા રાખતો
હતો, અગર એ ન�સત તથા તહારત બારામાં
લાપરવા હતો, તો એની વસ્�ુન પાક ન�હ
ગણાય.

મસઅલો રર૮ : અગર કોઈને ખાત્ અથવા
ઈ�ત્મના થઈ �ય ક� ફલાણી વસ્� � ન�સ હતી એ
પાક થઈ ગઈ છે , અથવા બે આ�દલો તેના પાક હોવાની
સાક્ એ ર�તે આપે ક� �થી પાક થઈ જવા�ુ ં કારણ
સમ�ય, તો એ વસ્� પાક ગણાશે.
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એવી જ ર�તે અગર કોઈ શખ્ પોતાના કબ્�મા
રહ�લી ન�સ વસ્� માટ� કહ� દ� ક� તે પાક થઈ ગઈ છે ,
અને એ શખ્ િવ�ાસપાત હોય, તો તેને પાક સમજ�ુ;ં
અને કોઈ �ુસલમાન ન�સ વસ્�ુન પાણીથી ધોઈ લ્ય, તો
એણે સરખી ર�તે ધોઈને પાક કર� લ છે ક� ન�હ, એ િવષે
તપાસ કરવાની જ�રત નથી, એને પાક સમજ�ુ.ં

મસઅલો રર૯ : અગર એક શખ્ કોઈ બી�નાં
કપડાં પાણીથી પાક કરવાની જવાબદાર� લ્ય, અને એ કહ�
ક� મ� પાક કર� લી�ું છે , તો એની વાત ઉપર ભરોસો
આવતાં એ કપડાં પાક ગણાશે.
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મસઅલો ર૩૦ : અગર કોઈની હાલત એવી
થઈ �ય ક� ગમે તેટલી વાર પાણીથી ધોઈ લીધા બાદ
પણ ન�સ વસ્� પાક થવા સંબધ
ં ે તેને ખાત્ ન થતી
હોય, તો સાધારણ ર�તે લોકો � ર�તે પાણીથી વસ્�ુન
પાક કર� છે . તે �ુજબ અમલ કરવો તેના માટ� કાફ� છે .
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(૧ર) ઝબીહાના � ૂન� ંુ વહ� જ� ંુ :
મસઅલો ર૩૧ :

હયવાનને શર�અત �ુજબ

ઝબ્ કયાર્ બાદ સામાન્ ર�તે �ટ�ું લોહ� વહ� �ય છે ,
તે બાદ તેના શર�રમાં રહ� ગયે� ું લોહ� પાક છે . આ
િવષેનો મસઅલા ૯૮માં ઉલ્લે થઈ � ૂ�ો છે .

મસઅલો

ર૩ર :

ઉપરોકત

�ક
ુ મ

હલાલ

ગોશ્તવાળ �નવરને લા�ું પડ� છે . હરામ ગોશ્તવાળા
�નવરોને લા�ું

પડતો

નથી.

બલ્ક

એહતીયાતે

�ુસ્તહબીન �એ હલાલ ગોશ્તવાળ હયવાનના એ ભાગો
ક� ��ુ ં ખા�ું હરામ છે , તેને પણ લા�ુ પડશે ન�હ.
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વાસણના એહકામ
મસઅલો ર૩૩ : � પાત �ૂતરાની, �ુવ્વરન ક�
�ુરદાર ચામડ�થી બને� ું હોય, તેમાં ખા�ુ-ં પી�ું હરામ છે ,
અગર ભીનાશને કારણે ન�સ થઈ જ� ું હોય; અને એ
પાત્ર વ�, �ુસલ ક� એવા કાય� માટ� ઉપયોગમાં ન લે� ું
જોઈએ

�

કાયર્મા

તહારતની

જ�રત

હોય;

અને

એહતીયાતે �ુસ્તહ એ છે ક� �ૂતરા,�ુવ્વ ક� �ુરદારની
ચામડ�ને ઠામ-વાસણ ઉપરાંત કોઈ પણ બી� ર�તે
ઉપયોગમાં ન લેવામાં આવે.

મસઅલો

ર૩૪ :

સોના-ચાંદ�ના

વાસણમાં
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ખા�ુપી�ુ
ં
ં હરામ છે , બલ્ક કોઈ પણ ર�તે તેનો ઉપયોગ
એહતીયાતે વા�જબની �એ �ઈઝ નથી, પણ શોભા ક�
ઝીનત માટ� ઓરડામાં � ૂક્�ુ અથવા તેના રક્ માટ�
સંભાળ રાખવામાં વાંધો નથી, જો ક� અહવત છે ક� તેને
પણ તકર કર� . એ જ �ુકમ સોના-ચાંદ�ના પાત્ ઘડવા ક�
ખર�દ અને વેચાણ માટ� છે , એટલે જો શોભા માટ� ક�
�ુર�ક્ રાખવા માટ� હોય તો વાંધો નથી.

મસઅલો ર૩પ : ઈસ્તકા (� નાનકડા પાત્રમ
ચાઈ

ક�

કાવો

પીવાય

છે

વગેર� )�ુ ં હોલ્ડ

અગર

સોનામાંથી ક� ચાંદ�માંથી બને� ું હોય, અને એ હોલ્ડ પાત
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તર�ક� ગણા�ું હોય, તો પછ� સોના-ચાંદ�ના પાત્ર �ુકમ
લા�ુ પડશે; અને અગર એ પાત તર�ક� ન લેખા�ું હોય તો
તેનો ઉપયોગ વાંધાજનક નથી.

મસઅલો ર૩૬ : એ�ું વાસણ ક� �ના ઉપર
સોના ક� ચાંદ��ુ ં માત પાણી ચડાવવામાં આવ્�ુ હોય, તેના
ઉપયોગમાં કોઈ વાંધો નથી.

મસઅલો ર૩૭ : અગર કોઈ ધા�ુમાં સો�ુ ં ક�
ચાંદ� િમશ્ કર�ને તે� ુ ં પાત ઘડવામાં આવે, અને તેમાં
ધા�ુનો ભાગ એટલો હોય ક� એ વાસણને સોના ક� ચાંદ�ના
પાત તર�ક� ન લેખવામાં આવે, તો તેના વપરાશમાં કોઈ
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વાંધો નથી.

મસઅલો ર૩૮ : અગર કોઈ શખ્ સોના ક�
ચાંદ�ના પાત્રમાં ખોરાક બી� પાત્રમ ઠાલવી લ્ય, તો
અગર એ બી�ુ ં વાસણ સાથે સામાન્ ર�તે િનસ્બ ન
ધરાવ�ું હોય, તો તેમાં વાંધો નથી.

મસઅલો ર૩૯ : �ક
ુ કાની નળ�નો છે ડો, જયાંથી
કશ લેવાય છે તે, અને તલવાર ક� ચા�ુની મ્યા, તેમજ
�ુરઆને મ�દ રાખવા�ુ ં ચોક�ું ક� ખો�ું અગર સોના ક�
ચાંદ��ુ ં બને� ું હોય, તો તેમાં વાંધો નથી, પણ એહતીયાતે
�ુસ્તહ એ છે ક� સોનાનાં ક� ચાંદ�ના અ�રદાન,
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�ુરમાદાન ક� અફ�ણદાન ઉપયોગમાં ન લેવામાં આવે.

મસઅલો ર૪૦ : અગર કોઈ મજ� ૂર�ને કારણે
સોના ક� ચાંદ�ના વાસણમાંથી ખા�ું ક� પી�ું પડ�, તો
જ�રત � ૂર�ું જ ખાઈ ક� પી શકાય છે . જ�રતથી વ�ુ
પ્રમાણમ �ઈઝ નથી.

મસઅલો ર૪૧ : અગર કોઈ વાસણ માટ� એ
ન�� ન કર� શકા�ું હોય ક� એ સોના ક� ચાંદ�થી બને� ું છે
ક� ન�હ, તો તેના ઉપયોગમાં વાંધો નથી.
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વ�� ંુ બયાન
મસઅલો ર૪ર : વ�માં વા�જબ છે ક� ઈન્સા
પોતાના ચહ�રા અને બંને હાથોને ધોવે; અને માથાના
આગલા ભાગ અને પગ ઉપર મસહ કર� .

મસઅલો ર૪૩ : ચહ�રાને લંબાઈમાં પેશાનીથી
ઉપર જયાં વાળ ઊગે છે , ત્યાંથ હડપચીના છે લ્લ ભાગ
�ુધી ધો�ું જોઈએ, અને પહોળાઈમાં હાથના ��ુઠા અને
વચલી �ગળ� વચ્ચ �ટલો િવસ્તા આવે તેને ધો�ું
જોઈએ. આટલેથી સ્હ� પણ જો ઓ�ં ધોવામાં આવે, તો
વ� બાિતલ ગણાશે; અને જો ઈન્સાનન ખાત્ ન હોય ક�
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એટલો િવસ્તા સં� ૂણર ર�તે ધોવામાં આવ્ય છે ક� ન�હ, તો
ખાત્ કરવા માટ� આ�ુ બા�ુનો થોડોક ભાગ વ�ુ ધોઈ
લ્ય.

મસઅલો ર૪૪ : અગર કોઈ શખ્સન ચહ�રો ક�
હાથ અસાધારણ ર�તે નાનો ક� મોટો હોય, તો સામાન્
ર�તે લોકો �ટલા િવસ્તા �ુધી પોતાના ચહ�રાને વ�
કરતી વેળા �ુએ છે , એ પ્રમા જોઈને વત�. એવી જ ર�તે
અગર તેની પેશાનીની ઉપર ક� માથાના આગલા �હસ્સામા
વાળ ન હોય, તો સામાન્ હદ �ુધી પોતાની પેશાની ધોઈ
લ્ય.
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મસઅલો ર૪પ : અગર કોઈ ને એ�ું �ુમાન
હોય ક� તેના ભવાંમાં ક� �ખો યા હોઠના � ૂણે કોઈ વસ્�
ક� મેલ છે , �ને કારણે ત્યાં �ુધ

પાણી ન પહ�ચવાનો

સંભવ છે , તો અગર એ �ુમાન સામાન્ હોય તો સરખી
ર�તે તપાસ કર�ને વ�થી પહ�લા એ વસ્� ક� મેલને �ૂ ર
કર� .

મસઅલો ર૪૬ : અગર ચહ�રાની ચામડ� બાલ
નીચેથી દ� ખાતી હોય, તો પછ� ચામડ� �ુધી પાણી
પહ�ચાડ�ું જોઈએ, પણ જો ચામડ� બાલ નીચે દ� ખાતી ન
હોય, તો બાલ�ુ ં ધો�ું કાફ� છે , તેની નીચે ચામડ� �ુધી
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પાણી પહ�ચાડ�ું જ�ર� નથી.

મસઅલો ર૪૭ : અગર કોઈને શક હોય ક�
બળની નીચેની ચામડ� દ� ખાય છે ક� ન�હ તો એવા
સંજોગોમાં એહતીયાતે વા�જબની �એ બાલને �ુવે અને
ચામડ� �ુધી પાણી પહ�ચાડ�.

મસઅલો ર૪૮ : નાકના �દરના ભાગને ક�
�ખ, હોઠ બંધ થતા � ભાગ ઢંકાઈ �ય તેને વ�માં
ધો�ું વા�જબ નથી, પણ અગર કોઈ શખ્સન ખાત્ ન હોય
ક� �-� જગ્યા પાણી પહ�ચ�ું જ�ર� છે તે જગ્યા
પાણી પહ�ચ્�ુ છે ક� ન�હ, તો વા�જબ છે ક� ખાત્ થાય તે
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માટ� એ ભાગો પણ થોડાક પ્રમાણમ ધોઈ લ્ય.
અગર કોઈ શખ્ આ બાબત �ણતો ન હોય, ને
તેને ખબર ન હોય ક� �ટલી વાર એણે વ� ક�ુ્ર છે , તેમાં
જયાં પાણી પહ�ચાડ�ું જ�ર� છે ત્યા પાણી પહ�ચાડ� શ�ો
હતો ક� ક�મ, તો પડ� લીધેલી નમાઝો સહ�હ ગણાશે; અને
એના પછ� જો કોઈ નમાઝ પડવાની હોય તો તે માટ� ફર�
વ� કરવાની જ�રત નથી.

મસઅલો ર૪૯ : એહતીયાતે વા�જબ એ છે ક�
ચહ�રો તેમજ હાથ ધોતી વેળા પાણી ઉપરથી નીચે તરફ
વહ�વડાવવામાં આવે; અગર કોઈ નીચેથી ઉપર તરફ
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પાણી વહ�વડાવીને � ૂવે, તો વ� બાિતલ છે .

મસઅલો રપ૦ : અગર કોઈ શખ્ પોતાના
હાથને પાણીમાં ભ�જવીને ચહ�રા ક� હાથો ઉપર ફ�રવે, અને
અગર એ હાથની ભીનાશ એટલી હોય ક� ચહ�રા અને
હાથોના બધા ભાગો �ુધી પહ�ચે તો એ કાફ� છે ; તેના
ઉપર પાણી�ુ ં વહ�વડાવ�ું વા�જબ નથી.

મસઅલો રપ૧ :

ચહ�રાને ધોઈ લીધા બાદ

પ્ર જમણા હાથને અને તે પછ� ડાબા હાથને કોણીથી
માંડ�ને �ગળ�ઓના ટ� રવાં �ુધી ધો�ું જોઈએ.

મસઅલો રપર : અગર કોઈ શખ્સન ખાત્ ન
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હોય ક� કોણીને સં� ૂણર ર�તે ધોઈ શ�ો છે ક� ન�હ, તો
ખાત્ કરવા માટ� જ�ર� છે ક� કોણીની ઉપરનો અ�ુક ભાગ
પણ ધોઈ લ્ય.

મસઅલો રપ૩ : અગર કોઈ શખ્સ ચહ�રો ધોયા
પહ�લાં પોતાના હાથો કાંડા �ુધી ધોઈ લીધા હોય, તો પણ
વ� કરતી વેળા કોણીથી �ગળ�ઓના ટ� રવા �ુધી ધો�ું
જ�ર� છે . અગર ફકત કાંડા �ુધી ધોશે તો વ� બાિતલ
ગણાશે.

મસઅલો રપ૪ : વ� કરતી વેળા ચહ�રા અને
હાથોને એક વાર ધો�ું વા�જબ, બે વાર ધો�ું �ુસ્તહ,
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અને ત્ વાર ક� વ�ુ વાર ધો�ું હરામ છે .
પહ�લી વાર

ધો�ું એટલે ક�

વ�ની િનય્યતથ

ચહ�રા ક� હાથો ઉપર એટ�ું પાણી ર� ડ� ક� દર� ક જગ્યા
પહ�ચે; અને વ�ુ એહતેયાત કરવાની આવશ્યકતાન રહ�.
તો અગર કોઈ શખ્ ફકત ધોવાની િનય્યતન
દસ વાર ચહ�રા ઉપર પાણી ર� ડ� અને સવર્ પહ�ચાડ�, તો
તેમાં વાંધો નથી. જયાં �ુધી ધોવા સાથે વ�ની િનય્ય
ન હોય ત્યા �ુધી પહ�લી વાર ધો�ું � ૂ�ં થ�ું ન�હ ગણાય.
એ�ું પણ કર� શક� ક� ધોવાને ઈરાદ� કઈક વાર
પાણી ર� ડ�, અને છે લ્લ વ� માટ� ધોવાની િનય્ય કર� , પણ
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એ બી� વાર

ધોવામાં િનય્ય મોઅતબર હોવામાં

ઈશ્કા છે .
અને એહતીયાતે લા�ઝમની �એ ચહ�રા ક� હાથોને
બી� વાર ધોવા માટ� એક વારથી વ�ુ ન ધોવામાં આવે,
અગરચે એ વ�ની િનય્યતથ ન હોય.

મસઅલો રપપ : બંને હાથ ધોઈ લીધા બાદ
માથાના આગલા �હસ્સાન, એ જ ભીનાશથી ક� � વ�ને
કારણે હાથમાં રહ� હોય, મસહ કરવો જોઈએ; અને
એિતયાતે �ુસ્તહ એ છે ક� જમાણા હાથની હથેળ�થી
મસહ કરવામાં આવે, અને મસહ ઉપરથી નીચેના ભાગ
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તરફ કરવામાં આવે.

મસઅલો રપ૬ : માથાના ચાર ભાગમાંથી �
આગલો ભાગ પેશાની તરફ છે , તે મસહની જગ્ય ગણાય.
એ ભાગમાં કોઈ પણ જગ્યા ગમે તેટલા િવસ્તારમા
મસહ કર� તો કાફ� છે , અગરચે એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક�
લંબાઈમાં એક આગળ�ની લંબાઈ અને પહોળાઈમાં ત્
સાથે � ૂક�લી �ગળ�ઓ �ટલી પહોળાઈમાં મસહ કર� .

મસઅલો રપ૭ : મસહ માટ� જ�ર� નથી ક�
માથાની ચામડ� ક� ટાલ ઉપર થાય, બલ્ક માથાના
આગલા ભાગના વાળ ઉપર પણ સહ�હ ગણાશે, પણ
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અગર માથાના વાળ બેહદ લાંબા હોય, એટલે �ુધી ક�
ઓળતી વેળા એ ચહ�રા �ુધી પહ�ચી જતાં હોય, અથવા
માથાના બી� ભાગોને આવર� લેતા હોય, તો પછ�
વાળના � ૂળ ઉપર મસહ કર�ું જોઈએ, અથવા વાળને
�ુદા પાડ� ચામડ� ઉપર મસહ કર� .
અગર

કોઈએ

લાંબા

વાળને

એક

જગ્યા

માથાના આગલા �હસ્સામા ભેગા કર� , અથવા બી�
�હસ્સાન વાળને આગળ લઈ આવે, અને તેના ઉપર
મસહ કર� તો એ મસહ બાિતલ છે .

મસઅલો રપ૮ : માથાના મસહ બાદ વ�ની એ
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જ ભીનાશ ક� � હાથોમાં રહ� ગઈ હોય, તેનાથી પગના
આગલા �હસ્સામા પગની કોઈ પણ એક �ગળ�થી લઈ
સાંધા �ુધી મસહ કર�ું જોઈએ; અને એહતીયાતે �ુસ્તહ
એ છે ક� જમણા પગનો મસહ જમણા હાથે અને ડાબા
પગનો મસહ ડાબા હાથે કરવામાં આવે.

મસઅલો રપ૯ : પગના મસહમાં પહોળાઈનો
ગમે તેટલો િવસ્તા હોય, કાફ� છે ; પણ બેહતર એ છે ક�
ત્ �ગળ�ઓ સાથે �ુક્વામા આવે તેટલો િવસ્તા રાખે,
બલ્ક પગના આખાય આગલા �હસ્સાન � ૂર� હથેળ�થી
મસહ કર� .
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મસઅલો ર૬૦ : એહતેયાત એ છે ક� મસહ
કરતી વેળા હાથને પગની �ગળ�ઓનાં ટ� રવા ઉપર
રાખી સાંધા �ુધી ફ�રવે, અથવા હાથને સાંધા ઉપર � ૂક�ને
�ગળ�ઓના ટ� રવા �ુધી લઈ �ય. આખીય હથેળ�ને
પણ ઉપર � ૂક�ને થોડ�ક હરક્ કરવી કાફ� ગણાય.

મસઅલો ર૬૧ :

માથા ક� પગના મસહમાં

હાથ�ુ ં ફ�રવ�ું જ�ર� છે ; અગર કોઈ હાથ �સ્થ રાખે અને
તેને બદલે પગ ક� માથાને હરક્ દ� તો મસહ બાિતલ છે .
અલબ�, હાથ ફ�રવતી વેળા અગર પગ ક� માથામાં
ન�હવત હરકત થાય તો વાંધો નથી.
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મસઅલો ર૬ર :

મસહની જગ્ય � ૂક� હોવી

જોઈએ; અગર એ � ૂક� ન હોય અને તેની ભીનાશ એટલી
હદ �ુધી હોય ક� હથેળ�ની ભીનાશ તેના ઉપર અસર ન
કર� , તો મસહ બાિતલ છે . અલબ�, અગર તેમાં થોડ�ક જ
ભીનાશ હોય ક� � હાથની ભીનાશમાં ભળ� �ય તો વાંધો
નથી.

મસઅલો ર૬૩ :

અગર હાથોમાં મસહ માટ�

પાણી બાક� ન ર�ું હોય, તો ન�ું પાણી લઈને મસહ ન�હ
કર� શકાય. બલ્ક દાઢ�માં � ભીનાશ રહ� હોય તે લઈને
મસહ કરવો જોઈએ. દાઢ� િસવાય બી� �ાંયથી ભીનાશ
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લઈને મસહ કરવામાં ઈશ્કા છે .

મસઅલો ર૬૪ : અગર હથેળ�માં રહ�લી ભીનાશ
એટલી જ હોય ક� એથી ફકત માથા�ુ ં મસહ શ� હોય, તો
એહતીયાતે વા�જબની �એ માથાનો મસહ એ ભીનાશથી
ુ ત લ્ય.
કર� ; અને પગના મસહ માટ� પોતાની દાઢ�ની ��બ

મસઅલો ર૬પ :

મો� ક� � ૂટ ઉપર મસહ

બાિતલ છે , પણ જો સખત ઠંડ�ને કારણે અથવા ચોર ક�
ફાડ� ખાનાર �નવર વગેર�નો ભય હોય ક� �ને કારણે � ૂટ
ક� મો� ઊતાર� ન શકતો હોય, તો એહતીયાતે વા�જબની
�એ � ૂટ ક� મો� ઉપર મસહ કયાર્બાદ તયમ્�ુ પણ કર� ,
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અલબ�, અગર તકય્યાન કારણે તેમ કર�ું પડ� તો � ૂટ ક�
મો� ઉપર મસહ કાફ� ગણાશે.

મસઅલો ર૬૬ : અગર પગનો આગલો ભાગ
ન�સ હોય, અને તેને મસહ માટ� પાક કરવાની શ�તા
ન હોય, તો એવા સંજોગમાં તયમ્�ુ કર�ું જોઈએ.
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ઈરતેમાસી વ� :
મસઅલો ર૬૭ :

ઈરતેમાસી વ� એટલે ક�

ઈન્સા પોતાના ચહ�રાને તેમજ હાથોને વ�ની િનય્યતથ
પાણીમાં �ુબાડ�. દ� ખીતી ર�તે ઈરતેમાસી વ��ુ ં પાણી
હાથમાં હોય તેનાથી મસહ કરવામાં ઈશ્કા નથી, જો ક�
એહતીયાતની િવ�ધ્ છે .

મસઅલો ર૬૮ : ઈરતેમાસી વ�માં પણ શરત
એ છે ક� ચહ�રાને તેમજ હાથોને ઉપરથી નીચે તરફ લઈ
જવામાં આવે, તો અગર ચહ�રાને અને હાથોને પાણીમાં
�ુબાડતી વેળા વ�ની િનય્ય કર� , તો ચહ�રાને પેશાની
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તરફથી અને હાથોને કોણી તરફથી પાણીમાં � ૂક�.

મસઅલો ર૬૯ : અગર વ�ના અ�ુક ભાગોને
ઈરતેમાસી ર�તે �ુવે, અને બાક�ના ભાગોને ઈરતેમાસી
િસવાયની ર�તે �ુવે તો કોઈ વાંધો નથી.
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�ુઆઓ ક� � વ� કરતી વેળા પઢવી �સુ ્તહ
છે :
મસઅલો ૨૭૦ : વ� કરનાર જયાર� પાણીને
�ુએ ત્યાર� �ુસ્હબ છે ક� આ �ુઆ પઢ:

�બ�સ્મલ્લા

વ

�બલ્લાહ

વલ

હમદો

�લલ્લા�હલ લઝી જઅલલ માઅ ત�ુરન
વ લમ યજઅલ્હો ન�સ.
અને જયાર� વ� પહ�લા પોતાના હાથોને ધોવે
ત્યાર પઢ� :
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�બ�સ્મલ્લા

વ

�બલ્લાહ

અલ્લા�ુ

મજઅલની મેનત તવ્વાબીન વજઅલની
મેનલ મોતતહ્હ�તર�.
અને જયાર� કોગળા કર� ત્યાર પઢ� :

અલ્લા�ુમ્મ લ�ેની �ુજજતી યવ્મ અલ્
વ અ�ત્લક લેસાની બે ઝીક્ર.
અને �યર� નાકમાં પાણી ખ�ચે ત્યર� પઢ�:

અલ્લા�ુમ લા તોહ�ર�મ અલય્ય ર�હલ
જ�મતે વજઅલની િમમ મન યશમ્મો
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ર�હહા વ રવહહા વ તીબહા
અને ચહ�રાને ધોતી વેળા પઢ� :

અલ્લા�ુમ

બયિયઝ વજહ� યવ્મ

તસ્વ�લ વો�ુહો વ લા તોસ�વ્વદ વજહ
યવ્મ તબયઝ�લ વો�ુહ.
અને જમણા હાથને ધોતી વેળા પઢ� :

અલ્લા�ુમ્મ અઅતેની ક�તાબી બે યમીન
ુ દ �ફલ �નાને બે યસાર� વ
વલ �લ
હાિસબની હ�સાબન યસીરા.
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અને ડાબા હાથને ધોતી વેળા પઢ� :

અલ્લા�ુમ

લા

ુ
�અતે
ની ક�તાબી બે

શેમાલી વ લા િમન વરાએ ઝહર� વ લા
તજઅલહા મગ્�ૂલતન એલા ઓનોક� વ
અઊઝો બેક િમન મોક�આિતન નીરાને.
અને માથાનો મસહ કરતી વેળા પઢ� :

અલ્લા�ુમ

ગશ્શેની રહમતક વ

બરકાતેક.
અને પગનો મસહ કરતી વેળા પઢ� :
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અલ્લા�ુમ્મ સબ�બતની અલસ સેરાત
યવ્મ ત�ઝલ્લો ફ� �હલ અકદામો વજઅ
સઅયી ફ� મા �રુ ઝીક અ
જલાલે વલ ઇકરામ.

�ીહ યા ઝલ
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વ� સહ�હ થવાની શરતો
વ��ુ ં સહ�હ હો�ું અ�ુક શરતો ઉપર અવલં�બત
છે :
(૧) વ��ુ ં પાણી પાક હો�ું જોઈએ. બલ્ક એ
પાણીમાં એવી વસ્� ન હોય ક� �થી ઈન્સાનન
નફરત થાય, �મક� હલાલ ગોશ્તવાળ �નવર�ુ ં
પેશાબ, પાક �ુડ�ું, જખ્ વગેર�નો ગંદવાડ;
અગરચે શર�અતની �એ વસ્�ુ પાક ગણાય છે ;
અને આ બાબત એહતેયાત �ુજબ યોગ્ છે .
(ર) વ��ુ ં પાણી �ુત્લ હો�ું જોઈએ, (�ુઝાફ ન
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હોય).

મસઅલો ર૭૧ :

ન�સ પાણી અને �ુઝાફ

પણીથી વ� કર�ું વ�ને બાિતલ કર� છે , અગરચે
ઈન્સાનન તે� ુ ં ન�સ હો�ું ક� �ુઝાફ હો�ું મા� ૂમ ન હોય,
અથવા એ બારામાં � ૂલી ગયો હોય. અને અગર એ
વ�થી નમાઝ પડ� � ૂ�ો હોય, તો એ નમાઝને ફર�થી
સહ�હ વ� સાથે પડવી વા�જબ છે .

મસઅલો ર૭ર :

અગર માટ�થી ડહોળાઈને

પાણી �ુઝાફ થ�ું હોય, અને એ િસવાય વ� માટ� બી�ુ ં
પાણી ન હોય, તો નમાઝના વખતની તંગીના સંજોગમાં
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તયમ્�ુ કર�ું જોઈએ; અને અગર નમાઝનો વખત હોય
તો એટલી સબર કર� ક� એ પાણી સાફ થઈ �ય, અથવા
એવા સાધનનો ઉપયોગ કર� ક� �થી એ પાણીને સાફ
કર�ને એથી વ� કર� .
(૩) પાણી �ુબાહ હો�ું જોઈએ, એટલે ક� ગસ્બ ન
હોય.

મસઅલો ર૭૩ :

ગસ્બ પાણીથી અથવા �

પાણી િવષે ખબર ન હોય ક� તેનો ધણી તેના વપરાશ માટ�
રા� છે ક� ન�હ,તેનાથી વ� બાિતલ અને હરામ છે .
ઉપરાંત અગર ચહ�રાને અને હાથોને ધોવાથી તે� ુ ં પાણી
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ગસ્બ જગ્ય ઉપર ઢોળા�ું હોય, અથવા � જગ્યા વ�
કરતો હોય એ જગ્ય ગસ્બ હોય, અને એ િસવાય વ�
કરવા માટ� જગ્ય ન હોય,તો તયમ્�ુ કર�ું જોઈએ.
અને અગર એ જગ્ય િસવાય બી� જગ્ય વ�
કરવા માટ� મો�ૂદ હોય, તો જ�ર� છે ક� બી� જગ્ય ઉપર
આવીને વ� કર� ; પણ જો એ જ ગસ્બ જગ્યા વ� કર�
તો �ુનાહ છે , પણ વ� સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ર૭૪ :

અગર કોઈ શખ્ કોઈ

મદ્ર�સા હોઝમાં વ� કર� અને એને ખબર ન હોય ક� એ
હોઝ આમ જનતા માટ� વકફ હતો ક� ફકત

મદ્ર�સા
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િવદ્યાથ � ૂરતો જ વકફ હતો. તો એવા સંજોગમાં અગર
એ �ૂએ ક� આમ લોકો તેમાં કોઈ અટકાયત િવના વ�
કર� લ્ય છે , તો વાંધો નથી.

મસઅલો ર૭પ : અગર કોઈ શખ્ � મ�સ્જદન
હોઝમાં વ� કરવા માંગતો હોય, તે મ�સ્જદમા નમાઝ
પડવાનો ઈરાદો ન રાખતો હોય, અને તેને ખબર ન હોય
ક� એ હોઝ આમ જનતા માટ� વકફ છે ક� માત એ
મ�સ્જદમા નમાઝ પડનારાઓ માટ� વકફ છે , તો એવા
સંજોગમાં એ હોઝમાં વ� ન�હ કર� શક�, પણ અગર
સામાન્ ર�તે એજ મ�સ્જદમા નમાઝ ન પડનારાઓ કોઈ
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પણ રોકટોક િવના એ હોઝમાં વ� કર� લેતા હોય તો એ
પણ વ� કર� શકશે.

મસઅલો ર૭૬ : � હોઝ �ુસાફરખાનાઓ ક�
પિથકાશમો ( �હ�ર માગ� ઉપર આવતાં આરામ માટ� ના
સ્થળ) વગેર�માં હોય, તો તેમાં �ુકામ ન કરનારાઓ જો
વ� કર� , તો એ જ સંજોગમાં સહ�હ ગણાશે ક� સામાન્
ર�તે આમ લોકો પણ તેમાં વ� કરતાં હોય અને કોઈ
તેમને મના ન કર� .

મસઅલો ર૭૭ : એવી નહ�રો ક� લોકો તેમાંથી
સામાન્ય ર�તે પાણી વાપરત હોય; અને કોઈને ખબર ન
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હોય ક� એ નહ�રનો મા�લક રા� છે ક� ન�હ, તો પણ તેમાં
વ� કર� શકાય છે ; પણ અગર તેના મા�લક� તેમાં વ�
કરવાની મના કર� હોય, અથવા ઈન્સાનન ખબર હોય ક�
મા�લકની ર�મંદ� નથી, અથવા એ ક� એ નહ�રનો મા�લક
કોઈ

બાળક

અથવા

દ�વાનો

હોય,

તો

એહતીયાતે

�ુસ્તહબીન �એ તેમાં વ� ન કર�ું જોઈએ.

મસઅલો ર૭૮ : અગર કોઈ શખ્સ �ૂલી �ય ક�
પાણી ગસ્બી છ, અને એથી વ� કર� લ્ય, તો એ વ�
સહ�હ છે , પણ અગર કોઈ શખ્સે પોતે પાણી ગસબ ક�ુર
હોય, અને પછ� તે� ુ ં ગસ્બી હો�ું �ૂલી �ય અને વ� કર,
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તો એ વ� સહ�હ હો�ું ઈશ્કાલ ધરાવે છ.
(૪) વ� માટ� � ુ ં પાત ( ઠામ-વાસણ) પણ �ુબાહ
હો�ું જોઈએ.
(પ) વ� માટ� � ુ ં પાત એહતીયાતે વા�જબની �એ
સોના-ચાંદ��ુ ં બને� ું ન હો�ું જોઈએ.
ઉપરોકત બંને શરતોનો સિવસ્તા ઉલ્લે હવે
પછ� આવશે.

મસઅલો ર૭૯ : અગર વ� માટ� પાણી ગસ્બ
અથવા સોના-ચાંદ�ના પાત્રમ હોય, અને એ પાણી
િસવાય બી�ુ ં પાણી મો�ૂદ ન હોય, તો અગર શર�અતની
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હદમાં રહ� એ પાણીને બી� કોઈ પાત્રમ ઠાલવી શકા� ું
હોય, તો તેમ કર�ું વા�જબ છે , અને તેનાથી વ� કર� ,
અને અગર એમ કર�ું શ� ન હોય, તો પછ� તયમ્�ુ
કર� ; અને અગર બી�ુ ં પાણી મો�ૂદ હોય, તો પછ� વા�જબ
છે ક� એ બી� પાણીનો વ� માટ� ઉપયોગ કર� .
ઉપરોકત બંને સંજોગોમાં અગર કોઈ શખ્
ગસ્બ ક� સોના-ચાંદ�ના પાત્રમ જ વ� કર� તો �ુનહ
ે ગાર
ગણાશે, પણ વ� સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ર૮૦ : અગર કોઈ એવો હોઝ હોય ક�
�નો એક પત્થ ક� એક �ટ ગસ્બ હોય, તો તેમાંથી વ�
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માટ� પાણી વાપરતી વેળા અગર એ�ું લેખાય ક� એ ગસ્બ
ભાગ-પત્થ ક� �ટથી ના�ઈઝ ફાયદો લેવાઈ રહ્ નથી,
તો વ� કરવામાં વાંધો નથી; પણ અગર એ�ું જણાય ક�
એનો ના�ઈઝ ફાયદો લેવાઈ રહ્ છે , તો તેમાંથી પાણી
લે� ું હરામ છે , પણ વ� સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો
ઈમામઝાદાઓના

ર૮૧ :

અગર

હરમ�ુ ં સહ�ન

કોઈ

એવી

ઈમામ

જમીન

ક�

ઉપર

બંધાયે� ું હોય ક� � � ૂતકાળમાં કબ્રસ્ હ�,ું અને હવે
એ સહ�નમાં હોઝ ક� નહ�ર હોય, તો અગર કોઈ શખ્સન
�ણ ન હોય ક� સહ�નની એ જમીન કબ્રસ્ તર�ક� વકફ
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હતી. તો એ હોઝ ક� નહ�રમાં વ� કરવામાં કોઈ વાંધો
નથી.
(૬) વ�ના અવયવો ધોતી વેળા અને મસહ
કરતી વેળા પાક હોવા જોઈએ.

મસઅલો ર૮ર : અગર વ� � ૂ�ું થયા પહ�લાં �
જગ્ય વ�ને માટ� ધોઈ � ૂ� હોય, અથવા મસહ કર�
� ૂ�ો હોય,એ ન�સ થાય તો વ� સહ�હ રહ�શ.ે

મસઅલો ર૮૩ :

વ�ના અવયવો િસવાય

શર�રનો કોઈ બીજો ભાગ ન�સ હોય, તો વ� સહ�હ
લેખાશે; પણ અગર પેશાબ ક� પાયખાનાની જગ્યાન
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તહારત ન કર� હોય, તો પછ� એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક�
પ્ર એ જગ્યાન તહારત કર� અને ત્યારબા વ� કર� .

મસઅલો ર૮૪ : અગર વ�ના અવયવોમાંનો
કોઈ એક ભાગ ન�સ હોય, અને ઈન્સા 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
તેને પાણીથી ધોઈ લેવો જોઈએ.

મસઅલો ર૮પ : અગર ચહ�રા ક� હાથો ઉપર
કાપ ક� જખ્ હોય, ��ુ ં લોહ� બંધ ન થ� ું હોય, અને
પાણીનો ઉપયોગ તેના માટ� �ુકસાનકારક ન હોય, તો �
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અવયવ ઉપર કાપ ક� જખમ હોય તેના તં�ુરસ્ ભાગને
તરતીબી �ુજબ ધોઈ લીધા બાદ એ જખમ ક� કાપને �ુર
ક� �ર� પાણીમાં � ૂક� એવી ર�તે દબાવે ક� લોહ� બંધ થઈ
�ય, અને પછ� પાણીમાં જ ઉપરથી નીચેના �હસ્સ તરફ
�ગળ� ફ�રવે ક� �થી એ જગ્ય ઉપર પાણી પહ�ચે, તો
તેમ કરવાથી વ� સહ�હ ગણાશે.
(૭) વ� અને નમાઝ માટ� � ૂરતો સમય હોવો
જોઈએ.

મસઅલો ૨૮૬ : જયાર� નમાઝનો સમય તંગ
હોય ક�, અગર વ� કર� તો � ૂર� નમાઝ યા તેનો અ�ુક
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ભાગ કઝા થઇ �ય, તો એવા સંજોગોમાં તયમ્�ુમ કર�ું
જોઈએ; પણ અગર �ટલો સમય તયમ્�ુમ માટ�
લાગવાનો હોય, તેટલો જ સમય વ� માટ� લાગે તો પછ�
વા�જબ છે ક� વ� કર� .

મસઅલો ર૮૭ : � માણસ ઉપર નમાઝના
સમયની તંગીને �હસાબે તયમ્�ુ વા�જબ હોય, તે અગર
�ુરબતનની િનય્યતથ અથવા કોઈ �ુ�તત કાયર્ન ��મ
આપવા, �મક� �ુરઆને મ�દની િતલાવત માટ� વ� કર� ,
તો સહ�હ ગણાશે. એવી જ ર�તે એ જ નમાઝ માટ� વ�
કર� તો સહ�હ ગણાશે, િસવાય એ ક� તેમાં �ુરબતનની
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િનય્ય ન થઇ શક� તેમ હોય.
(૮) વ�માં �ુરબતનની િનય્ય જ�ર� છે , એટલે
ક� �ુદાના �ુકમ �ુજબ અમલ કરવાનો ઈરાદો હોવો
જોઈએ. કોઈ બી� ઈરાદાથી ક� ઠંડક �ુળવવા માટ� વ�
કર� તો એ બાિતલ ગણાશે.

મસઅલો ર૮૮ : વ�ની િનય્ય માટ� જ�ર�
નથી ક� તેનો ઉચ્ચા કર� અથવા તેને મનમાં ધાર� ; બલ્ક
અગર વ�નાં સવર કાય�ને �ુદાના �ુકમ પ્રમા બ�વી
લાવવામાં આવે, તો એટ�ું જ કાફ� છે .
(૯) વ� માટ� જ�ર� છે ક� � તરતીબ અને ક્
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શર�અતમાં િન�ુકત છે , તે �ુજબ અમલ થાય. એટલે ક�
પ્ર ચહ�રાને, તે બાદ જમણો હાથ, પછ� ડાબો હાથ
ધોવે. ત્યા બાદ માથાનો મસહ કર�ને પછ� પગનો મસહ
કર� . એહતીયાતે �ુસ્તહ એ છે ક� બંને પગના મસહ એક�
સાથે ન કર� , બલ્ક ડાબા પગનો મસહ જમણા પગના
મસહ બાદ બ�વી લાવે.
(૧૦) વ�ના સવર કાય� િવના િવલંબે બ�વી
લાવે.

મસઅલો ર૮૯ :

અગર વ�ના કાય� વચ્ચ

અસાધારણ ઢ�લ કર� , ક� �થી એમ ન કહ� શકાય ક� એક
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પછ� એક વ�ના અહ�કામ બ�વી લાવ્ય છે , તો વ�
બાિતલ ગણાશે; પણ અગર કોઈ ઉજર ઉપ�સ્થ હોય,
�મક� ઈન્સા � ૂલી જવાને કારણે યા પાણી ખલાસ થઈ
જવાને કારણે એક પછ� એક વ�ના ભાગોને ધોઈ ન
શ�ો હોય, તો પછ� ઉપરોકત શરત લા�ુ ન�હ પડ�, બલ્ક
તેના માટ� �ુકમ એ છે ક� અગર � ભાગ હવે ધોઈ રહ્ છે ,
અથવા મસહ કર� રહ્યો . તેની પહ�લાના તમામ ભાગોમાં
વ�ની ભીનાશ બાક� ન હોય તો વ� બાિતલ ગણાશે;
અને અગર તમામ ભાગો � ૂકાઈ ન ગયા હોય, પણ �
ભાગ ધોઈ રહ્ છે ક� તે ઉપર મસહ કર� રહ્ છે , તેની
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અગાઉનો ભાગ જ � ૂકાયો હોય. તો વ� સહ�હ છે , દાખલા
તર�ક� અગર ડાબો હાથ ધોઈ રયો હોય અને માત્ર જમ
હાથની જ ભીનાશ �ુકાઈ જવા પામી હોય; અને ચહ�રા
ઉપર ��ુબત બાક� હોય, તો વ� સહ�હ છે .

મસઅલો ર૯૦ : અગર કોઈ શખ્ વ�ના કાય�
એક પછ� એક ઢ�લ િવના ��મ આપી રહ્ હોય, પરં � ુ
હવામાનની ક� શર�રની વ�ુ પડતી ગરમીને કારણે
આગલા ભાગોની ભીનાશ � ૂકાઈ જતી હોય તો વ� સહ�હ
છે .

મસઅલો ર૯૧ : વ� કરતી વખતે ચાલવામાં
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કોઈ વાંધો નથી. અગર કોઈ શખ્ ચહ�રો અને હાથોને
ધોવા બાદ થોડાક પગલાં ચાલીને પછ� માથાનો અને
પગોનો મસહ બ�વી લાવે, તે વ� સહ�હ ગણાશે.
(૧૧) વ�ના કાય�ને ઈન્સા પોતે ��મ આપે.
અગર બીજો કોઈ એેને વ� કરાવે અથવા ચહ�રા ઉપર ક�
હાથો ઉપર પાણી પહ�ચાડવા ક� મસહ કરવા માટ� મદદ
કર� , તો વ� બાિતલ ગણાશે.

મસઅલો ર૯ર : � માણસ પોતે વ� કરવા
અશક્ હોય, તો એ બી�ની મદદ મેળવી શક� છે ; અને
બંને સાથે મળ�ને પણ ચહ�રો, હાથ વગેર� ધોઈ શક� છે
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અને મસહ કર� શક� છે . અગર તે માટ� મદદ કરનાર
મહ�નતતા�ું માંગે, તો અગર એ સમથર હોય અને એને
વધાર� પડતી �ુકસાની જતી ન હોય, તો મહ�નતતા�ું દ� � ું
જોઈએ, પણ િનય્ય વ� કરનાર� પોતે કરવી જોઈએ
અને પોતાના હાથ વડ� મસહ બ�વી લાવવા જોઈએ.
પણ જો ઈન્સા પોતે વ��ુ ં કોઈ પણ કાયર મદદ
કરનારની સાથે રહ� ��મ ન આપી શકતો હોય,તો પછ�
એ મદદ કરનાર વડ� વ� કરાવે. આવા સંજોગમાં
એહતીયાતે વા�જબ છે ક� બંને જણ વ�ની િનય્ય કર� .
શ� ન હોય તો મસહ વેળા એનો � મદદ કરનાર

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 300

નાયબ હોય, એ એના હાથ પકડ�ને મસહ કરાવશે; અને
અગર એ શ� ન હોય તો નાયબ એના હાથમાંથી
ભીનાશ લઈને એ જ ભીનાશથી એના માથા-પગના મસહ
કરશે.

મસઅલો ર૯૩ :

વ�ના કાય� પોતે એકલો

��મ આપી શકતો હોય, તેમાં બી�ની મદદ ન લેવી
જોઈએ.
(૧ર) વ� માટ� પાણીનો ઉપયોગ તેના માટ�
�ુકસાનકારક ન હોય.

મસઅલો ર૯૪ : અગર કોઈને ભય હોય ક� વ�
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કરશે તો બીમાર થઈ જશે, યા પીવા માટ� પાણી બાક�
ન�હ રહ�, તો એવા સંજોગમાં વ� કર�ું તેની ફરજ નથી;
અને જો કોઈ શખ્ �ણતો ન હોય ક� પાણી તેના માટ�
�ુકસાનકતાર્ છે ક� ન�હ, અને વાસ્તવમા ખર� ખર પાણી
તેના માટ� �ુકસાનકારક સા�બત થાય તો તે� ુ ં વ�
બાિતલ છે .

મસઅલો ર૯પ : અગર સહ�હ વ� કરવા માટ�
ઓછામાં ઓ�ંપાણી વાપરવાથી �ુકસાનનો ભય ન હોય,
અને વ�ુ પાણી ઉપયોગમાં લેવાથી �ુકસાનનો સંભવ
હોય, તો પછ� ઓછા પ્રમાણમ પાણી વાપર�ને વ� કર� .
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(૧૩) વ�ના ભાગો �ુધી પાણી પહ�ચવા માટ�
કોઈ અવરોધ ક� �કાવટ હોય.

મસઅલો ર૯૬ : અગર વ�ના અવયવોને કોઈ
એવી ચીજ ચ�ટ� લી હોય ક� �ને પ�રણામે શક થાય ક�
પાણીને પહ�ચતા તે અટકાવશે ક� ક�મ, તો એ વસ્� �ૂ ર
કર� લેવી જોઈએ અથવા એની નીચેથી પાણી પહોચાડ�ું
જોઈએ.

મસઅલો ર૯૭ : અગર નખ નીચે મેલ �મેલો
હોય, તો વ�ને બાિતલ ન�હ કર� , પણ નખ કાપ્ય બાદ
અગર ચ�ટ� લો મેલ પાણીને ચામડ� �ુધી પહ�ચતાં રોક� ,
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તો એ મેલને �ૂ ર કરવો જ�ર� છે , એવી જ ર�તે અગર
નખ અસાધારણ પ્રમાણમ લાંબા હોય તો સામાન્
લંબાઈથી વધાર� ભાગના મેલને �ૂ ર કરવો જોઈએ.

મસઅલો ર૯૮ : અગર ચહ�રો, હાથ, માથાના
આગલા �હસ્સામા ક� પગોમાં બળ� જવાથી યા બી� કારણે
સોજો થઈ આવ્ય હોય, તો એ સો� ઉપર ધોઈ લે� ું ક�
મસહ કર�ું કાફ� છે ; પણ અગર િછદ પડ� ગ�ું હોય, તો
એની નીચે પાણી પહ�ચાડ�ું વા�જબ

નથી. બલ્ક એક

ભાગમાં ચામડ� ઉખડ� ગઈ હોય, તો � ભાગમાં ચામડ�
ઉખડ� ન ગઈ હોય, તેની નીચે પણ પાણી પહ�ચાડ�ું
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જ�ર� નથી. પણ ઉખડ� ગયેલી ચામડ� કોઈક વાર ચ�ટ� લી
રહ� છે અને કોઈક વાર �ટ� પડ� છે , એટલે એને કાપીને
તેની નીચે પાણી પહ�ચાડ�ુ.ં

મસઅલો ર૯૯ :

અગર કોઈ શખ્ શક

કર� ક� વ�ના ભાગો ઉપર કોઈ વસ્� ચ�ટ� લી છે ક� ન�હ,
તો અગર એ શક વાજબી હોય, �મક� માટ�, ગારાથી કામ
કયાર્ બાદ શક થાય ક� ગારો હ� હાથોમાં ચ�ટ� લો છે ક�
ન�હ, તો � ૂર� તપાસ કર� અથવા એટલી વાર ઘસીને �ુવે
ક� �થી ઈ�ત્મના હાિસલ થાય ક� તે �ૂ ર થઈ ગ�ું છે .
અથવા પાણી તેની નીચે પહ�ચી શ�ું છે .

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 305

મસઅલો ૩૦૦ :

અગર વ�ના ધોવાના

ક� મસહના ભાગો ઉપર ગંદવાડ ક� મેલ હોય, પણ એ મેલ
પાણી પહ�ચવા માટ� �કાવટ�પ ન હોય તો વાંધો નથી.
એવી જ ર�તે અગર કોઈ ઈમારત ધોળવા માટ� �ુનો
વગેર�

વાપર� , અને એ સફ�દ� ચામડ� �ુધી પાણી

પહ�ચવામાં અટકાયત�પ ન થાય તો વાંધો નથી; પણ
અગર શક �ય ક� કદાચ તે પાણીને ચામડ� �ુધી
પહ�ચાડવામાં અટકાયત�પ થશે, તો તેને �ૂ ર કરવો જ�ર�
છે .

મસઅલો ૩૦૧ :

અગર

કોઈ

શખ્સન
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પહ�લથ
ે ી �ણ હોય ક� વ�ના અ�ુક ભાગો ઉપર એવી
વસ્� છે ક� � પાણીને પહ�ચતાં અટકાવશે, અને વ� કર�
લીધા બાદ તેને શક �ય ક� વ� કરતી વેળા એ જગ્યા
પાણી પહ�ચ્�ુ હશે ક� ક�મ, તો તે વ� સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૩૦ર : અગર વ�ના અ�ુક ભાગોમાં
એવી અટકાયત�પ વસ્� મો�ૂદ હોય ક� કોઈ વેળા
આપોઆપ તેની નીચે પાણી પહ�ચી જ� ું હોય, અને કોઈ
વેળા ન પહ�ચી શક� ું હોય; અને ઈન્સાનન વ� કયાર્બાદ
શક �ય ક� પાણી પહ�ચ્�ુ હશે ક� ન�હ, તો એવા
સંજોગોમાં અગર વ� કરતી વેળા તે� ુ ં ધ્યા પાણી
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પહ�ચાડવા

તરફ

ન

રહ�ું

હોય,

તો

એહતીયાતે

�ુસ્તહબન �એ ફર�થી વ� કરશે.

મસઅલો ૩૦૩ :

અગર કોઈ શખ્ વ�

કયાર્ બાદ �ુએ ક� વ�ના કોઈ ભાગ ઉપર એવી વસ્� છે
ક� � પાણીને પહ�ચતા અટકાયત�પ છે , અને તેને ખબર
ન હોય ક� વ� કરતી વેળા એ વસ્� હતી ક� તે બાદ
ઉપ�સ્થ થઈ છે , તો એ�ુ ં વ� સહ�હ છે ; પણ અગર તેને
�ણ હોય ક� વ� કરતી વેળા એવી વસ્�ુ માટ કોઈ ચીવટ
રાખી ન હતી તો એહતીયાતે �ુસ્તહબન �એ વ� ફર�થી
કરશે.
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મસઅલો ૩૦૪ : અગર વ� કર� લીધા બાદ
કોઈને શક �ય ક� વ� કરતી વેળા પાણીને પહ�ચતા
અટકાવી શક� એવી કોઈ વસ્� વ�ના ભાગો ઉપર હતી ક�
ન�હ, તો વ� સહ�હ છે .
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વ�ના એહકામ :
મસઅલો ૩૦પ : અગર કોઈ શખ્સન વ�ના
કાય� અને તેની શરતો, �મક� પાણી�ુ ં પાક હો�ુ,ં ગસ્બ ન
હો�ુ,ં એ બારામાં વ�ુ શંકા થતી હોય, તો એ શંકાઓને
ધ્યાનમા ન લેવી જોઈએ.

મસઅલો ૩૦૬ : અગર કોઈ શક કર� ક� એ�ુ ં
વ� બાિતલ થ�ું છે ક� ન�હ, તો એણે એમજ માની લે� ું
જોઈએ ક� વ� હ� બાક� છે . અલબ�, અગર એણે પેશાબ
કયાર્ બાદ ઈસ્તીબ ન �� હોય, અને વ� કયાર્ પછ�
ુ ત
અ�ુક ��ુબત જણાતાં એને શંકા �ય ક� એ ��બ
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પેશાબ છે ક� ન�હ, તો એવા સંજોગમાં એ�ુ ં વ� બાિતલ
છે .

મસઅલો ૩૦૭ : અગર કોઈ એવો શક કર� ક�
એણે વ� ક�ુ્ર છે ક� ન�હ, તો એને વ� કર� લે� ું જોઈએ.

મસઅલો ૩૦૮ : અગર કોઈને ખાત્ હોય ક�
વ� તો એણે કર� લી�ું છે , અને વ�ને તોડનાર, �મક�
પેશાબ વગેર� કાયર પણ એણે ��મ આપ્�ુ છે , પણ એ
વાતે શંકા �ય છે ક� કઈ બાબત પહ�લી ��મ આપી છે ,
તો અગર એ શંકા નમાઝ પડવાની પહ�લાં ઉપ�સ્થ થાય
તો વ� કરશે; અને અગર નમાઝ દરમ્યા શક ઉપ�સ્થ
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થાય તો નમાઝને તોડ�ને વ� કરશે,પણ જો નમાઝ � ૂર�
કયાર્ બાદ શક �ય, તો � નમાઝ પડ� � ૂ�ો એ સહ�હ
ગણાશે, પણ પછ�ની નમાઝો પડવી હોય, તે માટ� જ�ર�
છે ક� વ� કર� .

મસઅલો ૩૦૯ : અગર કોઈ શખ્સન વ� કર�
લીધા બાદ અથવા વ� કરતી વેળા ખાત્ થાય ક� વ�નો
અ�ુક ભાગ સરખો ધોવાયો નથી, અથવા તેનો મસહ
થયો નથી, તો અગર એ ભાગથી પહ�લાંના ભાગો ઉપર,
લાંબી �ુદ્ પસાર થઈ હોવાથી પાણી �ુકાઈ ગ�ું હોય,
તો એ શખ્સ ફર�થી વ� કર�ું પડશે.
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પણ અગર આગલા ભાગો ઉપર હ� પાણી
� ૂકા�ું ન હોય, અથવા હવામાનની ગરમી વગેર� ને કારણે
� ૂકા�ું હોય, તો � જગ્યા સર�ું ધોવા�ું ન હોય ક� મસહ
થયો ન હોય, તે સરખી ર�તે ધોઈ ક� મસહ કર� લ્ય; અને
ત્યા બાદ એ ભાગ પછ�ના ભાગોને પણ ફર� �ુવે ક�
મસહ કર� .
અગર વ� દરમ્યા કોઈ ભાગને ધોવા ક� મસહ
કરવા બારામાં શક �ય, તો પણ આજ કાયદા�ુસાર
અમલ કરશે.

મસઅલો ૩૧૦ : અગર કોઈ શખ્ નમાઝ પડ�
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લીધા બાદ શક કર� ક� એણે વ� ક�ુ્ર હ� ુ ક� ન�હ, તો એની
નમાઝ સહ�હ છે ; પણ તે પછ� � નમાઝો પડવાની હોય
તે માટ� વ� કર� લે� ું જ�ર� છે .

મસઅલો ૩૧૧ : અગર નમાઝ દરમ્યા શક
ઉપ�સ્થ થાય ક� વ� ક�ુ્ર છે ક� ન�હ, તો નમાઝ બાિતલ
છે ; અને વ� કર�ને નમાઝ પડશે.

મસઅલો ૩૧ર :

અગર કોઈને 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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ગણાશે.

મસઅલો ૩૧૩ : અગર ઈન્સાનન એવી બીમાર�
હોય ક� એણે ચા�ુ પેશાબનાં ટ�પાં પડતાં હોય, અથવા એ
પાયખાનાને રોક� ન શકતો હોય, તો અગર એને યક�ન
હોય ક� નમાઝનો સમય દાખલ થાય ત્યારથ કઝાના
ટાઈમ �ુધી અ�ુક એવો વખત મળ� શકશે ક� � દરમ્યા
ટ�પાં વગેર� બંધ થશે અને એ વ� અને નમાઝ પડ�
શકશે, તો તેના માટ� જ�ર� છે ક� એવી મોહલતના સમયે
જ નમાઝ પડ�.
હવે જો એ મોહલતનો સમય એટલો �ૂંકો હોય ક�
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ફકત નમાઝના વા�જબ અમલને જ ��મ આપી શક� , તો
તેના માટ� જ�ર� છે ક� મોહલતની પળોમાં માત નમાઝના
વા�જબ ભાગોને અદા કર� , અને �ુસ્તહ કાય�, �મક�
અઝાન, ઈકામહ અને �ુ� ૂતને તરક કર� .

મસઅલો ૩૧૪ : એવા બીમાર શખ્સન અગર
ફકત એટલી જ મોહલત મળે ક� વ� � ૂર� ર�તે કર� શક�
અને નમાઝનો અ�ુક ભાગ પડ� શક� , અને ત્યા પછ�
નમાઝ દરમ્યા એક યા અનેક વાર પેશાબના ટ�પાં ક�
પાયખા�ુ ં ખાર�જ થ� ું રહ�, એવા શખ્ માટ� એહતીયાતે
વા�જબ છે ક� એ જ મોહલતના સમયે વ� કર�ને નમાઝ
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શ� કર� . પછ� નમાઝ દરમ્યા � ન�સત ખાર�જ થાય
તે માટ� નવેસરથી વ� કરવાની જ�રત નથી. જો ક�
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� એ શખ્ બા�ુમાં પાણી�ુ ં કોઈ
વાસણ � ૂક� , �થી જયાર� પણ પેશાબ અથવા પાયખા�ુ ં
ખાર�જ થાય, ત્યાર� ફર વ� કર� લ્ય.
પણ એહતીયાતે �ુસ્તહ ત્યાર જ લા�ુ પડશે ક�
જયાર� પેશાબ પાયખાનાને કારણે નવેસરથી વ� કરવાને
લીધે મવાલાતમાં ફ�ર ન પડ�; અગર મવાલાતમાં ફ�ર
પડતો હોય, તો આ એહ�તેયાતને કોઈ સ્થા નથી.

મસઅલો ૩૧પ : અગર બીમાર� એ હદ� પહ�ચે
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ક� પેશાબના ટ�પાં ચા�ુ પડતાં રહ� અથવા ચા�ુ પાયખા�ુ ં
ખાર�જ થ�ું હોય, અને વચ્ચ કોઈ પણ મોહલત ન મળતી
હોય ક� એ વ� અથવા નમાઝના અ�ુક ભાગો એવા
સમયે બ�વી લાવે ક� જયાર� એ ન�સતો બંધ હોય, તો
એવા સંજોગમાં દર� ક નમાઝ માટ� એક જ વ� કાફ� છે ,
બલ્ક દ� ખીતી ર�તે એક જ વ� કંઈક નમાઝો માટ� કાફ�
ગણાશે; િસવાય એ ક� કોઈ બી� એવી વસ્� બ�વી લાવે
ક� � વ�ને તોડ� છે .
પણ બેહતર છે ક� દર� ક નમાઝ માટ� વ� અલગ
કર� . અલબ�, કઝા િસજદા ક� તશહ�ુદ ત્થ નમાઝો
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એહતેયાત માટ� બી�ુ ં વ� જ�ર� નથી.

મસઅલો ૩૧૬ : � માણસને ઉપરોકત બીમાર�
હોય તેના માટ� વા�જબ નથી ક� વ� કયાર્ બાદ તરત જ
નમાઝ પડવા માંડ�. અલબ�, બેહતર છે ક� ઢ�લ ન કર� .

મસઅલો ૩૧૭ : � માણસને ઉપરોકત બીમાર�
હોય, તે વ� કર� લીધા બાદ �ુરઆને મ�દના અક્ષરો
અડ� તો �ઈઝ છે , અગરચે નમાઝની હાલતમાં ન હોય.

મસઅલો ૩૧૮ : � શખ્સન ચા�ું પેશાબના
ટ�પાં પડતાં હોય, તેણે નમાઝ માટ� એક એવી થેલી
બાંધવી જોઈએ ક� �માં � વગેર� હોય, �થી પેશાબને
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અન્ સ્થળ પહ�ચતા અટકાવી શકાય; અને એહતીયાતે
વા�જબ છે ક� દર� ક નમાઝ પહ�લાં પેશાબની ન�સ
જગ્યાન પાણીથી ધોઈ પાક કર� .
એવી જ ર�તે � શખ્ પાયખા�ુ ં અટકાવી શકતો
ન હોય, તેણે શ� તેટલા પ્રયા નમાઝ દરમ્યા
પાયખાનાને

અન્

ભાગો

�ુધી

પહ�ચતાં અટકાવ�ું

જોઈએ; અને અગર વધાર� પડતી મહ�નત ન હોય, તો
એહતીયાતે વા�જબ છે ક� દર� ક નમાઝ શ� કયાર્ પહ�લાં
પાયખાનાની જગ્યાન પાણીથી ધોઈ પાક કર� .

મસઅલો ૩૧૯ :

� શખ્સન ઉપરોકત ર�તે
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પેશાબ, પાખાનાને રોકવાની તકલીફ હોય તો બેહતર છે ક�
બનતા પ્રયા રોક� ; અને તે માટ� અગર કાંઈ ખચર
કરવાની જ�રત જણાય યા આસાનીથી તેનો ઈલાજ થઈ
શકતો હોય, તો બેહતર છે ક� તે પ્રમા અમલ કર� .

મસઅલો ૩ર૦ : � શખ્ પેશાબ પાયખાનાને
રોકવા અશક્ હોય, તે જયાર� સાજો થાય અને એ
તકલીફથી �ુ�ક્ પામે, ત્યાર એના ઉપર વા�જબ નથી ક�
બીમાર� દરમ્યા શર�અતની દોરવણી �ુજબ પડ�લી
નમાઝોની કઝા આપે; પણ અગર કોઈ નમાઝના સમય
દરમ્યા શીફા પામે, તો એહતીયાતે લા�ઝમ છે ક� એ
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સમયમાં પડ� લીધેલી નમાઝને ફર�થી પડ�.

મસઅલો ૩ર૧ : � શખ્સન એવી બીમાર� હોય
ક� તેને ચા�ુ નમાઝે હવા નીકળતી હોય અને તે એને રોક�
ન શકતો હોય, તો � �ુજબ પેશાબ, પાયખાનાને ન રોક�
શકનાર માટ� મસઅલો બયાન થયો છે , એ જ �ુજબ વત�.
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� સંજોગોમાં વ� કર� ંુ જ�ર� છે :
મસઅલો ૩રર : છ બાબતો માટ� વ� કર�ું
વા�જબ છે :
(૧) નમાઝે મય્ય િસવાય દર� ક વા�જબ
નમાઝ માટ� વ� વા�જબ છે ; અને �ુસ્તહ
નમાઝો માટ� વ� નમાઝ સહ�હ હોવાની શરત
છે .
(ર) નમાઝમાં �ુલાઈ ગયેલા િસજદા ક�
તશહ�ુદની કઝા દ� વા માટ� વ� વા�જબ થશે,
અગર નમાઝ બાદ વ� તોડનાર કોઈ અમલ
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��મ આપ્ય હોય, પણ િસજદએ સહવ માટ�
વ� વા�જબ નથી.
(૩) ખાનએ કાઅબાનો વા�જબ તવાફ ક� �
હજ અને ઉમરાનો ભાગ છે , તે માટ� વ�
વા�જબ છે .
(૪) અગર કોઈ શખ્ નઝર ક� અહદ કર� ,
અથવા કસમ ખાય ક� વ� કરશે, તો એ વ�
તેના માટ� વા�જબ થશે.
(પ) અગર કોઈએ એવી નઝર કર� હોય, ક�
દાખલા તર�ક� �ુરઆને મ�દને �ુમશે.
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(૬) � �ુરઆને મ�દ ન�સ થ�ું હોય તેને
ધોવા માટ� , અથવા સંડાસમાં પડ� ગ�ું હોય
તેને ત્યાંથ બહાર લઈ આવવા માટ� , વ�
એવા સંજોગોમાં વા�જબ થશે ક� હાથ વડ� યા
શર�રના કોઈ પણ ભાગ વડ� તેને અડ�ું
અિનવાયર હોય.
પણ અગર વ�ુ પડતી ઢ�લ થવાથી �ુરઆનની
બે�ુરમતી થતી હોય, તો �ુરઆનને સંડાસ અથવા એવી
કોઈ બી� ન�સતથી વ� કયાર્વગર બહાર કાઢ� શકાશે,
અથવા પાક કરવાની જ�ર હોય તો ધોઈ શકાશે.
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મસઅલો ૩ર૩ : �ુરઆનના અક્ષરો હાથો વડ�
ક� શર�રના કોઈ પણ ભાગ વડ� વ� કયાર્ વગર અડ�ું
હરામ છે , પણ અગર �ુરઆને મ�દનો તર�ુમો હોય તો
તેના અક્ષરો અડ�ું હરામ નથી.

મસઅલો ૩ર૪ : નાનાં બાળકોને ક� દ�વાનાને
�ુરઆને મ�દના અક્ષરો અડવાથી રોક�ું વા�જબ નથી,
પણ અગર એમ કરતાં �ુરઆનની બે�ુરમતી થઈ રહ�
હોય તો રોક�ું જ�ર� છે .

મસઅલો ૩રપ : �ુદાવંદ� કર�મના નામો ક�
ખાસ િસફાતો, ગમે તે ભાષામાં લખેલાં હોય, તેને
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એહતીયાતે વા�જબની �એ વ� વગર અડ�ું હરામ છે ;
અને બેહતર એ છે ક� પયગમ્બ અથવા ઈમામોનાં
�ુબારક નામો તેમજ હઝરત ફાતેમા ઝેહરા સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હાન નામને પણ વ� વગર ન અડ�.

મસઅલો ૩ર૬ : અગર કોઈ શખ્ નમાઝના
વખત પહ�લાં માત તહારતની સાથે હોવાની િનય્યતથ
વ� અથવા �ુસ્ કર� તો એ સહ�હ ગણાશે; અને
નમાઝના સમયની પહ�લા પણ

હોય ત્યાર તૈયાર�ની

િનય્યતથ વ� કર� તો પણ વાંધો નથી.

મસઅલો ૩ર૭ : અગર કોઈને ખાત્ હોય ક�
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નમાઝનો સમય થઈ � ૂ�ો છે , અને વા�જબ

વ�ની

િનય્ય કર� , પછ� વ� કર� લીધા બાદ એને ખબર પડ� ક�
નમાઝનો સમય દાખલ થયો નથી, તો એ�ુ ં વ� સહ�હ
છે .

મસઅલો ૩ર૮ : નીચે �ુજબના કાય� માટ� વ�
�ુસ્તહ છે :
(૧) નમાઝે મય્ય માટ� .
(ર)

કબ્રસ્તાન

મોઅમીનોની

ઝીયારત માટ� .
(૩) મ�સ્જદમા દાખલ થવા માટ� .

કબ્રો
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(૪) ઈમામો (અલય્હ��ુસ્સલ)ના

હરમમાં

દાખલ થવા માટ� .
(પ) �ુરઆને મ�દ પાસે રાખવા તેમજ તેની
િતલાવત અને તેના લખવા માટ� .
(૬) �ુરઆને મ�દના હાિસયાને અડવા માટ� .
(૭) � ૂવા પહ�લાં.
(૮) એવી જ ર�તે � શખ્ વ� કર� � ૂ�ો
હોય

તેને

માટ� નવેસરથી

ફર�
વ�

વાર
કર�ું

દર� ક

નમાઝ

�ુસ્તહ

છે .

ર�અની િનય્યતથી 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� ગણાશે, �ને ��મ
દ� વા માટ� વ� જ�ર� હોય, �મક� અગર ચાહ� તો એ જ
વ�થી નમાઝ પડ� શકશે.
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ુ �ય છે :
� વસ્�ુથ વ� �ટ�
મસઅલો ૩ર૯ : સાત બાબતોથી વ� બાિતલ
થાય છે :
(૧) પેશાબ કરવાથી,
(ર) પાયખા�ુ ં કરવાથી,
(૩) હવા �ટવાથી,
(૪) એવી �ઘ ક� �થી કાનથી ન સંભળાય
અને �ખથી કંઈ ન � ૂ�; અગર �ખે ન
� ૂ�, પણ કાને સંભળા�ું હોય તો વ�
બાિતલ ન�હ થાય,
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(પ) � કાયર્થ ઈન્સા ભાન ક� હોશ � ૂલાવે,
�મક� દ�વાનગી, નશો અને બેહોશી,
(૬) ઓરતો જયાર� ઇસ્તેહાઝાન હાલતમાં
હોય, (એના િવગતવાર મસાઈલ હવે પછ�
આવશે);
(૭)

જનાબતથી;

બલ્ક

એહતીયાતે

�ુસ્તહબન �એ દર� ક એવા કામથી ક� �ના
માટ� �ુસ્ જ�ર� છે .
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જબીરાના એહકામ :
જખમ ક�

હાડકાંની � ૂટ માટ�

� પાટાપ�ડ�

ઉપયોગમાં લેવાય છે , તેમજ � દવાઓ જખમ વગેર�
ઉપર � ૂકવામાં આવે છે તે “જબીરા” કહ�વાય છે .

મસઅલો ૩૩૦ : અગર વ�ના કોઈ ભાગ ઉપર
જખમ, � ૂમ�ું ક� હાડકાંની � ૂટ હોય; અને તેને પાટા
વગેર�થી બાંધવામાં આવ્ય ન હોય, તેમજ પાણીથી કોઈ
�ુકસાન થવાનો સંભવ ન હોય, તો પછ� સામાન્ ર�તે
વ� કર�ું જોઈએ.

મસઅલો ૩૩૧ : અગર ચહ�રા ક� હાથો ઉપર
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જખમ, � ૂમ�ું ક� હાડકાંની � ૂટ પાટા વગર �ુલ્�ુ હોય,
અને તેના ઉપર પાણી ર� ડ�ું �ુકસાનકારક હોય, તો વ�
માટ� એ જગ્યાન ચાર� તરફ, ઉપરથી નીચે પાણી ર� ડ�ું
જોઈએ; અને અગર એ જખમ વગેર�ની જગ્યા ભીનો
હાથ ફ�રવવાથી �ુકસાનનો ભય ન હોય તેના ઉપર ભીનો
હાથ ફ�રવે; અને ત્યા બાદ તેના ઉપર પાક કપ�ું � ૂક�
તેના ઉપર ફર� ભીનો હાથ ફ�રવે, પણ અગર હાડકાંની
� ૂટ હોય તો તે બાદ તયમ્�ુ કર�ું વા�જબ છે .

મસઅલો ૩૩ર : અગર જખમ, � ૂમ�ું ક� � ૂટ
માથાના આગલા �હસ્સામા અથવા પગના સામેના ભાગમાં
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હોય, અને તેના ઉપર પાટો વગેર� ન હોય, પણ તેના
ઉપર મસહ ન કર� શકાતો હોય,�મક�, જખમ વગેર�
આખાય �હસ્સામા ફ�લાયે� ું હોય, અથવા જયાં જખમની
અસર ન હોય ત્યા મસહ કરવો અશ� હોય, તો એવા
સંજોગમાં તયમ્�ુ કર�ું વા�જબ

છે ; અને એહતીયાતે

�ુસ્તહબન �એ વ� પણ કર� , અને જખમ વગેર�ની
જગ્યા પાક કપ�ું � ૂક� તેના ઉપર હાથમાં રહ� ગયેલી
ભીનાશથી મસહ કર� .

મસઅલો ૩૩૩ :

અગર જખમ, � ૂમ�ું ક�

હાડકાંની � ૂટ ઉપર પાટો બાંધલ
ે ો હોય, પણ તેને તકલીફ
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વગર ખોલી શકાતો હોય, અને પાણીના ઉપયોગથી
�ુકસાન થવાનો સંભવ ન હોય, તો તે પાટો ખોલીને વ�
કર�ું જ�ર� છે , ચાહ� એ જખમ વગેર� ચહ�રા અને હાથો
ઉપર હોય, ચાહ� માથાના ક� પગના સામેના ભાગમાં હોય.

મસઅલો ૩૩૪ :

અગર જખમ, � ૂમ�ું ક�

હાડકાની � ૂટ ઉપર પાટો બાંધલ
ે ો હોય, અને પાટાના
ખોલવામાં તેમજ ઉપર પાણી ર� ડવામાં �ુકસાનની બીક
હોય, તો તેની ચાર� તરફ જયાં જયાં શ� હોય ત્યા ધો�ું
જોઈએ; અને જબીરા ઉપર હાથ ફ�રવી લ્ય.

મસઅલો ૩૩પ : અગર જખમને ખોલી શકા� ું
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ન હોય, પણ એ જખમ અથવા તેના ઉપર � ૂકવામાં
આવેલી દવા ક� પાટો વગેર� પાક હોય, અને કોઈ પણ
�ુકસાન વગર પાણી જખમ �ુધી પહ�ચાડ� શકા� ું હોય,
તો જખમ ઉપર વ�ની ર�તમાં જણાવ્ય �ુજબ ઉપરથી
નીચે પાણી ર� ડ�ું જોઈએ.
પણ જો એ જખમ અને તેના ઉપર � ૂકવામાં
આવેલો પાટો વગેર� ન�સ હોય, તો અગર પાણીથી
ધોઈને પાક કરવાની શ�તા હોય, તો તને પાક કર� ; અને
વ� કરતી વેળા એ જખમ �ુધી પાણી પહ�ચાડ�.
અને જો જખમ �ુધી પાણી, �ુકસાનકતાર્ ન હોવા
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છતાં, પહ�ચાડ� શકા�ું ન હોય, અથવા ન�સ જખમને
પાક ન કર� શકા� ું હોય, તો તયમ્�ુ કર�ું જ�ર� છે .

મસઅલો ૩૩૬ : અગર વ�ના કોઈ પણ એક
ભાગને જબીરા � ૂર� ર�તે ઘેર� વળે , તો દ� ખીતી ર�તે
જબીરાના �ુકમ �ુજબ વ� કાફ� છે ; પણ અગર વ�ના
તમામ ભાગોને જબીરાએ � ૂર� ર�તે ઘેર� લીધો હોય, તો
અહવત એ છે ક� તયમ્�ુ કર� ; અને જબીરા �ુજબ વ�
પણ બ�વી લાવે.

મસઅલો ૩૩૭ : જબીરા માટ� વા�જબ નથી ક�
તે એવી વસ્�ુથ બને� ું હોય ક� �નો વપરાશ નમાઝમાં
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�ઈઝ છે , બલ્ક અગર ર� શમ�ુ ં બને� ું હોય, અથવા હરામ
ગોશ્ �નવરના કોઈ ભાગથી બને� ું હોય, તો પણ તેના
ઉપર હાથ ફ�રવવો �ઈઝ ગણાશે.

મસઅલો ૩૩૮ : અગર કોઈ શખ્સન હથેળ� ક�
�ગળ�માં જબીરા હોય, અને વ� કરતી વેળા તેના ઉપર
હાથ ફ�રવી � ૂ�ો હોય, તો એની ભીનાશથી માથાનો ક�
પગનો મસહ કર� શકશે.

મસઅલો ૩૩૯ : અગર પગના સામેના ભાગને
જબીરાએ પહોળાઈમાં ઘેર� લીધો હોય. પણ �ગળ�ઓના
�કનારા અને પગના ઉપલા �હસ્સામા થોડ�ક જગ્ય જબીરા
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િવના �ુલ્લ હોય, તો મસહ કરતી વેળા એ �ુલ્લી જગ્ય
ઉપર તેમજ જબીરા ઉપર મસહ માટ� હાથ ફ�રવે.

મસઅલો ૩૪૦ : અગર ચહ�રા ક� હાથો ઉપર
ઠ�કઠ�કાણે જબીરા હોય, તો એ જબીરાની વચ્ચ �ુલ્લ
જગ્યાઓન પાણીથી ધોવે; અને અગર માથા ક� પગના
આગલા �હસ્સામા ઠ�રઠ�ર જબીરા હોય, તો તેની વચ્ચ
�ુલ્લ જગ્યા ઉપર મસહ કર� ; અને જયાં જયાં જબીરા
હોય, ત્યાં જબીરાન દશાર્વેલ �ુકમ �ુજબ અમલ કરવો
જોઈએ.

મસઅલો ૩૪૧ : અગર જબીરાએ જખમની ચાર�

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 340

કોર અસાધારણ ર�તે જગ્ય ઘેર� લીધી હોય; અને એને
તકલીફ િવના �ૂ ર ન કર� શકા� ું હોય, તો એવા સંજોગમાં
તયમ્�ુ કર�ું જોઈએ; પણ અગર એ જબીરા તયમ્�ુમન
જ ભાગો ઉપર હોય, તો પછ� વા�જબ છે ક� તયમ્�ુ સાથે
વ� પણ કર� .
ઉપરોકત બંને સંજોગમાં અગર જબીરાને �ૂ ર
કરવામાં વ�ુ પડતી ઝહ�મત ન હોય, તો તેને �ૂ ર કર�ું
જોઈએ. હવે અગર જખમ ચહ�રા ક� હાથો ઉપર હોય તો
તેની ચોતરફના ભાગોને �ુએ; અને જો માથા ક� પગના
આગલા �હસ્સામા હોય, તો જખમની ચોતરફના �હસ્સ
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ઉપર મસહ કર� ; અને જખમની જગ્ય માટ� જબીરાના
દશાર્વેલ �ક
ુ મ પ્રમા અમલ કર� .

મસઅલો ૩૪ર : અગર વ�ના ભાગો ઉપર કોઈ
જખમ, � ૂમ�ું ક� હાડકાંની � ૂટ ન હોય, પરં � ુ કોઈ બી�
કારણસર પાણીથી �ુકસાન થવાનો સંભવ હોય, તો
તયમ્�ુ કર�ું જોઈએ.

મસઅલો ૩૪૩ : અગર વ�ના કોઈ ભાગમાં
લોહ�ની નસ ક� િશરા ખોલવામાં આવી હોય, અને તેને
પાણીથી ધોવાની શ�તા ન હોય, તો

તયમ્�ુ કર�ું

જોઈએ; પણ અગર પાણીના ઉપયોગથી તેને �ુકસાન
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થવાનો ભય ન હોય,તો પછ� તેના માટ� પણ જબીરા માટ�
જણાવેલા �ક
ુ મ �ુજબ અમલ કરવો જોઈએ.

મસઅલો ૩૪૪ : અગર વ� ક� �ુસલના ભાગો
ઉપર કોઈ એવી વસ્� ચ�ટ� લી હોય ક� તેને ત્યાંથ ઉપાડ�
લેવી શ� ન હોય, અથવા અસહ તકલીફ�ુ ં કારણ બન�ું
હોય, તો તયમ્�ુ કર�ું જોઈએ; પણ અગર એ વસ્�
તયમ્�ુમન ભાગો ઉપર ચ�ટ� લી હોય, તો વા�જબ છે ક�
તયમ્�ુ અને વ� બંને બ�વી લાવે; અને જો ચ�ટ� લી
વસ્� કોઈ દવા હોય, તો જબીરાનો �ુકમ તેને લા�ુ પડશે.

મસઅલો ૩૪પ : �ુસલે મય્ય િસવાય બાક�નાં
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તમામ �ુસલોમાં જબીરાનો �ુકમ વ�ના જબીરાની �મ
જ છે . પરં � ુ એહતીયાતે લા�ઝમની �એ એ તરતીબી ર�તે
ઉતાર�ું જોઈએ.
દ� ખીતી ર�તે જયાર� શર�ર ઉપર જખમ ક� � ૂમ�ું
હોય, ત્યાર ઈન્સાનન ઈખ્તીયા છે ક� ચાહ� �ુસલ કર� યા
તયમ્�ુ કર� ; અને જો એ �ુસલ માટ� ઈરાદો કર� , અને
જખમ વગેર� ઉપર કોઈ પાટો વગેર� ન હોય, તો
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� એક પાક કપ�ું એ જખમ ક�
� ૂમડાં ઉપર રાખી તેના ઉપર હાથ ફ�રવે, પણ જો હાડ� ૂટ
હોય તો તેને �ુસલ ઉતાર�ું જોઈએ; અને અહવતની �એ
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જબીરા ઉપર પણ ઉપર દશાર્વે ર�તે હાથ ફ�રવવો
જોઈએ. � સંજોગોમાં જબીરા ઉપર હાથ ફ�રવવો શ� ન
હોય, અથવા

હાડ� ૂટની જગ્ય પાટાપ�ડ� વગર �ુલ્લ

પડ� હોય, તો લા�ઝમ છે ક� તયમ્�ુ કર� .

મસઅલો ૩૪૬ : � શખ્ માટ� તયમ્�ુ િસવાય
કોઈ ઉપાય ન હોય, અને તેના તયમ્�ુમન ભાગો ઉપર
જખમ, � ૂમ�ું ક� હાડ� ૂટ હોય, તો જબીરા વ�ની �મ જ
જબીરા તયમ્�ુ બ�વી લાવશે.

મસઅલો ૩૪૭ : � માણસને જબીરા વ� યા
�ુસલથી નમાઝ પડવાની હોય, અને એ �ણતો હોય ક�
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નમાઝના છે લ્લ સમય �ુધી તે� ુ ં ઉઝર �ૂ ર ન�હ થાય, તો
એ નમાઝ વખત થતાંની સાથે પડ� શક� છે , પણ અગર
એને આશા હોય ક� નમાઝના છે લ્લ વખત �ુધીમાં ઉઝર
�ૂ ર થઈ જશે તો બેહતર છે ક� ઢ�લ કર� . હવે જો ઉઝર �ૂ ર
ન થાય તો કઝા થાય એ પહ�લાં જબીરા વ� ક� જબીરા
�ુસલથી નમાઝ પડ� લ્ય.
� સંજોગોમાં એણે વખત દાખલ થતાં જ નમાઝ
અદા કર� હોય, એ નમાઝના છે લ્લ વખત �ુધીમાં ઉઝર
�ૂ ર થઈ �ય, તો એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� ફર� વ� ક�
�ુસલ કર�ને બી� વાર નમાઝ પડ�.
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મસઅલો ૩૪૮ :

અગર �ખની બીમાર�ને

કારણે �ખની પાંપણ બંધ રાખવી પડતી હોય, તો એવા
સંજોગમાં તયમ્�ુ કર�ું જોઈએ.

મસઅલો ૩૪૯ : અગર કોઈ શખ્ એ ન�� ન
કર� શક� ક� એણે તયમ્�ુ કર�ું જોઈએ યા જબીરાના
�ુકમ �ુજબ વ� કર�ું જોઈએ, તો એહતીયાતે વા�જબ છે
ક� બંને બ�વી લાવે.

મસઅલો ૩પ૦ : જબીરા વ�ની સાથે �ટલી
નમાઝો પડવામાં આવી હોય તે સહ�હ ગણાશે; અને એજ
વ�થી ઉઝર દફ� થયા પછ�ની નમાઝો પણ પડ� શકાય.
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વા�જબ �સુ ્
વા�જબ �ુસ્ સાત છે :
(૧) �ુસ્લ જનાબત, (ર) �ુસ્લ હયઝ, (૩) �ુસ્લ
િનફાસ, (૪) �ુસ્લ ઈસ્તેહાઝ, (પ) �ુસ્લ મસે મય્ય, (૬)
�ુસ્લ મય્ય, (૭) � �ુસ્લ નઝર, કસમ વગેર�થી વા�જબ
થાય છે .
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�સુ ્લ જનાબતના એહકામ :
ુ થાય
મસઅલો ૩પ૧ : ઈન્સા બે ર�તે �ુ�બ
છે :
(૧) �તીય સંભોગ
(ર) વીયર સ્ખલ ( મની�ુ ં બહાર આવ�ુ)ં , ચાહ�
�ઘમાં ક� �� ૃત અવસ્થામા, ઓછા યા વ�ુ
પ્રમાણમ, શહવતની સાથે યા શહવત વગર,
ઈ�ખ્તયારથ

ક�

બેકા� ૂ થઈને

અગર

મની

ુ ગણાશે.
સ્ખ�લ થાય તો ઈન્સા �ુ�બ

મસઅલો ૩પર : અગર ઈન્સાનથ કોઈ એવી
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ુ ત ખાર�જ થાય ક� એ ન�� ન કર� શક� ક� મની છે ,
��બ
યા પેશાબ છે , યા કોઈ બી�ુ ં પ્રવા છે , તો અગર એ
��ુબત શહ�વત અને જોશ સાથે સ્ખ�લ થઈ હોય, અને
બહાર આવ્ય બાદ શર�રમાં એક પ્રકાર �ુસ્ત થાય, તો
તેને

મની

સમજ�ું

જોઈએ;

અને

જો

આ

ત્

ુ ત
િનશાનીઓમાંથી કોઈ િનશાની ન હોય, તો એ ��બ
મની ન�હ ગણાય.
અલબ� બીમાર માટ� જોશથી મની બહાર આવ�ું
યા સ્ખલ બાદ શર�ર�ુ ં �ુસ્ થઈ જ�ું જ�ર� નથી;
અગર શહ�વતની સાથે ખાર�જ થાય, તો તેને મનીનો
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�ુકમ લા�ુ પડશે.

મસઅલો

૩પ૩ :

અગર

એક

તં�ુરસ્

ઈન્સાનથ કોઈ એવી ��ુબત ખાર�જ થાય, �માં ત્
િનશાનીઓમાં એક િનશાની હોય, પણ બાક�ની િનશાનીઓ
બારામાં ખાત્ ન હોય, તો અગર એ વ� કર� � ૂકયો હોય
તો એ જ વ� એના માટ� કાફ� છે ; અને જો વ� ન કર�
� ૂકયો હોય તો ફકત વ� કર� , �ુસ્ તેના ઉપર વા�જબ
નથી.

મસઅલો ૩પ૪ : �ુસ્તહ છે ક� ઈન્સા મની
ખાર�જ થયા બાદ પેશાબ કર� ; અને જો એ પેશાબ ન કર�
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અને �ુસ્ કર� લીધા બાદ

ુ ત
તેને કોઈ એવી ��બ

જણાય, � માટ� ન�� ન કર� શક� ક� મની છે ક� કોઈ અન્
પ્રવા, તો તેને મની ગણાશે.

મસઅલો ૩પપ : �ી-સંભોગ વેળા અગર બંને
શરમગાહમાંથી કોઈ પણ એકમાં, ખત્નની જગ્ય �ુધી યા
એથી વ�ુ ભાગનો પ્રવ થાય, ચાહ� બા�લગ હોય ક�
ુ થયા
નાબા�લગ, મની બહાર આવે ક� ન આવે, બંને �ુ�બ
ગણાશે.

મસઅલો ૩પ૬ : અગર કોઈને શંકા હોય ક�
ખત્નની જગ્ય �ુધીનો પ્રવ થયો છે ક� ન�હ, તો તેના

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 352

ઉપર �ુસ્ વા�જબ નથી.

મસઅલો ૩પ૭ : અગર નઉઝો �બલ્લા કોઈ
શખ્સ હયવા

સાથે �તીય સમાંગમ કર� , અને વીયર

બહાર આવે, તો તેના માટ� �ુસ્ કાફ� છે ; પણ જો મની
બહાર ન આવે, અને પહ�લથ
ે ી વ� કર� � ૂ�ો હોય, તો
એક�ું �ુસ્ કાફ� ગણાશે; અને જો વ� કર� � ૂ�ો ન
હોય તો એહતીયાતે વા�જબ છે ક� �ુસ્ કયાર્ બાદ વ�
પણ કર� . એ જ �ુકમ �ુ�ષ સાથે �તીય સમાંગમનો છે .

મસઅલો ૩પ૮ :

અગર ઈન્સાનન એહસાસ

થાય ક� મની ઇ�ન્દ્રય ઉ�ે�જત થઈ � ૂ�ું છે , પણ
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સ્ખ�લ થઈને બહાર આવ્�ુ નથી, અથવા બહાર આવ્ય
સંબધ
ં ે તેને શક હોય, તો તેના ઉપર �ુસ્ વા�જબ નથી.

મસઅલો ૩પ૯ : � શખ્ �ુસ્ કરવા અશક્
હોય, પણ તયમ્�ુ કર� શકતો હોય, એ શખ્ નમાઝનો
સમય દાખલ થયા બાદ પણ પોતાની �ી સાથે સંભોગ
કર� શક� છે .

મસઅલો ૩૬૦ : અગર કોઈને પોતાના �લબાસ
ઉપર મની દ� ખાય, � માટ� તેને ખાત્ થાય ક� પોતા�ુ ં
મની છે , તો અગર �ુસ્ કર� � ૂ�ા ન હોય તો તેણે
�ુસ્ કર� લે� ું જોઈએ; અને � નમાઝો માટ� એને ખાત્

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 354

હોય ક� મની બહાર આવ્ય પછ� પઢતો રહ્, તેની કઝા
આપે; પણ � નમાઝો માટ� એને �ુમાન થાય ક� મની
નીકળ્ય પહ�લાં પઢ� લીધી હતી તેની કઝા પઢવી વા�જબ
નથી.
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જનાબતવાળા શખ્ પર � � વસ્�ુ હરામ છે
:
મસઅલો ૩૬૧ : �ુ� ૂબ ( જનાબતવાળા) માટ�
પાંચ બાબતો હરામ છે :
(૧) પોતાના શર�રના કોઈ પણ ભાગ વડ�
�ુરઆને મ�દના અક્ષરો અડ�ુ.ં એવી જ ર�તે
અલ્લાહન નામોને અડ�ુ.ં ચાહ� તે કોઈ પણ
ભાષામાં લખેલાં હોય;

અને

બેહતર

છે

ક�

પયગમ્બર, ઈમામો અને જનાબે ફાતેમા ઝેહરા
(સલા�ુલ્લાહ� અલય્)ના

નામોને પણ એવી
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હાલતમાં ન અડ�.
(ર) મ�સ્જ�ુલ

હરામ અને મસ્�દ નબવીમાં

દાખલ થ�ુ,ં ચાહ� તે એક દરવા�થી પ્રવ કર�
બી� દરવા�થી નીકળ� જવા �ટ�ું ક�મ ન હોય.
(૩) બાક�ની બી� મસ્�દોમા રોકા�ું ક� થોભ�ુ;ં
અને એહતીયાતે વા�જબની �એ એ જ �ુકમ
ઈમામોના હરમો માટ� પણ છે . પરં � ુ મ�સ્જદમા
ઓળંગ�ું ક� પાર થ�ુ,ં �મક� એક દરવા� દાખલ
થઈ રોકાયા િવના બી� દરવા�થી નીકળ�
જવામાં વાંધો નથી.
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(૪) મ�સ્જદમા કોઈ પણ વસ્� રાખવા અને
ઉપાડવા માટ� દાખલ થ�ુ;ં અને એહતીયાતે
વા�જબની �એ મ�સ્જદમા કોઈ પણ વસ્� � ૂકવા
માટ� દાખલ પણ ન થ�ું પડ�.
(પ) �ુરઆને મ�દની � આયતો પઢવાથી
િસજદો વા�જબ થાય છે , તેમાંથી કોઈ પણ એક�ુ ં
પઢ�ુ.ં એ વા�જબ િસજદાની આયતો �ુરઆનમાં
નીચે �ુજબ �ુરાઓમાં છે :
(૧) � ૂરો નંબર ૩ર ( અલ-સજદા) (આયત નં.
૧૫), (ર) � ૂરો

નંબર ૪૧ ( હામીમ સજદા)
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(આયત નં. ૩૭),

( ૩) � ૂરો

(વ�ઈજમ) (આયત નં. ૬૨),
૯૬ (ઈકરઅ) (આયત નં. ૧૯).

નંબર

પ૩

( ૪) � ૂરો નંબર
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જનાબતવાળા શખ્ પર � � વસ્�ુ મક�હ છે
:
મસઅલો ૩૬ર : �ુ� ૂબ ( જનાબતવાળા) માટ�
નવ કાય� મક�હ છે :
(૧-ર) ખા�ું અને પી�ુ,ં પણ અગર કોઈ હાથોને
ધોઈને તેમજ કોગળા કર�ને ખાય પીએ તો
મક�હ નથી; અને ફકત હાથોને ધોઈને ખાય ક�
પીએ તો કરાહત ઓછ� છે .
(૩) વા�જબ િસજદાવાળ� આયતો િસવાય સાત
આયતોથી વ�ુ િતલાવત કરવી.
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(૪) �ુરઆને મ�દની �લ્, હાંિસયા ક� છપાઈ
વચ્ચેન ખાલી જગ્યાન અડ�ુ.ં
(પ) �ુરઆને મ�દ પાસે રાખ�ુ.ં
(૬) �ુસ્ કયાર્ િવના � ૂઈ રહ��,ું પણ અગર વ�
કર� લ્ય અથવા પાણી ન હોવાને કારણે �ુસ્લન
બદલે તયમ્�ુ કર� તો મક�હ નથી.
(૭) મ�હદ� વગેર�થી બાલ-દાઢ� વગેર� ને �ખઝાબ
કર�ુ,ં રં ગ�ુ.ં
(૮) શર�ર ઉપર તેલ ચોપડ�ુ.ં
(૯) �ઘની હાલતમાં મની બહાર આવે તેને
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એહતેલામ કહ�વાય છે . એહતેલામ બાદ �ુસ્
પહ�લાં �ી-સંભોગ મક�હ છે .
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�સુ ્લ જનાબત :
મસઅલો ૩૬૩ : �ુસ્લ જનાબત વા�જબ નમાઝ
માટ� અને એ પ્રકાર વા�જબ કાય� માટ� વા�જબ છે , પણ
નમાઝે મય્ય, િસજદએ સહવ, િસજદએ �ુક અને
�ુરઆનમાં વા�જબ િસજદા માટ� �ુસ્લ જનાબત વા�જબ
નથી.

મસઅલો ૩૬૪ :

�ુસ્ કરતી વેળા એવી

િનય્ય કરવી ક� વા�જબ �ુસ્ અદા ક� �ં. જ�ર� નથી;
બલ્ક માત �ુરબતનની િનય્ય કર� . એટલે ક� અલ્લાહન
�ુકમને બ�વી લાવવાની િનય્યતથ �ુસ્ કર� તો કાફ�
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છે .

મસઅલો ૩૬પ : અગર કોઈ શખ્ એમ �ણીને
ક� નમાઝનો વખત થઈ ગયો છે , વા�જબ �ુસ્લન િનય્ય
કર� , અને પછ�થી તેને ખબર પડ� ક� વખત દાખલ થયા
પહ�લાં �ુસ્ ક�ુ્ર છે , તો �ુસ્ સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૩૬૬ : �ુસ્લ જનાબત બે ર�ત થઈ
શક� છે : એક તરતીબી અને બી�ુ ઈરતેમાસી.
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�સુ ્લ તરતીબી :
મસઅલો ૩૬૭ : �ુસ્લ તરતીબીમાં, �ુસ્લન
િનય્યતથ, એહતીયાતે લા�ઝમની �એ પ્ર મા�ું અને
ગરદન અને ત્યા બાદ શર�રને ધો�ું જોઈએ; અને
શર�રને ધોતી વેળા બેહતર એ છે ક� પહ�લાં જમણા ભાગને
� ૂવે, અને ત્યા બાદ ડાબા ભાગને � ૂવે.
અગર

કોઈ

શખ્

પાણીમાં

�ુબક�

માર�,

તરતીબીની િનય્યતથ ઉપરોકત ત્રણ ભાગોને હરકત
આપે, તો એ �ુસ્લ�ુ સહ�હ હો�ું ઈશ્કાલથ ખાલી નથી;
અને એહતીયાત એ છે ક� તેને કાફ� ન સમ�.
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અગર કોઈ �ણી-જોઈને, યા � ૂલી જવાના
કારણે, યા મસઅલાથી નાવા�કફ હોવાને લીધે, શર�રના
ધડને માથા અને ગરદનથી પહ�લાં ધોઈ નાખે તો �ુસ્
બાિતલ છે .

મસઅલો ૩૬૮ :

� સંજોગમાં કોઈ શખ્સ

શર�રના ધડને માથા અને અને ગરદનની પહ�લાં ધોઈ
નાખ્�ુ હોય, તેના માટ� જ�ર� નથી ક� નવેસરથી �ુસ્ કર� ,
બલ્ક ફકત ધડને ફર�થી ધોઈ લ્ય, તો �ુસ્ સહ�હ થશે.

મસઅલો ૩૬૯ : અગર કોઈ શખ્સન ખાત્ ન
થતી હોય ક� મા�ું , ગરદન અને ધડને સં� ૂણર ર�તે ધોઈ
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શ�ો છે , તો ખાત્ હાિસલ કરવા માટ� દર� ક ભાગને ધોતી
વેળા બી� ભાગની અ�ુક જગ્ય સાથે ધોઈ લ્ય.

મસઅલો ૩૭૦ : �ુસ્ કર� લીધા બાદ અગર
કોઈને �ણ થાય ક� શર�રનો કોઈ ભાગ ધોયા વગર રહ�
જવા પામ્ય છે , અને એ ભાગની ચો�સપણે ખબર ન
હોય, તો ફર�થી મા�ું ધોવાની જ�રત નથી, બલ્ક �
જગ્ય માટ� એને �ુમાન હોય ક� ધોયા િવના રહ� ગઈ છે ,
તેને ધોઈ લ્ય.

મસઅલો ૩૭૧ : �ુસ્ કયાર્ બાદ અગર કોઈને
�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
ભાગને ધોઈ લે� ું કાફ� ગણાશે; પણ અગર એ જમણો
ભાગ છે , તો તેટલા ભાગને ધોવા બાદ એહતીયાતે
�ુસ્તહ છે ક� ડાબા ભાગને ફર�થી �ુવ;ે અને જો મા�ું ક�
ગરદનનો ભાગ ધોયા વગર રહ� ગયો હોય, તો તેને
ધોવા બાદ ધડને ફર� ધો�ું જોઈએ.

મસઅલો ૩૭ર :

�ુસ્ તમામ થયા પહ�લાં

અગર કોઈને શક �ય ક� જમણા યા ડાબા ભાગમાં કોઈ
જગ્ય ધોયા િવના રહ� ગઈ છે , તો વા�જબ છે ક� એ
જગ્યાન ધોઈ લ્ય પણ અગર એ શક માથા અને
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ગરદનના કોઈ ભાગ માટ� �ય, તો એહતીયાતે લા�ઝમ છે
ક� એને ધોયા પછ� ધડના જમણા અને ડાબા ભાગને
ફર�થી �ુવ.ે
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�સુ ્લ ઈરિતમાસી :
�ુસ્લ ઈરતેમાસી કરવાની બે ર�તો છે :

એક

દફઈ, એટલે ક� તત્કા; અને બી� તદર��, એટલે ક�
ક્રમવ.

મસઅલો ૩૭૩ :

એક� સાથે, દફઈ ર�તે,

ઈરિતમાસી, �ુસ્ માટ� જ�ર� છે ક� એક જ �ુબક�માં પાણી
આખા શર�ર �ુધી પહ�ચે, જો ક� એ જ�ર� નથી ક� �ુસ્
શ� કયાર્ પહ�લાં આ�ુય
ં શર�ર પાણીની બહાર હોય, બલ્ક
અગર અ�ુક

ભાગ બહાર હોય, અને પછ� �ુસ્લન

િનય્ય કર� એક� સાથે પાણીમાં �ૂબક� માર� તો કાફ�
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ગણાશે.

મસઅલો ૩૭૪ : તદર�� એટલે ક� ક્રમવ
ઈરિતમાસી

�ુસ્લમા �ુસ્લન

િનય્ય કર� શર�રના

ભાગોને એક પછ� એક સં� ૂણર ર�તે �ૂબાડવામાં આવે, આ
ર�ત માટ� જ�ર� છે ક� �ુસ્ શ� કયાર્ પહ�લાં આ�ું શર�ર
પાણીની બહાર હોય.

મસઅલો ૩૭પ : �ુસ્ ઈરિતમાસી કયાર્ બાદ
જો જણાય ક� શર�રના અ�ુક ભાગ �ુધી પાણી પહ�ચ્�ુ
નથી, ચાહ� એ ભાગ િવષે એને ચો�સ �ણ હોય ક� ન
હોય, તો ફર�થી �ુસ્ કર�ું પડશે.
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મસઅલો ૩૭૬ : અગર �ુસ્લ તરતીબી માટ�
વખત ન હોય, પણ વખતની �દર ઈરિતમાસી બ�વી
લાવી શકતો હોય, તો �ુસ્લ ઈરિતમાસી કર�ું જોઈએ.

મસઅલો ૩૭૭ : � માણસ હજ યા ઉમરાના
એહરામની હાલતમાં હોય, તે �ુસ્લ ઈરિતમાસી ન�હ કર�
શક�, પણ અગર � ૂલી જઈને તેમ કર� તો �ુસ્ સહ�હ
ગણાશે.
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�સુ ્ કરવાના એહકામ :
મસઅલો ૩૭૮ : �ુસ્લ ઈરિતમાસી ક� તરતીબી
શ� કયાર્ પહ�લાં આખાય શર�ર�ુ ં પાક હો�ું વા�જબ નથી,
બલ્ક �ુસ્ માટ� પાણીમાં �ૂબક� મારવાથી અથવા પાણી
ર� ડવાથી શર�ર પાક થઈ �ય, તો �ુસ્ સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૩૭૯ :

અગર કોઈ શખ્ હરામ

ુ થયો હોય, અને જો ગરમ પાણીથી �ુસ્
કાયર્થ �ુ�બ
ઉતારતી વેળા તેને પસીનો વળે , તો પણ તે� ુ ં �ુસ્
સહ�હ ગણાશે, પણ એહતીયાતે �ુસ્તહ એ છે ક� ઠંડા
પાણીથી �ુસ્ કર� .
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મસઅલો ૩૮૦ : �ુસ્ વેળા અગર શર�રનો
વાળ બરાબર ભાગ પણ ધોયા િવના રહ� �ય, તો �ુસ્
બાિતલ છે ; પરં � ુ કાનની �દર, નાકની �દર અથવા
એવા ભાગો ક� � �ત�રક ભાગો ગણાય છે , તેને ધો�ું
વા�જબ નથી.

મસઅલો ૩૮૧ : � ભાગ માટ� શક હોય ક� એ
બહારનો ભાગ છે ક� �ત�રક છે , તો તેને ધો�ું જોઈએ.

મસઅલો ૩૮ર : અગર ઈયર ર�ગ વગેર� માટ�
પાડવામાં આવેલા છ�દ્ એટલાં �ુલ્લા અને પહોળા થઈ
ગયાં હોય ક� બહાર દ� ખાઈ આવતાં હોય, તો તેને ધો�ું
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જ�ર� છે , ન�હતર જ�ર� નથી.

મસઅલો ૩૮૩ : � વસ્� શર�ર �ુધી પાણી
પહ�ચાડવામાં �કાવટ કરતી હોય તેને �ૂ ર કરવી જોઈએ,
અને એ �ૂ ર થઈ ગઈ છે તેની ખાત્ કયાર્ િવના જો �ુસ્
કર� , તો �ુસ્ બાિતલ ગણાશે.

મસઅલો ૩૮૪ : �ુસ્ ઉતારતી વેળા જો શક
�ય ક� તેના શર�ર ઉપર પાણીને રોકનાર� કોઈ વસ્� રહ�
ગઈ છે ક� ન�હ તો તેની તપાસ કર� , અને કોઈ એવી વસ્�
બાક� રહ� નથી તે માટ� ઈ�ત્મના હાંિસલ કર� .

મસઅલો ૩૮પ : �ુસ્ કરતી વેળા �ૂંકા વાળ ક�
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� શર�રના ભાગ�પે ગણાય છે તેને ધોવા જ�ર� છે , પણ
લાંબા વાળને ધોવા વા�જબ નથી, બલ્ક અગર પાણીને
ચામડ� �ુધી એવી ર�તે પહ�ચાડ� ક� એ લાંબા વાળ ભીના
ન થાય, તો પણ �ુસ્ સહ�હ ગણાશે. અલબ�, અગર એ
લાંબા વાળને ધોયા વગર ચામડ� �ુધી પાણી પહ�ચાડ�ું
શ� ન હોય, તો શર�ર �ુધી પાણી પહ�ચે તે માટ� એ
વાળને પણ ધોવા જોઈએ.

મસઅલો ૩૮૬ : વ� સહ�હ થવા માટ� �ટલી
શરતો છે , �મક� , પાણી�ુ ં પાક હો�ુ,ં ગસ્બ ન હો�ું વગેર�
તમામ શરતો �ુસ્ સહ�હ થવા માટ� પણ લા�ુ પડશે.
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પરં � ુ �ુસ્ માટ� એ વા�જબ નથી ક� શર�રના
ભાગો ઉપરથી નીચે તરફ ધોવામાં આવે. એવી જ ર�તે
તરતીબી �ુસ્લમા એ જ�ર� નથી ક� મા�ું અને ગરદન
ધોયા બાદ તરત જ શર�રને ધોવામાં આવે; અગર કોઈ
શખ્ મા�ું અને ગરદન ધોયા બાદ અ�ુક સમય �ુધી
ઢ�લ કયાર્પછ� શર�રને �ુવે તો વાંધો નથી, બલ્ક� એ પણ
જ�ર� નથી ક� મા�ુ,ં ગરદન ક� આખાય શર�રને એક� સાથે
એક જ વખતમાં �ુવે, દાખલા તર�ક� મા�ું ધોયા બાદ
અ�ુક સમય પછ� ગરદન �ુવે તો �ઇઝ છે .
પણ � શખ્ પેશાબ ક� પાયખાનાને રોક� શકતો
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ન હોય, અગર �ુસ્ અને નમાઝ અદા કર� શક� તેટલા
સમય દરમ્યા પેશાબ પાયખા�ુ ં બંધ થઈ જ� ું હોય, તો
તેના માટ� વા�જબ છે ક� તરત જ �ુસ્ ઉતાર� અને �ુસ્
બાદ તરત જ નમાઝ અદા કર� .

મસઅલો ૩૮૭ : અગર કોઈ શખ્ હમામમાં
�ુસ્ ઉતાર� રહ્ હોય; અને હમામના ધણીની ર�મંદ�
મેળવ્ય િવના મનોમન ન�� કર� ક� તેના પૈસા (હમામના
ભાડા) ઉધાર રાખીશ, તો ત્યા બાદ હમામનો મા�લક
સંમિત આપે તો પણ તે� ુ ં �ુસ્ બાિતલ ગણાશે.

મસઅલો ૩૮૮ : અગર હમામનો ધણી રા�
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હોય ક� તેનો હક ઉધાર રહ�, પણ �ુસ્ ઉતારનારનો એવો
ઈરાદો હોય ક� પૈસા ન�હ અદા કર� , તો �ુસ્ બાિતલ છે .

મસઅલો ૩૮૯ : અગર કોઈ માણસ હમામના
ધણીને કોઈ એવા માલમાંથી રકમ આપે ક� � માલમાંથી
�ુમ્ અદા ન ક�ુ્ર હોય, તો અગરચે એણે હરામ કામ ક�ુ્ર
ગણાશે, પણ તે� ુ ં �ુસ્ સહ�હ છે . અલબ�, એ �ુમ્સન
હકદારોના દ� વાદાર તર�ક� બાક� રહ�શ.ે

મસઅલો ૩૯૦ : અગર કોઈ શખ્ હમામના
હોઝ�ુ ં પાણી વાપર�ને પોતાના પેશાબ પાયખાનાની
જગ્યાન તહારત કર� , અને �ુસ્ કયાર્ પહ�લાં શક કર� ક�
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તેણે તહારત માટ� હોઝ�ુ ં પાણી ઉપયોગમાં લી�ું હોવાથી
કદાચ હમામનો મા�લક �ુસ્લન પરવાનગી ન�હ આપે,
તો �ુસ્ બાિતલ ગણાશે, િસવાય ક� �ુસ્લ પહ�લા
મા�લકની ર�મંદ� મેળવી લ્ય.

મસઅલો ૩૯૧ : અગર કોઈ શખ્સન શક �ય
ક� એણે �ુસ્ ક�ુ્ર છે ક� ન�હ, તો એણે �ુસ્ કર� લે� ું
જોઈએ; પણ �ુસ્ કર� લીધા બાદ જો શક કર� ક� �ુસ્
સહ�હ હ�ું ક� ન�હ, તો ફર�થી �ુસ્ કર�ું જ�ર� નથી.

મસઅલો ૩૯ર : �ુસ્ દરમ્યા અગર વ�ને
તોડનાર કોઈ બાબત બને, �મક� પેશાબ કર� , તો એ
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�ુસ્લન ત� દઈ નવેસરથી �ુસ્ શ� કર�ું જ�ર� નથી,
બલ્ક એ જ �ુસ્લન �ુ� કરશે; અને એહતીયાતે લા�ઝમની
�એ ત્યા બાદ વ� કરશે, પણ અગર તરતીબી �ુસ્લન
ઈરતેમાસીમાં ફ�રવી લ્ય, અથવા ઈરતેમાસી �ુસ્લન
તરતીબીમાં યા ઈરતેમાસી તરતીબીમાં બદલે, તો પછ�
વ� કર�ું જ�ર� ન�હ થાય.

મસઅલો ૩૯૩ : વખતની તંગીને કારણે અગર
કોઈ શખ્ ઉપર તયમ્�ુ કર�ું વા�જબ હોય, પણ સાથે
એનો એવો �દાજ હોય ક� �ુસ્ અને નમાઝ માટ� વખત
છે ; અને એ �ુસ્ કર� , તો અગર એ �ુસ્ �ુરબતનની
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િનય્યતથ ઉતા�ુર હોય તો સહ�હ છે , અગરચે એ �ુસ્
નમાઝ અદા કરવા માટ� ક�ુ્ર હોય.
ુ શક કર� ક�
મસઅલો ૩૯૪ : અગર કોઈ �ુ�બ
એણે �ુસ્ ક�ુ્ર ક� ન�હ, તો �ટલી નમાઝો એ અરસામાં
પડ� � ૂ�ો હોય એ સહ�હ ગણાશે, પણ એ પછ�ની
નમાઝો માટ� �ુસ્ કર� લે� ું પડશે; અને અગર નમાઝ
બાદ એણે વ�ને તોડનાર કોઈ બાબત કર� હોય, તો વ�
કર�ું પણ જ�ર� છે ; અને જો વખત બાક� હોય તો
એહતીયાતે વા�જબની �એ � નમાઝ એ પઢ� � ૂ�ો હોય
તે ફર�થી અદા કર� .
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મસઅલો ૩૯પ : અગર કોઈ શખ્ ઉપર અનેક
�ુસ્લ વા�જબ થયા હોય, તો એ તમામની િનય્યતથ એક
જ �ુસ્ ઉતાર� લેશે તો કાફ� ગણાશે, બલ્ક દ� ખીતી ર�તે
એક જ �ુસ્લન િનય્ય કર�ને �ુસ્ કર� , તો બાક�નાં
�ુસ્લ વતી એક જ �ુસ્ કાફ� છે .

મસઅલો ૩૯૬ : અગર કોઈ શખ્સન શર�ર
ઉપર �ુરઆનની આયત અથવા અલ્લાહના પાક નામો
લખેલાં હોય, અને એ વ� અથવા �ુસ્લ તરતીબી કરવા
માગે,તો તેના માટ� જ�ર� છે ક� પાણી એવી ર�તે ર� ડ� ક�
તેન હાથો એ લખાણને ન અડ�. વ� કરતી વખતે
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�ુરઆનની આયત બલ્ક� એહતીયાતે વા�જબની �એ
અલ્લાહ તઆલાના નામોનો પણ આજ �ુકમ છ.

મસઅલો ૩૯૭ : � શખ્સ જનાબત�ુ ં �ુસ્
ઉતા�ુર હોય, તેણે નમાઝ માટ� વ� ન કર�ું જોઈએ; બલ્ક
�ુસ્લ ઈસ્તેહાઝ િસવાય બાક�ના વા�જબ

�ુસ્લ અને

મસઅલા નં. ૬પ૧માં આલેખાયેલા �ુસ્તહ �ુસ્લ બાદ
પણ નમાઝ માટ� વ�ની જ�રત નથી, જો ક� એ �ુસ્લ
માટ� એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� વ� પણ કર� .
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�ીઓના માિસક િવષેના
મસઅલાઓ

ઈ�સ્તહાઝા:
ઓરતોને �ટલી પ્રકાર રક્તસ્ ( શર�રમાંથી
� ૂન પડ�ુ)ં થાય છે , તેમાંથી એક ઇ�સ્તહાઝ છે . � ઓરત
ઈ�સ્તહાઝામા હોય, તેને “�ુસ્તહાઝ” કહ� છે .

મસઅલો

૩૯૮ :

સામાન્

સંજોગોમાં

ઈ�સ્તહાઝા�ુ � ૂન રં ગે પી�ં અને ઠં�ું હોય છે ; અને કોઈ
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પણ �તના જોશ ક� બળતરા િવના વહ� છે અને ઘટ પણ
હો� ું નથી, પણ અ�ુક સંજોગોમાં �ુમ્ક� છે ક� એ કા�ં ક�
લાલ હોય, અને બાક�ની િનશાનીઓ પણ ધરાવ�ું હોય.

મસઅલો ૩૯૯ : ઈ�સ્તહાઝાન ત્ પ્રકા છે :
(૧) કલીલા, (ર) �ુતવસ્સેત, (૩) કસીરા.
ઓરતો પોતાની શરમગાહ ઉપર � પાટો ક� �
� ૂક� છે , તે અગર � ૂનથી ફકત ઉપરના �હસ્સામા ભી�ુ ં
થાય, એ આખાય � વગેર� તરબોળ ન કર� તો એ
ઇ�સ્તહાઝ કલીલા ગણાશે.
અને અગર � ૂન �ના �દરના ભાગ �ુધી ઊતર� ,
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ચાહ� તે એક જ � ૂણામાંહોય, પણ � ઉપર બાંધવામાં
આવેલા પાટા �ુધી ન પહ�ચે, તો એ ઈ�સ્તહાઝ
�ુતવસ્સેત કહ�વાશે. અને જો � સાથે પાટા ઉપર પણ
� ૂન પહ�ચી �ય, તો ઈ�સ્તહાઝ કસીરા ગણાશે.
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ઈ�સ્તહાઝાન એહકામ :
મસઅલો

૪૦૦ :

�

ઓરત

કલીલા

ઈ�સ્તહાઝામા હોય, તેણે દર� ક નમાઝ માટ� એક વ� કર�ું
જોઈએ, અને એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� �ને પાક કર�
અથવા બદલી નાખે; અને જો શરમગાહના �હ�ર ભાગો
�ુધી � ૂન પહ�ચ્�ુ હોય તો એને પણ પાણીથી ધોઈને પાક
કર� .

મસઅલો ૪૦૧ :

અગર ઓરત ઈ�સ્તહાઝ

�ુતવસ્સેતામા હોય, તો એહતીયાતે લા�ઝમ છે ક� પોતાની
નમાઝો માટ� દરરોજ એક �ુસ્ ઉતાર� , ત્યા બાદ ઉપર
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જણાવ્ય �ુજબ કલીલા ઈ�સ્તહાઝાન �ુકમ �ુજબ અમલ
કર� , એટલે ક� દર� ક નમાઝ માટ� વ� કર� , િવગેર� .
અગર કોઈ ઓરત નમાઝે �ુબ્ પહ�લાં અથવા
એજ સમયે �ુસ્તહાઝ �ુતવસ્સેત થાય, તો તે નમાઝે
�ુબ્ માટ� �ુસ્ કરશે; અને જો એ �ણ-જોઈને ક� � ૂલી
જવાથી નમાઝે �ુબ્ માટ� �ુસ્ ન કર� , તો પછ� ઝોહર,
અસરની નમાઝ માટ� �ુસ્ કર� , અને જો ત્યાર પણ �ુસ્
ન કર� , તો નમાઝે મગ�રબ, ઈશા પહ�લાં �ુસ્ કર�ું જ�ર�
છે , ચાહ� તે સમયે � ૂન આવી ર�ું હોય યા અટક� ગ�ું
હોય.
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મસઅલો ૪૦ર : ઈ�સ્તહાઝ કસીરાવાળ� ઓરત
માટ� :
(૧) એહતીયાતે વા�જબ છે ક� દર� ક નમાઝ પહ�લાં
� અને પાટો વગેર� બદલી નાખે યા પાણીથી તેને
પાક કર� .
(ર) લા�ઝમ છે ક� એક �ુસ્ નમાઝે �ુબ્ માટ�,
એક �ુસ્ નમાઝે ઝોહર અસર માટ� ; અને એક
�ુસ્ નમાઝે મગ�રબ ,ઈશા માટ� ઉતાર� ; અને
નમાઝે ઝોહર, અસર વચ્ચ ઢ�લ ન કર� .
અગર બે નમાઝો વચ્ચ ઢ�લ કરશે,તો પછ�
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નમાઝે અસર માટ� �ુ�ુ �ુસ્ કર�ું જોઈએ. એવી જ ર�તે
અગર નમાઝે મગ�રબ અને ઈશા વચ્ચ ઢ�લ કર� , તો
નમાઝે ઈશા માટ� અલગ �ુસ્ ઉતાર�ું પડશે, પરં � ુ આ
�ક
ુ મ એવા સંજોગમાં છે , જયાર� � ૂન ચા�ુ વહ�� ું હોય
અને �, પાટા �ુધી પહ�ચી ર�ું હોય.
પણ અગર � ૂનને �થી નીકળ�ને પાટા �ુધી
પહ�ચતા વાર લાગતી હોય, અને એ સમય દરમ્યા
ઓરત એક યા એકથી વ�ુ નમાઝ પડ� શકતી હોય, તો
અહવતે વા�જબની �એ જયાર� � ૂન �ને તરબોળ કર�ને
પાટા �ુધી પહ�ચે, ત્યાર તેને બદલી નાંખે અથવા
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પાણીથી પાક કર� ; અને પછ� �ુસ્ ઉતાર� .
દાખલા તર�ક� અગર એક ઓરત �ુસ્ ઉતાર�ને
ઝોહરની નમાઝ પડ�,અને નમાઝે અસર પહ�લાં અથવા તે
દરમ્યા એકદમ � ૂન �થી બહાર આવી પાટાને પણ
ભ�જવી નાખે, તો પછ� અસરની નમાઝ માટ� એક �ુસ્
ઉતાર�ું જોઈએ; પણ અગર બે નમાઝ વચ્ચ એટલી
મોહલત મળતી હોય ક� બે યા બેથી વ�ુ નમાઝ પડ� શક� ,
�મક� મગ�રબ અને ઈશા બંને નમાઝો � ૂરજોશથી � ૂન
વહ� એ પહ�લાં અદા કર� શક�, તો પછ� લા�ઝમ નથી ક�
નમાઝો માટ� �ુસ્ કર� .
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ઉપરોકત સવ� સંજોગોમાં ઈ�સ્તહાઝ કસીરાના
�ુસ્ પછ� વ�ની જ�રત હોતી નથી.

મસઅલો ૪૦૩ : અગર નમાઝના સમય પહ�લાં
ઈ�સ્તહાઝા�ુ � ૂન દ� ખાય, અને તેના માટ� વ� ક� �ુસ્
ક�ુ્ર ન હોય, તો નમાઝ માટ� �ુસ્ અથવા વ� બ�વી
લાવ�ું જ�ર� થશે. અગરચે એ સમય ઈ�સ્તહાઝા�ુ � ૂન
આવ�ું બંધ થઈ ગ�ું હોય.

મમસઅલો

૪૦૪ :

�

ઓરત

�ુસ્તહાઝ

�ુતવસ્સેત હોય, તેના માટ� � વ� અને �ુસ્લન �ુકમ
છે , તેમાં એહતીયાતે લા�ઝમ એ છે ક� પહ�લાં �ુસ્ કર�

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 393

અને તે બાદ વ� કર� .
પણ � ઓરત �ુસ્તહાઝ કસીરા હોય, તે અગર
વ� કરવા ઈચ્છ, તો �ુસ્લથ પહ�લાં વ� કર� લ્ય.

મસઅલો ૪૦પ : અગર કોઈ �ી ઇ�સ્તહાઝ
કલીલામાં હોય, પણ નમાઝે �ુબ્ બાદ �ુતવસ્સેત થઈ
�ય, તો તેને ઝોહર અને અસર માટ� એક �ુસ્ કર�ું
પડશે. એવી જ ર�તે અગર એ ઝોહર અને અસર બાદ
�ુતવસ્સેત થાય તો મગ�રબ, ઈશાની નમાઝ માટ� �ુસ્
કરશે.

મસઅલો ૪૦૬ :

અગર �ુસ્તહાઝ કલીલા

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 394

અથવા �ુતવસ્સેત નમાઝે �ુબ્ બાદ કસીરા થઈ �ય,
અને એ જ હાલત ઉપર બાક� રહ�, તો મસઅલા નં.
૪૦રમાં જણાવેલ ર�ત �ુજબ ઝોહર અને અસર, મગ�રબ
અને ઈશાની નમાઝો માટ� એહતીયાત કર� .

મસઅલો ૪૦૭ : મસઅલા નં. ૪૦રમાં જણાવ્ય
પ્રમા � સંજોગમાં �ુસ્તહાઝ કસીરા માટ� લા�ઝમ છે ક�
�ુસ્ અને નમાઝ વચ્ચ સમય�ુ ં �તર ન હોય, અગર
કોઈ �ી નમાઝના સમય પહ�લાં �ુસ્ કર� લ્ય, અને તેના
કારણે નમાઝ અને �ુસ્ વચ્ચ સમય�ુ ં �તર થઈ �ય,
તો એ �ુસ્ નમાઝ માટ� ફાયદા�પ ન�હ થાય; ને
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�ુસ્તહાઝાન નમાઝ માટ� ફર�થી �ુસ્ ઉતાર�ું પડશે. આ
�ક
ુ મ �ુસ્તહાઝ �ુતવસ્સેતાન પણ લા�ુ પડશે.

મસઅલો ૪૦૮ :
�ુતવસ્સેતાન રોજની વા�જબ

�ુસ્તહાઝ

કલીલા

અને

નમાઝો પઢવી હોય, તો

તેના �ુ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� � ૂક� હોય તેને
જમાઅતની સાથે ફર� પડવા માંગતી હોય, તો પછ�
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ઈ�સ્તહાઝાન જણાવેલા તમામ �ુકમો �ુજબ અમલ કરવો
પડશે.
પરં � ુ નમાઝે એહતીયાત માટ� ક� � ૂલાઈ ગયેલા
િસજદા ક� તશહ�દ
ુ ની કઝા માટ� , અગર એ નમાઝ બાદ
તરત જ બ�વી લાવવામાં આવે, તો ઈ�સ્તહાઝાન �ુકમ
બ�વી લાવવા જ�ર� નથી. િસજદએ સહવ બ�વી
લાવવા માટ� કોઈ પણ સંજોગે ઈ�સ્તહાઝ �ુકમો લા�ુ
થતા નથી.

મસઅલો ૪૦૯ : જયાર� �ુસ્તહાઝાન � ૂન બંધ
થઈ

�ય,

ત્યા

બાદ ફકત

પ્ર

નમાઝ

માટ�
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ઈ�સ્તહાઝાન �ુકમ પ્રમા વતર્�ુ પડશે. તે પછ�ની
નમાઝો માટ� લા�ઝમ નથી.

મસઅલો ૪૧૦ : અગર કોઈ �ી ન�� ન કર�
શક� ક� તેને � ઈ�સ્તહાઝા�ુ � ૂન વહ� છે તે �ા પ્રકાર�
છે , તો જયાર� નમાઝ પઢવા માગે ત્યાર એહતીયાતની
�એ એવી તપાસ કર� ક� થો�ુક
ં � પોતાની શરમગાહમાં
દાખલ કર� ; અને થોડ�ક વાર બાદ � બહાર લઈ આવી
ન�� કર� ક� ત્ પ્રકારોમાં �ા પ્રકાર� છે , અને એ
ન�� થયા બાદ શર�અતે તે માટ� � �ુકમ આપેલ છે તે
પ્રમા અમલ કર� ; પણ અગર એને ખાત્ હોય ક�
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નમાઝનો

વખત

દાખલ

થશે

ત્યા

�ુધીમાં

તેના

ઈ�સ્તહાઝાન પ�ર�સ્થિતમા કોઈ ફ�રફાર ન�હ થાય, તો
નમાઝનો વખત દાખલ એથી પહ�લાં પણ પોતાની તપાસ
કર� શક� છે .

મસઅલો ૪૧૧ : અગર કોઈ �ુસ્તહાઝ � ૂર�
તપાસ કયાર્ િવના નમાઝ શ� કર� લ્ય, તો અગર
�ુરબતનની િનય્યતથ તેમ ક�ુ્ર હોય, અને તેની � હાલત
હોય તે જ �ુજબ અમલ થયો હોય, �મ ક� કલીલાના
�ુકમ �ુજબ અમલ �� હોય, અને

પોતે વાસ્તવમા

કલીલા જ હોય, તો તેની નમાઝ સહ�હ છે .
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પણ અગર �ુરબતનની િનય્યતથ ન હોય,અથવા
વાસ્તવમા એની � હાલત હોય તે �ુજબ અમલ ન થયો
હોય, �મક� એ �ુતવસ્સેત હોય, પણ એણે કલીલાના
�ક
ુ મ પ્રમા વતાર્ �� હોય તો એની નમાઝ બાિતલ છે .

મસઅલો ૪૧ર : અગર કોઈ �ી ન�� ન કર�
શકતી હોય ક� પોતે �ા પ્રકાર �ુસ્તહાઝ છે , તો �ટ�ું
િનિ�ત છે , તે પ્રમા અમલ કર� . દાખલા તર�ક� અગર એ
ન �ણતી હોય ક� પોતે �ુતવસ્સેત છે ક� કલીલા, તો એ
સંજોગમાં કલીલાના �ુકમ પ્રમા અમલ કર� ; અને અગર
ન �ણતી હોય ક� પોતે �ુતવસ્સેત છે યા કસીરા, તો

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 400

�ુતવસ્સેતાન �ુકમ પ્રમા અમલ કર� .
અલબ�, અગર એને ખાત્ હોય ક� પહ�લાં એ
કઈ �તની �ુસ્તહાઝ હતી, તો પછ� એજ પ્રમા અમલ
બ�વી લાવે.

મસઅલો ૪૧૩ :

અગર ઈ�સ્તહાઝા�ુ � ૂન

શ�આતમાં માત �દર જ હોય, અને બહાર ન આવ્�ુ
હોય, તો એ �ીએ � વ� ક� �ુસ્ કર� લી�ું હોય તે
બાિતલ ન�હ થાય, પણ અગર બહાર વહ�વા માંડ�, ચાહ�
ગમે તેટ�ું થો�ું હોય, વ� અને �ુસ્લન બાિતલ કરશે.

મસઅલો ૪૧૪ : �ુસ્તહાઝ �ી અગર નમાઝ
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બાદ પોતાની તપાસ કર� , અને તેને � ૂન ન જણાય, તો
અગરચે એને ખાત્ હોય ક� � ૂન ફર�થી ચા�ુ થશે, તો
પણ કર� લીધેલ વ�થી બી� નમાઝ પડ� શકશે.

મસઅલો ૪૧પ : અગર �ુસ્તહાઝાન ખાત્ હોય
ક�

જયારથી

વ�

અથવા

�ુસ્

શ� ક�ુ્ર

ત્યારથ

ઈ�સ્તહાઝા�ુ � ૂન �ર� થ�ું નથી, અને �દરના ભાગમાં
પણ � ૂન નથી, તો �ટલા સમય �ુધી એને ખાત્ હોય ક�
તે પાક રહ�શે, તેટલા સમય �ુધી નમાઝ પઢવા માટ� ઢ�લ
કર� શક� છે .

મસઅલો ૪૧૬ : અગર �ુસ્તહાઝાન યક�ન હોય
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ક� નમાઝ કઝા થશે, એથી પહ�લાં એ તદ્ પાક થઈ જશે,
અથવા એટલો સમય અવશ્ મળશે ક� � દરમ્યા � ૂન
દ� ખા� ું બંધ

થશે,

તો

એવા

સંજોગમાં

એહતીયાતે

લા�ઝમની �એ જ�ર� છે ક� સબર કર� ; અને નમાઝને
પાક�ઝગીની હાલતમાં પઢ�.

મસઅલો ૪૧૭ : અગર વ� અને �ુસ્ કયાર્
બાદ � ૂન બહાર દ� ખા�ું બંધ થઈ ગ�ું હોય, અને
�ુસ્તહાઝ �ણતી હોય ક� નમાઝ માટ� ઢ�લ કરશે, તો
ઓછામાં ઓ�ં વ�, �ુસ્ અને નમાઝનો �ટલો સમય
તદ્ પાક�ઝગીની હાલતમાં થઈ શકશે, તો એવા
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સંજોગમાં એહતીયાતે લા�ઝમ છે ક� નમાઝ માટ� ઢ�લ કર� ;
અને જયાર� તદ્ પાક થઈ �ય, ત્યાર ફર�થી વ�, �ુસ્
બ�વી લાવીને નમાઝ અદા કર� .
પણ � ૂન જયાર� બહાર દ� ખા�ું બંધ થ�ું હોય,
ત્યાર નમાઝ માટ� વખત તંગ હોય, તો લા�ઝમ નથી ક�
ફર� વ� અને �ુસ્ કર� , બલ્ક � વ� અને �ુસ્ કર�
� ૂક� હોય, એનાથી જ નમાઝ પઢ� શકશે.

મસઅલો ૪૧૮ : જયાર� �ુસ્તહાઝ કસીરા તદ્
પાક થઈ �ય, ને એને ખાત્ હોય ક� જયારથી બી�
નમાઝ માટ� એણે �ુસ્ શ� ક�ુ્ર હ� ું ત્યારથ જ � ૂન
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આવવા�ુ ં બંધ થઈ ગ�ું હ�,ું તો એવા સંજોગમાં બી�
વાર �ુસ્લન જ�રત ન�હ રહ�, પણ એ િસવાયના
સંજોગમાં ફર� એક વાર �ુસ્ કર�ું જોઈએ, જો ક� આ
�ક
ુ મ એહતેયાતને આધાર� છે .
અલબ�, �ુસ્તહાઝ �ુતવસ્સેત માટ� જ�ર� નથી
ક� તન પાક થયા બાદ �ુસ્ ઉતાર� .

મસઅલો ૪૧૯ : �ુસ્તહાઝ કલીલા માટ� વ�
કયાર્ બાદ, �ુતવસ્સેત માટ� �ુસ્ અને વ� બાદ, અને
કસીરા માટ� �ુસ્ બાદ તરત જ નમાઝ અદા કર� , િસવાય
એ બે સંજોગોમાં ક� � પ્રત મસઅલા નં. ૪૦૩ અને
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૪૧૫માં ઈશારો થઈ � ૂ�ો છે .
પરં � ુ નમાઝ પહ�લાં અઝાન અને ઈકામહ દ� વામાં
કોઈ વાંધો નથી, એવી જ ર�તે નમાઝમાં �ુસ્તહ કાય�,
�મ ક� �ુ� ૂત વગેર� બ�વી લાવી શક� છે .

મસઅલો ૪ર૦ :

અગર �ુસ્તહાઝ �ી માટ�

વા�જબ હોય ક� વ� યા �ુસ્ અને નમાઝ વચ્ચ ઢ�લ ન
કર� , પણ એ �ુકમ �ુજબ એ ન વત�, તો તેના માટ� જ�ર�
છે ક� ફર�થી વ� યા �ુસ્ કર� તરત જ વગર ઢ�લે
નમાઝ અદા કર� .

મસઅલો ૪ર૧ : અગર ઈ�સ્તહાઝા�ુ � ૂન ચા�ું
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હોય, અને જરાક વાર માટ� પણ અટક� ું ન હોય, તો
અગર �ુકસાનકારક ન હોય, તો �ુસ્ ઉતાયાર બાદ � ૂનને
બહાર આવ�ું રોક�ું જોઈએ; અને અગર તે માટ� પણ
પ્રય ન કર� અને નમાઝમાં � ૂન બહાર વહ� તો ફર�વાર
નમાઝ પઢવી જોઈએ; અને એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક�
ફર�વાર �ુસ્ કર� .

મસઅલો ૪રર : અગર �ુસ્ દરમ્યા � ૂન ન
અટક� તો �ુસ્ સહ�હ છે , પણ જો �ુસ્ દરમ્યા
ઈ�સ્તહાઝ �ુતવસ્સેતા વધીન
લા�ઝમ છે ક� �ુસ્ ફર�થી કર� .

કસીરા થઈ �ય, તો
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મસઅલો ૪ર૩ :

એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક�

ઈ�સ્તહાઝાવાળ �ી રોઝા દરમ્યા બની શક� તેટલા
સમય માટ� � ૂનને બહાર આવતાં અટકાવે.

મસઅલો ૪ર૪ : મશ�રૂ એ છે ક� �ુસ્તહાઝ
કસીરાનો રોઝો એ જ સંજોગમાં સહ�હ છે ક� એણે રોઝાના
�દવસની આગલી રાતના મગ�રબ , ઈશાની નમાઝો માટ�
�ુસ્ ઉતા�ુર હોય, અને �દવસની નમાઝો માટ� � �ુસ્
વા�જબ છે તે પણ ક�ુ્ર હોય, પરં � ુ ઘ�ું કર�ને સત્ એ છે
ક� �ુસ્ એ રોઝાના સહ�હ હોવા માટ� શરત�પ નથી; અને
એવી જ ર�તે �ુસ્તહાઝ �ુતવસ્સેતાન રોઝા માટ� પણ એ
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શરત લા�ુ નથી.

મસઅલો ૪રપ : અગર કોઈ �ી નમાઝે અસર
બાદ �ુસ્તહાઝ થાય, અને મગ�રબના સમય �ુધી �ુસ્
ન ઉતાર� , તો તેનો રોઝો સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૪ર૬ : અગર કોઈ ઓરત નમાઝ
પહ�લાં કલીલાથી વધીને �ુતવસ્સેત અથવા કસીરા થઈ
�ય, તો તેને �ુતવસ્સેત અથવા કસીરાના દશાર્વેલ
�ુકમ�ુ ં પાલન કર�ું જોઈએ. એવી જ ર�તે અગર
�ુતવસ્સેત વધીને કસીરાની હાલતમાં દાખલ થાય, તો
કસીરાના એહકામ �ુજબ અમલ કરશે. એટલે ક� અગર

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 409

�ુતવસ્સેત માટ� ના �ુકમ �ુજબ �ુસ્ કર� � ૂક� હોય, તો
પણ કસીરા તર�ક� ફર� �ુસ્ કરશે.

મસઅલો ૪ર૭ : અગર નમાઝ દરમ્યા કોઈ
ઓરત �ુતવસ્સેતામાંથ કસીરા થઈ �ય, તો નમાઝને
તોડ�ને ઈસ્તેહાઝ કસીરા માટ� �ુસ્ કરશે અને તે સાથે
બી� �ુકમો � છે તે બ�વી લાવીને એ નમાઝને ફર�
અદા કરશે. એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� �ુસ્ પહ�લાં વ�
કર� .
પરં � ુ જો �ુસ્ માટ� વખત ન હોય અને નમાઝ
કઝા થઈ જવાનો સંભવ હોય તો તયમ્�ુ કર� , અને જો
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તયમ્�ુમ માટ� પણ સમય બાક� ન હોય તો એહતીયાતે
�ુસ્તહબની �એ એજ નમાઝ �ૂ�ું કર, પણ

લા�ઝમ છે ક�

તે બાદ નમાઝની કઝા આપે.
એવી
કલીલામાંથી

જ

ર�તે

અગર

�ુતવસ્સેત

અથવા

નમાઝ

દરમ્યા

કસીરાની

હાલતમાં

દાખલ થાય, તો નમાઝને તોડ�ને �ુતવસ્સેત અને
કસીરાના �ુકમો ઉપર પણ અમલ કર� , અને દશાર્વેલા
બી�ં કાય� બ�વી લાવે.

મસઅલો ૪ર૮ : અગર નમાઝ દરમ્યા � ૂન
બંધ થઈ �ય, અને �ુસ્તહાઝાન � ૂર� �ણ ન હોય ક�
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�દરથી પણ � ૂન બંધ થઈ ગ�ું છે ક� ન�હ, તો જો નમાઝ
� ૂર� કયાર્ બાદ �ણ થાય ક� � ૂન તદ્ બંધ થઈ ગ�ું
હ�ુ,ં અને નમાઝ માટ�

હ� સમય બાક� હોય ક�

પાક�ઝગીની હાલતમાં ફર�થી નમાઝ પડ� શક� , તો
એહતીયાતે લા�ઝમ છે ક� તેને � �ુકમ લા�ુ પડતો હોય
તે �ુજબ વ� યા �ુસ્ કર� ફર�થી નમાઝ પડ�.

મસઅલો ૪ર૯ :

અગર કોઈ �ી કસીરાની

હાલતથી ઘટ�ને �ુતવસ્સેત થઈ �ય, તો પહ�લી નમાઝ
માટ� કસીરા �ુજબ અમલ કરશે; અને તે પછ�ની નમાઝો
માટ� �ુતવસ્સેત �ુજબ અમલ કરશે.
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દાખલા તર�ક� અગર કોઈ �ી ઝોહરની નમાઝ પહ�લાં
�ુતવસ્સેત થાય, તો નમાઝે ઝોહર માટ� �ુસ્ કરશે; અને
નમાઝે અસર, મગ�રબ તથા ઈશા માટ� માત વ� કરશે.
પણ અગર એ નમાઝે ઝોહર માટ� �ુસ્ ન કર� ,
અને એની પાસે ફકત નમાઝે અસર પડવા જટલો સમય
રહ� ગયો હોય, તો નમાઝે અસર માટ� �ુસ્ કરશે; અને
નમાઝે અસર માટ� �ુસ્ ન કર� , તો નમાઝે મગ�રબ માટ�
�ુસ્ કર�ું જોઈએ; અને જો એ પણ ન કર� અને ફકત
નમાઝે ઈશા પડવા �ટલો સમય બાક� હોય, તો નમાઝે
ઈશા માટ� �ુસ્ કર�ું જ�ર� છે .
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મસઅલો ૪૩૦ : અગર દર� ક નમાઝ પહ�લાં
�ુસ્તહાઝ કસીરા�ુ ં � ૂન બંધ પડ� જ� ું હોય, અને ત્યા
બાદ ફર�થી �ર� થ� ું હોય, તો દર� ક નમાઝ માટ� એક
�ુસ્ બ�વી લાવ�ું જ�ર� થશે.

મસઅલો ૪૩૧ :

અગર ઈ�સ્તહાઝ કસીરા

ઘટ�ને કલીલા થઈ �ય, તો પહ�લી નમાઝ માટ� કસીરાના
�ુકમ પ્રમા અમલ કર� , અને ત્યા બાદની નમાઝો માટ�
કલીલા �ુજબ અમલ કર� . એજ પ્રમા જો �ુતવસ્સેત
કલીલા થાય, તો પહ�લી નમાઝ માટ� �ુતવસ્સેતાન
એહકામ �ુજબ અમલ કરશે અને ત્યા બાદની નમાઝો
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માટ� કલીલાના �ુકમો બ�વી લાવશે.

મસઅલો ૪૩ર : અગર �ુસ્તહાઝ કોઈપણ એક
દશાર્વેલ વા�જબ �ક
ુ મ પ્રમા અમલ ન કર� , તો એની
નમાઝ બાિતલ ગણાશે.

મસઅલો ૪૩૩ :

�ુસ્તહાઝ કલીલા અથવા

�ુતવસ્સેત નમાઝ િસવાય કોઈ બી� એવા કાય� બ�વી
લાવવા માગે �માં વ�ની શરત છે , �મક� શર�રના કોઈ
ભાગ વડ� �ુરઆને મ�દના અક્ષરો અડવા માગે તો જો
એ કાયર નમાઝ પડયા પછ� કરવા ધાર� , તો ફર�થી વ�
કરશે, નમાઝ માટ� કર� લ વ� કાફ� ન�હ ગણાય.
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મસઅલો ૪૩૪ : � �ુસ્તહાઝ �ી પોતા ઉપર
વા�જબ થયેલા �ુસ્લ ઉતાર� � ૂક� હોય, તે મ�સ્જદમા
દાખલ થઈ શક� છે , તેમાં રોકાઈ પણ શક� છે , અને તેના
માટ� વા�જબ િસજદાવાળ� આયતો પડવી અને પોતાના
પિત સાથે �તીય સમાંગમ હલાલ છે , અગરચે બાક�ના
કાય�, �મક� નમાઝ માટ� �, પાટા વગેર� બદલાવ�ું જ�ર�
હોય છે , એ કાય�નો ��મ આપેલ ન હોય, ઉપરોકત
કાય� �ુસ્ ઉતાયાર િવના પણ �ઈઝ હોય તે બઈદ નથી,
પરં � ુ એહતીયાત છે ક� તરક કર� .

મસઅલો ૪૩પ :

અગર

કોઈ

કસીરા

ક�
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�ુતવસ્સેત

�ી

નમાઝના

સમય

પહ�લાં વા�જબ

િસજદાવાળ� આયત પડવા માગે, અથવા મ�સ્જદમા
દાખલ થવા ઈચ્છ, તો એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� પહ�લાં
�ુસ્ કર� , એ જ �ક
ુ મ પોતાના પિત સાથે �તીય
સમાંગમને લા�ુ પડશે.

મસઅલો ૪૩૬ : ઈ�સ્તહાઝાવાળ ઓરત માટ�
નમાઝે આયાત પણ વા�જબ

છે ; અને રોજની વા�જબ

નમાઝો માટ� � �ુકમો છે , તે નમાઝે આયાત માટ� પણ
લા�ુ પડશે.

મસઅલો

૪૩૭ :

અગર

રોજની વા�જબ
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નમાઝોના સમય દરમ્યા નમાઝે આગાત �ુસ્તહાઝ
ઉપર વા�જબ થાય, અને અગર તે રોજની નમાઝ બાદ
તરત જ નમાઝે આયાત બ�વી લાવવા માગે, તો પણ
બંને ને એક જ વ�અને �ુસ્લથ અદા ન�હ કર� શક�.

મસઅલો ૪૩૮ : અગર �ુસ્તહાઝ 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 લાવેલા
�ુકમો કઝા નમાઝો પડવા માટ� કાફ� ન�હ ગણાય.

મસઅલો ૪૩૯ : અગર કોઈ �ીને �ણ હોય ક�
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� � ૂન આવી ર�ું છે તે કોઈ જખમ�ુ ં � ૂન નથી, પણ એ
ન�� ન કર� શકતી હોય ક� એ � ૂન ઇસ્તેહાઝ છે , હયઝ
છે ક� િનફાસ છે , તો અગર તેમાં શર�અતમાં જણાવવામાં
આવેલી િનશાનીઓ ન હોય, તો તેને ઈ�સ્તહાઝ ગણીને
અમલ કરશે. એવી જ ર�તે અગર શક કર� ક� એ � ૂન
ઈ�સ્તહાઝ છે ક� ન�હ, તો અગર ઈ�સ્તહાઝ િસવાય બી�
પ્રકાર

� ૂનની

તેમાં

િનશાનીઓ ન

દ� ખાય,

તો

એહતીયાતે વા�જબની �એ ઈ�સ્તહાઝ ના �ુકમ �ુજબ
અમલ કરશે.
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હયઝ :
હયઝ એ � ૂનને કહ�વાય છે ક� � ઓરતોને દર
મ�હને અ�ુક �દવસો માટ� દ� ખાય છે ; અને હયઝવાળ�
�ીને “હાઈઝ” કહ� છે .

મસઅલો

૪૪૦ :

હયઝ�ુ ં

� ૂન

સામાન્

સંજોગમાં ઘટ, ગરમ અને રં ગે કાળાશ ક� લાલાશ ઉપર
હોય છે ; અને તે દબાણ તથા સહ�જ બળતરા સાથે વહ� છે .

મસઅલો ૪૪૧ : સા�ઠ વષર્ન ઉમર � ૂર� થયા
બાદ અગર કોઈ ઓરત � ૂન �ુએ તો તે “હયઝ” નથી.
અને અગર કોઈ ગયર સૈયદ ઓરત પચાસ વષર
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� ૂરાં થયા બાદ એવા પ્રકાર� � ૂન �ુએ ક� અગર પચાસ
વષર � ૂરાં થવા પહ�લા જો�ું હોત, તો તેને અવશ્ હયઝ
ગણતે, તો તેના માટ� એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� �ુસ્તહાઝ
ર�તે અમલ બ�વી લાવે; અને � વસ્�ુ હાઈઝ �ીને
હરામ છે તે તરક કર� .

મસઅલો ૪૪ર : અગર કોઈ બાળા નવ વષર
�ુરાં થયા પહ�લાં � ૂન �ુએ તો એ હયઝ નથી.

મસઅલો ૪૪૩ : હમલવાળ� ઓરત અને �ૂ ધ
પીવરાવતી �ી માટ� હાઇઝ થ�ું �ુમ્ક� છે , અને તેમાં
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 � ૂન �ુએ ક� �માં હયઝની
િનશાનીઓ મો�ૂદ હોય, તો લા�ઝમ છે ક� એહતીયાતની
�એ �ુસ્તહાઝાન એહકામ �ુજબ અમલ કર� , અને હાઈઝ
માટ� � બાબતો તરક કરવાની છે તેનો ત્યા કર� .

મસઅલો ૪૪૪ : અગર કોઈ બાળાને �ણ ન
હોય ક� તેના નવ વષર � ૂરાં થયાં છે ક� ન�હ, અને અગર
એ એવા પ્રકાર� � ૂન �ુએ ક� �માં હયઝની િનશાનીઓ ન
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હોય, તો એને હયઝ ન�હ ગણે, અને અગર હયઝની
િનશાનીઓ મો�ૂદ હોય, તો પણ એને હયઝ ગણવામાં
ઈશ્કા છે , પણ અગર એને ઈ�ત્મના થઈ �ય છે ક� એ
� ૂન હયઝ જ છે , તો તેને હયઝ ગણશે; અને સાથે સાથે
યક�ન કરશે ક� એના નવ વષર � ૂરા થઈ ગયાં છે .

મસઅલો ૪૪પ : અગર કોઈ �ીને શક હોય ક�
તેના સા�ઠ વષર � ૂરાં થયાં છે ક� ન�હ, અને � � ૂન �ુએ
તે માટ� ન�� ન કર� શક� ક� હયઝ છે ક� ન�હ, તો એવા
સંજોગમાં સા�ઠ વષર � ૂરાં થયા નથી એમ ગણાશે.

મસઅલો ૪૪૬ : હયઝની �ુદ્ ત્ �દવસથી
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ઓછ� ક� દસ �દવસથી વ�ુ હોતી નથી; અને અગર ત્
�દવસથી જરા પણ ઓછા સમય માટ� � ૂન �ુએ, તો તેને
હયઝ ન�હ ગણે.

મસઅલો ૪૪૭ :

હયઝના શ�આતના ત્

�દવસોમાં દરરોજ � ૂન�ુ ં દ� ખા�ું જ�ર� છે . અગર દાખલા
તર�ક� બે �દવસ �ુધી � ૂન દ� ખાય, અને વચ્ચ એક �દવસ
બંધ થઈ ગયા પછ� ફર� એક �દવસ � ૂન શ� થાય તો એ
હયઝ નથી.

મસઅલો ૪૪૮ : હયઝની શ�આતમાં જ�ર� છે
ક� � ૂન વહ�ને બહાર આવે, પણ એ જ�ર� નથી ક� ત્રણ

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 424

�દવસ � ૂન બહાર દ� ખાય, અગર �દરના ભાગમાં � ૂન
હોય તો એ કાફ� છે ; અને અગર ત્ �દવસ દરિમયાન
અ�ુક પળો માટ� � ૂન બંધ થાય, �મ ઘણી �ીઓની
આદત છે , તો એ પણ હયઝ છે .

મસઅલો ૪૪૯ :

એ જ�ર� નથી ક� પહ�લી

રાતના અને ચોથી રાતના પણ � ૂન દ� ખાય. અલબ�,
બી� અને ત્ર રાતના � ૂન બંધ થ�ું ન હો�ું જોઈએ;
તો અગર પહ�લાં �દવસની સવારથી લઈ ત્ર �દવસની
મગ�રબ �ુધી એકધા� � ૂન બંધ થયા િવના �ર� રહ� તો
એ હયઝ છે , એવી જ ર�તે અગર પહ�લા �દવસે
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અધવચ્ચેથ � ૂન શ� થાય, અને ચોથે �દવસે એ જ સમયે
બંધ થાય તો હયઝનો �ક
ુ મ લા�ુ પડશે.

મસઅલો ૪પ૦ : અગર કોઈ ઓરત ત્ �દવસ
�ુધી લાગલાગટ � ૂન �ુએ અને પછ� પાક થઈ �ય,
અને ફર� અ�ુક �દવસો માટ� � ૂન �ુએ, અને જો � ૂનના
�દવસો અને પાક�ઝગીના �દવસો �ુલ મળ�ને દસ
�દવસથી વધાર� ન થતા હોય, તો � �દવસોમાં � ૂન જો�ું
હોય એ �દવસો હયઝના ગણાશે; પણ એહતીયાતે
વા�જબની �એ વચ્ચ � પાક �દવસો હતા તેમાં હયઝ
વગરની �ીઓ માટ� � કાય� વા�જબ છે તે બ�વી લાવે,
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અને સાથે હાઈઝ માટ� � બાબતો હરામ છે તેને તરક કર� .

મસઅલો ૪પ૧ : અગર કોઈ �ી ત્ �દવસથી
વ�ુ પણ દસ �દવસથી ઓછ� �ુદ્ માટ� � ૂન �ુએ, અને
ન�� ન કર� શક� ક� એ � ૂન જખમ ક� � ૂમડા વગેર� � ુ ં છે
યા હયઝ�ુ,ં તો એને હયઝ કરાર ન�હ દયે.

મસઅલો ૪પર : અગર કોઈ ઓરત ન�� ન
કર� શક� ક� � �ુન જણા�ું છે તે જખમ�ુ ં છે યા હયઝ�ુ,ં
તો તેના માટ� જ�ર� છે ક� પોતાની ઈબાદતો બ�વી લાવે,
િસવાય ક� તેની આગલી હાલત હયઝની રહ� હોય.

મસઅલો ૪પ૩ : અગર કોઈ �ીને શક �ય ક�
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� ૂન આવ્�ુ છે તે હયઝ છે યા ઈ�સ્તહાઝ, તો અગર તેમાં
હયઝની શરતો મો�ૂદ હોય તો એને હયઝ ગણશે.

મસઅલો ૪પ૪ : અગર કોઈ �ીને �ણ ન
થાય ક� � � ૂન જણા�ું છે તે હયઝ�ુ ં છે ક� કૌમાયર્ન કારણે
છે , તો એવા સંજોગમાં એવી ર�તે તપાસ કર� ક� થો�ુક
ં �
પોતાની શરમગાહમાં � ૂક� ; અગર થોડ�ક વાર પછ� એ�ું
દ� ખાય ક� �ની ચાર� કોર � ૂન લાગે� ું છે , તો એનો સંબધ
ં
કૌમાયર સાથે છે , અને અગર બધા �ને તરબોળ કર� તો
હયઝ છે .

મસઅલો ૪પપ :

અગર કોઈ ઓરત ત્
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�દવસથી ઓછ� �ુદ્ માટ� � ૂન �ુએ, અને પાક થઈ
�ય; અને ત્યા પછ� ત્ �દવસ �ુધી લાગલાગટ � ૂન
�ુએ, તો બી� વાર આવે� ું � ૂન હયઝ ગણાશે, અગરચે
પહ�લી વાર � � ૂન જણા�ું હ� ું તે આદતના �દવસોમાં
આવે� ું હોય.
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હાઈઝ (હયઝવાળ� �ી માટ� )ના એહકામ :
મસઅલો ૪પ૬ : હાઈઝ ( હયઝવાળ�) �ી માટ�
અ�ુક બાબતો હરામ છે :
(૧) નમાઝની �મ � � ઈબાદતો માટ� વ�
અથવા �ુસ્ અથવા તયમ્�ુમન શરત હોય તે
સવ� હરામ છે . અલબ�, � ઈબાદતો માટ� વ�,
�ુસ્,

તયમ્�ુ

જ�ર�

નથી,

�મક�

નમાઝે

મય્ય, તે ઈબાદત બ�વી લાવી શક� છે .
ુ માટ� હરામ છે , �નો
(ર) �ટલી બાબતો �ુ�બ
�ઝક્જનાબતના પ્રકરણમ થઈ � ૂ�ો છે એ સવ�
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બાબતો હાઈઝ માટ� પણ હરામ છે .
(૩) �તીય સમાંગમમાં યોિન પ્રવ મરદ તેમજ
ઓરત, બંને માટ� હરામ છે , અગરચે એ ખત્નના
ભાગ �ુધીનો જ હોય, અને વીયર પણ સ્ખ�લ ન
થાય; બલ્ક એહતીયાતે વા�જબની �એ ખત્ન ની
જગ્યાથ

ઓછો

ભાગ

પણ

પ્રવ

ન

કર� .

એહતીયાત છે ક� પોતાની �ી સાથે પાછલી
શરમગાહમાં �તીય સમાંગમ ન કર� , ચાહ� એ
હયઝની હાલતમાં હોય ક� ન હોય.

મસઅલો ૪પ૭ : � �દવસોમાં ઓરતને યક�ન
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ન હોય ક� હયઝની હાલતમાં છે ક� ન�હ, પરં � ુ શર�અતના
�ક
ુ મ �ુજબ એ �દવસો હયઝના કરાર થયા હોય, તો તે
�દવસોમાં પણ �તીય સમાંગમ �ઈઝ નથી; તો જયાર�
કોઈ ઓરત દસ �દવસથી વ�ુ � ૂન �ુએ, અને હવે પછ�
સમ�વવામાં આવશે તે �ુજબ એમાંથી પોતાની ચા�ુ
આદતના �દવસોને હયઝના �દવસો ગણાશે, ત્યાર એ
�દવસોમાં શવહર સાથે �તીય સમાંગમ હરામ છે .

મસઅલો ૪પ૮ : અગર કોઈ શખ્ પોતાની
પત્ન સાથે હયઝની હાલતમાં સંભોગ કર� , તો લા�ઝમ છે
ક� ઈ�સ્તગફા કર� ; અને એહતીયાતે �ુસ્તહબન �એ
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કફ્ફાર પણ આપે, �ની િવગત આગળ જતાં આવશે.

મસઅલો ૪પ૯ : સંભોગ અને �તીય સમાંગમ
િસવાય હયઝની હાલતમાં પોતાની �ી સાથે અન્ પ્રપ્રેમન કાય�, �મક� �ુબન,
ં
આ�લ�ગન વગેર� �ઈઝ છે .

મસઅલો ૪૬૦ : હયઝની હાલતમાં સંભોગ માટ�
� કફ્ફાર છે , તેની િવગત નીચે �ુજબ છે :
શ�આતના �દવસોમાં સંભોગ કય�

હોય તો

૩.૪પ૭ ગ્ર સોનાના િસ�ા.
વચગાળાના �દવસોમાં સંભોગ કય�
૧.૭ર૯ ગ્ર સોનાના િસ�ા.

હોય તો
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છે લ્લ �દવસોમાં સંભોગ કય� હોય તો ૦.૮૬પ
ગ્ર સોનાના િસ�ા.
દાખલા તર�ક� અગર એક ઓરતની આદત હોય
ક� ૬, �દવસ �ુધી હયઝની હાલતમાં રહ� છે , તો
શ�આતના પહ�લાં બે �દવસો ક� રાતોમાં તેની સાથે સંભોગ
કર� , તો ૩.૪પ૭ ગ્ર સોનાના િસ�ા, ત્ર �દવસે યા
રાતે, યા ચોથા �દવસ ક� રાતે સંભોગ કર� તો ૧. ર૯ ગ્ર
સોનાના િસ�ા, અને પાંચમા, છઠા �દવસે ક� રાતે સંભોગ
કર� તો ૦.૮૬પ ગ્ર સોનાના િસ�ા કફ્ફાર તર�ક�
આપશે.
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મસઅલો ૪૬૧ : અગર કોઈ શખ્ કફ્ફાર માટ�
સોનાના િસ�ા આપી શકતો ન હોય, તો તેની �ક�મત
આપે.
અને અગર �તીય સમાંગમ વેળા સોનાની
�ક�મત હતી તેમાં કફ્ફાર ફક�રને દ� તી વેળા � �ક�મત હોય
તેમાં તફાવત હોય, તો ફક�રને દ� તી વેળા �ટલી �ક�મત
હોય તે �ુજબ અદા કરશે.

મસઅલો ૪૬ર : અગર કોઈ શખ્ પોતાની �ી
સાથે હયઝની હાલતમાં ત્રણ ભાગના �દવસ ક� રાતના
સંભોગ કર� , તો ઉપર જણાવેલ ત્રણ કફ્ફારા, �ુલ
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મળ�ને ૬.૦પ૧ ગ્ર સોનાના િસ�ા તેના ઉપર લા�ુ
પડશે.

મસઅલો ૪૬૩ : અગર કોઈ શખ્ પોતાની
હાઈઝ �ી સાથે અનેક વાર સંભોગ કર� તો બેહતર છે ક�
દર� ક વાર એક કફ્ફાર આપે.

મસઅલો ૪૬૪ :

અગર

સંભોગ

દરમ્યા

શવહરને ખબર પડ� ક� �ી હાઈઝ થઈ ગઈ છે , તો તેને
તરત જ અલગ થઈ જ�ું જોઈએ; અને અગર અલગ ન
થઈ �ય તો એહતીયાતે �ુસ્તહબન �એ કફ્ફાર આપે.

મસઅલો ૪૬પ : અગર કોઈ �ુ�ષ હાઈઝ �ી
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સાથે ઝીના કર� , અથવા કોઈ નામેહરમ હાઈઝ �ી સાથે
એમ �ુમાન કર�ને ક� પોતાની પત્ન છે , �તીય સમાંગમ
કર� , તો પણ એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� કફ્ફાર આપે.

મસઅલો ૪૬૬ : અગર કોઈ શખ્ પોતાની
હાઈઝ �ી સાથે મસઅલો ન �ણતો હોવાથી અથવા � ૂલી
ગયો હોવાથી સંભોગ કર� , તો તેના ઉપર કફ્ફાર નથી.

મસઅલો ૪૬૭ : અગર કોઈ શખ્ પોતાની �ી
સાથે એમ �ણીને સંભોગ કર� ક� હયઝની હાલતમાં છે
અને તેને �ણ થાય ક� હયઝની હાલતમાં ન હતી, તો
તેના ઉપર કફ્ફાર નથી.
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મસઅલો ૪૬૮ : હયઝની હાલતમાં અગર �ીને
તલાક દ� વામાં આવે, તો તલાકના એહકામમાં �વી ર�તે
સમ�વવામાં આવશે, એ તલાક બાિતલ છે .

મસઅલો ૪૬૯ :

અગર કોઈ �ી કહ� ક� �ુ ં

હયઝમાં �ં, અથવા હયઝથી પાક �ં, તો અગર એ
િવ�ાસપાત હોય, તો

પછ� તેની વાત માન્ રાખવી

જોઈએ, પણ અગર એ િવ�ાસપાત ન હોય તો વાત
માન્ રાખવામાં ઈશ્કા છે .

મસઅલો ૪૭૦ :

અગર કોઈ �ી નમાઝ

દરમ્યા હાઈઝ થાય, તો તેની નમાઝ બાિતલ થઈ જશે.
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મસઅલો ૪૭૧ :

નમાઝ દરમ્યા જો કોઈ

ઓરતને શક �ય ક� હાઈઝ થઈ છે ક� ન�હ, તો તેની
નમાઝ સહ�હ છે , પણ અગર નમાઝ � ૂર� કયાર્ બાદ ખબર
પડ� ક� નમાઝ દરમ્યા હાઈઝ થઈ ગઈ હતી, તો �
નમાઝ પડ� એ બાિતલ છે .

મસઅલો ૪૭ર : જયાર� ઓરત હયઝથી પાક
થઈ �ય, તો વા�જબ છે ક� નમાઝ તેમજ બી� એવી
સઘળ� ઈબાદતો ક� �ના માટ� વ�, �ુસ્ ક� તયમ્�ુ
અિનવાયર છે , તેના માટ� �ુસ્ ઉતાર� , અને એની ર�ત
અને એના �ુકમો �ુસ્લ જનાબતની �મ છે . બેહતર છે ક�

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 439

�ુસ્ ઉતાયાર પહ�લાં વ� કર� .

મસઅલો ૪૭૩ : જયાર� ઓરત હયઝથી પાક
થઈ �ય, તો અગરચે હ� �ુસ્ ન ઉતા�ુર હોય, તેની
તલાક સહ�હ ગણાશે, અને તેનો શવહર તેની સાથે
�તીય સમાંગમ કર� શકશે, પણ એહતીયાતે લા�ઝમ છે
ક� સંભોગ પહ�લાં �ી પોતાની શરમગાહને પાણીથી ધોઈ
લ્ય; બલ્ક એહતીયાતે �ુસ્તહ એ છે ક� �ી �ુસ્ ન કર�
લ્ય ત્યા �ુધી તેની સાથે સંભોગ ન કર� .
પણ બી� કાય� ક� � હયઝની હાલતમાં તેના
માટ� હરામ હતાં, �મક� મ�સ્જદમા થોભ�ુ,ં �ુરઆને
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મ�દના અક્ષરો અડ�ું વગેર� , એ �ુસ્ ન ઉતાર� ત્યા
�ુધી હલાલ ન�હ થાય.

મસઅલો ૪૭૪ : અગર પાણી વ� અને �ુસ્
માટ� કાફ� ન હોય, પણ એટલા પ્રમાણમ હોય ક� �ુસ્
કર� શક�, તો �ુસ્ કરશે; અને બેહતર છે ક� વ�ને બદલે
તયમ્�ુ કર� , પણ અગર પાણી માત વ� �ુર�ું જ હોય
તો બેહતર છે ક� વ� કર� ; અને �ુસ્લન બદલે તયમ્�ુ
કરશે; અગર બંનમ
ે ાંથી કોઈ પણ માટ� પાણી � ૂરતા
પ્રમાણમ મો�ૂદ ન હોય, તો �ુસ્લન બદલે તયમ્�ુ
કરશે, અને બેહતર છે ક� વ�ને બદલે તયમ્�ુ પણ કર� .
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મસઅલો ૪૭પ :

હયઝની હાલતમાં �ટલી

નમાઝો ઓરતે ન પડ� હોય તેની કઝા નથી. પરં � ુ માહ�
રમઝાનના � રોઝા હયઝને કારણે રહ� ગયા હોય તેની
કઝા આપવી જોઈએ; અને એ નઝરના રોઝા ક� � ન��
થયેલા �દવસ માટ� વા�જબ થયા હોય, તે જો હયઝના
કારણે રહ� �ય, તો એહતીયાતે વા�જબની �એ તેની પણ
કઝા દ� વી જોઈએ.

મસઅલો ૪૭૬ : અગર નમાઝનો સમય દાખલ
થઈ �ય, અને ઓરતને �ણ હોય ક� અગર નમાઝ
પડવામાં ઢ�લ કરશે તો હાઈઝ થઈ જશે, તો એના માટ�
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જ�ર� છે ક� �ુરત જ નમાઝ અદા કર� લ્ય, બલ્ક અગર
એને ફકત

�ુમાન હોય ક� ઢ�લ કરવાથી હયઝની

હાલતમાં આવી જશે, તો એહતીયાતે લા�ઝમ છે ક� તરત
જ નમાઝ પડ�.

મસઅલો ૪૭૭ :

અગર કોઈ �ી નમાઝ

પડવામાં ઢ�લ કર� અને અવ્વ વખતથી એક નમાઝ
પડવાનો સામાન્ સમય તેમજ વ�, તયમ્�ુમન સમય
વીતી �ય, અને એ હયઝની હાલતમાં દાખલ થાય, તો
એ નમાઝની કઝા તેના ઉપર વા�જબ છે , હવે એ નમાઝને
ઝડપથી પડવામાં ક� આસ્ત પડવામાં ક�ટલો સમય જોઈએ
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એ વ્ય�ક્ત હાલત ઉપર આધાર રાખે છે .
�મક� અગર એક ઓરત સફરમાં નથી, અને
ઝોહરના અવવલ સમયમાં એણે નમાઝ ન પડ� હોય, તો
નમાઝની કઝા એ સંજોગમાં વા�જબ થશે ક� ચાર રકાતનો
સમય વ�, તયમ્�ુમન સમય સ�હત વીતી �ય, પણ જો
એ �ુસાફર હોય તો પછ� બે રકાત પડવામાં વ�,
તયમ્�ુમન સમય સ�હત �ટલો સમય લાગે એ �ુજબ
�હસાબ કરશે.

મસઅલો ૪૭૮ : અગર કોઈ ઓરત નમાઝના
છે લ્લ સમયે પાક થઈ �ય, અને હ� એટલો સમય હોય
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ક� �ુસ્ ઉતાર� એક યા એકથી વ�ુ રકાત પડ� શક� , તો
જ�ર� છે ક� નમાઝ પડ�, અને જો ન�હ પડ�, તો તેની કઝા
વા�જબ છે .

મસઅલો ૪૭૯ : અગર હાઈઝ ઓરત એવા
સમયે પાક થાય ક� �ુસ્ માટ� સમય ન હોય, પણ
તયમ્�ુ કર�ને નમાઝ વખતની �દર પડ� શકતી હોય ,
તો એહતીયાતે વા�જબ છે ક� એ નમાઝને તયમ્�ુ સાથે
વખતની �દર અદા કર� , અને જો ન�હ પડ� તો તેના ઉપર
એ નમાઝની કઝા વા�જબ છે . એવી જ ર�તે વખતની
તંગી િસવાય કોઈ બી� કારણસર તેના ઉપર તયમ્�ુ
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વા�જબ હોય, �મક� પાણીના ઉપયોગથી �ુકસાન થવાનો
ભય હોય, તો એવા સંજોગમાં પણ એ તયમ્�ુ કર�ને
વખતની �દર નમાઝ પડશે, અને જો ન�હ પડ� તો
લા�ઝમ છે ક� એ નમાઝની કઝા આપે.

મસઅલો ૪૮૦ : અગર કોઈ �ી હયઝથી પાક
થયા બાદ શક કર� ક� નમાઝ અદા કરવા માટ� હ� વખત
છે ક� ન�હ, તો એણે નમાઝ પડ� લેવી જોઈએ.

મસઅલો ૪૮૧ : અગર કોઈ �ી એમ ધાર� લ્ય
ક� તેની પાસે તહારત કર� ઓછામાં ઓછ� એક રકાત
પડવાનો પણ સમય નથી, અને નમાઝ ન પડ�, અને ત્યા
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બાદ મા� ૂમ થાય ક� સમય હતો, તો એ નમાઝની કઝા
આપવી પડશે.

મસઅલો ૪૮ર : � ઓરત હયઝની હાલતમાં
હોય તેના માટ� �ુસ્તહ છે ક� જયાર� નમાઝનો સમય
દાખલ થાય ત્યાર પોતાને � ૂનથી પાક કર� , �, પાટા,
વગેર� બદલાવે, વ� કર� ( અને જો વ� ન કર� શકતી
હોય તો તયમ્�ુ કર� ), અને નમાઝની જગ્ય ઉપર �કબ્લ
તરફ મો�ુ ં રાખીને બેસે; અને �ુઆ, �ઝક્ તથા સલવાત
વગેર�માં મશ�ુલ રહ�.

મસઅલો ૪૮૩ : હાઈઝ �ી માટ� �ુરઆનની
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િતલાવત કરવી અથવા �ુરઆને મ�દ પાસે રાખ�ું
અથવા �ુરઆને મ�દના અક્ષ વચ્ચ ખાલી જગ્યાન
અડ�ુ,ં વાળને મહ�દ� વગેર�થી રં ગ�ું મક�હ છે .
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હાઈઝ �ીઓના પ્રકા:
મસઅલો ૪૮૪ : હાઈઝ �ીના છ પ્રકા છે :
(૧) એ ઓરત ક� � બે મ�હનામાં એક જ સમયે
� ૂન �ુએ; અને બંને મ�હનામાં સરખી સંખ્યાન
�દવસોમાં હયઝની હાલતમાં રહ�. તેને “સાહ�બે
આદતે વકતીય્યા અને અદદ�ય્યા” કહ�વાય છે .
દાખલા તર�ક� બંને મ�હનામાં પહ�લી તાર�ખથી
સાતમી તાર�ખ �ુધી હયઝની હાલતમાં હોય.
(ર) એ ઓરત ક� � બે મ�હનામાં એક જ સમયે
હયઝની

હાલતમાં

દાખલ

થાય,

પણ

બંને
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મ�હનામાં �દવસોની સંખ્યામા ફ�ર હોય, તો તેને
“સાહ�બે આદતે વકતીય્યા” કહ�વાય છે . દાખલા
તર�ક� બંને માસની પહ�લી તાર�ખે હયઝ �ુએ,
પણ પહ�લાં મ�હનામાં સાત �દવસે અને બી�
મ�હનામાં આઠ �દવસે પાક થાય.
(૩) એ ઓરત ક� � બે મ�હનામાં સરખા
�દવસોની સંખ્યામા હયઝ �ુએ, પણ હયઝની
શ�આતની તાર�ખમાં ફ�ર હોય, તો તેને “સાહ�બે
આદતે અદદ�ય્યા” કહ�વાય છે . �મક� પહ�લાં
મ�હનામાં પાંચમી તાર�ખથી દસમી �ુધી હયઝ
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�ુએ; અને બી� મ�હનામાં બારમી તાર�ખથી
સ�રમી તાર�ખ �ુધી હયઝમાં રહ�.
(૪) � �ી અ�ુક મ�હનાઓ દરમ્યા હયઝ �ુએ,
પણ તેની કોઈ િન�ુકત આદત ન હોય, અથવા
તેની � આદત હતી તેમાં ખલલ પડ� અને ત્યા
પછ� કોઈ નવી આદત ન પડ�, તો એને
“�ુઝતર� બહ” કહ�વાય છે .
(પ) � ઓરત પહ�લી વાર હયઝ �ુએ તેને
“�ુબ્તદ�” કહ�વાય છે .
(૬) � ઓરત પોતાની આદત � ૂલી ગઈ હોય,
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તેને “નાસીયાહ” કહ�વાય છે . આ દર� ક પ્રક માટ�
એહકામ છે , � હવે પછ� સમ�વવામાં આવશે.
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૧. વકતીય્યા અને અદદ�ય્યાહ:
(� ઓરતને ચો�સ સમયે ચો�સ �ુદ્દત
આદત હોય)

મસઅલો ૪૮પ : � ઓરતોને હયઝની ચો�સ
સમય અને ચો�સ �ુદ્દત આદત હોય છે , તે

બે

પ્રકની છે :
(૧) � ઓરત બે મ�હના લાગલાગટ (સતત)
એક જ સમયે હયઝની હાલતમાં દાખલ થાય,
અને એક જ સમયે �ુદ્ � ૂર� થતાં પાક થાય,
�મક� બંને માસમાં પહ�લા �દવસે હાઈઝ થાય
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અને સાતમે �દવસે પાક થાય, તે ઓરત માટ�
કહ�વાશે ક� તેનો ચો�સ સમય મ�હનાના પહ�લા
�દવસે શ� થાય છે અને સાતમે �દવસે ખતમ
થાય છે .
(ર) � ઓરત બે મ�હના લગાતાર એક જ સમયે
હયઝમાં દાખલ થાય, અને ત્ �દવસ યા એથી
વ�ુ � ૂન જોયા બાદ એક �દવસ યા એથી વ�ુ
માટ� પાક થઈ �ય, અને ફર�થી � ૂન �ર� થાય,
તો અગર બંને માસમાં હયઝના �દવસો અને
વચગાળામાં પાક હોવાના �દવસો �ુલ મળ�ને
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સરખી સંખ્યામા હોય, તો તે ઓરત માટ� કહ�વાશે
ક� તેની આદત એટલા �દવસોની છે ક� �ટલા
�દવસોમાં હયઝ�ુ ં � ૂન �ર� હોય, તેમાં વચ્ચેન
પાક �દવસો ઉમેરવામાં ન�હ આવે.
ધ્યાનમા રહ� ક� દર� ક માસમાં � ૂન �ર� હોવાના
�દવસો

અને

� ૂન

બંધ

રહ�વાના

�દવસોની

સંખ્ય

એકસરખી હોવી જોઈએ, �મક� પહ�લા મ�હનામાં તેમજ
બી� મ�હનામાં પહ�લાં �દવસથી લઈને ત્ર �દવસ �ુધી
� ૂન �ુએ, અને ત્ �દવસ પાક રહ્ બાદ ફર�થી ત્
�દવસ માટ� હાઈઝ થાય, તો તેની આદત છ �દવસની
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ગણાશે.
પણ અગર બી� મ�હનામાં હયઝના �દવસો વધે
અથવા ઘટ� , તો એ ઓરત ચો�સ સમયની ગણાશે, પણ
ચો�સ �ુદ્દત ન�હ ગણાય, એટલે ક� વકતીય્યા છે પણ
અદદ�ય્યા નથી.

મસઅલો ૪૮૬ : � ઓરતની હયઝની આદત
વકતીય્યા હોય, એટલે ક� ચો�સ સમયે શ� થતી હોય,
ચાહ� અદદ�ય્યા હોય ક� ન હોય, અગર આદત પ્રમા એ
જ �દવસે યા એથી એકાદ �દવસ પહ�લાં � ૂન �ુએ, �ણે
આદત સહ�જ વહ�લી થઈ ગણાય, તો અગરચે હયઝના
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� ૂનની િનશાનીઓ તેમાં મો�ૂદ ન હોય, તો પણ એ
ઓરત હાઈઝના એહકામ �ુજબ અમલ કરશે.
પણ પછ�થી સા�બત થાય ક� એ �દવસ હયઝના
ન હતા, �મક� ત્ �દવસથી પહ�લાં જ એ પાક થઈ �ય,
તો � ઈબાદતો બ�વી ન લાવી હોય તેની કઝા આપશે.

મસઅલો ૪૮૭ : અગર ચો�સ સમય અને
ચો�સ �ુદ્ ધરાવનાર �ી પોતાની આદતના તમામ
�દવસોમાં તેમજ અ�ુક �દવસો પહ�લાં અને બાદ � ૂન
�ુએ, અને જો એ �દવસો �ુલ મળ�ને દસથી વ�ુ થતા ન
હોય, તો એ તમામ �દવસો હયઝના ગણાશે.
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પરં � ુ જો �ુલ મળ�ને સંખ્ય દસથી વધી જતી
હોય, તો આદતના �દવસોમાં � � ૂન આવ્�ુ હોય, માત
તેને જ હયઝ ગણશે, એથી પહ�લાં યા બાદ આવેલા � ૂનને
ઈસ્તેહાઝ ગણશે, અને એ �દવસોમાં � ઈબાદત બ�વી
લાવી ન હોય તેની કઝા આપશે.
એવી જ ર�તે અગર કોઈ ચો�સ સમય અને
�ુદ્ ધરાવનાર ઓરત પોતાની આદતના તમામ �દવસો
ઉપરાંત અ�ુક �દવસો આદતની પહ�લાં � ૂન �ુએ, અને
સવર મળ�ને દસ �દવસથી ન વધે, તો એ તમામ �દવસો
હયઝના ગણાશે.
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પણ જો �ુલ સંખ્ય દસથી વધી �ય, તો ફકત
આદતના �દવસોને હયઝના �દવસો ગણશે, અગરચે તેમાં
હયઝના � ૂનની િનશાનીઓ ન હોય, અને બાક�ના વધતા
�દવસોમાં � ૂન હયઝની િનશાનીવા�ં હોય, એ વધારાના
�દવસોને ઈસ્તેહાઝાન �દવસો ગણશે, અને અગર એ
�દવસોમાં કોઈ ઈબાદત તકર કર� હોય તો તેની કઝા
આપશે.
અને જો હયઝની ચો�સ આદતના સમય બાદ
પણ � ૂન દ� ખાય, અને જો �ુલ મળ�ને દસ �દવસથી ન
વધે, તો સવર �દવસો હયઝના ગણાશે, પણ જો દસ
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�દવસથી સંખ્ય વધી �ય, તો માત આદતના ચો�સ
�દવસો હયઝના �દવસો ગણાશે, અને બાક�ના ઈસ્તેહાઝ
છે .

મસઅલો ૪૮૮ : અગર ચો�સ સમય અને
�ુદ્દતવા �ી પોતાની આદતના બધાય ન�હ, પણ અ�ુક
�દવસોમાં � ૂન �ુએ, અને સાથે સમયની પહ�લાં પણ
અ�ુક �દવસોમાં � ૂન દ� ખાય, તો અગર �ુલ મળ�ને દસ
�દવસો ન થતા હોય, તો બધાય �દવસો હયઝના ગણાશે.
પરં � ુ જો એ દસ �દવસથી વધી �ય, તો આદતના
�દવસોમાં આદતથી પહ�લાંના એટલા �દવસો ઉમેરશે ક�
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�થી ચો�સ �ુદ્દત સંખ્ય � ૂર� થાય, અને એ �દવસોને
હયઝના ગણશે, એ િસવાયના શ�આતના ઈસ્તેહાઝ કરાર
દ� શ.ે
એવી જ ર�તે અગર ચો�સ આદતના અ�ુક
�દવસોમાં હયઝ �ુએ, અને તે બાદના �દવસોમાં પણ � ૂન
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 �દવસોમાં, બાદમાં આવેલા � ૂનના
એટલા �દવસો ઉમેરશે ક� �થી તેની �ુદ્દત સંખ્ય � ૂર�
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થાય, અને એ �દવસોને હયઝના �દવસો ગણી બાક�ના
�દવસોને ઈસ્તેહાઝ કરાર દ� શ.ે

મસઅલો ૪૮૯ :

� ઓરત ઉપર જણાવ્ય

�ુજબ ચો�સ આદતવાળ� હોય, અને એ ત્ �દવસ યા
એથી વ�ુ �દવસો �ુધી � ૂન જોયા બાદ પાક થઈ �ય,
અને ત્યા બાદ ફર�થી � ૂન �ુએ; અને બંને � ૂન વચ્ચેન
ગાળો દસ �દવસથી ઓછો હોય, પણ � ૂનના �દવસો અને
પાક હોવાના �દવસો �ુલ મળ�ને દસ �દવસથી વધાર�
થતા હોય, �મક� પાંચ �દવસ � ૂન �ુએ, પછ� પાંચ �દવસ
�ુધી પાક રહ�ને ફર�થી પાંચ �દવસ �ુધી � ૂન �ુએ, તો
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તેના નીચે �ુજબ અલગ અલગ �ુકમો છે :
(૧) અગર પહ�લી વાર � ૂન આવ્�ુ તે � ૂર� � ૂ� યા
અ�ુક આદતોના �દવસોમાં આવ્�ુ હોય, અને પાક
થવા બાદ બી� વાર � � ૂન આવ્�ુ તે આદતના
�દવસોમાં ન હોય, તો પહ�લી વાર આવે� ું � ૂન
હયઝ ગણાશે અને બી� વાર આવે� ું

� ૂન

ઈસ્તહાઝ ગણાશે.
(ર) અગર પહ�લી વાર આવે� ું � ૂન આદતના
�દવસોમાં ન હોય, પણ બી� વાર આવે� ું � ૂર� � ૂ�
યા અ�ુક � ૂન આદતના �દવસોમાં હોય, તો
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બી� વાર આવે� ું

� ૂન હયઝ ગણાશે; અને

પહ�લી વાર આવેલા � ૂનને ઈસ્તેહાઝ ગણશે.
(૩) અગર બંને વખત આવે� ું અ�ુક � ૂન
આદતના �દવસોમાં આવ્�ુ હોય, તો જો પહ�લી
વાર આવે� ું � ૂન ત્ �દવસ �ુધી ર�ુ હોય,
અને વચ્ચ તહારતના �દવસો અને ત્યા બાદ
બી� વાર આદતના �દવસોમાં આવે� ું � ૂન સાથે
મળ�ને દસ �દવસથી વ�ુ ન થતા હોય, તો બંને
� ૂનને હયઝ ગણશે, અને એહતીયાતે વા�જબ છે
ક� વચ્ચ � તહારતના �દવસો હતા એ દરમ્યા
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પાક ઓરતોની ફરજો અદા કર� , અને હાઈઝ માટ�
� બાબતો હરામ છે તેને તકર કર� .
બી� વાર આવે� ું � ૂન � આદતના �દવસો
િસવાય પણ �ર� રહ� તેને ઈસ્તેહાઝ ગણશે,
પણ પહ�લી વાર જો આદતના �દવસોથી પહ�લાં
� ૂન દ� ખાય, �ણે આદત થોડ� વહ�લી થઈ ગઈ
હોય, તેને હયઝ જ ગણશે.
અલબ�, અગર પહ�લી વાર આદતથી પહ�લાં
આવેલા � ૂનને હયઝમાં ગણી લેવાથી બી� વાર
આદતમાં આવે� ું � ૂન,� ૂર� � ૂ� યા અ�ુક હયઝના
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દસ �દવસમાંથી નીકળ� જતા હોય, તો પછ�
પહ�લી વાર આદતથી પહ�લાંના � ૂનને ઈસ્તેહાઝ
ગણશે.
�મક� અગર કોઈ ઓરતની આદત હોય ક�
મ�હનાના ત્ર �દવસથી દસમાં �દવસ �ુધી
હાઈઝ રહ�, પણ એક વાર એ�ું બને ક� પહ�લાં
�દવસથી છઠ્ �દવસ �ુધી � ૂન �ુએ, પછ� બે
�દવસ પાક રહ�ને ફર�થી પંદરમાં �દવસ �ુધી
�ુન �ુએ, તો પહ�લા �દવસથી દસમાં �દવસ
�ુધી�ુ ં � ૂન હયઝ છે ; અને અ�ગયારમાં �દવસથી
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લઈને પંદરમાં �દવસ �ુધી�ુ ં � ૂન ઈસ્તેહાઝ
ગણાશે.
(૪) અગર આદતવાળ� ઓરત પહ�લી અને બી�
વાર અ�ુક � ૂન આદતના �દવસોમાં �ુએ, પણ
પહ�લી વાર � � ૂન આદતના �દવસોમાં જો�ું
હોય, તે ત્ �દવસથી કમ હોય, તો બેહતર છે ક�
આદતના �દવસોથી પહ�લાં આવે� ું � ૂન, આદત
દરમ્યા

આવેલા

� ૂનની

સાથે

ગણી,

ત્

�દવસમાં રહ�લી કસર � ૂર� કર� ; અને પછ� એ
ત્ �દવસને હયઝના �દવસો કરાર દ� .

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 467

આમ કરવાથી બી� વાર આદતના �દવસોમાં
આવે� ું અ�ુક � ૂન પણ જો હયઝની �ુદ્દતમ આવી જ� ું
હોય, એટલે ક� પહ�� ું � ૂન, વચ્ચ પાક હોવાના �દવસો,
અને બી� વાર�ુ ં � ૂન �ુલ મળ�ને દસ �દવસથી ન
વધતા હોય, તો તેને પણ હયઝ કરાર દ� શ,ે પણ જો એમ
ન થ�ું હોય તો બી� વાર�ુ ં � ૂનના દસ �દવસથી વધતા
� ૂનને ઈ�સ્તહાઝ ગણાશે.
અ�ુક સંજોગોમાં પહ�લી વાર આવે� ું તમામ � ૂન
હયઝ ગણાશે, પણ તેની બે શરતો છે , પ્ર

એ ક�

આદતથી પહ�લાં આવે� ું � ૂન એટ�ું જ વહ�� ું આવે� ું હોય
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ક� એમ કહ� શકાય ક� ચો�સ આદત સહ�જ વહ�લી થઈ
ગઈ છે , અને બી� શરત એ ક� પ્ર વાર આવેલા � ૂનને
હયઝ કરાર દ� વાથી બી� વાર આદતના �દવસો દરમ્યા
આવે� ું અ�ુક � ૂન હયઝના દસ �દવસોમાંથી નીકળ�
�ય.
દાખલા તર�ક� અગર એક ઓરતની ચો�સ
આદત ચોથીથી દસમી �ુધી હોય, અને એ પહ�લીથી
ચોથીની સાંજ �ુધી � ૂન �ુએ, પછ� બે �દવસ પાક રહ�
ફર� પંદરમી �ુધી � ૂન �ુએ, તો પહ�લી વાર જોયે� ું
� ૂર� � ૂ� � ૂન હયઝ છે અને બી� વાર દસમીની સાંજ �ુધી
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આવે� ું � ૂન પણ હયઝ ગણાશે.

મસઅલો ૪૯૦ : અગર કોઈ ચો�સ સમય અને
�ુદ્દત આદતવાળ� �ી પોતાની આદતના સમયે � ૂન ન
�ુએ, અને એ િસવાયના �દવસોમાં પોતાની િન�ુકત �ુદ્
અને હયઝની િનશાનીઓ સાથે � ૂન �ુએ, તો એને હયઝ
ગણશે, ચાહ� એ � ૂન પોતાની આદતથી પહ�લા આવે ક�
બાદમાં આવે.

મસઅલો ૪૯૧ :

અગર ચો�સ �ુદ્ અને

આદતવાળ� ઓરત પોતાના િન�ુકત સમયે ત્ યા એથી
વ�ુ �દવસો �ુધી � ૂન �ુએ, પણ એની ગણત્ પોતાની
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હંમશ
ે ની �ુદ્દત ઓછ� હોય, અને ત્યા બાદ પાક થઈ
અને ફર� પોતાની હંમશ
ે ની �ુદ્ પ્રમાણે �દવસો �ુધી
� ૂન �ુએ, તો તેના �ુકમો નીચે �ુજબ છે :
(૧) અગર બંને � ૂનના �દવસો, દરમ્યા પાક
હોવાના �દવસો સાથે, �ુલ મળ�ને દસ �દવસોથી
વધતા ન હોય, તો બંને � ૂન હયઝ ગણશે.
(ર) અગર બંને � ૂન દરમ્યા તહારતના �દવસો
દસથી વધાર� હોય, તો બંને � ૂનને અલગ અલગ
હયઝ ગણશે.
(૩) અગર દરમ્યાનમા તહારતના �દવસો દસથી
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ઓછા હોય, પણ બંને � ૂનના �દવસો અને
તહારતના �દવસો �ુલ મળ�ને દસથી વધી જતા
હોય, તો પ્ર � ૂનને હયઝ ગણશે, અને બી�
વાર આવે� ું � ૂન ઈ�સ્તહાઝ ગણાશે.

મસઅલો ૪૯ર : અગર ચો�સ સમય અને
�ુદ્દત આદતવાળ� �ી દસ �દવસથી વ�ુ � ૂન �ુએ, તો
� � ૂન આદતના �દવસોમાં જો�ું હોય એ હયઝ ગણાશે,
ચાહ� તેમાં હયઝની િનશાનીઓ મો�ૂદ ન હોય.
અને

�

� ૂન

આદતના

�દવસો

િસવાયના

�દવસોમાં જો�ું હોય એ ઈ�સ્તહાઝ ગણાશે, ચાહ� તેમાં
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હયઝની િનશાનીઓ મો�ૂદ હોય.
દાખલા તર�ક� કોઈ ઓરતની આદત હોય ક� એ
પહ�લીથી સાતમી �ુધી હંમશ
ે ાં � ૂન �ુએ છે , અને તે
પહ�લીથી બારમી �ુધી � ૂન �ુએ, તો શ�આતના સાત
�દવસો હયઝના અને બાક�ના પાંચ �દવસો ઈ�સ્તહાઝાન
ગણશે.
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ર. સમયની આદતવાળ� �ી :
(વકતીય્યા)

મસઅલો ૪૯૩ : અ�ુક ઓરતોની માત હયઝના
સમયની આદત હોય છે , એટલે ક� દર વખતે શ�આત
�ુકરર સમયે થાય છે . એમાં બે પ્રક છે :
(૧) એ ઓરત ક� �ને લાગલાગટ (સતત) બે
માસ દરમ્યા �ુકરર ્ સમયે જ હયઝની શ�આત
થાય; અને અ�ુક �દવસો બાદ પાક થાય, પણ
બંને માસમાં �દવસોની સંખ્ય એક સરખી ન
હોય, દાખલા તર�ક� બંને માસમાં લાગલાગટ
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(સતત) મ�હનાના પહ�લા �દવસે હયઝ �ુએ,
પરં � ુ પહ�લા મ�હનામાં સાતમા �દવસે અને બી�
મ�હનામાં આઠમા �દવસે પાક થાય, આ ઓરત
મ�હનાના પહ�લા �દવસને પોતાની આદતના
પહ�લા �દવસ તર�ક� િન�ુકત કરશે.
(૨) એ ઓરત ક� � લાગલાગટ (સતત) બે માસ
�ુકરર ્ વખતે હયઝ �ુએ, પણ ત્ �દવસ યા
એથી વ�ુ � ૂન જોયા બાદ વચ્ચ થોડાક �દવસો
પાક રહ�, વળ� ફર�થી અ�ુક �દવસોમાં હયઝ
�ુએ, અને એ �ુલ �દવસો, દરમ્યાનમા પાક
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હોવાના સમય સ�હત, દસ �દવસથી ન વધે, પણ
બી� મ�હનામાં �દવસોની સંખ્ય પહ�લા માસથી
ઓછ� યા વધાર� હોય, તો એવી ઓરત પણ દર
મ�હનાના પહ�લા �દવસને હયઝનો પહ�લો �દવસ
કરાર દ� શ.ે

મસઅલો

૪૯૪ :

�

ઓરતના

હયઝની

શ�આતનો �દવસ �ુકરર ્ હોય, અગર તે �ુકરર ્ સમયે યા
એથી એકાદ �દવસ પહ�લા � ૂન �ુએ, તો તેને હયઝવાળ�
ઓરત માટ� જણાવેલા �ુકમો �ુજબ અમલ કરવો જોઈએ,
અને તે િવષે �ુલાસો મસઅલા નં. ૪૮૬ માં આપવામાં
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આવ્ય છે .
ઉપરોકત બે સંજોગો િસવાય કોઈ ઓરત પોતાની
આદતના �દવસથી એટ�ું વહ�� ું � ૂન �ુએ ક� એમ ન જ
કહ� શકાય ક� આદતમાં સહ�જ ફ�ર પડ� ગયો છે , બલ્ક
એમ જ કહ�વાય ક� આદત િસવાયના �દવસોમાં � ૂન આવ્�ુ
છે , તો અગર એ � ૂનમાં હયઝની િનશાનીઓ મો�ૂદ હોય,
તો હાઈઝ �ી માટ� દશાર્વેલ �ુકમ �ુજબ અમલ કરશે.
એવી જ ર�તે અગર આદત પસાર થઈ ગયા
બાદ � ૂન �ુએ, તો અગર તેમાં હયઝની િનશાનીઓ
મો�ૂદ હોય, તો હાઈઝ �ીના �ુકમો �ુજબ અમલ કરશે.
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અને જો તેમાં હયઝની િનશાનીઓ મો�ૂદ ન
હોય, પણ ઓરતને ખાત્ હોય ક� એ � ૂન ત્ �દવસ
�ુધી રહ�શે, તો પણ હાઈઝ �ીના �ુકમો �ુજબ અમલ
કરશે.
જો ઓરતને યક�ન હોય ક� ત્ �દવસ �ુધી એ
� ૂન રહ�શે ક� ન�હ, તો એહતીયાતે વા�જબની �એ ઓરત
� કાય� �ુસ્તહાઝ ઉપર વા�જબ છે તેને બ�વી લાવશે,
અને હાઈઝ માટ� � હરામ છે તેને તકર કરશે.

મસઅલો ૪૯પ : � ઓરતના હયઝનો પહ�લો
�દવસ �ુકરર ્ હોય,અને એ આદત દરમ્યા જ � ૂન �ુએ,
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પણ �દવસોની સંખ્ય દસથી વધી જતી હોય, તો હયઝની
િનશાનીઓ �ટલા �દવસ મો�ૂદ જણાય તેટલા �દવસ
હયઝના ગણશે, અને અગર એ િનશાનીઓ ઉપર આધાર
રાખી �દવસોની ગણત્ િન�ુકત ન કર� શક� તો પોતાના
મા-બાપના �ુ�ુંબમાં �વતી યા �ુજર� ગયેલી સંબિં ધત
�ીઓમાંની કોઈ પણ એકની આદત �ુજબ પોતાની
સંખ્ય કરાર દ� શ,ે પણ તેમાં બે શરતો છે :
(૧) � ઓરતની આદત અપનાવવા માંગતી
હોય, તો ઓરતની અને પોતાની પ�ર�સ્થિ વચ્ચ
તફાવત ન હોવો જોઈએ, �મક� એ સંબિં ધત �ી
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ઘરડ� હોય અને પોતે �ુવાન હોય, અથવા એ
�ીને હયઝ બંધ થવાના �દવસો ન�ક આવી
ગયા હોય, તો તેની સાથે સરખામણી ન થઈ શક� ,
કારણ ક� એવી �ીની આદતમાં �દવસો ઘટ� જવા
પામે છે .
(ર) � ઓરતની આદત ધારણ કર� તેમાં અને
સગા-સ્નેહ�ઓમા બી� �ીઓ વચ્ચે ક�  પહ�લી
શરત ધરાવનાર છે તફાવત ન હોય, પણ અગર
ન�વો ફ�ર હોય તો તેમમાં વાંધો નથી.
એવી જ ર�તે ઓરતના હયઝનો પહ�લો �દવસ
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�ુકરર ્ હોવા છતાં એ વખતે તદ્ � ૂન ન �ુએ
અને તે િસવાયના �દવસોમાં દસથી વ�ુ �દવસો
�ુધી � ૂન �ુએ અને

હયઝની િનશાનીઓ ઉપર

આધાર રાખીને પણ �દવસોની ગણત્ ન�� ન
કર� શક�, તો ઉપર જણાવેલા મસઅલા �ુજબ
અમલ કરશે.

મસઅલો ૪૯૬ : � ઓરતની આદતનો �દવસ
�ુકરર ્ હોય, તે પોતાના હયઝના �દવસોને આદત
િસવાયના સમયમાં ફ�રવી ન�હ શક�.
�મક� અગર એક ઓરતને પોતાની આદતની
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શ�આતનો �દવસ ખબર હોય, દાખલા તર�ક� મ�હનાના
પહ�લા �દવસે તેને � ૂન આવ� ું હોય, અને કોઈ વાર પાંચ
અને કોઈ વાર છ �દવસ બાદ પાક થઈ જતી હોય, તો જો
બનવાકાળ એક મ�હનામાં તેને બાર �દવસ �ુધી � ૂન
જણાય, અને હયઝની િનશાનીઓની મદદ વડ� પરખ પણ
ન કર� શક�, તો એ ઓરત મ�હનાના પહ�લા �દવસને
હયઝનો પહ�લો �દવસ ગણશે; અને �ુદ્દત ગણત્ માટ�
મસઅલા નં. ૪૯પ �ુજબ અમલ કરશે.
અને જો એ પોતાની આદતની વચલી ક� છે લ્લ
�ુદ્દત વાક�ફ હોય, અને તેને � ૂન દસ �દવસથી વ�ુ
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આવે, તો ગણત્ કરતી વેળા એ ચોકસાઈ રાખે ક� છે લ્લ
યા વચલી �ુદ્ પોતાની આદતને અ�ુસર�ને હોય.

મસઅલો

૪૯૭ :

�

ઓરતના

હયઝની

શ�આતનો �દવસ �ુકરર ્ હોય, અને એ �દવસથી વ�ુ � ૂન
�ુએ, અને મસઅલા નં. ૪૯પ માં જણાવેલી ર�ત �ુજબ
હયઝના �દવસો િન�ુકત ન કર� શક�, �મક� હયઝની
િનશાનીઓ તેમાં ન હોય અથવા બે શરતોમાંથી કોઈ એક
તેમાં ન હોય, તો એવા સંજોગમાં એ ઓરતને ઈખ્તીયા
છે ક� ગણત્ ત્રણ દસ �દવસ, � સંખ્ય તેને અ�ુ�ુળ
જણાય, તો પોતાના હયઝના �દવસો તર�ક� કરાર દ� , અને
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જો છ અને આઠ �દવસો �ુધી પોતા માટ� �ુનાિસબ સમ�
તો બેહતર છે ક� સાત �દવસ ધારણ કર� , પણ પોતાની
આદતની શ�આતનો �દવસ દર� ક હાલમાં ધ્યાનમા લેવો
જ�ર� છે .
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૩. સંખ્યાન આદતવાળ� �ી :
(અદદ�ય્યા)

મસઅલો ૪૯૮ : � ઓરતો “અદદ�ય્યા” હોય
છે , તે બે પ્રકની છે :
(૧) બે મ�હના �ુધી લાગલાગટ (સતત) એક જ
�ુદ્

દરમ્યા

� ૂન

�ુએ,

પણ

�ુદ્દત

શ�આતના �દવસો એક સરખા ન હોય, �મક�
પહ�લા મ�હનામાં પહ�લા �દવસથી પાંચમા �દવસ
�ુધી � ૂન �ુએ, અને બી� મ�હનામાં અ�ગયારમાં
�દવસથી પંદરમાં �દવસ �ુધી � ૂન �ુએ, તો
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એવી �ીની આદત પાંચ �દવસની ગણાશે.
(ર) બે મ�હના �ુધી લાગલાગટ (સતત)

ત્

�દવસ યા એથી વ�ુ �ુદ્ માટ� � ૂન જોયા બાદ
એકાદ �દવસ પાક રહ�; અને ત્યારબા ફર�થી
� ૂન દ� ખાય, તો અગર
(અ) બંને માસમાં શ�આતની તાર�ખોમાં
ફ�ર હોય.
(બ) � ૂનના �દવસો અને વચ્ચ પાક
રહ�વાના �દવસો �ુલ મળ�ને દસ �દવસથી ન વધે.
(જ) અને બંને માસમાં � ૂનના �દવસોની
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ગણત્ એક સરખી હોય.
તો �ટલા �દવસોમાં એ �ીએ � ૂન જો�ું હોય, એ
સંખ્યાન �ુદ્ આદત તર�ક� ગણશે, અને વચ્ચ �
તહારતના �દવસો આવ્ય હોય, તેમાં અહવતની �એ
હયઝથી પાક �ી ઉપર અમલ વા�જબ છે તે બ�વી
લાવે; અને હાઈઝ ઉપર � બાબતો હરામ છે તેનાથી
પરહ�ઝ કર� .
દાખલા તર�ક� અગર કોઈ ઓરત એક માસમાં
પહ�લીથી ત્ર �ુધી � ૂન �ુએ, અને પછ� બે �દવસ પાક
રહ્યા બ ફર� ત્ �દવસ � ૂન �ુએ, એવી જ ર�તે બી�
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માસમાં અ�ગયારમી થી તેરમી �ુધી � ૂન �ુએ અને બે
�દવસ પાક રહ� ફર� ત્ �દવસ � ૂન �ુએ, તો એ
ઓરતની �ુદ્દત આદત છ �દવસ ગણાશે.
પણ જો એક માસમાં દાખલા તર�ક� આઠ �દવસ
� ૂન �ુએ, અને બી� મ�હનામાં ચાર �દવસ જોઈ, અ�ુક
�દવસ પાક રહ� ફર�થી � ૂન �ુએ, અને એ ર�તે �ુલ આઠ
�દવસ થાય તો એ ઓરત �ુદ્દત આદત ધરાવનાર ન�હ
ગણાય, બલ્ક �ુઝતર� બહ ગણાશે, �ના �ુકમો હવે પછ�
બયાન થશે.

મસઅલો ૪૯૯ : અગર કોઈ ઓરત ચો�સ
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�ુતની આદત ધરાવતી હોય, પણ આદત કરતાં િવશેષ
અથવા ઓછ� �ુદ્ માટ� � ૂન �ુએ, અને એ દસ �દવસથી
ન વધે, તો બધાય �દવસોને હયઝના કરાર દ� શ.ે
પણ જો પોતાની આદત કરતાં વ�ુ �ુદ્ માટ�
� ૂન �ુએ, અને દસ �દવસથી વધી �ય, તો પોતાની
આદતના �દવસોની ગણત્ �ુજબ હયઝ ગણશે; અને
બાક�ના �દવસો ઈ�સ્તહાઝાન ગણશે.
પણ જો એ � ૂન એક જ પ્રકાર� ન હોય, બલ્ક અ�ુક
�દવસોમાં � ૂનમાં હયઝની

િનશાનીઓ

જણાય

અને

બાક�ના �દવસોમાં ઈ�સ્તહાઝ ��ું દ� ખાય, તો તેની ત્
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� ૂરતો છે :
(અ) અગર �ટલા �દવસો હયઝની િનશાની સાથે
� ૂન દ� ખાય તેની સંખ્ય, એ ઓરતની આદતની
સંખ્ય પ્રમા હોય, તો એટલા જ �દવસોને હયઝ
ગણી બાક�ને ઇ�સ્તહાઝ ગણશે.
(બ)

અગર

હયઝની

િનશાની

સાથે� ુ ં � ૂન

પોતાની આદત કરતાં વ�ુ �દવસો �ુધી ચા�ું
રહ�, તો ફકત પોતાની આદતના �દવસોને હયઝ
કરાર દઈ બાક�ને ઈ�સ્તહાઝ ગણશે.
(જ) અગર હયઝની િનશાની સાથે� ુ ં � ૂન આદત
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કરતાં ઓછા

�દવસો

�ુધી

દ� ખાય,

તો

એ

�દવસોમાં બી� �દવસોને ઉમેરો કર� પોતાની
આદતની સંખ્ય પ્રમા ન�� કર� ; અને એ
પછ�ના �દવસોને ઈ�સ્તહાઝ કરાર દ� .
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ુ તર� બહ :
૪. �ઝ
મસઅલો પ૦૦ :

�ુઝતર� બહ એ ઓરતને

કહ�વાય ક� � મ�હનાઓ �ુધી � ૂન �ુએ, પણ કોઈ િનિ�ત
આદત ધારણ ન કર� , ન તો હયઝની શ�આતનો કોઈ
ચો�સ �દવસ હોય, અને ન તો હયઝની �ુદ્ િન�ુકત
થાય.
એવી ઓરત અગર દસ �દવસથી વ�ુ �ુદ્ માટ�
� ૂન �ુએ, અને દસેય �દવસમાં આવ�ું � ૂન એક જ
પ્રકાર� હોય, એટલે ક� યા તો હયઝની િનશાનીવા�ં હોય
યા ઈ�સ્તહાઝાન, તો એનો �હસાબ એ આદતવાળ� �ી
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�વો છે ક� � પોતાના િન�ુકત સમય િસવાયના �દવસોમાં
� ૂન �ુએ, અને િનશાનીઓ વડ� હયઝને ઈસ્તેહાઝાથ
અલગ પારખી ન શક�.
અહવતની �એ એવી ઓરત પોતાના અ�ુક
સગા-વહાલાઓની આદત �ુજબ પોતાની આદત કરાર
દ� શ;ે અને અગર તે પણ શ� ન હોય તો ગણત્રી ત
�દવસથી લઈને દસ �દવસ �ુધીની કોઈ પણ અ�ુ�ૂળ
સંખ્ય ધારણ કરશે. એ બધી બાબતોનો �ુલાસો મસઅલા
નં. ૪૯પ અને ૪૯૭ માં આવી ગયો છે .

મસઅલો પ૦૧ : �ુઝતર� બહ �ી અગર દસ
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�દવસથી વ�ુ � ૂન �ુએ ક� �માં અ�ુક �દવસોમાં � ૂન
હયઝની િનશાની ધરાવ�ું હોય, અને અ�ુક �દવસોમાં
ઈસ્તેહાઝાન િનશાનીવા�ં

હોય, તો અગર હયઝની

િનશાનીવા�ં � ૂન ત્ �દવસથી ઓ�ં અને દસ �દવસથી
વ�ુ ન રહ�, તો એ િનશાનીવાળા તમામ �દવસો હયઝના
ગણાશે,

અને

એ

ઉપરાંતના

�દવસો

ઈ�સ્તહાઝાન

સમજવા.
પણ અગર � ૂન ત્ �દવસથી કમ અથવા દસ
�દવસથી વધાર� રહ�, તો હયઝની �ુદ્ ન�� કરવા માટ�
આથી પહ�લાંના મસઅલા �ુજબ અમલ કરવો જોઈએ.
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ઉપર જણાવ્ય �ુજબ � હયઝ�ુ ં � ૂન ન�� ક�ુ્ર
હોય, તે બાદ દસ �દવસ વીતી જવા પહ�લાં જો ફર�થી
હયઝની િનશાનીઓ સાથે � ૂન દ� ખાય, તો બઈદ નથી
ઈ�સ્તહાઝ ગણશે.
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પ. �બુ ્તદ�અ :
મસઅલો પ૦ર : � �ી પ્ર વાર � ૂન �ુએ
તેને “�ુબ્તદ�અ” કહ�વાય, પણ અગર તે દસ �દવસથી
વધાર� એક જ �ત�ુ ં � ૂન �ુએ, તો પોતાના સગાવ્હાલાઓમા કોઈ પણ એક �ીની આદત �ુજબ પોતાની
હયઝની આદત ન�� કરશે, અને બાક�ના �દવસોને
ઈ�સ્તહાઝ ગણશે, પણ તે માટ� મસઅલા નં. ૪૯પમાં
જણાવેલ શરતો તેને લા�ું પડશે, અને અગર એ �ુમ્ક�
ન હોય તો ત્ અને દસની વચ્ચ કોઈ પણ એક સંખ્ય
હયઝ માટ� કરાર દ� શ,ે � માટ� મસઅલા નં. ૪૯૭માં �ુકમ
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દશાર્વવામા આવ્ય છે .

મસઅલો પ૦૩ : અગર �ુબ્તદ�અ �ી દસ
�દવસથી

વધાર�

� ૂન

�ુએ,

�માં

અ�ુક

હયઝની

િનશાનીવા�ં � ૂન હોય અને અ�ુક ઈસ્તેહાઝાન િનશાની
ધરાવ�ું હોય, તો જો હયઝની િનશાનીવા�ં � ૂન ત્
�દવસથી કમ અને દસ �દવસથી વ�ુ ન રહ�વા પામે, તો
એ તમામ �દવસો હયઝ ગણાશે.
પણ એ હયઝના �દવસો બાદ દસ �દવસ વીતે
એથી પહ�લાં ફર� હયઝની િનશાનીવા�ં � ૂન દ� ખાય, �મક�
પાંચ �દવસ હયઝની િનશાનીવા�ં કાળાશ પડ� ું � ૂન
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હોય, ત્યા બાદ નવ �દવસ માટ� પીળાશવા�ં � ૂન હોય,
અને ફર� કાળાશ પડ�ું � ૂન પાંચ �દવસ માટ� દ� ખાય, તો
પ્ર � � ૂન આવ્�ુ એ હયઝ અને એ પછ�નાં બે � ૂન
ઈ�સ્તહાઝાન

ગણાશે,

�

�ુઝતર� બહના

મસઅલામાં

સમ�વી � ૂ�ા છ�એ.

મસઅલો પ૦૪ : �ુબ્તદ�અ �ી અગર દસ
�દવસથી વ�ુ � ૂન �ુએ, �માં અ�ુક �દવસોમાં હયઝની
િનશાનીવા�ં

� ૂન

આવે,

અને

બાક�ના

�દવસોમાં

ઈસ્તેહાઝાન િનશાની જણાય, પણ હયઝની િનશાનીવા�ં
� ૂન ત્ �દવસથી કમ ર�ુ હોય, તો તેને હયઝ કરાર

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 498

દ� શ,ે અને �ુદ્દત આદત ન�� કરવા માટ� મસઅલા નં.
પ૦૧ �ુજબ વતર્શ.
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૬. નાસીયહ :
મસઅલો પ૦પ : � ઓરત હયઝની આદતની
�ુદ્ (�દવસોની સંખ્ય) � ૂલી ગઈ હોય તેને “નાસીયહ”
કહ�વાય છે ; અને તેવી ઓરતના અ�ુક પ્રકા છે :
એક એ ક� �ની ચો�સ, િનિ�ત �ુદ્ હતી અને
“અદદ�ય્યા” કહ�વાતી હતી, અને ત્યા બાદ પોતાની એ
�ુદ્ તેને યાદ ન હોય, આવી �ી અગર � ૂન �ુએ ક� �
ત્ �દવસથી કમ ન હોય અને દસ �દવસથી વધાર� ન
હોય તો એને હયઝ કરાર દ� શ.ે
પણ અગર દસ �દવસથી વ�ુ �ુદ્ માટ� � ૂન
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રહ�, તો પછ� તેને “�ુઝતર� બહ”નો �ુકમ લા�ુ પડશે, �નો
ઉલ્લે મસઅલા નં. પ૦૦ અને પછ� પ૦૧ માં કરવામાં
આવ્ય છે , પણ એમાં ફ�ર માત એટલો છે ક� હયઝની �ુદ્
એટલી ઓછ� કરાર ન દ� ક� � માટ� તેને ખબર હોય ક�
તેની એટલી ઓછ� આદત ન હોઈ શક�, અને ન તો એટલી
વધાર� કરાર દ� ક� � માટ� તેને �ણ હોય ક� એટલી વ�ુ
�ુત તેની ન હોઈ શક�.
એવી ર�તે � ઓરતની �ુદ્ નાક�સ હોય, એટલે
ક� તેને શક હોય ક� તેને ત્ �દવસથી વ�ુ અને છ
�દવસથી ઓ�ં � ૂન હોય છે ક� ન�હ, �મક� મ�હનામાં છ
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�દવસ અથવા સાત �દવસ �ુધી � ૂન રહ�� ું હોય, તે
� ૂનની પરખ હયઝની િનશાની વડ� ન કર� શકતી હોય,
તેમજ પોતાના �ુ�ુંબીજનોમાં કોઈપણ એક �ીની આદત
ઉપર આધાર ન રાખી શકતી હોય,

અને ન તો �

સંજોગમાં � ૂન દસ �દવસથી વધાર� રહ� તે સંજોગમાં એ
બે સંખ્યાથ વધ-ઘટ કોઈ સંખ્ય િન�ુકત કર� શક�, તો
એવી

ઓરત

પણ

ઉપરોકત

સાવચેત પ્રમા અમલ કરશે.

મસઅલામાં

જણાવેલ
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હયઝના �ુદા �ુદા મસાઈલ :
મસઅલો પ૦૬ : � �ી “�ુબ્તદ�અ” અથવા
“નાસીયાહ” હોય, યા તો �ુદ્દત ચો�સ આદતવાળ�
હોય, તે અગર હયઝની િનશાનીઓ સાથે � ૂન �ુએ,
અથવા યક�ન ધરાવતી હોય ક� એ � ૂન ત્ �દવસ �ુધી
રહ�શ,ે તો તેના માટ� જ�ર� છે ક� નમાઝ-ઈબાદતને તકર
કર� , અને જો પછ�થી ખબર પડ� ક� એ હયઝ�ુ ં � ૂન ન હ�,ું
તો � ઈબાદતો રહ� જવા પામી હોય તેની કઝા આપે.

મસઅલો પ૦૭ : અગર કોઈ ઓરત હયઝની
શ�આતના સમયની આદત યા તેની �ુદ્દત અથવા બંને
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આદતો િનિ�તપણે ધરાવતી હોય, અને એ�ું બને ક�
આગળ જતાં સમય ક� �ુદ્ બંનમ
ે ાં એવી ર�તે ફ�ર પડ� ક�
બે માસ �ુધી લાગલાગટ (સતત) સમય અને �ુદ્ બંને
સરખા રહ�, તો પછ� એ બે માસથી નવી આદત પડ� હોય
એ�ું ગણાશે. દાખલા તર�ક� અગાઉ મ�હનાના પહ�લા
�દવસથી સાતમા �દવસ �ુધી એ � ૂન જોતી હતી અને
પાક થઈ જતી હતી, અને હવે બે માસ દરમ્યા દસમા
�દવસથી સ�રમા �દવસ �ુધી � ૂન જોઈને પાક થઈ હોય,
તો તેની હવે નવી આદત દસમીથી સ�રમી �ુધી ગણાશે.

મસઅલો

પ૦૮ :

આ

મસાઈલમાં

જયાં
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મ�હનાનો ઉલ્લે થાય છે , ત્યા એથી �ુરાદ જયારથી � ૂન
દ� ખાવા�ુ ં શ� થાય ત્યારથ ત્ર �દવસ વીતી �ય ત્યા
�ુધી છે . એથી �ુરાદ મ�હનાની તાર�ખો નથી.

મસઅલો પ૦૯ :

� ઓરત સામાન્ ર�તે

મ�હનામાં એક જ વાર � ૂન જોતી હોય, તે અગર કોઈ
મ�હનામાં બે વાર � ૂન �ુએ, અને બંનમ
ે ાં હયઝની
િનશાનીઓ પણ મો�ૂદ હોય, અને અગર દરમ્યાનન
તહારતના �દવસો દસથી ઓછા ન હોય, તો બંને � ૂનને
હયઝ કરાર દ� શ.ે

મસઅલો પ૧૦ : અગર કોઈ �ી ત્ �દવસ યા
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એથી વ�ુ હયઝની િનશાની સ�હત � ૂન �ુએ, અને તે
બાદ

દસ

યા

એથી

વ�ુ

�દવસોમાં

ઈ�સ્તહાઝાન

િનશાનીઓવા�ં � ૂન દ� ખાય, અને ફર�વાર બે-ત્ �દવસ
હયઝની િનશાની સ�હત � ૂન �ુએ, તો પહ�લા અને છે લ્લ
�દવસોમાં � હયઝની િનશાનીવા�ં � ૂન જો�ું હ� ું તેને
હયઝ કરાર દ� શ.ે

મસઅલો પ૧૧ : અગર કોઈ �ી દસ �દવસ
� ૂરા થાય એથી પહ�લા પાક થાય, અને એ �ણતી હોય ક�
શર�રના �દરના ભાગમાં કોઈ � ૂન બાક� નથી, તો તેને
ઈબાદતો બ�વી લાવવા માટ� �ુસ્લ કર લે� ું જોઈએ,
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અગરચે એને એ�ું અ�ુમાન હોય ક� દસ �દવસ � ૂરા થાય
તે પહ�લાં ફર�વાર � ૂન દ� ખાશે.
અને જો એને ખાત્ હોય ક� દસ �દવસ � ૂરા થતાં
પહ�લાં ફર� વાર � ૂન દ� ખાશે, તો પણ ઉપર જણાવ્ય
�ુજબ એહતીયાતની �એ �ુસ્ કર� પોતાની ઈબાદતો
બ�વી લાવે, અને સાથે � બાબતો હાઈઝ �ી ઉપર
હરામ છે તેને તકર કર� .

મસઅલો પ૧ર :

અગર કોઈ ઓરત દસ

�દવસથી પહ�લાં પાક થઈ �ય, અને એને એ�ું �ુમાન
હોય ક� શર�રના �દરના ભાગમાં હ� � ૂન છે , તો પછ�
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થો�ુક
ં � શરમગાહમાં દાખલ કર� થોડ�ક વાર સબર કર� .
(અલબ� એટલો સમય સબર કર� ક� �ટલા સમયમાં
�ીઓ સાર� પેઠ� ન�� કર� શક� ક� પાક

છે .) જયાર� �

બહાર લાવે ત્યાર અગર પાક જણાય તો �ુસ્ કર�
પોતાની ઈબાદતો બ�વી લાવે. તપાસ કયાર્ વગર
ઈબાદત તકર ્ કરવી �એઝ નથ.
પણ જો એ પાક ન થઈ હોય, અગરચે એ �માં
થોડ�ક પીળાશ લાગેલી હોય, તો અગર એ �ીની કોઈ
િન�ુકત 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 તદ્ પાક થઈ
�ય, તો તે વેળા �ુસ્ કર� ;
(ર) અગર દસમે �દવસે પાક થાય, તો એ �દવસે
�ુસ્ કર� ;
(૩) અગર � ૂન દસ �દવસથી વધી �ય, તો પણ
દસમે �દવસે �ુસ્ કર� .
અને જો એ �ીની આદત દસ �દવસથી ઓછ�
હોય, અને એને ખબર હોય ક� દસ �દવસ પહ�લાં અથવા
દસમે �દવસે એ પાક થઈ જશે, તો એ ત્યાર �ુસ્ ન�હ
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કર� .
અને જો એને એ�ું �ુમાન હોય ક� � ૂન દસ
�દવસથી વધી જશે, તો એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� એક
�દવસની ઈબાદત તકર કર� , બલ્ક દસમા �દવસ �ુધી
ઈબાદત તકર કર� શક� છે , પણ એ �ુકમ ખાસ એવી
ઓરતો માટ� છે ક� �ને આદતથી પહ�લાં ચા�ુ � ૂન આવ� ું
ન હોય, ન�હતર આદત પસાર થઈ ગયા બાદ ઈબાદત
તકર કરવી �ઈઝ નથી.

મસઅલો પ૧૩ : અગર અ�ુક �દવસોમાં � ૂનને
હયઝ કરાર દ� અને ઈબાદત ન બ�વી લાવે, અને ત્યા
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બાદ ખાત્ થાય ક� હયઝ ન હ�,ું તો એ �દવસોમાં તકર
કર� લ નમાઝ, રોઝાની કઝા દ� વી જ�ર� છે ; એવી જ ર�તે
� �દવસોમાં એમ ધાર�ને ક� હયઝ નથી, ઈબાદતો બ�વી
લાવે, અને પછ�થી ખાત્ થાય ક� હયઝ હ�,ું તો એ
�દવસોમાં રાખેલા રોઝાની કઝા દ� વી પડશે.
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િનફાસ :
મસઅલો પ૧૪ :

માના

પેટથી

બાળકના

શર�રનો પ્ર ભાગ જયાર� બહાર આવી �ય, ત્યારથ
ઓરત � � ૂન �ુએ, અને એ � ૂન દસ �દવસની �દર યા
તો દસમે �દવસે બંધ થાય, તો તેને િનફાસ કહ�વાય છે ,
અને િનફાસની �ીને “નફસાઅ” કહ�વાય છે .

મસઅલો પ૧પ :

બાળકના શર�રનો પ્ર

ભાગ બહાર આવે, એથી પહ�લાં �ી � � ૂન �ુએ, તે
િનફાસ નથી.

મસઅલો પ૧૬ :

એ જ�ર� નથી ક� બાળક
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શર�રના તમામ ભાગો સાથે �ુ� જન્મ, બલ્ક અગર તેમાં
કોઈ ખોડ-ખાંપણ હોય, પણ જન્ થયો છે એ કહ� શકાય
તો કાફ� છે , અને એ જન્ બાદ � � ૂન દસ �દવસ �ુધી
દ� ખાય એ િનફાસ છે .

મસઅલો પ૧૭ : એ શ� છે ક� િનફાસ�ુ ં � ૂન
એક પળથી વ�ુ માટ� ન વહ�, પણ કોઈ પણ સંજોગે દસ
�દવસથી વ�ુ ન હોઈ શક�.

મસઅલો પ૧૮ : અગર કોઈ ઓરત શક કર� ક�
ગભર્પા થયો છે ક� ન�હ, અથવા � તેના શર�રથી
અવત�ુર છે એ બાળક છે ક� ન�હ, તો તેની તપાસ કરવી
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જ�ર� નથી, અને એ સંજોગમાં � � ૂન દ� ખાય તેને િનફાસ
ન�હ ગણે.

મસઅલો પ૧૯ : એહતીયાતની �એ મ�સ્જદમા
થોભ�ુ,ં અને બી� તમામ કાય� � હયઝવાળ� �ી માટ�
હરામ છે તે “નફસાઅ” માટ� પણ હરામ છે , અને �
બાબતો હાઈઝ ઉપર વા�જબ છે , તે નફસાઅ ઉપર પણ
વા�જબ છે .

મસઅલો પર૦ :

િનફાસની હાલતમાં �ીને

તલાક દ� વી અને તેની સાથે સંભોગ કરવો હરામ છે , પણ
અગર તેનો ધણી તેની સાથે �તીય સમાંગમ કર� , તો
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િવના ઈશ્કા કફ્ફાર લા�ુ ન�હ પડ�.

મસઅલો પર૧ :

જયાર�

ઓરત િનફાસના

� ૂનમાંથી પાક થઈ �ય, તો તેણે �ુસ્ કર�ને પોતાની
ઈબાદતો બ�વી લાવવી જોઈએ.
અને તે પછ� એક વાર યા એથી િવશેષ � ૂન
�ુએ,

તો

અગર

� ૂનના

�દવસો

અને

દરમ્યાનન

તહારતના �દવસો મળ�ને દસ �દવસથી ન વધે, તો એ
બંને � ૂનને િનફાસ ગણશે, અને અહવત છે ક� દરમ્યાનન
તહારતના સમયમાં એક પાક �ી માટ� � અમલ વા�જબ
હોય છે તે બ�વી લાવે, અને � અમલ નફસાઅ માટ�
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હરામ છે તેને તકર કર� , એનો અથર એ ક� અગર એ
�દવસોમાં રોઝો રાખ્ય હોય તો તેની કઝા આપે.
પણ જો બી� વાર � �ુન આવ્�ુ તે દસ
�દવસથી વધી �ય, અને જો એ �ીને હયઝની �ુદ્દત
આદત ન હોય, તો દસ �દવસ દરમ્યા � � ૂન આવ્�ુ
તેને િનફાસ ગણી બાક�ના ઈસ્તેહાઝ �ુમાર કરશે.
અને જો એ �ી હયઝ માટ� �ુદ્દત આદત
ધરાવતી

હોય,

એટલે

ક�

“અદદ�ય્યા”

હોય,

તો

એહતીયાત છે ક� આદતની �ુદ્ બાદ � � ૂન �ર� ર�ું
હોય તે અરસામાં �ુસ્તહાઝાન અમલ બ�વી લાવે, અને
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નફસાઅ માટ� � બાબતો છે તેને તકર કર� .

મસઅલો પરર : િનફાસના � ૂનથી પાક થયા
બાદ એ�ું �ુમાન થાય ક� કદાચ શર�રના �દના ભાગમાં
� ૂન હશે, તો થો�ુક
ં � શરમગાહમાં રાખી થોડ�ક વાર
સબર કર� , અગર પાક જણાય તો ઈબાદતો માટ� �ુસ્
કર� લ્ય.

મસઅલો પર૩ : અગર િનફાસ સમયે આવ� ું
� ૂન દસ �દવસથી વધી �ય, તો અગર એ �ીની
હયઝની ચો�સ અને િન�ુકત આદત છે , તો આદતની
�ુદ્ પ્રમા િનફાસના �દવસો કરાર દ� શે, અને બાક�ના
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�દવસોને ઈ�સ્તહાઝ ગણશે.
અને જો તેની કોઈ આદત ન હોય, તો દસ �દવસ
િનફાસના અને બાક�ના ઈ�સ્તહાઝાન ગણશે.
એહતીયાતે વા�જબ છે ક� િનિ�ત આદતવાળ� �ી
આદત ખતમ થયા બાદ બી� �દવસથી, અને આદત
વગરની �ી દસમો �દવસ ખતમ થયા બાદ પ્ર�ૂિત
અઢારમા �દવસ �ુધી ઈ�સ્તહાઝાન �ુકમ પ્રમા અમલ
કર� , અને � કાય� નફસાએ ઉપર હરામ છે તેનાથી પરહ�ઝ
કર� .

મસઅલો પર૪ : � ઓરતની હયઝની આદત
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દસ �દવસથી ઓછ� હોય, તે અગર પોતાની આદતથી
વ�ુ �દવસો �ુધી � ૂન �ુએ, તો આદતના �દવસો પ્રમા
િનફાસના �દવસો કરાર દ� શ,ે અને ત્યા બાદ દસમા
�દવસ �ુધી તેને ઈ�ખ્તયા રહ�શે ક� ચાહ� નમાઝને તકર
કર� અથવા �ુસ્તહાઝાન �ુકમ �ુજબ અમલ કર� , પણ એક
�દવસ નમાઝ તરક કરવી બેહતર છે .
અને જો � ૂન દસ �દવસથી વધી �ય, તો આદત
પછ�ના �દવસથી લઈ દસમા �દવસ �ુધીના � ૂનને
ઈ�સ્તહાઝ ગણશે, અને એ �દવસોમાં � ઈબાદતો બ�વી
લાવી ન હોય તેની કઝા આપશે.
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દાખલા તર�ક� ઓરતની આદત છ �દવસની હોય,
અને છ �દવસથી વ�ુ સમય �ુધી � ૂન �ૂએ, તો છ �દવસ
�ુધી આવેલા � ૂનને િનફાસ કરાર દ� શ,ે અને સાતમા,
આઠમા, નવમા અને દસમા �દવસે તેને ઈ�ખ્તયા રહ�શે
ક� ચાહ� ઈબાદતને તરક કર� અથવા ઈ�સ્તહાઝ �ુજબ
વત�, અને જો દસ �દવસથી વ�ુ � ૂન વધી �ય, તો
આદતના બી� �દવસથી એ પોતાને �ુસ્તહાઝ ગણશે.

મસઅલો પરપ :

� �ીની હયઝની આદત

ચો�સ અને િનિ�ત હોય, તે અગર બાળકને જન્ આપ્ય
પછ� એક માસ યા એથી વ�ુ �ુદ્ �ુધી લાગલાગટ
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(સતત) � ૂન �ુએ, તો તેની �ટલી આદત હોય, તેટલા
�દવસો પ્રમા � ૂનને િનફાસ કરાર દ� શ.ે
તે બાદ � � ૂન દસ �દવસ �ુધી �ુએ, અગરચે
એ તેના માિસકના �દવસોમાં આવે, તો પણ ઈ�સ્તહાઝ
ગણશે.
દાખલા તર�ક� એક �ીની આદત હોય ક� દક
મ�હને વીસમીથી સ�ાવીસમી �ુધી તેને હયઝ આવે, પણ
એણે બાળકને જન્ દસમીએ આપ્ય હોય, અને ત્યા
બાદ એક માસ �ુધી યા એથી િવશેષ લાગલગાટ � ૂન
ચા�ુ આવ� ું રહ�, તો િનફાસની �ુદ્ સ�રમી �ુધી
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ગણાશે, ત્યા બાદ સ�રમીથી દસ �દવસ �ુધી � � ૂન
આવે, તે અગરચે આદતની �ુત દરમ્યા, એટલે ક�
વીસમીથી સ�ાવીસમી �ુધીના �દવસો દરમ્યા આવે તો
ઈ�સ્તહાઝ ગણાશે.
અને જો એ દસ �દવસ વીતી ગયા બાદ � ૂન
આદતના �દવસોમાં આવે તો એને હયઝ ગણશે, ચાહ�
તેમાં હયઝની િનશાનીઓ મો�ૂદ હોય ક� ન હોય, અને જો
આદતના �દવસોમાં ન હોય,

તો પોતાની આદતના

�દવસોનો ઈન્તેઝા કરશે, અગરચે તેમાં એક મ�હનો યા
એથી િવશેષ વીતી �ય, અને અગરચે એ આદત

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 522

િસવાયના

�દવસોમાં આવ� ું � ૂન

હયઝની

િનશાની

ધરાવ�ું હોય.
� ઓરત “વકતીય્યા” ન હોય, એટલે ક�
હયઝના સમયની શ�આત બારામાં તેની કોઈ ચો�સ
આદત ન હોય, તે પોતાના હયઝના �દવસો તેની
િનશાનીઓ ઉપરથી પારખીને ન�� કરશે; અને અગર તે
�ુમ્ક� ન હોય, �મક� િનફાસના દસ �દવસ બાદ � � ૂન
આવે તે એક જ પ્રકાર� જણાય, અને મ�હના બલ્ક
મ�હનાઓ �ુધી એ જ �ુજબ આવ� ું રહ�, તો એવા
સંજોગમાં પોતાના �ુ�ુંબની કોઈ એક �ીની આદત �ુજબ
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પોતાના હયઝના �દવસો કરાર દ� શ,ે અને જો એ પણ ન
કર� શક� તો પોતાની હાલતને �ુનાિસબ જણાય, તેટલા
�દવસોની સંખ્ય પોતે ન�� કર� . આ મસઅલાને લગતા
�ુલાસાઓ હયઝના પ્રકરણમ આવી ગયા છે .

મસઅલો પર૬ : � ઓરત હયઝની �ુદ્દત
આદત ધરાવતી ન હોય, એટલે ક� અદદ�ય્યા ન હોય, તે
અગર જન્ આપ્ય બાદ એક માસ યા એથી વ�ુ �ુદ્
�ુધી � ૂન �ુએ, તો પહ�લા દસ �દવસ માટ� નો �ુકમ
મસઅલા નં. પર૩ માં બયાન થઈ ગયો. બી�

દસ

�દવસો ઈ�સ્તહાઝાન ગણશે, પણ તે પછ� � � ૂન �ર�
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રહ�, એ �ુમ્ક� છે ક� હયઝ હોય અને ઈ�સ્તહાઝ પણ
હોય, તો હયઝ છે ક� ન�હ તે ન�� કરવા માટ� ઉપરોકત
મસઅલામાં � �ુકમ દશાર્વવામા આવેલો છે એ �ુજબ
અમલ કર� .
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�સુ ્લ મસે મય્ય
મસઅલો

પર૭ :

અગર

કોઈ

ઈન્સાનન

મય્યતન તે� ુ ં શર�ર ઠં�ું થઈ ગયા બાદ અને �ુસ્
અપાયા પહ�લા અડ�, એટલે ક� પોતાના શર�રના કોઈ પણ
ભાગને મય્યતન સમાંગમ (સંપકર )માં લઈ આવે, તો તેના
માટ� �ુસ્લ મસે મય્ય જ�ર� છે .
એ અડ�ું ચાહ� �ઘમાં ક� ��ૃિતમાં, ઈખ્તીયારથ
થાય ક� બેઈખ્તીયાર�થ, �ુસ્ વા�જબ થઈ જશે, એટલે
�ુધી ક� અગર તેના નખ અને હાડકાં મય્યતન નખ ક�
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હાડકાંને અડ� તો �ુસ્ કરશે.
અલબ�,

�ુડદા

�નવરને

અડવાથી

�ુસ્

વા�જબ થ�ું નથી.

મસઅલો પર૮ : અગર કોઈ એવી મય્યતન
અડ� ક� � � ૂર� ર�તે ઠંડ� ન થઈ � ૂક� હોય, તો �ુસ્
વા�જબ ન�હ થાય, અગરચે � ભાગને અડ� એ ભાગ ઠંડો
થઈ ગયો હોય.

મસઅલો પર૯ : અગર કોઈ શખ્ મય્યતન
પોતાના વાળ અડાડ�, અથવા પોતાના શર�રને મય્યતન
વાળના સંપકર ્મા લઈ આવે, અથવા પોતાના વાળથી
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મય્યતન વાળને અડ�, તો �ુસ્ વા�જબ નથી.

મસઅલો પ૩૦ : બાળકની મય્યતન અડવાથી,
બલ્ક ક�ુવાવડ થયેલ બચ્�ુ ક� �માં �હ આવી ગઈ હોય
તેને અડવાથી �ુસ્લ મસે મય્ય વા�જબ થશે.
તો અગર મર� ગયે� ું બચ્�ુ ��ુ ં શર�ર ઠં�ું થઈ
ગ�ું હોય, અને એ એની માના શર�રના ભાગને અડ�, તો
એની મા ઉપર �ુસ્લ મસે મય્ય વા�જબ થશે, બલ્ક
અગર શર�રના �હ�ર ભાગને ન અડ�, તો પણ એહતીયાતે
વાજબ છે ક� એની મા �ુસ્લ મસે મય્ય કર� .

મસઅલો પ૩૧ : � બાળક માના �ુજર� જવા

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 528

બાદ અને તે� ુ ં શર�ર ઠં�ું થઈ જવા બાદ જન્મ, અને તે� ુ ં
શર�ર માના શર�રના �હ�ર ભાગને અડ�, તો જયાર�
બા�લગ થાય ત્યાર વા�જબ

છે ક� �ુસ્લ મસે મય્ય

બ�વી લાવે, બલ્ક અગર શર�રના બહારના કોઈ ભાગને
અડયો ન હોય, તો પણ અહવતની �એ બા�લગ થયા
બાદ �ુસ્લ મસે મય્ય બ�વી લાવે.

મસઅલો પ૩ર : � મય્યતન ત્ �ુસ્લ � ૂર�
ર�તે અપાઈ ગયા હોય, તેને અડવાથી �ુસ્લ મસે મય્ય
વા�જબ ન�હ થાય, પણ ત્રી� �ુસ્ �ુ� થવા પહ�લાં જો
એ મય્યતન શર�રના કોઈ ભાગને અડશે તો �ુસ્લ મસે
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મય્ય વા�જબ થશે, અગરચે � ભાગને એ અડ� એ ભાગ
ધોવાઈ � ૂ�ો હોય.

મસઅલો પ૩૩ : અગર કોઈ દ�વાનો અથવા
નાબા�લગ બાળક મય્યતન અડ�, તો એ દ�વાનો જયાર�
સાજો થાય અને એ નાબા�લગ જયાર� બા�લગ થાય, ત્યાર
�ુસ્લ મસે મય્ય બ�વી લાવશે.

મસઅલો પ૩૪ : અગર કોઈ �વતા યા �ુસ્
અપાયા પહ�લાં મર� ગયેલા શખ્સન શર�રમાંથી કોઈ
ભાગ �ટો થઈ �ય, અને એ �ટા પડ� ગયેલા ભાગને
હ� �ુસ્ અપા�ું ન હોય, તો તેને અડવાથી �ુસ્લ મસે
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મય્ય ઉતાર�ું લા�ઝમ નથી, અગરચે એ ભાગમાં હાડ�ું
પણ હોય.

મસઅલો પ૩પ : � હાડ�ું કોઈ �ુડદાથી યા
�વતાથી અલગ પડ� ગ�ું હોય, અને એ હાડકાને �ુસ્
અપા�ું ન હોય, તો પણ એને અડવાથી �ુસ્લ મસે મય્ય
વા�જબ નથી, એજ �ુકમ દાંતનો છે , ચાહ� તે �વતા
શખ્સથ યા �ુડદાથી �ટો પડ� �ય.

મસઅલો પ૩૬ : �ુસ્લ મસે મય્યતન �ુસ્લ
જનાબતની �મ ઉતાર�ું જોઈએ, પણ �ુસ્લ મસે મય્ય
ઉતારનાર અગર નમાઝ પડવા માગે, તો એહતીયાતે
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�ુસ્તહ છે ક� વ� પણ કર� .

મસઅલો પ૩૭ :

અગર કોઈ શખ્ અનેક

મય્યતોન અડ� અથવા એક મય્યતન અનેક વાર અડ�, તો
એ સવર માટ� એક જ �ુસ્ કાફ� છે .

મસઅલો પ૩૮ : � શખ્સ મય્યતન અડયા
બાદ હ� �ુસ્ ન ક�ુ્ર હોય, તેના માટ� મ�સ્જદમા થોભ�ુ,ં
�ી-સંભોગ યા વા�જબ િસજદાવાળ� આયતોની િતલાવત
કરવામાં કોઈ વાંધો નથી, પણ નમાઝ વગેર� માટ�
અલબ� જ�ર� છે ક� �ુસ્ કર� .
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સકરાતની હાલતને લગતા
એહકામ
મસઅલો પ૩૯ : અહવત છે ક� શ� સંજોગમાં,
મરનાર �ુસલમન મરદ અને ઓરતને, ચાહ� એ �ુખ્
વયનો હોય યા બાળક હોય, પીઠ ઉપર ચ� �ુવડાવવામાં
આવે, એવી ર�તે ક�

તેના પગોનાં ત�ળયાં �કબ્લ તરફ

રહ�.

મસઅલો પ૪૦ : બેહતર છે ક� જયાં �ુધી �ુસ્લ

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 533

મય્ય ન અપાઈ ગ�ું હોય, ત્યા �ુધી મય્યતન �કબ્લ
તરફ �ુવડાવવામાં આવે, પણ �ુસ્ અપાઈ �ય, તે
બાદ નમાઝે મય્ય ટાણે � ર�તે �ુવડાવવામાં આવે છે ,
એ ર�તે મય્યતન �ુવડાવ�ું બેહતર છે .

મસઅલો પ૪૧ :

�તકાળ સમયે મરનારને

�કબ્લ તરફ �ુવડાવ�ું અહવતની �એ દર� ક �ુસલમાન
ઉપર વા�જબ છે ; અને જો મરનાર પોતે રા� હોય અને તે
બા�લગ તથા સમજદાર હોય, તો એ કાયર માટ� તેના
વાલીની ર�મંદ� મેળવવી લા�ઝમ નથી, પણ એ
િસવાયના સંજોગમાં વાલીની ર�મંદ� અહવતની �એ
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જ�ર� રહ�શ.ે

મસઅલો પ૪ર : �ુ�તત છે ક� �તકાળ સમયે
મરનારને શહાદતૈન, બાર ઈમામો (અ.સ.)ની ઈમામતનો
ઈકરાર અને તમામ હક મઝહબના અક�દાની યાદ� અને
તલક�ન એવી ર�તે

આપવી ક� તેને સમ�ય, અને

�ુસ્તહ છે ક� યાદ� ઈન્સા મરણ પામે ત્યા �ુધી
દોહરાવવામાં આવે.

મસઅલો પ૪૩ : મરનારને નીચે �ુજબની �ુઆ
એ સમ� શક� એ ર�તે તલક�ન કરવી �ુસ્તહ છે :

અલ્લા�ુ

મગ�ફર

લેયલ

કસીર

િમમ
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મઆસીક વકબલ િમ�ી લ યસીર િમન
ુ
તાઅતેક યા મંય યકબ�લ
યસીર વ
યઅ� અિનલ કસીર ઈકબલ િમ�ી લ
યસીર
અનતલ

વઅફો

અ�ીરલ કસીર

અ�વ્�ુ

ગ�રો

ઈ�કુ

અલ્લા�ુ

મરહમની ફ ઈ�રક રહ�મ.
મસઅલો પ૪૪ : � મરનારને �તકાળ સમયે
�વ નીકળવામાં સખ્ત થતી હોય, તો અગર કોઈ
અગવડ ક� ત્રાસ ભય ન હોય, તો તેને જયાં હંમશ
ે ાં
નમાઝ પડતો હોય એ જગ્યા �ુવડાવવો �ુસ્તહ છે .
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મસઅલો પ૪પ :

�ુસ્તહ છે ક� મરનારની

તસ્ક� અને તેની રાહત માટ� તેની પાસે � ૂરએ યાસીન,
ુ �ુરસી, � ૂરએ
� ૂરએ સાફફાત, � ૂરએ અહઝાબ, આય�લ
અઅરાફની પ૪મી આયત અને � ૂરએ બકરહની છે લ્લ
ત્ આયતો િતલાવત કરવી; બલ્ક �ુરઆને મ�દમાંથી
�ટ�ું પડ� શકાય તેટ�ું પડતા રહ��.ું

મસઅલો પ૪૬ :

નીચે

જણાવેલ

બાબતો

�તકાળ સમયે મક�હ છે :
(અ) મરનારને એકલા � ૂક� દ� �.ું
(બ) તેના પેટ ઉપર કોઈ ભાર� વસ્� � ૂકવી.
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(જ) જનાબત ક� હયઝની હાલતમાં તેની પાસે
રહ��.ું
(દ) તેની પાસે વ�ુ વાતો કરવી.
(હ) તેની પાસે રહ�ને � ૂબ � ૂબ રડ�ુ.ં
(ત) મરનાર પાસે �ીઓને એકલા � ૂક� દ� �.ું
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મરણ પછ�ના એહકામ :
મસઅલો પ૪૭ : મરણ બાદ અ�ુક બાબતો
�ુસ્તહ છે :
(૧)

મય્યતન

�ખો,

હોઠ

અને

હડપચીને

બાંધ�ુ.ં
(ર) મય્યતન હાથ-પગ લાંબા કર� તેના ઉપર
ચાદર ઓઢાડવી.
(૩) અગર રાતના મરણ થ�ું હોય તો મરણની
જગ્યા દ�વો ક� બ�ી રોશન કરવી.
(૪) જનાઝામાં િશરકત માટ� મોઅમીનોને ખબર
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કરવી.
(પ) દફન માટ� ઉતાવળ કરવી; પણ અગર
યક�ન ન હોય ક� મરણ પામ્ય છે , તો એટલી રાહ
જોવી ક� ખબર પડ�.
ઉપરાંત અગર મય્ય હામેલા હોય અને પેટમાં
બચ્�ું �વ�ુ હોય, તો દફનમાં એટલી ઢ�લ કરવી જોઈએ
ક� � દરમ્યા પાંસા ક� બા�ુ ચીર� બચ્ચાન બહાર લાવી
શકાય, અને ત્યા બાદ પાસાને સીવી લેવામાં આવે.
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�સુ ્, કફન, નમાઝે મય્ય અને દફનના
એહકામ :
મસઅલો પ૪૮ : �ુસલમાન મય્યતન વલી
ુ , કફન , આપે, તેની
ઉપર વા�જબ છે ક� તેને �ુસ્, �ુ�ત
નમાઝે મય્ય પડ� દફન કર� , અગરચે મરનાર શીયા
ઈસ્નાઅશર ન હોય, વલી માટ� જ�ર� છે ક� કાય� પોતે
��મ આપે યા કોઈને ફરજો બ�વવા માટ� નીમે, અગર
કોઈ શખ્ એ ફરજોને વલીની ર�થી બ�વી લાવે, તો
વલી જવાબદાર�થી �ુક્ થઈ જશે, બલ્ક દફન વગેર�
�વાં કાય� વલીની ર� વગર ��મ આપે, તો પણ
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વલીની ફરજ અદા થઈ ગયેલી ગણાશે, અને તેને ફર�
વાર ��મ આપવાની જ�રત નથી.
અને જો મય્યતન કોઈ વલી ન હોય અથવા
વલી એ ફરજોની અદાયગી માટ� મના કરતો હોય તો
બાક�ના મોઅમીનો ઉપર વા�જબે �કફાઈ છે ક� તે ફરજો
� ૂર� કર� , અગર અ�ુક મોઅમીનો એ ફરજોની અદાયગી
કર� , તો બાક�ના મોમીનો �મ્મેદાર�થ �ુક્ ગણાશે; અને
જો કોઈ પણ એ ફરજો ન બ�વી લાવે તો �ુનહ
ે ગાર
થશે.
વલી અગર એ ફરજોને ��મ આપવાની મના
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કરતો હોય, તો તેની ર�ની કોઈ જ�રત રહ�શે ન�હ.

મસઅલો પ૪૯ : અગર કોઈ શખ્ મય્યતન
લગતી ફરજો ��મ આપી રહ્ હોય, તો બી�ઓ ઉપર
વા�જબ નથી ક� તે માટ� વ્યવસ્ કર� , પણ અગર એ
શખ્ કામ અ� ૂ� � ૂક� દ� , તો બી�ઓ માટ� જ�ર� થશે ક�
એ કામ � ૂ� કર� .

મસઅલો પપ૦ : અગર કોઈને ખાત્ હોય ક�
મય્ય માટ� ની ફરજો કોઈ અદા કર� રહ્ છે , તો તેના
માટ� કોઈ પહ�લ કરવી વા�જબ નથી, પણ અગર તેને એ
બારામાં શક ક� �ુમાન હોય, તો પહ�લ કરવી વા�જબ છે .
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મસઅલો પપ૧ : અગર કોઈને �ણ થાય ક�
�ુસ્ અથવા કફન અથવા નમાઝ ક� દફન બાિતલ ર�તે
��મ દ� વામાં આવ્�ુ છે , તો તેની ફરજ છે ક� બી� વાર
��મ આપે, પણ અગર ફકત �ુમાન હોય ક� બાિતલ
ર�તે ��મ દ� વામાં આવ્�ુ હશે, અથવા શક કર� ક� સહ�હ
ર�તે દ� વામાં આવ્�ુ છે ક� ન�હ, તો તે માટ� કોઈ પહ�લ
કરવી લા�ઝમ નથી.

મસઅલો પપર : મય્ય અગર �ી હોય તો
તેનો શવહર તેનો વલી છે ; અને એ િસવાયના સંજોગમાં
વારસાના તબકકાઓ �ુજબ � લોકો સરસાઈ ભોગવે તેને
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વલી ગણવામાં આવશે.
મય્યતન દ�કરા કરતાં તેનો બાપ, ભાઈ કરતાં,
મા, તેના દાદા, સાવકા ભાઈઓ કરતાં સગા ભાઈઓ, એક
માથી જન્મેલ ભાઈઓ કરતાં એક બાપથી જન્મેલ
ભાઈઓ, મામા કરતાં કાકા વલી હોવામાં સરસાઈ ભોગવે,
એ બાબત ઈશ્કાલથ ખાલી નથી, પણ બહરહાલ આવા
સંજોગોમાં એહતેયાતનો � તકાજો હોય તે �ુજબ અમલ
કરવો જોઈએ.

મસઅલો પપ૩ : નાબા�લગ ક� દ�વાનો શખ્
મય્યીતન લગતી ફરજો અદા કરવા બારામાં વલી ન�હ

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 545

થાય. એવી જ ર�તે એક ગેરહાજર શખ્ ક� � ન તો પોતે
એ ફરજો ��મ આપી શક�, અને ન કોઈ બી�ની
િનમ�ુકં કરવા સમથર હોય, તેની એ બારામાં િવલાયત
નથી.

મસઅલો પપ૪ : અગર કોઈ શખ્ કહ� ક� એ
મય્યતન વલી છે અથવા જણાવે ક� મરનાર� તેને �ુસ્,
કફન, દફનની �ક્રય ��મ આપવાની ર� આપી
હતી, અથવા દાવો કર� ક� મય્યીતન લગતી એ �ક્રય
માટ� તેને વસી બનાવ્ય છે , તો અગર એની વાત
ભરોસાપાત હોય, અથવા મય્ય તેના જ કબ્�મા હોય,
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અથવા બે આ�દલો તેને ટ� કો આપતી સાક્ � ૂર� , તો એ
સ્વીકાર લે� ું જોઈએ.

મસઅલો પપપ : અગર મરનાર પોતાના વલી
િસવાય

કોઈ

બી�ને પોતાના

�ુસ્,

કફન,

દફન,

નમાઝની ફરજો અદા કરવા નીમે, તો પછ� િવલાયત એ
નીમાયેલા શખ્સન ગણાશે.
� શખ્ માટ� મરનાર� વિસયત કર� હોય ક� એ
�તે સવર કાય�ને ��મ આપે, તો તેના માટ� લા�ઝમ
નથી ક� એ વિસયત માન્ રાખે, પણ અગર એણે માન્
રાખી લી�ું હોય, તો તે �ુજબ અમલ કર�ું જ�ર� છે .
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�સુ ્લ મય્યતન ર�ત
મસઅલો પપ૬ : મય્યતન ત્ �ુસ્ આપવા
વા�જબ છે :
(૧) એવા પાણીથી �માં સીદ્(બોરડ�નાં પાંદડાં)
ભેળવવામાં આવ્ય હોય. (ર) એવા પાણીથી ક� �માં કા�ર
(ક�ુર) ભેળવવામાં આવ્�ુ હોય. (૩) ખાલીસ પાણીથી,
એટલે ક� ભેળ સેળ િવના�ુ ં ચોખ્�ુ પાણી.

મસઅલો પપ૭ :

બોરડ�ના પાન ક� ક�ુર�ુ ં

પ્રમ એટ�ું વધાર� ન હો�ું જોઈએ ક� પાણી �ુઝાફ
ગણાય, અને ન તો એટ�ું ઓ�ં હો�ું જોઈએ ક� બોરડ�ના
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પાન ક� ક�ુરની તેમાં અસર ન જણાય.

મસઅલો પપ૮ : અગર બોરડ�ના પાન ક� ક�ુર
� ૂરતાં પ્રમાણમ મો�ૂદ ન હોય, તો �બના બર એહતીયાતે
�ુસ્તહબન �એ �ટલા પ્રમાણમ પ્રા હોય તેટ�ું
ઉપયોગમાં લે� ું જોઈએ.

મસઅલો પપ૯ : અગર કોઈ શખ્ એહરામની
હાલતમાં � ૃત્� પામે, તો તેને ક�ુર િમિશ્ પાણીથી �ુસ્
ન આપ�ું જોઈએ, અને તેની જગ્યા ચોખ્ખ પાણીથી
�ુસ્ આપ�ું જોઈએ.
પણ અગર એ એહરામ હજ� તમ�ોઅનો હોય,
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અને એ શખ્ તવાફ, નમાઝે તવાફ અને સઈ � ૂર� ર�ત
બ�વી લાવી � ૂકયો હોય, અથવા હજ� �કરાન ક�
ઇફરાદના એહરામમાં હલક ( મા�ું �ડં ૂ ાવ�ુ)ં કર� � ૂકયો
હોય, તો એ બંને સંજોગોમાં ક�ુર િમિશ્ પાણીથી �ુસ્
દ� � ું જોઈએ.

મસઅલો પ૬૦ : અગર બોરડ�ના પાન અને
ક�ુર, અથવા બેમાંથી એક ઉપલબ્ ન હોય, અથવા તેનો
ઉપયોગ

�ઈઝ

ન

હોય,

�મક�

ગસ્બ

હોય,

તો

એહતીયાતની �એ � પ્રા ન હોય તેને બદલે મય્યતન
ચોખ્ખ પાણીથી �ુસ્ અપાશે, અને સાથે એક તયમ્�ુ
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પણ આપ�ું પડશે.

મસઅલો પ૬૧ : મય્યતન �ુસ્ આપનાર માટ�
જ�ર� છે ક� અકલમંદ હોય, બા�લગ હોય અને મશ�રૂ કોલ
પ્રમા િશયા

ઈસ્નાઅશર હોય. ઉપરાંત એ �ુસ્

સંબિં ધત સવર મસઅલાથી વા�કફ હોવો જોઈએ.
દ� ખીતી ર�તે અગર એક સમજદાર નાબા�લગ ક�
� સહ�હ ર�તે �ુસ્ આપી શકતો હોય, �ુસ્લ મય્ય
આપે તો એ કાફ� ગણાશે.
અગર ગૈર િશયા ઈસ્નાઅશર મય્યતન તેના હમ
મઝહબ લોકો પોતાના મઝહબ �ુજબ �ુસ્ આપી દ� , તો
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િશયા ઈસ્નાઅશર મોઅમીન પોતાની ફરજથી �ુકત થયો
ગણાશે, પણ અગર એ િશયા ઈસ્નાઅશર મય્યતન વલી
હોય, તો તેની જવાબદાર� બાક� રહ�શ.ે

મસઅલો પ૬ર : મય્યતન �ુસ્ આપનાર માટ�
જ�ર� છે ક� �ુરબતનની િનય્ય કર� , એટલે ક� �ુસ્લન
�ુદાવંદ� આલમની �ુશ� ૂદ� માટ� ��મ આપે.

મસઅલો પ૬૩ : �ુસલમાન બચ્�ુ, અગરચે
ઝીનાથી જનમ્� હોય, જો મરણ પામે તો તેને �ુસ્
આપ�ું વા�જબ છે . કા�ફરને અથવા કા�ફરની અવલાદને
�ુસ્, દફન આપ�ું શર�અતમાં નથી.
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અને � શખ્ બચપણથી દ�વાનો રહ્ હોય, અને
એ જ હાલતમાં બા�લગ થઈ �ુજર� ગયો હોય, તે અગર
�ુસલમાન હોવાના �ુકમમાં આવતો હોય, તો તેને પણ
�ુસ્ આપવા�ુ ં વા�જબ છે .

મસઅલો પ૬૪ : ગભર્પાતન સંજોગમાં અગર
ગભર્ન �મર ચાર માસ યા એથી વ�ુ હોય, તો તેને �ુસ્
આપ�ું જોઈએ, બલ્ક અગર ગભર્ન �મર ચાર માસની ન
હોય, પણ તેની �ુખા�ૃિત અને �ગ મો�ૂદ હોય, તો
એહતીયાતની �એ તેને પણ �ુસ્ દ� � ું જોઈએ, આ બે
સંજોગ િસવાય �ુકમ એ છે ક� ગભર્ન કપડામાં લપેટ� �ુસ્લ
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વગર દફન કર� દ� વામાં આવે.

મસઅલો પ૬પ : �ુ�ષ માટ� �ીને �ુસ્ આપ�ું
�ઈઝ નથી, એવી જ ર�તે �ી પણ �ુ�ષને �ુસ્ આપી
શક� ન�હ, પરં � ુ પત્ન પિતને �ુસ્ આપી શકશે અને પિત
પણ પત્નીન �ુસ્ આપી શકશે. અલબ�, એહતીયાતે
�ુસ્તહ છે ક� ઈખ્તીયારન હાલતમાં પિત પત્નીન અને
પત્ન પિતને �ુસ્ ન આપે.

મસઅલો પ૬૬ : અગર કોઈ નાસમજ નાની
બાળાની મય્ય હોય તો તેને �ુ�ષ �ુસ્ આપી શક� છે ,
એવીજ ર�તે નાસમજ નાના બાળકને �ી �ુસ્ આપી શક�

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 554

છે .

મસઅલો પ૬૭ : અગર એક મરદની મય્યતન
�ુસ્ આપવા માટ� કોઈ મરદ મો�ૂદ ન હોય, તો �
ઓરતો તેના સંબધ
ં ી હોવાને મેહરમ હોય, �મક� મા,
બહ�ન, �ઈ, માસી અથવા � �ૂ ધને કારણે અથવા
િનકાહથી મેહરમ હોય, એ ઓરતો તેને �ુસ્ આપી શકશે.
એવી જ ર�તે અગર �ીને �ુસ્ આપવા માટ�
�ીઓ મો�ૂદ ન હોય, તો તેના મેહરમ સગા �ુ�ષો, યા
�ૂ ધ ક� િનકાહના કારણે મેહરમ �ુ�ષો તેને �ુસ્ આપી
શકશે.
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બંને

સંજોગમાં

શરમગાહ

િસવાય

શર�રના

બાક�ના ભાગને કપડા નીચે �ુસ્ આપ�ું લા�ઝમ નથી,
જોક� એમ કર�ું (મેહરમ �ુ�ષ અને �ી�ુ ં એકબી�ને
�ુસ્લ આપ�ુ) એહતીયાતે વા�જબની �એ છે .

મસઅલો પ૬૮ :

અગર મય્ય અને �ુસ્

આપનાર બંને �ુ�ષ હોય, અથવા બંને �ી હોય, તો
શરમગાહ િસવાય બાક�ના શર�રને �ુલ્�ુ �ુક�ું �ઈઝ છે ,
પણ બેહતર છે ક� �ુસ્ કપડાની નીચેથી આપવામાં
આવે.

મસઅલો પ૬૯ :

મય્યતન શરમગાહ તરફ
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નજર કરવી હરામ છે , અને �ુસ્ આપનાર એ તરફ
નજર કર� તો �ુનહ
ે ગાર છે , પણ એથી �ુસ્ બાિતલ ન�હ
થાય.

મસઅલો પ૭૦ : અગર મય્યતન શર�રના કોઈ
ભાગ ઉપર ન��ુલ અયન હોય, તો તેને �ુસ્ આપ્ય
પહ�લાં એ ન�સત�ુ ં �ૂ ર કર�ું જ�ર� છે , બલ્ક બેહતર એ
છે ક� �ુસ્ શ� કયાર્ પહ�લાં મય્યતન આખા શર�રને
તમામ ન�સતોથી પાક કર� લેવામાં આવે.

મસઅલો પ૭૧ : �ુસ્લ મય્યતન ર�ત �ુસ્લ
જનાબતની �મ છે , ને એહતીયાતે વા�જબની �એ જયાં

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 557

�ુધી મય્યતન તરતીબી ર�તે �ુસ્ આપ�ું શ� હોય,
ત્યા �ુધી ઈરતેમાસી ર�તે �ુસ્ આપવામાં ન આવે.
અને

તરતીબી

ર�તે

�ુસ્

આપતી

વેળાએ

લા�ઝમ છે ક� શર�રના જમણા ભાગને ડાબા ભાગથી
પહ�લાં ધોવામાં આવે, ઉપરાંત જયાં �ુધી

શ� હોય,

એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� શર�રના ત્રણ ભાગોમાંથી કોઈ
પણ એક ભાગને પાણીમાં ન �ુબાડ�, બલ્ક ઉપરથી પાણી
ર� ડવામાં આવે.

મસઅલો પ૭ર : અગર કોઈ શખ્ જનાબત ક�
હયઝની હાલતમાં �ય, તો તેને �ુસ્લ હયઝ ક� �ુસ્લ
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જનાબત આપ�ું લા�ઝમ નથી, બલ્ક એ જ �ુસ્લ મય્ય
તેના માટ� કાફ� છે .

મસઅલો પ૭૩ : મય્યતન �ુસ્ આપવા માટ�
મહ�નતા�ું લે� ું અહવતની �એ હરામ છે , અને અગર કોઈ
શખ્ કમાવવા માટ� �ુસ્ આપે, અને તેમાં �ુરબતનની
િનય્ય બાક� ન રહ�વા પામે, તો �ુસ્ બાિતલ ગણાશે,
પરં � ુ અગર કોઈ શખ્ �ુસ્લથ પહ�લાંની � ૂવર તૈયાર�ઓ
વગેર� માટ� મહ�નતા�ું લ્ય તો એ હરામ નથી.

મસઅલો પ૭૪ :

�ુસ્લ મય્યતમા જબીરા

�ુસ્લન �ુકમ લા�ું પડતો નથી, તો જો પાણી મો�ૂદ ન

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 559

હોય અથવા પાણીનો ઉપયોગ કર� શકાતો ન હોય, તો
�ુસ્લન બદલે મય્યતન એક તયમ્�ુ દ� � ું જોઈએ.
એહતીયાતે

�ુસ્તહ

છે

ક�

મય્યતન

ત્

તયમ્�ુ દ� વામાં આવે; અને એ ત્ તયમ્�ુમમા એક
તયમ્�ુ “માફ�ઝ ઝીમ્મ”ની િનય્યતથ દ� �,ું એટલે ક�
તયમ્�ુ દ� નાર એમ સમ� ક� એ તયમ્�ુમથ પોતા ઉપર
� ઝીમ્મ છે , તેને એ ��મ આપી રહ્ છે .

મસઅલો પ૭પ : મય્યતન તયમ્�ુ આપનાર
પોતે પોતાની હથેળ�ઓ જમીન ઉપર માર� મય્યતન
ચહ�રા અને હાથના કાંડા �ુધી ફ�રવે, પણ જો �ુમ્ક� હોય
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તો એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� �ુદ મય્યતન હાથો વડ�
પણ તેને તયમ્�ુ આપે.
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કફનના એહકામ
મસઅલો પ૭૬ :

�ુસલમાન મય્યતન ત્

કપડામાં કફન દ� � ું જોઈએ : એક �ુગ
ં ી, બી�ુ ં પહ�રણ,
ત્રી� ચાદર.

મસઅલો પ૭૭ : �ુગ
ં ી અહવતની �એ એટલી
હોવી જોઈએ ક� �ુટ
ં �થી લઈને સાંથળ �ુધી શર�રને સં� ૂણર
ઢાંક�; અને બેહતર એ છે ક� છાતીથી લઈને પગ �ુધી
પહ�ચે.
પહ�રણ ક� કમીસ માટ� અહવત છે ક� ખભાથી
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લઈને પગના અડધા �હસ્સા �ુધી આખા શર�રને ઢાંક;
બેહતર છે ક� પગના ઉપલા ભાગ �ુધી પહ�ચે.
ચાદર એટલી હોવી જોઈએ ક� આખા શર�રને
લપેટ�ને ઢાંક�, અને અહવત છે ક� તેની લંબાઈ એટલી
રાખવામાં આવે ક� તેના બંને છે ડાઓ પર ગાંઠ

બાંધી

શકાય, અને પહોળાઈ એટલી હોય ક� ચાદરની એક બા�ુને
બી� બા�ુથી �શત ઢાંક� શકાય.

મસઅલો પ૭૮ : �ુટ
ં �થી સાંથળ �ુધીની �ુગ
ં ી
અને ખભાથી લઈને પગના અડધા ભાગ �ુધી�ુ ં ખમીસ,
એ કફનના વા�જબ

�હસ્સા ગણાય, તે િસવાય �
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ઉપરના મસાઈલમાં કફનના િવસ્તા િવષે જણાવવામાં
આવ્�ુ છે , એ કફનના �ુસ્તહ �હસ્સા છે .

મસઅલો

પ૭૯ :

ઉપરોકત

મસઅલામાં

જણાવ્ય �ુજબ �ટલો �હસ્સ વા�જબ છે , તે મય્યતન
અસલ માલમાંથી લેવાશે બલ્ક �ુસ્તહ �હસ્સ ક� �
પ્રચ� હોય અથવા મય્યતન શાનને �ુતા�બક હોય, એ
પણ અસલ માલમાંથી લઈ શકાશે, જો ક� એહતીયાતે
�ુસ્તહ

છે

ક� વા�જબ

કફનથી

વ�ુ

નાબા�લગ

વારસદારના �હસ્સામાંથ ન લેવામાં આવે.

મસઅલો પ૮૦ : અગર કોઈ શખ્સ વિસયત
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કર� હોય ક� ઉપરોકત મસાઈલમાં વણર્વવામા આવેલ
�ુસ્તહ કફનનો ભાગ તેની િમલકતમાંથી લેવાય, અથવા
એમ વિસયત કર� હોય ક� એ િમલકત તેના પોતાના માટ�
ઉપયોગમાં લેવાય, પણ એ ઉપયોગ િન�ુકત ન કર� ,
અથવા તેમાંથી ફકત અ�ુક ભાગ ખાસ કામ માટ� િન�ુકત
કર� લ હોય, તો એવા સંજોગોમાં તેની િમલ્કતમાંથ એ
�ુસ્તહ કફન લઈ શકાશે.

મસઅલો પ૮૧ : અગર મરનાર� વિસયત કર�
હોય ક� કફનનો ખચર તેની િમલકતમાંથી લેવાય, અને જો
એના અસલ માલમાં લે� ું પડ� તો તે મસઅલા નં. પ૭૯
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માં �ટ�ું જણાવવામાં આવ્� છે તેથી િવશેષ ન લે� ું
જોઈએ; એટલે ક� �ુસ્તહ �હસ્સા ક� � પ્રચ� ન હોય
ક� મરનારની શાનનો એ માટ� કોઈ તકાજો ન હોય. તે
અસલ માલમાંથી ન�હ લઈ શકાય.
એવી જ ર�તે ચા�ુ અને સામાન્ �ક�મત કરતાં
જો વ�ુ �ક�મત કફન માટ� ખચર્વામા આવે, તો � વધાર�
રકમ ખચાર્ હોય તે અસલ માલમાંથી ન�હ લઈ શકાય.
અલબ�,

અગર

બા�લગ

વારસદારો

પોત

પોતાના

ભાગમાંથી લેવાની ર� આપે, તો તેમના ભાગોના �હસાબે
લઈ શકાશે.
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મસઅલો પ૮ર : પત્નીન કફનની �મ્મેદાર
પિત ઉપર છે , અગરચે પત્ન પોતાની િમલકત ધરાવતી
હોય.
એવી જ ર�તે અગર કોઈ પોતાની પત્નીન
“તલાક� રજઈ” આપે, અને એ પત્ન ઇદ્ � ૂરો કયાર્ પહ�લા
�ુજર� �ય, તો પિતએ તે� ુ ં કફન દ� � ું જોઈએ.
અને જો પિત બા�લગ ન હોય અથવા દ�વાનો
હોય, તો તેના વલીએ તેના માલમાંથી પત્ન માટ� કફન
આપ�ું જોઈએ.

મસઅલો પ૮૩ : મય્યત�ુ કફન તેના સગાં-
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વહાલાંઓ ઉપર વા�જબ નથી, અગરચે એવા સગાં હોય ક�
�મના ઉપર �જ�દગીમાં તે� ુ ં ભરણપોષણ વા�જબ હ�.ું

મસઅલો પ૮૪: અહવત છે ક� મય્યતન કફન
આપવાના ત્રણ કપડાં એટલા બાર�ક ન હોય ક� તેની
નીચે મય્યત�ુ શર�ર દ� ખાય, પણ અગર એમ હોય ક�
ત્રણ કપડા�ુ ં કફન આપ્ય બાદ તે� ુ ં શર�ર ન દ� ખાય તો
કાફ� ગણાશે.

મસઅલો પ૮પ : ગસ્બ વસ્�ુથ મય્યતન કફન
આપ�ું �ઈઝ નથી, અગરચે એ િસવાય કોઈ બી� વસ્�
પ્રા ન હોય; અગર કોઈ ગસ્બ કફન આપી દ� અને

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 568

તેનો મા�લક રા� ન હોય, તો એ કફનને મય્ય દફન
થઈ ગયા બાદ પણ ઉતાર� દ� � ું વા�જબ છે , અલબત,
અ�ુક સંજોગો અપવાદ�પ છે , �નો �ુલાસો અહ� અસ્થાન
છે .

મસઅલો પ૮૬: મય્યતન ન�સ વસ્�ુથ ક�
િનભ�ળ ર� શમથી કફન આપ�ું �ઈઝ નથી, એવી ર�તે
અહવતની �એ � કપ�ું સોનાના તારોથી વણવવામાં
આવ્�ુ હોય તે કપડાથી પણ કફન �ઈઝ નથી, પણ
લાચાર�ના સંજોગમાં વાંધો નથી.

મસઅલો પ૮૭ : ન�સ �ુડદારની ચામડ�થી
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ઈખ્તીયારન હાલતમાં કફન આપ�ું �ઈઝ નથી, બલ્ક
એહતીયાત

એ

છે

ક�

ઈખ્તીયારન

હાલતમાં

પાક

�ુડદારની ચામડ� અથવા એ�ું કપ�ું ક� � હરામ ગોશ્
�નવરના ઊન ક� વાળથી તૈયાર કરવામાં આવ્�ું હો,
કફન માટ� ઉપયોગમાં લે� ું �ઈઝ નથી; પણ અગર
હલાલ ગોશ્ત �નવરની ચામડ� અથવા વાળ અને
ઊનથી કફન અપાય તો ઈશ્કા નથી, પણ એહતીયાતે
�ુસ્તહ છે ક� એ બે વસ્�ુન પણ ઉપયોગ ન કર� .

મસઅલો પ૮૮: અગર મય્યત�ુ કફન પોતાની
યા બહારની ન�સતથી ન�સ થાય, તો અગર કફન
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ખરાબ ન થ�ું હોય તો ન�સ થયેલા ભાગને ધોઈ
નાખવો જોઈએ, અથવા એટલા ભાગને કાપી નાખવો
જોઈએ, અગરચે મય્યતન કબરમાં ઉતાર� લીધા બાદ એ
ન�સત દ� ખાય, અને જો ધોઈ નાખ�ું ક� કાપી લે� ું
�ુમ્ક� ન હોય અને કફનને બદલ�ું શ� હોય તો
બદલ�ું જ�ર� છે .

મસઅલો પ૮૯ : અગર કોઈ હજ યા ઉમરાના
એહરામમાં હોય, અને એ હાલતમાં મરણ પામે તો તેને
સામાન્ સંજોગમાં બી�ઓને � ર�તે કફન અપાય છે એ
જ ર�તે કફન અપાશે, અને તેના માથાને ક� ચહ�રાને
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ઢાંકવામાં કોઈ વાંધો નથી.

મસઅલો પ૯૦ :

�ુસ્તહ છે ક� ઈન્સા

પોતાની હયાતીના તં�ુરસ્તીન �દવસોમાં પોતા�ુ ં કફન,
બોરડ�ના પાન અને ક�ુર તૈયાર રાખે.
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��
ુ ૂત એહકામ
મસઅલો પ૯૧ : �ુસ્ આપ્ય પછ� મય્યતન
�ુ� ૂત આપ�ું વા�જબ

છે , એટલે ક� કપાળ, હથેળ�ઓ,

ગોઠણો અને પગના �� ૂઠાનાં ટ� રવાં ઉપર ક�ુર � ૂકવામાં
આવે, અને તે એવી ર�તે ક� એ અવ્યવ ઉપર ક�ુર બાક�
રહ�, ચાહ� ક�ુર �સ
ં ૂ વામાં ન આવે, અને નાક ઉપર ક�ુર
�ુક્�ુ �ુસ્તહ છે .
ક�ુર માટ� જ�ર� છે ક� એનો � ૂકો કરવામાં આવે,
અને તા�ુ ં હોય, . �ુ� ુ ં ક�ુર �માં તેની �ુશ્� જતી રહ�
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હોય, એ કાફ� ન�હ ગણાય.

મસઅલો પ૯ર : પેશાની ઉપર એહતીયાતે
�ુસ્તહબન �એ પહ�લાં ક�ુર લગાડ�, અને એ પછ�
બાક�ના અવયવો માટ� તરતીબ જ�ર� નથી. એટલે ક� તે
માટ� કોઈ ક્ નથી.

મસઅલો પ૯૩ : બેહતર એ છે ક� મય્યતન
કફન આપ્ય પહ�લાં �ુ� ૂત દ� વામાં આવે, પણ જો કફન
દ� તી વેળા યા તે બાદ �ુ� ૂત અપાય તો કોઈ વાંધો નથી.

મસઅલો પ૯૪ : � શખ્ હજ યા ઉમરાના
એહરામની હાલતમાં �ુજર� �ય, તેને �ુ� ૂત આપ�ું
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�ઈઝ નથી; િસવાય એ સંજોગોમાં ક� �નો ઉલ્લે
મસઅલા નં. પપ૯ માં કર� દ� વામાં આવ્ય છે .

મસઅલો પ૯પ : � ઓરત શવહરના �ુજર�
જવાથી ઈદ્દા મ હોય, તેના માટ� અગરચે �ુશ્� લગાડ�ું
હરામ છે , પણ અગર એ ઓરત એ હાલતમાં �ુજર� �ય
તો તેને �ુ� ૂત આપ�ું વા�જબ છે .

મસઅલો પ૯૬ : એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક�
મય્યીતન �ુશ્, �બર ક� ઊદ અને બી� કોઈ પણ
પ્રકાર �ુશ્� ન લગાડવામાં આવે, અને ક�ુરમાં પણ
કોઈ બી� �ુશ્� ભેળવવામાં ન આવે.
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મસઅલો પ૯૭ : �ુસ્તહ છે ક� �ુ� ૂત માટ� ના
ક�ુરમાં થોડ�ક ખાક� શફા સય્ય�ુશ્શોહ અલય્હ��ુસ્સલ
ભેળવવામાં આવે, પણ પછ� એ ક�ુર એવી જગ્યા ન
�સ
ં ૂ વામાં આવે ક� �થી ખાક�શફાની બે�ુરમતી થાય, અને
ખાક�શફાને એટલા પ્રમાણમ ન ભેળવવી જોઈએ ક�
ક�ુરની અસ�લયત બાક� ન રહ�.

મસઅલો પ૯૮ : અગર ક�ુર પ્રા ન હોય
અથવા અગર ફકત �ુસ્ �ુર�ું જ હોય, તો �ુ� ૂત વા�જબ
નથી; અને જો �ુસ્લ આપ્યા બાદ એટ�ું જ ક�ુર બાક
રહ� તેનાથી સાતે સાત ભાગને �ુ� ૂત ન આપી શકાય, તો
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એહતીયાતે �ુસ્તહબન �એ પહ�લાં પેશાની ઉપર ક�ુર
લગાડવામાં આવે, અને જો ત્યા પછ� પણ ક�ુર બાક�
રહ� તો બી� ભાગોને લગાવામાં આવે.

મસઅલો પ૯૯ : �ુસ્તહ છે ક� બે ઝાડની
લીલી ડાળ�ઓ મય્યતન સાથે કબરમાં � ૂકવામાં આવે.
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નમાઝે મય્યતન એહકામ
મસઅલો ૬૦૦ : દર� ક �ુસલમાનની મય્ય
ઉપર નમાઝ પઢવી વા�જબ છે . એવી જ ર�તે � બચ્�ુ
�ુસલમાન હોવાના �ક
ુ મમાં આવી જ� ું હોય, અને તેને ૬
વષર � ૂરાં થઈ ગયાં હોય, તેની મય્ય ઉપર નમાઝ
પઢવી વા�જબ છે .

મસઅલો ૬૦૧ : � બાળકને ૬ વષર � ૂરાં ન
થયાં હોય, પણ એ બાળકને નમાઝ બારામાં સમજણ હોય,
તો એહતેયાતની �એ તેની મય્ય ઉપર નમાઝ પઢવી
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એહતીયાતે લા�ઝમ છે , જો એને નમાઝ િવષે સમજણ ન
હોય, તો પણ એક નેક કાયર્ન ઉમીદ રાખી તેની મય્ય
ઉપર નમાઝ પઢવામાં વાંધો નથી, અલબત, � બચ્�ુ
મર� ગયે� ું જન્મ તેના પર નમાઝે મય્ય પઢવી
�ુસ્તહ નથી.

મસઅલો ૬૦ર : નમાઝે મય્ય �ુસ્, �ુ� ૂત,
કફન બાદ પડવી જોઈએ, અને અગર એ ત્ કાય�
પહ�લાં ક� દરમ્યાનમા પડ�, તો ચાહ� એ � ૂલથી યા
મસઅલો ન �ણવાને કારણે હોય, તો પણ કાફ� ન�હ
ગણાય.
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મસઅલો ૬૦૩ : � શખ્ નમાઝે મય્ય પઢવા
માંગતો હોય, તેના માટ� જ�ર� નથી ક� વ�, �ુસ્ ક�
તયમ્�ુ કર� ; એવી જ ર�તે તેના કપડાં પાક હોવા જ�ર�
નથી, બલ્ક અગર તેના કપડાં ગસ્બ હોય તો પણ વાંધો
નથી, પણ બેહતર છે ક� બી� નમાઝોમાં � શરતો છે ,
તે� ુ ં પાલન કરવામાં આવે.

મસઅલો ૬૦૪ : નમાઝે મય્ય પઢનાર માટ�
વા�જબ છે ક� �કબ્લ સામે મો�ુ ં રાખીને પડ�, એવી જ ર�તે
વા�જબ છે ક� મય્યતન પોતાની સામે પીઠ ઉપર એવી
ર�તે �ુવડાવે ક� મય્યત�ુ મા�ું તેના જમણા હાથ તરફ
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અને પગો ડાબા હાથ તરફ હોય.

મસઅલો ૬૦પ : એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક�
નમાઝે મય્ય � જગ્યા પઢાય, એ જગ્ય ગસ્બ ન
હોય, અને એ જગ્ય મય્ય કરતાં �ચી ક� નીચી ન હોવી
જોઈએ, પણ અગર �ચાઈ ક� નીચાઈ ન�હવત હોય તો
વાંધો નથી.

મસઅલો ૬૦૬ :

નમાઝે મય્ય

પઢનાર

મય્યતથ �ૂ ર ન હોવો જોઈએ,પણ અગર જમાઅત સાથે
નમાઝે મય્ય બ�વી લાવતો હોય અને સફો એક બી�
સાથે જોડાયેલી હોય તો વાંધો નથી.
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મસઅલો ૬૦૭ : નમાઝે મય્ય પઢનાર માટ�
જ�ર� છે ક� મય્યતન સામે ઉભો રહ�, પણ જમાઅત સાથે
પડતો હોય અને સફો લાંબી થઈ જતાં મય્યતન સામે
ઉભા રહ�વા�ુ ં શ� ન હોય તો વાંધો નથી.

મસઅલો ૬૦૮ : અહવત છે ક� નમાઝે મય્ય
પડનાર અને મય્ય વચ્ચ કોઈ પડદો, દ�વાલ ક� કોઈ
બી� આડ� આવતી નડતર ન હોય, અલબ�, અગર
મય્યતન જનાઝા વગેર�માં રાખવામાં આવી હોય તો કોઈ
વાંધો નથી.

મસઅલો ૬૦૯ : નમાઝે મય્ય જયાર� પઢાય
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ત્યાર મય્યતન શરમગાહ �પાયેલી હોવી જોઈએ અને �
સંજોગમાં મય્યતન કફન ન આપી શકા�ું હોય, ત્યાર તેની
શરમગાહને પાટ�યા ક� �ટ વગેર� �વી વસ્�ુથ �પાવવી
જોઈએ.

મસઅલો ૬૧૦ : નમાઝે મય્ય ઊભા રહ�ને
પઢવી

જોઈએ,

અને

�ુરબતનની

િનય્યતથ

પઢવી

જોઈએ, એટલે ક� િનય્ય કર� ક�, �ુ ં આ મય્ય ઉપર
“�ુરબતન એલલ્લા” નમાઝ પઢ� રહ્ �ં.

મસઅલો ૬૧૧ :

અગર કોઈ ઊભા રહ�ને

નમાઝે મય્ય પડવાવાળો મો�ૂદ ન હોય, તો બેસીને
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નમાઝે મય્ય પડવી જોઈએ.

મસઅલો ૬૧ર : અગર મરનાર� વિસય્ય કર�
હોય ક� ફલાણો શખ્ માર� નમાઝે મય્ય પડ�, તો
એહતીયાતે �ુસ્તહબન �એ એ શખ્સ મય્યતન વલીની
ર� લેવી જોઈએ.

મસઅલો ૬૧૩ : એક મય્ય ઉપર અનેક વાર
નમાઝે મય્ય પડવી મક�હ છે , પણ અગર મય્ય
એહલે ઈલ્ અને એહલે તકવાની હોય તો મક�હ નથી.

મસઅલો ૬૧૪ :

અગર મય્યતન નમાઝે

મય્ય પડયા વગર �ણી-જોઈને ક� � ૂલી જવાથી ક� કોઈ
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ઉઝરને કારણે દફન કરવામાં આવે અથવા દફન કર�
લીધા પછ� ખબર પડ� ક� � ર�તે નમાઝે મય્ય પડવામાં
આવી હતી તે સહ�હ ન હતી, તો કબરને નમાઝ માટ�
ખોલવી �ઈઝ નથી, પણ જયાં �ુધી �ુમાન હોય ક�
મય્યત�ુ શર�ર તદ્ નષ્ ન�હ થ�ું હોય, ત્યા �ુધી કબર
પાસે ઊભા રહ� નમાઝે મય્યતન તમામ શરતો સાથે તેને
અદા કરવામાં વાંધો નથી.
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નમાઝે મય્યતન ર�ત :
મસઅલો ૬૧પ :

નમાઝે મય્યતમા પાંચ

તકબીર છે ; અને દર� ક તકબીર પડનાર અગર આ ર�તે
તકબીર બ�વી લાવે તો કાફ� ગણાશે.
પ્ર િનય્ય કર� ; અને પહ�લી તકબીર કહ�.

અશહદો અન લા એલાહ ઈલ્લલ્લા
વ

અશહદો

અ�ે

મોહમ્મદ

ર� ૂ�લુ ્લાહ.
ત્યા પછ� બી� તકબીર કહ�ને પઢ� :
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અલ્લા�ુમ સલ્લ અલા મોહમ્મ�દ વ
આલે મોહમ્મ�દ.
ત્યા પછ� ત્ર તકબીર કહ�ને પઢ� :

ુ મેનીન
અલ્લા�ુ મગ�ફર �લલ �અ
ુ મેનાત.
વલ �અ
અને ત્યા બાદ ચોથી તકબીર કહ�ને અગર
મય્ય �ુ�ષની હોય તો પઢ� :

અલ્લા�ુ મગ�ફર લે હાઝલ મય્યેત.
જો મય્ય �ીની હોય તો પઢ� :
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અલ્લા�ુ

મગ�ફર

લી

હાઝેહ�લ

મય્ય.
તે બાદ પાંચમી તકબીર કહ�.
બેહતર છે ક� પહ�લી તકબીર બાદ નીચે �ુજબ
પઢ� :

અશહદો અન લા એલાહ ઈલ્લલ્લા
વહદ�ુ લા શર�ક લ� ૂ વ અશહદો
અ�મ મોહમ્મદ અબદો� ૂ વ ર� ૂલો� ૂ
અરસલ� ૂ �બલ

હકક�

બશીરવં

વ
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નઝીરન બયન યદિયસ સાઅતે.
અને બી� તકબીર બાદ પઢ� :

અલ્લા�ુમ સલ્લ અલા મોહમ્મ�દ વ
આલે મોહમ્મ�દ વ બા�રક અલા
મોહમ્મ�દન વ આલે મોહમ્મદ
વરહમ

મોહમ્મદ

વ

આલ

મોહમ્મ�દ ક અફઝલે મા સલ્લય
વ

બારક્

વ

તરહહમત

અલા
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ઈબરાહ�મ વ આલે ઈબરાહ�મ ઈ�દક
હમી�ુન

મ��ુન

વ

સલ્લ

અલા

જમીઈલ અમબેયાએ વલ �રુ સલીન
વશશોહદાઈ વ સીદદ�ક�ન વ જમીઈ
એબાદ�લ્લા�હ સાલેહ�ન.
અને ત્ર તકબીર બાદ પઢ� :

ુ મેનીન
અલ્લા�ુ મગ�ફર �લલ �અ
ુ મેનાતે વલ �સ
ુ લેમીન વલ
વલ �અ
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ુ લેમાતે
�સ

અલ અહયોએ

િમન�ુમ

વલ અમવાતે તાબેઅ બયનના વ
બયન�ુમ

�બલ

ખયરાતે

ઈ�ઈક

ુ દઅવાતે ઈ�ાક અલા �ુ લ્લ
મો��દ
શયઈન કદ�ર.
અને ચોથી તકબીર બાદ અગર મય્ય �ુ�ષની
હોય તો પઢ� :

અલ્લા�ુમ

ઈ�ી

હાઝા

અબદોક
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વબનો અબદ� ક વબનો અમતેક નઝલ
બેક વ અન્ ખય્ર મન્��લ બેહ�
અલ્લા�ુમ ઈ�ા લા નઅલમો િમનહો
ઈલ્લ ખયરન વ અનત અઅલમો
બેહ�

િમ�ા

અલ્લા�ુમ

ઈન

કાન

�હુ સેનન ફ �ઝદ એહસાનેહ� વ ઈન
કાન મોસીઅન ફ ત�વઝ અનહો
વગ�ફર

લ� ૂ અલ્લા�ુ

મજઅલહો
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ઈનદક

ફ�

અઅલા

ઈલ્લીય્ય

વખ�ફુ અલા અહલેહ� �ફલ ગાબેર�ન
વરહમહો બે રહમતેક યા અરહમર
રાહ�મીન.
અને ત્યા બાદ પાંચમી તકબીર કહ�.
પણ જો મય્ય �ીની હોય તો ચોથી તકબીર
બાદ નીચે �ુજબ પઢ� :

અલ્લા�ુમ

ઈ�બ હાઝેહ�

અમતોક

વબનતો અબદ� ક વબનતો અમતેક

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 593

નઝલત

બેક

વ

અનત

ખયરો

મન��લન બેહ� અલ્લા�ુમ ઈ�ા લા
નઅલમો િમનહા ઈલ્લ ખયરન વ
અનત

અઅલમો

બેહા

િમ�ા

અલ્લા�ુમ ઈન કાનત �હુ સેનતન ફ
�ઝદ

એહસાનેહા

મોસીઅતન

ફ

વ

ઈન

ત�વઝ

કાનત
અનહા

વગ�ફર લહા અલ્લા�ુ મજઅલહા
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ઈનદક

ફ�

અઅલા

ઈલ્લીય્ય

વખ�ફુ અલા અહલેહા �ફલ ગાબેર�ન
વરહમહા બે રહમતેક યા અરહમર
રાહ�મીન.
મસઅલો ૬૧૬ : તકબીરો અને �ુઆઓ એક
પછ� એક લાગલાગટ (સતત) એવી ર�તે પડવી જોઈએ
ક� �થી નમાઝની � ૂરત ન બદલી �ય.

મસઅલો ૬૧૭ : � શખ્ જમાઅતની સાથે
નમાઝે મય્ય પડતો હોય, તેણે પણ મા� ૂમ તર�ક� તમામ
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તકબીરો અને �ુઆઓ પઢવી જોઈએ.
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નમાઝે મય્યતન �સુ ્તહ બાબતો :
મસઅલો ૬૧૮ :

નમાઝે મય્યતમા અ�ુક

બાબતો �ુસ્તહ છે :
(૧) નમાઝે મય્ય પઢનાર વ�, �ુસ્ યા
તયમ્�ુ સાથે નમાઝ બ�વી લાવે અને અહવત
છે ક� તયમ્�ુ માત એ સંજોગમાં કર� ક� જયાર�
વ� અથવા �ુસ્ �ુમ્ક� ન હોય, અથવા એવી
બીક હોય ક� �ુસ્ ક� વ� કરવા જતાં નમાઝે
મય્યતમા પહ�ચી ન�હ શક�.
(ર) અગર મય્ય �ુ�ષની હોય તો નમાઝે
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મય્ય પડાવનાર, યા એકલો પડનાર, મય્યતન
શર�રના વચલા ભાગ સામે ઊભો રહ�, અને જો
મય્ય �ીની હોય તો છાતી સામે ઊભો રહ�.
(૩) નમાઝે મય્ય પડતી વેળા પગે ઉઘાડા હો�ુ.ં
(૪) દર� ક તકબીર વેળા હાથો �ચા કરવા.
(પ) નમાઝ પડનાર અને મય્ય વચ્ચ ઓછામાં
ઓ�ં �તર હો�ું જોઈએ, ક� જો પવન �ંકાવાથી
તેના કપડાંમાં હરક્ થાય તો તે જનાઝાને અડ�.
(૬) નમાઝે મય્ય જમાઅત સાથે પડવી.
(૭) નમાઝે મય્ય પડાવનાર �ચે સાદ� તકબીર
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અને �ુઆઓ પડ�, જયાર�

જમાઅતથી સાથે

પડનાર ધીમે સાદ� પડ�.
(૮) જમાઅતથી નમાઝ પડાતી હોય, તો મા� ૂમ
અગર એકલો પણ હોય, તો પણ ઈમામની
પાછળ ઊભો રહ�.
(૯) નમાઝે મય્યતમા મય્ય તેમજ મોઅમીનો
માટ� વ�ુ �ુઆઓ કરવી.
(૧૦) જમાઅતથી નમાઝે મય્ય પડવાની હોય,
ત્યાર

નમાઝ

શ� કયાર્

“અસ્સલા” કહ��.ું

પહ�લાં

ત્

વાર
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(૧૧) એવી જગ્યા નમાઝે મય્ય પડવી ક�
જયાં લોકો નમાઝે મય્ય માટ� વ�ુ જતા હોય.
(૧ર) હયઝવાળ� �ી અગર નમાઝે મય્યતન
જમાઅતમાં જોડાય, તો અલગ એકલી ઊભી રહ�;
અને જમાઅતની હરોળમાં ન જોડાય.

મસઅલો ૬૧૯ :

મસ્�દોમા નમાઝે મય્ય

પડવી મક�હ છે , પણ મ�સ્જ�ુલહરામમાં મક�હ નથી.
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દફનના એહકામ
મસઅલો ૬ર૦ :

વા�જબ છે

ક� મય્યતન

જમીનમાં એવી ર�તે દફન કરવામાં આવે ક� �થી કોઈ
�ુગ�ધ બહાર ન ફ�લાય, અને ફાડ� ખાનાર �નવરો કબર
ખોદ�ને શર�ર બહાર ન લાવી શક� ; અને જો એવો ભય
હોય ક� ફાડ� ખાનાર �નવરો કબરને ખોદ� મય્યતન ઈ�
પહ�ચાડ� શકશે, તો એ કબરને પાક� ર�તે ચણી લેવી
જોઈએ.

મસઅલો ૬ર૧ :

અગર મય્યતન જમીનમા

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 601

દફન કર�ુ શ� ન હોય, તો તેને દફન કરવાને બદલે
કોઈ શબપેટ�માં યા �ુર�ક્ ઓરડામા રાખી શકાય.

મસઅલો ૬રર : મય્યતન કબરમા તેના જમણા
પાસા ઉપર એવી ર�તે �ુવડાવ�ું જોઈએ ક� તેના શર�રનો
સામેનો ભાગ �કબ્લ તરફ હોય.

મસઅલો ૬ર૩ : અગર કોઈ શખ્ દ�રયાની
�ુસાફર� દરમ્યા વહાણ વગેર�માં �ુજર� �ય, તો જો
શર�રમાં સડો પેદા થવાનો ભય ન હોય અને તેને
વહાણમાં અ�ુક સમય રાખવામાં નડતર ઊભી ન થતી
હોય, તો �કનાર� પહ�ચીને મય્ય જમીનમાં દફન કર�ું
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જોઈએ, પણ અગર એવો ભય હોય ક� શર�રમાં સડો પેદા
થશે, તો વહાણ વગેર�માં જ તેને �ુસ્, ��
ુ ૂત, કફન
આપ્ય બાદ નમાઝે મય્ય બ�વી લાવવામાં આવે,
અને પછ� શબપેટ�, સાદડ� વગેર�માં સરખી ર�તે બંધ કર�
અથવા વ�ટાળ�ને દ�રયામાં ઉતારવામાં આવે, અથવા
કોઈ

વજનદાર

વસ્� પગ

સાથે

બાંધીને

દ�રયામાં

મય્યતન �ુપરત કરવામાં આવે; અને જો શ� હોય તો
દ�રયામાં એવી જગ્યા મય્યતન ઉતાર� ક� જયાં તરત જ
દ�રયાઈ પ્રાણીઓ િશકાર ન બને.

મસઅલો ૬ર૪ : જયાર� એવો ડર હોય ક� �ુશ્મ
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કબરને ખોલી મય્યતન નાક, કાન , ક� અન્ અવયવો
કાપીને બે�ર
ુ મતી કરશે, તો અગર �ુમ્ક� હોય તો
ઉપરોકત મસઅલામાં જણાવ્ય �ુજબ મય્યતન દ�રયાને
�ુપરત કરવી જોઈએ.

મસઅલો ૬રપ : મય્યતન દ�રયામાં �ુપરત
કરવા માટ� અથવા જ�ર� સંજોગમાં કબરને પાક� ચણવા
માટ� � ખચર આવશ્ય હોય, તે મય્યતન અસલ
માલમાંથી લઈ શકાશે.

મસઅલો ૬ર૬ :

અગર કોઈ કા�ફર ઓરત

�ુજર� �ય અને તેના પેટમાં મર� ગયે� ું બચ્�ુ હોય ક�
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�નો બાપ �ુસલમાન હોય, તો તેને કબરમાં ડાબા પાસા
ઉપર �કબ્લાન પીઠ દઈ એવી ર�તે �ુવડાવ�ું જોઈએ ક�
બચ્ચા�ુ મો�ુ ં

�કબ્લ

તરફ

રહ�,

અને

એહતીયાતે

�ુસ્તહબન �એ અગર બચ્ચામા હ� �વનો પ્રવ ન
થયો હોય તો પણ મય્યતન એ જ ર�તે �ુવડાવવામાં
આવે.

મસઅલો

૬ર૭ :

�ુસલમાનને

કા�ફરોના

કબ્રસ્તા ન અને કા�ફરને �ુસલમાનોના કબ્રસ્તાન
દફન કર�ું �એઝ નથી.

મસઅલો ૬ર૮ : �ુસલમાનની મય્યતન એવી
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જગ્યા દફન ન કર�ું ક� �થી તેની બે�ુરમતી થતી હોય,
�મ ક� ગંદવાડની જગ્યા દફન કર�ું �એઝ નથી.

મસઅલો ૬ર૯ : મય્યતન ગસ્બ જગ્યા દફન
કર�ું અથવા મ�સ્જ �વી જગ્યામા ક� � દફન િસવાય
બી� કાય� માટ� વકફ હોય, �એઝ નથી.

મસઅલો ૬૩૦ : એક મય્યતન કબર ખોલી
તેમાં બી� મય્યતન દફન કર�ું �એઝ નથી. િસવાય ક�
એ કબર �બલ�ુલ �ૂની હોય અને તેમાં દફન થયેલ
મય્યત�ુ કોઈ િનશાન બાક� ન રહ�વા પામ્�ુ હોય.

મસઅલો ૬૩૧ : મય્યતન શર�રમાંથી � વસ્�
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�ટ� ગઈ હોય, અગરચે તેના વાળ, નખ ક� દાંત �વી
વસ્�ુ હોય, તેની સાથે દફન કર� લે� ું જોઈએ, અને જો
એવી વસ્�ુ મય્યતન દફન કયાર્

પછ� મળે

તો

એહતીયાતે લા�ઝમની �એ તેને અલગ દફન કર�ું
જોઈએ. �જ�દગી દરમ્યા � નખ ક� દાંત ઈન્સાનથ �ટા
પડ�, તેને દફન કર� લે� ું �ુન્ન છે .

મસઅલો ૬૩ર : અગર કોઈ શખ્ �ૂવામાં મર�
�ય, અને તેને �ૂવામાંથી બહાર લઈ આવવાની શ�તા
ન હોય, તો �ૂવાના મોઢાને બંધ કર� એ �ૂવાને જ એની
કબર કરાર દ� વામાં આવે.
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મસઅલો ૬૩૩ : અગર કોઈ બચ્� માના પેટમાં
મર� �ય, અને તેના પેટમાં રહ�વાથી માની �જ�દગી
ખતરામાં હોય, તો તેને �ટલી સહ�લાઈથી બની શક�,
બહાર લઈ આવ�ું જોઈએ, અને અગર મજ� ૂર�ના
સંજોગમાં �ુડદા બચ્ચાન �ુકડ� �ુકડા કર�ું પડ� તો તેમાં
વાંધો નથી. પણ

અગર એ �ીનો ધણી કાબે�લય્ય

ધરાવતો હોય તો એ કામ તેના ધણી મારફતે કરાવ�ું
જોઈએ, અને જો એ �ુમ્ક� ન હોય તો એ કામ એવી
�ીને સ�પાય ક� � એ કામ ��મ આપવાની કાબે�લય્ય
ધરાવતી હોય, અને અગર એ પણ શ� ન હોય તો કોઈ
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પણ મેહરમ �ુ�ષ ક� � કા�બલ હોય તે એ કામને ��મ
આપે. જયાર� એ પણ �ુમ્ક� ન હોય તો કોઈ પણ
નામેહરમ કા�બલ શખ્ એ કામને ��મ આપી શકશે.
છે વટ� જો એ પણ શ� ન હોય તો કોઈ પણ શખ્, ચાહ�
કા�બલ હોય ક� ન હોય, એ �ુડદા બચ્ચાન બહાર લઈ
આવી શક� છે .

મસઅલો ૬૩૪ : અગર મા �ુજર� �ય અને
તેના પેટમાં બચ્�ુ �વ� ું હોય, તો ચાહ� એ બચ્ચાન
સલામતી અને �વતા રહ�વાની આશા ન હોય, તો પણ
જ�ર� છે

બને

તેટલી

સાવચેતી

�ળવી

મય્યતન
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ચીરવામાં આવે, અને બચ્ચાન બહાર લઈ આવ્ય બાદ
મય્યતન સીવી દ� વામાં આવે.
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દફન માટ� �સુ ્તહ બાબતો :
મસઅલો ૬૩પ : દફન માટ� �ુસ્તહ બાબતો
નીચે જણાવેલ બાબતો દફન માટ� �ુસ્તહ છે :
(૧) �ુસ્તહ છે ક� કબરની �ડાઈ ઈન્સાનન
સર� રાશ કદ �ટલી હોય.
(ર) મય્યતન લોકોની વસાહતથી બને તેટલા
ન�કના

કબ્રસ્તાન

દફન

કરવામાં

આવે,

અલબ�, અગર �ૂ ર આવેલ કબ્રસ્તાન અ�ુક
કારણોસર ફઝીલત હોય, �મક� એ કબ્રસ્તાન
નેક લોકો દફન થયા હોય અથવા ફાતેહા પડવા
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માટ� વ�ુ લોકો ત્યા જતા હોય, તો ત્યા દફન
કર�ું �ુસ્તહ છે .
(૩) �ુસ્તહ છે ક� જનાઝાને કબરથી અ�ુક
�તર� જમીન ઉપર રાખવામાં આવે; અને એવી
ર�તે ત્ વાર કર�ને ધીર� ધીર� કબરની ન�ક
લઈ જવામાં આવે. દર� ક વાર જનાઝાને જમીન
ઉપર રાખીને ફર� �ચકવામાં આવે, અને ચોથી
વાર �ચક�ને કબરમાં ઊતારવામાં આવે.
(૪) અગર મય્ય �ુ�ષની હોય તો ત્ર વાર
જનાઝાને એવી ર�તે �ચક� ક� તે� ુ ં મા�ું કબરના
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છે ડા તરફ હોય, �થી ચોથી વાર જયાર� કબરમાં
ઉતારવા માટ� �ચક� તો પ્ર મા�ું કબરમાં
વાર�દ થાય; અને જો મય્ય �ીની હોય તો
ત્ર વાર �ચક�ને કબરના �કબ્લ તરફ રાખીને
મય્યતન તેના પાસા પાસેથી કબરમાં વાર�દ કર� ;
અને �ીની મય્યતન કબરમાં ઉતારતી વેળા
કબર ઉપર ચાદર ક� કપ�ું તાણી લે� ું જોઈએ.
(પ)

�ુસ્તહ

જનાઝામાંથી

છે
બહાર

ક�
લઈ

મય્યતન

ધીમેથી

આવીને

કબરમાં

ઉતારવામાં આવે, અને � �ુઆઓ વાર�દ થઈ છે
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તે દફન પહ�લાં અને દફન કરતી વેળા પઢવામાં
આવે.
(૬) મય્યતન કબરમાં �ુવડાવી દ�ધા બાદ
કફનની ગાંઠો ખોલી નાખવામાં આવે; અને
મય્યતન ગાલને માટ� ઉપર �ુકવામાં આવે.
ત્યા બાદ માટ� એકિત્ કર� તેના માથા નીચે
ટ� કા�પે રાખવામાં આવે.
(૭) �ુસ્તહ છે ક� લહદને બંધ કરવા પહ�લાં
જમણો હાથ મય્યતન જમણા ખભા ઉપર અને
ડાબો હાથ મય્યતન ડાબા ખભા ઉપર રાખી તેને
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હલાવીને ત્ વાર કાન પાસે કહ�� ું :

ઈસમઅ

ઈફહમ

યા

ફોલાનબન

ફોલાન
અને “ફોલાન ઈબ્ ફોલાન”ની જગ્યા તે� ુ ં
તથા તેના બાપ�ુ ં નામ લે�,ું �મક� અગર
મય્યત�ુ નામ મોહમ્મ અને બાપ�ુ ં નામ અલી
હોય, તો કહ�� ું : ઈસ્મ, ઈફહમ, યા �ુહમ્મદબ
અલી.
ત્યા પછ� નીચે �ુજબ પઢ�ું :

હલ

અન્

અલલ

અહ�દલ્લઝ
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ફારક્તન અલય્હ િમન શહાદતે અલ
લા એલાહ ઈલ્લલ્લા વહદ� ૂ લા
શર�ક

લ� ૂ

વ

અ�બ મોહમ્મદ

સલ્લલ્લા

અલયહ�

વ

આલેહ�

અબદો� ૂ વ

ર� ૂલો� ૂ વ

સય્યે�ુ

ુ
નબીય્યીન ખાતે�લ
�રુ સલીન વ
ુ મેનીન
અ�ન અલીય્ય અમી�લ �અ
વ સય્યે�ુ વસીય્યી વ એમામોિનફ
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તરઝલ્લાહ

તાઅતો� ૂ

અલલ

આલમીન. વ અ�નલ હસન વલ
�ુસયન વ અલીય્યબન �ુસયને વ
મોહમ્મદબ

અલીયિયન

વ

જઅફરબન મોહમ્મ�દ વ � ૂસબન
જઅ�ફરન વ અલીય્યબ � ૂસા વ
મોહમ્મદબ
અલીય્યબ

અલીયિયન
મોહમ્મ�દ

વ
વલ
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હસનબન અલીયિયન વલ કાએમલ
�ુજજતલ

મહ�દય્

સલવા�લુ ્લાહ

ુ મેનીન વ
અલય�હમ અઈમ્મ�ુ �અ
હોજ�ુલ્લાહ અલલ ખલક� અજમઈન
વ

અઈમ્મત

અબરા�ન યા

અઈમ્મત

હોદન

( અહ� તે� ુ ં અને તેના બાપ�ુ ં

નામ લે�)ું

એઝા

અતાકલ

મલકાિનલ
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ર� ૂલયને

મોકરરબાને

િમન

ઈન�દલ્લાહ તબારક વ તઆલા વ
સઅલાક

અન

રબ્બે

વ

અન

નબીય્યે વ અન દ�નેક વ અન
ક�તાબેક વ અન �કબ્લતેક વ અન
અઈમ્મતે ફ લા તખફ વલા તહઝન
� ા અલ્લાહ જલ્
વ �ુ લ ફ� જવાબેહમ
જલાલો� ૂ

રબ્બ

વ

મોહમ્મ�ુ

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 619

સલ્લલ્લા

અલયહ�

વ

આલેહ�

નબીયયી વલ ઈસલામો દ�ની વલ
�ુ રઆનો

ક�તાબી

�કબલતી

વ

વલ

અમી�લ

કઅબતો
ુ મેનીન
�અ

અલીય્�ુબન અબી તાલેબીન એમામી
ુ નો અલીય્યેિન �જ
ુ તબા
વલ હસ�બ
એમામી

ુ નો
�ુસય�બ

વલ

અલીય્યેિનશશહ�દ

બે

કરબલાઅ
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એમામી

વ

આબેદ�ન

ુ
ઝય�લ

અલીય્�ુ

એમામી

વ

મોહમ્મ�ુ

બાક�રો ઈલિમન નબીય્યી એમામી વ
જઅફરોિનસસાદ� કો એમામી વ � ૂસલ
કાઝેમો એમામી વઅલીય્યેિન ર� ઝા
એમામી

વ

એમામી

વ

એમામી

વલ

મોહમ્મદોિન
અલીય્યોિન
ુ
હસ�લ

જવાદો
હાદ�

અસકર�ય્ય

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 621

એમામી
એમામી

વલ

ુ
�ુજજ�લ

હાઓલાએ

ુ તઝરો
�ન

સલવા�લુ ્લાહ

અલય�હમ અજમઈન અઈમ્મત વ
સાદતી વ કાદતી વ શોફઆઈ બે�હમ
અતવલ્લ

વ

િમન

અઅદાએ�હમ

અતબરરઓ �ફદ �ુનયા વલ આખેરતે
�મુ ્ અઅલમ યા...
(અહ� મય્યત�ુ અને તેના બાપ�ુ ં નામ લે�)ું
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અ� લ્લા

તબારક

વ

તઆલા

નેઅમર રબ્બ વ અ�ા મોહમ્મદ
સલ્લલ્લા

વ

આલેહ�

નેઅમર ર� ૂલો વ અ�ા

અમીરલ

ુ મેનીન
�અ
તાલેબીન

અલયહ�

અલીય્યબન
વ

અબી

અવલાદ�ુલ

મઅ� ૂમીનલ અઈમ્મત અહદ અશર
નેઅમલ અઈમ્મત વ અ� ૂ મા �અ
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બેહ� મોહમ્મ�ુ સલ્લલ્લા અલયહ�
વ આલેહ� હક�ુ ન વ અ�લ મવ્ત
હક�ુ ન

વ

સોઆલ

ુ �કરન
�ન

વ

નક��રન �ફલ કબર� હક�ુ ન વલ બઅસ
હક�ુ ન વન નો� ૂર હક�ુ ન વસ સેરાત
હક�ુ ન

વલ

મીઝાન

હક�ુ ન

વ

તતાયોરલ કોતોબે હક�ુ ન વલ જ�ાત
હક�ુ ન વન નાર હક�ુ ન વ અ�ાસ
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ુ લા રયબ ફ�હા વ
સાઅત આતેય�ન
અ� લ્લા યબઅસો મન �ફલ કો� ૂર�
અફ�હમત યા

(મય્ય્ત� નામ લ્ય)

સબ્બતકલ્લા �બલ ક્વ�લ સાબેતે
હદાકલ્લાહ

એલા

સેરાિતમ

ુ તક�િમન અરરફલ્લાહ બયનક વ
�સ
ુ તક�રરન
બયન અવલેયાએક ફ� �સ
િમન રહમતેહ�.

પછ� કહ�� ું :
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અલ્લા�ુમ

��ફલ

અરઝ

અમ

જનબયહ� વસઈદ બે �હ�હ� એલયક વ
લકક�હ� િમનક �રુ હાનન અલ્લા�ુમ
અફવક અફવક.
(ભાષાંતર કરનારની નોટ : ઓરતો માટ� અરબી
વ્યાકરણન �એ આ તલક�નમાં � � ૂ�ચત ફ�રફાર
છે , તે ઘણી �કતાબોમાં વાર�દ છે , તેને જોઈને
પઢ�ુ.)
ં

મસઅલો

૬૩૬ :

�ુસ્તહ

છે ક�

કબરમાં
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મય્યતન ઉતારનાર શખ્ તહારતની સાથે હોય, અને
ઉઘાડ� માથે

તેમજ ઉઘાડ� પગે ઉતર� , અને કબરમાંથી

બહાર આવતી વેળા મય્યતન પગ પાસેથી નીકળે , અને
�ુસ્તહ છે ક� મય્યતન સગાં- વ્હાલા િસવાય બાક�ના
લોકો હથેળ�ના પાછલા ભાગમાંથી માટ� નાખે, અને
સાથે......

“ ઈ�ા �લલ્લાહ વ ઈ�ા એલયહ�

રા�ઊન”

પઢ�.

અગર મય્ય ઓરતની હોય, તો તેને મેહરમ
સગાંઓ કબરમાં ઉતાર� , અને અગર મેહરમ મો�ૂદ ન હોય
તો પછ� બી�ં સગાંઓ ઉતાર� .
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મસઅલો ૬૩૭ : �ુસ્તહ છે ક� કબરને ચોરસ
અથવા લંબચોરસ બનાવવામાં આવે, અને જમીનથી તેની
�ચાઈ ચાર �ગળાઓથી વ�ુ ન હોય, ઉપરાંત તેના
ઉપર એવી િનશાની રાખવી ક� �થી � ૂલ ન થાય.
�ુસ્તહ છે ક� કબર ઉપર પાણી નાખવામાં આવે, અને
પાણી ર� ડયા બાદ હાજર રહ�લાઓ કબર ઉપર હાથ રાખી,
�ગળ�ઓ પહોળ� કર�ને માટ�માં ઘ�ચે, અને ત્યા બાદ
સાત વખત ‘� ૂરએ ઈ�ા અન્ઝલન’ પઢ�, મય્ય માટ�
મગફ�રતની �ુઆ કર� અને આ �ુજબ �ુઆ પઢ� :

અલ્લા�ુમ

�ફ�લ

અરઝ

અન
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જમબયહ� વઅસઈદ એલયક �હ� ૂ વ
લકક�હ� િમનક �રઝવાનન વ અસ�કન
કબર�ુ િમન

ુ ની�હ
રહમતેકા યા �ગ

�બહ� અન રહમતીન મન િસવાક.
ઓરતોની કબર ઉપર ઉપરોકત �ુઆ આ ર�તે
પઢાશે :

અલ્લા�ુમ

�ફ�લ

અરઝ

અન

જમબયહા વઅસઈદ એલયક� �હહા વ
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લકક�હા િમનક �રઝવાનન વ અસ�કન
ુ િનહા
કબરહા િમન રહમતેક મા �ગ
�બ�હ અન રહમતીન િમન િસવાક
મસઅલો ૬૩૮ : જનાઝા સાથે આવેલા લોકો
જયાર� ચાલ્ય �ય, ત્યાર �ુસ્તહ છે ક� મય્યતન વલી
યા �ને વલીએ ઈ�ઝત આપી હોય તે ઉપરોકત �ુઆઓ
અને તલક�ન કબર પાસે પઢ�.

મસઅલો ૬૩૯ : દફન બાદ �ુસ્તહ છે ક�
મય્યતન શોકગ્ર સગાંઓને �દલાસો દ� વામાં આવે, પણ
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જો � ૃત્� પામેલાને ઘણી �ુદ્ વીતી ગઈ હોય અને
�દલાસો દ� વાથી સગાઓને �ુ:ખની યાદ ફર� તા� થતી
હોય, તો તેમ ન કર�ું બેહતર છે .
એવી જ ર�તે �ુસ્તહ છે ક� ત્ �દવસ �ુધી
મય્યતન ઘરવાળાઓને ખોરાક પહ�ચાડવામાં આવે; અને
તેમની સાથે યા તેમના ઘર� ખા�ું મક�હ છે .

મસઅલો ૬૪૦ :

�ુસ્તહ છે

ક� ઈન્સા

પોતાના �ુ�ુંબીજનોની મોત ઉપર, તેમાં ખાસ ફકઝંદની
મોત ઉપર સબર કર� અને જયાર� મય્યતન યાદ કર�
ત્યાર.......

“ ઈ�ા �લલ્લાહ વ ઈ�ા ઈલયહ�
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રા�ઉન”

પઢ�; અને મય્ય માટ� �ુરઆને મ�દની

િતલાવત કર� ; અને માતા-િપતાની કબરો ઉપર જઈ
પોતાની હાજત �ુદા પાસે તલબ કર� . �ુસ્તહ છે ક�
કબરને પાક� ચણે, �થી જલદ� ખં�ડત ન થઈ �ય.

મસઅલો ૬૪૧ :

એહતીયાતની �એ �ઈઝ

નથી ક� ઈન્સા કોઈના મરવા ઉપર પોતાના ચહ�રાને,
શર�રને જખ્મ કર� અથવા પોતાના વાળ ખ�ચીને ઉખેડ�,
પણ મા�ું ક� ચહ�રા�ુ ં પીટ�ું �ઈઝ છે .

મસઅલો ૬૪ર : બાપ અને ભાઈ િસવાય કોઈ
બી�ના � ૃત્� ઉપર કપડાં ફાડવાં એહતીયાતની �એ
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�ઈઝ નથી; અને એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� એમના � ૃત્�
ઉપર પણ એવી ર�તે ન વત�.

મસઅલો ૬૪૩ : અગર �ી મય્યતન શોકમાં
પોતાના ચહ�રાને જખ્મ કર� અને લોહ��ુહાણ કર� , અથવા
પોતાના વાળ ખ�ચીને ઉખેડ�, તો એહતીયાતે �ુસ્તહબન
�એ કફ્ફાર �પે એક �ુલામને આઝાદ કર� અથવા દસ
ફક�રોને અનાજ આપે અથવા પહ�રવા માટ� કપડાં આપે,
એવી જ ર�તે અગર કોઈ �ુ�ષ પોતાની �ી ક� ફરઝંદના
ગમમાં પોતાના કપડાં ફાડ� તો એ જ �ુકમ છે .

મસઅલો ૬૪૪ : એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક�
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મય્ય ઉપર હદ ઉપરાંત �ચા અવા� ન રડ�.
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નમાઝે વહશત :
મસઅલો ૬૪પ : �ુનાિસબ છે ક� દફનની પહ�લી
રાતે મય્ય માટ� બે રકાત નમાઝે વહશત પઢવામાં
આવે, અને તેની ર�ત એ છે ક� પહ�લી રકાતમાં � ૂરએ હમ્
ુ �ુરસી પઢ�; અને બી� રકાતમાં
બાદ એક વખત આય�લ
� ૂરએ હમ્ બાદ દસ વખત � ૂરએ ઈ�ા અન્ઝલન પઢ�
અને નમાઝ ખત્ કયાર્બાદ કહ� :

અલ્લા�ુમ સલ્લ અલા મોહમ્મ�દ વ
આલે

મોહમ્મ

વબઅસ

સવાબહા
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એલા કબર� ફોલાન. ( ફોલાનની જગ્યા
ું
મય્યત�ુ નામ લે�).
મસઅલો ૬૪૬ : નમાઝે વહશત દફનની પહ�લી
રાતે કોઈ પણ સમયે પઢ� શકાય છે , પણ બેહતર છે ક�
રાતના પહ�લા ભાગમાં નમાઝે ઈશા બાદ પડાય.

મસઅલો ૬૪૭ :

અગર મય્યતન દફન�ક્ર

માટ� બી� �ૂ રના શહ�રમાં લઈ જવા�ુ ં હોય, અથવા કોઈ
પણ બી� કારણોસર દફનમાં ઢ�લ થાય, તો નમાઝે
વહશત પડવા માટ� દફનની પહ�લી રાત �ુધી ઢ�લ કરવી
જોઈએ.
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દફન કયાર્પછ� કબર ખોલવા િવષે :
મસઅલો ૬૪૮ : કોઈ પણ �ુસલમાનની કબરને
ખોદ�ને ખોલવી, ચાહ� એ દ�વાનાની કબર હોય ક� નાના
બાળકની, હરામ છે ; પણ જો કબર એટલી �ૂની હોય ક�
તેમાં શર�ર�ુ ં કોઈ નામ-િનશાન બાક� ન રહવા પામ્�ુ
હોય તો વાંધો નથી.

મસઅલો

૬૪૯ :

ઈમામઝાદાઓ,

શોહદા,

ઓલમા અને નેક લોકોની કબર ગમે તેટલી �ૂની હોય,
તેને ખં�ડત કર�ું હરામ છે , કારણ ક� તેમ કર�ું બે�ુરમતી
ગણાશે.
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મસઅલો ૬પ૦ :

અ�ુક

સંજોગોમાં કબર

ખોલવી હરામ નથી, � નીચે �ુજબ છે :
(૧) જયાર� મય્યતન ગસ્બ જમીનમાં દફન
કરવામાં આવી હોય, અને એ જમીનનો મા�લક
મય્ય ત્યા હોય તે માટ� ર�મંદ ન થાય.
(ર) જયાર� મય્યત�ુ કફન યા કોઈ પણ વસ્� ક�
� તેની સાથે દફન થઈ ગઈ હોય, ગસ્બ હોય,
અને મા�લક તે માટ� રા� ન હોય.
એવી જ ર�તે માલ ઉપર વા�રસોનો હકક હોય, તે
માલ જો મય્ય સાથે દફન થઈ ગયો હોય, અને
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વા�રસો ર�મંદ ન હોય ક� એ માલ કબરમાં રહ�,
તો કબર ખોલી શકાય.
પણ અગર મય્યત વિસય્ય કર� હોય ક� �ુઆ,
�ુરઆન અથવા વ�ટ� તેની સાથે દફન થાય,
અને અગર એ વિસય્ય અમલ કરવા માટ�
કાયદ� સર હોય, તો એ વસ્�ુઓન બહાર લઈ
આવવા માટ� કબર ન�હ ખોલી શકાય.
(૩) જયાર� મય્ય �ુસ્ દ�ધા વગર અથવા
કફન આપ્ય વગર દફન કરવામાં આવી હોય,
અથવા એવી �ણ થાય ક� � �ુસ્ અપા�ું હ� ુ
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તે બાિતલ હ�,ું અથવા કફન ઈસ્લામ શર�અત
અ�ુસાર નથી આપવામાં આવ્�ુ, અથવા મય્ય
કબરમાં �કબ્લ તરફ �ુવડાવવામાં ન આવી
હોય, તો જો કબર ખોલવાથી બે�ર
ુ મતી ન થતી
હોય, તો કબર ખોલવી હરામ નથી.
(૪) અગર કોઈ એવો હક સા�બત કરવો હોય ક�
� કબર ખોલવા કરતાં વ�ુ મહત્ ધરાવતો
હોય, અને મય્યતન શર�રને જો�ું જ�ર� થઈ
પડ�, તો કબર ખોલવી હરામ નથી.
(પ) અગર મય્ય એવી જગ્યા દફન થઈ હોય
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ક� તેમ થવાથી તેની બે�ુરમતી થતી હોય, �મક�
કા�ફરોના કબ્રસ્તાન દફન થઈ હોય, અથવા
એવી જગ્યા દફન થઈ હોય, જયાં લોકો
ગંદવાડ ક� કચરો ફ�કતા હોય , તો કબર ખોલવી
હરામ નથી.
(૬) જયાર� કોઈ શરઈ કામ આવી પડ� ક� ��ુ ં
મહત્ કબર ખોદ�ને ખોલવા કરતા વ�ુ મહત્
� ૂણર હોય, �મક� અગર કોઈ હામેલા ઓરત દફન
થઈ હોય અને તેના પેટમાં બચ્� �વંત હોય, તો
એ બચ્ચાંન બહાર લઈ આવવા માટ� કબર ખોલી
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શકાય.
(૭) જયાર� એવો ભય હોય ક� ફાડ� ખાનાર
�નવર મય્યતન ફાડ� ખાશે, અથવા પાણી�ુ ં � ૂર
મય્યતન તાણી જશે, અથવા

�ુશ્મ મય્યતન

કબરમાંથી બહાર કાઢશે, ત્યાર

કબર ખોલી

શકાશે.
(૮) અગર કોઈ મરનાર� વિસયત કર� હોય ક�
દફન માટ� તેના શર�રને એવી જગ્યા લઈ
જવામાં

આવે,

અલય્હ��ુસ્સલામમાં

મઅ� ૂમીન

જયાં
કોઈ

પણ

મઅ� ૂમ
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અલય્હ��ુસ્સલામ� હરમ છે . ( �મક� કરબલા,
નજફ, કાઝમૈન વગેર� ) અને તેમ કરવા જતાં
મય્યતન કોઈ બે�ુરમતીનો સંભવ ન હોય, પણ
તેને �ણી-જોઈને ક� � ૂલથી બી� જગ્યા દફન
કરવામાં આવે, તો બે�ુરમતી ન થતી હોય તો એ
પાક સ્થળ લઈ જવા માટ� કબર ખોલી શકાય.
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ુ ઈત �સુ ્લ
��
મસઅલો ૬પ૧ : ઈસ્લામ શર�અતમાં અ�ુક
�ુસ્લ �ુસ્તહ તર�ક� િન�ુકત છે , �ની નામાવલી નીચે
�ુજબ છે :
�ુસ્લ �ુ�આ
ત �દવસે �ુસ્લન સમય
્ હ : �ુ�આ
્ ના
નમાઝે �ુબ્હન અઝાનથી લઈ � ૂરજ આથમે ત્યા
�ુધી છે , અને બેહતર છે ક� એ ઝોહરના સમયની
ન�ક બ�વી લાવવામાં આવે, અને જો ઝોહર
�ુધી �ુસ્ ન કર� , તો �ુરજ આથમે ત્યા �ુધીના
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સમય દરમ્યા બેહતર છે ક� અદા ક� કઝાની
િનય્ય �ા� વગર �ુસ્ કર� . અને � શખ્
�ુ�આ
ત �દવસે �ુસ્ ન કર� , તેના માટ� �ુસ્તહ
્ ના
છે ક� શિનવાર� સવારથી સાંજ પડ� તે દરમ્યા
કઝાની િનય્યતથ �ુસ્ કર� , અને � શખ્સન
�ણ થાય ક� �ુ�આ
ર �દવસે પાણી પ્રા ન�હ
્ ના
હોય તે �ુ�વારના �દવસે ર�અન ( નેક કાયર
બ�વી લાવવાની િનય્યતથ) �ુસ્ કર� શકશે.
�ુસ્ �ુ�આ
્ નઉતારતી વેળા નીચે �ુજબ પઢ�ું
�ુસ્તહ છે :
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અશહદો અલ લા એલાહ ઈલ્લલ્લા
વહદ� ૂ લા શર�ક લ� ૂ વ અશહદો
અ� મોહમ્મદ અબદો� ૂ વ ર� ૂલો� ૂ
અલ્લા�ુમ સલ્લ અલા મોહમ્મ�દ વ
આલે મોહમ્મ�દ વજ અલની મેનત
તવ્વાબી

વજ

અલની

મેનલ

મોતતહહ�ર�ન.
ર થી ૭ માહ� �ુબારક રમઝાનની ૧લી રાતે,
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૧૭મી રાતે, ૧૯મી રાતના પહ�લા ભાગમાં, ર૧મી રાતના
પહ�લા ભાગમાં, ર૩મી રાતના પહ�લા ભાગમાં અને ર૪મી
રાતના �ુસ્ �ુસ્તહ છે .
૮ અને ૯. ઈ�ુલ �ફત અને ઈ�ુલ હજના �દવસે
�ુસ્ �ુસ્તહ છે , અને તેનો સમય નમાઝે �ુબ્હન
અઝાનથી લઈ મગ�રબ �ુધી છે , અને બેહતર છે ક� એ
�ુસ્ નમાઝે ઈદ પહ�લા કરવામાં આવે.
૧૦-૧૧. ૮ મી અને ૯મી �ઝલ્હજન �દવસે �ુસ્
કર�ું �ુસ્તહ છે .
૯મી તાર�ખે બેહતર છે ક� �ુસ્ ઝોહરના સમયે કરવામાં
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આવે.
૧ર. મય્યતન �ુસ્ અપાઈ ગયા બાદ શર�રના
કોઈપણ ભાગથી તેને અડવા બાદ �ુસ્ �ુસ્તહ છે .
૧૩. �ુસ્લ એહરામ.
૧૪. મકકાના હરમમાં દાખલ થવા માટ� �ુસ્.
૧પ. મકકામાં દાખલ થવા માટ� .
૧૬. ખાને કઅબાની �ઝયારત માટ� �ુસ્.
૧૭. ખાનએ કઅબામાં દાખલ થવા માટ� �ુસ્.
૧૮. �ટને નહર કરવા ક� ઘ�ટા- બકરાંને �ઝબ્
વડ� �ુરબાની માટ� �ુસ્.
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૧૯. માથાના વાળ ઉતારવા (હલક) માટ� �ુસ્.
ર૦. મદ�નએ �ુનવ્વરાન હરમમાં દાખલ થવા
માટ� �ુસ્.
ર૧. મદ�નએ �ુનવ્વરાન હરમમાં દાખલ થવા
માટ� �ુસ્.
રર. પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમન મ�સ્જદમા દાખલ થવા માટ� �ુસ્.
ર૩. પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમન કબર� �ુબારકને િવદાય કરવા માટ�
�ુસ્.
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ર૪. �ુશ્મ સાથે �ુબાહ�લા કરવા માટ� �ુસ્.
રપ. નવા જન્મેલ બાળકને �ુસ્.
ર૬. ઈસ્તેખાર માટ� �ુસ્.
ર૭. વરસાદ માટ� �ુઆ કરવા માટ� �ુસ્.

મસઅલો ૬પર : એ ઉપરાંત ફોકહાએ �ુસ્તહ
�ુસ્લમા ઘણાં �ુસ્લોન ઉલ્લે કય� છે , �માંથી અ�ુક
નીચે �ુજબ છે :
૧. માહ� રમઝાનની એક� રાતોમાં ( એટલે ક�
પહ�લી,ત્ર, પાંચમી, સાતમી વગેર� ) ; અને આખર� દસ
રાતોમાં; અને ર૩મી રાતના છે લ્લ ભાગમાં �ુસ્
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�ુસ્તહ છે .
ર. �ઝલ્હજન ર૪મી તાર�ખે �ુસ્.
૩. ઈદ� નવરોઝ ( ર૩, માચર), ૧પમી શાબાન,
૯મી અને ૧૭મી રબીઉલ અવ્વ અને રપમી �ઝલ્કાદન
�ુસ્.
૪. � ઓરતે પોતાના શવહર િસવાય અન્ માટ�
�ુશ્�ૂન ઉપયોગ કય� હોય તેના માટ� �ુસ્.
પ. � શખ્ નશાની હાલતમાં � ૂતો હોય.
૬. � શખ્ ફાંસીની સ� જોવા �ય, અને સ�
પામેલાને � ૂળ�એ લટક્તા જોયો હોય, તેના ઉપર �ુસ્
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�ુસ્તહ છે , પણ અગર ઈરાદા� ૂવર્ ન જોયો હોય અથવા
મજ� ૂર�થી જોઈ લી�ું હોય અથવા માત સાક્ � ૂરવા
ગયો હોય તો �ુસ્ �ુસ્તહ નથી.
૭. મઅ� ૂમીન ( અ.સ.)ની �ઝયારતો માટ� �ુસ્,
ચાહ� એ �ૂ રથી પડવામાં આવે યા નઝદ�કથી, પણ
એહતીયાત છે ક� આ બધા �ુસ્લ ર�અન (એક નેક કામ
કરવાની િનય્યતથ ) કરવામાં આવે.

મસઅલો ૬પ૩ :

� માણસે મસઅલા નં

૬પ૧માં દશાર્વેલા �ુસ્તહ �ુસ્લોમાંથ કોઈ પણ એક
�ુસ્ �ુ� હોય, તો � કાય�માં વ�ની જ�રત છે , �મક�
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નમાઝ વગેર� ને અદા કર� શકશે, પણ � �ુસ્લ ર�અન
�ા� હોય તે બાદ વ� કર�ું જોઈએ, અને માત �ુસ્ કાફ�
ન�હ ગણાય.

મસઅલો ૬પ૪ : અગર કોઈ શખ્ ઉપર અનેક
�ુસ્તહ �ુસ્લ હોય, અને આ બધા �ુસ્લોન િનય્યતથ
એક જ વાર �ુસ્ કર� તો કાફ� ગણાશે.
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તયમ્�ુમ�ુ બયાન
સાત

સંજોગોમાં

વ�

અને

�ુસ્લન

બદલે

તયમ્�ુ કર�ું જોઈએ.
૧. એક : જયાર� વ� અથવા �ુસ્ માટ� � ૂર� ું
પાણી હાિસલ કર�ું �ુમ્ક� ન હોય.

મસઅલો ૬પપ : અગર ઈન્સા કોઈ વસાહત
અને આબાદ�ની જગ્યા રહ�તો હોય, તો વ� અને �ુસ્
માટ� પાણી મેળવવા જયાં �ુધી તદ્ િનરાશ ન થાય ત્યા
�ુધી સતત પ્રય કરવો જોઈએ, અને જો એ જગલમાં
ં
ક�
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જયાં આબાદ� ન હોય એવા સ્થળ હોય, તો રસ્તામા
અથવા એ જયાં રોકાયો હોય તેની અતરાફમાં પાણીની
તલાશ કર� .
એહતીયાતે લા�ઝમની �એ અગર જમીન ટ� કરાળ
યા ઢાળવાળ� હોય અથવા ગીચોગીચ ઝાડો હોય, �ને
કારણે રસ્ત કાપી પાણીની શોધમાં �ુશ્ક�લ નડ�, તો તેવા
સંજોગમાં ચાર� તરફ એક તીર કામઠાથી ફ�ક્વામા �ટ�ું
�તર કપાય ત્યા �ુધી તપાસ કરવી જોઈએ(લગભગ
ર૦૦ પગલાં); અને જો જમીન સપાટ હોય તો દર� ક
�દશાએ બે તીર ફ�ક્વ �ટલા �તર �ુધી તપાસ કરવી
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જોઈએ.

મસઅલો ૬પ૬ :

અગર ચાર �દશાઓમાંથી

અ�ુક તરફ સપાટ જમીન હોય, અને અ�ુક તરફ ઢાળ
હોય ક� �ચાઈ હોય, તો � ભણી સપાટ હોય ત્યા બે તીર
અને જયાં સપાટ ન હોય ત્યા એક તીરના �તર �ુધી
તપાસ કરવી જોઈએ.

મસઅલો ૬પ૭ : � �દશાએ ખાત્ હોય ક� પાણી
ન�હ હોય, એ �દશાએ પાણીની તપાસ કરવી લા�ઝમ
નથી.

મસઅલો ૬પ૮ : અગર નમાઝનો સમય તંગ ન
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હોય, અને પાણી હાિસલ કરવા માટ� સમય હોય, તો
ઈ�ત્મના અથવા યક�નની હાલતમાં અસાધારણ �તર
�ુધી �ૂ ર જ�ું પડ� તો જ�ું જોઈએ, િસવાય ક� એટલે �ૂ ર
�ુધી જવામાં અસહ તકલીફ હોય અથવા પાણી એટલે
�ૂ ર હોય ક� ઈન્સા માટ� કહ� શકાય ક� તે પાણીથી મહ��મ
છે , એવી જ ર�તે જો ઈન્સાનન માત �ુમાન હોય ક�
ફલાણી �ૂ ર જગ્યા પાણી હશે, તો ત્યા �ુધી જ�ું જ�ર�
નથી.

મસઅલો ૬પ૯ :

લા�ઝમ નથી ક� પાણીની

તપાસ માટ� ઈન્સા પોતે નીકળે , બલ્ક કોઈ પણ િવ�વા�ુ
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શખ્સન તે માટ� મોકલી શક� છે ; અને આવી િપર�સ્થિતમા
એક જ શખ્ અનેક વતી તપાસ અથ� �ય તો કાફ� છે .

મસઅલો ૬૬૦ : અગર કોઈને �ુમાન હોય ક�
પોતાના સફરના સામાનમાં યા મન્ઝીલમા યા મન્ઝી ક�
કાફલામાં પાણી છે , તો જયાં �ુધી એને સંતોષ ન થાય ક�
પાણી નથી, અથવા પાણી મેળવવાથી નાઉમ્મી ન થઈ
�ય, ત્યા �ુધી તપાસ ચા�ુ રાખવી જોઈએ.

મસઅલો ૬૬૧ : અગર કોઈ શખ્ નમાઝના
સમય પહ�લા પાણીની તપાસ કર� નાકામ થયો હોય, અને
નમાઝના સમયે ત્યા જ હાજર હોતા એને �ુમાન થાય ક�
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કદાચ પાણી હાિસલ થઈ શકશે, તો એહતીયાતે �ુસ્તહ
છે ક� ફર� વાર પાણીની તલાશ માટ� �ય.

મસઅલો ૬૬ર : અગર કોઈ શખ્ નમાઝનો
સમય દાખલ થઈ ગયા બાદ પાણીની તપાસ કર� નાકામ
થાય, અને ત્યા જ હાજર હોતાં બી� નમાઝનો સમય
દાખલ થાય, તો જો એને �ુમાન થાય ક� કદાચ પાણી
મળ� શકશે તો એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� ફર� વાર
પાણીની તલાશ માટ� �ય.

મસઅલો ૬૬૩ : અગર નમાઝનો સમય તંગ
હોય અથવા ચોર ક� ફાડ� ખાનાર પ્રાણી ભય હોય
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અથવા તપાસ માટ� જવામાં અસહ તકલીફ હોય, તો
પાણીની તપાસ કરવી લા�ઝમ નથી.

મસઅલો ૬૬૪ : અગર કોઈ શખ્ પાણીની
તલાશ ન કર� , અને નમાઝનો સમય તંગ થઈ �ય, તો
અગરચે તલાશ માટ� નીકળતાં પાણી પ્રા થ�ું હોત, તો
પણ એની નમાઝ તયમ્�ુમથ સહ�હ ગણાશે, પણ
�ુનહ
ે ગાર થયો ગણાશે.

મસઅલો ૬૬પ : અગર કોઈ શખ્સન ખાત્ હોય
ક� પાણી હાિસલ ન�હ કર� શક�, અને પાણીની તપાસ ન
કર� ; અને તયમ્�ુમથ નમાઝ પડ� લીધા બાદ તેને ખબર
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પડ� ક� તપાસ કર� હોત, તો પાણી હાિસલ થઈ શકતે, તો
એવા સંજોગોમાં એહતીયાતે લા�ઝમ છે ક� એ પાણીથી
વ� કર�ને ફર� નમાઝ પડ�.

મસઅલો ૬૬૬ : અગર કોઈ શખ્ પાણીની
� ૂર� તલાશ કયાર્ બાદ િનરાશ થઈ ગયો હોય, અને
તયમ્�ુમથ નમાઝ પઢ� લીધા બાદ તેને ખબર પડ� ક� �
જગ્યા તપાસ કર� હતી ત્યા પાણી હ�,ું તો એ શખ્સન
નમાઝ સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૬૬૭ : અગર કોઈ શખ્સન ખાત્ હોય
ક� નમાઝનો સમય તંગ છે , અને પાણીની તપાસ કયાર્
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વગર તયમ્�ુમથ નમાઝ પડ�, અને ત્યા બાદ નમાઝ
કઝા થયા પહ�લાં તેને જણાય ક� તેની પાસે પાણીની
તલાશ માટ� � ૂરતો સમય હતો, તો એહતીયાતે વા�જબ છે
ક� ફર�થી નમાઝ પઢ�.

મસઅલો ૬૬૮ : અગર કોઈ શખ્ નમાઝનો
સમય દાખલ થયા બાદ વ�ની હાલતમાં હોય, અને એ
�ણતો હોય ક� જો વ�ને બાિતલ કરશે તો પાણી મેળવ�ું
�ુશ્ક� છે અથવા એ ક� ફર� વાર વ� ન�હ કર� શક� , તો
એહતીયાતે વા�જબ છે ક� શ� હોય ત્યા �ુધી પોતાના
વ�ને ન તોડ�, પણ અગર એ પોતાની પત્ન સાથે સંભોગ
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કરવા માંગે તો કર� શક�, અગરચે તેને ખબર હોય ક� �ુસ્
ન�હ કર� શક�.

મસઅલો ૬૬૯ : અગર કોઈ શખ્ નમાઝના
સમય પહ�લાં બા વ� હોય ; અને એ �ણતો હોય ક� જો
વ� બાિતલ કરશે તો ફર� પાણી હાિસલ ન�હ થાય, તો
અગર વ� બાક� રાખી શકતો હોય, તો એહતીયાતે
વા�જબ છે ક� તેને બાિતલ ન કર� .

મસઅલો ૬૭૦ : એક શખ્ પાસે અગર એટ�ું
જ પાણી હોય ક� એનાથી વ� યા �ુસ્ કર� શક�, અને
�ણતો હોય ક� એ પાણી ઢોળ� લેવા બાદ ફર� પાણી ન�હ
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મળ� શક� , તો અગર નમાઝનો સમય દાખલ થઈ � ૂ�ો
હોય તો પાણીને ઢોળ� દ� � ું હરામ છે , એહતીયાતે
વા�જબની �એ નમાઝનો સમય દાખલ થયા પહ�લાં પણ
એ પાણી ન ઢોળ�ું જોઈએ.

મસઅલો ૬૭૧ : અગર કોઈ શખ્ �ણતો હોય
ક� ફર� પાણી ન�હ મળે , તે છતાં નમાઝનો સમય દાખલ
થઈ ગયા બાદ પોતાના વ� ને બાિતલ કર� અથવા
પાણીને ઢોળ� નાખે, તો અગરચે �ુનગ
ે ાર ગણાશે, પરં � ુ
તયમ્�ુ સાથે � નમાઝ પઢશે એ નમાઝ સહ�હ છે ;
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� એ નમાઝની કઝા પણ આપે.
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ર. બે
મસઅલો ૬૭ર : અગર કોઈ શખ્ ઘડપણ ક�
કમજોર�ને કારણે, ચોરની બીક� અથવા ફાડ� ખાનાર
�નવર

વગેર�ના

ખોફથી

અથવા

�ૂવામાંથી

પાણી

ખ�ચવા�ુ ં સાધન ન હોવાથી પાણી ન મેળવી શક�, તો તે
તયમ્�ુ

કરશે,

એવી

જ

ર�તે

�

શખ્સન

પાણી

મેળવવામાં અસહ મહ�નત કરવી પડતી હોય, તો એ
તયમ્�ુ કરશે, પરં � ુ આ સંજોગમાં કષ્ વેઠ�ને પાણી
હાિસલ કર� અને તયમ્�ુમન બદલે વ� કર� , તો એ વ�
સહ�હ ગણાશે.
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મસઅલો ૬૭૩ : અગર �ૂવામાંથી પાણી ખ�ચી
લાવવા માટ� ડોલ, રસ્સ વગેર� જ�ર� સાધનોની જ�રત
હોય તે લાચાર�એ ખર�દ�ું પડ� અથવા ભાડ� લે� ું પડ�, તો
અસાધારણ �ક�મત � ૂક્વીન પણ તે હાંિસલ કર�ું જોઈએ,
એવી જ ર�તે અગર પાણી અસાધારણ �ક�મતે વેચા� ું
મળ� ું હોય, તો તે મેળવ�ું જોઈએ ; પણ જો �ક�મત
એટલી મ�ધી હોય ક� ઈન્સાનન માલી હાલત માટ�
�ુકસાનકતાર હોય, તો પાણી મેળવ�ું લા�ઝમ નથી.

મસઅલો ૬૭૪ :

જો પાણી મેળવવા માટ�

લાચાર�એ કરજ લે� ું પડ� ું હોય તો કરજ લે� ું જોઈએ,
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પણ જો કોઈ શખ્સન ખાત્ અથવા �ુમાન હોય ક� એ
કરજ ભરપાઈ ન�હ કર� શક�, તો કરજ લે� ું વા�જબ નથી.

મસઅલો ૬૭પ : અગર પાણી મેળવવા ખાતર
�ૂવો ખોદવામાં વધાર� પડતી મહ�નત ન હોય, તો �ૂવો
ખોદવો જોઈએ.

મસઅલો ૬૭૬ : અગર કોઈ શખ્ કોઈ પણ
એહસાન જતાવ્ય વગર પ્રમાણ પાણી આપતો હોય,
તો તેની પાસેથી એ સ્વીકાર લે� ું જોઈએ.

૩. ત્
મસઅલો ૬૭૭ : અગર કોઈ શખ્સન ભય હોય
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ક� પાણીના ઉપયોગથી તેની �ન ખતરામાં � ૂકાશે,
અથવા એવી બીક હોય ક� પાણીથી એ બીમાર પડશે
અથવા કોઈ ખોડ-ખાંપણ ઉપ�સ્થ થશે, અથવા એ ક�
તેની બીમાર� લંબાશે યા વ�ુ જોર પકડશે યા ઈલાજમાં
તકલીફ નડશે, તો એવા સંજોગોમાં તયમ્�ુ કરશે.
પણ અગર એ પાણીથી થતા �ુકસાનને �ૂ ર કર�
શકતો હોય, �મક� પાણીને ગરમ કરવાથી વ�ની શ�તા
હોય અથવા �ુસ્ કર� શકતો હોય, તો પછ� એ �ુજબ
વતર્�ુ જોઈએ.

મસઅલો ૬૭૮ : લા�ઝમ નથી ક� ઈન્સા ખાત્
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કર� ક� પાણી એના માટ� �ુકસાનકારક છે ક� ન�હ, બલ્ક જો
એને �ુમાન હોય ક� પાણી તેને �ુકસાન પહ�ચાડશે, અને
એ �ુમાન સામાન્ નજર� વ્યાજબ લેખા�ું હોય, અને
એને કારણે એક �તની બીક તેનામાં જન્મ તો તે
તયમ્�ુમ કરશે.

મસઅલો ૬૭૯ : � માણસને �ખના દદર ્ન
બીમાર� હોય અને પાણી તેના માટ� �ુકસાનકતાર હોય, તો
એ માણસે તયમ્�ુમ કર�ું જોઈએ.

મસઅલો ૬૮૦ : અગર કોઈ શખ્ ખાત્રી�ૂવ
યા બીકથી એમ ધાર� ક� પાણી તેના માટ� �ુકસાનકતાર્ છે ,
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અને તયમ્�ુ કર� , પણ નમાઝ પહ�લાં એને �ણ થાય ક�
પાણી �ુકસાનકતાર્ નથી, તો તયમ્�ુ બાિતલ થશે ; અને
અગર નમાઝ બાદ એવી �ણ થાય તો �ુસ્ અથવા વ�
કર�ને ફર�વાર નમાઝ પઢશે.

મસઅલો ૬૮૧ : અગર કોઈ શખ્સન ખાત્ હોય
ક� પાણી તેના માટ� �ુકસાનકારક નથી, અને �ુસ્ યા
વ� કયાર્ બાદ તેને �ણ થાય ક� પાણી �ુકસાનકતાર્ હ�,ું
તો તે� ુ ં વ� અને �ુસ્ બાિતલ છે .

૪. ચાર
મસઅલો ૬૮ર : અગર એક શખ્સન એવો ભય
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હોય ક� પાણીને વ� અથવા �ુસ્ માટ� વાપયાર બાદ
પ્યાસન કારણે એ સંકટમાં �ુકાશે, તો એવા શખ્સ
તયમ્�ુ કર�ું જોઈએ, પણ તેના માટ� ત્ શરતો છે :
(અ) પાણીને વ� ક� �ુસ્ માટ� ઉપયોગમાં
લેવાથી તાત્કા�લ યા પછ�થી એ પ્યાસન કારણે
હલાક થઈ �ય અથવા બીમાર�નો ભોગ બને
અથવા અસહ સંકટમાં �ુકાય.
(બ) � લોકોની સંભાળ અને રક્ તેના ઉપર
વા�જબ હોય, એ લોકો માટ� ભય હોય ક� પાણી ન
હોવાથી હલાક થશે યા બીમાર પડશે.
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(જ) અન્ �વ માટ� , ચાહ� એ ઈન્સા હોય ક�
હયવાન, અગર ભય લાગે ક� એ હલાક થશે
અથવા બીમાર પડશે અથવા એ લોકોની બેતાબી
અસહ થશે, તો ચાહ� એ �વ મોહતરમ હોય ક�
ન હોય, તયમ્�ુ કર� લ�ું જોઈએ.
ઉપરોકત

ત્

સંજોગો

િસવાય

પાણીની

મો�ૂદગીમાં તયમ્�ુ �ઈઝ નથી.

મસઅલો ૬૮૩ : અગર કોઈ શખ્ પાસે વ�
અથવા �ુસ્ માટ� પાક પાણી હોવા ઉપરાંત પીવા માટ�
ન�સ પાણી હોય, તો એ પીવા માટ� પાક પાણી રાખશે
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અને તમમ્�ુમમથ નમાઝ પડશે.
પણ અગર પીવા�ુ ં પાણી પોતાના સંબધ
ં ીઓ માટ� જ�ર�
હોય, તો એ શખ્ પાક પાણીથી વ� યા �ુસ્ કર� શકશે,
અગરચે સંબધ
ં ીઓ પ્યાસન સંતોષવા માટ� ન�સ પાણી
ઉપયોગમાં લ્ય, બલ્ક અગર એ સંબધ
ં ીઓને ન�સતની
ખબર ન હોય અથવા ન�સ પાણીથી પરહ�ઝ ન કરતા
હોય, તો પછ� લા�ઝમ છે ક� પોતે પાક પાણીને વ� યા
�ુસ્ માટ� વાપર� .
એવી જ ર�તે અગર પીવા માટ� હયવાન ક� નાબા�લગ
બચ્ચાન ન�સ પાણી દ� � ું પડ� તો દ� અને પોતે પાક
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પાણીથી વ� અને �ુસ્ ��મ આપે.

પ. પાંચ
મસઅલો ૬૮૪ : � માણસ�ુ ં શર�ર અથવા
કપડાં ન�સ હોય, અને પાણી એટ�ું થો�ું હોય ક� વ� યા
�ુસ્ કરવા જતાં શર�ર ક� કપડાંને પાક ન કર� શક�, તો
એવા સંજોગમાં એ શર�ર યા કપડાંને પાક કરશે ; અને
તયમ્�ુમથ નમાઝ પડશે, પણ અગર તયમ્�ુ કરવા
માટ� જોઈતી વસ્�ુઓમાંથ કોઈ પણ મો�ૂદ ન હોય, તો
પછ� પાણીને વ� અથવા �ુસ્ માટ� વાપરશે, અને
ન�સ શર�ર ક� કપડાં સાથે નમાઝ અદા કરશે.
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૬. છ
મસઅલો ૬૮પ : અગર કોઈ શખ્ પાસે એ�ું
પાણી ક� ઠામ હોય ક� �નો ઉપયોગ હરામ છે , અને એ
િસવાય બી�ુ ં પાણી ક� ઠામ ન હોય, �મક� અગર પાણી ક�
ઠામ ગસ્બ હોય અને એ િસવાય પાણી અને ઠામ મો�ૂદ
ન હોય, તો એ શખ્ વ� અને �ુસ્લન બદલે તયમ્�ુ
કરશે.

૭. સાત
મસઅલો ૬૮૬ : જયાર� નમાઝનો સમય એટલો
તંગ હોય ક� વ� ક� �ુસ્ કરવા જતાં આખી નમાઝ યા
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એનો અ�ુક ભાગ કઝા થઈ �ય, ત્યાર તયમ્�ુ કર�ું
જોઈએ.

મસઅલો ૬૮૭ : અગર કોઈ શખ્ �ણી �ુ�ને
નમાઝ પડવામાં એટલી ઢ�લ કર� ક� વ� યા �ુસ્ માટ�
સમય બાક� ન રહ� તો એ �ુનહ
ે ગાર છે , પણ તયમ્�ુ
કર�ને � નમાઝ એ પઢશે એ નમાઝ સહ�હ છે , જો ક�
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� એ નમાઝની કઝા આપે.

મસઅલો ૬૮૮ : અગર કોઈને શક હોય ક� વ�
યા �ુસ્ કરવા જતાં નમાઝનો વખત બાક� રહ�શે ક� ન�હ,
તો એ તયમ્�ુ કરશે.
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મસઅલો ૬૮૯ : � શખ્ નમાઝના વખતની
તંગીને કારણે તયમ્�ુ કર� , અને નમાઝ બાદ વ�
કરવાની આવશ્યકતા હોવા છતાં વ� ન કર� , એટલે �ુધી
ક� પાણી હાથમાંથી જ� ું રહ�, તો અગર હ� તેના માટ�
તયમ્�ુમન �ુકમ બાક� હોય, તો એ બી� નમાઝો માટ�
ફર� તયમ્�ુ કરશે, અગરચે તે� ુ ં પહ�� ું તયમ્�ુ બાિતલ
ન થ�ું હોય.

મસઅલો ૬૯૦ : અગર કોઈ શખ્ પાસે પાણી
હોય, પણ નમાઝના સમયની તંગીને કારણે તયમ્�ુ
કર�ને નમાઝ પઢ�, અને એ દરમ્યા પાણી હાથમાંથી જ� ું
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રહ�, તો અગર તેના ઉપર હ� તયમ્�ુમન �ુકમ લા�ુ
પડતો હોય, તો એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� એ બી�
નમાઝો માટ� નવેસરથી તયમ્�ુ કર� .

મસઅલો ૬૯૧ : અગર કોઈ શખ્ પાસે એટલો
જ સમય હોય ક� વ� યા �ુસ્ કર�ને નમાઝ �ુસ્તહ
કાય� િવના સમયની �દર અદા કર� , �મક� એકામહ
અથવા �ુ� ૂત ન પડ�, તો એવા માણસે વ� અથવા �ુસ્
કર�ને �ુસ્તહ કાય� વગર નમાઝ પડવી જોઈએ, બલ્ક
અગર � ૂરો પડવા �ટલો પણ સમય ન હોય, તો એ
માણસે વ� યા �ુસ્ કર�ું જોઈએ ; અને નમાઝને � ૂરો
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પઢયા વગર અદા કર�ું જોઈએ.
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� વસ્�ુ ઉપર તયમ્�ુ કર� ંુ �ુરસ્ત(સહ�હ)
છે :
મસઅલો ૬૯ર : તયમ્�ુ માટ�, ર� તી, ઢ�લા
અને પત્થ ઉપર થઈ શક� છે ; પણ એહતીયાતે �ુસ્તહ
છે ક� જયાં �ુધી માટ� પ્રા હોય ત્યા �ુધી બી� કોઈ
વસ્� ઉપર તયમ્�ુ ન કરવામાં આવે, માટ� ન હોય તો
ર� તી યા ઢ�લાનો ઉપયોગ થવો જોઈએ, અને જો એ ન
હોય તો પછ� પત્થ ઉપર તયમ્�ુ કર� .

મસઅલો ૬૯૩ : � ૂનાના પત્થ ઉપર તેમજ
�પ્સ ઉપર તયમ્�ુ સહ�હ ગણાશે; એવી જ ર�તે �
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રજકણ ગાલીચા ઉપર ક� કપડાં ઉપર એકિત્ થાય છે , તે
અગર એટલા પ્રમાણમ હોય ક� તેને બાર�ક માટ� તર�ક�
ઓળખી શકાય તો તેના ઉપર તયમ્�ુ થઈ શકશે,
અગરચે એહતીયાતે �ુસ્તહબન �એ જયાર� કોઈ પણ
�તની મજ� ૂર� ન હોય ત્યાર એ રજકણ વગેર� ઉપર
તયમ્�ુ ન કરવામાં આવે, એવી જ ર�તે ઈખ્તીયારન
હાલતમાં પકાવવામાં આવેલા � ૂના, �પ્સ , �ટ અને
ખાણમાંથી નીકળે લા પત્થર, �મક� અક�ક ઉપર તયમ્�ુ
ન કરવામાં આવે.

મસઅલો ૬૯૪ : અગર કોઈ પણ સંજોગે � ૂળ,
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ર� તી, માટ�, ક� પત્થ હાંિસલ ન થાય, તો ભીની માટ�
ઉપર તયમ્�ુ કર�ું જોઈએ, અને જો એ પણ ન મળે તો
પછ� ગાલીચા, કપડાં ઉપર � સાધારણ રજ બેસે છે , ચાહ�
એ બ�જ
ુ ઓછા પ્રમાણમ હોય, તેના ઉપર તયમ્�ુ કર� ,
અને જો ઉપરોકત કોઈ પણ વસ્� પ્રા ન હોય તો
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� તયમ્�ુ િવના નમાઝ પડ�,
પણ તે પછ� તેની કઝા આપવી વા�જબ છે .

મસઅલો ૬૯પ : અગર કોઈ શખ્ ગાલીચા
વગેર� �વી વસ્� ને ઝટકો આપીને � ૂળ ભેગી કર� શકતો
હોય, તો પછ� માત રજ લાગેલી વસ્�ુ ઉપર તયમ્�ુ
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બાિતલ ગણાશે, એવી જ ર�તે અગર ભીની માટ�ને
�ુકવીને તેમાંથી � ૂળ મેળવી શકતો હોય તો ભીની માટ�
ઉપર તયમ્�ુ બાિતલ છે .

મસઅલો ૬૯૬ : અગર એક શખ્ પાસે પાણી
ન હોય પણ એને બદલે બરફ હોય, �ને પીગળાવીને
પાણી મેળવી શકતો હોય તો તેના ઉપર જ�ર� છે એ
બરફને પીગળાવીને એ પાણીથી વ� કર� અથવા �ુસ્
બ�વી લાવે, પણ જો એ �ુમક�ન ન હોય અને તયમ્�ુ
કરવા લાયક વસ્�ુઓમાંથ કોઈપણ વસ્� મો�ૂદ ન હોય,
તો નમાઝને તેના સમય બાદ કઝા �પે બ�વી લાવે,
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અને બહ�તર એ છે ક� બરફથી જ વ� અથવા �ુસ્લન
ભાગોને ભીના કર� ; અને જો એ પણ શ� ન હોય તો પછ�
બરફ ઉપર તયમ્�ુ કર� સમયની �દર નમાઝ અદા
કર� .

મસઅલો ૬૯૭ : અગર � ૂળ યા ર� તીમાં � ૂ�ું
ધાસ યા એવી વસ્� ભેળસેળ કરવામાં આવે ક� � વસ્�
ઉપર તયમ્�ુ બાિતલ છે , તો એવી � ૂળ વગેર�થી
તયમ્�ુ સહ�હ ન�હ ગણાયમ, પણ જો એ ભેળસેળ
કરવામાં આવેલી વસ્�ુ�ુ પ્રમ એટ�ું ઓ�ં હોય ક� � ૂળ,
ર� તીમાં તેની �ુદ� પરખ ન થઈ શક� તો એવી � ૂળ ક�
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એવી ર� તી ઉપર તયમ્�ુ સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૬૯૮ :

અગર કોઈ શખ્ પાસે

તયમ્�ુ કર� શક� એવી વસ્� મો�ૂદ ન હોય, તો શ�
સંજોગમાં તેની ખર�દ વગેર� માટ� પ્રયો કર�ું જ�ર� છે .

મસઅલો

૬૯૯ :

માટ�ની

�દવાલ

ઉપર

તયમ્�ુ સહ�હ છે ; અને એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� �ુક�
જમીન ક� � ૂળની મો�ૂદગીમાં ભીની માટ� ક� જમીન ઉપર
તયમ્�ુ ન કરવામાં આવે.

મસઅલો ૭૦૦ :

� વસ્� ઉપર તયમ્�ુ

કરવામાં આવે તે� ુ ં પાક હો�ું જ�ર� છે , અને અગર એવી
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વસ્� પાક મો�ૂદ ન હોય તો નમાઝને તે વખતે વા�જબ
નથી, પણ તેની કઝા આપવી પડશે, અને બેહતર છે ક�
સમયની �દર પણ નમાઝ પડ�.

મસઅલો ૭૦૧ : અગર ખાત્ હોય ક� ફલાણી
વસ્� ઉપર તયમ્�ુ સહ�હ છે ; અને તેના ઉપર તયમ્�ુ
કર� લીધા બાદ ખબર પડ� ક� તેના ઉપર કરવામાં આવેલ
તયમ્�ુ બાિતલ હ�ુ,ં તો એ તયમ્�ુમથ �ટલી નમાઝો
પડ� હોય તે સવર ફર� પડ� લેવી જોઈએ.

મસઅલો ૭૦ર :

� વસ્� ઉપર તયમ્�ુ

કરવામાં આવે તે ગસ્બ ન હોવી જોઈએ, દા.ત.અગર કોઈ
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ગસ્બ � ૂળ ઉપર તયમ્�ુ કર� , તો એ તયમ્�ુ બાિતલ
ગણાશે.

મસઅલો ૭૦૩ : તયમ્�ુ માટ� શરત નથી ક�
વાતાવરણ ગસ્બ ન હોય, અગર કોઈ પોતાની િમલકત વાળ� જમીન ઉપર હાથ માર�ને તયમ્�ુ માટ� હથેળ�
ઉપર � ૂળ લ્ય; અને પછ� ર� િવના કોઈ બી�ની
િમલકતમાં દાખલ થઈને એ હથેળ�ઓને પોતાની પેશાની
ઉપર ફ�રવે તો તયમ્�ુ સહ�હ ગણાશે, અગરચે �ુનહ
ે ગાર
થયો ગણાશે.

મસઅલો ૭૦૪ : અગર કોઈ શખ્ � ૂલથી યા
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અ�ણતાથી ગસ્બ વસ્� ઉપર તયમ્�ુ કર� તો તે� ુ ં
તયમ્�ુ સહ�હ ગણાશે, પણ અગર એ વસ્� એણે પોતાએ
ગસ્ કર� હોય અને પછ� � ૂલી ગયો હોય, તો તેવી વસ્�
ઉપર તયમ્�ુમ�ુ સહ�હ હો�ું �ુશ્ક� છે .

મસઅલો ૭૦પ : અગર કોઈ શખ્ કોઈ ગસ્બ
જગ્યા ક�દ હોય, અને ત્યાં�ુ પાણી અને � ૂળ બંને ગસ્બ
હોય, તો એ શખ્ માટ� જ�ર� છે ક� તયમ્�ુ કર�ને નમાઝ
પઢ�.

મસઅલો ૭૦૬ : એહતીયાતે લા�ઝમ છે ક� �
વસ્� ઉપર તયમ્�ુ કરવામાં આવે, તેના ઉપર રજ ક�
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� ૂળ ચ�ટ� લી પડ� હોય, �થી તેના ઉપર હાથ મારતાં એ
� ૂળ હથેળ�માં રહ�, અને હથેળ�માંથી � ૂળ ખંખર
ે તી વેળા
એ ધ્યા રાખ�ું જોઈએ ક� એટલા જોરથી ન ખંખર
ે � ક�
હથેળ�માં કોઈ � ૂળ બાક� ન રહ�વા પામે.

મસઅલો ૭૦૭ : જમીનમાં ખાડો પડ� ગયો હોય
તેના � ૂળ, રસ્તાન � ૂળ અને નીમક્વાળ જમીન ઉપર
તયમ્�ુ મક�હ છે , અને અગર જમીન � ૂર� નીમકથી
ઢંકાઈ ગઈ હોય તો તે ઉપર તયમ્�ુ બાિતલ છે .
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વ� અથવા �સુ ્લન બદલે તયમ્�ુ કરવાની
ર�ત :
મસઅલો ૭૦૮ : વ� અથવા �ુસ્લન બદલે
તયમ્�ુ કરવામાં ચાર બાબતો વા�જબ છે :
(૧) િનય્ય;
(ર) � વસ્� ઉપર તયમ્�ુ કરવાની ર� છે , તે
ઉપર બંને હથેળ�ઓ મારવી અથવા રાખવી
જોઈએ, અને એહતીયાતે લા�ઝમ છે ક� બંને
હથેળ�ઓ એક� સાથે રાખવામાં ક� મારવામાં
આવે.
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(૩) બંને હથેળ�ઓને આખીય પેશાની ઉપર અને
એહતીયાતે વા�જબની �એ તેની બંને બા�ુઓ
ઉપર એવી ર�તે ફ�રવે ક� જયાંથી વાળ ઊગે છે ,
ત્યાંથ �ખના ભવાં �ુધી અને નાકના ઉપલા
ભાગ �ુધી હથેળ�ઓ પહ�ચે, એહતીયાતે �ુસ્તહ
છે ક� �ખના નેણ ઉપર પણ હથેળ� ફ�રવવામાં
આવે.
(૪) ડાબા હાથની હથેળ� જમણા હાથના ઉપલા
ભાગ ઉપર (એટલે ક� હથેળ�ની પીઠ ઉપર ) અને
ત્યા બાદ એવી જ ર�તે જમણા હાથની હથેળ�
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ડાબા હાથના ઉપલા ભાગ ઉપર ફ�રવવી.

મસઅલો ૭૦૯ : એહતીયાતે �ુસ્તહબન �એ
વ� અથવા �ુસ્લન બદલે તયમ્�ુમન ર�ત આ પ્રમા
છે :
(અ) એક વાર બંને હથેળ�ઓ જમીન ઉપર માર�
હથેળ�ને પોતાની પેશાની અને બંને હથેળ�ઓની
પીઠ ઉપર ફ�રવે;
(બ) ત્યા બાદ બી�વાર બંને હથેળ�ઓ જમીન
ઉપર માર� માત બંને હાથની હથેળ�ઓની પીઠ
ઉપર ફ�રવે.
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તયમ્�ુમન એહકામ :
મસઅલો ૭૧૦ : અગર કોઈ શખ્ �ણી-જોઈને
ક� મસઅલાથી અ�ણ હોવાને કારણે ક� � ૂલી જવાથી
તયમ્�ુમન કોઈ ભાગ ઉપર � ૂર� ર�તે હાથ ન ફ�રવે, અને
થોડો ભાગ પણ રહ� જવા પામે તો તયમ્�ુ બાિતલ
ગણાશે, અલબ� એ બાબતમાં વ�ુ પડતી ચીવટની પણ
જ�રત નથી, અગર સંતોષ થઈ �ય ક� આખી પેશાની
અને હાથની હથેળ�ની પીઠ ઉપર હાથ ફર� ગયો છે તો એ
કાફ� ગણાશે.

મસઅલો ૭૧૧ : અગર કોઈને શંકા થતી હોય ક�
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હથેળ�ની � ૂર� પીઠ ઉપર હાથ ફય� છે ક� ન�હ�, તો ખાત્
મેળવવા માટ� કાંડાથી સ્હ� ઉપરથી હાથ ફ�રવે, પરં � ુ
�ગળ�ઓ વચ્ચ હાથ ફ�રવવાની જ�રત નથી.

મસઅલો ૭૧ર : પેશાની અને હથેળ�ઓની પીઠ
ઉપર હાથ ફ�રવતી વેળા અહવતની �એ હાથ ઉપરથી
નીચેની તરફ ફ�રવવો જોઈએ, એવી જ ર�તે તયમ્�ુમન
તમામ કાય� એક પછ� એક ઢ�લ વગર ��મ આપવા
જ�ર� છે , અગર કાય� વચ્ચ એટલી વાર લગાડ� ક� ખબર
ન પડ� ક� તયમ્�ુ બ�વી રહ્ છે , તો તયમ્�ુ બાિતલ
ગણાશે.
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મસઅલો ૭૧૩ :

િનય્ય કરતી વેળા એ

�ુઅય્ય કર�ું જ�ર� નથી ક� વ�ના બદલે તયમ્�ુ કર�
રહ્ છે ક� �ુસ્લન બદલે કર� રહ્ છે , પણ � સંજોગમાં
બંને તયમ્�ુ વા�જબ થયાં હોય, તો દર� કને �ુઅય્ય
કર�ું લા�ઝમ છે .
જયાર� એક જ તયમ્�ુ તેના ઉપર વા�જબ હોય,
અને એ િનય્ય કર� ક� હાલ તેના ઉપર તયમ્�ુ વા�જબ
થ�ું છે તે બ�વી રહ્ છે , તો એ�ુ ં તયમ્�ુ સહ�હ
ગણાશે, અગરચે તેની ધારણામાં એણે � ૂલ કર� હોય.

મસઅલો

૭૧૪ :

તયમ્�ુ

કરતી

વેળા
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એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� શ� સંજોગમાં તેની પેશાની
હથેળ�ઓ અને હથેળ�ઓની પીઠ પાક હોય.

મસઅલો ૭૧પ :

હથેળ�ની પીઠ ઉપર હાથ

ફ�રવતી વેળા હાથમાંથી વ�ટ� કાઢ� લેવી જ�ર� છે ; અને
અગર પેશાની, હથેળ�ઓ ક� હથેળ�ઓની પીઠ ઉપર કોઈ
�કાવટ હોય, તો તેને પણ �ૂ ર કર� લેવી જોઈએ.

મસઅલો ૭૧૬ : અગર પેશાની ક� હથેળ�ઓની
પીઠ ઉપર જખ્મન કારણે પાટો બાંધલ
ે ો હોય અને એ
ખોલી શકાતો ન હોય, તો એ પાટા ઉપર જ હાથ ફ�રવવો
જોઈએ; એવી જ ર�તે જો જખ્મન કારણે હથેળ� ઉપર
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પાટો હોય એ ખોલી શકાતો ન હોય, તો પાટાની સાથે જ
તયમ્�ુમન વસ્� ઉપર હાથ માર�ને તયમ્�ુ કરશે.

મસઅલો ૭૧૭ : અગર પેશાની ક� હથેળ�ની
પીઠ ઉપર વાળ હોય તો કોઈ વાંધો નથી, પણ અગર
માથાના વાળ પેશાની ઉપર ઉતર� આવ્ય હોય, તો તેને
હટાવી લેવા જ�ર� છે .

મસઅલો ૭૧૮ : અગર એ�ું �ુમાન થાય ક�
પેશાની, હથેળ�ઓ યા હથેળ�ઓની પીઠ ઉપર કોઈ �કાવટ
છે , અને જો એ �ુમાન સામાન્ ર�તે વ્યાજબ લેખા�ું
હોય, તો પછ� તેની � ૂર� તપાસ કર�ને ખાત્ અને
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ઈ�ત્મના હાિસલ કર�ું જોઈએ ક� કોઈ �કાવટ રહ� નથી.

મસઅલો ૭૧૯ :

અગર કોઈ શખ્ ઉપર

તયમ્�ુ વા�જબ હોય, પણ એ એકલો બ�વી લાવી
શકતો ન હોય, તો બી�ની મદદ લેવી જોઈએ, અને એ
મદદ વડ� પોતાના હાથો � વસ્� ઉપર તયમ્�ુ થઈ શક�
છે તેના ઉપર માર� , અને પછ� પેશાની અને હથેળ�ની પીઠ
ઉપર પોતે ફ�રવે.
અને જો એ �ુમ્ક� ન હોય તો મદદ કરનાર તેને
તેના જ હાથોથી તયમ્�ુ કરાવે, અને જો એ પણ શ� ન
હોય તો મદદ કરનાર પોતાના હાથ તયમ્�ુમન વસ્�
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ઉપર માર� તેની પેશાની અને હથેળ�ની પીઠ ઉપર ફ�રવી
આપે. આ છે લ્લ બે સંજોગમાં એહતીયાતે વા�જબ છે ક�
બંને જણ તયમ્�ુમન િનય્ય કર� .
પરં � ુ પહ�લી � ૂરતમાં પોતે શખ્ �ના ઉપર
તયમ્�ુ વા�જબ છે , અગર િનય્ય કર� લ્ય તો કાફ�
ગણાશે.

મસઅલો ૭ર૦ : અગર તયમ્�ુ દરમ્યા શક
�ય ક� કોઈ ભાગ રહ� જવા પામ્ય છે , તો અગર � ભાગ
િવષે શંકા �ય તેનો મોકો વીતી ગયો હોય, તો એ શંકાની
પરવા ન કરવી જોઈઅ, અને જો હ� એનો મોકો બાક�
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હોય, તો તેના ઉપર તયમ્�ુમન અમલ બ�વી લાવે.

મસઅલો ૭ર૧ : અગર ડાબી હથેળ�ની પીઠ
ઉપર હાથ ફ�રવી લીધા બાદ કોઈને શંકા �ય ક� તયમ્�ુ
સરખી ર�તે ક�ુ્ર છે ક� ન�હ, તો તેને સહ�હ સમજ�ુ,ં પણ
અગર શંકાનો સંબધ
ં ડાબી હથેળ�ની પીઠ ઉપર હાથ
ફ�રવવા સાથે હોય, તો તે ઉપર ફર�થી હાથ ફ�રવે.
અલબ�, અગર તયમ્�ુમથ ફરાગત થઈ ગઈ હોય,
એટલે દાખલા તર�ક� તહારતની � અમલમાં શરત છે એ
અમલ શ� કર� � ૂ�ો હોય, તો તયમ્�ુ સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૭રર :

અગર કોઈ શખ્ ઉપર
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તયમ્�ુમન �ુકમ લા�ુ પડયો હોય, અને નમાઝના
સમયના �ત �ુધી ઉઝર બાક� રહ�વાની ખાત્ ધરાવતો
હોય તો એ તયમ્�ુ કર� શક� છે ; અને જો એણે કોઈ
બી� વા�જબ ક� �ુસ્તહ કાયર માટ� તયમ્�ુ ક�ુ્ર હોય,
અને નમાઝના સમય �ુધી ઉઝર પણ બાક� રહ્ હોય, તો
એ જ તયમ્�ુમથ નમાઝ પઢ� શકશે.

મસઅલો ૭ર૩ :

અગર કોઈ શખ્ ઉપર

તયમ્�ુ વા�જબ હોય અને એ �ણતો હોય ક� નમાઝના
છે લ્લ સમય �ુઘીતેનો ઉઝર બાક� રહ�શ,ે અથવા ઉઝર
�ૂ ર થવાથી િનરાશ થઈ ગયો હોય, તો નમાઝ માટ� � ૂરતો
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સમય બાક� હોવા છતાં તયમ્�ુ વડ� નમાઝ પઢ� શકશે,
પણ જો એને ખાત્ હોય ક� નમાઝના આખર વખત
�ુધીમાં ઉઝર બરતરફ થઈ જશે, તો એણે સબર કરવી
જોઈએ, �થી પાણી વડ� વ� યા �ુસ્ કર�ને નમાઝ પડ�,
બલ્ક અગર એ ઉઝરના બરતરફ થવા સંબધ
ં ે તદ્
મા�ુસ ન થયો હોય, તો તદ્ મા�ુસ ન થાય ત્યા �ુધી
તયમ્�ુ કર�ને નમાઝ ન�હ પઢ� શક�.

મસઅલો ૭ર૪ : અગર કોઈ શખ્ વ� યા
�ુસ્ કર� શકતો ન હોય, અને સાથે યક�ન ધરાવતો હોય
ક� ઉઝર બરતરફ ન�હ થાય, અથવા એ બારામાં તદ્
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િનરાશ હોય, તો તયમ્�ુ કર�ને પોતાની કઝા નમાઝો
પડ� શક� છે , પણ

જો એ બાદ ઉઝર �ૂ ર થાય તો

એહતીયાતે �ુસ્તહબ છે ક� � નમાઝો પડ� �ૂકયો છે તે
વ� અથવા �ુસ્લ સાથે ફર�થી પડ� પણ જો ઉઝર �ૂર
થવામાં �બલ્�ુ િનરાશ ન થયો હોય તો એહતીયાતે
લા�ઝમની �એ તયમ્�ુ વડ� કઝા નમાઝો ન�હ પડ� શક�.

મસઅલો ૭રપ : � શખ્ વ� યા �ુસ્ ન કર�
શકતો હોય, તે તયમ્�ુ કર�ને �ુ�ીતી નમાઝો, �મક�
રોજની ના�ફલા નમાઝો ક� �નો સમય �ુકરર ્ છે તે પડ�
શક� છે , પણ અગર એ ઉઝર �ૂ ર થવા બારામાં િનરાશ ન
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થયો હોય અને એને આશા હોય ક� એ �ુ�ીતી નમાઝો
તેના �ુકરર ્ વખતમાં વ� ક� �ુસ્ કર�ને પઢ� શકશે, તો
એહતીયાતે લા�ઝમ છે ક� એ �ુ�ત
ં ી નમાઝોને તયમ્�ુ
વડ� અવ્વ વખતમાં ન પડ�.

મસઅલો

૭ર૬ :

અગર

કોઈ

શખ્

એહ�તયાતની �એ જબીરા �ુસ્ સાથે તયમ્�ુ કર� , અને
એ �ુસ્ અને તયમ્�ુ બાદ નમાઝ પઢ�, અને જો નમાઝ
બાદ કોઈ વ�ને તોડનાર અમલ બ�વી લાવે, તો તે
પછ�ની નમાઝો માટ� વ� કર�ું જ�ર� છે ; અને જો નમાઝ
પઢયા પહ�લાં વ�ને તોડનાર કોઈ કાયર કર� , તો એ નમાઝ
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માટ� પણ વ� કર�ું જ�ર� છે .

મસઅલો ૭ર૭ : પાણી હાિસલ ન થવાથી ક�
કોઈપણ બી� ઉઝર ને કારણે અગર કોઈએ તયમ્�ુ ક�ુ્ર
હોય, તો ઉઝર �ૂ ર થતાં એ તયમ્�ુ બાિતલ થઈ જશે.

મસઅલો ૭ર૮ : � બાબતો વ�ને બાિતલ કર�
છે , એ બાબતો વ�ને બદલે કરવામાં આવેલ તયમ્�ુમન
પણ બાિતલ કરશે; એવી

જ ર�તે � બાબતો �ુસ્લન

બાિતલ કર� છે , એ બાબતો �ુસ્લન બદલે કરવામાં આવેલ
તયમ્�ુમન પણ બાિતલ કરશે.

મસઅલો ૭ર૯ : � શખ્ �ુસ્ ન કર� શકતો
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હોય, અને તેના ઉપર અનેક �ુસ્લ વા�જબ થયાં હોય, તો
એક જ તયમ્�ુ એ સવર �ુસ્લોન બદલામાં કર� તો
�ઈઝ છે , પણ એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� દર� ક વા�જબ
થયેલા �ુસ્લન બદલામાં અલગ તયમ્�ુ કર� .

મસઅલો ૭૩૦ : � શખ્ �ુસ્ ન કર� શકતો
હોય, અને એ એવો અમલ બ�વવા માંગતો હોય, �ના
માટ� �ુસ્ વા�જબ છે , તો એ �ુસ્લન બદલે તયમ્�ુ
કરશે, એવી જ ર�તે � વ� ન કર� શકતો હોય, અને એ�ું
કાયર કરવા માંગે, � માટ� વ� વા�જબ છે , તો વ�ને
બદલે તયમ્�ુ કરશે.
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મસઅલો ૭૩૧ :

�

શખ્

�ુસ્

જનાબતને બદલે તયમ્�ુ કર� , તેના માટ� લા�ઝમ નથી ક�
નમાઝ માટ� વ� કર� , પણ અગર બી� �ુસ્લોન બદલે
તયમ્�ુ ક�ુ્ર હોય, તો એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� વ�
પણ કર� , અને જો વ� ન કર� શકતો હોય તો વ�ના
બદલામાં બી�ુ ં તયમ્�ુ કર� .

મસઅલો ૭૩ર :

અગર કોઈ શખ્ �ુસ્લ

જનાબતને બદલે તયમ્�ુ કર�, ત્યા બાદ વ� ને
તોડનાર કોઈ અમલ કર� , તો અગર ત્યા બાદની નમાઝો
માટ� �ુસ્ ન કર� શકતો હોય તો વ� કર�ું જ�ર� છે ;
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અને એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� તયમ્�ુ પણ કર� .
અને જો વ� ન કર� શકતો હોય તો તેના
બદલામાં

તયમ્�ુ

કર�ું જોઈએ,

અને

એહતીયાતે

�ુસ્તહ છે ક� તયમ્�ુમન “મા ફ�ઝઝીમ્મ” ( � �ક
ુ મ
ઝીમ્મ ઉપર હોય તે) િનય્યતથ બ�વી લાવે.

મસઅલો ૭૩૩ :

� શખ્ માટ� જ�ર�

હોય ક� કોઈ અમલ બ�વી લાવવા માટ� , �મક� નમાઝ
પઢવા માટ� વ� તેમજ �ુસ્લન બદલામાં બે તયમ્�ુ
કર� , તે અગર પહ�લા તયમ્�ુમમા વ�ને બદલે અથવા
�ુસ્લન બદલે િનય્ય કર� , અને બી� તયમ્�ુમમા ફકત
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એટલી જ િનય્ય કર� ક� � �ુકમ તેને લા�ુ પડ� છે , તેને
��મ આપવા તયમ્�ુ કર� રહ્ છે , તો એ કાફ�
ગણાશે.

મસઅલો ૭૩૪ : �

શખ્ ઉપર તયમ્�ુ

કરવાનો �ુકમ લા�ુ હોય, તે અગર કોઈ અમલ માટ�
તયમ્�ુ કર� , તો જયાં �ુધી ઉઝર બાક� છે , ત્યા �ુધી
એવાં તમામ કામોને ��મ આપી શકાશે, � માટ� વ�
યા �ુસ્ બ�વી લાવ�ું જ�ર� છે , પણ જો વખતની
તંગીને લઈને એણે તયમ્�ુ ક�ુ્ર હોય, અથવા પાણી
મો�ૂદ હોવા છતાં નમાઝે મય્યી યા �ુવા માટ� તયમ્�ુ
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કર� � ું હોય, તો એ જ કામ ��મમ આપશે, � માટ� એણે
તયમ્�ુ ક�ુ્ર હોય.

મસઅલો ૭૩પ : અ�ુક સંજોગોમાં બેહતર છે ક�
તયમ્�ુ

કર�ને

પડવામાં

આવેલી

નમાઝોની

કઝા

આપવામાં આવે :
(૧) જયાર� પાણીના ઉપયોગનો ડર હોવા છતાં
કોઈ

�ણી-� ૂ�

પોતાને

�ુ� ૂબની

હાલતમાં

દાખલ કર� , અને પછ� તયમ્�ુમમથ નમાઝ પડ�.
(ર) જયાર� ક� એને ખાત્ હોય, અથવા �ુમાન
હોય ક� પાણી હાિસલ ન�હ થાય, તે છતાં �ણીને
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પોતાને

�ુ� ૂબમાં

દાખલ

કર� ,

અને

પછ�

તયમ્�ુમથ નમાઝ પડ� હોય.
(૩) જયાર� નમાઝના આખર વખત �ુધી �ણીજોઈને પાણીની તપાસ ન કર� , અને તયમ્�ુમથ
નમાઝ પઢયા બાદ ખબર પડ� ક� જો પાણીની
તલાશ કર� હોત તો એ મળ� જતે.
(૪) જયાર� કોઈ �ણીને નમાઝ પડવામાં ઢ�લ
કર� , અને પછ� છે લ્લ સમયની તંગીને કારણે
તયમ્�ુમથ નમાઝ પઢ�.
(પ) જયાર� ખાત્ હોય અથવા �ુમાન હોય ક�
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પાણી ન�હ જડ�, તે છતાં મો�ૂદ પાણીને ઢોળ�
લી�ું હોય, અને પછ� તયમ્�ુ વડ� નમાઝ પડ�
હોય.
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નમાઝના એહકામ
દ�ને ઈસ્લામમા બતાવવામાં આવેલા તમામ
અઅમાલ કરતાં નમાઝ શ્રે છે , અગર �ુદાની બારગાહ
નમાઝ ક� ૂલ થઈ, તો બી� અઅમાલ પણ ક� ૂલ થાય
છે , અને જો એ ક� ૂલ ન થઈ, તો બી� અઅમાલ ક� ૂલ
થતા નથી.
�વી ર�તે ઈન્સા પોતાના શર�રને �દવસમાં
પાંચ વાર નહ�રના પાણીથી ધોઈને સ્વચ રાખે, અને
શર�રના મેલને �ૂ ર કર� , એવી જ ર�તે પાંચ વખતની
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નમાઝો ઈન્સાનન �ુનાહોથી પાક-સાફ રાખે છે .
સવર્શ્ર બાબત એ છે ક� ઈન્સા નમાઝને
અવ્વ વખતમાં અદા કર� , � શખ્ નમાઝને હલ્ક ગણે
છે , તે નમાઝ ન મપડવાવાળાની હરોળમાં છે .
પયગમ્બર અકરમ ( સ.અ.વ.) એ ફરમાવ્�ુ ક� �
શખ્ નમાઝને મહત્ ન આપતો હોય, અને તેને હલ્ક
ગણતો હોય, તે આખેરતના અઝાબને પાત બને છે .
એક વાર ર� ૂલે �ુદા (સ.અ.વ.) મ�સ્જદમા હાજર
હતા, અને આપે એક શખ્સન જોયો ક� એ નમાઝ એટલી
ઉતાવળે પડતો હતો ક� તેના ��ૂઅ અને િસજદાઓ સરખી
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ર�તે અદા થતા ન હતા; તો આપે ફરમાવ્�ુ : “અગર આ
શખ્ આવી હાલતમાં મરણ પામે, અને નમાઝની આવી
હાલત હોય, તો એની મોત માર દ�ન ઉપર નથી.”
એટલા માટ� દર� ક મોઅમીને ખ્યા રાખવો
જોઈએ ક� ઉતાવળે નમાઝ ન પડ�, અને નમાઝ પઢતી
વેળા એકાગ્ર, પરવર�દગારના ખોફ અને �ુ�ૂન સાથે
નમાઝ અદા કર� , અને એવો ખ્યા હોવો જોઈએ ક� કોની
સામે ઉભો છે , અને �ુદાવંદ� આલમની �ુ�ગ� અને
અઝમત સામે પોતાને ઝલીલ અને નાચીઝ સમ�, જયાર�
નમાઝ પડનાર એ મરતબા ઉપર પહ�ચે છે , ત્યાર સવર્સ
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� ૂલી �ય છે , અને એને પોતાની પણ ખબર રહ�તી નથી,
�વી ર�તે મૈાલા હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન (અ.સ.) ના
�ુબારક પગમાંથી નમાઝની હાલતમાં તીર કાઢવામાં
આવ્�ુ અને આપને તેની ખબર પણ ન પડ�.
એજ

ર�તે

નમાઝ

પઢનાર�

તૌબા

અને

ઈસ્તેગ્ફાર આદત ક�ળવવી જોઈએ, અને � �ુનાહો
નમાઝને ક� ૂલ થવાથી રોક� છે તે �ુનાહોથી બચે, �મક�
હસદ, અ�ભમાન, ગીબત, હરામ ખા�ુ,ં નશાવા�ં પી�ું
પી�ુ,ં

�ુમ્-

ઝકાત અદા

ન

કર�ું વગેર�

તમામ

મઅસીયતથી પરહ�ઝ કર�ું જોઈએ, સાથે સાથે એવા
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અઅમાલ ન બ�વી લાવવા જોઈએ ક� �થી નમાઝનો
સવાબ ઓછો થાય, �મક� �ખો િન�દરથી ઘેરાયેલી હોય
ત્યાર નમાઝ પઢવી, સખત પેશાબ લાગી હોય ત્યાર એ
બેકરાર�ની હાલતમાં નમાઝ પડવી વગેર� .
ઉપરાંત નમાઝ પડતી વેળા આસમાન તરફ
નજર ન રાખવી જોઈએ, અને � કામો નમાઝના
સવાબમાં વધારો કર� છે તે બ�વી લાવવા જોઈએ, �મક�
�ગળ�માં અક�કની વ�ટ� પહ�ર�ને નમાઝ પડવી, વ�ો
ચોખ્ખા પહ�રવાં, વાળ ઓળ�, મીસ્વા કર�, �ુશ્�
લગાડ�ને નમાઝ પડવી.
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વા�જબ નમાઝો :
વા�જબ નમાઝો છ છે :
(૧) રોજની પંજગાના નમાઝો.
(ર) નમાઝે આયાત.
(૩) નમાઝે મય્ય.
(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�રાને કારણે વા�જબ થઈ હોય,
તેમજ � નમાઝો નઝર, કસમ

અને અહદને
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પ�રણામે વા�જબ થઈ હોય.
નમાઝે �ુ�આ
◌ે �ુમાર રોજની નમાઝોમાં થાય
્ નો
છે .
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રોજની વા�જબ નમાઝો :
રોજની વા�જબ નમાઝો પાંચ છે :
ઝોહર અને અસરની નમાઝ, ક� � દર� ક ચાર
રકાતવાળ� નમાઝ છે .
મગર�બની ત્ રકાત.
ઈશાની ચાર રકાત.
�ુબ્હન બે રકાત.

મસઅલો ૭૩૬ : �ુસાફર�માં ચાર રકાતવાળ�
નમાઝ બે રકાત પડાય છે , અને તેની શરતો આગળ જતાં
સમ�વવામાં આવશે.
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ઝોહર અને અસરનો સમય :
મસઅલો ૭૩૭ : અગર કોઈ સીધી લાકડ� ક�
વાંસડો અથવા સોટો વગેર� ‘શાખીસ’ તર�ક� સપાટ જમીન
ઉપર ધ�ચવામાં આવે, તો � ૂય�દય સમયે તેનો પડછાયો
પિ�મ તરફ પડશે, અને �મ-�મ �દવસ વધતો જશે, એ
પડછાયો �ૂંકો થતો જશે, એટલે �ુધી ક� અ�ુક શહ�રોમાં
ઝોહર સમયે એ પડછાયો તદ્ �ૂંકો નજર� પડશે, ઝોહરનો
સમય વીતતાની સાથે એ પડછાયો � ૂવર તરફ ઢળતો
જણાશે, અને �મ �મ �દવસ ઢળતો જશે, એ પડછાયો
� ૂવર �દશામાં લાંબો થતો રહ�શ.ે
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આ હક�કતને ધ્યાનમા રાખીને �ણ�ું જોઈએ ક�
જયાર� પિ�મમાં પડછાયો તદ્ �ૂંકો થઈ, પછ� � ૂવર તરફ
વધવા માંડ�, એટલે સમજ�ું ક� ઝોહરનો સમય દાખલ થઈ
ગયો.
અ�ુક

શહ�રો,

�મક�

મકકએ

�ુઅઝઝમામાં

મધ્યાન્ સાયો તદ્ અદ્ર થઈ �ય છે , તો જયાર�
સાયો ફર� દ� ખાવા લાગે ત્યાર �ણ�ું ક� ઝોહરનો સમય
દાખલ થઈ ગયો.

મસઅલો ૭૩૮ : નમાઝે ઝોહર, અસરનો સમય
ઝોહરનો સમય દાખલ થવાથી લઈને � ૂયાર્સ �ુધી હોય
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છે , પણ અગર કોઈ શખ્ �ણી-� ૂ�ને નમાઝે અસરને
નમાઝે ઝોહરથી પહ�લાં પડ� લ્ય, તો બાિતલ છે .
અલબ�, અગર નમાઝનો આખર વખત હોય,
જયાર� ક� એક નમાઝથી વ�ુ પઢવા માટ� સમય બાક� ન
રહ�વા પામે, અને જો કોઈએ હ� નમાઝે ઝોહર અદા ન
કર� હોય, તો ત્યાર નમાઝે ઝોહર કઝા થઈ ગઈ ગણાશે,
અને એ નમાઝે અસર પડશે.
એથી પહ�લાં અગર કોઈ શખ્ � ૂલથી નમાઝે
અસર નમાઝે ઝોહરથી પહ�લાં પડ� લ્ય, તો તેની નમાઝ
સહ�હ છે , પણ એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� એ પડ�લી
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નમાઝને ઝોહર કરાર દઈ મા ફ�ઝઝીમ્મહન િનય્યતથ
બી� ચાર રકાતો પડ�.

મસઅલો ૭૩૯ :

અગર કોઈ શખ્ નમાઝે

ઝોહર પડયા પહ�લાં � ૂલથી નમાઝે અસર શ� કર� , અને
નમાઝ દરમ્યા તેને ખ્યા આવે ક� � ૂલ થઈ છે , તો
તેના માટ� જ�ર� છે ક� િનય્ય ફ�રવીને ઝોહરની િનય્ય
કર� , એટલે ક� એમ સમ� ક� � કાંઈ અત્યા �ુધી પડ�
� ૂ�ો, અને � પડ� રહ્ છે , અને � હવે પછ� પડશે, એ
સવર નમાઝે ઝોહર છે , એ નમાઝ � ૂર� કયાર્ બાદ નમાઝે
અસર અદા કરશે.
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નમાઝે �ુ�આ
્ ટઅને તેના એહકામ :
મસઅલો ૭૪૦ : નમાઝે �ુ�આ
્ ◌ેનમાઝે �ુબ્હન
�મ બે રકાતવાળ� નમાઝ છે , પણ બે વચ્ચ ફ�ર એટલો
છે ક� નમાઝે �ુ�આ
મ પહ�લાં બે �ુત્બા છે .
્ માં
નમાઝે �ુ�આ
્ ટ ‘વા�જબે તખ્યીર’ છે , એટલે ક�
દર� ક �ુકલ્લ, બા�લગ શખ્સન �ુ�આ
્ ીના�દવસે ઈખ્તીયા
છે ક� અગર તમામ શરતો � ૂર� થઈ હોય તો ચાહ� નમાઝે

�ુ�આ
્ ર
્ ુ પઢ� યા નમાઝે ઝોહર પઢ�, અને જો નમાઝે �ુ�આ
પડ�, તો પછ� નમાઝે ઝોહર પડવાની જ�રત રહ�શે ન�હ.
નમાઝે �ુ�આ
્ ો વા�જબથવાની અ�ુક શરતો છે :
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(૧) ઝોહરનો સમય દાખલ થઈ ગયો હોવો
જોઈએ, અને નમાઝે �ુ�આ
્ ાનો સમય ઝોહરના
અવ્વ વખતમાં છે , અગર એથી મો�ું થઈ �ય
તો નમાઝે �ુ�આ
◌ે સમય
્ નો

બાક� રહ�તો નથી,

અને એની જગ્યા નમાઝે ઝોહર પઢવી જોઈએ.
(ર)

નમાઝીઓની

સંખ્ય

પડાવનાર

સાથે

ઓછામાં ઓછ� પાંચ હોવી જોઈએ, જયાં પાંચ
�ુસલમાનો જમાઅતમાં ભેગા ન થઈ શક� ત્યા
નમાઝે �ુ�આ
નથી.
્ મ વા�જબ
(૩) નમાઝે �ુ�આ
્ ા પડાવનારમાં ઈમામતની,
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એટલે ક� નમાઝે જમાઅત પડાવવા માટ� ની સવર
શરતો, �મક� અદાલત વગેર� હોવી જોઈએ, એ
િવષે

�ુલાસો

નમાઝે

જમાઅતના

પ્રકરણમ

આવશે, અગર એ શરતો સાથે પડાવનાર મો�ૂદ
ન હોય તો નમાઝે �ુ�આ
્ ા વા�જબન�હ થાય.
નમાઝે �ુ�આ
સહ�હ હોવા માટ� અ�ુક શરતો છે :
્ ગ
(૧) નમાઝે �ુ�આ
્ હ જમાઅતથી પડાય, �રાદા
નમાઝે �ુ�આ
સહ�હ નથી.
્ મ
અને ઈમામ જયાં �ુધી નમાઝે �ુ�આ
ડ ી બી�
્ ન
રકાતના કયામમાં હોય, અને ��ૂઅ માં ન હોય,
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ત્યા �ુધી જમાઅતમાં જોડાઈ શકાશે, અન નમાઝે
�ુ�આ
્ ુ સહ�હ ગણાશે.
પણ જો કોઈ બી� રકાતના ��ૂઅ માં જોડાય તો
તેની નમાઝે �ુ�આ
્ મસહ�હ હોવામાં ઈશ્કા છે ,
અને તે માટ� અહવત તકર ન કર� (એટલે ક�
પોતાની નમાઝે ને સહ�હ ન ગણે).
(ર) નમાઝે �ુ�આ
્ ણપહ�લાં બે �ુત્બા પડાવવા
જોઈએ. પહ�લા �ુત્બામા �ુદાવંદ� કર�મની હમ્
અને સના (વખાણ) બાદ લોકોને તક્વ અને
પરહ�ઝગાર� ઈ�ખ્તયા કરવા બારામાં નિસહત
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કરવી જોઈએ. ત્યા બાદ �ુરઆને મ�દનો કોઈ
એક

�ુખ્તસ

� ૂરો

િતલાવત

કર�ને

બેસ�ું

જોઈએ.
ફર� ઊભા થઈને બી� �ુત્બામા પરવર�દગારની
હમ્ અને સના બાદ પયગમ્બર (સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્
(અલય્હ��ુસ્સલ) ઉપર

) અને ઈમામો
સલવાત

મોકલવી

જોઈએ; અને એહતીયાતે �ુસ્તહબન �એ તમામ
મોઅમેનીન માટ�

ઈસ્તેગફા

બખ્શીશન �ુઆ કરવી.

અને �ુનાહોની
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�ુત્બા નમાઝથી પહ�લાં પઢવા લા�ઝમ છે ,
અગર કોઈ નમાઝને �ુત્બાથ પહ�લાં પડ� તો એ
સહ�હ ન�હ ગણાય, અને ઝોહરનો સમય દાખલ
થાય એથી પહ�લાં �ુત્બા પડ� લેવામાં ઈશ્કા
છે .
�ુત્બ પડવાવાળા માટ� લા�ઝમ છે ક� ઊભા રહ�ને
પડ� અગર કોઈ બેઠા બેઠા �ુત્બા પઢ� તો એ
સહ�હ ન�હ ગણાય; અને �ુત્બા વચ્ચ બેસ�ું
લા�ઝમ અને વા�જબ છે , પણ એ બેસવાનો સમય
�ૂંકો હોવો જોઈએ.
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અને લા�ઝમ છે ક� �ુત્બા પડનાર અને નમાઝે
�ુ�આ
્ ુ પડાવનાર એક જ શખ્ હોય.
અક્વ એ છે ક� �ુત્બા માટ� તહારતની શરત
નથી, પરં � ુ અહવત છે ક� તહારતની સાથે પડ�.
પરવર�દગારની

હમ્દ

સના

અને

ર�ુલે

�ુદા(સ.અ.વ.) ત્થ એમની આલ ઉપર સલવાત
અહવતની �એ અરબી ભાષામાં હોવી જોઈએ. એ
િસવાય � કાંઈ પડાય તે માટ� અરબી ભાષાની
શરત નથી, બલ્ક અગર હાજર�નનો મોટો ભાગ
અરબી સમજતો ન હોય, તો એહતીયાતે લા�ઝમ
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એ છે ક� ખાસ કર� તક્વ, પરહ�ઝગાર�ની નિસહત
વગેર� હાજર�ન લોકોની ભાષામાં બયાન થાય.
(૩) બે જગ્યા જો નમાઝે �ુ�આ
્ ા પડાતી હોય,
તો એ બે જગ્યા વચ્ચે�ુ �તર એક ફરસખ
(ત્ માઈલ)થી ઓ�ં ન હો�ું જોઈએ, તો અગર
એક જ સમયે બે જગ્યા નમાઝે �ુ�આ
્ કપડાય,
અને તેમના વચ્ચે�ુ �તર એક ફરસખથી ઓ�ં
હોય, તો બંનન
ે ી નમાઝે �ુ�આ
્ રબાિતલ ગણાશે.
અને જો એક જગ્યા નમાઝે �ુ�આ
્ ી વહ�લી શ�
થાય, અગરચે તકબીર�ુલ એહરામ વહ�લી થઈ
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ગઈ હોય, તો એ જગ્યા નમાઝ સહ�હ ગણાશે,
અને બી� જગ્યા બાિતલ ગણાશે.
ઉપરોકત સંજોગમાં અગર નમાઝે �ુ�આ
્ ુ પડ�
લીધા બાદ ખબર પડ� ક� બી� જગ્યા નમાઝે
�ુ�આ
્ તવહ�લી અથવા એ જ સમયે પડાવવામાં
આવી છે (અને બંને વચ્ચે�ુ �તર ત્ માઈલથી
ઓ�ં હોય તો નમાઝે ઝોહર પડવી વા�જબ ન�હ
થાય, અને જયાર� એવી ખબર પડ�, ત્યાર નમાઝે
�ુ�આ
ત સમય બાક� હોય ક� ન હોય, તેમાં ફ�ર
્ નો
નથી.
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ત્ માઈલની �દર �દર નમાઝે �ુ�આ
્ ઈબી�
જગ્યા ફકત એ જ સંજોગમાં બાિતલ ગણાશે,
જયાર� ક� નમાઝે �ુ��
� પડાઈ રહ� હોય તે
્
સહ�હ અને જણાવેલી શરતોની સાથે હોય, અગર
તેમ ન હોય તો બી� નમાઝે �ુ�આ
ને �કાવટ
્
ન�હ થાય.

મસઅલો ૭૪૧ : જયાર� નમાઝે �ુ�આ
્ ડતમામ
શરતો સાથે કાયમ થાય, અને તેને કાયમ કરનાર પોતે
ઈમામ હોય, યા એમના ખાસ પ્રિતિન હોય, તો તેમાં
હાજર રહ�� ું વા�જબ

છે , પણ એ િસવાયના સંજોગમાં
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હાજર રહ�� ું વા�જબ નથી.
અને પહ�લી � ૂરતમાં �ુ�આ
્ ની નમાઝમાં હાજર
રહ�� ું � વા�જબ ગણાવવામાં આવ્�ુ છે , તેની અ�ુક શરતો
છે :
(૧) �ુકલ્લ એટલે ક� બા�લગ �ુ�ષ હોવો
જોઈએ, �ીઓ માટ� નમાઝે �ુ��
્ માં હાજર રહ�� ું
વા�જબ નથી.
(ર) આઝાદ હોવો જોઈએ, એટલે ક� �ુલામ ઉપર
નમાઝે �ુ�આ
હાજર રહ�� ું વા�જબ નથી.
્ ઝમાં
(૩) �ુસાફર ન હોય; �ુસાફર ચાહ� નમાઝે કસર
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પડતો હોય યા દાખલા તર�ક� દસ �દવસ યા
એથી વ�ુ રોકાવાને કારણે � ૂર� નમાઝ પડતો
હોય, તેના ઉપર �ુ�આ
્ મમાંહાજર રહ�� ું વા�જબ
નથી.
(૪) બીમાર ન હોય અને �ધળો ન હોય, બીમાર
અને �ધળા શખ્ ઉપર નમાઝે �ુ�આ
હાજર�
્ મમાં
વા�જબ નથી.
(પ) �ુઢ્ ન હોય, �ુઢ્ ઉપર નમાઝે �ુ�આ
્ ◌ેમ
હાજર� વા�જબ નથી.
(૬) જયાં નમાઝે �ુ�આ
્ મ પડાવવાની હોય એ
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જગ્ય બે ફરસખ ( ૬ માઈલ) થી વ�ુ �ૂ ર ન
હોય, અલબ�, અગર કોઈ શખ્ �બલ�ુલ બે
ફરસખના �તર� હોય, તો તેના માટ� હાજર રહ�� ું
વા�જબ થશે, એવી જ ર�તે � શખ્ માટ�
�ુ�આ
્ ામાંહાજર� આપવી તકલીફ�પ હોય, �મક�
સખત વરસાદ ક� ઠંડ�ને કારણે ન આવી શક�, તો
તેના માટ� હાજર� આપવી વા�જબ ન�હ થાય.

મસઅલો ૭૪ર : નમાઝે �ુ�આ
ં ી અ�ુક
્ ા સંબધ
એહકામ નીચે �ુજબ છે :
(૧) � શખ્ ઉપર નમાઝે �ુ��
્ માફ હોય, અને
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તેમાં હાજર� આપવી વા�જબ ન હોય, તે શખ્
અવ્વ વખતે નમાઝે ઝોહર પડ� શક� છે .
(ર) ઈમામ જયાર� �ુત્બા પડ� રહ્ હોય, ત્યાર
વાતચીત

કરવી

મક�હ

છે ;

અને

અગર

વાતચીતને કારણે ઈમામનો �ુત્બ ન સાંભળ�
શકાતો હોય,તો એ વાતચીત હરામ છે , ચાહ�
નમાઝીઓની સંખ્ય માત એટલી હોય ક� �
�ુ�આ
ઓ નમાઝ માટ� શરત�પે છે , યા એથી
્ ની
વધાર� હોય.
(૩) �ુત્બાન ધ્યા દઈને સાંભળ�ું અહવતની
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�એ વા�જબ છે , પણ � લોકો �ુત્બાન અથર ન
સમ� શકતા હોય તેમના માટ� ધ્યા દઈને
સાંભળ�ું વા�જબ નથી.
(૪) �ુ�આ
્ ાને

�દવસે

બી�

અઝાન

આપવી

�બદઅત છે , અને તે એ અઝાન છે �ને સાધારણ
ર�તે ત્ર અઝાન કહ�વાય છે .
(પ) ઈમામ જયાર� �ુત્બ પડ� રહ્ હોય, ત્યાર
ઝાહ�રન હાજર� આપવી વા�જબ નથી.
(૬) નમાઝે �ુ�આ
્ ◌ેમાટ� જયાર� �ુકારવામાં આવે
ત્યાર ખર�દ અને વહ�ચણી હરામ છે , જયાર� ક�
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તેમ કર�ું નમાઝને અટકાયત�પ હોય,અને જો
અટકાયત�પ ન હોય તો હરામ નથી, અને હરામ
હોવા છતાં � મામલો કરવામાં આવ્ય હોય એ
મામલો બાિતલ નથી.
(૭) � શખ્ ઉપર �ુ�આ
્ ોની નમાઝમાં હાજર
રહ�� ું વા�જબ હોય, તે છતાં એ તકર કર� અને
નમાઝે ઝોહર પડ�, તો �હ�ર એ છે ક� તેની
નમાઝ સહ�હ ગણાશે.
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મગર�બ અને ઈશાની નમાઝનો સમય :
મસઅલો ૭૪૩ :

એહતીયાતે વા�જબ

છે ક�

� ૂયાર્સ પછ� � લાલાશ � ૂવર �દશામાં દ� ખાય છે , એ માથા
ઉપરથી પસાર ન થઈ �ય ત્યા �ુધી નમાઝે મગ�રબ ન
પઢવામાં આવે.

મસઅલો ૭૪૪ : ઈખ્તીયારન હાલતમાં નમાઝે
મગ�રબ અને ઈશાનો સમય અડધી રાત �ુધી હોય છે ,
પણ મજ� ૂર�ની હાલતમાં, � ૂલી જવાથી, િન�દ્રા થવાને
કારણે ક� હયઝ વગેર� ને લઈને અગર કોઈ મધરાત �ુધી
એ નમાઝો ન પડ� શક�, તો નમાઝે મગ�રબ , ઈશાનો
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સમય �ુબ્હ સા�દક �ુધી રહ� છે .
દર� ક હાલતમાં એ બંને નમાઝોમાં તરતીબ
�ળવવી વા�જબ છે , એટલે ક� પ્ર નમાઝે મગ�રબ પડ�
અને ત્યા બાદ નમાઝે ઈશા પડ�, અને અગર કોઈ �ણી� ૂ�ને ઈશાની નમાઝ પહ�લાં પડ� નાખે તો એ બાિતલ
ગણાશે. અલબ�, અગર આખર સમયે ઈશાની નમાઝ
પડવા �ટલો જ સમય બાક� રહ્ હોય, તો લા�ઝમ છે ક�
પહ�લાં ઈશા પડ� અને ત્યા બાદ નમાઝે મગ�રબ પડ�.

મસઅલો ૭૪પ : અગર કોઈ શખ્ અ�ણતાથી
નમાઝે ઈશા નમાઝે મગ�રબ થી પહ�લાં પડ� નાખે; અને
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નમાઝ ખત્ કયાર્ બાદ તે� ુ ં ધ્યા દોરાય, તો એની
નમાઝ સહ�હ છે , અને એ બાદ નમાઝે મગ�રબ અદા
કરશે.

મસઅલો ૭૪૬ :

અગર કોઈ શખ્ નમાઝે

મગ�રબ પહ�લાં � ૂલથી ઈશાની નમાઝ શ� કર� ; અને
નમાઝ દરમ્યા એ � ૂલ તરફ તે� ુ ં ધ્યા દોરાય, તો
અગર ચોથી રકાતના ��ૂઅ �ુધી ન પહ�ચ્ય હોય, તો તે
પોતાની િનય્યતન મગ�રબ

તરફ ફ�રવી નાખશે, અને

નમાઝ � ૂર� કયાર્ બાદ નમાઝે ઈશા અદા કરશે, પણ જો
એ ચોથી રકાતના ��ૂઅ �ુધી પહ�ચી ગયો હોય, તો એ
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નમાઝે ઈશા � ૂર� કર� શક� છે ; અને તે બાદ નમાઝે
મગ�રબ પઢશે.

મસઅલો ૭૪૭ : અગાઉ જણાવવામાં આવ્�ુ છે
તેમ નમાઝે ઈશાનો છે લ્લ સમય ઈખ્તીયારન હાલતમાં
મધરાત �ુધી છે , અને રાતની ગણત્ � ૂયાર્સ્ત લઈને
�ુબ્હ સા�દકના સમય �ુધી કરવી જોઈએ.

મસઅલો ૭૪૮ : અગર કોઈ શખ્ ઈખ્તીયારન
હાલતમાં મધરાત �ુધી નમાઝે મગ�રબ અને ઈશા ન
પડ�, તો એહતીયાતે વા�જબ

છે ક� નમાઝે �ુબ્હન

અઝાનનો સમય થાય એથી પહ�લાં અદા ક� કઝાની
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િનય્ય કયાર્વગર એ નમાઝો બ�વી લાવે.
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�બુ ્હન નમાઝનો સમય :
મસઅલો ૭૪૯ : નમાઝે �ુબ્હન સમય દાખલ
થાય એથી પહ�લાં � ૂવર �દશામાં સફ�દ� �ક્ષિતજ ઉપર
જતી દ� ખાય છે , એ સમયને ‘ફજર� અવ્વ’ કહ�વાય છે ;
જયાર� એ સફ�દ� ફ�લાવવા માંડ� ત્યાર એ ફજર� �ુવ્�ુ અને
�ુબ્હ સા�દક કહ�વાય છે , � નમાઝે �ુબ્ માટ� અવ્વ
વખત છે .
નમાઝે �ુબ્હન આખર વખત � ૂય�દય સમયે છે :
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નમાઝના સમયના એહકામ
મસઅલો ૭પ૦ : જયાર� ઈન્સાનન યક�ન થાય
ક� નમાઝનો સમય દાખલ થઈ � ૂ�ો છે , ત્યાર જ એ
નમાઝ પડ� શકશે, અને યા તો બે આ�દલોની સાક્ હોય
ક� સમય દાખલ થઈ � ૂકયો છે ; બલ્ક અઝાન દ� વાય
અથવા વખતની પરખ કર� શકનાર ખબર આપે, અને
એથી ઈ�ત્મના હાંિસલ થાય તો પણ કાફ� ગણાશે.

મસઅલો ૭પ૧ : અગર કોઈ શખ્ �ધાપાને
કારણે અથવા ક�દમાં હોવાને કારણે અથવા એવા કોઈ પણ
નડતરને લીધે નમાઝના અવ્વ વખતની ઓળખ કરવા
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અશક્ હોય, તો એના માટ� જ�ર� છે ક� એટલી ઢ�લ કર�
ક� એને યક�ન અથવા ઈ�ત્મના હાિસલ થાય ક� વખત
દાખલ થઈ ગયો છે ; અને એહતીયાતે વા�જબની �એ એ
જ કાયદો તમામ એવાં સંજોગોને લા�ુ પડ� છે ક� જયાં
વખત દાખલ થવા િવષે ખાત્ ન થઈ શકતી હોય, �મક�
વાદળાં ઘેરાયેલાં હોય, વાવાઝો�ું હોય વગેર� .

મસઅલો

૭પર :

અગર

ઉપર

જણાવેલી

ર�તોમાંથી કોઈ પણ એક ર�તે ઈન્સાનન ખાત્ થાય ક�
નમાઝનો વખત દાખલ થઈ � ૂ�ો છે , અને એ નમાઝ
શ� કર� , ત્યા બાદ નમાઝ દરમ્યા એને �ણ થાય ક�
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સમય થયો ન હતો તો એની નમાઝ બાિતલ છે , એવી જ
ર�તે અગર નમાઝ પડ� લીધા બાદ તેને �ણ થાય ક�
� ૂર� નમાઝ સમય દાખલ થયા પહ�લાં પડવામાં આવી
હતી તો નમાઝ બાિતલ છે .
પરં � ુ જો નમાઝ દરમ્યા એને �ણ થાય ક�
નમાઝનો સમય દાખલ થયો છે , અથવા નમાઝ � ૂર� કયાર્
બાદ એને �ણ થાય ક� એ નમાઝ પડતો હતો એ
દરમ્યા સમય દાખલ થયો, તો એની નમાઝ સહ�હ
ગણાશે.

મસઅલો ૭પ૩ : અગર એક શખ્સન એ બાબત
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ધ્યાનમા ન હોય ક� નમાઝ શ� કયાર્ પહ�લાં સમય દાખલ
થયો છે ક� ન�હ તેની ખાત્ કરવી જ�ર� છે , અને નમાઝ
શ� કર� લ્ય, અને નમાઝ � ૂર� પડયા પછ� તેને �ણ
થાય ક� એણે સમય દાખલ થયા બાદ જ નમાઝ પડ� હતી
તો એની નમાઝ સહ�હ છે ; પણ જો નમાઝ તમામ કયાર્
બાદ એને ખબર પડ� ક� સમય પહ�લાં નમાઝ પડ� હતી
અથવા અચો�સ રહ� ક� સમયની �દર પડ� હતી યા
સમય પહ�લાં, તો એવા સંજોગમાં તેની નમાઝ બાિતલ છે ,
બલ્ક અગર નમાઝ બાદ એને �ણ થાય ક� નમાઝ
દરમ્યા સમય દાખલ થયો હતો, તો એના માટ� ફર�
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નમાઝ પડવી જ�ર� છે .

મસઅલો ૭પ૪ : અગર કોઈ શખ્ યક�ન કર� ક�
નમાઝનો સમય દાખલ થઈ ગયો છે , અને નમાઝ શ�
કયાર્ બાદ નમાઝમાં જ તેને શક �ય ક� સમય દાખલ
થયો છે ક� ન�હ, તો તેની નમાઝ બાિતલ છે ; પણ અગર
કોઈને નમાઝ દરમ્યા યક�ન થાય ક� નમાઝનો સમય
દાખલ થઈ � ૂ�ો છે , પણ શંકા કર� ક� �ટલી નમાઝ એ
પડ� � ૂ�ો છે તે સમયની �દર પડ� હતી ક� ન�હ, તો
એની નમાઝ સહ�હ છે .

મસઅલો ૭પપ : અગર નમાઝનો સમય તંગ
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હોય, �ને કારણે અગર એ નમાઝના �ુસ્તહ અમલ
બ�વી લાવે તો નમાઝના અ�ુક ભાગો કઝા થઈ �ય,
તો એવા સંજોગમાં �ુસ્તહ અમલ � ૂક� દ� વા જોઈએ,
�મક� અગર �ુ� ૂત પડવાને પ�રણામે નમાઝના બાક�
�હસ્સ કઝા થતા હોય, તો �ુ� ૂત ન પડ�.

મસઅલો ૭પ૬ : અગર કોઈ શખ્ પાસે ફકત
એક જ રકાત સમયની �દર પડવા �ટલો સમય હોય,
તો એણે નમાઝ અદાની િનય્યતથ પડવી જોઈએ, પણ
�ણી-જોઈને નમાઝને અદા કરવામાં એટલી ઢ�લ ન
કરવી જોઈએ.
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મસઅલો ૭પ૭ : � શખ્ �ુસાફર ન હોય, અને
તેની પાસે � ૂયાર્સ �ુધીમાં પાંચ રકાત પડવા �ટલો
સમય બાક� હોય, તો તેના ઉપર લા�ઝમ છે ક� બંને
નમાઝો, ઝોહર અને અસર પડ�, અને જો એથી ઓછો
સમય હોય તો ફકત નમાઝે અસર પડ� અને ત્યા બાદ
નમાઝે ઝોહરની કઝા પડ�, એવી જ ર�તે મધરાત �ુધીમાં
જો પાંચ રકાત પડ� શક� તેટલો સમય બાક� હોય, તો
મગ�રબ અને ઈશાની નમાઝો પડશે, અને જો એથી ઓછો
સમય હોય તો માત નમાઝે ઈશા પડશે અને ત્યા પછ�
કઝા ક� અદાની િનય્ય કયાર્વગર નમાઝે મગ�રબ પડશે.
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મસઅલો ૭પ૮ : � શખ્ �ુસાફર હોય, અને
તેની પાસે �ુયાર્સ �ુધીમાં ત્ રકાત પડવા �ટલો
સમય બાક� હોય, તો એના ઉપર નમાઝે ઝોહર અને
અસર બંને પડ�ું લા�ઝમ છે , પણ જો એથી ઓછો સમય
હોય તો ફકત નમાઝે અસર પડ� અને તે બાદ નમાઝે
ઝોહરની કઝા આપે, અને જો મધરાત �ુધીમાં એની પાસે
ચાર રકાત પડવા �ટલો સમય બાક� હોય તો તેના માટ�
જ�ર� છે ક� નમાઝે મગ�રબ અને નમાઝે ઈશા બંને પડ�;
અને ત્ રકાત �ટલો સમય બાક� હોય તો પ્ર નમાઝે
ઈશા પડ� અને પછ� નમાઝે મગ�રબ પડ�, �થી એક રકાત
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સમયની �દર થઈ શક�.
જો એની પાસે ત્ રકાતથી પણ ઓછો સમય
હોય, તો પ્ર નમાઝે ઈશા પડશે અને ત્યા બાદ કઝા
ક� અદાની િનય્ય કયાર્વગર નમાઝે મગ�રબ પડશે.
અને જો નમાઝે ઈશા પડયા બાદ એ�ું જણાય ક�
મધરાત �ુધીમાં હ� એક યા એથી વ�ુ રકાત સમયની
�દર પડ� શકાય તેમ છે , તો જ�ર� છે ક� તરત જ નમાઝે
મગ�રબ અદાની િનય્યતથ પડ� લ્ય.

મસઅલો ૭પ૯ :

�ુસ્તહ છે ક� ઈન્સા

નમાઝને અવ્વ વખતમાં પડ�, અને તે માટ� ઘણી
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ભલામણ કરવામાં આવી છે , અને કોિશશ એ હોવી જોઈએ
ક� અવ્વલ વક્તથ બને તેટલા નજદ�ક સમયમાં નમાઝ
પડ�, અલબ�, અગર કોઈ એવા કામ માટ� ઢ�લ કરવી પડ�
ક� � કામમાં મહત્વ�ૂણ ફાયદો હોય, �મક� નમાઝને બા
જમાઅત અદા કરવા માટ� સબર કર� તો વાંધો નથી.

મસઅલો ૭૬૦ : અગર કોઈ ઈન્સાનન એવો
ઉઝર હોય ક� જો એ નમાઝના અવ્વ સમયે નમાઝ અદા
કરવા માંગતો હોય, તો તયમ્�ુ કયાર્ િસવાય કોઈ બીજો
ઉપાય ન હોય, તો અગર એને ખાત્ હોય ક� નમાઝના
આખર સમય �ુધી ઉઝર બાક� રહ�શે અથવા એ ઉઝર
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બરતરફ થવા બારામાં િનરાશ થઈ ગયો હોય, તો અવ્વ
વખતે તયમ્�ુ કર�ને નમાઝ પડ� શકશે.
પણ જો એ તદ્ િનરાશ ન થયો હોય તો એના
માટ� જ�ર� છે ક� એટલી વારઢ�લ કર� ક� � દરમ્યા ઉઝર
�ૂ ર થઈ �ય, અને જો ઉઝર બરતરફ ન થાય તો આખર
વખતમાં નમાઝ અદા કર� ; અને એ લા�ઝમ નથી ક�
એટલી વાર રાહ �ુએ ક� ફકત નમાઝના વા�જબ અમલો
અદા કર� શક�, બલ્ક નમાઝના �ુસ્તહ કાય�, �મક�
અઝાન, એકામહ, �ુ� ૂત વગેર� �ટલો સમય હોય તો પણ
તયમ્�ુ કર�ને �ુસ્તહ અમલોની સાથે નમાઝ અદા કર�
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શકશે.
તયમ્�ુમન સંજોગો િસવાય બી� મજ� ૂર�ઓમાં
અગર ઈન્સા ઉઝર બરતરફ થવા િવષે મા�ુસ ન થયો
હોય, તો પણ અવ્વ વખતે નમાઝ અદા કર� શક� છે ,
પણ વખતની �દર અગર ઉઝર બરતરફ થઈ �ય તો
જ�ર� છે ક� નમાઝ ફર�થી પડ�.

મસઅલો ૭૬૧ : અગર કોઈ શખ્ નમાઝના
શ��યાત વગેર�ના મસાઈલ ન �ણતો હોય, અને એને
એવો ભય હોય ક� નમાઝમાં કોઈ એવો સંજોગ ઉપ�સ્થ
થશે ક� �થી અ�ણતાને લઈને અલ્લાહન �ુકમ�ુ ં
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ઉલ્લંઘ થશે, તો મસાઈલ શીખવા માટ� જ�ર� છે ક�
નમાઝ પડવામાં ઢ�લ કર� અને અવ્વ વખતમાં પડવાનો
આગ્ ન રાખે.
પણ જો એવી ઉમ્મેદથ નમાઝ અવ્વ સમયે
શ� કર� લ્ય ક� નમાઝ સહ�હ ર�તે અદા કર� શકશે; અને
નમાઝ દરમ્યા કોઈ એવો સંજોગ ઉપ�સ્થ ન થાય
�ના �ુકમથી એ અ�ણ હોય, તો એની નમાઝ સહ�હ
ગણાશે, અને જો નમાઝ દરમ્યા એવો સંજોગ ઉપ�સ્થ
થાય, �ના �ુકમથી એ વાક�ફ ન હોય, તો �ઈઝ છે ક� �
તરફ એને �ુમાન હોય એ �ુજબ અમલ કર�ને નમાઝ

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 759

� ૂર� કર� , પણ ત્યા બાદ તેની ફરજ છે ક� મસઅલો
�ણવા માટ� � ૂછે ક� �થી અગર નમાઝ બાિતલ થઈ હોય
તો ફર�થી પડ�; અને અગર સહ�હ હોય તો ફર�થી
પડવાની જ�રત નથી.

મસઅલો ૭૬ર : અગર નમાઝના સમયમાં તંગી
ન હોય, અને લેણદાર પોતા�ુ ં લે� ું વ� ૂલ કરવા માટ�
તકાજો કર� , તો જો �ુમ્ક� હોય તો પહ�લાં કરજ અદા કર�
અને પછ� નમાઝ પડ�.
એવી ર�તે કોઈ પણ વા�જબ કાયર આવી પડ� ક�
�ને તરત જ બ�વી લે� ું વા�જબ હોય, તો પહ�લાં એ
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વા�જબ કાયર્ન બ�વી લાવે, �મક� અગર મ�સ્જ ન�સ
થઈ હોય તો પહ�લાં મ�સ્જદન પાક કરશે અને પછ�
નમાઝ પડશે.
પરં � ુ ઉપરોકત બે સંજોગોમાં અગર કોઈ શખ્
પહ�લાં નમાઝ પડ� તો અગરચે �ુનહ
ે ગાર થયો ગણાશે,
પણ તેની નમાઝ સહ�હ છે .
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નમાઝો ક્રમવ પડવા િવષે :
મસઅલો ૭૬૩ : નમાઝે અસર નમાઝે ઝોહર
બાદ પડવી જોઈએ, અને નમાઝે ઈશા નમાઝે મગ�રબ
બાદ પડવી જોઈએ; અગર કોઈ શખ્ �ણી-જોઈને ઉલ�ું
કર� અને એ ક્રમ તોડ� તો તેની નમાઝો બાિતલ છે .

મસઅલો ૭૬૪ :

અગર કોઈ શખ્ નમાઝે

ઝોહરની િનય્યતથ નમાઝ શ� કર� , અને નમાઝ દરમ્યા
તેને યાદ આવે ક� નમાઝે ઝોહર તો એ પડ� � ૂ�ો છે , તો
એ પોતાની િનય્યતન નમાઝે અસર માટ� ન�હ ફ�રવી શક�,
બલ્ક એ નમાઝ તોડ�ને નમાઝે અસર શ� કરશે; એ જ
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�ુકમ નમાઝે મગ�રબ અને ઈશાને લા�ુ પડ� છે .

મસઅલો ૭૬પ : અગર કોઈ શખ્સન નમાઝે
અસર પડતી વેળા ખાત્ થાય ક� ઝોહરની નમાઝ પડ�
નથી, અને પોતાની િનય્યતન નમાઝે ઝોહરની િનય્યતમા
ફ�રવી લ્ય, અને ત્યા પછ� ફર� યાદ આવે ક� ઝોહરની
નમાઝ એ પડ� � ૂ�ો હતો, તો એ ફર� વાર નમાઝે
અસરની િનય્ય કર� શકશે અને નમાઝ � ૂર� કરશે, પણ
તેમાં શરત એ છે ક� નમાઝના કોઈ ભાગને ઝોહરની
િનય્યતથ બ�વી લાવ્ય ન હોય; અને અગર બ�વી
લાવ્ય હોય તો અસરની િનય્યતથ ફર� બ�વી લાવે,
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પણ જો એ ભાગ આખી રકાત હોય તો નમાઝ બાિતલ છે ,
એવી જ ર�તે અગર એ ભાગ એક ��ૂઅ યા બે િસજદાઓ
હોય તો એહતીયાતે લા�ઝમની �એ નમાઝ બાિતલ
ગણાશે.

મસઅલો ૭૬૬ : અગર કોઈ શખ્સન નમાઝે
અસર પડતી વેળા એવો શક થાય ક� ઝોહરની નમાઝ
પડ� હતી ક� ન�હ, તો એના માટ� જ�ર� છે ક� નમાઝે અસર
તમામ કર�ને પછ� નમાઝે ઝોહર બ�વી લાવે; પણ જો
સમય એટલો તંગ હોય ક� નમાઝ � ૂર� કયાર્ બાદ � ૂરજ
આથમી �ય અને એક રકાત પણ સમયની �દર પડવા
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�ટલો સમય બાક� ન રહ�. તો લા�ઝમ નથી ક� નમાઝે
ઝોહરની કઝા આપે.

મસઅલો ૭૬૭ :

અગર કોઈ નમાઝે ઈશા

પડતી વેળા શક કર� ક� નમાઝે મગ�રબ પડ� � ૂ�ો છે ક�
ન�હ, તો નમાઝે ઈશાને � ૂર� કરશે અને તે બાદ નમાઝે
મગ�રબ પડશે, પણ જો સમય એટલો તંગ હોય ક� નમાઝ
� ૂર� કરતા મધરાત થઈ �ય અને એક રકાત પણ એથી
પહ�લાં અદા કરવાનો સમય બાક� ન રહ� તો લા�ઝમ નથી
ક� નમાઝે મગ�રબની કઝા આપે.

મસઅલો ૭૬૮ :

અગર કોઈ શખ્ નમાઝે
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ઈશાની ચોથી રકાતના ��ૂઅમાં પહ�ચી ગયા બાદ શક કર�
ક� નમાઝે મગ�રબ પડ� � ૂ�ો છે ક� ન�હ, તો એ શખ્
નમાઝ � ૂર� કરશે, અને તે બાદ અગર નમાઝે મગ�રબ
માટ� સમય બાક� હોય તો નમાઝે મગ�રબ પણ પડશે.

મસઅલો ૭૬૯ : અગર કોઈ ઈન્સાનન પોતાની
પડ�લી નમાઝ ફકત એહતીયાતની �એ બી� વાર પડતો
હોય, અને નમાઝ દરમ્યા એને યાદ

આવે ક� એ

નમાઝની પહ�લા � નમાઝ પડવાની હતી એ � ૂક� ગયો
છે , તો પોતાની િનય્યતન એ નમાઝ માટ� ન�હ ફ�રવી શક�,
�મક� અગર કોઈ નમાઝે અસરને એહતીયાતની �એ
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બી� વાર પડતો હોય; અને એને યાદ આવે ક� નમાઝે
ઝોહર � ૂક� ગયો હતો, તો એ આ નમાઝની િનય્યતન
નમાઝે ઝોહર માટ� ન�હ ફ�રવી શક�.

મસઅલો ૭૭૦ : કઝા નમાઝની િનય્યતન અદા
નમાઝ માટ� ફ�રવવી અને �ુસ્તહ નમાઝની િનય્યતન
વા�જબ માટ� બદલવી �ઈઝ નથી.

મસઅલો ૭૭૧ :

અગર અદાની િનય્યતથ

નમાઝ પડવાનો � ૂરો સમય બાક� હોય, અને નમાઝ
દરમ્યા ઈન્સાનન યાદ આવે ક� તેના ઉપર કઝા
નમાઝનો ઝીમ્મ છે , તો એ અદા નમાઝની િનય્યતન કઝા
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માટ� ફ�રવી શક� છે , પણ એમ કરવામાં એ બાબતનો
ખ્યા રહ� ક� િનય્ય બદલવાની શ�તા હોવી જોઈએ,
દાખલા તર�ક� અગર નમાઝે ઝોહર પડ� રહ્ હોય તો તે
નમાઝની િનય્યતન નમાઝે �ુબ્ માટ� માત એવા જ
સંજોગમાં ફ�રવી શકશે ક� ત્ર રકાતના ��ૂઅમાં ન
પહ�ચ્ય હોય.
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�સુ ્તહબ નમાઝો:
મસઅલો ૭૭ર : �ુસ્તહ નમાઝો ઘણી છે , એ
સૌને ના�ફલા કહ�વાય છે , અને તેમાં ખાસ કર�ને રોજની
ના�ફલા પડવા માટ� ખાસ તાક�દ થઈ છે , અને �ુ�આ
્ ો
િસવાયના �દવસોમાં એની સંખ્ય ચ�ત્ર રકાત થાય છે .
(૧) આઠ રકાત ના�ફલાએ ઝોહર. (ર) આઠ રકાત
ના�ફલાએ અસર. (૩) ચાર રકાતના�ફલાએ મગ�રબ. (૪)
બે રકાત ના�ફલાએ ઈશા. (પ) અ�ગયાર રકાત ના�ફલાએ
શબ. (૬) બે રકાત ના�ફલાએ �ુબ્.
નમાઝે ઈશાની ના�ફલા એહતીયાતે વા�જબની
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�એ બેસીને પડવી જોઈએ, અને એ કારણસર બે રકાતોને
એક રકાત ગણવામાં આવશે.
�ુ�આ
ુ ા �દવસે ઝોહર અસરની સોળ રકાતમાં
્ ન
બી� ચાર રકાતનો ઉમેરો થાય છે , અને બેહતર છે ક� �ુલ
વીસ રકાતો ઝોહરના સમય પહ�લાં પડવામાં આવે.

મસઅલો ૭૭૩ :

નાફ�લએ શબની અ�ગયાર

રકાતોમાં આઠ રકાત નાફ�લએ શબની િનય્યતથ પડવી
જોઈએ, બે રકાતો નમાઝે શફાઅ અને છે લ્લ એક રકાત
નમાઝે વીતરની િનય્યતથ પડવી જોઈએ, નમાઝે શબની
� ૂર� ર�ત અનેક �ુઆઓની �કતાબોમાં આપવામાં આવી
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છે .

મસઅલો ૭૭૪ : ના�ફલાની દર� ક નમાઝ બેસીને
પડ� શકાય છે , પણ અ�ુક ફક�હોની દોરવણી એ છે ક�
બેસીને નાફ�લા પડનાર દર� ક બે રકાતોને એક રકાત ગણે
તો બેહતર છે , �મક� નમાઝે ઝોહરની ના�ફલાને આઠ ને
બદલે સોળ રકાતો પડ�.
અને અગર કોઈ નમાઝે વીતર બેસીને પડવા
માગે તો એ એક રકાતવાળ� નમાઝ બે વાર પડશે. જો ક�
આ કાયર્ન બેહતર� અમને મા� ૂમ નથી, પણ નેક કામની
ઉમ્મીદ� (ર�અન) તેને એ ર�તે ��મ દ� વામાં ઈશ્કા
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નથી.

મસઅલો ૭૭પ : �ુસાફર�ની હાલતમાં ઝોહર,
અસરની

ના�ફલા

ન

પડવી

જોઈએ,

પણ

ઈશાની

ના�ફલાને ર�અન ( સારા કામની નેક ઉમ્મીદ) પડવામાં
વાંધો નથી.
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રોજની નાફ�લા નમાઝોનો સમય :
મસઅલો ૭૭૬ :

નમાઝે ઝોહરની ના�ફલા

નમાઝે ઝોહરથી પહ�લાં પડવી જોઈએ, તેનો સમય નમાઝે
ઝોહરના સમયથી શ� થાય છે , અને જયાં �ુધી નમાઝે
ઝોહર પહ�લાં એ પડ� શકાય ત્યા �ુધી એનો સમય રહ� છે ,
પણ અગર કોઈ ઝોહરની ના�ફલા પડવામાં એટલી ઢ�લ
કર� ક� ઝવાલ પછ� ‘શાખીસ’ ( ખોડ�લી લાકડ�)નો સાયો
ર/૭ થઈ �ય, એટલે ક� અગર ‘શાખીસ’ સાત વ�ત�ુ ં
હોય અને સાયો બે વ�તની લંબાઈ �ુધી પહ�ચે, તો એવા
સમયે બેહતર છે ક� નમાઝે ઝોહર પડ�.
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મસઅલો ૭૭૭ :

નમાઝે અસરની ના�ફલા

નમાઝે અસર પહ�લાં પડાય છે , અને એ માટ� નો સમય
જયાં �ુધી નમાઝે અસર પહ�લાં એ પડ� શકાય ત્યા �ુધી
બાક� રહ� છે , પણ જો એટલી ઢ�લ કર� ક� ‘શાખીસ’નો
સાયો ૪/૭ �ુધી પહ�ચી �ય, તો બેહતર છે ક� એ સમયે
નમાઝે અસર પડ�.
અગર કોઈ નમાઝે ઝોહર ક� નમાઝે અસરની
ના�ફલાને તેના સમય બાદ પડવા માગે, તો એ ઝોહરની
ના�ફલા નમાઝે ઝોહર બાદ અને અસરની ના�ફલા નમાઝે
અસર બાદ પડ� શક� છે , પણ અહવતની �એ કઝા ક�
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અદાની િનય્ય ન કર� .

મસઅલો ૭૭૮ : નમાઝે મગ�રબ ની ના�ફલા
નમાઝ બાદ પડવી જોઈએ, અને તેનો સમય નમાઝે
મગ�રબ બાદ જયાં �ુધી સમયની �દર પડ� શકાય ત્યા
�ુધી રહ� છે , પણ અગર કોઈ તેની અદાયગીમાં એટલી
ઢ�લ કર� ક� પ��વમ તરફની લાલાશ � � ૂયાર્સ પછ�
આસમાનમાં હોય છે તે અદ્ર થઈ �ય, તો પછ� બેહતર
છે ક� એ સમયે નમાઝે ઈશા પડ�.

મસઅલો ૭૭૯ :

નમાઝે ઈશાની ના�ફલાનો

સમય નમાઝે ઈશા બાદ મધરાત �ુધી બાક� રહ� છે , પણ
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બેહતર છે ક� નમાઝે ઈશા બાદ તરત જ અદા કરવામાં
આવે.

મસઅલો ૭૮૦ :

નમાઝે �ુબ્હન ના�ફલા

નમાઝ પહ�લાં પડવી જોઈએ, અને તેનો સમય નમાઝે
શબ બાદ શ� થાય છે અને નમાઝે �ુબ્હથ પહ�લાં
પડવાની શ�તા હોય ત્યા �ુધી બાક� રહ� છે , પણ જો
એટલી ઢ�લ કર� ક� � ૂવર �દશામાં લાલાશ દ� ખાવા માંડ� તો
બેહતર છે ક� એ સમયે નમાઝે �ુબ્ અદા કર� .

મસઅલો ૭૮૧ :

નમાઝે શબ માટ� અવ્વ

વખત મધરાતે શ� થાય છે અને �ુબ્ સા�દક �ુધી રહ�
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છે , અને બેહતર છે ક� �ુબ્હ સા�દકની નજદ�ક પડવામાં
આવે.

મસઅલો ૭૮ર : �ુસાફર માટ� , અને � શખ્
માટ� તકલીફ�પ હોય ક� નમાઝે શબ મધરાત પછ� પડ�,
તેના માટ� રાતના શ�ના �હસ્સામા નમાઝે શબ પડવામાં
વાંધો નથી.
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નમાઝે ગોફયલા
મસઅલો ૭૮૩ :

નમાઝે ગોફયલા �ુસ્તહ

નમાઝોમાંથી એક છે ; અને એ નમાઝે મગ�રબ અને ઈશા
વચ્ચ પડાય છે .
પહ�લી રકાતમાં � ૂરએ હમ્ બાદ બી� � ૂરાને
બદલે નીચે જણાવેલી આયત પઢવી.

વ ઝન � ૂને ઈઝ ઝહબ મોગાઝેબન ફ
ઝનન અ� લન નકદ� ર અલયહ� ફ નાદા
�ફઝઝોલોમાતે, અલ લા એલાહ ઈલ્લ
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ુ ાનક ઈ�ી
અનત �બહ
ઝાલેમીન,

ફસતજબના

�ુ નતો મેનઝ
લ� ૂ

વ

નજજયનાહો મેનલ ગમ્મ વ કઝાલેક
ુ �જલ �અ
ુ મેનીન.
�ન
અને બી� રકાતમાં � ૂરએ અલ્હમ બાદ બી�
� ૂરાને બદલે આ આયત પઢવી :

વ

ઈન્દ�

મફાતે�લ
ુ

ગય્બ

લા

યઅલમોહા, ઈલ્લ હોવ વ યઅલમો મા
�ફલ બરર� વલ બહર� , વ મા તસકોતો
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િમન વરકિતન, ઈલ્લ યઅલમોહા, વલા
હબ્બિત ફ� ઝોલોમાિતલ અરઝે, વલા
રત�બન,

વલા

યાબેિસન,

ઈલ્લ

ફ�

ક�તા�બમ મોબીન.
અને �ુ� ૂતમાં આ �ુઆ પઢ� :

અલ્લા�ુમ

ઈ�ીઆ અસઅલોક

બે

મફાતે�હલ ગય�બલ લતી લા યઅલમોહા
ઈલ્લ

અન્

અન

તોસલ્લે

અલા

મોહમ્મ�દ વ આલે�હ વ અન તફઅલ
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બી....(અહ� પોતાની હાજત માગે).
અને ત્યા બાદ પઢ� :

અલ્લા�ુમ અન્ વલીયો નેઅમતી, વલ
કાદ� રો અલા તલેબતી, તઅલમો હાજતી,
ફ

અસઅલોક

આલેહ�

બેહકક�

અલય્હ

લમ્મ કઝય્તહ લી.

વ

મોહમ્મ�દ

વ

અલય્હ� �ુસ્સલા
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�કબ્લાન એહકામ:
મસઅલો ૭૮૪ :

મ�એ �ુઅઝઝમામાં �

ખાનએ કઅબાની જગ્ય છે એ �કબ્લ છે , અને એ �દશા
તરફ નમાઝો અદા કરવી જોઈએ, પણ � શખ્ �ૂ ર હોય
તેના માટ� કાફ� છે ક� એવી ર�તે ઊભો રહ� ક� કહ� શકાય ક�
�કબ્લ તરફ મ��ુ રાખીને નમાઝ પડ� રહ્ છે , એ જ �ુકમ
એવાં કાય�ને લા�ુ પડ� છે � માટ� �કબ્લ તરફ મો�ુ ં હો�ું
જ�ર� છે , �મક� હયવાનને ઝબ્ કરતી વેળા.

મસઅલો ૭૮પ : � માણસ ઊભા રહ�ને નમાઝ
પડતો હોય, તેના માટ� જ�ર� છે ક� તેની છાતી, પેટ
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(શર�રનો સામેનો �હસ્સ) �કબ્લ તરફ હોય, અને એનો
ચહ�રો

પણ

�કબ્લાથ

હટ�ને

ન

રાખે,

એહતીયાતે

�ુસ્તહબન �એ પગની �ગળ�ઓ પણ �કબ્લ તરફ હોવી
જોઈએ.

મસઅલો ૭૮૬ : � માણસ માટ� બેસીને નમાઝ
પડ�ું જ�ર� હોય તે નમાઝ પડતી વેળા એવી ર�તે બેસે ક�
તેની છાતી, પેટ ( શર�રનો સામેનો ભાગ) �કબ્લ તરફ
હોય, અને ચહ�રો પણ �કબ્લાથ હટ�ને ન હોય.

મસઅલો ૭૮૭ : � શખ્ બેસીને પણ નમાઝ
અદા ન કર� શકતો હોય, તેના માટ� જ�ર� છે ક� જમણા
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ભાગ ઉપર એવી ર�તે � ૂવે ક� તેના શર�રનો સામેનો ભાગ
�કબ્લ ભણી હોય, અને જો તેમ કર�ું શ� ન હોય તો
ડાબા ભાગ ઉપર એવી ર�તે � ૂવે ક� શર�રનો સામેનો ભાગ
�કબ્લ ભણી હોય, પણ એહતીયાતે લા�ઝમ છે ક� જયાં
�ુધી જમણા ભાગ ઉપર � ૂઈ શકતો હોય ત્યા �ુધી ડાબા
ભાગ ઉપર ન � ૂવે, અને જો એ બંને ર�ત તેના માટ�
અશ� હોય, તો પછ� પીઠ ઉપર એવી ર�તે � ૂવે ક� તેના
પગનાં ત�ળયાં �કબ્લ તરફ હોય.

મસઅલો ૭૮૮ :

નમાઝે એહતીયાત અને

� ૂલાઈ ગયેલા િસજદા ક� તશહ�ુદને પણ �કબ્લ તરફ
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અદા કર�ું જોઈએ. અને એહતીયાતે �ુસ્તહબની �એ
િસજદએ સહવ પણ �કબ્લા તરફ અદા કર�ું જોઈ.

મસઅલો ૭૮૯ :

�ુ� ત નમાઝોને ચાલતાં

ચાલતાં ક� સવાર� ઉપર અદા કર� શકાય છે , અને એ ર�તે
�ુ�ણતનમાઝને અદા કરતી વેળા �કબ્લ તરફ હો�ું જ�ર�
નથી.

મસઅલો ૭૯૦ : નમાઝ પડનાર માટ� જ�ર� છે
ક� �કબ્લાન �દશા �ણવા માટ� � ૂર� કોિશશ કર� , �થી
યક�ન હાિસલ થાય અથવા યક�નની ન�ક પહ�ચે �મક�
બે આ�દલની ગવાહ� ઉપર અમલ કર� , અને અગર એ
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શ�

ન

હોય

તો

ગામની

મસ્�દોન

મહ�રાબ,

મોઅમીનોની કબર અથવા એવા બી� કોઈ રસ્ત �ુમાન
હાિસલ કર� , અને તે �ુજબ અમલ કર� , અને જો કોઈ
ફાિસક ક� કા�ફર વૈજ્ઞાિ ર�તે �કબ્લાન સંતોષકારક
ઓળખ આપે, તો તે �ુજબ અમલ કરવો કાફ� છે .

મઅસલો ૭૯૧ : અગર કોઈ શખ્સન �કબ્લ
બારામાં માત �ુમાન હોય, અને તેહક�ક કર� વ�ુ
ઈ�ત્મના હાિસલ કરવાની આવશ્યકતા હોય, તો માત
�ુમાન ઉપર અમલ ન�હ કર� શક�, દાખલા તર�ક� કોઈ
મહ�માન યજમાનના કહ�વાથી �કબ્લ સંબધ
ં ે �ુમાન હાિસલ
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કર� , પણ બી� રસ્ત વ�ુ ખાત્ મેળવી શકતો હોય તો
પછ� એ યજમાનના કહ�વા �ુજબ અમલ ન કર� .

મસઅલો ૭૯ર :

અગર કોઈ શખ્ �કબ્લ

સંબધ
ં ી �ણકાર� મેળવવા માટ� કોઈ સાધન ધરાવતો ન
હોય અથવા ક� કોિશશો કયાર્ બાદ કોઈ િનણર્ ન કર�
શકતો હોય, તો કોઈ પણ એક �દશા તરફ નમાઝ પડ� તો
કાફ� છે , અને એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� અગર નમાઝનો
� ૂરતો સમય બાક� હોય, તો ચાર� ય �દશાઓ તરફ નમાઝ
પઢ�.

મસઅલો ૭૯૩ :

અગર કોઈ શખ્સન એવી
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ખાત્ ક� એ�ું �ુમાન હાિસલ થાય ક� બે �દશાઓમાંથી એક
�કબ્લ છે , તો તેના માટ� બંને �દશાએ નમાઝ પઢવી જ�ર�
છે .

મસઅલો ૭૯૪ : � માણસ એક થી વ�ુ �દશાએ
નમાઝ પડવાની �સ્થિતમા હોય, અને એને બે નમાઝો
પડવાની હોય, �મક� નમાઝે ઝોહર અને નમાઝે અસર
પડવાની હોય, તો એ નમાઝોને ક્રમવ એક પછ� એક
પડશે, એહતીયાતે �ુસ્તહ એ છે ક� પ્ર પહ�લી
નમાઝને એ �દશાઓ તરફ પઢ� લ્ય અને પછ� બી�
નમાઝ શ� કર� .
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મસઅલો ૭૯પ : � શખ્સન �કબ્લ બારામાં
ખાત્ ન હોય, અને એ નમાઝ િસવાય કોઈ એ�ું કામ
બ�વી લાવવા માંગતો હોય �ના માટ� �કબ્લાન જ�રત
હોય, �મક� હયવાનને ઝબ્ કર�ું હોય, તો એ �ુમાન
�ુજબ અમલ કરશે; અને જો �ુમાન વડ� કોઈ અ�ુમાન ન
કર� શક�, તો કોઈ પણ એક �દશાએ અમલ બ�વી લાવે.
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નમાઝમાં શર�રને ઢાંકવા િવષે :
મસઅલો ૭૯૬ : �ુ�ષો માટ� નમાઝની હાલતમાં
પોતાની બંને શરમગાહોને ઢાંકવી જ�ર� છે , ચાહ� કોઈ તેને
જોવાવા�ં હોય ક� ન હોય, અને બહ�તર છે ક� �ુટ
ં �થી
લઈને સાથળ �ુધી પોતાને ઢાંક�.

મસઅલો ૭૯૭ : �ી માટ� નમાઝની હાલતમાં
� ૂરા શર�રને માથા અને વાળ સહ�ત ઢાંક�ું જ�ર� છે અને
એહતીયાતે �ુસ્તહબ છે ક� પગના ત�ળયાને પણ ઢાંક� પણ
ચહ�રાના �ટલા ભાગને વ�માં ધોવામાં આવે છે તે અને
હાથને કાંડા �ુધી તેમજ પગને સાંધા �ુધી ઢાંક�ું જ�ર�
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નથી પણ ખાત્રી કરવા માટ� વા�બાત �ુજબ પોતાને �ૂર
ર�તે ઢાંક�લ છે / જ�ર� છે ક� ચહ�રાની ચાર� ય કોર અને
હાથના કાંડાની સહ�જ નીચેના ભાગ �ુધી ઢાંક� રાખે.

મસઅલો ૭૯૮ : જયાર� ઈન્સા � ૂલાઈ ગયેલા
િસજદા ક� તશહ�ુદને અદા કરવા માગે, ત્યાર જ�ર� છે ક�
નમાઝમાં પોતાને �ટલી હદ� ઢાંક�ું જ�ર� છે તે પ્રમા
અમલ કર� , અને એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� િસજદએ સહવ
અદા કરતી વેળા પણ એ �ુજબ પોતાને ઢાંક�.

મસઅલો ૭૯૯ : અગર કોઈ શખ્ �ણી-� ૂ�ને
અથવા

મસઅલાથી

અ�ણ

હોવાને

કારણે

અથવા
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બેદરકાર�ને લીધે નમાઝમાં પોતાની શરમગાહોને ન ઢાંક�
તો તેની નમાઝ બાિતલ છે .

મસઅલો ૮૦૦ : અગર કોઈ શખ્સન નમાઝ
દરમ્યા �ણ થાય ક� તેની શરમગાહ તરફ નજર પડ�
રહ� છે , તો તરત જ તેને ઢાંક� લે� ું જોઈએ; અને એ
નમાઝ ફર� પડવાની જ�રત નથી, પણ અહવત એ છે ક�
જયાર� એને �ણ થાય ક� તેની શરમગાહ �હ�ર થઈ છે ,
ત્યાર એ સમયે નમાઝના કોઈ ભાગને અદા ન કર� , અને
જો એને નમાઝ � ૂર� કયાર્ બાદ ખબર પડ� ક� શરમગાહ
�હ�ર થઈ હતી, તો તેની નમાઝ સહ�હ છે .
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મસઅલો ૮૦૧ : અગર ઈન્સાન એવો �લબાસ
પહ�ય� હોય ક� કયામની હાલતમાં તે� ુ ં શર�ર ઢંકાયે� ું રહ�,
પણ બી� હાલતમાં, �મક� ��ૂઅ ક� િસજદામાં, એ �લબાસ
તેના શર�રને સરખી ર�તે ન ઢાંક�, તો શરમગાહને ઢાંકવા
માટ� કોઈ બી� ર�તે ક� સાધન ઈખ્તીયા કર� તો નમાઝ
સહ�હ ગણાશે; પણ એહતીયાતે �ુસ્તહ એ છે ક� એવા
�લબાસમાં નમાઝ ન પડ�.

મસઅલો ૮૦ર : અગર કોઈ શખ્ નમાઝમાં
પોતાને ઘાસ ક� પાંદડાઓથી ઢાંક� તો વાંધો નથી, પણ
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� જયાં �ુધી બી� વસ્�ુ
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શર�રને સરખી ર�તે ઢાંક્વ માટ� મો�ૂદ હોય, ત્યા �ુધી
ઉપરોકત વસ્�ુ ઉપયોગમાં ન લ્ય.

મસઅલો ૮૦૩ : મજ� ૂર�ના સંજોગમાં, જયાર�
ક� પોતાને ઢાંક્વ માટ� કોઈ વસ્� પ્રા ન હોય, ત્યાર
ઈન્સાન પોતાની શરમગાહની ચામડ�ને �પાવવા માટ�
માટ� વગેર�નો ઉપયોગ કર� શક� છે .

મસઅલો ૮૦૪ : જયાર� ઈન્સા પાસે નમાઝમાં
પોતાને ઢાંક્વ માટ� કોઈ વસ્� પ્રા ન હોય, પણ તેને
હાિસલ કરવા માટ� તદ્ હતાશ ન થયો હોય, તો બેહતર
છે ક� નમાઝ પડવામાં ઢ�લ કર� , પણ જો કોઈ વસ્� ન

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 794

મેળવી શક� તો (સંજોગવશાત) પોતાની

ફરજ �ુજબ

વત�ને નમાઝ પડશે, પણ જો તે અવ્વ વખતમાં નમાઝ
પડ� લ્ય, અને નમાઝના છે લ્લ સમય �ુધીમાં તે� ુ ં ઉઝર
બરતરફ થઈ �ય તો એહતીયાતે લા�ઝમ છે ક� ફર�થી
નમાઝ પડ�.

મસઅલો ૮૦પ : � માણસ એવા સંજોગમાં
નમાઝ પડવા માગે ક� જયાર� પોતાને ઢાંક્વ માટ� તેની
પાસે કોઈ વસ્� ન હોય, એટલે �ુધી ક� ઘાસ-પાંદડાં ક�
માટ� વગેર� પણ ન હોય, અને નમાઝના છે લ્લ સમય
�ુધી એવી વસ્� હાિસલ કરવા બારામાં િનરાશ થઈ �ય,
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તો અગર એને ઈ�ત્મના હોય ક� કોઈ જોવાવા�ં નથી,
તો સામાન્ સંજોગમાં � ર�તે નમાઝ પડાય છે તે જ ર�તે
નમાઝ પડ�, અને કયામ, ��ૂઅ, િસજદાઓ બ�વી લાવે;
અને જો એને એમ લાગે ક� કોઈ જોવાવા�ં છે , તો પછ�
તેના માટ� જ�ર� છે ક� નમાઝ એવી ર�તે પડ� ક� તેની
શરમગાહો ન દ� ખાય, �મક� બેસીને નમાઝ પડ� અથવા
��ૂઅ

અને

ઈશારાથી

િસજદાઓને
અદા

કર� ;

સામાન્
એહતીયાતે

ર�તે

ન�હ, બલ્ક

લા�ઝમ

છે

ક�

નગ્નવસ્થા મ � શખ્ નમાઝ પડ� રહ્ હોય તે પોતાની
શરમગાહને શર�રના બી� ભાગો વડ� �પાવે, �મક� બેઠો
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હોય ત્યાર સાથળ વડ� અને ઊભો હોય ત્યાર બંને હાથો
વડ� શરમગાહને �પાવે.
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નમાઝ પડનારના �લબાસની શરતો :
મસઅલો ૮૦૬ : નમાઝ પડનારના કપડાઓ
માટ� છ શરતો છે :
(૧) તે પાક હોવા જોઈએ.
(ર) તે �ુબાહ હોવા જોઈએ, એટલે ક� ગસ્બ ન
હોય.
(૩) �ુડદારના શર�રના કોઈ પણ ભાગથી બનેલાં
ન હોય.
(૪) હરામ ગોશ્ �નવરના શર�રથી બનેલાં ન
હોય.
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(પ-૬) અગર નમાઝ પડનાર �ુ�ષ હોય, તો તેનો
�લબાસ ખા�લસ ર� શમથી ક� સોનાથી વણેલો ન
હોવો જોઈએ.
આ

બાબતોના

વ�ુ

�ુલાસાઓ

આવતા

મસાઈલમાં સમ�વવામાં આવશે.

(૧) પહ�લી શરત
મસઅલો ૮૦૭ : નમાઝ પડનારના કપડાં પાક
હોવા જોઈએ, અગર કોઈ શખ્ ઈખ્તીયારન હાલતમાં
ન�સ શર�ર ક� કપડાંથી નમાઝ પઢ�, તો એની નમાઝ
બાિતલ છે .
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મસઅલો ૮૦૮ : અગર કોઈ શખ્સ એ મસઅલો
�ણવાની તસ્દ ન લીધી હોય ક� ન�સ શર�ર ક� કપડાંથી
નમાઝ બાિતલ છે , અને એ ન�સ શર�ર યા કપડાંથી
નમાઝ પડ�, તો એહતીયાતે લા�ઝમની �એ એની નમાઝ
બાિતલ ગણાશે.

મસઅલો ૮૦૯ : એવી જ ર�તે અગર કોઈએ એ
મસઅલો �ણવાની તસ્દ ન લીધી હોય ક� ફલાણી વસ્�
ન�સ છે , �મક� એ ન �ણતો હોય ક� કા�ફરનો પસીનો
ન�સ છે , અને એ ન�સત સાથે નમાઝ પડ� તો
એહતીયાતે લા�ઝમની �એ એની નમાઝ બાિતલ છે .
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મસઅલો ૮૧૦ : અગર કોઈને ખાત્ હોય ક�
એનાં કપડાં યા એ�ુ ં શર�ર પાક છે , અને નમાઝ પડ�
લીધા બાદ ખબર પડ� ક� એ ન�સ હ�,ું તો એની નમાઝ
સહ�હ છે .

મસઅલો ૮૧૧ : અગર કોઈ શખ્ � ૂલી �ય ક�
એના કપડાં યા એ�ુ ં શર�ર ન�સ છે , અને નમાઝ
દરમ્યા યા નમાઝ બાદ એને યાદ આવે, તો અગર એ
� ૂલી જ�ું લાપરવાહ�ને કારણે હોય, તો અહવતે લા�ઝમ
છે ક� એ નમાઝ ફર�થી અદા કર� , અને જો નમાઝનો સમય
વીતી ગયો હોય તો કઝા આપે, એ િસવાયના સંજોગમાં
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નમાઝ ફર�થી પડવી જ�ર� નથી. અલબ�, અગર નમાઝ
દરમ્યા તેને યાદ આવે તો આ પછ�ના મસઅલામાં
જણાવેલ �ુકમ �ુજબ અમલ કરશે.

મસઅલો ૮૧ર : અગર કોઈ શખ્ એવા સમયે
નમાઝ પડતો હોય ક� કઝા થવાને ઘણી વાર હોય, અને
નમાઝ દરમ્યા તેને ખબર પડ� ક� તે� ુ ં શર�ર યા �લબાસ
ન�સ થયેલ છે , અને એ�ું �ુમાન થાય ક� એ ન�સત
નમાઝ શ� કયાર્ બાદ લાગી છે , તો જો એ જ હાલતમાં
કપડાં ક� શર�રને, નમાઝની � ૂરતને બદલ્ય વગર,
પાણીથી પાક કર� શકતો હોય, યા કપડાં ઉતાર� ક� બદલી
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શકતો હોય, તો એ �ુજબ અમલ કર� , અને જો કોઈ બી�
ર�તે પોતાની શરમગાહને �પાવી શકતો હોય, તો કપડાં
ઉતાર� નાખે.
પણ જો એમ કરવા જતાં નમાઝની � ૂરત બદલી
જતી હોય, અથવા કપડાં ઉતાર� લેવાથી એ તદ્
નગ્નાવસ્થા મ રહ�તો હોય, તો પછ� એહતીયાતે લા�ઝમ છે
ક� નમાઝ ફર�થી પાક કપડાં સાથે પડ�.

મસઅલો ૮૧૩ :

અગર કોઈ શખ્ તંગ

વખતમાં નમાઝ પડ� રહ્ હોય, એટલે ક� કઝાનો સંભવ
હોય, અને એને જણાય ક� એના કપડાં ન�સ છે , અને
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સાથે �ુમાન કર� ક� નમાઝ શ� કયાર્ બાદ ન�સત લાગી
છે , તો અગર નમાઝની � ૂરત બદલ્ય િવના એ પાણીથી
પાક કર� શકતો હોય, અથવા કપડાં ઉતાર� શકતો હોય
તો એ �ુજબ અમલ કર� , અને જો બી� ર�તે શરમગાહ
�પાવી શક� તો કપડાં ઉતાર�ને નમાઝ � ૂર� કર� .

મસઅલો

૮૧૪ :

તંગ

વખતમાં

નમાઝ

પડનારને જો નમાઝ દરમ્યા ખબર પડ� ક� તે� ુ ં શર�ર
ન�સ છે , અને એને �ુમાન હોય ક� ન�સત નમાઝ શ�
કયાર્બાદ લાગી છે , તો જો નમાઝની � ૂરત બદલ્ય વગર
શર�રને પાણીથી પાક કર� શક� તો એ �ુજબ વત�, અને
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જો નમાઝની � ૂરત બદલી જતી હોય, તો એ જ હાલતમાં
નમાઝ � ૂર� કર� , એની નમાઝ સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૮૧પ : અગર કોઈને પોતાના કપડાં
યા શર�ર િવશે શક હોય ક� પાક છે ક� ન�હ, અને તે
બારામાં તપાસ કયાર્બાદ કોઈ ન�સત ન દ� ખાતાં નમાઝ
પડ� લ્ય, અને નમાઝ પડયા બાદ ખબર પડ� ક� ન�સ
હ�,ું તો તેની નમાઝ સહ�હ છે ; પણ જો તપાસ ન કર�
હોય, તો એહતીયાતે લા�ઝમની �એ એ શખ્ નમાઝ
ફર�થી પડશે, અને જો સમય વીતી ગયો હોય તો કઝા
આપશે.
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મસઅલો ૮૧૬ : અગર કોઈ શખ્ પોતાના
કપડાં પાણીથી ધોઈ લીધા બાદ યક�ન હાિસલ કર� ક� પાક
થઈ ગયા છે ; અને એ કપડાંથી નમાઝ પડયા પછ� તેને
�ણ થાય ક� એ પાક થયાં ન હતાં, તો એની નમાઝ
સહ�હ છે .

મસઅલો ૮૧૭ : અગર કોઈ શખ્ પોતાના
શર�ર અથવા કપડાં ઉપર � ૂનનો ડાઘ �ૂએ, અને એને
ખાત્ થાય ક� એ ન�સ પ્રકાર� � ૂન નથી, �મક�
મચ્છર�ુ � ૂન સમ�, અને નમાઝ બાદ એને �ણ થાય ક�
એ ન�સ � ૂન હ�ુ,ં તો એની નમાઝ સહ�હ ગણાશે.
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મસઅલો ૮૧૮ : અગર કોઈને યક�ન હોય ક� �
� ૂન તેનાં કપડાં યા શર�ર ઉપર છે , એ એવા પ્રકાર�
ન�સ � ૂન છે ક� નમાઝમાં માફ છે , �મક� ઝખ્ યા
�મ
ં ૂ ડા�ુ ં � ૂન છે એમ સમ�, અને નમાઝ પઢ� લીધા બાદ
એને �ણ થાય ક� એ એ�ું � ૂન હ� ું � નમાઝમાં માફ
નથી, તો એની નમાઝ સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૮૧૯ : અગર કોઈ ઈન્સા � ૂલી �ય
ક� ફલાણી વસ્� ન�સ છે , અને એ ન�સ વસ્�ુન તે� ુ ં
ભી�ુ ં શર�ર ક� કપ�ું અડ�, ત્યા બાદ એ જ ફરામોશીની
હાલતમાં નમાઝ પડ�, અને નમાઝ ખત્ કયાર્ બાદ તેને
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યાદ આવે, તો એની નમાઝ સહ�હ છે .
પણ જો તે� ુ ં કપ�ું યા શર�ર ભીનાશ સાથે એ
ન�સ વસ્�ુન અડ�, �ની ન�સત િવષે એ � ૂલી ગયો
હતો, અને ત્યા બાદ તેને પાણીથી પાક કયાર્ વગર �ુસ્
કર�ને નમાઝ પડ�, તો તે� ુ ં �ુસ્ અને તેની નમાઝ બંને
બાિતલ ગણાશે, િસવાય ક� �ુસ્ કરવાથી તે� ુ ં શર�ર � ૂર�
ર�તે પાક થઈ ગ�ું હોય.
એવી જ ર�તે વ�નો કોઈ ભાગ એ ન�સ વસ્�ુન
અડ�, �ની ન�સત િવષે એ � ૂલી ગયો હતો, અને
પાણીથી પાક કયાર્ પહ�લાં એ વ� કર�ને નમાઝ પડ�, તો
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વ� અને નમાઝ બંને બાિતલ થશે, િસવાય ક� વ�
કરવાથી વ�નો એ ભાગ પણ પાક થઈ ગયો હોય.

મસઅલો ૮ર૦ : �ની પાસે એક જ કપ�ું હોય,
અને એ�ુ ં શર�ર અને કપ�ું બંને ન�સ હોય, પણ તેની
પાસે ફકત એટ�ું જ પાણી હોય ક� બેમાંથી એક જ વસ્�ુન
પાક કર� શકાય, તો એહતીયાતે લા�ઝમ છે ક� પોતાના
શર�રને પાક કર� અને ન�સ કપડાંથી નમાઝ પડ�, એના
માટ� �ઈઝ નથી ક� કપડાં ને પાક કર�ને 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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ઈખ્તીયા છે ક� ચાહ� શર�રને પાક કર� યા કપડાને પાક
કર� .

મસઅલો ૮ર૧ : � શખ્ પાસે ન�સ કપડાં
િસવાય બી�ુ ં કપ�ું ન હોય, તો એવા શખ્સ ન�સ
કપડાંથી નમાઝ પડ� લેવી જોઈએ; અને એની નમાઝ
સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૮રર : � માણસ પાસે બે કપડાં હોય;
અને એ �ણતો હોય ક� બે માંથી એક ન�સ છે ,પણ �ુ
ન�સ છે તે ચો�સપણે ન �ણતો હોય, તો અગર
નમાઝના સમયમાં �ુ�
ં ઈશ હોય તો જ�ર� છે ક� બંને
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કપડાંથી નમાઝ અદા કર� , દાખલા તર�ક� અગર એ નમાઝે
ઝોહર અને અસર પડવા માંગતો હોય તો એક કપડાંથી
નમાઝે ઝોહર ને બી�થી નમાઝે અસર પડશે, પણ જો
વખત તંગ હોય તો બેમાંથી કોઈ પણ એક કપડાંથી
નમાઝ પડ� લ્ય, અને નમાઝ સહ�હ ગણાશે.

(ર) બી� શરત
મસઅલો ૮ર૩ :

નમાઝ પડનારના કપડાં

�ુબાહ હોવા જોઈએ; અને � માણસને ખબર હોય ક�
ગસ્બ કપડાં હરામ છે , અથવા એ લાપરવાહ�ને કારણે
મસઅલાથી

અ�ણ હોય, અને �ણી-� ૂ�ને ગસ્બ
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કપડાંથી નમાઝ પડ�, તો અહવતની �એ નમાઝ બાિતલ
છે , પણ � વસ્� શરમગાહને ઢાંક� ન શકતી હોય, અથવા
એવી ગસ્બ ચીજ ક� નમાઝ પડનાર� પહ�ર� ન હોય, પણ
�ખસ્સામા રાખી � ૂક� હોય, �મક� �માલ વગેર� , અગરચે એ
�માલ અગર પહ�રતે તો શરમગાહને �પાવી શક્ત, તો
એનાથી નમાઝ બાિતલ નથી; એવી જ ર�તે અગર કોઈ
શખ્સ ગસ્બ કપ�ું ધારણ ક�ુ્ર હોય, પણ શરમગાહને
�ુબાહ કપડાંથી ઢાંક� હોય, તો નમાઝ બાિતલ નથી, પણ
આ બધાય સંજોગમાં અહવત એ છે ક� એવાં કપડાંને તકર
કર� .
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મસઅલો ૮ર૪ : � શખ્ �ણતો હોય ક� ગસ્બ
કપડાં પહ�રવાં હરામ છે , પણ એ કપડાંથી નમાઝ
પડવાનો શો �ક
ુ મ છે એ �ણતો ન હોય, અને એ
કપડાંથી નમાઝ પડ� લ્ય, તો ઉપરોકત મસઅલામાં
જણાવેલી િવગતોને અ�ુલક્ તેની નમાઝ અહવતની �એ
બાિતલ છે .

મસઅલો ૮રપ : અગર કોઈ શખ્સન ખબર ન
હોય ક� એ�ુ ં �લબાસ ગસ્બ છે , અથવા એ � ૂલી �ય;
અને એ �લબાસથી નમાઝ પડ� તો એની નમાઝ સહ�હ છે ,
પણ જો એ શખ્ પોતે એ �લબાસ ગસ્ ક�ુ્ર હોય અને એ
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િવષે � ૂલી �ય, તો અહવતની �એ એની નમાઝ બાિતલ
ગણાશે.

મસઅલો ૮ર૬ : અગર એક શખ્ �ણતો ન
હોય ક� એ�ુ ં �લબાસ ગસ્બ છે , અથવા � ૂલી ગયો હોય;
અને નમાઝ દરમ્યા એને ખબર પડ� ક� �લબાસ ગસ્બ
છે , તો અગર બી� �ુબાહ વસ્�ુથ તેની શરમગાહ �પેલી
હોય, અને તરત જ, નમાઝમાં મવાલાતને તોડયા વગર,
કપડાં ઉતાર� શકતો હોય, તો તેણે કપડાં ઉતાર� � ૂકવા
જોઈએ.
પણ તેની શરમગાહને �પાવવા માટ� બી� કોઈ
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�ુબાહ વસ્� ન હોય, અથવા ગસ્બ કપડાંને તરત જ
ઉતાર� ન

શક� , અથવા તેમ કરવા જતાં નમાઝમાં

મવાલાત � ૂટતી હોય, તો અગર એક રકાત પણ વખતની
�દર પડવા �ટલો સમય બાક� હોય તો એ નમાઝને
તોડશે, અને �ુબાહ કપડાંથી નમાઝ પડશે; અને જો
એટલો સમય બાક� ન હોય તો એના માટ� જ�ર� છે ક�
નમાઝની

હાલતમાં

જ

કપડાં

ઉતાર�

� ૂક�

અને

નગ્નવસ્થા મ નમાઝ પડવા માટ� � �ુકમ બયાન થઈ
� ૂ�ો છે એ �ુજબ અમલ કર� .

મસઅલો ૮ર૭ : અગર કોઈ શખ્ પોતાની
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�નને બચાવવા ખાતર ગસ્બ �લબાસથી નમાઝ પડ�,
અથવા એ બીક� ક� ચોર ગસ્બ �લબાસને ચોર� ન �ય, એ
�લબાસથી નમાઝ પડ� તો એની નમાઝ સહ�હ છે .

મસઅલો ૮ર૮ :

અગર ઈન્સા કોઈ એવી

રકમથી કપડાં ખર�દ� � રકમ ઉપર લા�ું પડ�� ું �ુમ્
અદા ન થ�ું હોય, તો એ ગસ્બ કપડાં સાથે નમાઝ
પડવાનો �ુકમ ધરાવે છે .

(૩) ત્ર શરત
મસઅલો ૮ર૯ :

એહતીયાતે લા�ઝમની �એ

નમાઝ પડનારનો �લબાસ એવા �ુડદાર હયવાનના કોઈ
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પણ ભાગથી બને� ું ન હો�ું જોઈએ ક� � હયવાન�ુ ં � ૂન
ઉછળ�ને નીકળ�ું હોય, બલ્ક એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક�
એવા �ુડદારના ભાગથી પણ ન હો�ું જોઈએ ક� ��ુ ં � ૂન
ઉછળ�ને નીકળ�ું નથી. �મક� સાંપ માછલી વગેર� .

મસઅલો ૮૩૦ : અગર ન�સ �ુડદારનો કોઈ
પણ ભાગ, �મક� ગોશ્ થવા ચામડ� ક� � �વંત
હયવાનના �વવાળા ભાગ તર�ક� ગણાય છે , નમાઝ
પડનાર પાસે પડ� હોય તો એથી નમાઝ�ુ ં સહ�હ હો�ું
બઈદ નથી.

મસઅલો

૮૩૧ :

અગર

હલાલ

ગોશ્

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 817

�નવરના �ુડદારનો એવો ભાગ ક� � �વવાળો ગણાતો
નથી, �મક� વાળ, ઊન વગેર� નમાઝ પડનારની સાથે
હોય, અથવા એનાથી �લબાસ બન્ય હોય અને એ
�લબાસથી નમાઝ પડ� તો નમાઝ સહ�હ છે .

(૪) ચોથી શરત
મસઅલો ૮૩ર :

� ચીજો એકલી હોય તો

શરમગાહને ન �પાવી શક� , એ ચીજો િસવાય, �મક� મો�ં
વગેર� , નમાઝ પડનારનો �લબાસ ફાડ� ખાનાર �નવરોના
કોઈ પણ ભાગથી બનેલો ન હોવો જોઈએ, બલ્ક
અહિતયાતે લા�ઝમની �એ કોઈ પણ હરામ ગોશ્
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�નવરના ભાગથી બનેલો ન હોવો જોઈએ.
એવી જ ર�તે નમાઝ પડનારના શર�ર ક� કપડાં
ઉપર એ �નવર�ુ ં પેશાબ, પાયખા�ુ,ં પરસેવો, �ૂ ધ
અથવા વાળ લાગેલાં ન હોવા જોઈએ, અલબ�, અગર
�લબાસ ઉપર એકાદ વાળ રહ� જવા પામ્ય હોય તો વાંધો
નથી. એવી જ ર�તે અગર કોઈ નમાઝ પડનાર એ
ચીજોમાંની કોઈ એકને ડબ્બામા � ૂક� અને પાસે રાખે તો
નમાઝમાં વાંધા�પ નથી.

મસઅલો ૮૩૩ : અગર હરામ ગોશ્ �નવર,
�મક� �બલાડ� વગેર� � ુ ં �ક,
ં ૂ સળે ખમ અથવા બી�ુ ં કોઈ
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પ્રવા શર�ર ઉપર ક� �લબાસ ઉપર ક� �લબાસ ઉપર
લાગે� ું હોય, તો જો ભીનાશ બાક� હોય તો નમાઝ બાિતલ
છે ; અને જો � ૂકાઈ જઈ તે� ુ ં અસલ સ્વ� બાક� ન રહ�વા
પામ્�ુ હોય તો નમાઝ સહ�હ છે .

મસઅલો ૮૩૪ : અગર કોઈ શખ્સન વાળ,
પરસેવો ક� �કં ૂ નમઝીના શર�ર ઉપર યા �લબાસ ઉપર
હોય તો કોઈ વાંધો નથી; એવી જ ર�તે મરવાર�દ, મીણ
ક� મધમાં લાગે� ું હોય તો નમાઝ �ઈઝ છે .

મસઅલો ૮૩પ : અગર કોઈને શક હોય ક�
�લબાસ હરામ ગોશ્ �નવરથી યા હલાલ ગોશ્
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�નવરથી તૈયાર કરવામાં આવે� ું છે , તો ચાહ� એ સ્વદ�શ
હોય યા આયાત કર� લો માલ હોય, તેમાં નમાઝ પઢવી
�ઈઝ છે .

મસઅલો ૮૩૬ : મોતીની છ�પ સંબધ
ં ે સા�બત
નથી ક� તે હરામ ગોશ્ �નવરનો ભાગ છે , એટલે એથી
બનેલી વસ્�ુ સાથે નમાઝ પડવી �ઈઝ છે .

મસઅલો

૮૩૭ :

�નવરોની

�ુવાળ�
ં

�વાટ�વાળા �લબાસથી અથવા �ખસકોલીની �વાટ�થી
તૈયાર કરવામાં આવેલા �લબાસથી નમાઝ પડવામાં કોઈ
વાંધો નથી, પણ એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� �ખસકોલીની
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ચામડ�થી તૈયાર થયેલા �લબાસ સાથે નમાઝ ન પડ�.

મસઅલો ૮૩૮ : અગર કોઈ શખ્સન ખબર ન
હોય, અથવા � ૂલી �ય ક� � �લબાસ સાથે એણે નમાઝ
અદા કર� છે એ �લબાસ હરામ ગોશ્તવાળ �નવરથી
બનેલો છે , તો એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� નમાઝ ફર�થી
પડ�.

(પ) પાંચમી શરત
મસઅલો ૮૩૯ : �ુ�ષો માટ� સોનાથી વણવામાં
આવેલો �લબાસ પહ�રવો હરામ છે , અને નમાઝમાં જો
પહ�ર� તો નમાઝ બાિતલ છે . પરં � ુ �ીઓ માટ� નમાઝ
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અને નમાઝ િસવાય અન્ હાલતમાં સોનાના ઉપયોગમાં
કોઈ હરજ નથી.

મસઅલો ૮૪૦ : સો�ુ ં પહ�ર�ુ,ં �મક� ગળામાં
સોનાની

સાંકળ લટકાવવી,

સોનાની

વ�ટ�

પહ�રવી,

સોનાની કાંડાવાળ� ઘ�ડયાળ અને સોનાના ચશ્મા �ુ�ષો
માટ� હરામ છે , અને એની સાથે નમાઝ પડવી નમાઝને
બાિતલ કરશે. અલબ�, ઓરતો માટ� નમાઝમાં ક� નમાઝ
િસવાયની હાલતમાં એ પહ�ર�ું �ઈઝ છે .

મસઅલો ૮૪૧ : અગર કોઈ �ુ�ષને ખબર ન
હોય, અથવા � ૂલી ગયો હોય ક� તેની વ�ટ� અથવા
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�લબાસ સોનાથી બનેલ છે . યા એ િવષે એને શક હોય,
અને એ સાથે નમાઝ પડ� તો એની નમાઝ સહ�હ છે .

(૬) છઠ્ શરત
મસઅલો ૮૪ર :
�લબાસ

ખા�લસ

ર� શમનો

નમાઝ પડનાર �ુ�ષનો
ન

હોવો

જોઈએ,

અને

એહતીયાતે �ુસ્તહબન �એ માથાને ઢાંકતી નાનકડ� ટોપી
ક� ઈ�રની નાડ� પણ ખા�લસ ર� શમની ન હોવી જોઈએ,
અને નમાઝ િસવાય અન્ હાલતમાં પણ ખા�લસ ર� શમનાં
વ�ો �ુ�ષ માટ� હરામ છે .

મસઅલો ૮૪૩ :

અગર �લબાસમાં ખા�લસ
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ર� શમ�ુ ં અસ્ત � ૂકવામાં આવે, ચાહ� � ૂરા �લબાસમાં હોય
યા થોડા પ્રમાણમ હોય, મરદ માટ� તે� ુ ં પહ�ર�ું હરામ છે ,
એ નમાઝમાં એવો �લબાસ ધારણ કર� તો બાિતલ છે .

મસઅલો ૮૪૪ : � વ� માટ� �ણ ન હોય ક�
એ ખા�લસ ર� શમ�ુ ં છે ક� બી� કોઈ વસ્�ુથ બનાવે� ું છે ,
એ વ� પહ�ર�ું �ઈઝ છે , અને એ સાથે નમાઝમાં પણ
કોઈ વાંધો નથી.

મસઅલો ૮૪પ : ખા�લસ ર� શમનો �માલ યા
એવી કોઈ વસ્� ક� � �ુ�ષના �ખસ્સામા હોય તેમાં કોઈ
વાંધો નથી; અને તે નમાઝને બાિતલ ન�હ કર� .
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મસઅલો ૮૪૬ : �ીઓ માટ� ખા�લસ ર� શમનો
�લબાસ નમઝમાં અને નમાઝ િસવાયની હાલતમાં પહ�રવો
�ઈઝ છે .

મસઅલો ૮૪૭ : મજ� ૂર�ની હાલતમાં ગસ્બ
�લબાસ, ખા�લસ ર� શમથી બનેલો �લબાસ યા સોનાથી
વણવામાં આવેલો �લબાસ પહ�રવામાં વાંધો નથી, એવી જ
ર�તે અગર શખ્ મજ� ૂર હોય ક� કપડાં પહ�ર�, અને
ઉપરોકત પ્રકાર �લબાસ િસવાય કોઈ બી�ુ ં વ� તેની
પાસે ન હોય, તો એ �લબાસ સાથે નમાઝ પડ� શકશે.

મસઅલો ૮૪૮ : અગર એક શખ્ પાસે ગસ્બ
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�લબાસ િસવાય બીજો �લબાસ મો�ૂદ ન હોય, પણ સાથે
સાથે �લબાસ પહ�રવા માટ� લાચાર ન હોય, તો નમાઝ
પડવા માટ� , નગ્નાવસ્થા મ નમાઝ પડવા માટ� � ર�ત
દશાર્વવામા આવી છે તે પ્રમા વત�.

મસઅલો ૮૪૯ : અગર ફાડ� ખાનાર �નવરની
ચામડ� વગેર�થી બનાવવામાં આવેલ �લબાસ િસવાય
બીજો �લબાસ મો�ૂદ ન હોય, અને સાથે સાથે �લબાસ
પહ�રવા માટ� લાચાર હોય તો એ જ �લબાસ સાથે નમાઝ
પડ�

શકશે,

પણ

જો

લાચાર

ન

હોય

તો

પછ�

નગ્નાવસ્થા મ નમાઝ પડવા માટ� � �ુકમ સમ�વવામાં
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આવ્ય છે તે �ુજબ અમલ કરશે.
પણ ફાડ� ખાનાર �નવર િસવાય કોઈ હરામ
ગોશ્તન ચામડ� વગેર�થી �લબાસ બનાવવામાં આવ્ય
હોય, અને એ િસવાય બીજો કોઈ �લબાસ તેની પાસે ન
હોય, તો જો એ �લબાસ પહ�રવા માટ� લાચાર ન હોય, તો
એહતીયાતે લા�ઝમ છે ક� બે વાર નમાઝ પડ�, એક વાર એ
�લબાસ પહ�ર�ને પડ� અને બી� વાર નગ્નાવસ્થામ
નમાઝની ર�ત �ુજબ પડ�.

મસઅલો ૮પ૦ : અગર �ુ�ષ પાસે ખા�લસ
ર� શમ યા સોનાથી બનેલા �લબાસ િસવાય બીજો �લબાસ
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ન હોય, અને એ �લબાસ પહ�રવા માટ� મજ� ૂર ન હોય, તો
એ નગ્નાવસ્થા મ � નમાઝની ર�ત બતાવવામાં આવી છે
એ પ્રમા અમલ કરશે.

મસઅલો ૮પ૧ :

અગર એક શખ્ પાસે

નમાઝમાં શરમગાહને ઢાંકવા માટ� કોઈ ચીજ પ્રા ન
હોય, તો વા�જબ છે ક� ભાડ�થી યા ખર�દ કર�ને એવી ચીજ
હાિસલ કર� , પરં � ુ જો એમ કરવામાં એની શ�ક્તથ િવશેષ
�ક�મત અદા કરવી પડતી હોય, યા એ�ું હોય ક� �લબાસ
માટ� પૈસા વાપરવાથી એની �સ્થિતન હાિન પહ�ચે, તો
એવા સંજોગમાં નગ્નાવસ્થામ નમાઝ પડવા માટ� � �ુકમ
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છે એ પ્રમા વતર્શ.

મસઅલો ૮પર : � શખ્ પાસે �લબાસ ન હોય,
અને કોઈ બીજો શખ્ �લબાસ ભેટ�પે યા કામચલાઉ એને
આપે, તો જો એ સ્વીકારવામા કોઈ તકલીફ ન હોય તો
સ્વીકાર લેવો જોઈએ, બલ્ક જો કામચલાઉ યા ભેટ�પે
�લબાસ માગી લેવામાં ઈઝઝતને હાિન ન હોય તો માગી
લેવો જોઈએ.

મસઅલો ૮પ૩ : � �લબાસ�ુ ં કપ�ુ,ં રં ગ યા
શીવણ એ�ું હોય ક� એ પહ�રવાથી ઈન્સાનન બેઈઝઝતી
યા મશ્કર થતી હોય, એ �લબાસ પહ�રવો હરામ છે , પણ
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અગર એવા �લબાસથી નમાઝ પડ�, અગરચે ફકત
શરમગાહને �પાવવા �ટલો ભાગ એવા પ્રકાર હોય,
એની નમાઝ સહ�હ છે .

મસઅલો ૮પ૪ :

અગર મરદ �ીના વ�ો

ધારણ કર� , અને ઓરત મરદના વ�ો ધારણ કર� , અને એ
�લબાસને શણગાર�પે અપનાવી લીએ તો એહતીયાતની
�એ એ હરામ ગણાશે, પરં � ુ એ �લબાસમાં દર� ક સંજોગમાં
નમાઝ સહ�હ છે .

મસઅલો ૮પપ : � શખ્સન � ૂતા � ૂતા નમાઝ
પડવી પડતી હોય અને અગર તેની ઓઢણી, ચાદર
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વીગેર� ફાડ� ખાનાર �નવરની ચામડ� વીગેર�થી બનેલી
હોય, અથવા ન�સ હોય, અથવા ર� શમી હોય, અથવા
એહતીયાતે લા�ઝમની �એ જો હરામ ગોશ્ �નવરની
ચામડ� વીગેર�થી બનેલી હોય, અને એ ચાદર ક� ઓઢણી
પહ�રણની �મ એના શર�રને લપેટ� લીએ, તો એમાં
નમાઝ પઢવી �એઝ નથી. પણ જો એ પહ�રણની �મ
શર�રને લપેટતી ન હોય, બલ્ક માત આવરણ તર�ક� ખ�ચે,
તો તેમાં કોઈ વાંધો નથી, અને નમાઝ બાિતલ નહ� થાય.
અને ગાદલા માટ� ઉપરોકત સંજોગ હોય તો
વાંધો નથી. િસવાય ક� ઈન્સા ગાદલાના અ�ુક �હસ્સાન
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પોતાની ચાર� કોર વ�ટાળ� લીએ, �ણે પહ�ર� લીએ, તો
પછ� ઓઢણી ક� ચાદરનો �ક
ુ મ લા�ુ પડશે.
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તે જગ્યા �માં નમાઝ પઢનાર� ંુ શર�ર અને
�લબાસ� ંુ પાક હો� ંુ જ�ર� નથી
મસઅલો ૮પ૬ : ત્ એવા સંજોગ છે ક� �માં
નમાઝ પડનાર�ુ ં શર�ર ક� �લબાસ�ુ ં પાક હો�ું જ�ર�
નથી. તેની િવગતો આગળ જતાં ર�ુ કરવામાં આવશે :
(૧) અગર પોતાના

શર�ર�ુ ં જખ્, �ુમ�ું ક�

ઘામાંથી વહ�� ું � ૂન તેના શર�ર ક� �લબાસને અડ�.
(ર) અગર તેના કપડાં ક� શર�રમાં એક �દરહમના
િવસ્તા �ટ�ું � ૂન લાગે� ું હોય; અને એ િવસ્તા
લગભગ હાથના ��ુઠાના પ્ર વેઢાં �ટલો
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ગણાય છે .
(૩) અગર મજ� ૂર હોય ક� ન�સ કપડાં યા
શર�રથી નમાઝ પડ�.
ઉપરાંત એક બીજો સંજોગ પણ છે ક� �માં અગર
નમાઝ પડનારનો �લબાસ ન�સ હોય તો નમાઝ સહ�હ
છે , અને તે સંજોગ એ છે ક� જયાર� પહ�રવાની નાની
વસ્�ુ, �મક� મો�ં, માથા ઉપર �ુક્વાન નાનકડ� ટોપી
વીગેર� ન�સ હોય. આ ચાર� ય � ૂરતોની િવગત હવે પછ�
ર�ુ થશે.

મસઅલો ૮પ૭ :

અગર નમાઝ પડનારના
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શર�ર ક� �લબાસ ઉપર � � ૂન લાગે� ું હોય, એ જખ્, ઘા
ક� �ુમડાં વીગેર� � ુ ં � ૂન હોય, તો જયાં �ુધી એ જખ્,
�ુમ�ું ક� ઘા ��ઈ ન ગ�ું હોય ત્યા �ુધી એ � ૂન સાથે
નમાઝ પડ� શક� છે . એવી જ ર�તે અગર એ � ૂન સાથે પ�
વીગેર� બહાર આવે, અથવા દવા વીગેર� � જખ્, �ુમડાં
વીગેર� ઉપર હોય અને ન�સ થઈ હોય, એ સાથે પણ
નમાઝ પડ� શકશે.

મસઅલો ૮પ૮ : � � ૂન સાધારણ જખ્ ક�
કાપને કારણે હોય, એવા મા�ુલી જખ્ ક� કાપ � તરત જ
��ઈ જતાં હોય, અને પાક પણ કર� શકાતા હોય, તો એ
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� ૂન અગર નમાઝ પડનારના શર�ર ક� કપડાં ઉપર
લાગે� ું હોય તો નમાઝ બાિતલ છે .

મસઅલો ૮પ૯ : અગર શર�ર ક� કપડાં અને
જખ્ વચ્ચ �તર હોય, અને એ જખ્મન પ્રવા ક� બી�
ભીનાશથી ન�સ થાય, તો એ ન�સ શર�ર ક� કપડાંમાં
નમાઝ �ઈઝ નથી. પણ જખ્મન અતરાફ, શર�ર ક�
�લબાસના ભાગો, � સામાન્ ર�તે જખ્મમાંથ નીકળતા
પ્રવા વીગેર�થી ન�સ થઈ �ય છે , તે સાથે નમાઝ
પડવામાં વાંધો નથી.

મસઅલો ૮૬૦ : � હરસના �ુમડાં બહાર ન
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આવ્ય હોય, અથવા � �ુમડાંઓ મ�ઢા યા નાકના
�દરના �હસ્સામા હોય છે , તેમાંથી ઝર� ું � ૂન જો શર�ર ક�
કપડાંને અડ� તો એથી નમાઝ પડ� શકાય છે અને �
હરસના �ુમડાં બહાર આવી ગયા હોય તેમાંથી ઝરતાં
� ૂન સાથે કોઈ પણ ઈશ્કા િવના નમાઝ પઢવી �ઈઝ
છે .

મસઅલો ૮૬૧ : અગર કોઈ શખ્સન શર�ર
ઉપર જખ્ હોય, અને એ પોતાના શર�ર ક� કપડાં ઉપર
દ�રહમના િવસ્તારથ વ�ુ � ૂન �ુએ, પણ ન�� ન કર�
શક� ક� એ � ૂન જખ્મ�ુ છે યા બી� જગ્યાએથ લાગ્�ુ છે ,
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તો એહતીયાતે વા�બીની �એ એથી નમાઝ ન પડ�.

મસઅલો ૮૬ર : અગર ઈન્સાનન શર�ર ઉપર
અનેક જખ્મ હોય, પણ એક બી�થી એટલા ન�ક હોય
ક� એ સૌનો �ુમાર એક જ જખ્ તર�ક� થતો હોય, તો
જયાં �ુધી એ સવ� જખ્મ ��ઈ ન �ય, ત્યા �ુધી
તેમાંથી નીકળતાં � ૂન સાથે નમાઝ પડ� શકશે.
પણ જો એ જખ્મ વચ્ચ ફાસલો હોય, અને દર� ક
જખ્ �ુ�ું તર� આવ� ું હોય, તો � જખ્ ��ઈ �ય,
તેના � ૂનથી કપડાં ક� શર�રનો ભાગ ન�સ થયો હોય
તેને નમાઝ પહ�લાં પાણીથી પાક કર� લે� ું જોઈએ.
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મસઅલો ૮૬૩ : અગર સોયની નોક બરાબર
પણ જો હયઝ�ુ ં � ૂન શર�ર ક� કપડાં ઉપર હોય તો એથી
નમાઝ બાિતલ ગણાશે, અને અહવતની �એ એ જ �ક
ુ મ
િનફાસ અને ઈસ્તેહાઝાન � ૂન માટ� છે , તેમજ ન��ુલ
અયન �મક� �ુ�ર�ુ ં � ૂન, �ુડદાર�ુ ં � ૂન, અને હરામ
ગોશ્તવાળ �નવરના � ૂન માટ� પણ છે .
પરં � ુ ઈન્સાનન શર�ર�ુ ં � ૂન અથવા હલાલ
ગોશ્તવાળ �નવર�ુ ં � ૂન, અગરચે શર�ર ક� �લબાસ
ઉપર ઠ�કઠ�કાણે લાગે� ું હોય, પણ �ુલ મળ�ને દ�રહમના
િવસ્તારથ ઓ�ં હોય તો નમાઝ પઢવામાં વાંધો નથી.
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મસઅલો ૮૬૪ : � �લબાસમાં અસ્ત �ુક્વામા
આવ્�ુ ન હોય, તેના ઉપર જો � ૂન પડ� અને એ �લબાસના
પાછળના �હસ્સ �ુધી પહ�ચે તો એ એક જ � ૂન ગણાશે.
પણ

જો

�લબાસનો

પાછળનો

�હસ્સ

બી�

� ૂનના

સમાંગમમાં આવ્ય હોય, તો એ �ુ�ું ગણાશે.
એવા સંજોગમાં ઉપર તેમજ નીચલા �હસ્સામા
લાગે� ું � ૂન �ુલ મળ�ને દ�રહમના િવસ્તારથ ઓ�ં હોય,
તો એથી નમાઝ સહ�હ છે અને જો વધાર� હોય તો નમાઝ
બાિતલ છે .

મસઅલો ૮૬પ : � �લબાસમાં અસ્ત �ુક્વામા
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આવ્�ુ હોય, એના ઉપર � ૂન પડ� અને અસ્ત �ુધી
પહ�ચે, અથવા અસ્ત ઉપર � ૂન પડ� અને �લબાસના
ઉપલા �હસ્સ �ુધી પહ�ચે, તો એ બે અલગ � ૂન ગણાશે.
િસવાય ક� અસ્ત �લબાસ સાથે એવી ર�તે જોડાયે� ું હોય
ક� સામાન્ ર�તે એ � ૂન એક જ ગણાય. (પણ જો એક ન
ગણાય તેવા) સંજોગમાં અગર અસ્ત અને �લબાસ ઉપર
લાગે� ું � ૂન �ુલ મળ�ને દ�રહમથી ઓ�ં હોય તો નમાઝ
સહ� છે , અને જો વધાર� હોય તો નમાઝ બાિતલ છે .

મસઅલો ૮૬૬ : અગર શર�ર ક� �લબાસ ઉપર
લાગે� ું � ૂન દ�રહમના િવસ્તારથ ઓ�ં હોય, પણ એના
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ઉપર એવી ભીનાશ ક� એ�ું પ્રવા લાગે ક� �ને કારણે
આ�ુ બા�ુના �હસ્સ �ુધી ફ�લાય �ય, તો એથી નમાઝ
પડવી નમાઝને બાિતલ કરશે, અગરચે � ૂન અને એ
ભીનાશ �ુલ મળ�ને દ�રહમના િવસ્તારથ ઓ�ં હોય. પણ
જો એ ભીનાશ માત � ૂન ઉપર પડ�, અને અતરાફના
�હસ્સામા ન ફ�લાય, તો એથી નમાઝ પડવામાં વાંધો નથી.

મસઅલો ૮૬૭ : અગર શર�ર ક� �લબાસ ઉપર
� ૂન ન હોય, પણ કોઈ ભીનાશ સાથે સમાંગમમાં આવી
� ૂનથી ન�સ થાય, તો ન�સ થયેલી જગ્ય અગરચે
દ�રહમથી ઓછ� હોય તો પણ એથી નમાઝ નહ� પડ�
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શકાય.

મસઅલો ૮૬૮ : અગર શર�ર ક� �લબાસ ઉપર
લાગે� ું � ૂન દ�રહમના િવસ્તારથ ઓ�ં હોય, અને બી�
ન�સત, �મક� , પેશાબ�ુ ં ટ��ુ,ં એ � ૂન ઉપર પડ�, તો
અગર એ શર�ર ક� �લબાસ �ુધી પહ�ચી �ય, તો તેમાં
નમાઝ પડવી �ઈઝ નથી. બલ્ક જો શર�ર ક� �લબાસ
�ુધી ન પહ�ચે, તો પણ એહતીયાતે લા�ઝમની �એ તેમાં
નમાઝ પડવી સહ�હ નથી.

મસઅલો

૮૬૯ :

�

નાનકડાં

�લબાસથી

શરમગાહ ઢાંક� શકાતા નથી, �મક� મો�ં, માથાની
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નાનકડ� ટોપી તે અગર ન�સ હોય, તો એથી નમાઝ
પડ� શકાય છે , પણ એહતીયાતે લા�ઝમની �એ એ
વસ્�ુ ન�સ �ુડદાર ક� ન��ુલ અયન �નવરના કોઈ
ભાગથી બનેલી ન હોવી જોઈએ.
એવી જ ર�તે ન�સ વ�ટ� સાથે નમાઝ પડવામાં
વાંધો નથી.

મસઅલો ૮૭૦ : નમાઝ પડનાર અગર ન�સ
વસ્�, �મક� �માલ, ચાવી, ચા�ુ વી. પાસે રાખે તો વાંધો
નથી. એવી જ ર�તે ન�સ �લબાસ સાથે હોય (પહ�ય� ન
હોય) તો નમાઝને કોઈ �ુકસાન નહ� પહ�ચે.
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મસઅલો ૮૭૧ : અગર કોઈ શખ્ �ણતો હોય
ક� � � ૂન તેના શર�ર ક� �લબાસ ઉપર લાગે� ું છે , તે
દ�રહમથી ઓ�ં છે , પણ એને માત �ુમાન હોય ક� એ � ૂન
એ પ્રકાર� છે ક� � નમાઝમાં માફ નથી, તો એ � ૂન સાથે
નમાઝ પડ� શક� છે , અને તેને પાક કર�ું જ�ર� નથી.

મસઅલો ૮૭ર : અગર દ�રહમના િવસ્તારથ
ઓ�ં શર�ર ક� �લબાસ ઉપર હોય, પણ નમાઝ પડનારને
�ણ ન હોય ક� એ એવા પ્રકાર� � ૂન છે � નમાઝમાં
માફ નથી; નમાઝ પડ� લીધા બાદ જો �ણ થાય ક� એ
� ૂન માફ નથી, તો ફર�થી નમાઝ પડ�ું જ�ર� નથી.
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એવી જ ર�તે જયાર� એણે માની લી�ું હોય ક� � ૂન
દ�રહમથી ઓ�ં છે , અને નમાઝ બાદ ખબર પડ� ક� એ
� ૂન દ�રહમના િવસ્તા �ટ�ું યા એથી િવશેષ છે , ફર�
વાર નમાઝ પડવાની જ�રત નથી.

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 847

ુ �લબાસની �સુ ્તહબા
નમાઝ પઢનારના અ�ક
મસઅલો ૮૭૩ : અ�ુક �લબાસ નમાઝ પડનાર
માટ� �ુસ્તહ છે :
(૧) અમામો પહ�રવો (પાઘડ�), અને એનો એક
છે ડો ગળા નીચે રાખવો. (ર) અબા પહ�રવી. (૩)
સફ�દ વ�ો પહ�રવા. (૪) સ્વચ કપડાં પહ�રવા.
(પ) �ુશ્� લગાડવી. (૬) અક�કવાળ� વ�ટ�
પહ�રવી.
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� �લબાસ નમાઝ પઢનાર માટ� મક�હ છે
મસઅલો ૮૭૪ :
(૧) કાળાં વ�ો પહ�રવાં. (ર) ગંદા કપડાં પહ�રવાં.
(૩) તંગ, કસકસતા વ�ો પહ�રવા. (૪) શરાબીના
કપડાં પહ�રવા. (પ) એવા શખ્સન કપડા પહ�રવા
ક� � ન�સત બારામાં પરહ�જ ન કરતો હોય. (૬)
� કપડાં ઉપર ચહ�રો �ચતરવામાં આવ્ય હોય.
(૭) નમાઝની હાલતમાં �લબાસના બટન વીગેર�
�ુલ્લા

રાખવા.

(૮)

નકશીવાળ� વ�ટ� પહ�રવી.

પ્રિત

ક�

ચહ�રાની
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નમાઝ પડવાની જગ્ય
નમાઝની જગ્ય માટ� સાત શરતો છે :

(પહ�લી શરત) જગ્ય �ુબાહ હોવી જોઈએ.
મસઅલો ૮૭પ :

અગર કોઈ શખ્ ગસ્બ

િમલકતમાં નમાઝ પડ�, ચાહ� એ િમલકત ગાલીચા ક�
તખ્ વીગેર� �પે હોય. એહતીયાતે લા�ઝમની �એ નમાઝ
બાિતલ ગણાશે. પણ ગસ્બ છત ક� ખયમા નીચે નમાઝ
પડવામાં વાંધો નથી.

મસઅલો ૮૭૬ :

એવી િમલકતમાં નમાઝ

પડવી ક� �ના નફા ઉપર બી� કોઈના હક હોય, તો �નો

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 850

હક એના ફાયદા ક� ઉપયોગ ઉપર હોય તેની ર� વગર
જો ત્યા નમાઝ પડ� તો એ ગસ્બ જગ્યા ઉપ નમાઝ
પડવા સમાન છે . દાખલા તર�ક� મકાન મા�લક યા બીજો
શખ્ ભા�ુતની ર� વગર ભાડ� આપેલી જગ્યા નમાઝ
પડ� તો અહવતની �એ નમાઝ બાિતલ છે , અને મરનાર�
વસીયત કર� હોય ક� તેના માલનો ત્રી ભાગ િન�ુકત
કાયર માટ� વાપરવામાં આવે, તો જયાં �ુધી એ ત્રી ભાગ
અલગ ન કરવામાં આવે, તેની િમલકતમાં નમાઝ નહ�
પડ� શકાય.

મસઅલો ૮૭૭ : અગર કોઈ શખ્ મ�સ્જદમા
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એક જગ્યા બેઠો હોય, અને બીજો આવીને તેને ખસેડ�
તેની જગ્ય ઉપર કબ્જ લીએ અને ત્યા નમાઝ પડ� તો
સહ�હ છે , પણ �ુનહ
ે ગાર થયો ગણાશે.

મસઅલો ૮૭૮ : અગર કોઈ શખ્સન �ણ ન
હોય ક� ફલાણી જગ્ય ગસ્બ છે , અથવા એના ગસ્બ હોવા
િવષે � ૂલી ગયો હોય, અને ત્યા નમાઝ પડ� લીધા બાદ
તેને �ણ થાય અથવા યાદ આવે, તો એની નમાઝ સહ�હ
છે . પણ જો એ જગ્ય એણે પોતે ગસ્ કર� હોય, અને
પછ� � ૂલી જઈ ત્યા નમાઝ પડ�, તો અહવતની �એ એની
નમાઝ બાિતલ છે .
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મસઅલો ૮૭૯ : અગર કોઈ શખ્સન �ણ હોય
ક� ફલાણી જગ્ય ગસ્બ છે ,અને એ પણ �ણતો હોય ક�
એનો ઉપયોગ �ઈઝ નથી, પણ એ ખબર ન હોય ક�
એવી જગ્યા નમાઝ ન પડ� શકાય, અને નમાઝ પડ� તો
અહવતની �એ તેની નમાઝ બાિતલ છે .

મસઅલો ૮૮૦ :

અગર કોઈ શખ્ વા�જબ

નમાઝ સવાર� ઉપર અદા કરવા મજ� ૂર હોય, અને
સવાર� માટ� � ુ ં �નવર, યા તેની �ન યા નાળ ગસ્બ
હોય, તો નમાઝ બાિતલ છે . અને એ જ �ુકમ સવાર�ની
હાલતમાં �ુસ્તહ નમાઝ પડવાનો છે .
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મસઅલો ૮૮૧ : અગર કોઈ શખ્ િમલકતમાં
બી�નો ભાગીદાર હોય, પણ તેનો ભાગ �ુદો િન�ુકત ન
હોય, તો તેના ભાગીદારની ર� િવના એ િમલકતનો
ઉપયોગ કર� નમાઝ નહ� પડ� શક�.

મસઅલો ૮૮ર : અગર � રકમ ઉપર �ુમ્
અદા ન ક�ુ્ર હોય, એ જ રકમની િમલકત ખર�દવામાં
આવે તો એ િમલકતનો ઉપયોગ હરામ છે , અને તેમાં
નમાઝ પડવી �ઈઝ નથી.

મસઅલો ૮૮૩ : અગર માલીક� મોઢાંથી ર�
આપી હોય, પણ ઈન્સા �ણતો હોય ક� મા�લક દ�લથી
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રા� નથી, તો એ િમલકતમાં નમાઝ પડવી �ઈઝ નથી.
એથી ઉલ�ું અગર મા�લક મોઢ�થી ર� ન આપે, પણ
ઈન્સાનન ખાત્ હોય ક� એ દ�લથી રા� છે , તો ત્યા
નમાઝ પડવી �ઈઝ છે .

મસઅલો ૮૮૪ : � મય્ય ઉપર ઝકાત યા
બી� હ�ો�ુ ં લે� ું બાક� રહ� ગ�ું હોય, તેની િમલકતમાં
એવી

�તનો

ઉપયોગ

ક�

�

હકકોની

અદાયગીમાં

�તરાય�પ ન હોય, �મક� નમાઝ પડવી, વાર�સોની
ર�થી �ઈઝ છે . એવી જ ર�તે જો એ બાક� રહ�લા
હ�ોની અદાયગી કર� અથવા તેની �મીનગીર� લઈ
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લીએ તો તેનો ઉપયોગ �ઈઝ છે .

મસઅલો ૮૮પ : � મય્ય ઉપર લોકો�ુ ં કઝર
હોય, તેની િમલકતનો ઉપયોગ કરવાનો �ક
ુ મ એ જ છે �
ઝકાત અને એવી �તના હ�ોના કઝર માટ� છે .

મસઅલો ૮૮૬ : અગર મય્ય ઉપર કઝર ન
હોય, પણ એના વાર�સોમાં અ�ુક સગીર વયના ક�
દ�વાના ક� લાપતા હોય, તો તેની િમલકતનો ઉપયોગ
એમના વલીની ર� વગર હરામ છે , અને તેમાં નમાઝ
પડવી �ઈઝ નથી.

મસઅલો ૮૮૭ :

પારક� િમલકતમાં નમાઝ

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 856

પઢવી માત એ જ સંજોગમાં �ઈઝ છે ક� જયાર� માલીક�
ચોખ્ખ ર�તે ર�મંદ� દશાર્વ હોય, અથવા એવી વાત
કર� હોય ક� �થી એમ સમ�ય ક� તેની િમલકતમાં નમાઝ
પડવા માટ� એને કોઈ વાંધો નથી. �મક� અગર એ કોઈને
એની િમલકતમાં રોકાવા, �ુવા વીગેર�ની ર� આપે, ક�
�થી એમ સમ�ય ક� રોકાણ દરમ્યા નમાઝ પડવાની
ર� આપી છે . અથવા બી� કોઈ ર�તે મા�લકની ર�મંદ�
બારામાં ઈત્મેના હાંિસલ થાય.

મસઅલો ૮૮૮ :

જયાં િવશાળ જમીન પડ�

હોય, તેના ઉપર નમાઝ પડવી �ઈઝ છે , અગરચે એ
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િવશાળ જમીનનો મા�લક સગીર વયનો ક� દ�વાનો હોય,
અથવા મા�લક ત્યા નમાઝ પડવા માટ� ર�મંદ ન હોય.
એવી જ ર�તે � જમીન ઉપર �દવાલ વીગેર�
બાંધલ
ે ન હોય, તેના ઉપર મા�લકની ર� લીધા વગર
નમાઝ પડ� શકાય છે , પણ આ સંજોગમાં જો મા�લક
સગીર વયનો ક� ગાંડો હોય, અથવા એવો �ુમાન હોય ક�
મા�લક ર�મંદ નહ� હોય, તો એહતીયાતે લા�ઝમની �એ
તે જમીન ઉપર નમાઝ ન પડવી જોઈએ.

(ર) બી� શરત
મસઅલો ૮૮૯ : વા�જબ નમાઝ પડવા માટ�
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જ�ર� છે ક� નમાઝની જગ્ય અ�સ્થ ન હોય, અને તેમાં
એવી હલચલ ક� હરક્ ન હોય ક� �ને કારણે નમાઝ
પડનાર સામાન્ ર�તે કયામ, ��ૂઅ ક� �ુ�ુદ અદા ન કર�
શક�. બલ્ક એહતીયાતે લા�ઝમની �એ એવી જગ્યા હોય
ક� � એના શર�રને �સ્થ રહ�વાથી રોક�.
અગર વખતની તંગીને કારણે ઈન્સા મજ� ૂર
થાય

ક�

એવી

જગ્યા

નમાઝ

પડ�,

�મક�

અ�ુક

ગાડ�ઓમાં, વહાણ ક� સ્ટ�મરમા અથવા ટ્ર�નમ અ�સ્થર
(હાલતમાં) નમાઝ પડવી પડ�, તો બની શક� તેટલી હદ�
�સ્થરત અને �કબ્લાન �ળવે, અને જયાર�

સવાર�
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�કબ્લાન દ�શાથી હટ� �ય ત્યાર પોતે �કબ્લ તરફ મો�ુ ં
રાખે.

મસઅલો ૮૯૦ : ઉપરોકત વાહનોમાં અને અન્
વાહનોમાં જયાર� ક� એ �સ્થ હોય, નમાઝ પડવામાં કોઈ
વાંધો નથી. એવી ર�તે જયાર� એ ગિતમાન થાય અને એ
ગિતને કારણે એટ�ું હલનચલન ન થાય ક� શર�ર �સ્થ
ન રહ� શક�, તો વાંધો નથી.

મસઅલો ૮૯૧ : ઘ� ક� જવ વીગેર�ના ઢગલા
ઉપર નમાઝ પડવી, જયાર� ક� ઈન્સા �સ્થ ઉભો ન રહ�
શક�, નમાઝને બાિતલ કરશે.
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(૩) ત્ર શરત
એવી જગ્યા નમાઝ પડવી જોઈએ ક� જયાં
ઈન્સા આશા રાખી શક� ક� નમાઝ � ૂર� ર�તે અદા કર�
શકશે. � જગ્યા સખત પવન �ંકાતો હોય, અથવા
વરસાદ પડ� રહ્ હોય, અથવા લોકોની સખત ભીડ હોય,
અને એને ઈત્મેના હોય ક� એ જગ્યા નમાઝ � ૂર� નહ�
પડ� શક�, તો એની નમાઝ સહ�હ નથી, અગરચે બનવા
કાળ એ નમાઝ � ૂર� કર� લીએ.

મસઅલો ૮૯ર : � જગ્યા રોકા�ું હરામ છે ,
�મક� એવી જગ્યા ક� જયાં છત પડ� જવાની તૈયાર�માં
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હોય, ત્યા કોઈ નમાઝ પડ� તો સહ�હ છે , પણ �ુનહ
ે ગાર
થયો ગણાશે.

મસઅલો ૮૯૩ : અગર કોઈ શખ્ એવી જગ્ય
ઉપર નમાઝ પડ�, જયાં ઉઠ�ુ,ં બેસ�ું �ઈઝ નથી, �મક� ,
એવી જગ્ય ઉપર ક� જયાં અલ્લાહ�ુ નામ લખે� ું હોય, તો
જો �ુરબતન એલલ્લાહન િનય્યતથ િવ�દ કાયર સા�બત
થાય ( �મક� બે�ુરમતીનો ઈરાદો હોય વી.) તો નમાઝ
સહ�હ નથી.

(૪) ચોથી શરત
નમાઝ પડવા માટ� ની જગ્યામા શરત છે ક� અગર
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એ જગ્યા છત હોય, તો એટલી નીચી ન હોવી જોઈએ ક�
નમાઝ પડનાર સીધો ઉભો ન રહ� શક� અને એવી જ ર�તે
એ જગ્ય એટલી નાની ક� સાંકડ� ન હોવી જોઈએ ક� ત્યા
��ૂઅ અને સજદા બ�વવા માટ� � ૂર� જગ્ય ન હોય.

મસઅલો ૮૯૪ : લાચાર�ના સંજોગમાં અગર
ઈન્સાનન એવી જગ્યા નમાઝ પડવી પડ� ક� જયાં સરખી
ર�તે સીધો ઉભો ન રહ� શક�, તો લા�ઝમ છે ક� બેઠા બેઠા
નમાઝ પડ� અને જો સાંકડને કારણે સરખી ર�તે ��ૂઅ ક�
સીજદો અદા ન કર� શક�, તો માથાથી ઈશારો કર� .

મસઅલો

૮૯પ :

હઝરત

ર�ુલે

�ુદા
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સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ
અતહાર અલય્હ��ુસ્સલામની �ુબા

તેમજ અઈમ્મ
કબરોની આગળ

બે�ુરમતીના ઈરાદ� નમાઝ પડવી સહ�હ નથી, પણ જો
બે�ર
ુ મતીનો ઈરાદો ન હોય તો વાંધો નથી.

(પ) પાંચમી શરત
અગર નમાઝ પડવાની જગ્ય ન�સ હોય, તો એ
જગ્ય એવી ભીની ન હોવી જોઈએ ક� તેની ભીનાશ નમાઝ
પડનારના શર�ર ક� �લબાસને અડ�.
પણ � જગ્યા સજદા માટ� પેશાની રાખવામાં
આવે છે , તે અગર ન�સ હોય, તો નમાઝ બાિતલ છે ,
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ચાહ� એ જગ્ય � ૂક� ક�મ ન હોય.
એહતીયાતે �ુસ્તહબન �એ નમાઝની જગ્ય
તદ્ પાક હોવી જોઈએ.

(૬) છઠ્ શરત
એહતીયાતે લા�ઝમ છે ક� નમાઝ પડતી વેળા �ી
�ુ�ષથી પાછળ ઉભી રહ�. કમમાં કમ એટલા �તર� પાછળ
ઉભી રહ� ક� સજદામાં તે� ુ ં મા�ું મરદના ગોઠણની
હરોળમાં આવે.

મસઅલો ૮૯૬ : અગર �ી �ુ�ષની હરોળમાં
યા એનાથી આગળ ઊભી રહ�, અને બંને એક� સાથે

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 865

નમાઝ શ� કર� , તો બંનએ
ે નમાઝ ફર�થી પડવી જોઈએ
અને એ જ �ક
ુ મ એવા સંજોગમાં છે જયાર� બેમાંથી એક�
નમાઝ વહ�લી શ� કર� હોય.

મસઅલો ૮૯૭ : અગર એક જ હરોળમાં નમાઝ
માટ� �ુ�ષ અને �ી ઉભા હોય, અથવા �ી આગળ ઉભી
હોય, પણ એમના વચ્ચ નમાઝ વેળા કોઈ �દવાલ ક�
પડદો હોય, યા એવી વસ્� હોય ક� �ને કારણે એકબી�ને
ન જોઈ શક�, અથવા બે વચ્ દસ હાથ �ટલો ફાંસલો
હોય, તો બંનન
ે ી નમાઝ સહ�હ છે .

(૭) સાતમી શરત
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નમાઝમાં સજદાની જગ્ય ગોઠણ અને બંને
પગના ��ુઠાથી ચાર બંધ �ગળ�ઓથી વ�ુ �ચી ક�
નીચી ન હોવી જોઈએ. આની િવગતો આગળ જતાં
સજદાના પ્રકરણમ આવશે.

મસઅલો ૮૯૮ : જયાં નામેહરમ �ુ�ષ ક� �ી
હોય, અને �ુનાહમાં પડવાની શ�તા દ� ખાતી હોય, ત્યા
હાજર� આપવી હરામ છે , અને એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક�
એવી જગ્યા નમાઝ ન પડ�.

મસઅલો ૮૯૯ : � જગ્યા સંગીતના સાધનો
ક� વાજ�ત્ વગાડવામાં આવતા હોય, તે જગ્યા નમાઝ
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બાિતલ નહ� થાય; અગરચે એ�ુ ં સાંભળ�ું ક� વગાડ�ું
હરામ છે .

મસઅલો ૯૦૦ :

એહતીયાતે વા�જબ છે ક�

ઈન્સા ઈખ્તીયારન હાલતમાં વા�જબ નમાઝ ખાનએ
કઅબાની �દર અથવા તેની છત ઉપર ન પડ�,
મજ� ૂર�ની હાલતમાં પડવી પડ� તો વાંધો નથી.

મસઅલો ૯૦૧ : ખાનએ કઅબામાં અથવા તેની
છત ઉપર �ુ�એતનમાઝ પડવામાં કોઈ વાંધો નથી, બલ્ક�
�ુસ્તહ છે ક� કઅબાની �દર દર� ક �કનની સામે બે
રકાત નમાઝ પડ�.
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તે જગ્યા જયાં નમાઝ પઢવી �સુ ્તહ છે
મસઅલો ૯૦ર : શર�અતમાં નમાઝ પડવા માટ�
ખાસ તાક�દ છે ક� મ�સ્જદમા બ�વી લાવવામાં આવે,
અને સૌથી શ્રે જગ્ય મ�સ્જ�ુલ હરામ છે . ત્યારપછ
મસ્�દ નબવીનો મરતબો છે . તે બાદ મસ્�દ �ુફા, અને
ુ �ુકદ્દસ મરતબો આવે છે . એ
ત્ય બાદ મસ્�દ બય�લ
ચાર જગ્યા બાદ શહ�રની �મેઅ મસ્�દ, તે પછ�
મોહલ્લાન મ�સ્જ અને તે પછ� બ�રની મ�સ્જદન
મરતબો છે .

મસઅલો ૯૦૩ : ઓરતો માટ� બેહતર છે ક�
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એવી જગ્યા નમાઝ પડ� ક� �યાં બી� જગ્યા કરતા
વધાર� �ુનાસીબ ર�તે નામહરમોથી અલાયદા સગવડ
હોય, ચાહ� એ જગ્ય ઘરમાં હોય, મ�સ્જદમા હોય ક� કોઈ
અન્ સ્થળ હોય.

મસઅલો ૯૦૪ :

ઈમામો અલય્હ��ુસ્સલામ

હરમમાં નમાઝ અદા કરવી �ુસ્તહ છે , બલ્ક આમ
મસ્�દ કરતા બેહતર છે . �રવાયતમાં છે ક� હઝરત
અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ

પાક હરમમાં

નમાઝનો સવાબ બે લાખ નમાઝ સમાન છે .

મસઅલો ૯૦પ : મ�સ્જદમા હર હંમશ
ે જ�ુ,ં અને
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ખાસ કર� એવી મ�સ્જદમા ક� જયાં નમાઝીઓ ન જતાં
હોય, જ�ું �ુસ્તહ છે , અને � શખ્ મ�સ્જદન પાડોશમાં
રહ�તો હોય, તેના માટ� મ�સ્જ િસવાય અન્ સ્થળ નમાઝ
પડવી મક�હ છે .

મસઅલો ૯૦૬ : � શખ્ મ�સ્જદમા હાજર� ન
આપતો હોય, તેની સાથે બેસીને ન જમ�ુ,ં તેની સલાહ ન
લેવી, તેના પાડોશમાં ન રહ�� ું અને તેની સાથે શાદ�નો
વ્હ�વા ન રાખવો �ુસ્તહ છે .
જયાં નમાઝ પઢવી મક�હ છે .

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 871

�યાં નમાઝ પઢવી મક�હ છે
મસઅલો ૯૦૭ :
� જગ્યા નમાઝ પઢવી મક�હ છે , તેમાંની
અ�ુક નીચે જણાવ્ય �ુજબ છે :
(૧) હમામમાં. (ર) નમક�ન જમીન ઉપર. (૩)
કોઈ ઈન્સાનન સામે. (૪) �ુલ્લ દરવા�ની સામે. (પ)
રસ્ત ઉપર ક� શેર�, ગલીમાં નમાઝ પડવી, જો લોકોની
અવરજવરમાં �તરાય ન હોય. અગર �તરાય�પ થાય
તો તેમ કર�ું હરામ છે . (૬) આગ યા �દવા સામે. (૭)
રસોડામાં, અને દર� ક એવી જગ્યા જયાં આગની ભઠ્
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હોય. (૮) �ુવા સામે, અને દર� ક એવા ખાડા સામે ક� જયાં
લોકો પેશાબ કરતા હોય. (૯) કોઈ પણ �નવરના ફોટાં ક�
� ૂતળાં સામે; િસવાય ક� તેને ચાદર ક� પડદાથી ઢાંકવામાં
ુ ની હાલતમાં મો�ૂદ
આવે. (૧૦) � ઓરડામાં કોઈ �ુ�બ
હોય. (૧૧) � ઓરડામાં ફોટાઓ હોય, અગરચે નમાઝીની
સામેની �દશામાં ન હોય. (૧ર) કબરની સામે. (૧૩)
કબરની

ઉપર.

(૧૪)

બે

કબરોની

વચ્ચ.

(૧પ)

કબ્રસ્તા.ન

મસઅલો ૯૦૮ :

અગર કોઈ શખ્ એવી

જગ્યા નમાઝ પડ� રહ્ હોય, જયાં લોકોની અવરજવર
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થઈ રહ� હોય, અથવા કોઈ એની સામે �બ� બે�ું હોય, તો
�ુસ્તહ છે ક� પોતાની આગળ કોઈ એવી વસ્� રાખી �ુક�,
�મક� , લાકડ� અથવા દોર�, રસ્સ રાખે, તો કાફ� ગણાશે.
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મ�સ્જદન એહકામ
મસઅલો ૯૦૯ : મ�સ્જદન જમીન, છત, છાપ�
�દવાલની �દરનો �હસ્સ, વીગેર� ને ન�સ કર�ું હરામ છે .
અને �ને �ણ થાય ક� એ ન�સ થઈ છે , એના માટ�
જ�ર� છે ક� તરત જ એ ન�સત �ૂ ર કર� . એહતીયાતે
�ુસ્તહ છે ક� મ�સ્જદન �દવાલના બહારના ભાગને પણ
ન�સ ન કરવામાં આવે, પણ જો એ ન�સ થઈ �ય તો
ન�સતને

બરતરફ

કરવી

લા�ઝમ

નથી.

અલબ�,

મ�સ્જદન બહારના ભાગને બે�ુરમતીના ઈરાદાથી ન�સ
કરવો હરામ છે , અને એ બે�ુરમતી �ૂ ર થઈ �ય એટલી
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હદ� બહારના ભાગને પાક કરવો લા�ઝમ છે .

મસઅલો ૯૧૦ : અગર કોઈ શખ્ મ�સ્જદન
પાક ન કર� શકતો હોય, અથવા તે માટ� જ�ર� મદદ ન
મેળવી શકતો હોય, તો તેના ઉપર મ�સ્જદન 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 .

મસઅલો ૯૧૧ : અગર મ�સ્જદન કોઈ પણ
જગ્ય ન�સ થાય, અને એ જગ્યાન ખોદવા ક� તોડવા
િસવાય તહારત કરવી �ુમ્ક� ન હોય, તો એ જગ્ય ખોદ�
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ક� તોડ� શકાય છે . પણ એ ખોદ�ું ક� તોડ�ું ફકત એવા
સંજોગમાં �ઈઝ છે ક� ઓછામાં ઓછા િવસ્તારમા હોય,
અને જો વધાર� ખોદવા ક� તોડવાની જ�રત જણાય તો
એવા સંજોગમાં હો�ું જોઈએ ક� તેમ કરવાથી મ�સ્જદન
બે�ુરમતી બરતરફ થાય. નહ�તર મ�સ્જદન ખોદવા ક�
તોડવામાં ઈશ્કા છે . જયાં ખોદકામ ક� તોડવામાં આવ્�ુ
હોય તેને ફર� વાર તઅમીર કર�ું વા�જબ નથી, પણ જો
�ટ �વી કોઈ વસ્� ન�સ થઈ હોય, તો શ� સંજોગમાં
તેને પાક કયાર્બાદ એ જગ્યા પાછ� � ૂકવી જોઈએ.

મસઅલો ૯૧ર : અગર મ�સ્જ ગસ્ કરવામાં
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આવે અને એની જગ્યા મકાન વગેર� બાંધવામાં આવે,
અથવા મ�સ્જ જ��રત થઈ ગઈ હોય અને મ�સ્જ તર�ક�
ઓળખાતી ન હોય, તો એહતીયાતે �ુસ્તહબન �એ એને
ન�સ ન કરવી જોઈએ. અલબ�, એ જગ્યાન પાક કરવી
વા�જબ નથી.

મસઅલો ૯૧૩ : અઈમ્મ અલય્હ��ુસ્સલામ
હરમ �ુબારકોને ન�સ કરવા હરામ છે , અને જો ન�સ
થાય તો અગર બે�ુરમતી થતી હોય, તો તેને પાક કરવા
વા�જબ છે . બલ્ક એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� જો બે�ુરમતી
ન થતી હોય તો પણ તેને પાક કર� લેવા જોઈએ.
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મસઅલો ૯૧૪ :

અગર મ�સ્જદમા � ૂકવામાં

આવેલી સાદડ� વીગેર� ન�સ થઈ �ય તો એને પાણીથી
પાક કર� લેવી જોઈએ. પણ અગર એ સાદડ� વીગેર� � ુ ં
ન�સ રહ�� ું મ�સ્જદન બે�ુરમતી માટ� કારણ�પ હોય અને
પાણીથી પાક કરવાથી એ સાદડ� વીગેર� ખરાબ થઈ જતી
હોય, તો એવા સંજોગમાં ન�સ ભાગને કાપી લેવો
જોઈએ.

મસઅલો ૯૧પ : ન��ુલ અયન અથવા ન�સ
થયેલી કોઈ વસ્�ુન મ�સ્જદમા લઈ જવાથી જો મ�સ્જદન
બે�ુરમતીનો સંભવ હોય, તો તેમ કર�ું હરામ છે . બલ્ક
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એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� બે�ુરમતી ન થતી હોય તો પણ
એવી વસ્� મ�સ્જદમા ન લઈ જવામાં આવે.

મસઅલો ૯૧૬ :

અગર

મ�સ્જદન

�દર

મજલીસે અઝા માટ� શામીયાનો બાંધવામાં આવે, સાદડ�
વગેર� � ૂકવામાં આવે, કાળા કપડાં લટકાવવામાં આવે,
ચાય વીગેર�નો સામાન લઈ આવવામાં આવે, તો જો
મ�સ્જદન ઈમારતને એથી �ુકસાન ન પહ�ચે અને
નમાઝીઓને નમાઝ પડવાથી ન રોક� અથવા �તરાય�પ
ન થાય, તો વાંધો નથી.

મસઅલો ૯૧૭ :

એહતીયાતે વા�જબ

છે ક�
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મ�સ્જદન સોનાથી ઝીનત ન આપવામાં આવે, અને
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� મ�સ્જદન કોઈ પણ �નદાર,
�મક� ,

ઈન્સા

ક�

હયવાનના

�ચત્

વીગેર�

વડ�

શોભાયમાન ન બનાવવામાં આવે.

મસઅલો ૯૧૮ : મ�સ્જ અગર જ��રત થઈ
�ય, તો પણ એ વેચી શકાતી નથી, અથવા િમલકત ક�
રસ્તાન ભાગમાં ફ�રવી શકાતી નથી.

મસઅલો ૯૧૯ : મ�સ્જદન બાર� બારણાં અને
બી� વસ્�ુ વેચવી હરામ છે , અને જો મ�સ્જ જ��રત
થઈ હોય, તો એ બધી વસ્�ુ એ જ મ�સ્જદન
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�ુન:બાંધકામમાં

વપરાવવી

જોઈએ.

અને

જો

એ

મ�સ્જદમા કામ ન આવી શકતી હોય, તો બી� મ�સ્જદમા
ઉપયોગમાં લઈ શકાશે, પણ જો એ�ું બને ક� કોઈ પણ
મ�સ્જદમા વાપરવા લાયક ન હોય, તો તેને વેચીને �
રકમ મળે તે એ જ મ�સ્જદન બાંધકામમાં વપરાય, અને
નહ� તો બી� કોઈ મ�સ્જદન બાંધકામમાં વપરાય.

મસઅલો ૯ર૦ :

મ�સ્જ

બનાવવી,

અને

જ��રત થયેલી મ�સ્જદમા સમારકામ કરાવ�ું �ુસ્તહ છે
અને જો મ�સ્જ તદ્ જ��રત થઈ હોય, અને તેમાં
સમારકામથી કામ ન ચાલે તો બીલ�ુલ નવેસરથી બાંધી
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શકાય છે . બલ્ક � મ�સ્જ જ��રત ન હોય, પણ લોકોની
સ�લ
ુ ત માટ� તેને મોટ� કરવા ખાતર તોડ�ને નવેસરથી
બાંધવી પડ� તો �ઈઝ છે .

મસઅલો ૯ર૧ : મ�સ્જદન સાફ કરવી, તેમાં
રોશની કરવી �ુસ્તહ છે , અને � શખ્ મસ્�દ જવાનો
ઈરાદો કર� તેના માટ� �ુસ્તહ છે ક� �ુશ્� લગાડ�, સાફ
અને �કમ
� તી વ�ો પહ�ર�, પોતાના જોડાં વીગેર�ના ત�ળયા
પાક રાખે, અને મ�સ્જદમા દાખલ થતી વેળા જમણો પગ
પહ�લાં �ુક�, અને નીકળતી વેળા પ્ર ડાબો પગ �ુક�.
એવી જ ર�તે �ુસ્તહ છે ક� મ�સ્જદમા સૌથી વહ�લો
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દાખલ થાય અને સૌથી મોડો નીકળે .

મસઅલો ૯રર :

ઈન્સા જયાર� મ�સ્જદમા

દાખલ થાય ત્યાર �ુસ્તહ છે ક� બે રકાત નમાઝ
તહ�ય્ય અને �ુરમતે મ�સ્જદન િનય્યતથ પડ�, અને જો
બી� કોઈ વા�જબ અથવા �ુસ્તહ નમાઝ પડ� તો પણ
કાફ� છે .

મસઅલો ૯ર૩ :
મ�સ્જદમા � ૂ�ું

મજ� ૂર�ની હાલત િસવાય

મક�હ છે . એવી જ ર�તે મ�સ્જદમા

�ુન્યાન કામો િવષે વાતો કરવી, પોતાની કાર�ગર�માં
મશ્�ુ રહ��,ું નસીહત વીગેર� િસવાયના કાવ્ય પડવા ક�
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શાઈર� કરવી મક�હ છે . ઉપરાંત મ�સ્જદમા �ક્�ુ,
ંૂ
નાક
સાફ કર� ક� બલગમ વીગેર� મ�સ્જદમા ફ�ક્�ુ મક�હ છે ,
બલ્ક અ�ુક સંજોગમાં હરામ છે . એવી જ ર�તે પોતાની
ખોવાયેલી વસ્�ુન શોધમાં ક� અન્ કાયર માટ� મોટા સાદ�
�ુકાર�ું મક�હ છે . અલબ� અઝાન માટ� �ુલદ
ં અવાઝનો
વાંધો નથી.

મસઅલો ૯ર૪ : દ�વાનાને મ�સ્જદમા પ્રવ
કરવા દ� � ું મક�હ છે . એવી જ ર�તે બચ્ચાઓન મ�સ્જદમા
દાખલ થવા દ� � ું એ સંજોગમાં મક�હ છે ક� એમના
આવવાથી નમાઝીઓને તકલીફ થતી હોય, અથવા
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મ�સ્જ ન�સ થવાનો સંભવ હોય, એ િસવાય મક�હ
નથી અને � શખ્સ �ુગ
ં ળ� યા લસણ વીગેર� ખા�ું હોય,
અને એને કારણે મોઢામાંથી આવતી વાંસને કારણે લોકોને
અઝીય્ય થતી હોય, તો તેના માટ� મ�સ્જદમા જ�ું મક�હ
છે .
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અઝાન અને એકામહ
મસઅલો ૯રપ : મરદ અને ઓરત બંને માટ�
�ુસ્તહ છે ક� પોતાની રોજની દર� ક વા�જબ

નમાઝ

પહ�લાં અઝાન અને એકામહ કહ�. બી� વા�જબ નમાઝો ક�
�ુસ્તહ નમાઝો માટ� શર�અતમાં �ુકમ આવ્ય નથી. પણ
ઈદ� ફ�ત અને ઈદ� અઝહાની નમાઝ જો જમાઅતથી
પઢાતી હોય, તો નમાઝ પહ�લાં ત્રણવ અસ્સલા કહ�� ું
�ુસ્તહ છે .

મસઅલો ૯ર૬ : �ુસ્તહ છે ક� જયાર� બચ્�ુ
જન્મ ત્યાર પહ�લા જ �દવસે, અથવા તેની ના�ભ ખર�

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 887

એથી પહ�લાં તેના જમણા કાનમાં અઝાન અને ડાબા
કાનમાં એકામહ કહ�વામાં આવે.

મસઅલો ૯ર૭ : અઝાનમાં ૧૮ વાકયો છે :
ચાર વખત : અલ્લાહ અકબર
બે વખત :

અશહદો અલ લા એલાહા

ઈલ્લલ્લ
બે

વખત :

અશહદો અ�ર મોહમ્મદ

ર� ૂ�લુ ્લા
બે વખત : હય્ અલસ સલાહ
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બે વખત : હય્ અલલ ફલાહ
બે વખત : હય્ અલા ખયર�લ અમલ
બે વખત : અલ્લાહ અકબર
બે વખત : લા એલાહા ઈલ્લલ્લ
એકામહમાં

૧૭

વા�ો

છે .

એટલે

પહ�લી

તકબીરમાં ચારને બદલે બે વખત ‘અલ્લાહ અકબર’ અને
છે લ્લ

તહલીલમાં

બેને

બદલે

એકવાર

ઈલ્લલ્લ’ પડ�ું જોઈએ અને ‘હય્ય અલ

‘લાએલાહ
ખયર�લ

અમલ’ બાદ બે વાર ‘કદ કામતીસ્સલા’ પડ�ુ.ં

મસઅલો ૯ર૮ :

અશ્હદ અ�લ અલીય્ય
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વલી�ુલ્લા અઝાન અને એકામહનો ભાગ નથી, પણ
અશ્હદ અ�ન મોહમ્મદ ર�ુ�લુ ્લા બાદ �ુરબતનની
િનય્યતથ પડ�ું ઈચ્છની છે .
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અઝાન અને એકામહનો તર�ુમો
અલ્લાહ અકબર :

અલ્લા કોઈ પણ વણર્

કરતાં મહાન છે .
અશ્હદ અન લા એલાહ ઈલ્લલ્લ : �ુ ં ગવાહ�
આ�ું �ં ક� એક અલ્લા િસવાય કોઈ પરસ્તી
અને ઈબાદતને સઝાવાર નથી.
ુ લુ ્લા : �ુ ં ગવાહ�
અશ્હદ અ�ન મોહમ્મદ ર��
આ�ું �ં ક� હઝરત �ુહમ્મ સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લ અલ્લા તરફથી મોકલવામાં
આવેલા પયગમ્બ છે .
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ુ મીનીન
અશ્હદ અ�- અલીય્ય અમી�લ �અ
વલી�લુ ્લા : �ુ ં ગવાહ� આ�ું �ં ક� હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલ

મોઅમીનોના

સરદાર

અને

�ુદાની તમામ મખ�ુક ઉપર તેના વલી છે .
હય્ અલસ્સલા : નમાઝ માટ� ઉતાવળ કરો.
હય્ અલલફલાહ : ન�ત અને કામ્યાબ તરફ
ઉતાવળ કરો.
હય્ અલા ખયર�લ અમલ : સવર શ્રે અમલ
તરફ ઉતાવળ કરો.
કદકામતીસ્સલા : ખર� ખર, નમાઝ બરપા થઈ
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ગઈ.
અલ્લાહ અકબર :

અલ્લા કોઈ પણ વણર્

કરતાં મહાન છે .
લા એલાહા ઈલ્લલ્લ :

કોઈ �ુદા પરસ્તી

અને ઈબાદત માટ� સઝાવાર નથી, િસવાય
અલ્લા ક� � એક જ છે .

મસઅલો ૯ર૯ : અઝાન અને એકામહના વા�ો
વચ્ચ વધાર� પડતો ફાસલો ન રાખવો જોઈએ. અને અગર
એમના વચ્ચ અસામાન્ ફાસલો રાખે તો પછ� અઝાન ક�
એકામહ ફર�થી કહ�� ું જોઈએ.
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મસઅલો ૯૩૦ : અગર અઝાન અને એકામહમાં
�ુરાવટવાળો અવાજ ગળામાંથી કાઢ�, અને એવી ર�તે
ગાઈને પડ� �વી ર�તે સંગીતના જલસાઓમાં � ૂર
કાઢવામાં આવે છે . તો એ હરામ કાયર ગણાશે અને જો
સંગીતના � ૂર �વો આભાસ ન થાય તો મક�હ છે .

મસઅલો ૯૩૧ : � સંજોગમાં બે નમાઝો એક
પછ� એક સાથે પડવામાં આવે, તેમાં પહ�લી નમાઝ માટ�
જો અઝાન દ� વામાં આવી હોય, તો બી� નમાઝ માટ� ,
અઝાન સાક�ત છે , ચાહ� બે નમાઝો સાથે પઢવી બેહતર
હોય ક� ન હોય, �મક� નમાઝે ઝોહર અને અસર અરફાને
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�દવસે સાથે પડવી, ઈદ� �ુરબાનની રાત્ મગ�રબ અને
ઈશાની નમાઝ મ�્અ◌ો�લહરામમાં બંને નમાઝો સાથે
પડવી બેહતર છે .
પણ બી� નમાઝ માટ� અઝાન સાક�ત થવા માટ�
શરત એ છે ક� બે નમાઝો વચ્ચ ફાંસલો ન હોવો જોઈએ,
અથવા ઓછો હોવો જોઈએ. અને જો એ દરિમયાન
ના�ફલા અને તઅક�બાત પડ� તો વાંધો નથી, અને
એહતીયાતે વા�જબ એ છે ક� એવા સંજોગમાં જો બી�
નમાઝ

માટ�

અઝાન

કહ�

તો

શર�અતના

�ુકમની

િનય્યતથ ન કહ� બલ્ક છે લ્લ બે સંજોગમાં એટલે ક�
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અરફા અને મ�્અી�લ હરામમાં કોઈ પણ િનય્યતથ
અઝાન દ� વી �ુનાસીબ નથી.

મસઅલો ૯૩ર : અગર નમાઝે જમાઅત માટ�
અઝાન અને એકામહ આપવામાં આવી હોય, તો એ
જમાઅતની સાથે નમાઝ પડનાર� પોતાની નમાઝ માટ�
અઝાન અને એકામહ કહ�� ું જ�ર� નથી.

મસઅલો ૯૩૩ : અગર કોઈ શખ્ મ�સ્જદમા
દાખલ થયા બાદ �ૂએ ક� નમાઝે જમાઅત � ૂર� થઈ ગઈ
છે , તો જયાં �ુધી સફો કાયમ હોય અને લોકો િવખેરાઈ ન
ગયા હોય

ત્યા �ુધી તેના માટ� પોતાની નમાઝ માટ�
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અઝાન અને એકામહ કહ�વાની જ�ર નથી. એટલે ક� તેમ
કર�ું તાક�દ ભર� લી �ુ�ત
ે

નહ� ગણાય, બલ્ક જો એ

અઝાન દ� વા માગે તો બેહતર છે ક� તદ્ ધીમા અવાઝે
અઝાન દ�એ, અને જો એ બી� નમાઝે જમાઅત કાયમ
કરવા માંગતો હોય તો પણ અઝાન એકામહ ન દ� � ું
જોઈએ.

મસઅલો ૯૩૪ : � સંજોગમાં નમાઝે જમાઅત
� ૂર� થઈ હોય, અને સફો હ� િવખેરાઈ ન ગઈ હોય, ત્યા
અગર કોઈ શખ્ પોતાની �રાદા નમાઝ ક� બી�
જમાઅતની નમાઝ પડવા ધાર� , તો અઝાન અને એકામહ
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સાક�ત થવાની છ શરતો છે :
(૧) નમાઝે જમાઅત મ�સ્જદમા પડાયેલી હોવી
જોઈએ, મ�સ્જ િસવાયની જગ્યા પડાએલી
નમાઝને કારણે અઝાન અને એકામહ�ુ ં સાક�ત
થ�ું સા�બત નથી.
(ર) એ પ્ર નમાઝ માટ� અઝાન અને એકામહ
આપવામાં આવી હોવી જોઈએ.
(૩) એ નમાઝે જમાઅત બાિતલ ન હોય.
(૪) એની નમાઝ અને નમાઝે જમાઅત એક જ
સ્થળ અદા થવી જોઈએ. અગર નમાઝે જમાઅત
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મ�સ્જદમા થઈ

હોય,

અને

પોતે

મ�સ્જદન

અગાશી ઉપર નમાઝ પડવા માંગતો હોય તો
�ુસ્તહ છે ક� અઝાન અને 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 અને નમાઝે જમાઅતનો સમય
એક હોવો જોઈએ. એટલે ક� બંને નમાઝે ઝોહર
અથવા

નમાઝે

અસર

પડતા

હોય,

અથવા

જમાઅતની નમાઝ ઝોહરની હોય અને પોતાની
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નમાઝ અસરની હોય, યા એથી ઉલ�ું પોતાની
નમાઝ ઝોહરની હોય અને જમાઅતની નમાઝે
અસર પડાઈ ગઈ હોય, અગર જમાઅતની
નમાઝે અસર આખર વકતમાં પડાઈ હોય અને
એ નમાઝે મગ�રબ ની અદા નમાઝ પડવા માગે
તો અઝાન અને એકામહ સાક�ત નથી.

મસઅલો ૯૩પ :

ઉપરોકત શરતોમાં ત્ર

શરત બારામાં જો શંકા ઉપ�સ્થ થાય, એટલે ક� કોઈ શંકા
કર� ક� નમાઝે જમાઅત સહ�હ હતી ક� નહ�, તો એના ઉપર
અઝાન અને એકામહ સાક�ત છે . પણ બાક�ની પાંચ
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શરતો િવષે શંકા થાય તો બેહતર છે

ક�

‘ર�એ

મત� ૂબીય્ય’ ( નેક કામની ઉમેદ) અઝાન અને એકામહ
કહ�.

મસઅલો ૯૩૬ : જયાર� બી� અઝાન લોકોની
�ણ માટ� યા નમાઝે જમાઅત માટ� અપાઈ રહ� હોય,
ત્યાર સાંભળનાર માટ� �ુસ્તહ છે ક� � ભાગને સાંભળે
તેને ધીમે સાદ� દોહરાવે.

મસઅલો ૯૩૭ : � શખ્સ બી� અઝાન અને
એકામ સાંભળ� હોય, ચાહ� એણે દોહરાવી હોય ક� ન હોય,
અગર એ અઝાન, એકામહ અને પોતે � નમાઝ પડવા
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માગે તે વચ્ચ વધાર� સમયનો �તર ન હોય તો અઝાન
અને એકામહ કહ્ વગર નમાઝ પડ� શક� છે .

મસઅલો ૯૩૮ : અગર કોઈ �ુ�ષ ઓરતની
અઝાન. લીઝઝતના ઈરાદાથી સાંભળે તો એના ઉપર
અઝાન સાક�ત નહ� થાય. બલ્ક લીઝઝતનો કસદ ન હોય
તો પણ સાક�ત થવામાં ઈશ્કા છે .

મસઅલો ૯૩૯ : નમાઝે જમાઅત માટ� અઝાન
અને એકામહ આપનાર મરદ હોવો જોઈએ. પણ જો
ઓરતોની નમાઝે જમાઅત હોય તો તેમાં ઓરત અઝાન
અને એકામહ આપે તો કાફ� છે .
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મસહલો ૯૪૦ : એકામહ હંમશ
ે ાં અઝાન બાદ
અપાવી જોઈએ અને એકામહ માટ� પણ જ�ર� છે ક� એ
ઉભા ઉભા દ� વાય, અને વ� યા �ુસ્ યા તયમ્�ુમન
સાથે દ� વામાં આવે.

મસઅલો ૯૪૧ : અગર કોઈ શખ્ અઝાન અને
એકામહના વા�ોનો ક્ તોડ�, �મક�, હય્ય અલલ ફલાહ
ને હય્ય અલસ્સલા થી પહ�લાં પડ� નાખે તો � જગ્યા
ક્ � ૂટયો હોય ત્યાંથ બી� વાર ક્ �ળવીને પડ�.

મસઅલો ૯૪ર : અઝાન અને એકામહ વચ્ચ
સમયનો �તર ન હોવો જોઈએ, અને જો એટલી ઢ�લ
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થાય ક� અઝાન આપવામાં આવી હોય તેની નીસ્બ
એકામહ સાથે બાક� ન રહ�વા પામે, તો �ુસ્તહ છે ક�
ફર�થી અઝાન આપે. એવી જ ર�તે અઝાન, એકામહ અને
નમાઝ વચ્ચ સમયનો �તર ન હોવો જોઈએ. અને જો એ
બે વચ્ચ એટલી ઢ�લ થાય ક� અઝાન અને એકામહની
નીસ્બ નમાઝ સાથે બાક� ન રહ�, તો �ુસ્તહ છે ક�
નમાઝ માટ� ફર�થી અઝાન અને એકામહ કહ�.

મસઅલો ૯૪૩ : અઝાન અને એકામહ સહ�હ
અરબીમાં ઉચ્ચાર�ુ જોઈએ. અગર કોઈ ગલત ઉચ્ચા
કર� , અથવા એક અક્ષર જગ્યા બી� અક્ષર ઉચ્ચા
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કર� , યા બી� ભાષામાં એનો તર�ુમો અદા કર� , તો એ
સહ�હ નથી.

મસઅલો

૯૪૪ :

અઝાન

અને

એકામહ

નમાઝનો વખત દાખલ થઈ �ય ત્યા બાદ અપાવવા
જોઈએ. અગર કોઈ �ણી � ૂ�ને યા � ૂલી જઈને વખતથી
પહ�લાં અઝાન, એકામહ દઈ દ�એ તો એ બાિતલ ગણાશે.
અગાઉ મસઅલો નં. ૭પર માં જણાવી ગયા છ�એ
એ �ુજબ જો નમાઝ દરમ્યા વખત દાખલ થાય તો એ
નમાઝ સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૯૪પ : એકામહ શ� કયાર્ પહ�લાં જો
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કોઈ શક કર� ક� અઝાન દઈ � ૂ�ો છે ક� નહ�, તો અઝાન
દ� . પણ જો એકામહ શ� કયાર્ બાદ તે દરમ્યા શંકા
ઉપ�સ્થ થાય, તો અઝાન દ� વી જ�ર� નથી.

મસઅલો ૯૪૬ :

અઝાન અથવા એકામહ

આપતી વેળા કોઈ પણ એક વાકય શ� કયાર્ પહ�લાં શક
�ગે ક� એથી પહ�લા�ુ ં વાકય અદા થઈ ગ�ું છે ક� નહ�,
તો � વાકય માટ� શક થાય તે વાકયને પડ� લ્ય, પણ
કોઈ પણ એક વાકયનો ઉચ્ચા કર� રહ્ હોય એ સમયે
શક થાય ક� એથી પહ�લાનો �ુમલો અદા કય� હતો ક� નહ�,
તો એને અદા કરવો જ�ર� નથી.
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મસઅલો ૯૪૭ : �ુસ્તહ છે ક� ઈન્સા અઝાન
દ� તી વેળા �કબ્લ તરફ ઉભો રહ�, વ� અથવા �ુસ્લન
સાથે હોય, પોતાના હાથોને કાન ઉપર રાખે, �ચે સાદ�
અઝાન દ�એ, અને વા�ો વચ્ચ સાધારણ સબર કર� , અને
દરમ્યાનમા વાતો ન કર� .

મસઅલો ૯૪૮ : �ુસ્તહ છે ક� એકામહ દ� તી
વેળા ઈન્સાન�ુ શર�ર �સ્થ હોય, અને તે માટ� નો અવાજ
અઝાન માટ� ના અવાઝ કરતા ધીમો હોય, અને તેના
વા�ોને સાથે ન જોડ� લીએ. પણ અઝાનમાં બે વા�ો
વચ્ચ �ટલી સબર કર� , તે કરતાં એકામહમાં ઓ�ં �તર
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રાખે.

મસઅલો ૯૪૯ : �ુસ્તહ છે ક� અઝાન બાદ
એકામહ શ� કયાર્ પહ�લાં એકપગ�ું આગળ ભર� , અથવા
બેસી �ય, અથવા સીજદો કર� , અથવા કોઈ �ઝક્ પડ�,
અથવા �ુઆ માગે, અથવા થોડ�ક વાર ખામોશ રહ�,
અથવા થોડ�ક વાતચીત કર� , અથવા બે રકાત નમાઝ
પડ�, પણ નમાઝે �ુબ્હન અઝાન અને એકામહ વચ્ચ
વાતો કરવી અને નમાઝે મગ�રબ ની અઝાન એકામહ
વચ્ચ નમાઝ પઢવી �ુસ્તહ નથી.

મસઅલો ૯પ૦ : �ુસ્તહ છે ક� � શખ્સન
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અઝાન માટ� �ુકરર ્ કરવામાં આવે તે આદ�લ હોય,
નમાઝના સમયને પારખનાર હોય, તેનો અવાજ �ુલદ
ં
હોય, અને અઝાન કોઈ �ચી જગ્યાએથ દયે.
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વા�જબાતે નમાઝ
વા�જબાતે નમાઝ અ�ગયાર છે : (૧) િનય્ય (ર)
કયામ (ઊભા રહ��)ું ( ૩) તકબીર�ુલ એહરામ એટલે ક�
નમાઝની શ�આતમાં “અલ્લાહ અકબર” કહ�� ું (૪) ��ૂઅ
(પ) સજદાઓ ( ૬) �કરઅત ( ૭) �ઝક્( ૮) તશહ�ુદ ( ૯)
સલામ ( ૧૦) તરતીબ ( ૧૧) મવાલાત- એટલે ક� એક
પછ� એક નમાઝના ભાગોને ઢ�લ વગર અદા કર�ુ.ં

મસઅલો ૯પ૧ : નમાઝમાં અ�ુક વા�જબ કાયર્
“�કન” છે , એટલે ક� અગર કોઈ શખ્ �ણી�ુ�ને અથવા
� ૂલથી એ વા�જબને તકર કર� , તો નમાઝ બાિતલ થશે,
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અને બી� વા�જબ કાય� “�કન” નથી, એટલે ક� અગર
� ૂલથી રહ� �ય તો નમાઝ બાિતલ થતી નથી.
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વા�જબ “�કન” પાંચ છે
(૧) િનય્ય (ર) તકબીર�ુલ એહરામ (૩) કયામ
�ુ�સીલ બ ��ૂઅ , એટલે ક� ��ૂઅ માં જવા પહ�લાં થોડ�
વાર ઊભા રહ�� ું (૪) ��ૂઅ (પ) દર� ક રકાતમાં બે સજદા.
અગર કોઈ શખ્ કમી કરવાને બદલે ઉમેરો કર� ,
તો �ણી જોઈને એ�ું કર� તો નમાઝ તદ્ બાિતલ છે .
અને જો � ૂલથી વધારો કર� , તો જો એ વધારો ��ૂઅમાં યા
એક

રકાતના

બે

સજદાઓમાં કર� ,

તો

એહતીયાતે

લા�ઝમની �એ નમાઝ બાિતલ છે , તે િસવાયના સંજોગમાં
બાિતલ નથી.
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િનય્ય
મસઅલો ૯પર : નમાઝ પડનાર માટ� વા�જબ
છે ક� �ુરબતનની િનય્યતથ પડ�, એટલે ક� �ુદાનો �ક
ુ મ
બ�વી લાવવાનો ઈરાદો રાખે, પણ મનમાં એ િનય્ય
કરવાની ક� મોઢ�થી કહ�વાની જ�રત નથી. �મક� એમ કહ�
ક� ઝોહરની ચાર રકાત પ�ુ ં �ં �ુરબતન એલલ્લા.

મસઅલો ૯પ૩ : અગર કોઈ શખ્ ઝોહર ક�
અસરની નમાઝ પડતી વેળા ફકત એવી િનય્ય કર� ક�
ચાર રકાત પ�ું �ં અને એ �ુઅય્યન(ન��) ન કર� ક�
ઝોહરની પડ� રહ્ છે ક� અસરની, તો તેની નમાઝ
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બાિતલ છે . એવી જ ર�તે અગર કોઈના ઉપર નમાઝે
ઝોહરની કઝા બાક� હોય, અને ઝોહરની નમાઝના સમયે
એવો ઈરાદો હોય ક� કઝા પડ� અથવા નમાઝે ઝોહર એ
�દવસની અદા કર� , તો � નમાઝ પડ� રહ્ હોય તેને
િનય્યતમા �ુઅય્ય કર�ું જોઈએ.

મસઅલો ૯પ૪ :

નમાઝ દરમ્યા પહ�લથ
ે ી

માંડ�ને છે લ્લ �ુધી િનય્ય ઉપર બરકરાર રહ�� ું જોઈએ.
જો કોઈ નમાઝ પડનાર ધ્યા બહ�રો થઈ �ય, એટલે
�ુધી ક� અગર કોઈ �ુછે ક� �ું કર� રહ્ છે , તે� ુ ં એને ભાન
ન હોય, તો નમાઝ બાિતલ છે .
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મસઅલો ૯પપ : ઈન્સા ઉપર વા�જબ છે ક�
માત અલ્લાહન મર� ઉપર અમલ કરવાની િનય્યતથ
નમાઝ પડ�. તો જો કોઈ ર�યાકાર� કર� , એટલે ક� લોકોને
દ� ખાડવા નમાઝ પડ� તો નમાઝ બાિતલ છે . ચાહ� એ
ર�યાકાર�માં ફકત લોકોને દ� ખાડવા �ુરતો ઈરાદો હોય, યા
િનય્યતમા �ુદાની મર� અને લોકોને દ� ખાડવાનો ઈરાદો
િમિશ્ હોય તો પણ નમાઝ બાિતલ છે .

મસઅલો ૯પ૬ : અગર નમાઝનો અ�ુક ભાગ,
વા�જબ ક� �ુ�ીત , બી� માટ� બ�વી લાવે, અને એ
ર�યાકાર� આખી નમાઝને આવર� લ્ય, અથવા એ કાયર્ન

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 915

ુ દ� માટ� ફર�થી બ�વવાથી નમાઝ બાિતલ
�ુદાની �ુ�એ
થતી હોય, તો નમાઝ બાિતલ થશે, અને જો એ �ુદાની
ુ દ� માટ� નમાઝ પડ�, પણ તેને લગતા અ�ુક કાય�
�ુ�લ
લોકોના દ� ખાવ માટ� ��મ આપે, �મક� દ� ખાવ માટ�
મ�સ્જદમા પડ�, અથવા ખાસ વખત ઉપર પડ�, અથવા
ખાસ ર�તથી, �મક� જમાઅત સાથે પડ�, તો પણ નમાઝ
બાિતલ થશે.
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ુ એહરામ
તકબીર�લ
મસઅલો ૯પ૭ : દર� ક નમાઝની શ�આતમાં
અલ્લાહ અકબર કહ�� ું વા�જબે �કની છે અને તેના દર� ક
અક્ અને બંને શબ્દ અલ્લાહ અને અકબરને એક પછ�
એક ક્ વાર અદા કર�ું જોઈએ. ઉપરાંત અરબી ભાષાનો
સહ�હ ઉચ્ચા થવો જોઈએ. અગર ગલત ઉચ્ચા કર� ,
અથવા બી� કોઈ ભાષામાં તર�ુમો પડ� તો સહ�હ નહ�
ગણાય.

મસઅલો ૯પ૮ : એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક�
તકબીર�ુલ એહરામ પહ�લાં � કાંઈ પડાય, �મક�,
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ુ એહરામ
એકામહ અથવા �ુઆઓ પડાય, તેને તકબીર�લ
સાથે જોડવામાં ન આવે.

મસઅલો ૯પ૯ :

અગર ઈન્સા ચાહ� ક�

તકબીર�ુલ એહરામને તેના પછ� � પડવા માગે તેની
સાથે જોડ� લીએ, �મક� , ચાહ� ક� �બસ્મીલ્લ સાથે જોડ�
લીએ, તો બેહતર છે ક� અકબરના ‘ર’ ઉપર પેશ (ઝમ્મ)
� ૂક�ને પડ�. પણ એહતીયાતેયતે �ુસ્તહ છે ક� વા�જબ
નમાઝમાં એ બે વા�ોને ન જોડ�.
ુ એહરામ પડતી
મસઅલો ૯૬૦ : તકબીર�લ
વેળા જ�ર� છે ક� શર�ર �સ્થ હોય, અગર કોઈ શખ્

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 918

�ણી�ુ�ને હલનચલન ક� અ�સ્થરતાન હાલતમાં પડ� તો
નમાઝ બાિતલ છે .

મસઅલો ૯૬૧ : તકબીર, �કરઅત, �ઝક્ અને
�ુઆ વીગેર� નમાઝમાં એવી ર�તે પડવી જોઈએ ક� કમમાં
કમ પોતાનો ધીમો અવાજ પોતે સાંભળ� શક�, અને જો
પોતે બહ�રો હોય, અથવા શોરબકોરને કારણે સાંભળ� ન
શક�, તો એટલા સાદ� પડ� ક� અગર એવી અડચણો
ઉપ�સ્થ ન હોત તો સાંભળ� લેત.

મસઅલો ૯૬ર : અગર કોઈ શખ્ બીમાર�ને
કારણે �ુગ
ં ો થયો હોય, અથવા �ભની બીમાર�ને લઈને
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‘અલ્લાહ અકબર’નો ઉચ્ચા ન કર� શકતો હોય, તો એવા
શખ્સ શ� ર�તે ઉચ્ચા કરવો જોઈએ, અને જો તદ્
અશકત હોય, તો તકબીરને મનમાં અદા કર� , અને તે
સાથે તકબીરના શબ્દોન િનદ� શ થાય એ �ગળ�ઓ વડ�
ઈશારો કર� , અને થઈ શક� તો �ભને અને હોઠને પણ
હરક્ આપે, પણ � શખ્ જન્મથ �ુગ
ં ો હોય, તે પોતાની
�ભ અને હોઠને એવી ર�તે હલાવે ક� �થી તકબીર
પડનારની શબીહ થાય અને સાથે �ગળ�ઓથી પણ
ઈશારો કર� .
ુ
મસઅલો ૯૬૩ : �ુસ્તહ છે ક� તકબીર�લ
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એહરામ બાદ નીચે �ુજબ પડ� :

યા મોહસેનો કદ અતાકલ મોિસઓ
વકદ

અમરતલ

મોહસેન

અન

યત�વઝો અનીલ મોિસઓ અન્ત
મોહસેનો વ અનલ મોિસએ બેહકક�
મોહમ્મ�દ� વ આલે મોહમ્મ�દ સલ્લ
અલા

મોહમ્મ�દ�

વ

આલે

મોહમ્મ�દ, વ ત�વઝ અન કબીહ�
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મા તઅલમો મી�ી .
અય

પોતાના

બંદાઓ

સાથે

નેક�

કરનાર

પરવરદ�ગાર, તાર� બારગાહમાં �ુનહ
ે ગાર હાજર
થયો છે . ત� જ એવો �ુકમ કય� છે ક� નેક� કરનાર
�ુનહ
ે ગારને માફ કર� . � ું જ નેક� કરનાર છો, અને
�ુ ં જ �ુનહ
ે ગાર �. મોહમ્મ સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લ અને તેમની આલનો વાસ્ત
આ�ું �ં. એમના ઉપર અને તેમની આલ ઉપર
રહમત નાઝીલ ફરમાવ. એ મારા � �ુનાહો � ું
�ણે છે , તે મને બખ્શ આપ.
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ુ એહરામ તેમજ
મસઅલો ૯૬૪ : તકબીર�લ
નમાઝ દરમ્યા બી� તકબીરો અદા કરતી વેળા બંને
હાથોને કાન સામે રાખવા �ુસ્તહ છે .

મસઅલો ૯૬પ : અગર કોઈ શખ્ શક કર� ક�
તકબીર�ુલ એહરામ અદા કર� � ૂ�ો છે ક� નહ�, તો જો
એ શક એવા સમયે થાય જયાર� ક� �કરઅત શ� કર� � ૂ�ો
હોય તો એ શકની પરવા નહ� કર� . પણ અગર �કરઅતની
ુ એહરામ કહ�.
શ�આત ન કર� હોય, તો તકબીર�લ
ુ એહરામ
મસઅલો ૯૬૬ : અગર તકબીર�લ
અદા કયાર ્ બાદ કોઈ શક કર� ક� સહ�હ ઉચ્ચા કય� હતો ક�

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 923

નહ�, તો ચાહ� તકબીર પછ�ના કાય� શ� કયાર્ હોય ક� ન
હોય, એ શક ઉપર ધ્યા નહ� આપ�ું જોઈએ.

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 924

કયામ (ઊભા રહ��)ંુ
મસઅલો ૯૬૭ : તકબીર�ુલ એહરામ વેળા,
અને ��ૂઅ માં જવા પહ�લાં ઊભા રહ�� ું વા�જબે �કની છે .
પણ � ૂરએ હમ્ અને તે પછ�નો � ૂરો પડતી વેળા, તેમજ
��ૂઅ બાદ ઊભા થ�ું વા�જબે �કની નથી. એટલે અગર
કોઈ શખ્ � ૂલી જવાથી એ તકર કર� તો નમાઝ સહ�હ
રહ�શ.ે

મસઅલો ૯૬૮ : વા�જબ

ુ
છે ક� તકબીર�લ

એહરામ કહ�વા પહ�લાં અને કહ�વા બાદ નમાઝ પડનાર
અ�ુક પળો માટ� ઊભો રહ�, �થી યક�ન થાય ક�
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તકબીરની અદાયગી કયામની હાલતમાં થઈ છે .

મસઅલો ૯૬૯ : અગર કોઈ શખ્ ��ૂઅ � ૂલી
�ય, અને હમ્ અને બીજો � ૂરો પડ� બેસવા જતાં તેને
યાદ આવે, તો તેના માટ� જ�ર� છે ક� પહ�લા સીધો ઊભો
થઈ �ય પછ� ��ૂઅ અદા કર� અને જો સીધા ઉભા થવા
િસવાય �ુકવાની હાલતમાં ��ૂઅ કર� તો કયામ �ુ�સીલ
બ ��ૂઅને ��મ ન આપવાથી એ કાફ� નહ� ગણાય.

મસઅલો

૯૭૦ :

જયાર�

નમાઝ

પડનાર

તકબીર�ુલ એહરામ અને �કરાઅત માટ� ઉભો હોય, ત્યાર
જ�ર� છે ક� પોતાના શર�રને �સ્થ રાખે, અને કોઈ એક
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બા�ુ ન નમે, અને એહતીયાતે લા�ઝમ છે ક� ઈખ્તીયારન
હાલતમાં ટ� કો પણ ન લ્ય. અલબ�, લાચાર�ની હાલતમાં
તેમ કર�ું પડ� તો વાંધો નથી.

મસઅલો ૯૭૧ : અગર કયામની હાલતમાં કોઈ
શખ્ � ૂલી જવાને કારણે શર�રને અ�સ્થ રાખે, અથવા
એક બા�ુ નમી �ય, અથવા ટ� કો લીએ તો વાંધો નથી.

મસઅલો ૯૭ર :

એહતીયાતે વા�જબ

છે ક�

કયામ સમયે બંને પગો જમીન ઉપર હોય, પણ એ જ�ર�
નથી ક� શર�રનો ભાર બંને પગો ઉપર હોય, અગર એક
પગ ઉપર ભાર � ૂક� તો વાંધો નથી.
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મસઅલો ૯૭૩ : � શખ્ સરખી ર�તે ઉભો રહ�
શકતો હોય, તે અગર પોતાના પગો એટલા પહોળા રાખે
ક� એ સરખો ઊભો છે એમ ન કહ� શકાય, તો નમાઝ
બાિતલ છે અને એહતીયાતની �એ � શખ્ એવી ર�તે
પગ પહોળા કર�ને ઉભો રહ� ક� �ને સામાન્ ર�તે ઉભા
રહ�� ું ન કહ�વાય, તેના માટ� પણ એ જ �ુકમ છે .

મસઅલો ૯૭૪ : જયાર� કોઈ શખ્ નમાઝમાં
વા�જબ �ઝક્ પડ� રહ્ હોય ત્યાર જ�ર� છે ક� તે� ુ ં શર�ર
�સ્થ હોય અને એહતીયાતે લા�ઝમની �એ �ુસ્તહ �ઝક્
પડતી વેળા પણ શર�ર�ુ ં �સ્થ હો�ું જ�ર� છે .
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અને જયાર� નમાઝ પડનાર જરાક આગળ થવા
માંગતો હોય, અથવા જમણી ડાબી તરફ વલણ કરવા
માગે ત્યાર એ સમયે કોઈ �ઝક્ન પડ�.

મસઅલો ૯૭પ : અગર �ુસ્તહ �ઝક્ એવા
સમયે અદા કર� ક� તે� ુ ં શર�ર અ�સ્થ હોય, �મક� ,
��ૂઅમાં જતી વેળા ક� સજદામાં જતી વેળા તકબીર પડ�,
તો અગર એમ ધાર�ને પડ� ક� નમાઝનો ભાગ છે , તો એ
�ઝક્ સહ�હ નહ� ગણાય, પણ નમાઝ સહ�હ છે અને
“બેહવલીલ્લાહ વ �ુવ્વતેહ અ�ૂમો વઅકઉદ” ઉભા થતા
થતા પડ�ું જોઈએ.
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મસઅલો ૯૭૬ : � ૂરએ હમ્ પડતી વેળા હાથ
ક�

�ગળ�ઓને

હરકત

દ� વામાં

વાંધો

નથી,

પણ

એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� તેમ પણ ન કર� .

મસઅલો ૯૭૭ : અગર �કરઅત વખતે અથવા
તસબીહાત પડતી વેળા બે ઈખ્તીયાર�ન હાલતમાં એટ�ું
હલન ચલન કર� ક� �સ્થરત બાક� ન રહ�, તો એહતીયાતે
�ુસ્તહ છે ક� �સ્થ થયા બાદ અ�સ્થરતાન હાલતમાં �
કાંઈ પડવામાં આવ્�ુ હોય તે ફર�થી પડ�.

મસઅલો ૯૭૮ :

અગર કોઈ શખ્ નમાઝ

દરમ્યા ઊભા રહ�વા માટ� અશક્ થઈ �ય, તો બેસી
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જ�ું જોઈએ, અને બેસવાથી પણ આ�ઝ થાય, તો � ૂઈ
�ય પણ જયાં �ુધી તે� ુ ં શર�ર �સ્થ ન થઈ �ય ત્યા
�ુધી કોઈ વા�જબ �ઝક્ન પડ�.

મસઅલો ૯૭૯ :

જયાં �ુધી ઈન્સા ઊભા

રહ�ને નમાઝ અદા કર� શકતો હોય ત્યા �ુધી બેસીને
નમાઝ ન પડવી જોઈએ. �મક� અગર કોઈ માણસને
ઊભા રહ�વાની હાલતમાં �ુ�ર� રહ�તી હોય, અથવા ટ� કો
લેવા માટ� મજ� ૂર હોય, યા પોતાના શર�રને એક તરફ
�ૂકાવવા મજ� ૂર થતો હોય, તો ગમે એ ર�તે ઊભો રહ�ને
નમાઝ પડશે. પણ જો ઉપરોકત કોઈ પણ ર�તે ઊભો ન
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રહ� શકતો હોય તો પછ� ટટ્ટ બેઠાં બેઠાં નમાઝ પડશે.

મસઅલો ૯૮૦ : જયાં �ુધી ઈન્સા બેઠાં બેઠાં
નમાઝ પડ� શકતો હોય ત્યા �ુધી � ૂતા � ૂતા નમાઝ ન
પડ�. અને જો એ ટટ્ટ બેસીને નમાઝ ન પડ� શક� તો �
ર�તે પણ બેસી શકતો હોય તે ર�તે પડ�, અગર કોઈ પણ
ર�તે બેસ�ું તેના માટ�

અશ� હોય તો �કબ્લાન

એહકામમાં જણાવી ગયા છ�એ તેમ જમણા પડખા ઉપર
� ૂએ, અને જો એમ ન કર� શક� તો ડાબા પડખા ઉપર
� ૂએ. અને �યાં �ુધી જમના પડખા ઉપર � ૂઈ શકતો
હોય, ડાબા પડખા ઉપર ન �ુવ,ે

અને જો બંને પડખા
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ઉપર � ૂ�ું �ુમ્ક� ન હોય તો પીઠ ઉપર ચ� � ૂએ, અને
પોતાના પગના ત�ળયાને �કબ્લ તરફ રાખે.

મસઅલો ૯૮૧ : � શખ્ બેસીને નમાઝ પડતો
હોય, તે અગર �કરાઅત બાદ ઊભો રહ� શકતો હોય તો
ઊભા થઈને ��ૂઅ બ�વી લાવશે, એટલે ક� પ્ર ઊભો
થશે, અને તે બાદ ��ૂઅમાં જશે, પણ જો ઊભા રહ�� ું શ�
ન હોય તો ��ૂઅ પણ બેઠાં બેઠાં ��મ આપશે.

મસઅલો ૯૮ર : � માણસ � ૂતાં � ૂતાં નમાઝ
પડતો હોય, તે અગર નમાઝ દરમ્યા બેસી શક� , તો
�ટલો ભાગ બેસીને અદા કર� શકતો હોય, બેસીને કર� ,
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એવી જ ર�તે જો અ�ુક ભાગ ઊભા રહ�ને પડ� શકતો
હોય તો ઊભા થઈને પડ�, પણ દર� ક સંજોગમાં જયાં �ુધી
શર�ર �સ્થ ન થાય ત્યા �ુધી કોઈ વા�જબ �ઝક્ન પડ�.

મસઅલો ૯૮૩ :

અગર કોઈ શખ્ બેસીને

નમાઝ પડતો હોય, પણ નમાઝ દરમ્યા ઊભો રહ�વા
સશક્ હોય, તો �ટલો ભાગ ઊભા રહ�ને પડ� શક� તેટલો
ભાગ ઊભા થઈને અદા કર� પણ જયાં �ુધી શર�ર �સ્થ
ન થાય ત્યા �ુધી કોઈ વા�જબ �ઝક્ન પડ�.

મસઅલો ૯૮૪ : � માણસ ઊભા રહ�ને નમાઝ
પડ� શકતો હોય, પણ એને બીક હોય ક� ઊભા રહ�વાથી
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બીમાર થશે, અથવા એને કોઈ �ુકસાન થશે, તે બેસીને
નમાઝ પડ� શક� છે , અગર બેસવામાં પણ એને એવો ભય
રહ� તો � ૂઈને નમાઝ પડ� શકશે.

મસઅલો ૯૮પ : અગર ઈન્સાનન આશા હોય ક�
નમાઝના આખર વખત �ુધીમાં એ ઊભા રહ�ને નમાઝ
પડ� શકશે, અને એવા સંજોગમાં અવ્વ વખતમાં નમાઝ
અદા કર� , ત્યારબા આખર વખતે ઊભા રહ�વા સશક્
થાય તો ફર� વાર નમાઝ પડવી જોઈએ, પણ જો ઊભા
રહ�ને નમાઝ પડ� શકવા િવષે બીલ�ુલ િનરાશ હોય, અને
અવ્વ વખતમાં નમાઝ અદા કર� , ત્યા બાદ આખર
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વખતે ઊભા રહ�વાની તાકાત હાંિસલ કર� , તો જ�ર� નથી
ક� ફર� વાર નમાઝ અદા કર� .

મસઅલો ૯૮૬ : �ુસ્તહ છે નમાઝ પડનાર
કયામની હાલતમાં શર�ર ટટ્ટ રાખે, ખભાઓને સ્હ�
�ુકાવે,

હાથોને

સાંથળ

ઉપર

ગોઠવે,

અને

હાથની

�ગળ�ઓ સાથે મીલાવે એ પ્રમા �ુસ્તહ છે ક�
પોતાની નજર સજદાની જગ્ય ઉપર રાખે, શર�રના
ભારને બંને પગો ઉપર સમાન ર�તે �ુક�. અલ્લાહન
બારગાહમાં િવનમ્ર અને સમપર્ સાથે ઉભો રહ�, અને
એક પગને બી�થી આગળ ક� પાછળ ન ગોઠવે. �ુ�ષ
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માટ� �ુસ્તહ છે ક� બંને પગો ત્ � ૂલેલી �ગળ�ઓથી
માંડ�ને એક વ�ત �ટલી જગ્ય રાખે; અને ઓરત પોતાના
બંને પગોને મીલાવીને ઊભી રહ�.
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�કરઅત
મસઅલો ૯૮૭ :

રોજની વા�જબ

નમાઝોની

પહ�લી બે રકાતમાં પ્ર � ૂરએ હમ્ પડવો જોઈએ, અને
તે બાદ એહતીયાતની �એ એક બીજો � ૂરો � ૂરો પડવો
જોઈએ.
એહતીયાતની �એ નમાઝમાં ‘� ૂરએ વઝઝોહા’
અને ‘� ૂરએ અલમ નશ્ર’ એક � ૂરો ગણાશે; એવી જ
ર�તે ‘� ૂરએ ફ�લ’ અને ‘� ૂર� લે ઈલાફ’ પણ એક � ૂરો
ગણાશે.

મસઅલો ૯૮૮ : અગર નમાઝનો વખત તંગ
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હોય, અથવા એવી કોઈ મજ� ૂર� આવી પડ� ક� �ને કારણે
બીજો � ૂરો ન પડ� શક�, �મક� ચોર, ફાડ� ખાનાર �નવર,
યા કોઈ બી� ર�તે �ુકસાનનો ભય હોય, અથવા બેહદ
જ�ર� કામ હોય, તો ઈન્સા બી� � ૂરાને � ૂક� આપી શક�
છે . બલ્ક નમાઝનો સમય તંગ હોય, અથવા અ�ુક ભયના
સંજોગમાં બીજો � ૂરો ન પડવો જોઈએ.

મસઅલો ૯૮૯ : અગર કોઈ શખ્ �ણી �ુ�ને
� ૂરએ હમ્ પહ�લા બીજો � ૂરો પડ� તો નમાઝ બાિતલ છે
અને જો � ૂલથી તેમ કર� અને � ૂરો પડતી વેળા એને યાદ
આવે તો એ � ૂરાને � ૂક� આપે, અને � ૂરએ હમ્ પડ�ને
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બી� � ૂરાને નવેસરથી પડ�.

મસઅલો ૯૯૦ : અગર કોઈ શખ્ � ૂરએ હમ્
અને બી� � ૂરાને અથવા બેમાંથી કોઈ એકને � ૂલી
જવાને કારણે ન પડ�, અને ��ૂઅ માં પહ�ચી ગયા બાદ
યાદ આવે, તો એની નમાઝ સહ�હ છે .

મસઅલો ૯૯૧ :

અગર ��ૂઅ

માટ� નમવા

પહ�લા કોઈને યાદ આવે ક� �કરઅત કર� નથી તો તરત
પડ� નાંખે અને જો યાદ આવે ક� બીજો � ૂરો � ૂલાઈ ગયો
છે , તો એ બી� � ૂરાને પડ�. પણ જો યાદ આવે ક� હમ્દન
� ૂરો � ૂલાઈ ગયો હતો, તો પ્ર � ૂરએ હમ્ પડશે, અને
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તે બાદ બીજો � ૂરો પણ પડવો જોઈએ. એવી જ ર�તે જો
સ્હ� �ુ�ો હોય, પણ હ� ��ૂઅ �ુધી ન પહ�ચ્ય હોય,
અને યાદ આવે ક� બંને � ૂરા યા બેમાંથી એક � ૂલાઈ ગયો
છે , તો ઉપર જણાવેલ �ક
ુ મ પ્રમા અમલ કર� .

મસઅલો ૯૯ર :

અગર કોઈ શખ્ વા�જબ

નમાઝમાં �ણી જોઈને વા�જબ સજદાવાળો � ૂરો પડ, તો
સજદાની આયત પડયા બાદ વા�જબ છે ક� તરત સજદો
કર� , પણ તેમ કરવાથી એહતીયાતની �એ તેની નમાઝ
બાિતલ થશે. એટલે જ�ર� છે ક� નમાઝ ફર�થી પડ�. પણ
અગર એ સીજદો તરત ન બ�વી લાવે, તો નમાઝ �ર�

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 941

રાખી શક� છે , પણ �ુનહ
ે ગાર ગણાશે.

મસઅલો ૯૯૩ :
વા�જબ

સજદાની

અગર કોઈ શખ્ � ૂલથી

આયતવાળો

� ૂરો

શ�

કર� ,

અને

સજદાની આયત �ુધી પહ�ચ્ય પહ�લા તેને યાદ આવે, તો
એ � ૂરાને � ૂક� આપીને બીજો � ૂરો પડવો જોઈએ, અને જો
સજદાની આયત તીલાવત કર� લીધા બાદ એને યાદ
આવે તો ઉપર જણાવેલ મસઅલા �ુજબ અમલ કર� .

મસઅલો ૯૯૪ : અગર નમાઝ પડનાર વા�જબ
સજદાની આયત સાંભળે તો તેની નમાઝ સહ�હ છે , પણ
એહતીયાત છે ક� સજદાનો ઈશારો કર� , અને નમાઝ બાદ
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તેનો સીજદો અદા કર� .

મસઅલો ૯૯પ : �ુસ્તહ નમાઝમાં બીજો � ૂરો
પડવો જ�ર� નથી, અગરચે એ નમાઝ નજરને કારણે
વા�જબ થઈ હોય. પણ અ�ુક �ુસ્તહ નમાઝો એવી છે ક�
�માં િન�ુકત � ૂરા પડવાનો આદ� શ છે , �મક� ‘નમાઝે
વહશત’ તો અગર કોઈ તે �ુજબ અમલ કરવા માંગે તો
એણે દશાર્વવામા આવેલો � ૂરો પડવો જોઈએ.

મસઅલો

૯૯૬ :

નમાઝે

�ુ�આ
્ ોમાં અને

�ુ�આ
ુ ા �દવસે નમાઝે ઝોહરમાં �ુસ્તહ છે ક� પહ�લી
્ ન
રકાતમાં � ૂરએ અલહમ્ બાદ � ૂરએ �ુ�આ
્ હપડાય, અને
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બી� રકાતમાં � ૂરએ અલહમ્ બાદ � ૂરએ �ુનાફ��ુન
પડાય, અને અગર એ � ૂરાઓ પડવા�ુ ં શ� કર� લી�ું હોય
તો એહતીયાતે વા�જબની �એ તેને અ�ુરો � ૂક� બીજો � ૂરો
ન પડવો જોઈએ.

મસઅલો ૯૯૭ :

અગર કોઈ શખ્ �ુરએ

અલહમ્ બાદ � ૂરએ �ુલ હોવલ્લાહ અહદ અથવા � ૂરએ
�ુલ યા અય્યોહ કાફ��ન શ� કર� તો તેને અ�ુરો � ૂક�ને
બીજો � ૂરો શ� ન�હ કર� શક� પણ નમાઝે

�ુ�આ
્ ોઅથવા

�ુ�આ
દ �દવસે નમાઝે ઝોહરમાં કોઈ શખ્સ �ૂલી �ને
્ ના
� ૂરએ �ુ�આ
્ ૂ અને � ૂરએ �ુનાફ��ુનને બદલે ઉપરોકત બે

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 944

� ૂરાઓ શ� કર� , તો એમને � ૂક� દઈ � ૂરએ �ુ�આ
્ ી અને
�ુનાફ��ુન પડ� શકશે. પણ એહતીયાત એ છે ક� અડધેથી
વધાર� જો � ૂરો પડ� � ૂકયો હોય, તો તેને તકર ન કર� .

મસઅલો ૯૯૮ :

અગર કોઈ શખ્ નમાઝે

�ુ�આ
ાં
�ુ�આ
્ ◌ેમઅથવા
્ ોના�દવસે નમાઝે ઝોહરમાં �ણી
જોઈને �ુરએ �ુલ હોવલ્લાહ અહદ અને �ુરએ �ુલ યા
અય્યોહ કાફ��ન શ� કર� તો અગરચે અડધે �ુધી ન પડ�
� ૂકયો હોય, તે � ૂરાઓને �ુરએ �ુ�આ
ક� �ુનાફ��ુન પડવા
્ ઈ
ખાતર અ�ુરો નહ� � ૂક� શક�.

મસઅલો ૯૯૯ : અગર કોઈ શખ્ નમાઝમાં
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�ુલ હોવલ્લાહ અહદ અને �ુલ યાઅય્યોહ કાફ��નના
�ુરાઓ િસવાય બીજો કોઈ � ૂરો શ� કર� , તો અગર અડધે
�ુધી ન પડ� � ૂકયો હોય તો તેને અ�ુરો � ૂક� બી� કોઈ
� ૂરાની શ�આત કર� શક� છે . પણ જો અડધે �ુધી પડ�
� ૂકયો હોય તો એને ત્ય દઈ બી� � ૂરાની શ�આત
કરવી એહતીયાતની �એ બીલ�ુલ �ઈઝ નથી.

મસઅલો ૧૦૦૦ : અગર કોઈ શખ્ � ૂરાનો
કોઈ �હસ્સ � ૂલી �ય, અથવા અ�ુક મજ� ૂર�ને કારણે એ
� ૂરાને � ૂરો ન કર� શક�, �મક� વખત તંગ હોય-વીગેર� તો
એ � ૂરાને � ૂક� આપી બીજો � ૂરો શ� કર� શક� છે . અગરચે
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અડધે પહ�ચી ગયો હોય, અથવા એ �ુરએ �ુલહોવલ્લાહ
અહદ યા �ુલ યા અય્યોહ કાફ��ન હોય.

મસઅલો ૧૦૦૧ : �ુ�ષ માટ� એહતીયાતની
�એ વા�જબ છે ક� નમાઝે �ુબ્, મગ�રબ અને ઈશામાં
�કરાઅત અવાજથી પડ� અને �ુ�ષ તેમજ �ી માટ�
એહતીયાતની �એ વા�જબ

છે ક� નમાઝે ઝોહર અને

અસરમાં �કરઅત ધીમે અને આસ્ત પડ�.

મસઅલો ૧૦૦ર : �ુ�ષ માટ� એહિતયાની �એ
લા�ઝમ છે ક� નમાઝે �ુબ્, મગ�રબ

અને ઈશામાં

�કરઅતનો એક� એક શબ્ અવાજથી પડ�, એટલે �ુધી ક�
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શબ્દોન છે લ્લ અક્ષ પણ સ્પષ્ટપ અવાજથી ઉચ્ચાર.

મસઅલો ૧૦૦૩ : ઓરતો માટ� �ુબ્, મગ�રબ
અને ઈશામાં અવાજથી યા આસ્ત �કરાઅત કર� શક� છે ,
પણ અગર કોઈ નામેહરમ અવાજ સાંભળ� રહ્ હોય,
અને એને સંભળાવ�ું હરામ હોય, તો એહતીયાતની �એ
આસ્તેથ પડ�.

મસઅલો ૧૦૦૪ :

અગર કોઈ શખ્ �

નમાઝમાં અવાઝથી પડ�ું જોઈએ તેમાં �ણી જોઈને
આસ્તેથ પડ�, અથવા � નમાઝમાં આસ્ત પડ�ું જોઈએ
તેમાં �ણી જોઈને અવાજથી પડ�, તો એહતીયાતની �એ
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તેની નમાઝ બાિતલ છે . પણ અગર � ૂલી જવાથી યા
મસઅલાથી અ�ણ હોવાને કારણે તેમ કર� તો નમાઝ
સહ�હ છે અને જો � ૂરએ અલહમ્ અને બી� � ૂરાની
તીલાવત દરમ્યા એને પોતાની � ૂલ સમ�ય તો �ટ�ું
પડ� � ૂકયો હોય, તેને ફર�થી પડવાની જ�રત નથી.

મસઅલો ૧૦૦પ : અગર કોઈ શખ્ મોટ� સાદ� ,
�ણે �ુમ પાડ� રહ્ હોય, એવી ર�તે નમાઝમાં �કરઅત
કર� તો નમાઝ બાિતલ ગણાશે.

મસઅલો ૧૦૦૬ : ઈન્સા માટ� જ�ર� છે ક�
નમાઝની �કરઅત શીખે, �થી ગલત ન પડ�, અને �
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શખ્ કોઈ ર�તે �ુરએ અલહમ્ શીખી ન શક�, તો �ટ�ું
શીખી શ�ો હોય તેટ�ું પડ�. પણ �ટ�ું શીખી શ�ો હોય
એ નહ�વત હોય, તો પછ� એહતીયાતે વા�જબ

છે ક�

�ુરઆનમાંથી � કાંઈ બી�ુ ં શીખ્ય હોય તે એની સાથે
જોડ�ને પડ� અને જો તે પણ �ુમ્ક� ન હોય, તો કોઈ
તસ્બી પડ�ને તેની સાથે પડ�. પરં � ુ � શખ્ સદં તર
ર�તે �ુરએ અલહમ્ શીખી ન શક� તેના માટ� એને બદલે
બી�ુ ં કાંઈ પડ�ું વા�જબ નથી. ઉપરોકત દર� ક સંજોગમાં
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� એવો શખ્ જમાઅતની સાથે
નમાઝ પડ�.
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મસઅલો ૧૦૦૭ : � માણસ � ૂરએ અલહમ્
સરખી ર�તે શીખી ન શ�ો હોય, પણ શીખી શકતો હોય,
અને નમાઝના ટાઈમમાં અવકાશ હોય, તો તેના માટ�
જ�ર� છે ક� શીખી લીએ પણ જો વખત તંગ હોય, તો
ઉપર જણાવેલ મસઅલામાં જણાવેલી ર�ત �ુજબ નમાઝ
અદા કર� તો સહ�હ ગણાશે. પણ દર� ક સંજોગમાં શ�
પ્રય કર�ને જમાઅત સાથે નમાઝ અદા કર� , �થી
જવાબદાર�થી �ુક્ થઈ શક�.

મસઅલો

૧૦૦૮ :

વા�જબાતે

નમાઝ

શીખવાડવા માટ� મહ�નતા�ું લે� ું એહતીયાતની �એ હરામ
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છે , પણ �ુસ્તહબા શીખવાડવા માટ� મહ�નતા�ું લે� ું
�ઈઝ છે .

મસઅલો ૧૦૦૯ : અગર કોઈ શખ્ અલહમ્
અથવા બી� � ૂરાનો કોઈ એક શબ્ ન �ણતો હોય,
અથવા �ણી �ુ�ને તેનો ઉચ્ચા ન કર� , યા એકની
જગ્યા બી� અક્ષર ઉચ્ચા કર� , �મક� ઝવાદની
જગ્યા ઝોય પડ�, અથવા � જગ્યા ઝેર, ઝબર પડ�ું
જોઈએ ત્યા ઝેર, ઝબર ન આપે, અથવા જયાં તશ્દ�
જ�ર� છે ત્યા તશ્દ� ન આપે તો નમાઝ બાિતલ ગણાશે.

મસઅલો ૧૦૧૦ :

અગર ઈન્સા � ર�તે
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શબ્દન ઉચ્ચા શીખ્ય હોય તેને સહ�હ ગણીને નમાઝમાં
એવી જ ર�તે પડ�, અને પછ�થી ખબર પડ� ક� એ ગલત
હ�,ું તો નમાઝ ફર� પડવી જ�ર� નથી.

મસઅલો ૧૦૧૧ :

અગર કોઈ શખ્ કોઈ

શબ્દન ‘ઝેર’, ‘ઝબર’થી નાવાક�ફ હોય, અથવા દાખલા
તર�ક� એ ન �ણતો હોય ક� શબ્દમા ‘હય’ છે ક� ‘હંય’, તો
તેના માટ� જ�ર� છે ક� એ િવષે �ણી લીએ, પણ શીખવાને
બદલે એ બે યા બેથી વ�ુ ર�તે પડ�, અને ગલત પડવાથી
એ ન �ુરઆને મ�દની આયતમાં, ન તો કોઈ ઝીક્રમ
�ુમાર થઈ શક�, તો નમાઝ બાિતલ ગણાશે, પણ �
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સંજોગમાં બંને �તની તીલાવત સહ�હ હોય. �મક�
‘એહદ� નસ્સેરાત

�ુસ્તક�’માં ‘િસરાત’

શબ્દ ‘સીન’

તેમજ ‘સ્વા’થી પડ� શકાય છે , તો તે સંજોગમાં એ
આયતને બે ર�તે પડ� તો વાંધો નથી.

મસઅલો ૧૦૧ર : તજવીદના ઉલમાએ ક�ું છે
ક� અગર કોઈ શબ્દમા “વાવ” હોય, અને તેની અગાઉનો
અક્ “પેશ” એટલે ક� “�મ્માવાળ” હોય અને તેની
બાદનો અક્ “હમઝા” હોય, તો એ “વાવ” ને “મદ” દ� �,ું
એટલે ક� ખ�ચ�ું જ�ર� છે . �મક� “�ુઅ”તો એ શબ્દમા
“વાવ”ને “મદ” આપ�ું જ�ર� છે .
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એવી જ ર�તે અલીફથી પહ�લાના અક્ ઉપર
ઝબર એટલે ક� “ફતહા” હોય, અને પછ�નો અક્
“હમઝહ” હોય, તો એ અલીફને “મદ” આપ�ું જોઈએ,
�મક� “�અ”.
અને જો “યા” પછ� “હમ્ઝ” હોય અને “યા”ની
પહ�લાના અક્ નીચે “ઝેર” એટલે ક� “કસરા” હોય, �મક�
“�અ”, તો “યા”ને “મદ” આપ�ું જોઈએ. એવી જ ર�તે
જો “અલીફ”, “વાવ” અને “યા”એ ત્ર અક્ બાદ કોઈ
અક્ હોય ક� � સાક�ન હોય, એટલે ક� તેના ઉપર “ઝેર”,
“ઝબર” ક� “પેશ” ન હોય, તો પણ એ ત્રણેય “મદ”
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આપ�ું જોઈએ.
પરં � ુ નમાઝમાં

�કરઅત

સહ�હ

થવા

માટ�

તજવીદના આ કાયદાઓ આધાર� ૂત નથી, એટલે ક� તે
�ુજબ “મદ” ન આપવામાં આવે તો પણ નમાઝ સહ�હ
છે .
અલબ�,

“વલઝઝાલ્લી”

�વી

જગ્યા

“તશદ�દ” અને “અલીફ”ના સહ�હ ઉચ્ચા માટ� “મદ”
આપ�ું જ�ર� હોય છે , તો ત્યાર “અલીફ”ને “મદ” આપ�ું
જોઈએ.

મસઅલો ૧૦૧૩ : એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક�
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નમાઝમાં જયાર� વકફ કર� તો છે લ્લ અક્ષર સાક�ન
આપે, અને ઝેર, ઝબર વીગેર�ની હરક્ સાથે વકફ ન કર� ,
એવી જ ર�તે બે આયતો જોડવી હોય તો પહ�લી આયતના
છે લ્લ અક્ષર સાક�ન સાથે ન પડ�, બલ્ક ઝેર, ઝબર
વીગેર� � હોય તેની હરક્ સાથે જોડણી કર� .
દાખલા તર�ક� , કોઈ શખ્ “અરરહમાની રર ્હ�”
પડ�, એટલે ક� છે લ્લ ‘મીમ’ને ‘ઝેર’ આપી, થોડ� વાર
વકફ કર� , અને પછ� “માલેક� યવમીદ્દ” પડ�, તો
એહતીયાતે �ુસ્તહબન �એ એ યોગ્ નથી. એવી જ ર�તે
અગર કોઈ “અરરહમાની રર ્હ�” પડ�, અને છે લ્લા

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 957

‘મીમ’ને સાક�ન આપી તરત “માલેક� યવમીદ્દ” શ� કર� ,
તો એ પણ યોગ્ નહ� ગણાય.

મસઅલો ૧૦૧૪ : નમાઝની ત્ર અને ચોથી
રકાતમાં એક જ વાર � ૂરએ અલહમ્ પડ� તો કાફ� છે ,
અથવા એક વાર “તસ્બીહાત અરબઆ” પડ� લીએ
તોકાફ� છે . “તસ્બીહાત અરબઆ” આ ર�તે છે :

“�બુ ્હાનલ્લા

વલ

હમ્દોલીલ્લા

વલા

એલાહ ઈલ્લલ્લા વલ્લાહ અકબર.”
પણ બેહતર છે ક� તસ્બીહાત અરબા ત્ વાર
પડવામાં આવે, અને અગર કોઈ શખ્ એમાંની એક
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રકાતમાં � ૂરએ અલહમ્ પડ�, અને બી�માં ‘તસ્બીહાત
અરબા’પડ� તો વાંઘો નથી. પણ

બેહતર છે ક� બંને

રકાતમાં તસ્બીહાત અરબા પડ�.

મસઅલો ૧૦૧પ : નમાઝના સમયની તંગી
હોય, તો એક જ વાર તસ્બીહાત અરબા પડ�ું જોઈએ,
અને જો એટલા માટ� પણ સમય ન રહ્ હોય તો માત
એક વાર “�ુબ્હાનલ્લ” કહ� લે� ું (બઈદ નથી) કાફ� છે .

મસઅલો ૧૦૧૬ : એહતીયાતે વા�જબ છે ક�
�ુ�ષ અને �ી ત્ર અને ચોથી રકાતમાં ચાહ� “તસ્બીહાત
અરબા” હોય ક� � ૂરએ અલહમ્, � પડ� તે ધીમે અવા�

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 959

પડ�.

મસઅલો ૧૦૧૭ : અગર કોઈ શખ્ ત્ર,
ચોથી રકાતમાં � ૂરએ અલહમ્ પડ�, તો તેના માટ� વા�જબ
નથી ક� તેની �બસ્મીલ્લ પણ આસ્તેથ પડ�. પણ મા� ૂમ
એટલે ક� જમાઅતથી નમાઝ પડનાર માટ� આ સંજોગમાં
એહતીયાતે વા�જબ છે ક� ‘�બસ્મીલ્લ’ પણ આસ્તેથ પડ�.

મસઅલો ૧૦૧૮ : � શખ્ “તસ્બીહાત અરબા”
શીખી ન શ�ો હોય, અથવા સહ�હ ન પડ� શકતો હોય,
તો તેવા શખ્ માટ� જ�ર� છે ક� ત્ર અને ચોથી રકાતમાં
“� ૂરએ અલહમ્” પડ�.
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મસઅલો ૧૦૧૯ : અગર કોઈ શખ્ નમાઝની
પહ�લી બે રકાતોમાં એમ ધાર�ને ક� એ છે લ્લ બે રકાતો છે ,
“તસ્બીહાત અરબા” પડ�, અને ��ૂઅ માં ગયા પહ�લા એને
યાદ આવે, તો �ુરએ અલહમ્ અને બીજો � ૂરો પડ� લેવો
જ�ર� છે . પણ જો ��ૂઅ માં યા ��ૂઅ બાદ એને યાદ આવે
તો એની નમાઝ સહ�હ છે .

મસઅલો ૧૦ર૦ : અગર નમાઝની છે લ્લ બે
રકાતો એમ િવચાર�ને ક� આ પહ�લી બે રકાતો છે . કોઈ
શખ્ �ુરએ અલહમ્ પડ�, અથવા પહ�લી બે રકાતોમાં
એમ િવચાર�ને ક� છે લ્લ બે રકાતો છે , � ૂરએ અલહમ્
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પડ�, તો ચાહ� ��ૂઅ થી પહ�લા ક� બાદ યાદ આવે, બંને
સંજોગમાં એની નમાઝ સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૧૦ર૧ : અગર ત્ર યા ચોથી
રકાતમા કોઈ શખ્ � ૂરએ અલ્હમ પડવાનો ઈરાદો
ધરાવતો હોય, પણ તેની

ઝબાન ઉપર “તસ્બીહાત

અરબા” આવી �ય, અથવા “તસ્બીહાત અરબા” પડવાનો
ઈરાદો હોય, પણ � ૂરએ અલ્હમ આવી �ય, તો અગર
એ કાયર તદ્ ઈરાદા િવના હોય તો તેને તકર કર�ને તેની
જગ્યા � ૂરએ અલ્હમ અથવા “તસ્બીહાત અરબા” પડ�.
પણ જો �બલ્�ુ ઈરાદા વગર ન હોય, �મક� એની
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હંમશ
ે ની આદતને કારણે એ�ું થઈ ગ�ું હોય તો � એની
ઝબાન ઉપર આવી ગ�ું તેને � ૂ�ં કર� , અને એની નમાઝ
સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૧૦રર : � શખ્સન આદત હોય ક�
હંમશ
ે ા ત્ર ને ચોથી રકાતમાં “તસ્બીહાત અરબા” પડતો
હોય, તે અગર પોતાની આદતથી િવ�દ જઈ અને એમ
સમ�ને ક� એક શરઈ કાયર બ�વી રહ્ છે , �ુરએ
અલહમ્ પડ� તો એ કાફ� ગણાશે, અને ફર�થી અલહમ્ ક�
“તસ્બીહાત અરબા” પડવાની જ�રત નહ� રહ�.

મસઅલો ૧૦ર૩ : �ુસ્તહ છે ક� ત્ર અને
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ચોથી

રકાતમાં

તસ્બીહાત

અરબા

પડયા

બાદ

‘ઈસ્તીગફા’ કરવામાં આવે, �મક� કહ� : “અસ્તગફ��લ્લ
રબ્બ

વ

અ� ૂબો

એલયહ�”

અથવા

કહ� :

“અલ્લા�ુમમગફ�ર લ ” હવે જો ઈસ્તીગફા પડતી વેળા
યા પડ� લીધા બાદ, પણ ��ૂઅ માટ� �કયા પહ�લા એને
શક થાય ક� ‘અલહમ્’ અથવા ‘તસ્બીહાત અરબા’ પડ�
� ૂકયો છે ક� નહ�, તો જ�ર� છે ક� અલહમ્ અથવા
તસ્બીહાત અરબા પડ�.

મસઅલો ૧૦ર૪ : અગર ત્ર યા ચોથી
રકાતમાં ��ૂઅ માં પહ�ચી ગયા બાદ, યા ��ૂઅ માં જતી
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વેળા કોઈ શખ્ શક કર� ક� ‘અલહમ્’ અથવા ‘તસ્બીહાત
અરબા’ પડ� � ૂકયો છે ક� નહ�, તો એ શક તરફ ધ્યા
નહ� ધર� .

મસઅલો ૧૦રપ : અગર કોઈ શખ્ શક કર� ક�
કોઈ આયત યા શબ્ સહ�હ અદા થયો છે ક� નહ�, �મક�
શક કર� ક� “�ુલ હોવલ્લાહ અહદ”ની આયત સહ�હ પડ�
છે ક� નહ�, તો એ શક તરફ ધ્યા ધરવાની જ�રત નથી.
પણ અગર એહતીયાતન એ આયત ક� શબ્દન ફર�વાર
સહ�હ અદા કર� તો વાંધો નથી. અને જો એવી �તના શક
અનેક્વા થાય અને દર� ક વખતે ફર�થી �ુન: ઉચ્ચા કર�
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તો પણ વાંધો નથી. અગર એ શક વસવસાના હદ� પહ�ચી
�ય, અને એ વસવસાને કારણે વારં વાર આયત ક� શબ્
દોહરાવવા માંડ� તો એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� નમાઝ
ફર�થી પડ�.

મસઅલો ૧૦ર૬ : �ુસ્તહ છે ક� પહ�લી
રકાતમાં � ૂરએ અલહમ્દન શ�આત કયાર ્ પહ�લા ‘અઉઝો
�બલ્લાહ મેનશ્શયતાનીર ર�મ’ પડવામાં આવે. અને
નમાઝે ઝોહર અને અસરની પહ�લી બે રકાતોમાં � ૂરાની
શ�આતમાં ‘�બસ્મીલ્લ’ અવાજથી પડ�. એવી જ ર�તે
�ુસ્તહબ છે ક

� ૂરએ અલહમ્ અને બી� � ૂરા વચ્ચ
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એટલો ફાસલો રાખીને પડ� ક� �થી એ બે � ૂરાઓ �ુદા
વતાર્, અને દર� ક આયત પર વકફ કર� , એટલે ક� બે
આયતોને જોડ�ને ન પડ�. �ુસ્તહ છે ક� � ૂરાઓ પડતી
વેળા આયતોનો અથર અને તર�ુમા તરફ ધ્યા રાખે.
અગર નમાઝે જમાઅત હોય તો ઈમામ જયાર�
અલહમ્ � ૂરો કર� , અને જો પોતે એકલો �રાદા પડતો
હોય તો પોતે જયાર� અલહમ્ � ૂરો કર� , ત્યાર “અલહમ્દ
�લલ્લાહ રબ્બી આલમીન” પડ�ું �ુ�લત છે . અને �ુરએ
�ુલ હોવલ્લાહ અહદ બાદ (પઢ�ા પછ�) એક, બે યા ત્
વાર

“કઝાલેકલ્લાહ

રબ્બ”

અથવા

ત્

વાર
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“કઝલેકલ્લાહ રબ્બોન” કહ��.ું એવી જ ર�તે � ૂરાને
તમામ કયાર્ બાદ થોડ�ક વાર સબર કર�ને પછ� ��ૂઅ
પહ�લાની તકબીર અથવા �ુ� ૂત પડ�ું જોઈએ.

મસઅલો ૧૦ર૭ : �ુસ્તહ છે

ક�

દર� ક

નમાઝની પહ�લી રકાતમાં �ુરએ “ઈ�ા અન્ઝલન” અને
બી� રકાતમાં � ૂરએ “�ુલ હોવલ્લા” પડવામાં આવે.

મસઅલો ૧૦ર૮ : મક�હ છે ક� ઈન્સા આખા
�દવસની નમાઝોમાં કોઈ પણ નમાઝમાં �ુરએ �ુલ
હોવલ્લા ન પડ�.

મસઅલો ૧૦ર૯ : �ુરએ ‘�ુલ હોવલ્લાહ
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અહદ’ને ઝડપથી એક જ �ાસે પડ�ું મક�હ છે .

મસઅલો ૧૦૩૦ : અલહમ્ બાદ � � ૂરાને
પહ�લી રકાતમાં પડ� � ૂ�ો હોય, એ જ � ૂરાને બી�
રકાતમાં ફર� પડ�ું મક�હ છે , પણ �ુલ હોવલ્લા ના
� ૂરાને બંને રકાતોમાં પડ� તો મક�હ નથી.
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��ુ અ
મસઅલો ૧૦૩૧ : દર� ક રકાતમાં �કરઅત બાદ
એટ�ું �ક�ું જ�ર� છે ક� �ગળ�ઓના છે ડાં ગોઠણોને અડ�,
આ અમલને ‘��ુઅ’ કહ�વાય છે .

મસઅલો ૧૦૩ર : અગર ��ૂઅ માં �ટ�ું �ક�ું
જોઈએ તેટ�ું �કવામાં આવે, પણ �ગળ�ઓના છે ડાં
ગોઠણ ઉપર ન રાખે તો વાંધો નથી.

મસઅલો ૧૦૩૩ : અગર કોઈ અસામાન્ ર�તે
��ૂઅ કર� , �મક� જમણી યા ડાબી �દશા તરફ નમે, તો
અગરચે તેની �ગળ�ઓના છે ડાં ગોઠણો �ુધી પહ�ચી
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�ય, તો પણ એ સહ�હ નહ� ગણાય.

મસઅલો ૧૦૩૪ : �કતી વેળા ‘��ુઅ’ની
િનય્ય હોવી જોઈએ. જો કોઈ બી� કાયર માટ� �ક�, �મક�
�નવરને મારવા માટ� �ક�, તો ��ૂઅ નહ� ગણાય, બલ્ક
પાછો ઉભો રહ�ને ફર� ��ૂઅ કરવાને ઈરાદ� નમે, તો આમ
કરવાથી ��ૂઅ ના અમલમાં વધારો થયો નહ� ગણાય,
અને નમાઝ સહ�હ રહ�શ.ે

મસઅલો ૧૦૩પ : � શખ્સન હાથો ક� ગોઠણો
સામાન્ ઈન્સાનન હાથો અને ગોઠણો કરતાં લાંબા-�ુંકા
હોય, �મક� હાથો એટલા લાંબા હોય ક� સ્હ� નમવાથી
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�ગળ�ઓ ગોઠણ ઉપર પહ�ચતી હોય, અથવા એટલા
હ�ઠાં હોય ક� �ુબ નમ�ું પડ�, તો એવા શખ્ માટ� �ક
ુ મ છે
ક� સાધારણ માણસો �ટલે �દા� �ક� છે , તેટલા �દા�
��ૂઅ કર� .

મસઅલો ૧૦૩૬ : � માણસ બેસીને ��ૂઅ
કરવા માંગતો હોય, તેના માટ� જ�ર� છે ક� એટ�ું નમે ક�
તેનો ચહ�રો તેના ગોઠણો સામે રહ�, અને બેહતર છે ક�
એટ�ું નમે ક� તેનો ચહ�રો સજદાની જગ્યાન ન�ક
પહ�ચે.

મસઅલો ૧૦૩૭ : ઈખ્તીયારન હાલતમાં
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બેહતર છે ક� ��ૂઅ માં ત્ વાર ‘�ુબ્હાનલ્લ’ યા એક
વાર ‘�ુબ્હા રબ્બેય અઝીમે વ બેહમ્દ�’ પડવામાં
આવે. બલ્ક જો કોઈ પણ �ઝક્ એટલા પ્રમાણમ પડ� તો
કાફ� છે . અલબ� નમાઝના વખતની તંગીમાં અને
મજ� ૂર�ના સંજોગમાં એક વાર ‘�ુબ્હાનલ્લ’ પડ�ું કાફ�
છે .

મસઅલો ૧૦૩૮ : ��ૂઅ માં �ઝક્ અ�ુક્ર અને
સહ�હ અરબીમાં પડવો જોઈએ, અને �ુસ્તહ છે ક� �ઝક્
ત્ યા પાંચ યા સાત વાર પડ�, બલ્ક એથી વ�ુ વાર
પડ�.
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મસઅલો ૧૦૩૯ : ��ૂઅ ની હાલતમાં નમાઝ
પડનાર�ુ ં શર�ર �સ્થ હો�ું જોઈએ, અને ઈખ્તીયારન
હાલતમાં શર�રમાં કોઈ એવા પ્રકાર� હલનચલન ન હો�ું
જોઈએ ક� �થી �સ્થરતામા ફ�ર પડ�, અને એહતીયાતે
વા�જબની �એ અગરચે હલનચલન વેળા કોઈ વા�જબ
�ઝક્ન પડતો હોય. તો પણ આ જ �ુકમ છે .

મસઅલો ૧૦૪૦ : અગર ��ૂઅ માં વા�જબ �ઝક્
પડતી વખતે બેઈખ્તીયાર�થ એવી હરકત કર� ક� �સ્થરત
બાક� ન રહ�વા પામે તો બેહતર છે ક� �સ્થ થઈ ગયા
બાદ ઝીકર ફર�થી પડ�. અલબ� અગર હલનચલન
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નહ�વત

હોય

અને

�સ્થરત

કાયમ

રહ�,

અથવા

�ગળ�ઓમાં થોડ�ક હરકત હોય તો વાંધો નથી.

મસઅલો ૧૦૪૧ : અગર ��ૂઅ �ુધી � ૂર� ર�તે
પહ�ચી અને શર�ર �સ્થ થાય એથી પહ�લા કોઈ
�ણી�ુ�ને �ઝક્ પડવા�ુ ં શ� કર� તો નમાઝ બાિતલ
ગણાશે.

મસઅલો ૧૦૪ર : અગર કોઈ શખ્ વા�જબ
�ઝક્� ૂર� ર�તે પડયા પહ�લા �ણી�ુ�ને ��ૂઅ માંથી મા�ું
��ું કર� તો નમાઝ બાિતલ છે , અને જો � ૂલથી એ�ું કર�
તો અગર ��ૂઅ ની હાલતમાંથી નીકળ� ગયા બાદ યાદ
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આવે તો નમાઝ સહ�હ છે .

મસઅલો ૧૦૪૩ : અગર કોઈ શખ્ �ઝક્ર �ૂર
થાય ત્યા �ુધી ��ૂઅ ની હાલતમાં રહ�વા અશકત હોય, તો
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� ઝીક્ર બાક�નો ભાગ ઉભા
થતી વખતે પડ�.

મસઅલો ૧૦૪૪ : અગર કોઈ શખ્ બીમાર�ના
કારણે અથવા એવા કોઈ કારણસર ��ૂઅ માં �સ્થ ન રહ�
શકતો હોય, તો એની નમાઝ સહ�હ ગણાશે, પરં � ુ વા�જબ
ઝીકરને ઉપર જણાવ્ય �ુજબ ��ૂઅની હાલતમાં જ પડ�.

મસઅલો ૧૦૪પ : અગર કોઈ શખ્ ��ૂઅ માં
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� ૂર� ર�તે �ક� ન શકતો હોય, તો કોઈ ચીજનો ટ� કો લઈને
��ૂઅ કર� , અને જો ટ� કો લઈને પણ સામાન્ ર�તે ��ૂઅ ન
કર� શક�, તો એટલો �ક� ક� સાધારણ ર�તે એમ કહ� શકાય
ક� ��ૂઅમાં છે અને જો એ પણ શ� ન હોય તો ��ૂઅ માટ�
માથા વડ� ઈશારો કર� .

મસઅલો ૧૦૪૬ :
ઈશારાથી પણ ��ૂઅ

� શખ્ માટ� માથાના

કર�ું અશ� હોય, તે ��ૂઅ ની

િનય્યતથ પોતાની �ખો બંધ કર�ને �ઝક્ પડશે, અને
��ૂઅમાંથી પાછા ઉભા થવાની િનય્યતથ પોતાની �ખો
ખોલશે, અને જો એ પણ કરવા સમથર્ 

હોય તો
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એહતીયાતની �એ �દલમાં ��ૂઅ ની નીય્ય કરશે, અને
પોતાના હાથો વડ� ��ૂઅનો ઈશારો કર� �ઝક્પડશે.

મસઅલો ૧૦૪૭ :
હાલતમાં ��ૂઅ

� શખ્ ઉભા રહ�વાની

ન કર� શકતો હોય, પણ બેસવાની

હાલતમાં ��ૂઅ માટ� નમી શકતો હોય, તેના માટ� �ુકમ એ
છે ક� ઉભા ઉભા નમાઝ પડ� અને ��ૂઅ માટ� માથાથી
ઈશારો કર� . અને એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� એ શખ્
બી� વાર એવી ર�તે નમાઝ પડ� ક� ��ૂઅ માં જવા માટ�
બેસીને ��ૂઅ માટ� �ક�.

મસઅલો ૧૦૪૮ : અગર કોઈ શખ્ ��ૂઅ માટ�
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ુ ર ર�તે �કયા બાદ મા�ું �ચક� લીએ, અને ફર� વાર
સં�ણ
��ૂઅ માટ� �ુક�, તેની નમાઝ બાિતલ છે .

મસઅલો ૧૦૪૯ : ��ૂઅ માં �ઝક્ર �ૂ ર�તે અદા
કયાર્ બાદ ફર� સીધા ઉભા થઈ જ�ું જ�ર� છે . અને �સ્થ
થયા બાદ સજદો અદા કર� . અને જો કોઈ સીધા ઉભા રહ્
વગર, યા �સ્થ થવા પહ�લે સજદો અદા કર� તો નમાઝ
બાિતલ છે .

મસઅલો ૧૦પ૦ :

અગર કોઈ શખ્ ��ૂઅ

� ૂલી �ય, અને સજદામાં પહ�ચ્યા પહ�લા તેને યાદ
આવે, તો તેના માટ� જ�ર� છે ક� પ્ર સીધો ઉભો થાય
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અને પછ� ��ૂઅ

બ�વી લાવે, અને જો એ �કવાની

હાલતમાં, સીધા ઉભા રહ�વા વગર, ��ૂઅ કરશે તો એ
કાફ� નથી.

મસઅલો ૧૦પ૧ : અગર પેશાની જમીન �ુધી
પહ�ચી �ય, ત્યાર યાદ આવે ક� ��ૂઅ બ�વી લાવ્ય
નથી, તો જ�ર� છે ક� તરત પાછા સીધા ઉભા રહ�ને પછ�
��ૂઅ કર� . અને જો બી� સજદામાં યાદ આવે તો
એહતીયાતે લા�ઝમની �એ નમાઝ બાિતલ છે .

મસઅલો ૧૦પર : ��ૂઅ માટ� �ુસ્તહ અમલો
નીચે �ુજબ છે :
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(૧) ��ૂઅ માં જતા પહ�લા સીધા ઉભા રહ�વાની
હાલતમાં તકબીર કહ��.ું
(ર) ��ૂઅ માં પોતાના ગોઠણોને પાછળ તરફ
ખ�ચવા.
(૩) પીઠને સીધી, સમતલ રાખવી.
(૪) ગરદનને આગળ તરફ ખ�ચીને પીઠની સીધ
(સમાંતર)માં રાખવી.
(પ) નજર બંને કદમોની વચમાં રાખવી.
(૬) �ઝક્પહ�લા યા બાદ સલવાત પડવી.
(૭) ��અ
ૂ માંથી ઉભા થયા બાદ �સ્થ હાલતમાં
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‘સમેઅલ્લાહ લેમન હમેદહ’ કહ��.ું

મસઅલો ૧૦પ૩ : ઓરતો માટ� �ુસ્તહ છે ક�
��ૂઅમાં પોતાના હાથો ગોઠણથી સહ�જ ઉપર ગોઠવે, અને
ગોઠણને પાછળ તરફ ન ખ�ચ.ે
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ુ ુદ
��
મસઅલો ૧૦પ૪ : નમાઝ પડનાર માટ� જ�ર�
છે ક� દર� ક વા�જબ નમાઝ અને �ુસ્તહ નમાઝમાં ��ૂઅ
બાદ બે સજદા બ�વી લાવે, અને સજદાનો અથર એ છે ક�
એક ખાસ ર�તથી િવનમ્ર સાથે પોતાની પેશાની જમીન
ઉપર ટ� કવે. નમાઝમાં વા�જબ છે ક� સજદાની હાલતમાં
બંને હથેળ�ઓ, બંને ગોઠણો અને પગના ��ુઠાંઓ
જમીનને અડ�.

મસઅલો ૧૦પપ : બંને સજદાઓ સાથે મળ�ને
એક �કન થાય છે , અને અગર કોઈ શખ્ વા�જબ
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નમાઝમાં કોઈ એક એક રકાતમાં બંને સજદાઓ તરક કર� ,
ચાહ� એ � ૂલી જવાને કારણે હોય, તેની નમાઝ બાિતલ છે .
અને એવી ર�તે અગર કોઈ શખ્ એક રકાતમાં બે
સજદાઓનો ઉમેરો કર� , ચાહ� એ � ૂલી જવાને કારણે હોય
તો પણ એરિતયાતે લા�ઝમની �એ તેની નમાઝ બાિતલ
ગણાશે.

મસઅલો

૧૦પ૬

:

અગર

કોઈ

શખ્

�ણી�ુ�ને એક સજદો ઓછો યા વધાર� બ�વી લાવે તો
તેની નમાઝ બાિતલ છે . પણ જો � ૂલથી એ�ું કર� , તો
તેનો �ુકમ આગળ જતાં જણાવવામાં આવશે.
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મસઅલો ૧૦પ૭ : � શખ્ જમીન ઉપર
પેશાની રાખી શકતો હોય, તે અગર �ણી�ુ�ને યા
� ૂલથી તેમ ન કર� , તો એનો સીજદો અદા થયેલો નહ�
ગણાય, અગરચે શર�રના બી� ભાગો જમીનને અડ�
� ૂ�ા હોય, પણ જો પેશાની જમીન ઉપર ટ� કાવી � ૂકયો
હોય, અને � ૂલથી શર�રના બી� ભાગો જમીન ઉપર ન
રાખે, અથવા � ૂલી જવાથી �ઝક્ન પડ�, તો સીજદો સહ�હ
છે .

મસઅલો ૧૦પ૮ : બેહતર છે ક� ઈખ્તીયારન
હાલતમાં

સજદામાં

ત્રણવ

‘�ુબ્હાનલ્લ’

અથવા
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એકવાર ‘�ુબ્હા રબ્બેય અઅલા વબેહમ્દ�’ પડ�. અને
આ ઝીક્ર શબ્દોન અ�ુક્ર, સહ�હ અરબી ભાષામાં અદા
કર�ું જ�ર� છે . અલબ�, સજદામાં કોઈ પણ �ઝક્ પડ�
લે� ું કાફ� છે , પણ એહતીયાતે વા�જબની �એ �ઝક્એટલા
જ પ્રમાણમ હોવો જ�ર� છે અને �ુસ્તહ છે ક� ‘�ુબ્હા
રબ્બેય અઅલા વબેહમ્દ�’ ત્ યા પાંચ યા સાત યા
એથી વધાર� વખત પડ�.

મસઅલો ૧૦પ૯ : સજદાની હાલતમાં શર�ર
�સ્થ હો�ું જોઈએ, અને ઈખ્તીયારન હાલતમાં શર�રમાં
એવી હરકત ક� એ�ું હલનચલન ન હો�ું જોઈએ ક� �થી
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�સ્થરત કાયમ ન રહ�, અગરચે એહતીયાતની �એ એ
સમયે વા�જબ �ઝક્ન પડ� રહ્ હોય.

મસઅલો ૧૦૬૦ : પેશાની જમીન ઉપર પહ�ચે,
અને શર�ર �સ્થ થાય, એથી પહ�લા અગર કોઈ શખ્
�ણી�ુ�ને સજદા�ુ ં �ઝક્શ� કર� લીએ, અથવા �ઝક્� ૂ�ં
થાય એથી પહ�લા �ણી�ુ�ને સજદાથી મા�ું �ચક�
લીએ, તો તેની નમાઝ બાિતલ છે .

મસઅલો ૧૦૬૧ : પેશાની જમીન ઉપર પહ�ચે
એથી પહ�લા અગર કોઈ શખ્ � ૂલથી �ઝક્ શ� કર� , અને
મા�ું �ચક� એથી પહ�લા એને યાદ આવે ક� � ૂલ કર� છે ,
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તો શર�રને �સ્થ રાખી બી� વાર �ઝક્ પડવો જોઈએ
(જ�ર� છે ).

મસઅલો ૧૦૬ર : અગર સજદામાંથી મા�ું
�ચક� લીધા બાદ કોઈ શખ્સન પોતાની � ૂલ સમ�ય ક�
�ઝક્ � ૂ�ં થયા પહ�લા એણે મા�ું �ચ�ું છે , તો તેની
નમાઝ સહ�હ છે .

મસઅલો ૧૦૬૩ : સજદામાં �ઝક્ પડતી વખતે
અગર કોઈ શખ્ �ણી�ુ�ને � સાત અવ્યવ જમીન
ઉપર ટ� ક્વ જોઈએ, તેમાંથી કોઈ પણ એકને ઉપાડ� લીએ
તો નમાઝ બાિતલ થશે. પણ જયાર� �ઝક્ ન પડ� રહ્
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હોય, ત્યાર પેશાની િસવાય બાક�ના અવયવોને જમીન
ઉપરથી �ચક� , અને પાછા ફર�થી જમીન ઉપર �ુક� તો
વાંધો નથી, િસવાય ક� એમ કરવાથી શર�રની �સ્થરત
બાક� ન રહ�વા પામે, આ સંજોગમાં એહતીયાતની �એ
તેની નમાઝ બાિતલ છે .

મસઅલો ૧૦૬૪ : અગર કોઈ શખ્ �ઝક્ર �ૂર
થાય એથી પહ�લા � ૂલથી પેશાની ઉપાડ� લીએ તો ફર�થી
પેશાની જમીન ઉપર નહ� રાખી શક� , અને એને એક
સજદા તર�ક� ગણ�ું પડશે. પણ એ િસવાયના અવયવોને
જો � ૂલથી ઉપાડ� લીએ તો બી� વાર �ુકવા જોઈએ,
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અને �ઝક્પડ�.

મસઅલો ૧૦૬પ : પહ�લા સજદામાં �ઝક્ � ૂ�ં
કયાર્ બાદ બેસ�ું જોઈએ, અને �સ્થરત પામ્ય બાદ બી�
સજદામાં જ�ું જોઈએ.

મસઅલો ૧૦૬૬ : સજદામાં પેશાનીની જગ્ય,
હથેળ�, ગોઠણ અને પગના ��ુઠાની જગ્યાથ ચાર
બાંધલ
ે ી �ગળ�ઓના િવસ્તારથ વ�ુ �ચી ક� નીચી ન
હોવી જોઈએ. બલ્ક એહતીયાતે વા�જબ છે ક� પેશાની
ટ� કવાની જગ્ય ઉભા રહ�વાની જગ્યાથ પણ ચાર બાંધલ
ે ી
�ગળ�ઓના િવસ્તારથ �ચી યા નીચી ન હોય.
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મસઅલો ૧૦૬૭ : અગર કોઈ શખ્ ઢાળવાળ�
જમીન ઉપર નમાઝ પડ�, અગરચે ઢળાણ�ુ ં પ્રમ
ચો�સ ર�તે મા� ૂમ ન હોય, અને એની પેશાની હથેળ�,
ગોઠણ

અને

��ુઠાની

જગ્ય

કરતા

ચાર

બાંધલ
ે ી

�ગળ�ઓના િવસ્તારથ વ�ુ �ચી યા નીચી રહ�, તો
તેની નમાઝમાં ઈશ્કા છે .

મસઅલો ૧૦૬૮ : અગર કોઈ શખ્ � ૂલથી
એવી જગ્યા પેશાની � ૂક� ક� � ઉપરોકત િવસ્તારથ �ચી
હોય, તો અગરએ �ચાઈ એટલી હોય ક� સજદા�ુ ં �પ ન
રહ�, અને એમ ન કહ� શકાય ક� એ સજદામાં છે , તો
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લા�ઝમ છે ક� મા�ું �ચક�ને એવી જગ્ય ઉપર � ૂક� ક� �
એ િવસ્તારથ નીચી હોય. પણ જો એ �ચાઈ એટલી હોય
ક� સજદામાં છે એમ કહ� શકાય, અને �ઝક્ર �ૂરો કયા બાદ
એ�ુ ં ધ્યા ખ�ચાય તો એ સજદાથી પરવાર�ને નમાઝ
તમામ કર� શકશે. પણ જો એ�ુ ં ધ્યા વા�જબ �ઝક્ર �ૂર
કયાર્પહ�લા ખ�ચાય, તો જ�ર� છે ક� પોતાની પેશાની એવી
જગ્ય તરફ ખ�ચીને �ુક� ક� �ની �ચાઈ જણાવેલ
િવસ્તારન �દર યા એથી ઓછ� હોય, અને પછ� વા�જબ
�ઝક્પડ�, પણ જો પેશાનીને ખ�ચીને બી� જગ્યા � ૂકવી
�ુમ્ક� ન હોય, તો એ જ હાલતમાં વા�જબ �ઝક્ પડ�
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શકશે, અને નમાઝ � ૂર� કરશે. ફર� એ નમાઝ અદા
કરવાની જ�રત નથી.

મસઅલો ૧૦૬૯ : પેશાની અને સજદાની જગ્ય
વચ્ચ કોઈ બી� વસ્� અવરોધ�પે ન હોવી જોઈએ. તો
જો સજદાગાહ ( મોહર) ઉપર એટલો મેલ ચ�ટ� લો હોય ક�
પેશાની મોહર �ુધી ન પહ�ચતી હોય, તો સીજદો બાિતલ
ગણાશે, પણ જો એથી ફકત મોહરનો રં ગ બદલાઈ ગયો
હોય તો વાંધો નથી.

મસઅલો ૧૦૭૦ : સજદામાં બંને હથેળ�ઓ�ુ ં
જમીન ઉપર રહ�� ું જ�ર� છે , પણ મજ� ૂર� હોય તો
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હથેળ�ની પીઠ રાખવામાં વાંધો નથી અને જો એ પણ
�ુમ્ક� ન હોય તો એહતીયાત છે ક� કાંડાઓને જમીન
ઉપર રાખે, અને જયાર� એ પણ ન થઈ શક� તો કોણી �ુધી
� ભાગ જમીન ઉપર ગોઠવી શક� , તેને ગોઠવે. જયાર� એ
પણ શ� ન હોય તો આખાય હાથને રાખે તો કાફ� છે .

મસઅલો

૧૦૭૧

:

સજદામાં

પગના

બે

��ુઠાઓ�ુ ં જમીન ઉપર હો�ું જ�ર� છે . પણ એ જ�ર�
નથી ક� ��ુઠાના ટ� રવાં જમીન ઉપર હોય, બલ્ક તેનો
ઉપલો યા પાછલો ભાગ પણ જો જમીન ઉપર ટ� ક� તો
કાફ� છે . જો એ િસવાયની �ગળ�ઓ જમીન ઉપર � ૂક� ,
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અથવા પગનો ઉપલો ભાગ � ૂક�, અથવા નખ લાંબા
હોવાને કારણે ��ુઠા જમીન �ુધી ન પહ�ચે તો નમાઝ
બાિતલ છે . � શખ્ લાપરવાહ�ને કારણે અને મસઅલાથી
અ�ણ હોવાને કારણે એવી ર�તે નમાઝ પડતો રહ્ હોય,
તેના માટ� જ�ર� છે ક� નમાઝો ફર�થી અદા કર� .

મસઅલો ૧૦૭ર : �ના પગના ��ુઠાનો અ�ુક
ભાગ કપાઈ ગયો હોય, તે બાક�ના ભાગને જમીન ઉપર
રાખશે, અને જો એ � ૂરો કપાઈ ગયો હોય, યા બ�ુ જ
થોડો ભાગ રહ� જવા પામ્ય હોય, તો એહતીયાતની �એ
બાક�ની �ગળ�ઓ જમીન ઉપર રાખશે. અને � શખ્સન
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પગની કોઈ પણ �ગળ� બાક� ન હોય, તે બાક� રહ�લા
પગના ભાગને જમીન ઉપર �ુકશે.

મસઅલો ૧૦૭૩ : અગર કોઈ સજદાની
પ્રચલ ર�તથી હટ�ને સજદો કર� , �મક� પેટ, છાતીને
જમીન સાથે અડાડ�, અથવા પગને સ્હ� પાછળ તરફ
લાંબા કર� , તો અગર સજદા�ુ ં �પ બાક� હોય, અને લોકો
એને સામાન્ સજદા તર�ક� ગણી શક� , તો એની નમાઝ
સહ�હ છે , પણ અગર સજદા�ુ ં �પ બાક� ન રહ�, અને એમ
જણાય ક� �ણે પગ લાંબા કર�ને � ૂતો છે , તો નમાઝ
બાિતલ ગણાશે.
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મસઅલો ૧૦૭૪ : મોહર અથવા કોઈ પણ
બી� વસ્� �ના ઉપર સજદો કરવામાં આવે તે પાક હો�ું
જ�ર� છે , પણ જો મોહરને ન�સ સાદડ� ક� ફરશ ઉપર
રાખવામાં આવે, અથવા મોહરનો એક ભાગ ન�સ હોય,
પણ સજદો કરનાર પાક ભાગ ઉપર પેશાની રાખવામાં
આવે (મોહરનો એક ભાગ ન�સ હોય, પણ સીજદો
કરનાર પાક ભાગ ઉપર પેશાની રાખે), તો વાંધો નથી.

મસઅલો ૧૦૭પ : અગર પેશાની ઉપર �ુમ
ં �ું
ક� જખ્ વીગેર� હોય, અને જમીન ઉપર તે� ુ ં રાખ�ું
�ુ�શ્ક હોય, તો જો આખી પેશાની ઉપર ફ�લાઈ ન ગ�ું
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હોય, તો � ભાગ સલામત હોય એ ભાગને રાખીને સજદો
કર� .
અને જો પેશાનીની સલામત જગ્યાથ સજદો
કરવા માટ� જ�ર� થઈ પડ� ક� જમીનને (ક� સજદાની
જગ્યાન) એક તરફ ખોદ� �થી જખ્, �ુમ
ં �ું વીગેર� એ
તરફ રહ� અને બાક�ની સલામત જગ્ય, સજદા માટ� �ટ�ું
જ�ર� છે તેટલા પ્રમાણમ, જમીન ઉપર રાખી શક�, તો
તેમ કર�ું જોઈએ.

મસઅલો ૧૦૭૬ : જો જખ્, �ુમ�ું વીગેર�
આખી પેશાનીમાં ફ�લાયે� ું હોય, તો ચહ�રાના અ�ુક
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ભાગથી સજદો કરશે, અને એહતીયાતે લા�ઝમ એ છે ક�
શ� સંજોગમાં હડપચીથી સજદો કર� અને જો એ શ� ન
હોય તો પેશાનીના બંને છે ડાઓમાંથી કોઈ એક છે ડ� સજદો
કર� . જયાર� ચહ�રાના કોઈ પણ ભાગથી સજદો �ુમ્ક� ન
હોય ત્યાર ઈશારાથી સજદો કરશે.

મસઅલો ૧૦૭૭ : � શખ્ બેસી શકતો હોય
પણ પોતાની પેશાની જમીન �ુધી ન પહ�ચાડ� શકતો
હોય, તેના માટ� જ�ર� છે ક� બને તેટ�ું �ક�, અને મોહર
અથવા સજદા કરવા માટ� બી� વસ્� કોઈ �ચી ચીજ
ઉપર રાખી તેના ઉપર એવી ર�તે પોતાની પેશાની રાખે ક�
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એમ કહ� શકાય ક� સજદો કય� છે . પણ બંને હથેળ�ઓ,
ગોઠણો અને પગના ��ુઠાઓ સામાન્ ર�તે જમીન ઉપર
રાખશે.

મસઅલો ૧૦૭૮ : અગર કોઈ એવી �ચી ચીજ
પ્રા ન હોય ક� �ના ઉપર મોહર યા સજદા માટ� બી�
કોઈ વસ્� ગોઠવી શક�, અને કોઈ શખ્ પણ મો�ૂદ ન
હોય � એના માટ� મોહર �ચે લઈ આવે �થી સજદો કર�
શક�, તો એહતીયાત એ છે મોહર યા બી� વસ્�ુન
પોતાના હાથે �ચે લઈ આવી તે ઉપર સજદો કર� .

મસઅલો ૧૦૭૯ : � શખ્ બીલ�ુલ સજદો
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કરવાને અશક્ હોય, તેના માટ� જ�ર� છે ક� માથાના
ઈશારાથી સીજદો કર� , અને જો એ �ુમ્ક� ન હોય તો
�ખો વડ� ઈશારો કર� , અને જો �ખોનો ઈશારો કરવા
પણ અસમથર હોય, તો એહતીયાતે વા�જબની �એ હાથ
વીગેર�થી સજદા માટ� ઈશારો કર� અને �દલમાં સજદાની
િનય્ય કર� , ત્યા બાદ વા�જબ �ઝક્પડ�.

મસઅલો ૧૦૮૦ : અગર સજદામંથી મા�ું
બેઈખ્તીયાર�ન હાલતમાં ��ુ થઈ �ય, તો નમાઝ
પડનાર�

બી�વાર

મા�ું સજદાની

જગ્ય

�ુધી

ન

પહ�ચાડ�ું જોઈએ, અને એ જ એક સજદો ગણાશે, ચાહ�
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સજદાનો �ઝક્પડ� શ�ો હોય ક� ન પડ� શ�ો હોય, અને
જો બી�વાર માથાને સજદાની જગ્ય �ુધી પહ�ચતા ન
રોક� શક� અને બેઈખ્તીયા ફર�થી સજદો કર� , તો પણ એ
એક જ સજદો ગણાશે. પણ જો પહ�લી વાર �ઝક્ ન પડ�
� ૂકયો હોય, તો એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� હવે માત
�ુરબતનની િનય્યતથ �ઝક્પડ�.

મસઅલો ૧૦૮૧ : � સ્થળ ઈન્સાનન. તકય્ય
કરવાની જ�રત જણાય, ત્યા ગાલીચા વીગેર� ઉપર સજદો
કર� શક� છે , અને લા�ઝમ નથી ક� નમાઝ પડવા માટ�
બી� જગ્યા �ય, અથવા નમાઝ અદા કરવામાં એટલી
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ઢ�લ કર� ક� એ જ જગ્યા તકય્ય િવના નમાઝ પડ� શક� .
પણ જો શ� હોય ક� સાદડ� અથવા એવી વસ્� ક� �ના
ઉપર સીજદો �ઈઝ છે . તેના ઉપર એવી ર�તે સજદો કર�
ક� તકય્યા�ુ ઉલંઘન ન થાય, તો એવા સંજોગમાં ગાલીચા
વીગેર� ઉપર સજદો ન કરવો જોઈએ.

મસઅલો ૧૦૮ર : અગર કોઈ શખ્ પ�છા
વીગેર�થી ભર� લા ગાદલા ક� તક�યા ઉપર સજદો કર� , �ને
પ�રણામે અગર તે� ુ ં શર�ર �સ્થ ન રહ� તો એ સજદો
બાિતલ છે .

મસઅલો

૧૦૮૩

:

અગર

કોઈ

શખ્સન
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મજ� ૂર�ના કારણે ભીની માટ�વાળ� જમીન ક� ક�ચડ ઉપર
નમાઝ પડવી પડ�, તો અગર તેના કપડાં ક� તે� ુ ં શર�ર
ગં�ું થવામાં તેને કોઈ ઝહ�મતનો સામનો ન હોય તો
સજદો અને તશહ�દ
ે ની ર�તે અદા કરવા જોઈએ
ુ હંમશ
પણ અગર ઝેહમત થતી હોય તો સજદો માથાના
ઈશારાથી બ�વી લાવશે, અને તશહ�ુદ ઉભા ઉભા પડશે,
અને એની નમાઝ સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૧૦૮૪ : � નમાઝની પહ�લી અને
ત્ર રકાતમાં તશહ�ુદ નથી, �મક� નમાઝે ઝોહર, અસર
અને ઈશાની ત્ર રકાત, તેમાં એહતીયાતે વા�જબ છે ક�
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બે સજદા બાદ થોડ�ક વાર �સ્થ બેઠા રહ��,ું અને ત્યા
બાદ ઉભા થ�ુ.ં
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� વસ્�ુ ઉપર સીજદો કરવો સહ�હ છે
મસઅલો ૧૦૮પ : સજદો જમીન ઉપર અને
જમીનમાંથી ઉગતી વસ્�ુ �મક� ઝાડ�ુ ં લાક�ુ,ં પાંદડાં
વીગેર� ઉપર કરવો જોઈએ; પણ � વસ્� ખાવાના
ઉપયોગમાં અથવા પોશાક તર�ક� ઉપયોગમાં લેવાતી હોય
તેના ઉપર સજદો નહ� થઈ શક�. ખોરાક અને પોશાકની
વસ્�ુ, �મક� ઘ�, જવ, કપાસ, તેમજ જમીનમાંથી
નીકળતી એવી વસ્�ુ � જમીનના ભાગ તર�ક� ગણાતી
નથી, �મક� સો�ુ,ં ચાંદ� વીગેર�

ધા�ુઓ ઉપર સજદો

સહ�હ નથી. ડામર ઉપર સજદો સહ�હ નથી, પણ
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મજ� ૂર�ની હાલતમાં તમામ એવી વસ્�ુ �ના ઉપર
સજદો સહ�હ નથી, તેમાં ડામરને પ્ર પસંદગી આપવી
જોઈએ.

મસઅલો ૧૦૮૬ : જયાર� દ્રાક પાંદડા �ુમળા
હોય, અને ખાવાના ઉપયોગમાં લેવાતા હોય, ત્યાર તેના
ઉપર સજદો �ઈઝ નથી. એ િસવાયના સંજોગમાં તેના
ઉપર સજદો કરવામાં વાંધો નથી.

મસઅલો ૧૦૮૭ : � વસ્�ુ જમીનમાંથી ઉગી
નીકળતી હોય, અને �નવરોના ખોરાક તર�ક� કામ
આવતી હોય, �મક� ઘાસ વીગેર� , તેના ઉપર સજદો સહ�હ
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છે .

મસઅલો ૧૦૮૮ : � �લો ખાવાના ઉપયોગમાં
ન આવતા હોય તેના ઉપર સજદો સહ�હ છે , બલ્ક �
વનસ્પિ દવાના ઉપયોગમાં આવે છે , અને તેને ઉકાળ�ને
તેનો રસ દવા તર�ક� પીવાય છે , �મક� બનફશા વીગેર�
તેના ઉપર સજદો સહ�હ છે .

મસઅલો ૧૦૮૯ : � વનસ્પિ અ�ુક શહ�રોમાં
ખવાતી હોય, અને બી� શહ�રોમાં આદતની �એ ન
ખવાતી હોય, અગરચે એને ખાવા લાયક �ણતા હોય,
તેના ઉપર સજદો સહ�હ નથી. એવી જ ર�તે કાચા ફળો
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ઉપર સજદો નહ� થઈ શક�.

મસઅલો ૧૦૯૦ : �ુના અને �ચરોડ�ના પત્થ
ઉપર સજદો સહ�હ છે , અને એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક�
ઈખ્તીયારન હાલતમાં પકાવવામાં આવેલા �ુના અને
�ચરોડ� ઉપર, �ટ અને પકાવવામાં આવેલી માટ�થી
બનાવવામાં આવેલા વાસણો વીગેર� ઉપર સજદો ન
કરવામાં આવે.

મસઅલો ૧૦૯૧ : � વસ્�ુ ઉપર સજદો
સહ�હ છે , �મક� લાક�ુ,ં ઘાસ વીગેર� , તેમાંથી જો કાગળ
બનાવવામાં આવ્ય હોય તો તેના ઉપર સજદો થઈ શક�
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છે . એવી જ ર�તે કપાસ, અને શણ િવગેર�થી કાગળ બન્ય
હોય તો તેના ઉપર સજદો થઈ શકશે, પણ ર� શમ
િવગેર�થી બન્ય હોય તો તેવા કાગળ ઉપર સજદો સહ�હ
નથી.

મસઅલો ૧૦૯ર : સજદા માટ� સૈાથી ઉ�મ
અને

શ્રે

હઝરત

સય્ય�ુશ્શોહ

ઈમામ

�ુસન
ૈ

અલ�ય્હસ્સલામ �રુ બતની માટ� છે . ત્યારબા બી�
માટ�ઓ, તે બાદ પત્થ અને તેના પછ� ઘાસ ક� પાંદડાનો
વારો આવે છે .

મસઅલો ૧૦૯૩ : અગર એવી વસ્� ક� �ના
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ઉપર સજદો સહ�હ છે , હાંિસલ ન થઈ શક� , અથવા હાંિસલ
હોય પણ સખત ઠંડ� ક� ગરમીને કારણે તેના ઉપર સજદો
ન કર� શકતો હોય, તો ડામરની પહ�લી પસંદગી કરવી
જોઈએ. પણ જો તેના ઉપર પણ સજદો ન કર� શકતો
હોય તો પોતાના કપડા ઉપર યા હથેળ�ની પીઠ ઉપર
સજદો કર� , અથવા એવી બી� ચીજ ઉપર સજદો કર� ક�
�ના ઉપર ઈખ્તીયારન હાલતમાં સજદો સહ�હ નથી.
પણ એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� જયાં �ુધી પોતાના કપડા
ઉપર સજદો કર� શકતો હોય ત્યા �ુધી કોઈ બી� વસ્�
ઉપર સજદો ન કર� .
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મસઅલો ૧૦૯૪ : નરમ માટ� અથવા � ૂળ ક�
�ના ઉપર સજદામાં મા�ું �સ્થ ન રહ� શક�, તેના ઉપર
સજદો બાિતલ છે .

મસઅલો ૧૦૯પ : પહ�લા સજદામાં જો મોહર
પેશાની ઉપર ચ�ટ� �ય, તો બીજો સજદો કરવા પહ�લા
એ મોહરને પેશાનીથી અલગ કર�ું જ�ર� છે .

મસઅલો ૧૦૯૬ : અગર � વસ્� ઉપર સીજદો
કરતો હોય એ વસ્� નમાઝ દરમ્યા �ુમ થઈ �ય, અને
બી� એવી વસ્� એની પાસે ન હોય ક� �ના ઉપર સજદો
સહ�હ

છે ,

તો

પછ�

મસઅલો

૧૦૯૩માં

�

ક્
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સમ�વવામાં આવ્ય છે તે �ુજબ અમલ કર� શકશે ;
ચાહ� નમાઝનો સમય તંગ હોય, યા ન હોય ક� નમાઝને
તોડ�ને ફર�થી પડ� શકતો હોય.

મસઅલો ૧૦૯૭ : અગર સજદાની હાલતમાં
કોઈ�ુ ં ધ્યા ખ�ચાય ક� � વસ્� ઉપર સજદો કર� રહ્ છે ,
એ વસ્� ઉપર સજદો સહ�હ નથી, તો જો વા�જબ �ઝક્
પડ� લીધા બાદ ધ્યા ખ�ચાય તો સજદાથી પરવાર�ને
નમાઝને �ર� રાખી શકશે. અને જો વા�જબ

ઝીક્ર

પહ�લા ધ્યા ખ�ચાય, તો હળવેથી પોતાની પેશાનીને એ
વસ્� તરફ ખસેડ� ક� �ના ઉપર સજદો સહ�હ છે , અને
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પછ� વા�જબ �ઝક્ પડ�. પણ જો પેશાનીને ખસેડ�ું �ુમ્ક�
ન હોય તો એ જ હાલતમાં �ઝક્ પડ� શકશે, અને બંને
� ૂરતોમાં તેની નમાઝ સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૧૦૯૮ : અગર સજદો કર� લીધા
બાદ કોઈ�ુ ં ધ્યા દોરાય ક� � વસ્� ઉપર સજદો થયો તે
વસ્� ઉપર સજદો સહ�હ નથી, તો કોઈ વાંધો નથી.

મસઅલો ૧૦૯૯ : �ુદાવંદ� કર�મની ઝાત
િસવાય કોઈ બી� માટ� સજદો કરવો હરામ છે . અને
અ�ુક લોકો � અઈમ્મ અલય્હ��ુસ્સલામ કબરો સામે
પેશાની જમીન ઉપર રાખે છે , તે અગર અલ્લાહન �ુક
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બ�વી લાવવા માટ� હોય તો વાંધો નથી, નહ�તર હરામ
છે .
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સજદામાં �સુ ્તહ અને મક�હ વાતો િવષે
મસઅલો ૧૧૦૦ :

સજદામાં અ�ુક બાબતો

�ુસ્તહ છે :
(૧) � શખ્ ઉભા ઉભા નમાઝ પડતો હોય, તે
��ૂઅમાંથી સીધા ઉભા રહ્ બાદ સજદામાં જવા
માટ� તકબીર કહ� અને બેઠા બેઠા નમાઝ પડતો
હોય તો ��ૂઅ માટ� �ક�ને પાછો �સ્થ બેસીને
સજદામાં જવા માટ� તકબીર કહ�.
(ર) જયાર� સજદામાં જવા માટ� નમે ત્યાર �ુ�ષ
માટ� �ુસ્તહ છે ક� પહ�લા હાથોને જમીન ઉપર
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રાખે, અને �ીઓ પહ�લા ગોઠણો જમીન ઉપર
�ુક�.
(૩) નાકને મોહર ઉપર, યા � વસ્� ઉપર સજદો
સહ�હ છે , તેના ઉપર રાખ�ુ.ં
(૪)

સજદાની

હાલતમાં

હાથની

�ગળ�ઓ

મીલાવીને રાખવી, અને કાનની હારમાં એવી ર�તે
ગોઠવવી ક� ટ� રવાં �કબ્લ તરફ હોય.
(પ) સજદામાં �ુઆ કરવી, પોતાની હાજતો
માંગવી, અને નીચે જણાવેલી �ુઆ પડવી :
યા ખયરલ મ�્ઉલીન, વ યા ખયરલ �ુઅતી,
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ઉર�કની વર�ક અયાલી મીન ફઝલેક ફઈ�ીક
�લ ફઝલીલ અઝીમ (અય એવા તમામથી શ્રેષ
ક� �મની પાસે માંગવામાં આવે, અને એવા
તમામથી શ્રે ક� � અતા કર� છે . તારા ફઝલથી
મને રોઝી આપ અને

મારા �ુ�ુંબીઓને રોઝી

આપ. ક� ખર� ખર �ું મહાન ફઝલવાળો છે .)
(૬) સજદા બાદ ડાબા પડખે બેસ�ુ,ં અને જમણા
પગના બહારના ભાગને ડાબા પગના તળ�યા
ઉપર રાખવો.
(૭) દર� ક સજદામાંથી મા�ું ઉપાડ� �સ્થ બેસીને
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તકબીર કહ��.ું
(૮) પહ�લા સજદામાંથી મા�ું �ચકયા બાદ �સ્થ
બેસીને

“અસ્તગફ��લ્લ

રબ્બ

વ

અ� ૂબો

એલયહ�” પડ�ુ.ં
(૯) સજદાને લંબાવ�ુ,ં અને બેસતી વેળા સાથળ
ઉપર હાથો રાખવા.
(૧૦) બી� સજદા માટ� જવા પહ�લા �સ્થ
હાલતમાં તકબીર કહ�વી.
(૧૧) સજદાઓમાં સલવાત મોકલવી.
(૧ર) સજદામાંથી પરવાર�ને ઉભા થતી વેળા
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પ્ર ગોઠણો �ચક્વ અને ત્યા બાદ હાથોને
ઉપાડવા.
(૧૩) મરદો કોણી અને પેટને જમીન ઉપર ન
રાખે, અને પોતાના હાથોને બા�ુમાં �ટાં ગોઠવે.
ઓરતો કોણી અને પેટને જમીન ઉપર રાખે, અને
શર�રના તમામ અવયવોને મીલાવીને સજદો
કર� .

મસઅલો ૧૧૦૧ : સજદામાં �ુરઆને મ�દની
તીલાવત કરવી મક�હ છે . અને સજદાની જગ્ય ઉપર
ચ�ટલી � ૂળ વીગેર� �ૂ ર કરવા માટ� �ંક મારવી મક�હ છે .
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અને જો એ �ંક મારતી વખતે �ણી�ુ�ને બે શબ્દ
મ�ઢામાંથી નીકળે તો એહતીયાતની �એ નમાઝ બાિતલ
થશે.
એ િસવાય બી� મક�હ બાબતો �કતાબોમાં
�ુલાસાવાર જણાવવામાં આવી છે .
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�ુ રઆને મ�દના વા�જબ સજદાઓ
મસઅલો ૧૧૦ર : �ુરઆનના ચાર � ૂરાઓ,
વ� જમે, ઈકરઅ, અલીફ લામ તન્ઝી અને હા મીમ
સજદહમાં એક સજદાની એવી આયત છે , � અગર
ઈન્સા તીલાવત કર� અથવા સાંભળે તો આયત � ૂર�
થતાની સાથે જ તરત સજદો કરવો જોઈએ. અને અગર
� ૂલી �ય, તો યાદ આવતાની સાથે સજદો કર� લેવો
જોઈએ. �હ�ર એ છે ક� � શખ્ ઈરાદા વગર મજ� ૂરન
એવી આયત સાંભળે તો સજદો તેના ઉપર વા�જબ નથી,
પરં � ુ બેહતર છે ક� સજદો કર� લીએ.
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મસઅલો ૧૧૦૩ : અગર કોઈ શખ્ સજદાની
આયત સાંભળતી વેળા પોતે પણ તેની તીલાવત કર� , તો
એને બે સજદા કરવા જોઈએ.

મસઅલો ૧૧૦૪ : અગર કોઈ શખ્ નમાઝ
િસવાયના કોઈ સજદામાં હોય અને વા�જબ

સજદાની

આયત સાંભળે અથવા પડ�, તો એ સજદાથી મા�ું
ઉપાડ�ને ફર�થી સજદો કરશે.

મસઅલો ૧૧૦પ : અગર કોઈ શખ્ � ૂતલા
ઈન્સાનન મોઢ�થી, યા �દવાના ક� અણસમ�ુ બાળકના
મોઢ�થી વા�જબ સજદાની આયત સાંભળે , અથવા એ તરફ
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ધ્યા ધર� , તો સજદો વા�જબ થશે. પરં � ુ જો ગ્રામોફ ક�
ટ� પમાંથી સાંભળે તો સજદો વા�જબ નથી. એવી જ ર�તે
ર� ડ�યો ઉપર જો ટ� પમાંથી પ્રસાર હોય તો સજદો
વા�જબ નથી, પણ જો કોઈ શખ્ ર� ડ�યો સ્ટ�શનથ એ
આયત તીલાવત કરતો હોય, અને ઈન્સા ર� ડ�યોથી એ
સાંભળે તો સજદો વા�જબ થશે.

મસઅલો ૧૧૦૬ : �ુરઆનના વા�જબ સજદાને
અદા કરવા માટ� એહતીયાતે વા�જબ છે ક� તેની જગ્ય
ગસ્બ ન હોય, અને એહતીયાતે �ુસ્તહબન �એ સજદા
માટ� પેશાનીની જગ્ય ગોઠણ અને પગના ��ુઠાઓની
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જગ્યાએથ, ચાર બાંધલ
ે ી �ગળ�ઓના િવસ્તારથ િવશેષ
�ચી ક� નીચી ન હોવી જોઈએ. પણ એ માટ� �ુ�, �ુસ્,
�કબ્લાન જ�રત નથી, તેમજ શરમગાહને �પાવ�ુ,ં શર�ર
ક� પેશાનીની જગ્યા�ુ પાક હો�ું જ�ર� નથી, ઉપરાંત
નમાઝ પડનારના �લબાસ માટ� � શરતો છે , તે પણ લા�ુ
નહ� પડ�.

મસઅલો ૧૧૦૭ : �ુરઆનના વા�જબ સજદા
માટ� એહતીયાતે વા�જબ છે ક� પેશાનીને મોહર ઉપર યા
બી� એવી વસ્� ક� �ના ઉપર સજદો �ઈઝ છે , તેના
ઉપર રાખે, અને એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� નમાઝના
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સજદા માટ� પેશાની સાથે � બી� અવ્યવ જમીન ઉપર
રાખવા જ�ર� હોય છે , તે અવયવોને પણ જમીન ઉપર
ગોઠવે.

મસઅલો ૧૧૦૮ : �ુરઆનના વા�જબ સજદામાં
મા�ું જમીન ઉપર ટ� �ા બાદ કોઈ ઝીકર ન પડ� તો કાફ�
છે , બેહતર છે ક� �ઝક્ પડ� અને એથી બેહતર છે ક� નીચે
�ુજબ પડ� :

લાએલાહ ઈલ્લલ્લા હકકન હકકા
લાએલાહ
તસદ�કા

ઈલ્લલ્લા

ઈમાનવ

વ
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લાએલાહ ઈલ્લલ્લા ઉ� ૂ�દય્યતં વ
�ર�ા
સજદતો લક યા રબ્બ તઅબ્બોદં વ
�ર�ા
ુ તનક�ફન વ લા �સ
ુ તક�બરા
લા �સ
ુ ખાએ�ન
બલ અના અબ�ુન ઝલી�ન
ુ ત�ર
�સ
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તશહ�ુદ
મસઅલો ૧૧૦૯ : દર� ક વા�જબ અને �ુસ્તહ
નમાઝની

બી�

રકાતમાં,

નમાઝે મગ�રબ ની

ત્ર

રકાતમાં, નમાઝે ઝોહર, અસર અને ઈશાની ચોથી
રકાતમાં બી� સજદા બાદ જયાર� ઈન્સા �સ્થ હાલતમાં
બેસે, ત્યાર તશહ�ુદ પડ�ું વા�જબ છે , અને આ �ુજબ પડ�
:

અશ્હદ અલ લા એલાહ ઈલ્લલ્લા
વહદ�ુ લાશર�ક લ� ૂ
વ અશ્હદ અ�ા મોહમ્મદ અબ્દો� વ
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ુ ોહ.
ર�લ
અલ્લા�ુમ સલ્લ અલા મોહમ્મદ� વ
આલે મોહમ્મ.
અને અગર આ �ુજબ પડ� :

અશ્હદ અલ લાએલાહ ઈલ્લલ્લા, વ
અશ્હદ

અ�લ મોહમ્મદ

સલ્લલ્લા

ુ ોહ.
અલયહ� વ આલેહ� અબ્દો� વ ર�લ
તો કાફ� છે , અને નમાઝે વીતર ક� � નમાઝે
શબની છે લ્લ એક રકાત છે , તેમાં પણ તશહ�દ
ુ
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જ�ર� છે .

મસઅલો ૧૧૧૦ : તશહ�ુદ સહ�હ અરબી
ઉચ્ચારમા પડ�ું જોઈએ, અને �મ પ્રચલ છે તેમ
અ�ુક્ર એક પછ� એક અદા કર�ું જોઈએ.

મસઅલો ૧૧૧૧ : અગર કોઈ શખ્ તશહ�ુદ
� ૂલી જઈને ઉભો થઈ �ય, અને ��ૂઅ માં ગયા પહ�લા
તેને યાદ આવે ક� તશહ�ુદ પડયો નથી, તો એને બેસી
જ�ું જોઈએ, અને તશહ�ુદ પડ�ને ફર� ઉભા થ�ું જોઈએ,
અને એ રકાતમાં � કાંઈ પડવા�ુ ં હોય, એ પડ�ને નમાઝ
� ૂર� કર� . એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� નમાઝ � ૂર� કયાર બાદ
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� ૂલથી ઉભા રહ�વા માટ� બે સજદએ સહવ કર� .
પણ જો એને ��ૂઅ માં ગયા બાદ યાદ આવે, તો
નમાઝ � ૂર� કર� , અને નમાઝની સલામ પડયા બાદ
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� તશહ�દ
ુ ની કઝા આપે, તેમજ
તશહ�ુદ � ૂલી જવા બદલ બે સજદએ સહવ અદા કરવા
જોઈએ.

મસઅલો ૧૧૧ર : �ુસ્તહ છે ક� તશહ�દ
ુ
પડતી વખતે ઈન્સા ડાબા પડખા ઉપર બેસે, અને
જમણા પગના ઉપરના ભાગને ડાબા પગના ત�ળયા ઉપર
� ૂક�. અને તશહ�ુદ શ� કયાર પહ�લા અલહમ્દ લીલ્લા
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પઢ�, અથવા �બસ્મીલ્લા વ �બલ્લા, વ ખય�લ અસ્મા
લીલ્લા પઢ�. એવી જ ર�તે �ુસ્તહ છે ક� તશહ�દ
ુ પડતી
વખતે પોતાના હાથોને સાથળ ઉપર � ૂક� , �ગળ�ઓને
મીલાવીને રાખે, અને નજર પોતાના ખોળા ઉપર રાખે,
અને સલવાત પડયા બાદ કહ� : વ તકબ્બ શફાઅત�ુ
વરફ દરજત.

મસઅલો ૧૧૧૩ : ઓરતો માટ� �ુસ્તહ છે ક�
તશહ�ુદ પડતી વખતે પોતાના બંને સાથળોને મીલાવીને
રાખે.
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સલામ
મસઅલો ૧૧૧૪ : નમાઝની છે લ્લ રકાતમાં
તશહ�દ
ુ

બાદ

�ુસ્તહ

છે

ક�

‘અસ્સલામ

અલય્

અય્યોહ૪બીય્ય વ રહમ�લુ ્લાહ વ બરકાતોહ’ પડ�. તે
બાદ વા�જબ

છે ક� પડ� :

‘અસ્સલામ અલય્�ુ’ અને

એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� તેમાં ‘વ રહમ�લુ ્લાહ વ
બરકાતોહ’નો ઉમેરો કર� .
અથવા આ સલામ પડ� : ‘અસ્સલામ અલય્ન વ
અલા એબાદ�લ્લાહ�સ્સાલેહ’ પણ જો આ સલામ પડ� તો
એહતીયાતે વા�જબની �એ તે બાદ ‘અસ્સ્લા અલય�ુમ’
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પડ�ું જ�ર� છે .

મસઅલો ૧૧૧પ : અગર કોઈ શખ્ નમાઝની
સલામ � ૂલી �ય, પણ નમાઝની � ૂરત બદલી �ય
એથી પહ�લા યાદ આવે, અથવા હ� કોઈ એવો અમલ ન
કય� ક� � �ણીજોઈને યા � ૂલથી કરવામાં આવે તો
નમાઝને બાિતલ કર� છે , �મક� �કબ્લાન પીઠ આપવી
વીગેર� , તો એવી હાલતમાં તરત સલામ પડ� લીએ, અને
એની નમાઝ સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૧૧૧૬ : અગર કોઈ શખ્ નમાઝની
સલામ � ૂલી �ય, અને એવા સમયે યાદ આવે ક�
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નમાઝની � ૂરત બદલી ગઈ હોય, અથવા એ�ું કામ
��મ દઈ � ૂકયો હોય ક� � �ણી જોઈને ક� � ૂલી જઈને
કરવાથી નમાઝ બાિતલ થાય છે , �મક� �કબ્લ તરફ પીઠ
આપવી વીગેર� તો એવા સંજોગમાં એની નમાઝ સહ�હ છે .
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તરતીબ - ક્
મસઅલો ૧૧૧૭ : અગર કોઈ શખ્ �ણી
જોઈને નમાઝની તરતીબ અને ક્રમ બદલી નાખે, �મક� ,
બી� � ૂરાને � ૂરએ અલહમ્દન પહ�લા પડ�, અથવા
સજદાને ��ૂઅ થી પહ�લા અદા કર� , તો એની નમાઝ
બાિતલ છે .

મસઅલો ૧૧૧૮ : અગર કોઈ શખ્ નમાઝમાં
કોઈ �કન � ૂલી �ય અને તે પછ�ના �કનને બ�વી
લાવે, �મક� ��ૂઅ કયાર્

પહ�લા બે સજદાઓ કર� , તો

એહતીયાતની �એ તેની નમાઝ બાિતલ છે .
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મસઅલો ૧૧૧૯ : અગર કોઈ શખ્ �કનને
� ૂલી �ય, પણ તે પછ�નો � અમલ બ�વી લાવે એ
�કની ન હોય, �મક� બે સજદાઓની પહ�લા તશહ�દ
ુ પડ�
લીએ, તો એવા સંજોગોમાં વા�જબ

છે ક� પ્ર �કન

બ�વી લાવે, અને � અમલ � ૂલથી પહ�લા અદા કય�
હોય તે ફર�થી પડ�.

મસઅલો ૧૧ર૦ : અગર કોઈ શખ્ નમાઝમાં
એ અમલ � ૂલી �ય � �કની નથી, અને તે પછ�ના
�કનમાં દાખલ થાય, �મક� , � ૂરએ અલહમ્ � ૂલી �ય
અને ��ૂઅમાં દાખલ થઈ �ય તો એની નમાઝ સહ�હ છે .
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મસઅલો ૧૧ર૧ : અગર કોઈ શખ્ એવા
અમલને � ૂલી �ય ક� � �કની નથી, અને ત્યા પછ�ના
એવા કાયર્ન શ� કર� � પણ �કની ન હોય, �મક� � ૂરએ
અલહમ્દન � ૂલી જઈ બી� � ૂરાને શ� કર� , તો એવા
સંજોગોમાં જ�ર� છે ક� � ૂલી ગએલા અમલને બ�વી
લાવે, અને ત્યા બાદ � અમલ � ૂલથી પ્ર બ�વી
લાવ્ય હતો એ ફર�થી પડ�.

મસઅલો ૧૧રર : અગર કોઈ શખ્ પહ�લો
સજદો એમ િવચાર�ને બ�વી લાવે ક� એ બીજો છે ,
અથવા બીજો સજદો એમ સમ�ને બ�વી લાવે ક� એ
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પહ�લો છે , તો એની નમાઝ સહ�હ છે , પહ�લો સજદો પહ�લો
જ રહ�શ,ે અને બીજો સજદો બી� સજદા તર�ક� જ ગણાશે.
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મવાલાત (ઉપરા ઉપર પઢ�)ંુ
મસઅલો ૧૧ર૩ : ઈન્સા માટ� જ�ર� છે ક�
નમાઝને �ુવાલાતની �એ અદા કર� , એટલે ક� નમાઝના
તમામ કાય�ને, �મક� ��ૂઅ , સજદા, તશહ�ુદને એક પછ�
એક, ક્રમવ અદા કર� , અને પડવાના ભાગોને પણ �મ
પ્રચલ છે તે ર�તે એક પછ� એક પડ�, અને અગર વચ્ચ
એટલી ઢ�લ કર� અથવા ફાસલો � ૂક� ક� �થી એમ ન
જણાય ક� નમાઝ પડ� રહ્ છે , તો નમાઝ બાિતલ ગણાશે.

મસઅલો ૧૧ર૪ : અગર કોઈ શખ્ નમાઝમાં
� ૂલથી શબ્દ ક� અક્ષ વચ્ચ ફાસલો રાખે, પણ એ
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ફાસલો એટલો ન હોય ક� નમાઝની � ૂરત બદલી �ય, તો
અગર તે પછ�ના કોઈ �કનમાં દાખલ ન થઈ ગયો હોય,
તો જ�ર� છે ક� એ અક્ષ ક� શબ્દોન યોગ્ ર�તે ફર�થી
પડ�, અને જો એ પછ�ના કલેમાતને પણ પડ� � ૂકયો હોય
તો એ કલેમાતનો પણ �ુન:ઉચ્ચા કર� .
પણ જો તે પછ�ના �કનમાં દાખલ થઈ ગયો
હોય, તો તેની નમાઝ સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો

૧૧રપ

: ��ૂઅ

યા

સજદાને

લંબાવવાથી ક� લાંબા � ૂરાને પડવાથી મવાલાતમાં ફ�ર
પડતો નથી.
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ુ
�ુ �ત
મસઅલો ૧૧ર૬ : તમામ વા�જબ અને �ુસ્તહ
નમાઝોમાં બી� રકાતમાં ��ૂઅ કયાર્ પહ�લા �ુ� ૂત પડ�ું
�ુસ્તહ છે . પણ નમાઝે શફઅમાં જો �ુ� ૂત

પડ� તો

ર�અન (સારા કાયર્ન ઉમેદથી) પડ�.
નમાઝે વીતર ક� � એક રકાતની નમાઝ છે , તેમાં
��ૂઅથી પહ�લા �ુ� ૂત �ુસ્તહ છે , અને નમાઝે �ુ�આ
્ ◌ેમ
દર� ક રકાતમાં �ુ� ૂત �ુસ્તહ છે . નમાઝે આયાતમાં પાંચ
�ુ� ૂત, નમાઝે ઈદ� ફ�ત અને ઈ�ુલ અઝહામાં પહ�લી
રકાતમાં પાંચ અને બી� રકાતમાં ચાર �ુ� ૂત છે .
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મસઅલો ૧૧ર૭ : �ુસ્તહ છે ક� �ુ� ૂત પડતી
વખતે

હાથોને

ચહ�રા

સામે

રાખે,

અને

હથેળ�ઓને

એકમેકથી મીલાવીને આસમાન સામે ગોઠવે, હાથના
��ુઠા િસવાય બાક�ની �ગળ�ઓને મીલાવીને રાખે અને
પોતાની નજર હથેળ�ઓ ઉપર રાખે.

મસઅલો ૧૧ર૮ : �ુ� ૂતમાં કોઈ પણ �ઝક્ પડ�
શકાય છે , બલ્ક ફકત ‘�ુબ્હાનલ્લ’ કહ� તો પણ કાફ� છે .
બેહતર છે ક� �ુ� ૂતમાં આ �ુજબ પડ�.

ુ કર�મ,
‘લા એલાહ ઇલ્લલ્લા� હલી�ન
લા

એલાહ

ઈલ્લલ્લા�

અ�લય્�ુ
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અઝીમ,
સમાવાિતસ

�બુ ્હાનલ્લા
સબએ

વ

રબ્બી
રબ�બલ

અરઝીનસ સબએ વ મા ફ� �હ�મ વ મા
બયન �ુ�લ વ રબ્બી અરિશલ અઝીમ,
વલ હમ્દ �લલ્લાહ રબ્બી આલમીન.’
મસઅલો ૧૧ર૯ : �ુસ્તહ છે ક� �ુ� ૂત ને
અવાજથી પડવામાં આવે, પણ � શખ્ નમાઝે જમાઅત
પડતો હોય, અને અવાજથી �ુ� ૂત

પડવાથી ઈમામે

જમાઅત એ સાંભળ� શક� તેમ હોય, તો અવાજથી પડ�ું
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તેવા શખ્ માટ� �ુસ્તહ નથી.

મસઅલો

૧૧૩૦

:

અગર

કોઈ

શખ્

�ણી�ુ�ને �ુ� ૂત ન પઢ�, તો એની કોઈ કઝા નથી અને
જો � ૂલી �ય, અને ��ૂઅ �ુધી પહ�ચ્ય પહ�લા યાદ આવે
તો �ુસ્તહ છે ક� ઉભા થઈને �ુ� ૂત પડ�, જો ��ૂઅ માં
દાખલ થઈ ગયા પછ� યાદ આવે તો �ુસ્તહ છે ક� ��ૂઅ
બાદ કઝા આપે અને જો સજદામાં યાદ આવે તો �ુસ્તહ
છે ક� નમાઝની સલામ પડ� લીધા બાદ તેની કઝા આપે.
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`નમાઝનો તર�ુમો
૧. � ૂરએ અલ-હમ્દન તર�ુમો :
�બ�સ્મલ્લા�હ રહમાિનરર રહ�મ :
શ�ં ક�ં �ં અલ્લાહન નામથી �ની દયા અને
મહ�રબાની િવશાળ છે , તેની ર� હમત શ�થી આખર
�ુધી છે .

અલ હમ્દ �લલ્લાહ રબ્બી આલમીન :
તમામ વખાણ ખાસ �ુદા માટ� જ છે , � સમસ્
મખ�ુકની પરવર�શ કરનાર છે .

અર રહમાિનરર રહ�મ :
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તેની ર� હમત શ�થી આખર �ુધી છે .

માલેક� યવિમદ દ�ન :
એ શ�ક્તમા ઝાત ક� � કયામતના �દવસનો
મા�લક છે .

ઈય્યા નઅબોદો વ ઈય્યા નસ્તઈ :
માત તાર� જ બંદગી કર�એ છ�એ; અને ફકત
તાર� પાસેથી જ મદદ માંગીએ છ�એ.

એહદ� નસ સેરાતલ �સુ ્તક� :
�ું સીધા રસ્ત તરફ અમાર� હ�દાયત ફરમાવ.

સેરાતલ લઝીન અ�અ
અલ�ય્હ, :
્ ગમત
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એવા લોકોની રાહ ક� �મને તે તાર� નેઅમતોથી
નવાજયા છે ,

ગય�રલ

મગ�બે

અલ�ય્હ

વલઝ

ઝાલ્લી :
એવા લોકોની રાહ નહ� ક� �મના ઉપર તારો
કોપ નાઝીલ થયો હોય, અને ન એવા લોકોની
રાહ ક� �ઓ �ુમરાહ છે .

ર. � ૂરએ �ુ લ �ુવલ્લાહ અહદનો તર�ુમો
:
�બસિમલ્લા�હર રહમાિનરર રહ�મ :
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(તર�ુમો ઉપર લખી � ૂ�ા છ�એ)

�ુ લ હોવલ્લાહ અહદ :
કહો ક� �ુદા એક જ છે .

અલ્લા�ુ સમદ :
એ �ુદા ક� � તમામ મવ�ુદાતથી બેનીયાઝ છે .

ુ દ:
લમ ય�લદ વ લમ �લ
એણે જન્ દ�ધો નથી, અને જન્ લીધો નથી.

વ લમ ય�ુ લ્લ� કોફોવન અહદ :
અને ન કોઈ એક તેના �વો છે .

ુ ુ દ અને બી� ઝીક્ર
૩. ��અ
ૂ , ��
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તર�ુમો :
�બુ ્હા રબ્બેય અઝીમે વ બે હમ્દ� :
મારો મહાન પાલનહાર તમામ અયબથી પાક છે ,
અને �ુ ં એની સ્�ુિ કર� રહ્ �ં.

�બુ ્હા રબ્બેય અઅલા વ બે હમ્દ� :
મારો

પાલનહાર

સૈાથી

�ુલદ
ં

છે ,

તમામ

અયબથી પાક છે અને �ુ ં એની સ્�ુિ કર� રહ્ �ં.

સમેઅલ્લાહ લે મન હમેદહ :
�ુદા એની સ્�ુિ કરનારની પ્રસંશા સાંભળે અને
ક�ુલ ફરમાવે.
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અસતગ્ફ��લ્લ રબ્બ વ અ� ૂબો એલય્
:
�ુદા પાસે માફ� ચા�ુ ં �ં, ક� � મારો પાલનહાર
છે , અને એની તરફ પાછો વ�ં �ં.

બે હવ�લલ્લાહ વ �ુ વ્વતેહ અ�મ
ૂ ો વ
અકઊદ :
અલ્લાહન મદદથી અને એની તાકાતથી ઉભો
થા� �ં, અને બે� ું �ં.

૪. �ુ � ૂતનો તર�ુમો :
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ુ કર�મ :
લા એલાહ ઈલ્લલ્લા� હલી�ન
બંદગીને પાત કોઈ �ુદા નથી િસવાય અલ્લા, ક�
� સહનશીલતા અને �ક્ત�વાળ છે .

લા

એલાહ

ઈલ્લલ્લા�

અલીય્�ુ

અઝીમ :
એટલે બંદગીને પાત કોઈ �ુદા નથી િસવાય
અલ્લા ક� � �ુલદ
ં મરતબાવાળો અને મહાન
છે .

�બુ ્હાનલ્લા રબ્બીસ્સમાવાિ સ�એ
વ
્ ન
રબ્�ુ અરઝીનસ્સબ
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એટલે ક� પિવત છે એ અલ્લા ક� � સાતેય
આસમાન અને સાતય જમીનનો પાલનહાર છે .

વમા ફ� �હ� ુ

વમા બય્ �ુ�ી

વ

રબ્બી અરિશલ અઝીમ :
તે જમીનમાં અને આસમાનમાં તેમજ તેમના
વચ્ચ દર� ક વસ્�ુન પાલનહાર છે , અને મહાન
અશર્ન મા�લક છે .

વલ હમ્દ �લલ્લાહ રબ્બી આલમીન :
સવર વખાણ અને સ્�ુિ ખાસ એ અલ્લા માટ� છે
� તમામ મવ�ુદાતનો પાલનહાર છે .
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તસ્બીહાત અરબાનો તર�ુમો :
�બુ ્હાનલ્લા વલ હમ્દ �લલ્લાહ વ લા
એલાહ ઈલ્લલ્લા વલ્લાહ અકબર.
અલ્લા તમામ અયબ અને ક્ષિત પાક છે ,
તમામ સ્�ુિ ખાસ અલ્લા માટ� જ

છે , અને

અલ્લા િસવાય બંદગીને પાત કોઈ �ુદા નથી,
અને અલ્લા તમામ વણર્નથ મહાન છે .

તશહ�ુદ અને સલામનો તર�ુમો :
અલ હમ્દ �લલ્લા, અશ્હદ અલ લા
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એલાહ ઈલ્લલ્લા વહદ� ૂ લા શર�ક લ� ૂ
તમામ વખાણ અને સ્�ુિ ખાસ અલ્લા માટ� છે .
�ુ ં ગવાહ� આ�ું �ં ક� બંદગીને પાત કોઈ �ુદા
નથી િસવાય અલ્લા, ક� � એક છે , અને તેનો
કોઈ ભાગીદાર નથી.

વ અશહદો અ�લ મોહમ્મદ અબ્દો� વ
ુ ોહ
ર�લ
અને ગવાહ� આ�ું �ં ક�

હઝરત મોહમ્મ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ

�ુદાના

બંદા અને તેના તરફથી મોકલવામાં આવેલ
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પયગમ્બ છે .

અલ્લા�ુમ સલ્લ અલા મોહમ્મ�દ� વ
આલે મોહમ્મ
અય અલ્લા, � ું મોહમ્મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લ અને તેમની આલ ઉપર રહ�મત
મોકલ.

વ તકબ્બ શફાઅત� ૂ વરફઅ દરજતહ
�ું પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમન શફાઅત ક�ુલ ફરમાવ, અને તાર�
બારગાહમાં એમના દરજ�ને �ુલદ
ં કર.
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અસ્સલામ અલય્ અય્યોહ નબીય્ય વ
ુ
રહમ�લ્લાહ
વ બરકાતોહ
સલામ થાય તમારા ઉપર અય નબી, અને
તમારા ઉપર અલ્લાહન રહ�મત અને બરકત
નાઝીલ થાય.

અસ્સલામ

અલયના

વ

અલા

એબાદ�લ્લાહ�સ્સાલેહ
�ુદા તરફ અમારા સૌ ઉપર સલામ થાય, અને
અલ્લાહન નેક બંદાઓ ઉપર સલામ થાય.

ુ
અસ્સલામ અલય્�ુ વ રહમ�લ્લાહ
વ

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1057

બરકાતોહ
અલ્લાહન

સલામ

તમે

સૌ

ઈમાન

લઈ

આવનારાઓ ઉપર થાય, અને તમારા ઉપર
અલ્લાહન રહ�મત અને બરકત નાઝીલ થાય.
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તઅક�બાત
મસઅલો ૧૧૩૧ : �ુસ્તહ છે ક� નમાઝ પડયા
બાદ ઈન્સા થોડોક સમય તઅક�બાતમાં �ુ�ર� , એટલે ક�
અ�ુક ઝીક, �ુઆઓ અને �ુરઆનની આયતો પડ�. બેહતર
એ છે ક� પોતાની જગ્યાએથ હટવા અને વ�, �ુસ્ અને
તયમ્�ુ બાિતલ થાય એથી પહ�લા �કબ્લ સામે બેસીને
તઅક�બાત પઢ�, અને તઅક�બાત�ુ ં અરબી ભાષામાં હો�ું
જ�ર� નથી. પરં � ુ �ુઆની �કતાબોમાં � �ુઆઓ માટ�
ભલામણ થઈ છે તે �ુઆઓ પઢવી બેહતર છે .
� તઅક�બાત ઉપર ખાસ ભાર � ૂકવામાં આવ્ય
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છે , તેમાં સૈાથી િવશેષ તસ્બીહ હઝરત ફાતેમહ સલા.
ઉપર તાક�દ થઈ છે . અને તેની ર�ત આ �ુજબ છે : ૩૪
વખત અલ્લાહ અકબર, ૩૩ વખત અલ હમ્દોલીલ્લ,
અને ૩૩ વખત �ુબ્હાનલ્લ, અગર કોઈ એ તસ્બીહમા
�ુબ્હાનલ્લાહ અલહમ્દોલીલ્લાહ પહ�લા પડ� તો વાંધો
નથી, પણ બેહતર છે ક� અલ હમ્દોલીલ્લ પહ�લા પડ�.

મસઅલો ૧૧૩ર : નમાઝ બાદ �ુસ્તહ છે ક�
ઈન્સા �ુકરનો સીજદો કર� , અને તે માટ� માત પેશાનીને
�ુકરની િનય્યતથ જમીન ઉપર �ુક્�ુ કાફ� છે . પણ
બેહતર છે ક� સો વખત, યા ત્ વખત યા એક વાર
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�ુકરન �લલ્લા પડ�, યા અફવન કહ�. ઉપરાંત જયાર� પણ
ઈન્સાનન કોઈ નવી નેઅમતની નવા�શ થાય, અથવા
કોઈ સંકટ, બલા �ૂ ર થાય, ત્યાર �ુકરનો સીજદો કરવો
�ુસ્તહ છે .
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પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લ ઉપર સલવાત
મસઅલો ૧૧૩૩ : જયાર� પણ ઈન્સા હઝરત
ર� ૂલે �ુદા સલલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ નામ
સાંભળે �મક� , મોહમ્મ, અહમદ, અથવા એમનો લકબ ક�
એમની �ુ�ીયત સાંભળે , �મક� �ુસ્તફ, અ�ુલ કાસીમ ;
અથવા પોતે પોતાને મોઢ�

કહ�, અગરચે નમાઝની

હાલતમાં હોય, ત્યાર એમના ઉપર સલવાત મોકલવી
�ુસ્તહ છે .

મસઅલો ૧૧૩૪ : જયાર� પણ હઝરત ર� ૂલે
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�ુદા સ.અ.વ.�ુ ં નામ લખે ત્યાર ત્યાર પણ �ુસ્તહ છે ક�
સલવાત લખે ; ઉપરાંત બેહતર છે ક� જયાર� પણ આપને
યાદ કર� ક� એમના િવષે કાંઈ બોલે ત્યાર સલવાત પડ�.
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નમાઝને બાિતલ કરનાર� (તોડનાર�) વસ્�ુ
મસઅલો ૧૧૩પ :

બાર બાબતો નમાઝને

તોડનાર� છે , �ને ‘�ુબ્તેલા’ તર�ક� ઓળખવામાં આવે
છે .
(૧) નમાઝ દરમ્યા નમાઝ સહ�હ હોવાની કોઈ
પણ શરત જો બાક� ન રહ�વા પામે, �મક�
નમાઝમાં ખબર પડ� ક� કપડાથી એણે પોતાની
શરમગાહ �પાવી છે એ ગસ્બ છે , તો નમાઝ
બાિતલ છે .
(ર) નમાઝ દરમ્યા �ણી �ુ�ને, યા � ૂલથી યા
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લાચાર�થી કોઈ પણ એવી બાબત બને ક� �થી
વ� અથવા �ુસ્ બાિતલ થઈ �ય, �મક�
પેશાબના ટ�પાં બહાર આવે તો નમાઝ બાિતલ
છે , અને એહતીયાતની �એ અગરચે એ � ૂલથી ક�
લાચાર�થી નમાઝના છે લ્લ સજદા બાદ પણ
હોય, તો પણ નમાઝ બાિતલ છે .
પરં � ુ

�

શખ્

બીમાર�ને

કારણે

પેશાબ,

પાયખાનાને રોક� ન શકતો હોય, અને નમાઝમાં એ
ખાર�જ થાય તો અગાઉ વ�ના એહકામમાં � મસઅલા
જણાવવામાં આવ્ય છે , તે �ુજબ અમલ કર� તો નમાઝ
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બાિતલ નહ� થાય, એવી જ ર�તે નમાઝ દરમ્યા અગર
�ુસ્તહાઝ ઓરતથી લોહ� ખાર�જ થાય, તો અગર
ઈસ્તેહાઝાન બતાડવામાં આવેલા �ુકમો અ�ુસાર કર� લ
હોય તો નમાઝ સહ�હ રહ�શ.ે

મસઅલો

૧૧૩૬ :

અગર

કોઈ

શખ્

બેઈખ્તીયાર�ન હાલતમાં િન�દ્રા થઈ �ય અને એને
ખ્યા ન રહ� ક� નમાઝ દરમ્યા તેને �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 એણે પડ� છે , એ સામાન્ નમાઝની

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1066

ર�ત �ુજબ પડ� છે .

મસઅલો ૧૧૩૭ : અગર કોઈ શખ્ �ણતો
હોય ક� ઈખ્તીયારન સાથે િન�દ્રા થયો હતો, પણ એ
વાતે શક �ગે ક� નમાઝ બાદ �ઘ ચડ� ગઈ હતી ક�
નમાઝ દરમ્યા ખ્યા ન રહ�તા �ઘી ગયો હતો, તો
તેની નમાઝ ઉપર જણાવેલ મસઅલામાં � શરત છે , તે
� ૂર� થતા સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૧૧૩૮ : અગર કોઈ શખ્ સજદાની
હાલતમાં ��ૃત થાય, અને શક કર� ક� એ સજદો
નમાઝનો છે લ્લ સજદો છે ક� સજદ-એ-�ુક છે , તો અગર
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એ બેઈખ્તીયાર�ન હાલતમાં � ૂઈ ગયો હોય, તો નમાઝ
ફર�થી પડવી જ�ર� છે .
પણ એ �ણતો હોય ક� ઈખ્તીયારથ � ૂઈ ગયો
હતો અને એ�ું �ુમાન થાય ક� ગફલતને કારણે સજદામાં
�ઘ ચડ� ગઈ હતી, તો એની નમાઝ સહ�હ છે .
(૩) નમાઝમાં િવનમ્ર ક� અદબની િનય્યતથ
અદબ વાળ�ને ઉભા રહ�� ું એહતીયાતની �એ
નમાઝને બાિતલ કરશે અને અગર શર�અતનો
�ુકમ છે એમ સમ�ને એ�ું કર� તો બેશક એ
હરામ છે .
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મસઅલો

૧૧૩૯ :

કોઈ

શખ્

� ૂલથી,

લાચાર�થી, તકય્યાન કારણે અથવા ખંજવાળવા માટ� હાથ
ઉપર હાથ રાખે, તો વાંધો નથી.
(૪) � ૂરએ અલહમ્ પડયા બાદ આમીન કહ�� ું
નમાઝને બાિતલ કરશે, પણ �રાદા નમાઝમાં
નમાઝ�ુ ં બાિતલ થ�ું એહતીયાતની �એ છે અને
જો કોઈ એને શર�અતનો �ુકમ �ણીને પડ� તો
તેના હરામ હોવામાં કોઈ શક નથી. બહરહાલ,
� ૂલથી

ક�

તકય્યાન

હાલતમાં અગર

નમાઝમાં આમીન કહ� તો વાંધો નથી.

કોઈ
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(પ) કોઈ પણ �તના ઉઝર િવના �કબ્લાથ ફર�
જવાથી નમાઝ બાિતલ થશે. પણ જો કોઈ ઉઝર
હોય, �મક�

� ૂલી ગયો હોય, અથવા કોઈ

બેઈખ્તીયાર હોય, �મક� સખત પવન �ંકાતો
હોય અને

એ �કબ્લાથ ફર� �ય, તો એવા

સંજોગમાં 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 �કબ્લ
તરફ ફર� �ય.
પણ જો એ જમણી યા ડાબી �દશા તરફ ફર�
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ગયો હોય, અગરચે પીઠ �કબ્લ તરફ ન થઈ હોય, અને
અગ � ૂલી જવાને કારણે એમ થ�ું હોય તો યાદ આવતાં
નમાઝ તોડ�ને �કબ્લ તરફ રહ�ને ફર�થી અદા કર� , પણ
એ શરતે ક� નમાઝના વખતની �દર ઓછામાં ઓછ� એક
રકાત પણ અદા કર� શકતો હોય; નહ�તર એ જ નમાઝ
કાફ� ગણાશે, અને તેના ઉપર કઝા જ�ર� નથી.
એવી જ ર�તે જો બેઈખ્તીયાર�થ એ�ુ ં મો�ુ ં
�કબ્લાથ ફર� ગ�ું હોય, તો અગર �કબ્લ તરફ નમાઝના
વખતની �દર ઓછામાં ઓછ�

એક રકાત પણ પડ�

શકતો હોય, તો નમાઝ ફર�થી પડ�, અને નહ�તર એ જ
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નમાઝ કાફ� ગણાશે અને ફર�થી પડ�ું ક� કઝા પઢવાની
જ�ર� નથી.

મસઅલો ૧૧૪૦ :

અગર કોઈ શખ્ ફકત

પોતાના ચહ�રાને �કબ્લ તરફથી ફ�રવે, પણ એ�ુ ં શર�ર
�કબ્લ તરફ જ રહ�, તો અગર ચહ�રાને ફ�રવવાથી તેની
ડોક એટલી વાંક� થાય ક� પોતાની ગરદનનો પાછલો
�હસ્સ જોઈ શક�, તો તેનો �ુકમ ઉપર જણાવ્ય �ુજબ
�કબ્લાથ ફર� જવાવાળા �ુજબ થશે. પણ અગર એટલી
હદ �ુધી ડોક વાંક� ન થઈ હોય, અને જોનારને એમ જ
જણાય ક� શર�રનો સામેનો �હસ્સ �કબ્લ ભણી છે તો
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નમાઝ બાિતલ નહ� ગણાય, અલબ� એ કાયર મક�હ છે .
(૬) નમાઝમાં �ણી�ુ�ને વાત કરવી નમાઝને
બાિતલ કરશે, અગરચે એ વાતમાં માત એક જ
અક્ષર ઉપયોગ થયો હોય, અને એ એક
અક્ષર કોઈ અથર હોય, �મક� અરબીમાં ‘ક�’નો
અથર થાય છે પોતાની ‘સંભાળ રાખ, પોતાને
બચાવ’ અથવા કોઈ એમ �ુછે ક� અરબીના
� ૂળાક્ષરોમ બીજો અક્ �ો છે અને કોઈ
જવાબમાં કહ� ‘બે’ તો કારણ ક� એ અક્ષર
ભાવાથર છે , નમાઝમાં તેનો ઉચ્ચા નમાઝને
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બાિતલ કરશે. પણ જો ભાવાથર િવનાનો ઉચ્ચા
હોય અને અગર બે યા એથી િવશેષ અક્ષરો
બનેલો હોય, તો એહતીયાતની �એ નમાઝ
બાિતલ કરશે.

મસઅલો ૧૧૪૧ : અગર કોઈ શખ્ � ૂલથી
કોઈ એવો શબ્ ઉચ્ચાર ક� � બે યા બેથી વ�ુ અક્ષરો
બનેલો હોય, તો અગરચે અથર ધરાવતો હોય, તો પણ
નમાઝ બાિતલ નહ� થાય. પણ એહતીયાતની �એ જ�ર�
છે ક� નમાઝ � ૂર� કયાર્ બાદ સજદ-એ-સહવ કર� . આ િવષે
�ુલાસો આગળ જતાં આવશે.
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મસઅલો ૧૧૪ર : ખાંસી ખાવી, ઓડકાર લેવો,
નમાઝમાં વાંધાજનક નથી, પણ એહતીયાતે લા�ઝમની
�એ નમાઝમાં ઈખ્તીયારન હાલતમાં િનસાસો ન �ુક્વ
જોઈએ અને ‘અર� ’ ક� ‘આહ’ �વા શબ્દ અગર કોઈ
�ણી�ુ�ને ઉચ્ચાર તો નમાઝ બાિતલ થશે.

મસઅલો ૧૧૪૩ : અગર કોઈ શખ્ કોઈ શબ્
ક� વાકય ઝીક્ર િનય્યતથ પડ�, �મક� ઝીક્ર િનય્યતથ
‘અલ્લાહ અકબર’ કહ�, પણ એને એવી ર�તે અવાજથી
પડ� ક� �થી બી� શખ્સ�ુ કોઈ વાત તરફ ધ્યા ખ�ચવા
માગે તો તેમાં વાંધો નથી. યા ઝીક્રની િનય્યતથી ઉચ્
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કર� , અને �ણતો હોય ક� તેમ કરવાથી કોઈ શખ્સ તેના
ઈરાદાને સમ� શકશે તો પણ વાંધો નથી.

પણ જો

બીલ�ુલ ઝીકરની િનય્ય ન કર� , અથવા બે નીય્યત
ભેગી કર� , એટલે ક� ઝીક્ર પણ િનય્ય હોય અને
સામેવાળાને કાંઈ સમ�વવાની િનય્ય કર� , તો

તેમાં

ઈશ્કા છે .

મસઅલો ૧૧૪૪ : વા�જબ

સજદાની ચાર

આયતો િસવાય નમાઝમાં �ુરઆનની આયતો પડવી,
�ુઆ કરવી વાંધાજનક નથી, પણ એહતીયાતે �ુસ્તહ છે
ક� અરબીમાં જ �ુઆ કર� .
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મસઅલો ૧૧૪પ : અગર � ૂરએ હમ્ ક� બી�
� ૂરાની આયતો યા ઝીક્ર નમાઝમાં �ણી�ુ�ને વારં વાર
દોહરાવે, અથવા એહતીયાતની �એ એ�ું કર� ક� �થી
ચીવટ� ૂવર્ સહ�હ ઉચ્ચા થાય, તો વાંધો નથી. પણ એ
દોહરાવવામાં ફર�ને ફર� પડાતી આયતોને નમાઝનો
વધારાનો ભાગ ન સમ�.

મસઅલો ૧૧૪૬ : નમાઝની હાલતમાં ઈન્સાન
કોઈ ઉપર સલામ ન કરવી જોઈએ પણ જો કોઈ બીજો
એને સલામ કર� તો જવાબ આપવો જ�ર� છે પણ એ
જવાબ સલામ કરનારના શબ્દોમા જ હોવો જોઈએ. એટલે
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ક� સલામ કરનાર� � ર�તે સલામ કર� હોય તેમાં ઉમેરો ન
કર� , �મક� ‘સલા�ુન અલય�ુમ’ના જવાબમાં ‘સલા�ુન
અલય�ુમ વ રહમ�લુ ્લાહ વ બરકાતોહ’ ન કહ� બલ્ક જો
સલામ કરનાર� ‘સલા�ુન અલય�ુમ’ કહ�ું હોય તો
એહતીયાતે

વા�જબની

�એ

જવાબમાં ‘અલય�ુમ

ક�

અલયક’ને સલામ શબ્દન આગળ ન �ુક�.
એહતીયાતે �ુસ્તહ એ છે ક� સલામ કરનાર�
�ટલા શબ્દ ઉપયોગમાં લીધા હોય જવાબમાં એ જ
શબ્દોન ઉચ્ચા કર� . અગર એણે ‘સલા�ુન અલય�ુમ’
કહ�ું હોય તો જવાબમાં ‘સલા�ુન અલય�ુમ’ કહ�, અને જો
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એણે ‘અસ્સલામ અલય�ુમ’ કહ�ું હોય તો જવાબમાં પણ
‘અસ્સલામ અલય�ુમ’ કહ�. એવી જ ર�તે જો એણે
‘સલા�ુન અલયક’ ક�ું હોય તો એને એટલો જ જવાબ
આપે પણ જો સલામ કરનાર� ‘અલય�ુ�સુ ્સલા’ કહ�ું
હોય તો જવાબમાં ચાહ� એ ફ�ર કર� શકશે.

મસઅલો ૧૧૪૭ : સલામનો જવાબ, નમાઝની
હાલતમાં ક� એ િસવાયના સંજોગોમાં, તરત જ આપવો
જોઈએ. પણ અગર કોઈ �ણી �ુ�ને યા � ૂલી જવાથી
સલામનો જવાબ દ� વામાં એટલી

ઢ�લ કર� ક� હવે જો

જવાબ આપે તો એ સલામનો જવાબ જ ન ગણી શકાય,

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1079

તો જો નમાઝની હાલતમાં એ�ું બને, તો જવાબ ન દ� વો
જોઈએ, અને નમાઝ િસવાયની હાલત હોય તો એટલા
િવલંબ પછ� જવાબ દ� વો વા�જબ નથી.

મસઅલો ૧૧૪૮ : સલામનો જવાબ એવી ર�તે
દ� વો જોઈએ ક� સલામ કરનાર તેને સાંભળે , પણ જો
સલામ કરનાર બહ�રો હોય, અથવા સલામ કરનાર સલામ
કર�ને ઝડપથી પસાર થઈ �ય, તો અગર હાથના ઈશારા
િવગેર� થી તેને જવાબ સમ�વી શકાય તો તેમ કર�ું
જ�ર� છે . પણ જો એ શ� ન હોય તો સામાન્ સંજોગોમાં
જવાબ દ� વો વા�જબ

નથી, અને નમાઝની હાલતમાં
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જવાબ દ� વો �એઝ નથી.

મસઅલો ૧૧૪૯ : વા�જબ છે ક� નમાઝ પડનાર
સલામનો જવાબ સલામની િનય્યતથ આપે, અને જો
�ુઆની િનય્યતથ જવાબ આપે તો પણ વાંધો નથી,
એટલે ક� �ુદા પાસે સલામ કરનારની સલામતી ઈચ્છ છે .

મસઅલો ૧૧પ૦ : અગર �ી ક� નામેહરમ �ુ�ષ
અથવા સમજદાર બાળક ક� � સા�ં નર�ુ સમ� શક� ,
નમાઝીને સલામ કર� તો નમાઝી ઉપર તેનો જવાબ દ� વો
વા�જબ છે . જો �ી સલામ કરતી વખતે ‘સલા�ુન
અલયક’ કહ�, તો તેના જવાબમાં ‘સલા�ુન અલયક�’ કહ�
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શક� છે , એટલે ક� નાર� �તીના સંબોધન માટ� ‘કાફ’ને
કસરા (ઝેર) આપી શકશે.

મસઅલો ૧૧પ૧ :

અગર નમાઝ પડનાર

સલામનો જવાબ ન આપે, તો �ુનહ
ે ગાર થશે, પણ તેની
નમાઝ બાિતલ નહ� થાય.

મસઅલો ૧૧પર : અગર કોઈ શખ્ નમાઝ
પડનારને ગલત સલામ કર� , ક� � સલામ ન ગણી શકાય,
તો જવાબ દ� વો �ઈઝ નથી.

મસઅલો ૧૧પ૩ : જો સલામ કરનાર ઠઠ્
મશ્કર�મા સલામ કર� તો તેનો જવાબ દ� વો વા�જબ નથી
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અને ગેર�ુ�સ્લ �ી ક� �ુ�ષ અગર �ઝમ્મી ન હોય, તો
તેનો સલામનો જવાબ દ� � ું વા�જબ નથી અને જો �ઝમ્મી
હોય તો એહતીયાતે વા�જબની �એ જવાબમાં ફકત
‘અલય્’ કહ�� ું જોઈએ.

મસઅલો ૧૧પ૪ : અગર સલામ કરનાર હાજર
રહ�લા અસંખ્ લોકો ઉપર સલામ કર� , તો દર� ક ઉપર
જવાબ દ� વો વા�જબ છે . પણ જો એમાંનો એક જવાબ દઈ
દ�એ તો કાફ� ગણાશે.

મસઅલો ૧૧પપ : અગર કોઈ શખ્ અ�ુક
લોકો ઉપર સલામ કર� , અને એ સલામનો જવાબ એવો
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શખ્ આપે ક� �ને સલામ કરનાર� �ુરાદ લીધો ન હોય,
તો એ લોકો ઉપર સલામનો જવાબ દ� વો વા�જબ રહ�શ.ે

મસઅલો ૧૧પ૬ : અગર કોઈ શખ્ અ�ુક
લોકો ઉપર સલામ કર� , અને એમના વચ્ચ એક શખ્
નમાઝમાં મશ્�ુ હોય, � શક કર� ક� સલામ કરનાર�
સલામ કરતી વેળા તેને પણ શામીલ કય� હતો ક� નહ�,
તો તેના માટ� �ુકમ છે ક� જવાબ ન આપે. એવી જ ર�તે
જો એ �ણતો હોય ક� એને 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� એને પણ
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શામીલ કય� હતો, અને કોઈએ જવાબ આપ્ય નથી, તો
પછ� તેના માટ� જ�ર� છે ક� જવાબ આપે.

મસઅલો ૧૧પ૭ : સલામ કરવી �ુસ્તહ છે ,
અને ખાસ તાક�દ કરવામાં આવી છે ક� � સવાર હોય તે
પગે ચાલનારા ઉપર, � ઊભો હોય તે બેઠ�લા ઉપર અને
� નાના હોય તે �ુ�ગર ઉપર સલામ કર� .

મસઅલો ૧૧પ૮ : અગર બે જણ એકબી�ને
એક� સાથે સલામ કર� , તો એહતીયાતે વા�જબની �એ
બંનએ
ે એકબી�ના સલામનો જવાબ આપવો જોઈએ.

મસઅલો ૧૧પ૯ : નમાઝ િસવાયના સંજોગમાં
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�ુસ્તહ છે ક� સલામનો જવાબ સલામ કરતા વ�ુ બેહતર
ર�તે આપે. દાખલા તર�ક� જો કોઈ ‘સલા�ુન અલય�ુમ’
કહ�, તો જવાબમાં ‘સલા�ુન અલય�ુમ વરહમ�લુ ્લા’ કહ�.

(૭) નમાઝમાં �ણી જોઈને અવાજથી હસવાથી
નમાઝ બાિતલ થાય છે ; અને અગર હાસ્યન
સંજોગ ઈખ્તીયારથ સ�ર્વવામા આવેલો હોય,
તો બેકા�ુ થઈને બેઈખ્તીયા હસવાવાળાની
નમાઝ પણ બાિતલ ગણાશે. બલ્ક એહતીયાત એ
છે ક� જો હાસ્યન સંજોગ ઈખ્તીયારથ સ�ર્ય ન
હોય તો પણ અવાજથી હસવાથી નમાઝ બાિતલ

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1086

થશે. પણ અગર કોઈ � ૂલથી અવાજથી હસે,
અથવા �ણી �ુ�ને અવાજ વગર�ુ ં હાસ્ કર� ,
તો નમાઝ સહ�હ છે .

મસઅલો ૧૧૬૦ : અગર કોઈ માણસ હાસ્યન
અવાજને રોકવાનો પ્રય કર� , અને તેમ કરવા જતાં તેની
હાલત બદલે, �મક� ચહ�રાનો રં ગ લાલ થઈ �ય, તો
એહતીયાતે વા�જબ છે ક� ફર�થી નમાઝ પડ�.
(૮) એહતીયાતે વા�જબની �એ નમાઝમાં �ુન્યવ
કારણોસર અવાજથી યા વગર અવા� રડવાથી
નમાઝ બાિતલ થાય છે . પણ અગર કોઈ શખ્
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�ુદાના ખોફથી અથવા આખેરતના ખ્યાલથ રડ�,
ચાહ� એ રડ�ું અવાજથી હોય યા અવાજ વગર
હોય, તેની નમાઝ સહ�હ છે . બલ્ક એ રડ�ું શ્રે
કાય�માં ગણાશે.
(૯) કોઈ પણ એ�ું કાયર �ને પ�રણામે નમાઝની
� ૂરત બદલી �ય, �મક�, પોતાને પંખો કરવો
વી. તો એ �ણી �ુ�ને કર� અથવા � ૂલી જઈને
કર� , નમાઝ બાિતલ થશે. અલબ�, અ�ુક એ�ું
કામ ક� �થી નમાઝની � ૂરત બદલતી નથી,
�મક� હાથથી કોઈ �ુખ્તસ ઈશારો કરવાથી
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નમાઝ બાિતલ નહ� થાય.

મસઅલો ૧૧૬૧ : અગર કોઈ શખ્ નમાઝ
દરમ્યા એટલી ખામોશી ધારણ કર� ક� જોનાર એમ સમ�
ક� નમાઝની હાલતમાં નથી, તો નમાઝ બાિતલ થશે.

મસઅલો ૧૧૬ર : અગર કોઈ માણસ નમાઝ
દરમ્યા � ૂરત બદલી શક� એ�ું કાયર ��મ આપે,
અથવા લાંબી �ુદ્ �ુધી શાંત રહ�, અને પછ� શક કર� ક�
નમાઝની � ૂરત બદલી ગઈ ક� નહ�, તો એના માટ� �ુકમ
છે ક� ફર�થી નમાઝ પડ�, પણ બેહતર એ છે ક� એ
નમાઝને � ૂર� કયાર્બાદ બી�વાર અદા કર� .
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(૧૦) નમાઝ દરમ્યા એવી ર�તે ખા�ું પી�ું ક�
એ�ું વતાર્ય(લાગે) ક� �ણે નમાઝ પડ� રહ્
નથી, ચાહ� �ણી�ુ�ને કર� યા � ૂલી જઈને કર� ,
એ નમાઝ બાિતલ ગણાશે.
પણ અગર કોઈ શખ્ રોઝો રાખવા માંગતો હોય,
અને �ુબ્હ સા�દક થાય એથી પહ�લા કોઈ
�ુસ્તહ નમાઝ દરમ્યા એને તરસ લાગે, અને
એને એવી બીક હોય ક� નમાઝ � ૂર� થતાં �ુબ્હ
સા�દકનો સમય આવી પહ�ચશે, તો અગર પાણી
બે-ત્ કદમ �ૂ ર હોય તો નમાઝ દરમ્યા પાણી
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પી શક� છે . પણ તેમ કરવા જતા નમાઝને
બાિતલ કરનાર કોઈ કાયર ન કર� , �મક� �કબ્લાથ
મો�ુ ં ન ફ�રવે.

મસઅલો

૧૧૬૩

:

અગર

કોઈ

શખ્

�ણી�ુ�ને નમાઝ દરમ્યા ખાય યા પીએ, અને
નમાઝની � ૂરત ન બદલવા પામે, તો પણ એહતીયાતે
વા�જબની �એ નમાઝ ફર�થી પઢશે અને મવાલાતમાં ફ�ર
પઢ� તો પણ નમાઝ ફર�થી પઢવી જોઈએ.

મસઅલો ૧૧૬૪ : અગર નમાઝ દરમ્યા
મોઢામાં ક� દાંતમાં રહ� ગયે� ું અનાજ ઉતાર� લ્ય તો
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નમાઝ બાિતલ નથી. એવી જ ર�તે સાકર ક� ખાંડની ઝીણી
કણો રહ� ગઈ હોય, � ધીમે ધીમે ઓગળ�ને ગળાની નીચે
ઉતર� �ય, એથી નમાઝ બાિતલ નહ� થાય.
(૧૧) અગર કોઈને બે રકાતવાળ� નમાઝ, ત્
રકાતવાળ�

નમાઝ,

અને

ચાર

રકાતવાળ�

નમાઝની પહ�લી બે રકાતોમાં, રકાતની સંખ્ય
બારામાં શક થાય, અને એ �ૂ ર ન થાય, તો
નમાઝ બાિતલ છે .
(૧ર) ( અ) અગર કોઈ શખ્ �કની વા�જબ
અમલ �ણીજોઈને યા � ૂલી જવાથી ન બ�વી
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લાવે.
(બ) યા � વા�જબ �કની નથી તેને �ણીજોઈને
� ૂક� આપે.
(ક) યા નમાઝમાં �ણીજોઈને કાંઈ વધારો કર� .
તો નમાઝ બાિતલ થશે, એવી જ ર�તે અગર
�કની વા�જબ

અમલમાં � ૂલ થી વધારો કર� ,

એટલે ક� એક રકાતના ��ૂઅ

ક� બે સજદામાં

� ૂલથી ઉમેરો કર� , તો એહતીયાતે વા�જબની �એ
તેની નમાઝ બાિતલ છે . પણ � ૂલથી અગર કોઈ
ુ
તકબીર�લ
એહરામ વ�ુ બ�વી લાવે તો
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નમાઝ બાિતલ નહ� થાય.

મસઅલો ૧૧૬પ : અગર કોઈ શખ્ નમાઝ
� ૂર� કયાર્ બાદ શક કર� ક� નમાઝ પડતી વખતે એણે
નમાઝને તોડનાર કોઈ કાયર �ુ� હ� ું ક� નહ�, તો એની
નમાઝ સહ�હ છે .
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તે વસ્�ુ � નમાઝમાં મક�હ છે
મસઅલો ૧૧૬૬ :

નીચે

જણાવેલા

કાય�

નમાઝમાં મક�હ છે :
(૧) નમાઝમાં પોતાનો ચહ�રો જમણી યા ડાબી
તરફ વાળવો, અગરચે એમ ન કહ� શકાય ક�
�કબ્લાથ ફર� ગયો છે ; કારણ ક� જો એમ થાય
તો ઉપર જણાવી ગયા તેમ નમાઝ બાિતલ થશે.
(ર) નમાઝમાં પોતાની �ખો બંધ રાખવી,
અથવા જમણા ડાબા તરફ ડોળાં ફ�રવવા.
(૩) પોતાની દાઢ� ક� હાથો સાથે રમત કરવી.
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(૪) બંને હાથોની �ગળ�ઓ એકમેકમાં પસાર
કરવી.
(પ) �ુક્�ુ.
ં
(૬) �ુરઆન, કોઈ �ુસ્ત

યા વ�ટ� ઉપર

કોતર� લાં ક� લખેલાં લખાણો વાંચવા.
(૭) અલહમ્ ક�

� ૂરો પડતી વેળા કોઈની

વાતચીત સાંભળવા મૌન ધારણ કર�ુ.ં
ુ
(૮) દર� ક એ કાયર � નમાઝમાં �ુ�અ
અને
�ુ�અ ( િવનમ્ર, અલ્લાહન ખૌફ) થી િવ�દ
હોય, તે� ુ ં ��મ દ� �.ું
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મસઅલો ૧૧૬૭ :

જયાર�

ઈન્સાનન �ઘ

આવતી હોય, અને એ જયાર� પેશાબ ક� પાયખાનાને રોક�
રહ્ હોય, ત્યાર એવી હાલતમાં નમાઝ પડવી મક�હ છે .
એવી જ ર�તે એવા તંગ મો�ં પહ�રવા ક� � પગને
દબાવે, મક�હ છે . એ િસવાય અન્ મક�હ બાબતોનો
ઉલ્લે �ુલાસાવાર ક�તાબોમાં છે .
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એવા પ્રસં ક� �માં વા�જબ નમાઝ તોડ� શકાય
છે .
મસઅલો ૧૧૬૮ : એહતીયાતે વા�જબની �એ
ઈખ્તીયારન હાલતમાં વા�જબ નમાઝને તોડવી હરામ છે ,
પણ �ન, માલની હ�ફાઝત માટ� , અથવા �ન, માલની
�ુકસાની રોકવા માટ� એમ કર� તો વાંધો નથી. બલ્ક એ
દ�ની અને �ુન્યવ સંજોગ મહત્વન ઝીમ્મેદાર નમાઝ
પડનાર ઉપર હોય, તે જો આવી પડ� તો નમાઝને તોડ�
શક� છે .

મસઅલો ૧૧૬૯ : અગર પોતાની �નની
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હ�ફાઝત, અથવા �ની હ�ફાઝત તેના ઉપર વા�જબ છે ,
અથવા એ માલ ક� ��ુ ં રક્ વા�જબ હોય, તે નમાઝને
તોડયા િવના શ� ન હોય, તો નમાઝને તોડવી જોઈએ.

મસઅલો ૧૧૭૦ : જયાર� નમાઝના ટાઈમમાં
� ૂર� �ુ�
ં ઈશ હોય, અને કોઈ શખ્ નમાઝ પડ� રહ્ હોય
ત્યાર કોઈ લેણદાર પોતા�ુ ં લે� ું માંગે તો જો

નમાઝની

હાલતમાં અદા કર� શકતો હોય તો એ જ હાલતમાં અદા
કર�ું જોઈએ. અને જો નમાઝને તોડયા િવના કરજ
ભરપાઈ કર�ું �ુમ્ક� ન હોય, તો જ�ર� છે
તોડ�ને કરજ અદા કર� , અને પછ� નમાઝ પડ�.

નમાઝને
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મસઅલો ૧૧૭૧ : અગર નમાઝ દરમ્યા
ખબર પડ� ક� મ�સ્જ ન�સ થઈ છે , અને નમાઝનો સમય
તંગ હોય, તો પ્ર નમાઝ � ૂર� કર� અને જો સમય
� ૂરતો હોય અને મ�સ્જદન પાક કરવા જતાં નમાઝની
� ૂરત ન બદલતી હોય, તો એ જ �સ્થિતમા એટલે ક�
નમાઝની હાલતમાં જ મ�સ્જદન પાક કર� , અને નમાઝ
� ૂર� કર� .
પણ જો પાક કરવા જતાં નમાઝની � ૂરત બદલી
જતી હોય, તો અગરચે નમાઝ બાદ મ�સ્જદન પાક કર�ું
શ� હોય તો પણ નમાઝને તોડવી �ઈઝ છે , પણ જો
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એને લાગે ક� નમાઝ બાદ મ�સ્જદન પાક કર�ું શ� નહ�
થાય, તો જ�ર� છે ક� નમાઝને તોડ� મ�સ્જદન તહારત
કર� , અને ત્યા બાદ નમાઝ પડ�.

મસઅલો ૧૧૭ર : � સંજોગમાં નમાઝ તોડવી
જ�ર� છે , અગર કોઈ પોતાની નમાઝ � ૂર� કર� , તો
�ુનહ
ે ગાર ગણાશે પણ તેની નમાઝ સહ�હ છે . જો ક�
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� ફર�થી નમાઝ પડ�.

મસઅલો ૧૧૭૩ : અગર નમાઝમાં �કરાઅત
શ� કયાર્ પહ�લા અથવા ��ૂઅ માં ગયા પહ�લાં કોઈને યાદ
આવે ક� અઝાન અને એકામહ અથવા એકામહ � ૂલી ગયો
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છે , તો અગર નમાઝના ટાઈમમાં હ� �ુ�
ં ઈશ હોય તો
�ુસ્તહ છે ક� તેના માટ� નમાઝને તોડ�. બલ્ક નમાઝ � ૂર�
કયાર્ પહ�લા કોઈ પણ સમયે યાદ આવે ક� અઝાન,
એકામહ � ૂલી ગયો હતો, તો �ુસ્તહ છે ક� તેના માટ�
નમાઝને તોડ�.
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શ��યાત
શ��યાત નમાઝના રર પ્રકા છે , �માથી સાત
એવા છે ક� �ને પ�રણામે નમાઝ બાિતલ થાય છે , અને છ
એવા છે ક� �ના માટ� દરકાર ન કરવી જોઈએ, અને નવ
પ્રક એવા છે ક� � સહ�હ ગણાય છે .
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� શકથી નમાઝ બાિતલ થાય છે .
મસઅલો ૧૧૭૪ : નમાઝને બાિતલ કરનાર
શક નીચે �ુજબ છે :
(૧) બે રકાતવાળ� વા�જબ નમાઝ, �મક� નમાઝે
�ુબ્ અથવા �ુસાફર�ની કસર નમાઝમાં જો
રકાતની સંખ્ય િવષે શક થાય તો નમાઝ
બાિતલ છે , પણ �ુસ્તહ નમાઝો અને નમાઝ
ઈહતેયાતમાં જો એવો શક થાય તો નમાઝને
બાિતલ નહ� કર� .
(ર) ત્ રકાતવાળ� નમાઝમાં રકાતની સંખ્ય
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બારામાં શક.
(૩) ચાર રકાતવાળ� નમાઝમાં અગર કોઈ શક
કર� ક� એક રકાત પડ� છે યા એથી વધાર� , તો
નમાઝ બાિતલ છે .
(૪) ચાર રકાતવાળ� નમાઝમાં બી� સજદામાં
દાખલ થયા પહ�લા અગર કોઈ શક કર� ક� બે
રકાત પડ� છે યા એથી વધાર� , તો નમાઝ
બાિતલ છે .
(પ) અગર શક કર� ક� બે રકાત પડ� છે યા પાંચ,
અથવા બે પડ� છે ક� પાંચથી વધાર� , તો નમાઝ
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બાિતલ છે .
(૬) અગર શક કર� ક� ત્ રકાત પડ� છે ક� છ
અથવા ત્ 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
�ુલાસો આગળ જતાં આવશે.

મસઅલો ૧૧૭પ : અગર કોઈ શખ્ નમાઝ
દરમ્યા નમાઝને બાિતલ કરનાર� ઉપરોકત શ��યાતમાં
�ુબ્તેલ થાય, તો બેહતર એ છે ક� તરત જ નમાઝને
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તોડ� ન નાખે બલ્ક એટલો સમય િવચાર કર� ક� �થી
નમાઝની � ૂરત બદલી �ય, અથવા યક�ન ક� �ુમાન
હાંિસલ કરવાથી નાઉમેદ થઈ �ય.
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તે શક �ની પરવા ન કરવી જોઈએ
મસઅલો ૧૧૭૬ : � શકની દરકાર ન કરવી
જોઈએ, એ નીચે �ુજબ છે :
(૧) એ બાબતસર શક, �ને બ�વી લાવવાનો
સમય વીતી ગયો હોય, �મક�, ��ૂઅમાં શક કર� ક�
� ૂરએ અલહમ્ પડયો છે ક� નહ�.
(ર) નમાઝની સલામ પડ� લીધા બાદ શક.
(૩) નમાઝનો ટાઈમ વીતી ગયા બાદ શક.
(૪) કસી�શ્શ, એટલે ક� હદ ઉપરાંત શક
કરનારનો શક.
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(પ) જમાઅતની નમાઝ પડાવનાર ઈમામ અગર
રકાતની સંખ્ય િવષે શક કર� , અને મા� ૂમ એ
સંખ્ય �ણતો હોય તો ઈમામ પોતાના શકની
દરકાર નહ� કર� . એવી જ ર�તે મા�ુમને શક હોય,
પણ ઈમામને ગણત્રી ખાત્ હોય, તો મા� ૂમ
પોતાના શકને સ્થા નહ� આપે.
(૬)

�ુસ્તહ

એહતીયાતમાં શક.

નમાઝોમાં

અને

નમાઝે
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(૧) તે વસ્�ુમા શક �નો સમય વીતી ગયો હોય
મસઅલો ૧૧૭૭ : અગર નમાઝ દરમ્યા શક
કર� ક� કોઈ વા�જબ કાયર બ�વી લાવ્ય છે ક� નહ�, �મક�
શક કર� ક� � ૂરએ અલહમ્ પડ� � ૂકયો છે ક� નહ�, તો
અગર એ પછ�નો અમલ બ�વી લાવી રહ્ હોય, �
અમલ �ણી�ુ�ને. અલહમ્દન તકર કર�ને બ�વવાની
શર�અત ર� ન આપતી હોય, �મક� બીજો � ૂરો પડ� રહ્
હોય અને એ દરમ્યા શક કર� ક� અલહમ્દન � ૂરો પડ�
� ૂ�ો છે ક� નહ�, તો એ શકની દરકાર નહ� કર� , એ
િસવાયના સંજોગમાં � બાબતસર શક ઉત્પ� થાય તેને
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��મ આપ�ું જોઈએ.

મસઅલો ૧૧૭૮ :

અગર કોઈ એક આયત

પડતી વખતે શક કર� ક� એનાથી પહ�લાની આયત પડ�
હતી ક� નહ�, યા આયતના છે લ્લ �હસ્સાન પડતી વખતે
શક કર� ક� શ�ના �હસ્સાન પડ� � ૂ�ો છે ક� નહ�, તો એ
શકને સ્થા ન આપ�ું જોઈએ.

મસઅલો ૧૧૭૯ : અગર ��ૂઅ યા સજદા પછ�
શક કર� ક� તેને લગતાં વા�જબ કામોને ��મ આપી
� ૂ�ો ક� નહ�, �મક� શક કર� ક� �ઝક્ પડયો ક� નહ�,
અથવા શર�ર �સ્થ હ�ું ક� નહ�, તો એવા શકની દરકાર
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ન કર� .

મસઅલો ૧૧૮૦ : જયાર� સજદામાં જઈ રહ્ય
હોય ત્યાર જો શક આવે ક� ��ૂઅ કર� � ૂ�ો ક� નહ�,
અથવા ��ૂઅ બાદ ઉભો રહ્ હતો ક� નહ�, તો એવા શકનો
ભરોસો ન કર� .

મસઅલો ૧૧૮૧ : અગર ઉભા થતી વખતે શક
કર� ક� સજદો યા તશહ�ુદ અદા કય� હતો ક� નહ�, તો
એવા શકની દરકાર નહ� કર� .
મસઅલો ૧૧૮ર : � શખ્ બેઠા-બેઠા યા � ૂતા� ૂતા નમાઝ પડ� રહ્ હોય, તેને �કરઅત યા તસ્બીહાત
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અરબા પડતી વખતે શક થાય ક� સજદા અથવા તશહ�ુદ
બ�વી લાવ્ય છે ક� નહ�, તો પોતાના શકની દરકાર નહ�
કર� ; પણ

અગર �કરઅત અથવા તસ્બીહાત અરબા

પડવા�ુ ં શ�ં કર� એથી પહ�લા શક �ગે, તો � બારામાં
શક હોય તેને બ�વી લાવે.

મસઅલો ૧૧૮૩ : અગર કોઈ શખ્સન શક થાય
ક� કોઈ �કની અમલ બ�વી લાવ્ય છે ક� નહ�, તો અગર
એના પછ�ના અમલ �ુધી પહ�ચી ન ગયો હોય તો એ
�કની અમલ બ�વી લાવે. �મક� તશહ�ુદ શ� કયાર્
પહ�લા શક થાય ક� સજદાઓ બ�વી લાવ્ય છે ક� નહ�,
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તો સજદાઓ બ�વી લાવે પણ જો તેમ કયાર્ બાદ એને
ખાત્ થઈ �ય ક� અગાઉએ જ �કન બ�વી � ૂ�ો હતો.
તો �કની અમલમાં વધારો થઈ જવાના કારણે એહતીયાતે
લા�ઝમની �એ એની નમાઝ બાિતલ ગણાશે.

મસઅલો ૧૧૮૪ : અગર કોઈ શખ્ શક કર� ક�
કોઈ એવો અમલ � વા�જબ �કન નથી, તેને બ�વી
� ૂકયો છે ક� નહ�, તો અગર તેના પછ�ના અમલ �ુધી ન
પહ�ચ્ય હોય તો એ અમલ બ�વી લાવે, �મક� બી�
� ૂરાની શ�આત કયાર્ પહ�લા શક થાય ક� � ૂરએ અલહમ્
પડ� � ૂકયો છે ક� નહ�, તો � ૂરએ અલહમ્ પડ� લીએ અને
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અગર એમ કયાર્ પછ� ખાત્ થાય ક� એ જ અમલ બ�વી
� ૂકયો હોત, તો એ અમલ વા�જબ �કન ન હોવાને કારણે
નમાઝ સહ�હ રહ�શ.ે

મસઅલો ૧૧૮પ : અગર કોઈ શખ્ નમાઝમાં
શક કર� ક� કોઈ �કની અમલ બ�વી લાવ્ય છે ક� નહ�,
�મક� તશહ�ુદ પડ� રહ્ હોય ત્યાર શક આવે ક�
સજદાઓ કર� � ૂકયો છે ક� નહ�, તો એવા શક ઉપર
ભરોસો નહ� રાખે. પણ ત્યા બાદ એને યાદ આવે અને
ખાત્ થાય ક� એ સજદાઓ બ�વી લાવ્ય ન હોત, તો
અગર ત્યા પછ�ના કોઈ બી� �કનમાં દાખલ ન થયો

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1115

હોય, તો એ સજદાઓ બ�વી લાવે.અને એ પછ�ના
�કનમાં દાખલ થઈ ગયો હોય તો એહતીયાતે લા�ઝમની
�એ તેની નમાઝ બાિતલ છે . દાખલા તર�ક�, અગર એ
પછ�ની રકાતના ��ૂઅ

પહ�લા યાદ આવેક� સજદાઓ

બ�વી લાવ્ય નથી, તો સજદાઓ બ�વી લાવશે,
પણજો �કનમાં યા એ બાદ યાદ આવે તો ઉપર જણાવી
ગયા છ�એ તેમ તેની નમાઝ બાિતલ ગણાશે.

મસઅલો ૧૧૮૬ :

અગર એવા અમલની

અદાયગી િવષે શક કર� ક� � �કન નથી, તો અગર એ
પછ�ના અમલની શ�આત કર� � ૂકયો હોય, તો પોતાની
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એ શંકાની દરકાર નહ� કર� . �મક� , બીજો � ૂરો પડ� રહ્ય
હોય, અને શક કર� ક� અલહમ્ પડયો હતો ક� નહ�, તો એ
શકને સ્થા આપશે નહ�. પણ જો પછ�થી યાદ આવે અને
ખાત્ થાય ક� �ુરએ અલહમ્ પડયો નથી, તો જો કોઈ
�કનમાં દાખલ થયો હોય, તો � ૂરએ અલહમ્ પડ� લીએ,
અને જો �કનમાં દાખલ ન થઈ ગયો હોય, તો પણ એની
નમાઝ સહ�હ ગણાશે. �ુલાસો એ ક� �મક�, અગર
ઈન્સાનન �ુ� ૂત માં યાદ આવે ક� � ૂરએ અલહમ્ નથી
પડયો, તો પડ� લે� ું જ�ર� છે , અને જો ��ૂઅ માં યાદ
આવે, તો તેની નમાઝ સહ�હ છે .
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મસઅલો ૧૧૮૭ : અગર કોઈ શખ્ શક કર� ક�
નમાઝની સલામ પડ� છે ક� નહ�, તો અગર તઅક�બાત
શ� કર� � ૂકયો હોય, યા બી� નમાઝ પડ� રહ્ હોય, યા
એ�ું કાયર ��મ આપી � ૂકયો હોય ક� �ને કારણે
નમાઝની � ૂરત બદલતાં નમાઝની હાલત બાક� ન રહ�
હોય, તો એવા સંજોગમાં 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 �ુરસ્
અને સહ�હ હતી ક� નહ�, તો ગમે એ મવકા ઉપર એ શક
થાય, તેનો ભરોસો કરશે નહ�.
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(ર) સલામ પછ� શક
મસઅલો ૧૧૮૮ : અગર સલામ વાળ્ય બાદ
કોઈ શક કર� ક� એની નમાઝ સહ�હ હતી ક� નહ�, �મક�
શક કર� ક� ��ૂઅ બ�વી લાવ્ય હતો ક� નહ�, અથવા ચાર
રકાતવાળ� નમાઝની સલામ પઢયા બાદ શક કર� ક� ચાર
રકાત પઢ� હતી ક� પાંચ, તો એવા શકને સ્થા આપશે
નહ�.
પરં � ુ જો શક એવા પ્રકાર થાય ક� એના બંને
િવકલ્ બાિતલ હોય, �મક� ચાર રકાતવાળ� નમાઝના
સલામ બાદ શંકા થાય ક� ત્ રકાત પડ� હતી ક� પાંચ,
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તો નમાઝ બાિતલ છે .
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(૩) સમય િવત્યા પછ� શ
મસઅલો ૧૧૮૯ : જો નમાઝનો સમય વીતી
ગયા બાદ કોઈ શક કર� ક� નમાઝ પડ� હતી ક� નહ�,
અથવા એવો �ુમાન 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 અગરચે એવો
�ુમાન રહ� ક� પડ� લીધી હશે. તો પણ નમાઝ પડવી
જોઈએ.

મસઅલો ૧૧૯૦ :

સમય વીતી ગયા બાદ

કોઈને શક થાય ક� એણે નમાઝ સહ�હ પડ� હતી ક� નહ�,
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તો એ શકની દરકાર ન કર� .

મસઅલો ૧૧૯૧ : નમાઝે ઝોહર અને અસરનો
સમય વીતી ગયા બાદ કોઈને એટ�ું યાદ રહ� ક� એણે
ચાર રકાત નમાઝ પડ� હતી, પણ એ ન�� ન કર� શક� ક�
ઝોહરની િનય્યતથ પડ� હતી ક� અસરની િનય્યતથ, તો
એવા શખ્સ ચાર રકાત કઝા દ� વી જોઈએ, અને િનય્ય
એમ કર� ક� � એના ઝીમ્મ ઉપર વા�જબ નમાઝ રહ� ગઈ
છે , એ પડ� રહ્ છે .

મસઅલો ૧૧૯ર : અગર મગ�રબ અને ઈશાનો
સમય વીતી ગયા બાદ કો�ને એટ�ું યાદ હોય ક� એક
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નમાઝ પડ� હતી, પણ એ યાદ ન હોય ક� ત્ રકાતવાળ�
નમાઝ પડ� હતી ક� ચાર રકાતવાળ�, તો એવા સંજોગમાં
એ મગ�રબ અને ઈશા બંનન
ે ી કઝા આપશે.
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(૪) કસી�શ્શ (એ શખ્ ક� � હદ ઉપરાંત શક
કરતો હોય)
મસઅલો ૧૧૯૩ : હદથી િવશેષ શક કરનારને
‘કસી�શ્શ’ કહ�વાય છે . એટલે ક� સાધારણ અને સામાન્
લોકો કરતાં વ�ુ શક કરતો હોય, ચાહ� એ કોઈ માનિસક
તકલીફને કારણે હોય ક� ન હોય. અગર માનિસક તકલીફ
ક� ભ્ ન હોય, અને છતાંય દર ત્ નમાઝમાં ઓછામાં
ઓ�ં એક વાર શકમાં ગીરફતાર થતો હોય, તો આવો
માણસ પોતાના શક ઉપર ભરોસો ન કર� .

મસઅલો ૧૧૯૪ : ‘કસી�શ્શ’ માટ� �ુકમ એ છે
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ક� નમાઝના ભાગોની અદાયગી બારામાં શકમંદ થાયપ
તો એમ જ ફ�સલો કર� ક� બ�વી લાવ્ય છે . �મક� , જો શક
કર� ક� ��ૂઅ બ�વી લાવ્ય હતો ક� નહ�, તો એમ સમ� ક�
બ�વી લાવ્ય છે . અને જો એવો શક કર� ક� એ�ું કોઈ
કાયર �ુ� હ� ું ક� નહ�, ક� �ને કારણે નમાઝ બાિતલ થતી
હોય, તો એમ સમ� ક� એણે એ�ું કાંઈ �ુ� નથી. �મક�
શક કર� ક� નમાઝે �ુબ્હન બે રકાત પડ� હતી ક� ત્, તો
ફ�સલો કર� ક� બે રકાત પડ� હતી.

મસઅલો ૧૧૯પ : અગર કોઈ શખ્ નમાઝના
ફકત એક જ અમલમાં હંમશ
ે શકમંદ થતો હોય, એટલે
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�ુધી ક� માત એ અમલ �ુરતો જ ‘કસી�શ્શ’ ગણાય, તો
નમાઝની બી� બાબતોમાં જો શક આવે તો એમાં
‘કસી�શ્શ’ પ્રમા નહ� વત�, બલ્ક એ શક િવષે � �ુકમ
હશે એ �ુજબ અમલ કરશે. દાખલા તર�ક� એ સજદામાં જ
‘કસી�શ્શ’ હોય, તો જયાર� ��ૂઅ બારામાં શક થાય તો
તેના �ુકમ �ુજબ અમલ કરશે. એટલે ક� જો સજદામાં
દાખલ ન થયો હોય તો ��ૂઅ બ�વી લાવશે, અને જો
સજદા �ુધી પહ�ચી ગયો હોય તો એ શકની દરકાર નહ�
કર� .

મસઅલો ૧૧૯૬ : અગર કોઈ શખ્ એક જ
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નમાઝમાં વ�ુ શક કરતો હોય, �મક� ઝોહરમાં જ વ�ુ
શકમંદ થતો હોય, તો અગર બી� નમાઝ, �મક� નમાઝે
અસરમાં શંકા ઉપ�સ્થ થાય તો શક માટ� � અહકામ છે
તે �ુજબ અમલ કરશે.

મસઅલો ૧૧૯૭ : અગર કોઈ શખ્ કોઈ ખાસ
જગ્યા નમાઝ પડ� ત્યાર વ�ુ શક કરતો હોય, તો એ
િસવાયની જગ્યા નમાઝ પડતી વખતે શક આવે તો
તેના �ુકમો �ુજબ અમલ કરશે.

મસઅલો ૧૧૯૮ : અગર કોઈ શખ્સન એવો
શક �ગે ક� આયા એ ‘કસી�શ્શ’ છે ક� નહ�, તો એવો
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શખ્ શકના �ુકમો પ્રમા અમલ કરશે અને � માણસ
ખર� ખર ‘કસી�શ્શ’ હોય, તેને જયાં �ુધી યક�ન ન થાય
ક� એની હાલત �ુધર�ને સાધારણ લોકો �વી થઈ ગઈ છે ,
ત્યા �ુધી પોતાના શકની દરકાર નહ� કર� .

મસઅલો ૧૧૯૯ :

અગર ‘કસી�શ્શ’ને શક

થાય ક� કોઈ �કની અમલ બ�વી લાવ્ય છે ક� નહ�, તો
એ શકની દરકાર નહ� કર� પણ જો પછ�થી એને યક�ન
થાય ક� એ �કની અમલ � ૂક� ગયો હતો, તો જો એ
પછ�ના �કની અમલમાં દાખલ ન થયો હોય, તો એને
બ�વી લાવ�ું જ�ર� છે અને જો એ બાદના �કની અમલ
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�ુધી પહ�ચી ગયો હોય તો એહતીયાતની �એ એની
નમાઝ બાિતલ છે .
દાખલા તર�ક� જો એ શક કર� ક� ��ૂઅ બ�વી
લાવ્ય ક� નહ�, તો અગર એ બી� સજદા પહ�લા એને
ખાત્ થાય ક� ��ૂઅ � ૂક� ગયો હતો, તો પાછા ઉભા રહ�ને
��ૂઅ બ�વી લાવશે. પણ બી� સજદામાં એને યક�ન
થાય તો એહતીયાતની �એ એની નમાઝ બાિતલ છે .

મસઅલો ૧ર૦૦ :

અગર કસી�શ્શ એવા

અમલની અદાયગી બારામાં શક કર� ક� �કની નથી, અને
તેની દરકાર ન કર� , અને પછ�થી યાદ આવે ક� એ અમલ
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બ�વી લાવ્ય 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
ગણાશે.
દાખલા તર�ક� એ શક કર� ક� અલહમ્ પડ� � ૂકયો
ક� નહ�, તો એની દરકાર નહ� કર� , પણ પછ�થી ખાત્
થાય ક� એ � ૂરો �ુક� ગયો હતો, અને �ુ� ૂતમાં યાદ આવે
તો �ુરએ અલહમ્ પડશે, પણ જો ��ૂઅ માં દાખલ થયા
પછ� યાદ આવે તો એની નમાઝ સહ�હ છે .
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(પ) પેશ નમાઝ અને પાછળ નમાઝ પડનારનો
શક
મસઅલો ૧ર૦૧ : જયાર� ઈમામે જમાઅતને
રકાતની સંખ્ય બારામાં શક થાય, �મક� શક કર� ક� ત્ર
રકાત છે ક� ચોથી, તો અગર પાછળ નમાઝ પઢનારાઓને
યક�ન અથવા �ુમાન હોય ક� ચોથી છે , અને ઈમામને
જણાવે, તો ઈમામ એ પ્રમા અમલ કર�ને નમાઝ � ૂર�
કરશે ; અને નમાઝે એહતીયાત પડવી તેના માટ� જ�ર�
નથી. એવી જ ર�તે ઈમામને રકાતની સંખ્ય બારામાં
ખાત્ ક� �ુમાન હોય, અને મા�ુનને તે િવષે શક હોય તો
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પોતાના શકને સ્થા ન આપ�ું જોઈએ.
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(૬) �સુ ્તહ નમાઝમાં શક
મસઅલો ૧ર૦ર : જયાર� �ુસ્તહ નમાઝમાં
રકાતની સંખ્ય િવષે શક આવે, અને વ�ુ સંખ્ય ઉપર
આધાર રાખવાથી નમાઝ બાિતલ થતી હોય, તો ઓછ�
સંખ્ય માની લેવી જોઈએ. �મક� નમાઝે �ુબ્હન નાફ�લા
નમાઝમાં શક થાય ક� બે રકાત પડ� છે ક� ત્ રકાત, તો
એમ જ માની લીએ ક� બે રકાત પડ� છે . પણ જો વ�ુ
સંખ્ય ઉપર આધાર રાખવાથી નમાઝ બાિતલ ન થતી
હોય, �મક� શક કર� ક� બે રકાત પડ� છે ક� એક રકાત, તો
બંનમ
ે ાંથી � િવકલ્ ઉપર અમલ કરશે તેની નમાઝ
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સહ�હ રહ�શ.ે

મસઅલો ૧ર૦૩ :

નાફ�લા નમાઝોમાં અગર

�કની અમલ � ૂક� આપે તો નમાઝ બાિતલ છે , પણ અગર
�કની અમલમાં વધારો થઈ �ય તો નમાઝ બાિતલ થતી
નથી. તો અગર કોઈ શખ્ નાફ�લામાં કોઈ અમલ � ૂલી
�ય, અને એવા સમયે યાદ આવે જયાર� એ �કની
અમલમાં દાખલ થયો હોય, તો એ � ૂલી ગયેલા અમલને
પ્ર અદા કર� ફર� �કની અમલ બ�વી લાવશે.
દાખલા તર�ક� , અગર નાફ�લામાં કોઈને ��ૂઅ માં યાદ
આવે ક� � ૂરએ અલહમ્ પડતા �ુલાઈ ગ�ું હ�,ું તો પાછો

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1134

ઉભો થઈ � ૂરએ અલહમ્ પડ� અને ફર� ��ૂઅ કર� .

મસઅલો ૧ર૦૪ : નાફ�લા નમાઝમાં અગર કોઈ
એકાદ અમલ િવષે શક થાય, ચાહ� એ અમલ �કની હોય
ક� ન હોય, તેનો મવકો વીતી ન ગયો હોય, તો તરત
બ�વી લાવે; અને જો મવકો પસાર થઈ ગયો હોય તો
એ શકની દરકાર ન કર� .

મસઅલો ૧ર૦પ :

બે રકાતવાળ� �ુસ્તહ

નમાઝમાં અગર કોઈને એ�ું �ુમાન થાય ક� ત્ યા એથી
વ�ુ રકાત થઈ હશે, તો એ �ુમાનને સ્થા ન આપે,
એની નમાઝ સહ�હ ગણાશે અને જો �ુમાન એમ થાય ક�
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બે યા એથી ઓછ� રકાત પડ� છે , તો એહતીયાતે વા�જબ
છે ક� એ જ �ુમાન પ્રમા અમલ કર� એટલે અગર વ�ુ
�ુમાન હોય ક� એક જ રકાત અદા કર� છે , તો
એહતીયાતની �એ બી� એક રકાત પડ�.

મસઅલો ૧ર૦૬ : અગર કોઈ શખ્ નાફ�લા
નમાઝમાં એ�ું કાયર ��મ આપે ક� � કાયર અગર વા�જબ
નમાઝમાં �ુ� હોતે તો તેના માટ� સજદાએ સહવ વા�જબ
થતે. અથવા એક સજદો � ૂલ થી ઓછો કર� , તો નમાઝ
બાદ સજદ-એ-સહવ કર�ું યા � ૂલાઈ ગયેલા સજદાની
કઝા આપવી જ�ર� નથી.
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મસઅલો ૧ર૦૭ : અગર કોઈને શક થાય ક�
ફલાણી �ુસ્તહ નમાઝ પડ� ક� ન પડ�, તો અગર એ
�ુસ્તહ નમાઝ માટ� નમાઝે જઅફર� તય્યારન �મ, કોઈ
િન�ુકત સમય ન હોય, તો એમ ધાર� ક� નથી પડ�. એવી
જ ર�તે � �ુસ્તહ નમાઝ માટ� , રોજની નાફ�લા
નમાઝોની �મ, િન�ુકત સમય હોય અને વખત પસાર
થઈ ગયા પહ�લા શક કર� , તો એ જ �ુકમ છે , એટલે ક�
એમ ધાર� ક� નથી પડ�. પણ જો સમય વીતી ગયા બાદ
શક કર� ક� એ �ુસ્તહ નમાઝ પડ� હતી ક� નહ�, તો
શકની દરકાર ન કર� .
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તે શક �માં નમાઝ સહ�હ છે
મસઅલો ૧ર૦૮ :

નવ સંજોગ એવા છે ક�

અગર એમાં ચાર રકાતવાળ� નમાઝમાં રકાતની સંખ્ય
િવષે શક ઉત્પ� થાય, તો પ્ર િવચાર કર� , અને જો
યક�ન થઈ �ય, અથવા એક તરફ વ�ુ �ુમાન થાય, તો
એ �ુજબ અમલ કર� , અને નમાઝ � ૂર� કર� , પણ જો
યક�ન ક� �ુમાન ન થાય, તો પછ� નીચે જણાવેલા �ુકમો
�ુજબ અમલ કર� , એ નવ સંજોગો નીચે �ુજબ છે :
(૧) જયાર� બી� સજદામાં દાખલ થયા બાદ શક
થાય ક� બી� રકાત છે ક� ત્ર. એવા સંજોગમાં
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ત્ર રકાત કરાર દઈને બાક�ની એક રકાત � ૂર�
કર� નમાઝ તમામ કર� , અને નમાઝ � ૂર� થતા
એહતીયાતે વા�જબની �એ ઉભા-ભા એક રકાત
નમાઝે એહતીયાત અદા કર� .
(ર) જયાર� બી� સજદામાં દાખલ થયા બાદ શક
થાય ક� બી� રકાત છે યા ચોથી, તો ચોથી રકાત
કરાર દઈ નમાઝ � ૂર� કર� , અને નમાઝ બાદ
ઉભા ઉભા બે રકાત નમાઝે એહતીયાત પડ�.
(૩) જયાર� બી� સજદામાં દાખલ થયા બાદ શક
આવે ક� બી� રકાત છે , યા ત્ર યા ચોથી, તો
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એવા સંજોગોમાં ચોથી રકાત કરાર દઈ નમાઝ
� ૂર� કર� , અને નમાઝ બાદ ઉભા ઉભા બે રકાત
નમાઝે એહતીયાત પડ�, અને તે પછ� બે રકાત
બેઠાં બેઠાં પડ�.
(૪) જયાર� બી� સજદામાં દાખલ થયા બાદ શક
આવે ક� ચોથી રકાત છે ક� પાંચમી, તો ચોથી
રકાત કરાર દઈ નમાઝ � ૂર� કર� , અને ત્યા
બાદ સજદ-એ-સહવ બ�વી લાવે. દર� ક એવા
સંજોગમાં �મક� શકની ઓછ� સંખ્ય ચાર હોય,
�મક� શક થાય ક� ચોથી છે ક� છઠ્ રકાત, તો

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1140

ઉપરોકત �ુકમ લા�ુ પડશે.
અને જો બી� સજદામાં દાખલ થયા બાદ એવો
શક થાય ક� ચાર રકાત પડ� છે યા એથી વ�ુ યા
એથી ઓછ�, તો ચોથી કરાર દ� શ,ે અને બંને
શકનો � ઉપાય છે તે �ુજબ અમલ કરશે.
મતલબ ક� કદાચ ચારથી ઓછ� પડ� હોય, તો એ
માટ� નમાઝે એહતીયાત પડશે, અને કદાચ વ�ુ
પડ� હોય, તો એ માટ� સજદ-એ-સહવ પણ કરશે.
દર� ક સંજોગમાં એ યાદ રાખ�ું જોઈએ ક� ઉપર
જણાવેલ ચાર શક અગર બી� સજદામાં દાખલ
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થયા પહ�લા ઉત્પ�

થાય તો નમાઝ બાિતલ

ગણાશે.
(પ) નમાઝ દરમ્યા કોઈ પણ વખતે અગર શક
થાય ક� ત્ર રકાત છે યા ચોથી, તો ચોથી કરાર
દઈ નમાઝ � ૂર� કરશે, અને ત્યા બાદ ઉભા
ઉભા એક રકાત નમાઝે એહતીયાત પડશે;
અથવા બેઠા બેઠા બે રકાત પડશે.
(૬) કયામની હાલતમાં જો શક થાય ક� ચોથી
રકાત છે યા પાંચમી, તો તરત બેસી �ય, અને
તશહ�ુદ, સલામ પડ� નમાઝ � ૂર� કર� . ત્યા
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બાદ ઉભા ઉભા એક રકાત નમાઝે એહતીયાત
પડશે, અથવા બેઠા બેઠા બે રકાત પડશે.
(૭) કયામની હાલતમાં જો શક થાય ક� ત્ર
રકાત છે ક� પાંચમી, તો તરત બેસી જઈ નમાઝ
� ૂર� કર� , અને ત્યા બાદ ઉભા ઉભા બે રકાત
નમાઝે એહતીયાત પડ�.
(૮) કયામની હાલતમાં જો શક થાય ક� ત્ર
રકાત છે , યા ચોથી, યા પાંચમી, તો તરત બેસી
�ય, અને તશહ�ુદ, સલામ પડ� નમાઝ � ૂર�
કર� . ત્યા બાદ ઉભા ઉભા બે રકાત નમાઝે
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એહતીયાત પડશે, અને બે રકાત બેઠા બેઠા
પડશે.
(૯) કયામની હાલતમાં જો શક થાય ક� પાંચમી
રકાત છે યા છઠ્,તો તરત બેસી જઈ નમાઝ � ૂર�
કર� અને ત્યા બાદ બે સજદ-એ-સહવ અદા કર� .
ઉપરોકત ચાર� ય સંજોગમાં એહતીયાતે �ુસ્તહ
છે ક� વધારાના કયામ માટ� બે સજદ-એ-સહવ અદા કર� .

મસઅલો ૧ર૦૯ : અગર નમાઝ દરમ્યા ઉપર
જણાવેલા સહ�હ શકમાંથી કોઈ શક ઉપ�સ્થ થાય, અને
જો નમાઝનો સમય તંગ હોય, તો નમાઝ ન તોડવી
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જોઈએ, અને જણાવેલા �ુકમ �ુજબ અમલ કર�ું જોઈએ,
બલ્ક અગર નમાઝનો સમય � ૂરતો હોય તો પણ
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� નમાઝને ન તોડ�, અને
બતાવેલા ઉપાય પ્રમા અમલ કર� .

મસઅલો ૧ર૧૦ : જયાર� એવો શક ઉપ�સ્થ
થાય ક� �ના માટ� નમાઝે એહતીયાતનો �ુકમ છે , તો
નમાઝ � ૂર� કયાર્ બાદ એહતીયાતે �ુસ્તહબન �એ નમાઝે
એહતીયાત પઢવી જોઈએ અને નમાઝે એહતીયાત પઢયા
વગર એ જ નમાઝને ફર�થી ન પઢવી જોઈએ.
અને જો વચ્ચ કોઈ એ�ું કામ ન �ુ� હોય ક� �
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નમાઝને બાિતલ કર� છે , અને એ જ નમાઝને ફર�થી
પડવા શ� કર� , તો એ બી� નમાઝ પણ બાિતલ ગણાશે.
અલબ�, અગર નમાઝને બાિતલ કરનાર કોઈ અમલ
��મ આપ્ય બાદ બી�વાર એ નમાઝને અદા કર� તો
એ બી� નમાઝ સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૧ર૧૧ : જયાર� નમાઝમાં એવો શક
થાય ક� � શક નમાઝને બાિતલ કર� છે , અને એ એમ ધાર�
ક� આગળ જતાં બી� અમલમાં દાખલ થશે ત્યાર એનો
એ શક યક�ન ક� �ુમાનમાં ફ�રવાઈ જશે, તો એ નમાઝને
એટલો સમય ચા�ુ રાખી શક� છે ક� તે યક�ન યા �ુમાન
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હાંિસલ થાય. પણ અગર એ શક નમાઝની પહ�લી બે
રકાતોમાં ઉત્પ� થાય તો �ઈઝ નથી ક� શકની હાલતમાં
નમાઝ ચા�ુ રાખે.
દાખલા તર�ક� કયામની હાલતમાં શક થાય ક�
પહ�લી રકાત છે યા એથી વ�ુ, અને એમ ધાર�ને ક�
��ૂઅમાં યક�ન ક� �ુમાન પેદા થશે, નમાઝને �ર� રાખે,
તો �ઈઝ નથી ક� એવી હાલતમાં ��ૂઅ અદા કર� .

મસઅલો ૧ર૧ર : અગર પહ�લા ઈન્સાનન એક
તરફ વ�ુ �ુમાન હોય, અને ત્યા બાદ �ુમાનના બંને
પાસા સરખાં થઈ �ય, તો શકના �ુકમો �ુજબ વતર્શ.
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અને પહ�લા �ુમાનના બંને પાસા સરખા હોવાથી શકના
�ક
ુ મો �ુજબ અમલ કર� ઉપાય અપનાવી � ૂકયો હોય,
અને ત્યા બાદ બી� તરફ �ુમાન વધાર� થાય. તો એ જ
ઉપાય �ુજબ અમલ કર� નમાઝ � ૂર� કરશે.

મસઅલો ૧ર૧૩ : � માણસ ન�� ન કર�
શકતો હોય ક� તેના �ુમાન�ુ ં પા�ું એક તરફ વ�ુ નમે� ું
છે , યા બંને સરખા છે , તો એ શખ્સ શકના �ુકમો �ુજબ
અમલ કર�ું જોઈએ.

મસઅલો ૧ર૧૪ : અગર નમાઝ � ૂર� કયાર્ બાદ
કોઈને ખબર હોય ક� નમાઝ દરમ્યા એ શકની હાલતમાં
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હતો ક� , દાખલા �પે, બે રકાત પડ� હતી ક� ત્, અને
એણે ત્ર કરાર દ�ધી હતી પણ સાથે સાથે એ ન�� ન
કર� શક� ક� ત્ર માટ� એના �ુમાન�ુ ં પા�ું વ�ુ નમે� ું
હ�ુ,ં યા બંને પાસાં સરખા રહ્ હતા, તો એવી હાલતમાં
જ�ર� નથી ક� નમાઝે એહતીયાત પડ�.

મસઅલો ૧ર૧પ : અગર કોઈ શખ્સન કયામની
હાલતમાં શક આવે ક� ગઈ રકાતમાં બે સજદાઓ બ�વી
લાવ્ય હતો ક� નહ�, અને સાથે સાથે એ જ હાલતમાં એવો
શક પણ ઉત્પ� થાય ક� � બે સજદાઓ બાદ અગર
આવે તો એ શક સહ�હ જણાય છે , �મક� શક થાય ક� બે

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1149

રકાત પડ� છે ક� ત્, તો અગર રકાતની સંખ્યાન હક
માટ� શર�અતે � ઉપાય દશાર્વ્ છે , એ �ુજબ અમલ કર�
તો એની નમાઝ સહ�હ ગણાશે.
પણ અગર ઉપરોકત શકમાંથી કોઈ પણ એક
તશહ�ુદ પડતી વખતે થાય, તો એકસાથે એમ માની
લઈએ ક� બે સજદાઓ અદા કર� � ૂકયો હતો, હવે કઈ
રકાત કરાર દ� શે એના ઉપર આધાર રહ�શ.ે અગર એવી
રકાત કરાર દ� વી પડ� �માં તશહ�ુદ નથી તો નમાઝ
બાિતલ છે , અને અગર એવી કરાર દ� વી પડ� ક� �માં
તશહ�ુદ છે , �મક� શક હોય ક� બી� રકાત છે ક� ચોથી,
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તો નમાઝ સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૧ર૧૬ : અગર તશહ�ુદ શ� કયાર્
પહ�લા, અથવા � રકાતમાં તશહ�દ
ુ નથી તે માટ� ઉભા
થવા પહ�લા, કોઈ શક કર� ક� એક યા બંને સજદાઓ
બ�વી લાવ્ય છે ક� નહ�, અને સાથે સાથે એ જ સમયે
એવો શક �ગે ક� � શક બે સજદાઓ બ�વી લાવ્ય
પછ� આવે તો સહ�હ ગણાય છે , અને ઈલાજને પાત હોય
છે , તો એની નમાઝ બાિતલ છે .

મસઅલો ૧ર૧૭ :

અગર �માની હાલતમાં

કોઈને શક આવે ક� ત્ર રકાત છે ક� ચોથી, અથવા ત્ર,

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1151

ચોથી ક� પાંચમી રકાત છે , એ સાથે સાથે એને યાદ આવે
ક� ગઈ રકાતમાં એક યા બંને સજદાઓ અદા કયાર નથી,
તો એની નમાઝ બાિતલ છે .

મસઅલો ૧ર૧૮ : અગર કોઈ શખ્સન એક શક
�ૂ ર થાય, અને એની જગ્યા બીજો શક આવે, �મક�
પ્ર શક કર� ક� આ રકાત બી� છે ક� ત્ર, અને એ �ૂ ર
થઈ જતાં શક આવે ક� ત્ર યા ચોથી, તો એ શખ્ નવા
શકના �ુકમ �ુજબ અમલ કરશે.

મસઅલો ૧ર૧૯ : અગર નમાઝ બાદ કોઈ શક
કર� ક� નમાઝ દરમ્યા � શક એને થયો હતો એ, દાખલા
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તર�ક�, બે અને ચાર રકાત વચ્ચ હતો અથવા ત્ અને
ચાર રકાત વચ્ચ હતો. તો બંને શક માટ� � �ક
ુ મો છે , તે
પ્રમા અમલ કર� શક� છે . ઉપરાંત એ નમાઝને તોડ�
અ�ુક એવા કાય� બ�વી લાવે ક� � નમાઝને બાિતલ કર�
છે , અને ત્યા બાદ નવેસરથી નમાઝ પડ� લીએ તો પણ
યોગ્ ગણાશે.

મસઅલો ૧રર૦ : અગર નમાઝ બાદ કોઈને
જણાય ક� નમાઝ દરમ્યા એના મનમાં શંકા 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� �ા પ્રકાર હતો,
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તો એવા સંજોગોમાં �ઈઝ છે ક� નમાઝને બાિતલ ગણીને
નવેસરથી પડ�.

મસઅલો ૧રર૧ : બેઠા બેઠા નમાઝ પડનારને
જો એવો શક થાય ક� �ના માટ� �ુકમ છે ક� એક રકાત
નમાઝે એહતીયાત ઉભા ઉભા અથવા બે રકાત બેઠા બેઠા
પડ�, તો એ બેઠા બેઠા એક રકાત પડશે અને જો એવો શક
થાય ક� �ના માટ� �ુકમ છે ક� બે રકાત નમાઝે એહતીયાત
ઉભા ઉભા પડ�, તો એ બેઠા બેઠા બે રકાત પડશે.

મસઅલો ૧રરર : ઉભા ઉભા નમાઝ પડનાર
શખ્ કોઈ કારણસર ઉભા રહ�ને નમાઝે એહતીયાત અદા
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કરવા માટ� અસમથર થાય તો ઉપરોકત મસઅલામાં બેઠા
બેઠા નમાઝ પડનાર માટ� � �ક
ુ મ બતાડવામાં આવ્ય છે ,
એ પ્રમા અમલ કર� .

મસઅલો ૧રર૩ : બેઠા બેઠા નમાઝ પડનાર
શખ્ અગર નમાઝે એહતીયાત પડવા માટ� ઉભા રહ�વાની
શ�તા ધરાવે, તો ઉભા ઉભા નમાઝ પડનાર માટ� નમાઝે
એહતીયાતના � �ુકમો છે , એ �ુજબ અમલ કરશે.
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નમાઝે એહતીયાત પઢવાની ર�ત
મસઅલો ૧રર૪ : � શખ્ ઉપર નમાઝે
એહતીયાત વા�જબ થઈ હોય, તેના માટ� �ક
ુ મ એ છે ક�
નમાઝની

સલામ

� ૂર�

થતાં

તરત

જ

નમાઝે

એહતીયાતની િનય્ય કર� તકબીર કહ�, અને � ૂરએ
અલહમ્ પડ� ��ૂઅ અને બંને સજદાઓ બ�વી લાવે.
જો નમાઝે એહતીયાત એક રકાતવાળ� હોય, તો
બંને સજદાઓ બાદ તશહ�ુદ અને સલામ પડ� નમાઝ
� ૂર� કર� અને જો બે રકાતવાળ� હોય, તો પહ�લી રકાતના
બે સજદાઓ બાદ બી� રકાત માટ� ઉભો થાય, અને
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પહ�લી રકાતની �મ જ પડ�ને નમાઝ � ૂર� કર� .

મસઅલો

૧રરપ

:

નમાઝે

એહતીયાતમાં

અલહમ્ પછ� બીજો � ૂરો પડવાનો હોતો નથી, તેમજ
તેમાં �ુ� ૂત નથી, અને એહતીયાતે વા�જબની �એ નમાઝે
એહતીયાત અવાજથી ન પડ�, અને િનય્યતન શબ્દોમા
ઉચ્ચા ન કર� . એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� એ નમાઝમાં
‘�બસ્મીલ્લ’ પણ અવાજથી ન પડ�.

મસઅલો ૧રર૬ : નમાઝે એહતીયાત શ� કયાર્
પહ�લા અગર કોઈને ખાત્ થાય ક� � નમાઝ પડ� હતી એ
સહ�હ હતી, તો પછ� નમાઝે એહતીયાત પડવી જ�ર�
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નથી. અને જો નમાઝે એહતીયાત દરમ્યા એવી ખાત્
હાંિસલ થાય, તો નમાઝે એહતીયાતને � ૂર� કરવી જ�ર�
નથી.

મસઅલો ૧રર૭ : અગર નમાઝે એહતીયાત
શ� કયાર્ પહ�લા કોઈને ખાત્ થઈ �ય ક� નમાઝમાં તેની
રકાતો ઓછ� હતી, તો હ� નમાઝને બાિતલ કરનાર કોઈ
કાયર ન �ુ� હોય, તો � રકાતો ન પડ� હોય તે અદા કર�
અને એહતીયાતે લા�ઝમની �એ વધારાના સલામ માટ� બે
સજદ-એ-સહવ બ�વી લાવે.
પણ જો નમાઝને બાિતલ કરનાર કાયર ��મ
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દઈ � ૂકયો હોય, �મક� �કબ્લ તરફ પીઠ ફ�રવી � ૂકયો
હોય, તો એ નમાઝ નવેસરથી પડ�.

મસઅલો ૧રર૮ : નમાઝે એહતીયાત પડ�
લીધા બાદ કોઈને ખાત્ થાય ક� નમાઝમાં �ટલી રકાત
ઓછ� પડ� હતી એની ગણત્ નમાઝે એહતીયાત �ટલી
જ હતી, �મક� , એને ખાત્ થાય ક� નમાઝ ત્ રકાત પડ�
હતી, અને ત્ર છે ક� ચોથી એ શકના ઈલાજ માટ� એ
નમાઝે એહતીયાતની એક રકાત પડ� છે , તો નમાઝ
સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૧રર૯ : નમાઝે એહતીયાત બાદ
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કોઈને ખાત્ થાય ક� �ટલી રકાત નમાઝે એહતીયાતમાં
પડ� તેના કરતાં નમાઝમાં ઓછ� રકાતો રહ� જવા પામી
હતી, �મક� , બી� છે ક� ચોથી, એ શકના �ુકમ પ્રમા
અમલ કરતા એણે બે રકાત નમાઝે એહતીયાત પડ� હોય,
અને હવે એને ખાત્ થઈ ક� એણે ત્ રકાત પડ� હતી,
તો આવા સંજોગમાં નમાઝ નવેસરથી પડશે.

મસઅઅલો ૧ર૩૦ : નમાઝે એહતીયાત બાદ
અગર કોઈને ખાત્ થાય ક� નમાઝમાં વ�ુ રકાતો રહ�
ગઈ હતી, અને નમાઝે એહતીયાતમાં ઓછ� રકાત પડ�,
�મક� ત્ર છે ક� ચોથી, એ શકની �એ એણે એક રકાત
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નમાઝે એહતીયાત પડ� હોય, જયાર� હવે ખાત્ થાય ક�
નમાઝમાં માત બે જ રકાત પડ� હતી, તો અગર નમાઝને
તોડનાર અમલ બ�વી � ૂકયો હોય, �મક� �કબ્લ તરફથી
પીઠ ફ�રવી � ૂકયો હોય, તો નમાઝ નવેસરથી પડશે.
બલ્ક, અગર નમાઝ તોડનાર કોઈ અમલ ન
બ�વી લાવ્ય હોય, તો પણ એહતીયાતે લા�ઝમની �એ
નમાઝ ફર�થી પડશે; માત ઘટતી રકાતો અદા કર� લેવી
કાફ� નહ� ગણાય.

મસઅલો ૧ર૩૧ : જયાર� શક થયો હોય ક�
બી� રકાત છે , ક� ત્ર યા ચોથી, અને એના ઉપાય માટ�
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બે રકાત ઉભા-ઉભા નમાઝે એહતીયાત અદા કયાર બાદ
યક�ન હાંિસલ થાય ક� નમાઝમાં બે રકાત પડ� હતી, તો
પછ� બાક�ની બે રકાત નમાઝે એહતીયાત બેઠા બેઠા
પડવી જ�ર� નથી.
મસઅલો ૧ર૩ર : અગર કોઈને શક થયો હતો ક�
ત્ર રકાત છે યા ચોથી, અને એના ઉપાય�પે એ એક
રકાત નમાઝે એહતીયાત ઉભા ઉભા પડ� રહ્ હોય ત્યાર
એને ખાત્ થાય ક� નમાઝમાં ત્ જ રકાત પડ� હતી, તો
જો એ યક�ન ��ૂઅ માં જવા પહ�લા હાંિસલ

થાય તો

નમાઝે એહતીયાતની િનય્ય ત� દઈ અસલ નમાઝના
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ભાગ તર�ક� જ એ રકાત � ૂર� કર� . પછ� વધારાના સલામ
બાદ એહતીયાતે વા�જબ છે ક� બે સજદ-એ-સહવ બ�વે.
પણ જો એ

ખાત્ ��ૂઅ માં દાખલ થયા બાદ

આવે તો એહતીયાતની �એ એ રકાતને નમાઝ સાથે જોડ�
લે� ું કાફ� નહ� ગણાય, અને એ નમાઝને નવેસરથી અદા
કરશે.

મસઅલો ૧ર૩૩ : અગર કોઈને શક હતો ક�
બી� રકાત છે , યા ત્ર ક�

ચોથી અને નમાઝે

એહતીયાતની બે રકાતો ઉભા ઉભા અદા કરતી વખતે
એને યક�ન થાય ક� નમાઝમાં ત્ જ રકાત પડ� હતી, તો
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ઉપરોકત મસઅલામાં � �ુકમ છે એ પ્રમા અમલ કરશે.

મસઅલો ૧ર૩૪ : નમાઝે એહતીયાત દરમ્યા
જો કોઈને ખાત્ થાય ક� અસલ નમાઝમાં � રકાતોની
ખામી રહ� ગઈ તે નમાઝે એહતીયાત કરતા વધાર� યા
ઓછ� હતી, તો મસઅલા ૧ર૩રમાં જણાવેલ �ુકમ લા�ું
પડશે.

મસઅલો ૧ર૩પ : અગર કોઈ શખ્ શક કર� ક�
� નમાઝે એહતીયાત તેના ઉપર વા�જબ થઈ હતી તે
અદા કર� � ૂકયો 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
અને શક વચ્ચ લાંબો ગાળો પસાર ન થયો હોય અને
વચ્ચ કોઈ એ�ું કામ ��મ ન આપ્�ુ હોય ક� � નમાઝને
બાિતલ કર� છે , �મક� �કબ્લ તરફ પીઠ ન કર� હોય, તો
નમાઝે એહતીયાત બ�વી લાવવી જોઈએ, અને જો
નમાઝ બાિતલ કરનાર કામ ��મ આપ્�ુ હોય, અથવા
શક અને નમાઝ વચ્ચ લાંબી �ુદ્ વીતી ગઈ હોય, તો
એહતીયાતે લા�ઝમ છે ક� નમાઝ ફર�થી પડ�.
મસઅલો ૧ર૩૬ :

અગર કોઈ શખ્ નમાઝે

એહતીયાતમાં જયાં એક રકાતનો �ુકમ છે ત્યા બે રકાત
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પડ� લીએ તો નમાઝે એહતીયાત બાિતલ ગણાશે. અને
હવે તેના માટ� વા�જબ થશે ક� અસલ નમાઝ ફર�થી અદા
કર� . એવી જ ર�તે જો નમાઝે એહતીયાતમાં કોઈ �કની
અમલમાં ઉમેરો કર� , તો એહતીયાતે લા�ઝમની �એ એ જ
�ુકમ લા�ુ પડશે.

મસઅલો ૧ર૩૭ : નમાઝે એહતીયાતમાં અગર
કોઈ અમલ બારામાં શક થાય, તો જો તેનો મૌકો વીતી
ગયો હતો તો તે તરફ ધ્યા ન ધર� અને જો મૌકો બાક�
હોય, તો એ અમલને ��મ આપે. �મક� ,શક કર� ક� � ૂરએ
અલહમ્ પડયો છે ક� નહ�, તો જો ��ૂઅ માં હ� ન
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પહ�ચ્ય હોય તો એ � ૂરો પડ� લીએ, અને જો ��ૂઅ માં
દાખલ થઈ ગયો હોય તો એ શકને સ્થા નથી.

મસઅલો ૧ર૩૮ : નમાઝે એહતીયાતમાં અગર
રકાતોની સંખ્ય િવષે શક થાય, તો જો વ�ુ સંખ્ય કરાર
દ� વાથી નમાઝે એહતીયાત બાિતલ થતી હોય, તો ઓછ�
સંખ્ય કરાર દ�એ પણ જો વ�ુ સંખ્ય કરાર દ� વાથી
નમાઝ બાિતલ ન થતી હોય, તો વ�ુ સંખ્ય કરાર દ� વી
જોઈએ. �મક� , જયાર� કોઈ બે રકાત નમાઝે એહતીયાત
માટ� અદા કરતો હોય, અને એને શક થાય ક� બી� રકાત
છે યા ત્ર, તો ત્ રકાતની નમાઝે એહતીયાત હોતી
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નથી, એટલે બી� રકાત છે એમ કરાર દ�એ, પણ જો શક
થાય ક� પહ�લી છે ક� બી�, તો બી� રકાત કરાર દ� શ.ે

મસઅલો ૧ર૩૯ : નમાઝે એહતીયાતમાં અગર
કોઈ શખ્ એવા અમલમાં � ૂલથી વધારો યા ધટાડો કર�
ક� � અમલ �કની નથી, તો તેના માટ� સજદ-એ-સહવ
નથી.

મસઅલો ૧ર૪૦ : નમાઝે એહતીયાતની સલામ
વાળ� લીધા બાદ અગર કોઈને શક થાય ક� નમાઝનો
ફલાણો ભાગ બ�વી લાવ્ય ક� નહ�, અથવા ફલાણી
શરત � ૂર� કર� ક� નહ�, તો એ શકની દરકાર ન કર� .
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મસઅલો ૧ર૪૧ : અગર કોઈ શખ્ નમાઝે
એહતીયાતમાં તશહ�ુદ અથવા એક સજદો � ૂલી �ય,
અને ત્યાર જ એને અદા કર� લે� ું શ� ન હોય, તો
વા�જબ છે ક� નમાઝ બાદ સજદાની કઝા આપે.

મસઅલો ૧ર૪ર : અગર કોઈ શખ્ ઉપર
નમાઝે એહતીયાત સાથે એક સજદાની કઝા અથવા બે
સજદાની સહવ પણ વા�જબ હોય, તો એવા સંજોગમાં
પ્ર નમાઝે એહતીયાત પડશે.

મસઅલો

૧ર૪૩

:

જયાં

�ુધી

નમાઝની

રકાતોને લાગેવળગે છે , ત્યા �ુધી �ુમાનનો �ુકમ યક�ન
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�વો છે . �મક� કોઈને શક હોય ક� પહ�લી છે યા બી�,
અને પછ� �ુમાન થાય ક� બી� છે , તો બી� રકાત કરાર
દ� શ.ે એવી જ ર�તે ચાર રકાતવાળ� નમાઝમાં �ુમાન
થાય ક� ચાર જ પડ� છે , તો તેના ઉપર નમાઝે એહતીયાત
વા�જબ નહ� થાય.
પરં � ુ જયાં નમાઝના કાય�નો સંબધ
ં છે ત્યા
�ુમાનનો �ુકમ શક �વો છે . અગર કોઈને �ુમાન હોય ક�
��ૂઅ કર� � ૂકયો છે , તો જો હ� સજદામાં દાખલ ન થયો
હોય, તો એના માટ� �ુકમ છે ક� ��ૂઅ બ�વી લાવે, એવી
જ ર�તે અગર કોઈને �ુમાન થાય ક� � ૂરએ અલહમ્
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પડયો નથી, અને એ �ુમાન એવા સમયે આવે જયાર� એ
બીજો � ૂરો પડ� રહ્ હોય, તો એ �ુમાનની દરકાર નહ�
કર� , અને એની નમાઝ સહ�હ રહ�શ.ે

મસઅલો ૧ર૪૪ : શક, �ુમાન અને � ૂલી
જવાના � �ુકમો દરરોજની વા�જબ નમાઝો માટ� છે , એ
જ �ુકમો સવર વા�જબ નમાઝોને લા�ુ પડ� છે . દાખલા
તર�ક�, અગર કોઈને નમાઝે આયાતમાં શક થાય ક� એક
રકાત પડ� છે યા બે, તો કારણ ક� એ શક બે રકાતવાળ�
નમાઝમાં ઉત્પ� થયો છે , તેની નમાઝ બાિતલ થશે અને
જો એને �ુમાન થાય ક� એક યા બે રકાત પડ� છે , તો
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�ુમાન �ુજબ અમલ કર� નમાઝ � ૂર� કરશે.
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સહવનો સજદો
મસઅલો ૧ર૪પ : પાંચ એવા સંજોગ છે �માં
નમાઝ � ૂર� કયાર્બાદ બે સજદ-એ-સહવ વા�જબ છે , અને
આગળ જતાં એની ર�ત સમ�વવામાં આવશે.
(૧) જયાર� � ૂલથી નમાઝમાં વાત કર�
(ર) જયાં નમાઝની સલામ ન પડવી જોઈએ, ત્યા
� ૂલથી પડ� નાંખે, �મક� , પહ�લી રકાતમાં � ૂલથી
સલામ પડ�
(૩) જયાર� તશહ�ુદ � ૂલી �ય
(૪) જયાર� ચાર રકાતવાળ� નમાઝમાં બે સજદા
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બાદ શક થાય ક� ચોથી રકાત છે ક� પાંચમી
અથવા ચોથી રકાત છે ક� છઠ્, આ િવષે સહ�હ
શકમાં ઉલ્લે થઈ � ૂકયો છે .
(પ) જયાર�

ઈન્સાનન એવો ખ્યા હોય ક�

નમાઝમાં કોઈ બાબત � ૂલથી ઓછ� યા વધાર�
��મ આપી છે , અગરચે નમાઝ બાિતલ થતી
ન હોય.
એહતીયાતની �એ પહ�લા, બી� અને પાંચમાં
સંજોગમાં બે સજદ-એ-સહવ અદા કરવા જોઈએ,
અને અકવા � ક� ત્ર અને ચોથા સંજોગમાં
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પણ એ �ુજબ કર� .
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� અગર કોઈ શખ્ એક
સજદો � ૂલી �ય, અથવા જયાં ઉભા રહ�વા�ુ ં હોય ત્યા
� ૂલથી બેસી �ય, યા બેસવા�ુ ં હોય ત્યા � ૂલથી ઉભો
થઈ �ય, તો બે સજદ-એ-સહવ બ�વી લાવે, �મક� ,
�કરઅત સમયે � ૂલથી બેસી �ય, અથવા તશહ�ુદ સમયે
� ૂલથી :ભો થઈ �ય.
બલ્ક દર� ક બાબત �માં � ૂલથી વધઘટ કર� , તે
માટ� સજદ-એ-સહવ બ�વી લાવે. આગળ જતાં આવા
અ�ુક સંજોગનો �ુલાસાવાર ઉલ્લે થશે.
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મસઅલો ૧ર૪૬ : અગર કોઈ શખ્ � ૂલથી, યા
એમ ધાર�ને ક� એની નમાઝ � ૂર� થઈ ગઈ છે . વાતો કર� ,
તો એહતીયાત છે ક� બે સજદ-એ-સહવ કર� .

મસઅલો ૧ર૪૭ : ખાંસી ખાતી વખતે �
અવાજ થાય તે માટ� સજદ-એ-સહવ નથી, પણ જો કોઈ
શખ્ � ૂલથી િનસાસો � ૂક� , ફર�યાદ કર� , ‘આહ’ શબ્
ઉચ્ચાર, તો એહતીયાતની �એ બે સજદ-એ-સહવ કરશે.

મસઅલો ૧ર૪૮ : અગર નમાઝમાં કોઈ �ઝક્ક�
આયત ગલત પડ�, અને પછ� તેને ફર�થી સહ�હ ર�તે
અદા કર� , તો એ દોહરાવવા બદલ સજદ-એ-સહવ
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વા�જબ નથી.

મસઅલો ૧ર૪૯ : અગર કોઈ શખ્ નમાઝમાં
� ૂલથી એક સમય �ુધી વાતો કર� પણ એ એક જ વાર
વાત કર� છે એમ ગણાય, તો સલામ પડયા બાદ બે
સજદ-એ-સહવ કાફ� છે .

મસઅલો ૧રપ૦ : અગર કોઈ શખ્ � ૂલથી
તસ્બીહાત અરબા ન પડ�, તો એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક�
નમાઝ બાદ બે સજદ-એ-સહવ કર� .

મસઅલો ૧રપ૧ : જયાં નમાઝની સલામ ન
પડવાની હોય, ત્યા જો કોઈ � ૂલથી ‘અસ્સલામ અલયના
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વ અલા એબાદ�લ્લાહ�સ્સાલેહ’ પડ� અથવા ‘અસ્સલામ
અલય�ુમ’ પડ�, ચાહ� ‘વ રહમ�લુ ્લાહ વ બરકાતોહ’ સાથે
પડ� ક� ન પડ�, તેના ઉપર એહતીયાતે વા�જબ છે ક� બે
સજદ-એ-સહવ અદા કર� .
પણ

જો

� ૂલથી

‘અસ્સલામ

અલય્

અય્યોહ�થબીય્ વ રહમ�લુ ્લાહ વ બરકાતો�ુ ’ પડ�, તો
તે માટ�

સજદ-એ-સહવ

બ�વી

લાવ�ું એહતીયાતે

�ુસ્તહ છે .

મસઅલો ૧રપર : જયાં નમાઝની સલામ
પડવાની ન હોય, ત્યા અગર કોઈ શખ્ � ૂલથી ત્રણ
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સલામ પડ� લીએ, તો બે સજદ-એ-સહવ એ માટ� કાફ�
છે .

મસઅલો ૧રપ૩ : અગર કોઈ શખસ તશહ�ુદ
અથવા એક સજદો � ૂલી �ય, અને તે પછ�ની રકાતમાં
��ૂઅમાં દાખલ થયા પહ�લા તેને યાદ આવે, તો એ પાછો
ફર�ને � ૂલી ગએલા અમલને બ�વી લાવશે, અને
એહતીયાતે �ુસ્તહબન �એ એક વ�ુ કયામ બદલ બે
સજદ-એ-સહવ બ�વી લાવશે.

મસઅલો ૧રપ૪ : અગર ��ૂઅ માં આવી ગયા
પછ� યા એ બાદ કોઈને યાદ આવે ક� ગઈ રકાતમાં એક
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સજદો અથવા તશહ�ુદ � ૂલાઈ ગ�ું હ�,ું તો નમાઝ � ૂર�
કયાર્ બાદ જ�ર� છે ક� એ � ૂલાએલા સજદાની કઝા આપે,
અને તશહ�ુદ માટ� �ુકમ છે ક� બે સજદ-એ-સહવ બ�વી
લાવે.

મસઅલો ૧રપપ : અગર કોઈ શખ્ નમાઝ
� ૂર� કયાર્ બાદ �ણી જોઈને સજદ-એ-સહવ ન બ�વી
લાવે તો એ �ુનહ
ે ગાર થશે. અને તેના ઉપર એહતીયાતે
વા�જબ છે ક� બને તેટલા વહ�લા સમયમાં બ�વી લાવે,
અને જો � ૂલાઈ ગ�ું હોય તો જયાર� યાદ આવે ત્યાર
તરત જ બ�વી લાવે, અને એ નમાઝ નવેસરથી પડવી
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જ�ર� નથી.

મસઅલો ૧રપ૬ : અગર

કોઈ શક કર� ક�

દાખલા તર�ક� તેના ઉપર બે સજદ-એ-સહવ વા�જબ થયા
તા ક� નહ�, તો બ�વી લાવવા જ�ર� નથી.

મસઅલો ૧રપ૭ : અગર દાખલા તર�ક� કોઈને
શક થાય ક� તેના ઉપર બે સજદ-એ-સહવ વા�જબ થયા
હતા ક� ચાર, તો જો એ બે સજદ-એ-સહવ બ�વી લાવે
તો કાફ� ગણાશે.

મસઅલો ૧રપ૮ : અગર કોઈને ખાત્ હોય ક�
બે સજદ-એ-સહવમાંથી એક સજદો કય� નથી, તો અગર
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તરત બ�વી લાવ�ું શ� ન હોય, તો નવેસરથી બે
સજદ-એ-સહવ કર� . એવી ર�તે જો એને ખાત્ થાય ક� બે
ને બદલે ત્ સજદા કયાર્હતા, તો એહતીયાતે વા�જબ છે
બે નવેસરથી ક� સજદ-એ-સહવ બ�વી લાવે.
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સજદ-એ-સહવની ર�ત
મસઅલો ૧રપ૯ : સજદ-એ-સહવની ર�ત એ
છે ક�

સલામ પડયા બાદ તરત જ સજદ-એ-સહવની

િનય્ય કર�ને સજદામાં �ય, અને તે માટ� એહતીયાતે
જ�ર� છે ક� સજદો એવી વસ્� ઉપર કર� ક� �ના ઉપર
સજદો સહ�હ છે . ત્યા બાદ એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક�
�ઝક્પડ�, અને અહ� જણાવેલ �ઝક્પડવો બેહતર છે :

�બસિમલ્લાહ વ �બલ્લા, અસ્સલામ
અલયક અય્યોહ નબીય્ય વ રહમ�લુ ્લાહ
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વ બરકાતોહ.
ત્યા બાદ બેસીને ફર� સજદામાં �ય, અને ઉપર
જણાવેલ �ઝક્ પડ�. ફર� બેસીને તશહ�દ
ુ પડયા બાદ
‘અસ્સલામ અલય�ુમ’ કહ�, અને બેહતર છે ક� તેની સાથે
‘વરહમ�ુલ્લાહ વબરકાતોહ’ ઉમેર�.

� ૂલેલા સજદા અને તશહ�ુદની કઝા
મસઅલો ૧ર૬૦ : � ૂલાઈ ગએલા સજદા અને
તશહ�ુદની કઝા જયાર� નમાઝ બાદ અદા કરવાની હોય,
ત્યાર એ યાદ રાખ�ું જ�ર� છે ક� નમાઝની તમામ શરતો
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એને લા�ુ પડ� છે , �મક�, શર�ર, �લબાસ�ુ ં પાક હો�ું
�કબ્લ તરફ મો�ુ ં હો�ુ,ં અને એ ઉપરાંતની તમામ શરતો
મો�ૂદ હોવી જોઈએ.

મસઅલો ૧ર૬૧ : અગર એક નમાઝમાં અનેક
સજદાઓ � ૂલાઈ ગયા હોય, �મક� પહ�લી રકાતમાં એક,
અને બી� રકાતમાં એક, એવી ર�તે �ુલ બે સજદાઓ
� ૂલાઈ ગયા હોય, તો નમાઝ ખત્ કયાર્ બાદ બંને
સજદાઓની કઝા આપવી પડશે અને બેહતર છે ક�
એહતીયાત ઉપર અમલ કર� દર� ક � ૂલાઈ ગએલા સજદા
બદલ બે સજદ-એ-સહવ કર� .
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મસઅલો ૧ર૬ર : અગર કોઈ શખ્ એક સજદો
અને તશહ�ુદ � ૂલી �ય તો એહતીયાત છે ક� દર� ક માટ�
બે સજદ-એ-સહવ બ�વી લાવે.

મસઅલો ૧ર૬૩ : અગર ઈન્સા બે રકાતોમાં
એક એક સીજદો � ૂલી ગયો હોય, તો તેની કઝા આપતી
વખતે તરતીબ �ળવવી જ�ર� નથી. એટલે ક� એમ
ધાર�ું જ�ર� નથી ક� આ પહ�લી રકાતમાં � ૂલાઈ ગએલા
સજદાની કઝા છે , અથવા એ પછ�ની કોઈ રકાતમાં
� ૂલાઈ ગએલા સજદાની કઝા છે .

મસઅલો ૧ર૬૪ : અગર કોઈ શખ્ નમાઝ
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� ૂર� કયાર્ બાદ સજદાની કઝા આપે એથી પહ�લા કોઈ
એ�ું કામ કર� ક� � કામ �ણી જોઈને ક� � ૂલથી ��મ
આપતા નમાઝ બાિતલ થાય છે , �મક� �કબ્લ તરફ પીઠ
ફ�રવે, તો એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� સજદાની કઝા આપ્ય
બાદ નવેસરથી નમાઝ પડ�.

મસઅલો ૧ર૬પ : અગર કોઈને સલામ પડ�
લીધા બાદ યાદ આવે ક� છે લ્લ રકાતનો એક સીજદો યા
તશહ�ુદ � ૂલી ગયો હતો, તો તરત જ નમાઝની હાલતમાં
ફર� દાખલ થઈ � ૂલાઈ ગએલા અમલને ��મ આપે,
અને

નમાઝ

� ૂર�

થતાં

વધારાના

સલામ

બદલ
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એહતીયાતે વા�જબની �એ બે સજદ-એ-સહવ કર� .

મસઅલો ૧ર૬૬ : અગર કોઈ શખ્ નમાઝ
બાદ કઝાનો સજદો કયાર્ પહ�લા એ�ું કામ કર� ક� �થી
સજદ-એ-સહવ વા�જબ થાય છે , �મક� � ૂલથી વાતો કર� ,
તો એહતીયાતે વા�જબ છે ક� પહ�લે સજદાની કઝા આપે
અને ત્યારબા બે સજદ-એ-સહવ બ�વી લાવે.

મસઅલો ૧ર૬૭ : અગર કોઈ શખ્સન યાદ ન
હોય ક� નમાઝમાં સજદો � ૂલી ગયો હતો ક� તશહ�ુદ, તો
તે સજદાની કઝા આપીને બે સજદ-એ-સહવ કરશે. અને
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� તશહ�ુદની પણ કઝા આપશે.
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મસઅલો ૧ર૬૮ : અગર કોઈ શખ્સન એ િવશે
શક હોય ક� સજદો અથવા તશ્�ુ �ુલાઈ ગયો હતો ક�
નહ�, તો તેના માટ� કઝા અથવા સજદ-એ-સહવ બ�વી
લાવ�ું જ�ર� નથી.

મસઅલો ૧ર૬૯ : અગર કોઈ શખ્ ખાત્
ધરાવે ક� એક સજદો � ૂલાઈ ગયો હતો, પણ એ સાથે એને
શક હોય ક� એ પછ�ની રકાતમાં ��ૂઅ થી પહ�લા યાદ
આવી જતાં એણે સજદો કય� હતો ક� નહ�, તો એહતીયાતે
�ુસ્તહ છે ક� એ સજદાની કઝા આપે.

મસઅલો ૧ર૭૦ : � શખ્ ઉપર સજદાની
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કઝા વા�જબ હોય, અને તે બાદ એ�ું કામ પણ કર� ક�
�થી સજદ-એ-સહવ વા�જબ થાય, તો નમાઝ � ૂર� કયાર્
બાદ એહતીયાતની �એ પહ�લા સજદાની કઝા આપશે,
અને ત્યારબા સજદ-એ-સહવ બ�વી લાવશે.

મસઅલો ૧ર૭૧ : અગર કોઈને શક હોય ક�
નમાઝ બાદ � ૂલાઈ ગએલા સજદાની કઝા આપી હતી ક�
નહ�, તો જો નમાઝનો સમય વીતી ન ગયો હોય તો
સજદાની કઝા આપે. બલ્ક જો સમય વીતી ગયો હોય તો
પણ એહતીયાતે વા�જબ છે ક� એ સજદાની કઝા બ�વી
લાવે.
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નમાઝના ભાગો અથવા શરતોને વધઘટ કરવા
િવષે
મસઅલો ૧ર૭ર : વા�બાતે નમાઝમાં અગર
કોઈ શખ્ �ણીજોઈને ઉમેરો યા કમી કર� , ચાહ� એ એક
અક્ �ટ�ું હોય, તો એની નમાઝ બાિતલ છે .

મસઅલો ૧ર૭૩ : અગર કોઈ મસઅલાથી
અ�ણ હોવાને કારણે નમાઝના વા�બાતે �કનીમાં ઘટાડો
કર� , તો એની નમાઝ બાિતલ છે .
પરં � ુ � શખ્ �હ�લે કાસીર હોય, એટલે ક�
�ની

જહાલત

યા

મસઅલાથી

અ�ણ

હો�ું તેની

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1191

લાપરવાઈને કારણે ન હોય, અને એ શખ્ ક� � કોઈ
શરઈ દલીલ �ુજબ અમલ કરતો હોય, તે વા�બાતે
ગયર� �કનીમાં વધઘટ કર� તો નમાઝ બાિતલ નહ� થાય.
અગર કોઈ શખ્ મસઅલાથી અ�ણ હોવાને
કારણે, ચાહ� એ અ�ણતા બેદરકાર� અને લાપરવાઈને
કારણે હોય, નમાઝે �ુબ્, મગ�રબ અને ઈશામાં �ુરએ
અલહમ્ અને બીજો � ૂરો આસ્ત પડ�, એટલે ક� અવાજથી
ન પડ�, અથવા એથી ઉલ્�ુ નમાઝે ઝોહર અસરમાં �કરઅત
અવાજથી પડ�, અથવા સફરમાં હોવા છતાં ચાર રકાતી
નમાઝો � ૂર� પડ�, તો એની નમાઝ સહ�હ છે .
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મસઅલો ૧ર૭૪ : અગર કોઈ શખ્સન નમાઝ
દરમયાન યાદ આવે ક� તે� ુ ં વ� અથવા �ુસ્ બાિતલ
હ�ુ,ં અથવા એ ક� વ� યા �ુસ્ વગર નમાઝ પડ� રહ્
છે , તો તરત નમાઝને તોડ� લીએ, અને વ� યા �ુસ્
કર�ને ફર�થી નમાઝ પડ�, એવી જ ર�તે જો નમાઝ � ૂર�
કયાર્ બાદ યાદ આવે, તો વ� યા �ુસ્ કર�ને ફર�થી
નમાઝ પડ�, અને જો સમય વીતી ગયો હોય તો નમાઝની
કઝા આપે.

મસઅલો ૧ર૭પ : અગર ��ૂઅ માં દાખલ થઈ
ગયા બાદ કોઈને યાદ આવે ક� ગઈ રકાતના બંને
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સજદાઓ � ૂલાઈ ગયા હતા, તો એહતીયાતની �એ એની
નમાઝ બાિતલ છે .
પણ જો ��ૂઅ માં દાખલ થયા પહ�લા એને યાદ
આવે, તો એ પાછો ફર�ને ગઈ રકાતના બે સજદાઓ અદા
કરશે, અને પાછા ઉભા થઈ � ૂરા ક� તસ્બીહા પડશે.
નમાઝ � ૂર� કયાર્

બાદ એહતીયાતે �ુસ્તહબન �એ

વધારાના કયામ બદલ સજદ-એ-સહવ બ�વી લાવશે.

મસઅલો ૧ર૭૬ : અગર ‘અસ્સલામ અલયના’
અને ‘અસ્સલામ અલય�ુમ’ પડયા પહ�લા કોઈને યાદ
આવે ક� છે લ્લ રકાતના બંને સજદાઓ � ૂલાઈ ગયા છે ,
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તો તરત એ સજદાઓ બ�વી લાવી, ફર�થી તશહ�ુદ
અને સલામ પડ�.

મસઅલો ૧ર૭૭ : અગર નમાઝની સલામ
પહ�લા કોઈને યાદ આવે ક� નમાઝની છે લ્લ એક રકાત
યા એથી વ�ુ � ૂલાઈ ગઈ છે , તો તરત � ૂલાઈ ગએલા
અમલને ��મ આપે.

મસઅલો ૧ર૭૮ : અગર સલામ પડ� લીધા
બાદ કોઈને યાદ આવે ક� નમાઝની છે લ્લ એક રકાત યા
એથી વ�ુ રહ� ગઈ હતી, તો જો કોઈ એવો અમલ ��મ
આપ્ય હોય ક� � �ણી�ુ�ને યા � ૂલથી કરવાથી નમાઝ
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બાિતલ થાય છે , �મક� �કબ્લ તરફ પીઠ ફ�રવી હોય, તો
નમાઝ બાિતલ ગણાશે.
પણ જો નમાઝને તોડનાર કોઈ અમલ બ�વી ન
લાવ્ય હોય, તો તરત જ � ૂલાઈ ગએલા અમલને બ�વી
લાવે, અને વધારાના સલામ બદલ એહતીયાતે લા�ઝમની
�એ બે સજદ-એ-સહવ બ�વી લાવે.

મસઅલો ૧ર૭૯ : નમાઝ � ૂર� કયાર્ બાદ કોઈ
શખ્ એ�ું કાયર કર� ક� � �ણી�ુ�ને યા � ૂલથી કરવાથી
નમાઝ બાિતલ થાય છે , �મક� �કબ્લ તરફ પીઠ ફ�રવે,
અને ત્યાર એને યાદ આવે ક� છે લ્લ રકાતના બંને
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સજદાઓ � ૂલી ગયો હોત, તો એની નમાઝ બાિતલ છે ,
પણ જો નમાઝ તોડનાર અમલ ન બ�વી લાવ્ય હોય,
તો તરત જ � ૂલાઈ ગએલા સજદાઓ કર�, ફર�થી
તશહ�દ
ુ અને સલામ પડ�, અને એહતીયાતે વા�જબની
�એ � સલામ પડ� � ૂકયો હતો તે બદલ બે સજદ-એસહવ અદા કર� .

મસઅલો ૧ર૮૦ : અગર કોઈને ખાત્ થાય ક�
સમય દાખલ થાય એથી પહ�લા નમાઝ પડયો હતો, તો
ફર�થી પડ�, અને જો સમય વીતી ગયા બાદ જણાય, તો
એ નમાઝની કઝા આપે. અને અગર એને ખબર પડ� ક�
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નમાઝ �કબ્લાન પીઠ આપીને પડ� હતી, તો જો નમાઝનો
સમય બાક� હોય તો ફર�થી �કબ્લ તરફ મો�ુ ં રાખીને
પડ�. અને જો �કબ્લાન �દશા બારામાં � ૂર� તહક�ક કર�ને
ખાત્ 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� �કબ્લાન
જમણી યા ડાબી �દશાએ નમાઝ પડ� હતી, તો જો
નમાઝનો સમય વીતી ગયો હોય તો તેની કઝા નથી. પણ
જો નમાઝનો સમય બાક� હોય, તો જો �કબ્લાથ હટ� જવા
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માટ� કોઈ ઉઝર ન હતો, �મક�, એણે સહ�હ �દશા �ણવા
માટ� � ૂર� કોિશષ ન કર� હતી, તો એહતીયાત છે ક� ફર�થી
નમાઝ પડ�.
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ુ ાફરની નમાઝ
�સ
�ુસાફર માટ� જયાર� નીચે જણાવેલી આઠ શરતો
� ૂર� થાય ત્યાર વા�જબ છે ક� ચાર રકાતવાળ� નમાઝો
કસર પડ�. એટલે ક� તે માટ� બે રકાત અદા કર� .

પહ�લી શરત : એની સફર આઠ શરઈ
ફરસખથી ઓછ� ન હોવી જોઈએ, અને શરઈ ફરસખ
લગભગ સાડા પાંચ �કલોમીટર છે .

મસઅલો ૧ર૮૧ : � શખ્સન �ુસાફર�માં
આવવા જવાનો �ુલ ફાસલો આઠ ફરસખ હોય, ચાહ�
આવવાનો ક� જવાનો રસ્ત ચાર ફરસખ �ટલો હોય ક� ન

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1200

હોય, એ શખ્ કસર નમાઝ પડશે. એટલે જો જવાનો
રસ્ત દાખલા તર�ક� ત્ ફરસખ �ટલો હોય, પણ પાછા
વળવાનો રસ્ત પાંચ ફરસખ હોય, અથવા એથી ઉલ�ું
હોય, તો એ માણસ કસર નમાઝ પડશે.

મસઅલો ૧ર૮ર : અગર કોઈ શખ્સન �ુસાફર�
આઠ ફરસખ �ટલી જ હોય, તો અગરચે એ જ �દવસે યા
રાત પડતાં પાછો ન આવે, તો પણ કસર નમાઝ પડશે.
પણ આવા સંજોગમાં બેહતર છે ક� એહતીયાતની �એ � ૂર�
ચાર રકાત પણ પડ�.

મસઅલો ૧ર૮૩ : અગર �ુંક� �ુસાફર� હોય,
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�માં આઠ ફરસખ �ુરાં ન થતાં હોય, અથવા કોઈને ખાત્
ન હોય ક� એની સફરમાં આઠ ફરસખ � ૂરા થાય છે નહ�,
તો એવા શખ્સ કસર નમાઝ ન પડવી જોઈએ. અને જો
એ િવષે શક હોય, તો પણ નમાઝ � ૂર� પડશે, અને તે
માટ� તહક�ક કરવી જ�ર� નથી.

મસઅલો ૧ર૮૪ : અગર એક આદ�લ અથવા
ભરોસાપાત શખ્ જણાવે ક� સફરમાં આઠ ફરસખ �ુરાં
થાય છે , અને એના કહ�વાથી ઈ�ત્મના હાંિસલ થાય, તો
નમાઝ કસર પડવી જોઈએ.

મસઅલો ૧ર૮પ : અગર કોઈ શખ્સન ખાત્
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હોય ક� એની સફર આઠ ફરસખની છે , અને કસર નમાઝ
પડ�, ત્યા બાદ જો એને �ણ થાય ક� આઠ ફરસખની
�ુસાફર� ન હતી, તો એ નમાઝની ચાર રકાતો બ�વી
લાવશે, અને જો સમય વીતી ગયો હતો તો એની કઝા
આપશે.

મસઅલો ૧ર૮૬ : અગર કોઈને ખાત્ હોય ક�
� મંઝીલ તરફ એ સફરમાં જઈ રહ્ છે , એ મંઝીલ આઠ
ફરસખથી �ૂ ર નથી, અથવા એ બારામાં શક ધરાવતો
હોય, અને રસ્તામા એને ખાત્ � ૂવર્ �ણ થાય ક�
�ુસાફર� આઠ ફરસખની છે , તો અગરચે થોડોક �તર
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બાક� હોય, નમાઝ કસર પડશે. અને જો � ૂર� નમાઝ પડ�
� ૂકયો હોય, તો નવેસરથી કસર નમાઝ પડશે. પણ જો એ
નમાઝનો સમય વીતી ગયો હોય, તો તેની કઝા જ�ર�
નથી.

મસઅલો ૧ર૮૭ : અગર બે જગ્યા વચ્ચેન
ફાંસલો ચાર ફરસખથી ઓછો હોય, અને કોઈ શખ્સ 
વચ્ચ અનેકવાર આવ�વ કર� , તો અગરચે �ુલ મળ�ને
�ુસાફર� આઠ ફરસખની થઈ �ય તો પણ નમાઝ � ૂર�
પડશે.

મસઅલો ૧ર૮૮ : અગર બે જગ્યા વચ્ચ
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�ુસાફર�ના બે રસ્તા હોય, એક રસ્ત આઠ ફરસખથી
ઓછો હોય, અને બીજો રસ્ત આઠ ફરસખ �ટલો યા
એથી વ�ુ હોય, તો જયાર� લાંબો રસ્ત ઈખ્તીયા કરશે
ત્યાર કસર પડશે, અને જયાર� આઠ ફરસખથી ઓછા
ફાંસલાવાળો રસ્ત લેશે ત્યાર નમાઝ � ૂર� પડશે.

મસઅલો ૧ર૮૯ : આઠ ફરસખની શ�આત
એવા સ્થળેથ થશે ક� જયાંથી પસાર થયા બાદ એ
�ુસાફર ગણાય. ઘણે ભાગે આવી જગ્ય શહ�રના છે ડ� હોય
છે , પણ બ�ુ જ િવસ્�ૃ શહ�રોમાં �ુમ્ક� છે ક� પોતાના
મોહલ્લાન છે ડાથી �હસાબ કરશે.
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બી� શરત : �ુસાફ�રના દ�લમાં સફરની
શ�આતથી જ આઠ ફરસખની િનય્ય હોવી જોઈએ.
એટલે ક� એને એવી �ણ હોવી જોઈએ. અગર કોઈ શખ્
એવી જગ્ય �ુધી સફર કર� ક� � આઠ ફરસખથી ઓછ�
હોય, અને ત્યા પહ�ચ્ય બાદ આગળ વધવાનો ઈરાદોકર� ,
ક� �ને પ�રણામે �ુલ ફાસલો આઠ ફરસખનો થઈ �ય,
તો કારણ ક� પહ�લથ
ે ી આઠ ફરસખ જવાનો ઈરાદો ન હતો,
એ નમાઝ � ૂર� પડશે. પણ જો એ ત્યાંથ બી� આઠ
ફરસખ �ુધી સફર કરવાનો ઈરાદો કર� , અથવા દાખલા
તર�ક� એવો ઈરાદો કર� ક� ચાર ફરસખ આગળ જઈને
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બાક�ના ચાર ફરસખના રસ્તેથ વતન પહ�ચે, અથવા
એવી જગ્યા પહ�ચે જયાં દસ �દવસ રહ�વાનો ઈરાદો
હોય, તો એવા સંજોગમાં નમાઝ કસર પડશે.

મસઅલો ૧ર૯૦ : � શખ્સન પહ�લથ
ે ી ખબર ન
હોય ક� ક�ટલે �ૂ ર જ�ું પડશે, �મક� , એ કોઈ ખોવાયેલી
વસ્�ુન શોધમાં નીકળે , અને ક�ટલે �ૂ ર �ુધી જ�ું પડશે એ
ન�� ન હોય, તો નમાઝ � ૂર� પડશે. પરં � ુ પાછા ફરતાં
જો વતન �ુધીનો, યા જયાં દસ �દવસ રહ�વા માંગતો
હોય ત્યા �ુધીનો ફાંસલો આઠ ફરસખ યા વ�ુ થાય તો
નમાઝ કસર પડશે. એવી જ ર�તે જો સફર દરમ્યા એ
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િનય્ય કર� ક� ચાર ફરસખ �ુધી જશે, અને એટલો જ
�તર પાછા વળતાં કાપશે, તો નમાઝ કસર પડશે.

મસઅલો ૧ર૯૧ : �ુસાફર ફકત

એ

જ

સંજોગમાં નમાઝ કસર પડશે, જયાર� ક� એ ચો�સ ર�તે
ઈરાદો કર� � ૂ�ો હોય ક� આઠ ફરસખ જશે. તો દાખલા
તર�ક�, કોઈ શખ્ શહ�રની બહાર નીકળે , અને એમ
િવચાર� ક� જો કોઈ સાથી મળશે તો આઠ ફરસખની મં�લ
કાપશે,

એવા

સંજોગમાં

જો

સાથી

મળવા

સંબધ
ં ી

ઈ�ત્મના ધરાવતો હોય તો નમાઝ કસર પડશે, અને જો
ઈ�ત્મના ધરાવતો ન હોય તો નમાઝ � ૂર� પડશે.
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મસઅલલો ૧ર૯ર : � શખ્ આઠ ફરસખ �ુધી
જવાનો િન�ય કર� � ૂ�ો હોય, અને એ રોજ થોડો �તર
કાપતો હોય, તો જયાર� હદ્ તરખ્�ુસ (�ની િવગત
મસઅલા નંબર ૧૩ર૭માં આવશે) પહ�ચશે, ત્યારથ
નમાઝ કસર પડશે. પણ જો રોજની �ુસાફર� તદ્ ઓછ�
હોય, તો એહતીયાતે લા�ઝમ છે ક� એ � ૂર� તેમજ કસર,
બંને ર�તે નમાઝ અદા કર� .

મસઅલો ૧ર૯૩ : � માણસની �ુસાફર�નો
આધાર અને ઈખ્તીયા બી�ના હાથમાં હોય, �મક�,
નોકર હોય ક� � પોતાના મા�લક સાથે સફર કર� રહ્
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હોય, તો જો એને મા� ૂમ

હોય ક� એની સફર આઠ

ફરસખની છે , તો નમાઝ કસર પડશે અને જો મા� ૂમ ન
હોય તો નમાઝ � ૂર� પડશે, અને એ િવષે � ૂછ�ું તેના
ઉપર જ�ર� નથી.

મસઅલો ૧ર૯૪ : � માણસની �ુસાફર�નો
ઈખ્તીયા બી�ના હાથમાં હોય, અને એ �ણતો હોય,
અથવા એને એવો �ુમાન હોય ક� ચાર ફરસખ પહ�ચવા
પહ�લા એ િવ� ૂટો પડ� જવાનો છે , અને સફર નહ� કર� , તો
એવા શખ્સ નમાઝ � ૂર� પડવી જોઈએ.

મસઅલો ૧ર૯પ : � શખ્સન �ુસાફર�નો
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ઈખ્તેયા બી�ના હાથમાં હોય અને એને ચાર ફરસખ
પહ�ચવા પહ�લા િવ� ૂટો પડવા બારામાં ઈ�ત્મના ન હોય,
અને એ �ુસાફર� કર� તો નમાઝ � ૂર� પડશે પણ જો
ઈ�ત્મના અને હોય, અથવા એવી કમજોર શ�તા
જણાય ક� સફરમાં કોઈ અવરોધ નડશે, તો એ નમાઝ
કસર પડશે.

ત્ર શરત : સફર દરમ્યા એ પોતાનો
ઈરાદો ન બદલાવે. અગર કોઈ �ુસાફ�ર ચાર ફરસખ
પહ�ચ્ય પહ�લા પોતાનો ઈરાદો ફ�રવી નાખે, અથવા એ
બારામાં અચો�સ થાય, તો એ નમાઝ � ૂર� પડશે.
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મસઅલો ૧ર૯૬ : અગર કોઈ શખ્ સફરમાં
એટલે �ૂ ર આવી ગયો હોય ક� ત્યાંથ પાછો ફર� તો �ુલ
આઠ ફરસખ થતા હોય, અને એ જગ્યા સફરનો ઈરાદો
બદલી નાખે, તો જો એ ત્યા જ રોકાવવા માંગતો હોય,
અથવા દસ �દવસ બાદ પાછા આવવાનો ઈરાદો ધરાવતો
હોય,

અથવા

રોકાવવા

અને

પાછા

ફરવા

બારામાં

અિનિ�ત હોય, તો એ � ૂર� નમાઝ પડશે.

મસઅલો ૧ર૯૭ : અગર કોઈ શખ્ �ુસાફર�માં
એટલે �ૂ ર આવી ગયો હોય ક� ત્યાંથ જો પાછો ફર� તો �ુલ
આઠ ફરસખ થતા હોય, અને ત્યા સફરનો ઈરાદો ત્ય
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દ�એ, તો પાછા વળવા માટ� િન�ય કર� લીએ તો નમાઝ
કસર પડશે, અગરચે ત્યા એ દસ �દવસથી ઓ�ં રહ�વા
માંગતો હોય.

મસઅલો ૧ર૯૮ : અગર કોઈ શખ્ િનિ�ત
જગ્યાએ પહ�ચવા માટ� આઠ ફરસખવાળ� �ુસાફર� કર,
અને થોડ� �ૂ ર જઈને ઈરાદો કર� ક� બી� જગ્યાએ જ�ું છ,
તો �યાંથી એણે �ુસાફર� કર� ત્યાંથી બી� જગ્યા �ુધ
આઠ ફરસખ થતા હોય, તો નમાઝ કસર પડશે.

મસઅલો ૧ર૯૯ : અગર કોઈ શખ્સ આઠ
ફરસખ પસાર થયાં પહ�લા અચો�સ થઇ �ય ક� બાક�નો
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રસ્તો �ૂરો કરવો ક� નહ, અને � સમય દરમ્યાન એ
અચો�સ હોય, આગળ ન વધે અને ત્યારબાદ ન�� કર�
ક� બાક�નો રસ્તો �ૂરો કરવો છ, તો સફર � ૂર� થાય ત્યાં
�ુધી કસર નમાઝ પઢશે.

મસઅલો ૧૩૦૦ : અગર કોઈ શખ્ આઠ
ફરસખ �ુધી પહ�ચ્ય પહ�લા અિનિ�ત થાય ક� બાક�ની
સફર � ૂર� કરવી ક� નહ�, અને જો એ જ અચો�સ
હાલતમાં આગળ વધે, અને તે પછ� િન�ય કર� ક� બી�
આઠ ફરસખની �ુસાફર� કરવી છે , અથવા એટલે �ૂ ર છે ક�
આવવા-જવામાં આઠ

ફરસખ

� ૂરાં થશે,

તો

એવા
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સંજોગમાં, ચાહ� એ જ �દવસે ક� રાત્ પાછો ફર� યા ન ફર� ,
અને ત્યા દસ �દવસથી ઓ�ં રહ�વા માગે, એ શખ્ સફર
� ૂર� થાય ત્યા �ુધી કસર નમાઝ પડશે.

મસઅલો ૧૩૦૧ : અગર કોઈ શખ્ આઠ
ફરસખ �ુધી પહ�ચ્ય પહ�લા અિનિ�ત થાય ક� બાક�ની
સફર � ૂર� કરવી ક� નહ�, અને એ જ અચો�સ હાલતમાં
આગળ વધતો રહ�, અને ત્યા બાદ ન�� કર� ક� સફર
� ૂર� કરશે, તો જો બાક� રહ�લો ફાંસલો આઠ ફરસખથી
ઓછો હોય તો હવે નમાઝ � ૂર� પડશે, પણ જો અિનિ�ત
થયા પહ�લા �ટલો રસ્ત કાપી � ૂ�ો હોય તે અને બાક�
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રહ�લો રસ્ત �ુલ મળ�ને આઠ ફરસખ થતાં હોય, તો એવા
સંજોગમાં નમાઝ કસર પડશે.

ચોથી શરત : �ુસાફર� દરમ્યા આઠ ફરસખ
પહ�ચ્ય પહ�લા વતનમાંથી પસાર થવાનો ઈરાદો ન હોવો
જોઈએ. અથવા ત્યા રોકાવવાનો ઈરાદો ન હોય, અથવા
કોઈ સ્થળ દસ �દવસ યા એથી વ�ુ રોકાણ ન કર� , તો �
શખ્ સફર દરમ્યા આઠ ફરસખ પહ�ચ્ય પહ�લા
વતનમાંથી થઈને પસાર થવાનો કસદ કર� , અથવા ત્યા
રોકાવવા માગે, અથવા કોઈ સ્થળ દસ �દવસ રહ�વા
માંગતો હોય, તે નમાઝ � ૂર� પડશે.
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મસઅલો ૧૩૦ર : � શખ્સન મા� ૂમ ન હોય ક�
આઠ ફરસખ પહ�ચ્ય પહ�લા એ વતનમાંથી પસાર થશે ક�
નહ�, અને ત્યા રોકાણ કરશે ક� નહ�, અથવા કોઈ સ્થળ
દસ �દવસ રહ�વાની િનય્ય કરશે ક� નહ�, તો એ શખ્
નમાઝ � ૂર� પડશે.

મસઅલો ૧૩૦૩ : � શખ્સ પહ�લથ
ે ી ન�� �ુ�
હોય ક� આઠ ફરસખ પસાર થયા પહ�લા વતનમાંથી થઈને
જશે, અને ત્યા રોકાશે, અથવા કોઈ સ્થળ દસ �દવસ
રોકાણ કરશે અને ત્યા બાદ વતનમાંથી પસાર થવાનો ક�
દસ �દવસ રોકાવવાનો ઈરાદો બદલી નાંખે તો પણ
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નમાઝ � ૂર� પડશે. અને એ જ �ુકમ એવા શખ્સન લા�ુ
પડશે � વતનમાંથી થઈને અથવા કોઈ સ્થળ દસ �દવસ
રોકાઈને આગળ જવા સંબધ
ં ી અિનિ�ત હોય, પણ ત્યા
પછ� � ફાસલો બાક� હોય તે આઠ ફરસખ હોય, અથવા
આવવા જવા�ુ ં �ુલ �તર આઠ ફરસખ થ� ું હોય, તો એ
નમાઝ કસર પડશે.

પાંચમી શરત : �ુસાફર� કોઈ હરામ કાયર માટ�
ન હોવી જોઈએ, અને જો હરામ કાયર માટ� , �મક�, ચોર�
કરવા માટ� , સફર કર� તો નમાઝ � ૂર� પડશે. એવી જ ર�તે
જો �ુદ સફર જ હરામ હોય, �મક� એ સફરમાં એવા
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�ુકસાનનો સંભવ 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 � ૂર�
પડશે. અલબ�, અગર હજ સફરની �મ વા�જબ હોય તો
નમાઝ કસર પડશે.

મસઅલો ૧૩૦૪ : અગર વા�જબ સફર ન હોય,
અને એ સફર કરવાથી માબાપની એવી નારાજગી થતી
હોય, � નારાજગી શફક્ અને વાત્સલ પ્રેમ કારણે
હોય, તો એ સફર હરામ છે , અને એ �ુસાફર�માં ઈન્સા
� ૂર� નમાઝ પડશે અને રોઝા પણ રાખશે.
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મસઅલો ૧૩૦પ : � સફર હરામ ન હોય, અને
કોઈ હરામ કાયર માટ� પણ એ સફર કરવામાં ન આવી
હોય, પણ સફર દરમ્યા ગીબત, શરાબખોર�, વીગેર�
�વા �ુનાહના કામો થાય, તો એ સફરમાં નમાઝ કસર
પડશે.

મસઅલો ૧૩૦૬ : અગર કોઈ શખ્ કોઈ
વા�જબ અમલને તકર કરવાની િનય્યતથ સફર કર� , ચાહ�
એ િનય્યતન સાથે સફરનો બીજો આશય પણ હોય, તો
એ � ૂર� નમાઝ પડશે. �મક� , અગર કોઈ શખ્ કરજવાન
હોય, અને લેણદાર પોતા�ુ ં લે� ું માંગતો હોય, અને પોતે
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એ કરજ અદા કરવા શ�ક્તશાળ હોય, ઉપરાંત એ �ણતો
હોય ક� સફર દરમ્યા લે� ું ભરપાઈ નહ� કર� શક�, તે
છતાં કરજની અદાયગીથી ભાગવા માટ� સફર કર� , તો
નમાઝ � ૂર� પડશે. પણ જો એની સફરનો આશય પહ�લથ
ે ી
�ુદો હતો, અને સફર દરમ્યા કોઈ વા�જબ અમલ તકર
થઈ �ય, તો નમાઝ કસર પડશે.

મસઅલો ૧૩૦૭ : અગર કોઈ શખ્ ગસ્બ
વાહન ક� સવાર�માં �ુસાફર� કર� , અને એનો ઈરાદો એ
હોય ક� મા�લકથી ભાગતો રહ�, તો એ નમાઝ � ૂર� પડશે.
એ જ �ુકમ ગસ્બ જમીનમાં સફર કરનારને લા�ુ પડશે.
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મસઅલો ૧૩૦૮ : અગર કોઈ શખ્ કોઈ
ઝા�લમ સાથે મજ� ૂર� િવના �ુસાફર� કર� અને એને સાથ
આપવાથી એના �લ્મન પ્રોત્સ મળ�ું હોય, તો એ
શખ્ નમાઝ � ૂર� પડશે. પણ જો મજ� ૂર હોય, અથવા
કોઈ મઝ� ૂમના �ટકારા માટ� તેની સાથે �ુસાફર� કરતો
હોય, તો કસર પડશે.

મસઅલો ૧૩૦૯ : અગર કોઈ શખ્ આનંદ યા
ફરવા માટ� સફર કર� , તો એ સફર હરામ નથી, અને
નમાઝ કસર પડશે.

મસઅલો ૧૩૧૦ : અગર કોઈ શખ્ કોઈ
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આશય િવના, આનંદમય સમય ગાળવા માટ� િશકાર
કરવા �ય, તો જતી વખતે નમાઝ � ૂર� પડશે; પણ પાછા
ફરતાં કસર પડશે, અગર એ ફાસલો �ુસારફ� (આઠ
ફરસખ) �ટલો હોય, અને તેમાં િશકાર કરવાનો ઈરાદો ન
હોય, અલબ�, જો કોઈ શખ્ પોતાની આ�િવકા માટ�
િશકારની સફર� �ય, તો એ કસર પડશે. એવી જ ર�તે
અગર કોઈ શખ્ કમાણી માટ� અને વ�ુ ધન પ્રા
કરવાના આશયથી િશકાર કર� , તો નમાઝ કસર પડશે,
પણ આ સંજોગમાં એહતીયાત છે ક� કસર અને � ૂર�, બંને
ર�તે નમાઝ અદા કર� .
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મસઅલો ૧૩૧૧ : � શખ્સ �ુનાહ કરવાના
ઈરાદાથી સફર કર� હોય, તે જયાર� સફસરથી પાછો
વળતો હોય, અને એ પાછા ફરવામાં આઠ ફરસખની રાહ
હોય, તો હવે કસર નમાઝ પડશે, અને જો એણે પોતાના
�ુનાહની તોબા ન કર� હોય, તો એહતીયાતે �ુસ્તહ છે
ક� તો પાછા ફરતાં કસર અને � ૂર�, બંને ર�તે નમાઝ પડ�.

મસઅલો ૧૩૧ર : � માણસની સફર �ુનાહના
કાયર માટ� હોય, તે અગર સફર દરમ્યા �ુનાહનો ઈરાદો
ત્ય દ�એ, તો બાક� રહ�લો રસ્ત યા આવવા જવા�ુ ં �ુલ
�તર આઠ ફરસખ હોય ક� ન હોય, નમાઝ કસર પડશે.
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મસઅલો

૧૩૧૩

:

�

માણસે

�ુનાહના

ઈરાદાથી સફર ન કર� હોય, પણ સફર દરમ્યા ઈરાદો
કર� ક� બાક� રહ�લી સફર �ુનાહ માટ� કરશે, તો નમાઝ
� ૂર� પડશે. અલબ�, ત્યા �ુધીમાં �ટલી નમાઝો કસર
પડયો હોય, એ સહ�હ ગણાશે.

છઠ્ શરત : �ુસાફર એવી ભટકતી �તીનો ન
હોય ક� ��ુ ં કોઈ િન�ુકત ઠ�કા�ું ન હોય. અથવા એવો ન
હોય ક� � ખાનાબદોશ હોય, જગલમાં
ં
ભટકતા લોકોની
�મ જયાં પાણી ક� અનાજ �ુએ ત્યા રાતવાસો કર�ને ફર�
આગળ વધે; મતલબ ક� આવા લોકો � સતત �ુસાફર�માં
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હોય છે , તેમના માટ� પોતાની �ુસાફર�માં � ૂર� નમાઝનો
�ક
ુ મ છે .

મસઅલો ૧૩૧૪ : અગર આવી ર�તે ભટકતો
શખ્ પોતાના �નવર માટ� ચરવાની જગ્ય ક� ગોચરની
શોધમાં નીકળ� પડ�, અને એની સાથે માલ, સામાન,
સામગ્ સાથે હોય, તો નમાઝ � ૂર� પડશે. પણ જો એ
ર�તે માલસામાન સાથે ન નીકળ� પડયો હોય, અને આઠ
ફરસખ �ટલી સફર કર� , તો નમાઝ કસર પડશે.

મસઅલો ૧૩૧પ : એ ર�તે ભટકતો શખ્
અગર દાખલા તર�ક�, હજ, �ઝયારત યા વેપાર વીગેર�
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માટ� �ુસાફર� કર� તો નમાઝ કસર પડશે.

સાતમી શરત : એ�ું કામ �ુસાફર��ું ન હોય.
� શખ્સ�ુ કામ એ ર�તે �ુસાફર��ુ ં હોય ક� એ િસવાય
બી�ુ ં કામ ન હોય, એટલે �ુધી ક� એની ગણત્
કસી�સ્સફરમા થાય, તો એ નમાઝ � ૂર� પડશે. એવી જ
ર�તે � શખ્સ એ�ું કામ પોતાની આ�િવકા માટ� પસંદ
ક�ુર હોય ક� �નો આધાર �ુસાફર� ઉપર છે . �મક� ગાડ�
હાંકનાર, ખલાસી, ગોવાળ, વીગેર� તો પણ એ નમાઝ � ૂર�
પડશે. આ બંને લોકો પોતાના �ગતકામ માટ� , �મક�,
પોતાના ઘરસામાનને ક� બાલબચ્ચઓન સ્થા પલટા ક�
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પ�રવહન માટ� , સફર કર� , તો પણ � ૂર� નમાઝ પડશે.
એવી જ ર�તે � લોકોનો કામ ક� ધંધો બી�
જગ્યા હોય, અને રોજ અથવા એકાત્ એક વાર ત્યા
જઈને પાછા આવવા�ુ ં હોય, દાખલા તર�ક� એક જગ્યા
રહ�તો હોય, અને બી� જગ્યા વેપાર ક� ભણતર માટ�
સફર ઉપર જ�ું પડ�ું હોય, તો નમાઝ � ૂર� પડશે.

મસઅલો ૧૩૧૬ : � માણસ�ુ ં કામ �ુસાફર�
હોય,એ અગર કોઈ બી� આશયથી સફર કર� , �મક�,
�ઝયારત ક� હજ માટ� સફર કર� , તો નમાઝ કસર પડશે,
િસવાય ક� એ કસી�સ્સફ તર�ક� ઓળખાતો હોય. પણ
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દાખલા તર�ક� જો ડ્રાય પોતાની ગાડ� �ઝયારતો માટ�
ભાડ� આપે, અને પોતે પણ સાથે એ બહાને �ઝયારત કર�
આવે, તો દર� ક સંજોગમાં એ નમાઝ � ૂર� પડશે.

મસઅલો

૧૩૧૭

:

�

માણસનો

ધંધો

પ્રવાસીઓ વ્યવસ્, સગવડ �ળવવાનો હોય, �મક�
હા�ઓને મકકા �ુધી લઈ જવા સફર કર� , તો જો
�ુસાફર� એનો ધંધો હોય તો નમાઝ � ૂર� પડશે. પણ જો
�ુસાફર� એનો ધંધો ન હોય, અને માત હજના �દવસોમાં
જ એ ધંધો અપનાવતો હોય, તો એહતીયાતે વા�જબ છે ક�
એ કસર અને � ૂર� બંને ર�તે નમાઝ પડ�. પણ જો એ
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સફરની �ુદ્ �ુંક� હોય, �મક� બે ત્ અઠવા�ડયા � ૂરતી
હોય, તો નમાઝ કસર જ પડશે.

મસઅલો

૧૩૧૮

:

�

શખ્સન

ધંધો

પ્રવાસીઓ વ્યવસ્ અને સગવડ સાચવવાનો હોય
અને એ હા�ઓને �ૂ ર �ૂ રથી મ�ા લઈ જતો હોવાથી
વષર્મા ગણનાપાત �દવસો �ુસાફર�માં ગાળતો હોય, તો
એ શખ્ નમાઝ � ૂર� પડશે.

મસઅલો ૧૩૧૯ : � શખ્ વષર્ન અ�ુક
�દવસોમાં જ સફરનો ધંધો કરતો હોય, �મક�, ડ્રાય
ફકત િશયાળા ક� ઉનાળામાં જ પોતાની ગાડ�ઓ ભાડ�
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આપતો હોય, અને �ુસાફરો જોડ� એ �દવસોમાં સફરમાં
નીકળતો હોય, તો એ શખ્ � ૂર� નમાઝ પડશે, અને
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� એ શખ્ કસર અને � ૂર� બંને
નમાઝ પડ�.

મસઅલો ૧૩ર૦ : � ડ્રાય ક� હાથગાડ�
વીગેર� ચલાવનાર માત શહ�રની �દર બેત્ ફરસખ
વચ્ચ આવ�વ કરતો હોય, એને જો અચાનક કોઈ �દવસે
આઠ ફરસખ �ુધી જ�ું પડ�, તો એ સફર ગણાશે, અને
નમાઝ કસર પડશે.

મસઅલો

૧૩ર૧

:

�

ધંધાદાર�

�ુસાફર
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પોતાના વતનમાં દસ �દવસ યા એથી વ�ુ રહ�, ચાહ�
પહ�લથ
ે ી એ માટ� ઈરાદો કય� હોય ક� ન હોય, જયાર� દસ
�દવસ બાદ પહ�લી વાર સફર કર� ત્યાર એ સફરમાં � ૂર�
નમાઝ પડશે. એવી જ ર�તે વતન િસવાયની જગ્યા,
ઈરાદાથી યા ઈરાદા વગર, દસ �દવસ રોકાયા બાદ સફર
કર� , તો એ જ �ુકમ લા�ુ પડશે.

મસઅલો ૧૩રર : ભરવાડ, ગોવાળ ક� � સતત
�ુસાફર�માં હોય, અગર વતનમાં યા વતન િસવાયની
જગ્યા, � ૂવર ઇરાદાથી યા � ૂવર ઈરાદા વગર, દસ �દવસ
રોકાય, તો એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� એ બાદ પહ�લી
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સફરમાં કસર અને � ૂર� બંને ર�તે નમાઝ અદા કર� .

મસઅલો ૧૩ર૩ : ભરવાડ, ગોવાળ ક� �
પોતાના ધંધાના કારણે સતત પ્રવાસમ હોય છે , તે જયાર�
સામાન્ �તર કરતા વ�ુ �ૂ ર �ુધી સફર કર� , અને એેને
કારણે અસહ તકલીફ ભોગવવી પડ�, તો એવા સંજોગમાં
કસર નમાઝ પડશે.

મસઅલો ૧૩ર૪ : � શખ્ સતત પ્રવા
તર�ક� શહ�ર-શહ�ર અને ગામોગામ ફરતો જ રહ�તો હોય,
અને પોતાના માટ� કોઈ વતન ઈખ્તીયા ન કર� , તો એ
નમાઝ � ૂર� પડશે.
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મસઅલો ૧૩રપ : � માણસનો � ૂળ ધંધો
�ુસાફર�નો ન હોય, તેને જો એક ગામ ક� શહ�રથી બી�
શહ�ર �ુધી માલ વીગેર� લઈ જવા માટ� અનેક્વા
ઉપરાઉપર� સફર કરવી પડ�, તો એ કસર નમાઝ પડશે.
અલબ�, અગર એને એવી સફરો ચા�ુ કરવી પડતી
હોય, �ને પ�રણામે એ ‘કસી�સ્સફ’ તર�ક� ઓળખાતો
હોય, તો પછ� નમાઝ � ૂર� પડશે.

મસઅલો ૧૩ર૬ : � માણસ પોતા�ુ ં વતન તકર
કર� બી�ુ વતન ઈખ્તીયા કર� , તો જો એનો ધંધો
�ુસાફર�નો ન હોય, તો એ સ્થાનપલટ કરવા માટ� �
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�ુસાફર� કર� તેમાં કસર નમાઝ પડશે.

આઠમી

શરત

:

સફરની

શ�આત

‘હદ્

તરખ્�ુ’ પહ�ચ્ય બાદ ગણે. અલબ�, વતન િસવાયની
જગ્યા ‘હદ્ તરખ્�ુ’નો પ્ લા�ુ પડતો નથી; ત્યા તો
એ જયાં રહ�તો હોય એ મોહલ્લાથ નીકળતાની સાથે જ
કસર નમાઝ પડશે.

મસઅલો ૧૩ર૭ : ‘હદ્ તરખ્�ુ’ એ જગ્યાન
કહ�વાય છે ક� જયાં શહ�રના રહ�વાસીઓ �ુસાફરને ન જોઈ
શક�, અને તેની િનશાની એ છે ક� �ુસાફર શહ�રવાસીઓને
ન જોઈ શક�.
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મસઅલો ૧૩ર૮ : � �ુસાફર પોતાના વતને
પાછો આવી રહ્ હોય, તે જયાં �ુધી વતનમાં દાખલ ન
થાય ત્યા �ુધી નમાઝ કસર પડશે. એવી જ ર�તે � સ્થળ
�ુસાફર દસ �દવસ રોકાવા માંગતો હોય, તે સ્થળ ન
પહ�ચે ત્યા �ુધી એ કસર નમાઝ પડશે.

મસઅલો ૧૩ર૯ : અગર કોઈ શહ�ર ઘણી
�ચાઈ ઉપર હોય, �ને પ�રણામે ત્યાંન રહ�વાસીઓ �ૂ ર
�ૂ ર �ુધી જોઈ શકતા હોય, અથવા નીચાણમાં હોવાને
કારણે થોડ�ક �ૂ ર જતાં ત્યાંન લોકો ન જોઈ શકાતા હોય,
તો સામાન્ શહ�રો ક� � સપાટ જમીન ઉપર હોય છે , તેમાં
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�ટલે �તર� શહ�રવાસીઓ ન દ� ખાય, તેટલા �તર �ુધી
પહ�ચીને ત્યાંન �ુસાફ�ર કસર નમાઝ પડવી શ� કરશે.
એવી જ ર�તે જો �ુસાફર�નો પંથ અસામાન્ પ્રમાણમ
�ચો ક� નીચો હોય, તો સામાન્ સંજોગને ખ્યાલમા
રાખશે.

મસઅલો ૧૩૩૦ : અગર કોઈ એવી જગ્યાએથ
�ુસાફર� કર� ક� જયાં કોઈ ન હોય, તો એમ ધાર�ને ક� જો
લોકોના વસવાટ હોત, તો � �તર� એ એમને ન જોઈ
શક્ત, એ �તર કાપ્ય બાદ નમાઝ કસર પડશે.

મસઅલો ૧૩૩૧ : � શખ્ વહાણ, સ્ટ�મ્ ક�
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ર� લગાડ�માં સફર કર� રહ્ હોય, અને ‘હદ્ તરખ્�ુ’
પહ�ચ્ય પહ�લા � ૂર� નમાઝ પડવા માંડ�, પણ ત્ર
રકાતના ��ૂઅ પહ�લા ‘હદ્ તરખ્�ુ’ �ુધી પહ�ચી �ય,
તો એણે કસર નમાઝ પડવી જોઈએ.

મસઅલો ૧૩૩ર : ઉપરોકત સંજોગમાં જો એ
ત્ર રકાતના ��ૂઅ બાદ ‘હદ્ તરખ્�ુ’ પહ�ચે, તો એ
નમાઝ તોડ� શક� છે અને કસર નમાઝ પડશે.

મસઅલો ૧૩૩૩ : અગર કોઈને ખાત્ થઈ
�ય ક� ‘હદ્ તરખ્�ુ’ પહ�ચી ગયો છે , અને કસર નમાઝ
પડયા બાદ એને �ણ થાય ક� નમાઝ પડતી વેળા ‘હદ્
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તરખ્�ુ’ પહ�ચ્ય ન હતો, તો નમાઝ નવેસરથી પડશે.
જો એ સમયે ‘હદ્ તરખ્�ુ’ ન આવી હોય, તો � ૂર�
નમાઝ પડશે, અને જો હદ ઓળંગી ગયો હોય તો કસર
પડશે, અને જો નમાઝનો સમય વીતી ગયો હોય, તો � ૂર�
યા કસર � નમાઝ એના ઉપર વા�જબ હતી, તેની કઝા
આપશે.

મસઅલો ૧૩૩૪ : અગર કોઈ શખ્સન નજર
અસાધારણ ર�તે તેજ હોય, તો સામાન્ નજરવાળા
જયાંથી શહ�રવાસીઓને ન જોઈ શકતા હોય, ત્યાંથ એ
કસર નમાઝ શ� કરશે.

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1239

મસઅલો ૧૩૩પ : સફરમાં જો કોઈને શક થાય
ક� ‘હદ્ તરખ્�ુ’ પહ�ચ્ય છે ક� નહ�, તો એ � ૂર� નમાઝ
પડશે.

મસઅલો ૧૩૩૬ : � �ુસાફર સફર દરમ્યા
પોતાના વતનમાંથી પસાર થાય તે અગર ત્યા રોકાણ કર�
તો � ૂર� નમાઝ પડશે, અને જો રોકાણ ન કર� , તો
એહતીયાતે લા�ઝમ છે ક� કસર અને � ૂર�, બંને ર�તે
નમાઝ પડ�.

મસઅલો ૧૩૩૭ : � �ુસાફર સફર દરમ્યા
પોતાના વતને પહ�ચે અને ત્યા રોકાણ કર� , તો જયાં �ુધી
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એ ત્યા રોકાશે ત્યા �ુધી નમાઝ � ૂર� પડશે, પણ જો એ
ત્યાંથ આઠ ફરસખ જવા માંગતો હોય, અથવા દાખલા
તર�ક�, ચાર ફરસખ જઈને પાછો ચાર ફરસખ

વળવા

માગે, તો જયાર� હદદ� તરખ્�ુ પહ�ચે ત્યાર કસર નમાઝ
પડશે.

મસઅલો ૧૩૩૮ : � સ્થળન ઈન્સા પોતાના
કાયમી વસવાટ માટ� ઈખ્તીયા કર� એ એ�ુ ં વતન
ગણાશે, ચાહ� એ જગ્ય એ�ુ ં જન્મસ્થ હોય અને એના
માતા-િપતા�ુ ં વતન હોય, યા એણે પોતે સ્વેચ્છ એ
જગ્યાન પસંદગી કર� હોય.
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મસઅલો ૧૩૩૯ : � શખ્ એવા સ્થળ �ૂંક
સમય માટ� વસવાટ કરવા માગે ક� � એ�ુ ં અસલી વતન
ન હ�,ું અને ત્યા બાદ બી� જગ્યા જઈને વસવાટ
કરવાનો ઈરાદો ધરાવે, તો એ સ્થ એ�ુ ં વતન નહ�
ગણાય.

મસઅલો ૧૩૪૦ : � જગ્યાન ઈન્સા પોતાની
�જ�દગી વીતાડવા ઈખ્તીયા કર� , ચાહ� એ ત્યા હંમશ
ે
રહ�વાનો ઈરાદો ન ધરાવતો હોય, અને પ્રસંગોપ બી�
જગ્યા �ૂંક સમય માટ� દસ યા એથી વ�ુ �દવસો માટ�
રહ� આવતો હોય, પણ લોકો એને એ જગ્યા �ુસાફ�ર ન
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ગણતા હોય અને �ણતા હોય ક� એ જ જગ્ય એના
કાયમી વસવાટ માટ� છે , તો એ પ્ર ઈખ્તીયા કર� લી
જગ્યાન જ વતનનો �ુકમ લા�ુ પડશે.

મસઅલો ૧૩૪૧ : � શખ્ બે જગ્યા
વસવાટ કરતો હોય, �મક� ૬ મ�હના એક શહ�રમાં, અને
બાક�ના ૬ મ�હના બી� શહ�રમાં વીતાડ�, તો બંને
જગ્યા એ�ુ ં વતન ગણાશે. એવી જ ર�તે જો બેથી વ�ુ
જગ્યા �વન ગાળતો હોય, તો એ સવ� જગ્યા એ�ુ ં
વતન લેખાશે.

મસઅલો ૧૩૪ર : અ�ુક ફક�હો�ુ ં કહ�� ું છે ક�
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અગર કોઈ જગ્યા રહ�ણાંક માટ� પોતાની મા�લક��ુ ં
મકાન ધરાવતો હોય, અને વસવાટની િનય્યતથ ત્યા
લાગલાગટ (સતત) છ માસ �ુધી રહ�, તો જયાં �ુધી એ
મકાન એની મા�લક�માં હોય ત્યા �ુધી એ જગ્ય

એ�ુ ં

વતન ગણાશે, પ�રણામે જયાર� પણ સફર દરમ્યા એ
જગ્યા પહ�ચશે ત્યાર � ૂર� નમાઝ પડશે. પરં � ુ આ �ુકમ
સા�બત નથી.
મસઅલો ૧૩૪૩ : જયાર� �ુસાફ�ર એવી જગ્યા
વાર�દ થાય ક� � એ�ુ ં વતન હ�,ું પણ એ વતનને તકર
કર� � ૂ�ો હોય, તો ત્યા � ૂર� નમાઝ ન પડવી જોઈએ,
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અગરચે હ� બી�ુ ં વતન ઈખ્તીયા ન કર� શ�ો હોય.

મસઅલો

૧૩૪૪

:

જયાર�

�ુસાફ�ર

કોઈ

જગ્યા લાગલાગટ (સતત) દસ �દવસ રહ�વાની િનય્ય
કર� ,

અથવા

એને

ખબર

હોય

ક�

એ

જગ્યા

બેઈખ્તીયાર�થ દસ �દવસ �ુ�રવા પડશે, તો એ
જગ્યા નમાઝ � ૂર� પડશે.

મસઅલો ૧૩૪પ : અગર કોઈ સ્થળ �ુસાફર
દસ �દવસ રોકાવાનો ઈરાદો ધરાવતો હોય, તો એના માટ�
જ�ર� નથી ક� પહ�લી રાતથી અ�ગયારમી રાત �ુધી
રોકાવવાની િનય્ય કર� . બલ્ક એટલો જ ઈરાદો ક� પહ�લા
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�દવસે સવારથી દસમે �દવસે સાં� � ૂયાર્સ �ુધી રોકાશે,
કાફ� છે , અને નમાઝ � ૂર� પડશે.એવી જ ર�તે જો કસદ
કર� ક� દાખલા તર�ક� પહ�લા �દવસથી લઈને અ�ગયારમા
�દવસ �ુધી રોકાશે, તો નમાઝ � ૂર� પડશે.

મસઅલો ૧૩૪૬ : � �ુસાફ�ર એક જગ્યા
દસ �દવસ રોકાવવાનો ઈરાદો રાખતો હોય, તે માત એ
જ સંજોગમાં � ૂર� નમાઝ પડશે ક� એક જ જગ્યા રહ�.
અગર એનો ઈરાદો હોય બે જગ્યા વચ્ચ દસ �દવસ
� ૂરાં કરશે, �મક� , નજફ અને �ુફા વચ્ચ યા તેહરાન અને
શમીરાન વચ્ચ દસ �દવસ ગાળશે, તો નમાઝ કસર
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પડશે.

મસઅલો ૧૩૪૭ : � શખ્ એક જગ્યા દસ
�દવસ રહ�વાનો હોય, પણ પહ�લથ
ે ી જ એની િનય્ય હોય
ક� �દવસ દરમ્યા અતરાફના ગામો ક� � ‘હદ્ તરખ્�ુ’
યા એથી વ�ુ �ૂ ર હોય ત્યા પણ જશે, તો જો આવવા
જવાની �ુદત એટલી ન હોય ક� દસ �દવસના રહ�ણાંકનો
િસલિસલો � ૂટ� ગયેલો લેખાય, તો નમાઝ � ૂર� પડશે.
પણ જો �ુદ્ લાંબી હોય, અને દસ �દવસ�ુ ં રોકાણ ન
કહ� શકાય તો નમાઝ કસર પડશે. દાખલા તર�ક�, અગર
એનો ઈરાદો એમ હતો ક� એક આખો �દવસ અથવા એક
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આખી રાત એ જગ્યાથ બહાર રહ�શ,ે તો દસ �દવસનો
િસલિસલો બાક� રહ�શે નહ�, અને એ કસર નમાઝ પડશે.
પણ જો એનો ઈરાદો એમ હતો ક� અડધો �દવસ બહાર
રહ�ને પાછો આવતો રહ�શે, તો ચાહ� એ રાત પડ� ગયા
બાદ પાછો આવવાનો હોય, તો એ નમાઝ � ૂર� પડશે.
અલબ�, જો એવી ર�તે વારં વાર સફર કર� , અને એમ
જણાય ક� �ણે બે સ્થળ વચ્ચ દસ �દવસ � ૂરા કર� રહ્
છે , તો પછ� નમાઝ કસર પડશે.

મસઅલો ૧૩૪૮ : � માણસે કોઈ સ્થળ દસ
�દવસ રહ�વાનો ચો�સ િનણર્ ન કય� હોય, અને ફકત
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એમ ધાર� ક� જો એનો િમત ત્યા આવશે, અથવા જો ત્યા
રહ�ણાંક માટ� સારા મકાનની સગવડ પ્રા હશે, તો દસ
�દવસ રહ�શ.ે તો એવા સંજોગમાં નમાઝ કસર પડશે.

મસઅલો ૧૩૪૯ : અગર કોઈ શખ્ કોઈ સ્થળ
દસ �દવસ રોકાવાનો િનણર્ કર� � ૂ�ો હોય, પણ સાથે
સાથે એને મનમાં એવા �ુમાન રહ� ક� �ુદ્દત રોકાણમાં
કાંઈને કાંઈ અવરોધ નડશે, અને જો એ �ુમાન સમજદાર
વગર્ન નજર� વ્યાજબ હોય, તો એ શખ્ નમાઝ કસર
પડશે.

મસઅલો ૧૩પ૦ : અગર કોઈ �ુસાફરને ખબર
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હોય ક� મ�હનાની આખર �ુધીમાં દસ યા એથી િવશેષ
�દવસ બાક� છે , અને એ િનય્ય કર� ક� મ�હનાની આખર
�ુધી એક સ્થળ રહ�શે, તો નમાઝ � ૂર� પડશે. પણ જો
એને ખબર ન હોય ક� મ�હનાની આખર �ુધી ક�ટલા
�દવસો બાક� છે , અને િનય્ય કર� ક� મ�હનાની આખર
�ુધી ત્યા રહ�શે, તો નમાઝ કસર પડશે, અગરચે
િનય્યતન �દવસથી મ�હનાની આખર તાર�ખ �ુધી દસ
યા એથી વધાર� �દવસો થઈ �ય.

મસઅલો ૧૩પ૧ : અગર કોઈ શખ્સ એક સ્થળ
દસ �દવસ રહ�વાની િનય્ય કર� હોય, અને ચાર
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રકાતવાળ� એક નમાઝ પડયા પહ�લા પોતાનો ઈરાદો
ફ�રવી નાખે, અથવા એ બારામાં અિનિ�ત થઈ �ય, ક�
ત્યા રહ�શે અથવા બી� �ાંય જશે, તો નમાઝ કસર
પડશે. પણ જો ચાર રકાતવાળ� એક નમાઝ પડ� � ૂકયો
હોય, અને તે પછ� પોતાનો ઈરાદો બદલે, અથવા
અિનિ�ત થાય, તો �ટલો સમય ત્યા રહ�શે, નમાઝ � ૂર�
પડશે.

મસઅલો ૧૩પર : અગર કોઈ �ુસાફર એક
જગ્યા દસ �દવસની િનય્ય કયાર્ બાદ રોઝો રાખે, અને
ઝોહરના સમય બાદ િવચાર બદલાવી નાખે, તો જો ચાર
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રકાતવાળ� એક નમાઝ પડ� � ૂ�ો હોય તો જયાં �ુધી
ત્યા રહ�શે, નમાઝ � ૂર� પડશે, અને તેના રોઝાઓ પણ
સહ�હ ગણાશે, અને અગર ચાર રકાતવાળ� એક નમાઝ
પડયા પહ�લા િવચાર ફ�રવે, તો એહતીયાત છે ક� એ
�દવસનો રોઝો � ૂરો કર� , અને ત્યા બાદ તેની કઝા પણ
આપે. અને નમાઝો પણ કસર પડશે, અને બાક�ના
�દવસોમાં રોઝા પણ રાખી નહ� શક�.

મસઅલો ૧૩પ૩ : અગર કોઈ �ુસાફર એક
સ્થળ દસ �દવસ રહ�વાનો ઈરાદો કયાર્ બાદ પોતાનો
િવચાર બદલાવી નાખે, અને એમ કયાર્ પહ�લા એને શક
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થાય ક� ચાર રકાતવાળ� કોઈ નમાઝ પડ� � ૂ�ો છે ક�
નહ�, તો એ કસર નમાઝો પડશે.
મસઅલો ૧૩પ૪ : અગર કોઈ કસરની િનય્યતથ
નમાઝ શ� કર� , અને નમાઝ દરમ્યા િન�ય કર� ક� દસ
�દવસ યા એથી વ�ુ રોકા�ું છે , તો એ નમાઝની ચાર
રકાતો � ૂર� પડશે.

મસઅલો ૧૩પપ : � �ુસાફર� એક સ્થળ દસ
�દવસ રોકાવાની િનય્ય કર� હોય, અને પહ�લી ચાર
રકાતવાળ� નમાઝ દરમ્યા પોતાનો િવચાર ફ�રવે, તો
ત્ર રકાત શ� ન કર� હોય, તો બે રકાત પડ�ને નમાઝ
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� ૂર� કરશે, અને ત્યા પછ�ની નમાઝો પણ કસર પડશે.
એવી જ ર�તે જો ત્ર રકાત માટ� ઉભો થઈ ગયો હોય
પણ ��ૂઅ માં દાખલ ન થયો હોય, તો તરત બેસી �ય,
અને કસરની િનય્યતથ નમાઝને � ૂર� કરશે. પણ જો
��ૂઅમાં દાખલ થઈ ગયો હોય, તો એ પોતાની નમાઝ
તોડ�ને નવેસરથી કસર નમાઝ શ� કરશે. અને �ટલો
સમય ત્યા રોકાય, કસર નમાઝ પડતો રહ�શે.

મસઅલો ૧૩પ૬ : અગર કોઈ �ુસાફર� એક
જગ્યા દસ �દવસ રહ�વાનો ઈરાદો કય� હોય, અને દસ
�દવસથી વધાર� ત્યા રોકાય, તો જયાં �ુધી ફર�થી સફર
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ન કર� ત્યા �ુધી એ � ૂર� નમાઝ પડશે અને બી�વાર દસ
�દવસની િનય્ય કરવાની જ�રત નથી.

મસઅલો ૧૩પ૭ : � �ુસાફર એક સ્થળ દસ
�દવસ રોકાવાની િનય્ય કર� હોય, એ �ુસાફરને તે સ્થળ
વા�જબ રોઝા રાખવા જોઈએ. એ પ્રમા ત્યા �ુસ્તહ
રોઝા પણ રાખી શકશે, અને ઝોહર અસર તથા ઈશાની
નાફ�લા પણ પઢ� શકશે.

મસઅલો ૧૩પ૮ : � �ુસાફર એક સ્થળ દસ
�દવસ રહ�વાની િનય્ય કર� હોય, તે ચાર રકાતવાળ�
એક અદા નમાઝ પડ� લીધા બાદ જો ચાર ફરસખથી
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ઓછા ફાસલા �ુધી પ્રવ કર� અને પાછો ફર� , અને ફર�
જયાં હતો ત્યા દસ યા એથી ઓછા �દવસો રહ�, તો
પ્રવાસ શ�આતથી લઈને પાછો ફર� ત્યા �ુધી, અને ફર�
રહ�ણાંક દરમ્યા એ � ૂર� નમાઝ પડશે. એવી જ ર�તે જો
કોઈ દસ �દવસ � ૂરાં કયાર બાદ એવો પ્રવ કર� , ચાહ�
એણે એક પણ ચાર રકાતવાળ� નમાઝ ન પડ� હોય, તો
પણ એ જ �ુકમ લા�ુ પડશે.
પણ જયાર� પ્રવાસ પાછો ફર� ત્યાર � જગ્યા
એ હતો ત્યા રહ�વાનો ઈરાદો ન હોય, બલ્ક માત સફરના
રસ્તામા એ જગ્ય આવતી હોય, અને જો એની સફર આઠ
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ફરસખ યા એથી વ�ુ થતી હોય, તો એવા સંજોગમાં
જયારથી પ્રવ માટ� નીકળે , ત્યારથ પાછા ફરતાં એ
જગ્યા પસાર થાય, ત્યા �ુધી કસર નમાઝ પડશે.

મસઅલો ૧૩પ૯ : અગર �ુસાફર� એક સ્થળ
દસ �દવસ રહ�વાની િનય્ય કર� હોય, અને ચાર
રકાતવાળ� એક અદા નમાઝ પડયા બાદ એ બી�
જગ્યા જવા માગે ક� � આઠ ફરસખથી ઓછા �તર�
હોય, અને ત્યા દસ �દવસ રહ�વાનો ઈરાદો ધરાવતો હોય,
તો ત્યા જતી વેળા અને ત્યા રોકાણ દરમ્યા નમાઝ � ૂર�
પડશે.
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પણ � બી� જગ્યા જવા માંગતો હોય એ
જગ્ય આઠ ફરસખ યા એથી વ�ુ �તર� હોય, તો એ તરફ
જતી વેળા કસર નમાઝ પડશે, અને જો ત્યા દસ �દવસ
રોકાવાનો ઈરાદો ન હોય, તો �ટલો સમય ત્યા રહ�, કસર
નમાઝ પડશે.

મસઅલો ૧૩૬૦ : � �ુસાફર� એક જગ્યા દસ
�દવસ રોકાવાની િનય્ય કર� હોય, અને ચાર રકાતવાળ�
એક અદા નમાઝ બાદ એવી જગ્ય �ુધી પ્રવ કરવા
માગે ક� � ચાર ફરસખથી ઓછા �તર� હોય, પણ એ
િનણર્ ન કર� શક� ક� પાછો એ જ જગ્યા આવશે ક� નહ�,
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અથવા એ જ જગ્યા પાછા આવવા િવષે બીલ�ુલ
ગાફ�લ હોય, તો એ પ્રવ શ� કર� ત્યારથ, પાછો ફર�
ત્યા �ુધી, અને ત્યા બાદ પણ પોતાની નમાઝો � ૂર�
પડશે, એવી જ ર�તે જો એ અિનિ�ત હોય ક� એ જ
જગ્યા પાછા આવીને દસ �દવસ રહ�� ું ક� નહ�, અથવા
ત્યા દસ �દવસ રહ�વા િવષે ક� ત્યાંથ સફર કરવા બારામાં
તદ્ ગાફ�લ હોય, તો એ જ �ુકમ લા�ુ પડશે.

મસઅલો ૧૩૬૧ : અગર કોઈ શખ્સ એમ
ધાર�ને ક� એના સાથીઓએ દસ �દવસની િનય્ય કર� છે ,
દસ �દવસ રોકાવાની િનય્ય કર� હોય, અને ચાર
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રકાતવાળ� એક અદા નમાઝ પડ� લીધા બાદ એને �ણ
થાય ક� સાથીઓએ એવી િનય્ય કર� ન હતી, અને પોતે
પણ ત્યા દસ �દવસ ન રોકાવા માગે, તો પણ �ટલો
સમય રહ�શે એ સમયમાં પોતાની નમાઝો � ૂર� પઢશે.

મસઅલો ૧૩૬ર : અગર કોઈ શખ્ કોઈ
જગ્યા અણધાર� ર�તે ત્ર �દવસ વીતાડ�, �મક� એ
હંમશ
ે ા રોકાવવા અને સફર કરવા સંબધ
ં ી અિનિ�ત હોય,
તો ત્ર �દવસ � ૂરા થયા બાદ થોડોક સમય પણ જો ત્યા
રહ�, એ સમય દરમ્યા નમાઝ � ૂર� પડશે.

મસઅલો ૧૩૬૩ : � શખ્ એક સ્થળ નવ
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�દવસ યા એથી ઓછા �દવસો માટ� રહ�વા ધાર� , અને એ
�ુદ્ � ૂર� થયા બાદ બી� નવ �દવસ યા એથી ઓછા
�દવસો માટ� રોકાઈ �ય, અને ફર�થી એવી જ ર�તે નવ
�દવસ યા એથી ઓછ� �ુદ્ ત્ર �દવસ �ુધી વધારતો
રહ�, તો એકત્રીસ �દવસની નમાઝ � ૂર� પડશે.

મસઅલો ૧૩૬૪ : ઉપરોકત સંજોગનો �ુસાફર
ફકત એ જ હાલતમાં ત્ર �દવસ પછ� � ૂર� નમાઝ પડશે
ક� જો એ એક જ જગ્યા રહ્ હોય. અગર થોડોક સમય
એક જગ્યા રહ�ને બી� જગ્યા થોડોક સમય વીતાડતો
રહ�, તો ત્ર �દવસ � ૂરાં થયા બાદ પણ કસર નમાઝ
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પડશે.

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1262

ુ ાફરની નમાઝ િવષે �ુદા �ુદા મસાઈલ
�સ
મસઅલો ૧૩૬પ : મ�સ્જ�ુ હરામમાં, મ�સ્જદ�
નબવીમાં અને મ�સ્જદ �ુફામાં �ુસાફર � ૂર� નમાઝ પડ�
શક� છે , બલ્ક મકકા, મદ�ના અને �ુફાના આખાય શહ�રમાં
પોતાની નમાઝો � ૂર� પડ� શકશે. ઉપરાંત હઝરત
સય્ય�ુશ્શોહ ઈમામ �ુસન
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ

હરમમાં

એમની કબ્ �ુબારકથી પચ્ચી હાથના �તર �ુધી � ૂર�
નમાઝ પડ� શક� છે .

મસઅલો ૧૩૬૬ : � શખ્ �ણતો હોય ક�
પોતે �ુસાફર હોવાને કારણે નમાઝ કસર પડવી જોઈએ,
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તે છતાં ઉપર જણાવેલી ચાર જગ્યા િસવાય કોઈ
જગ્યા �ણી�ુ�ને � ૂર� નમાઝ પડ�, તો નમાઝ બાિતલ
છે . એવી જ ર�તે જો � ૂલી �ય ક� નમાઝ કસર પડવાની
છે , અને � ૂર� પડ� તો નમાઝ બાિતલ છે . પણ જો એ � ૂલી
ગયો હોય, અને નમાઝનો સમય વીતી �ય ત્યા બાદ
યાદ આવે તો એની કઝા લા�ઝમ નથી.

મસઅલો ૧૩૬૭ : અગર કોઈ શખ્ �ણતો
હોય ક� પોતે �ુસાફર છે , અને નમાઝ કસર પડવાની છે ,
પણ � ૂલથી � ૂર� પડ�, તો જો સમય દરમ્યા એ�ુ ં ધ્યા
ખ�ચાય તો નવેસરથી નમાઝ પડશે; અને જો વખત વીતી
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ગયા બાદ ધ્યા ખ�ચાય, તો એહતીયાત છે ક� કઝા આપે
(પઢ�).

મસઅલો ૧૩૬૮ : � �ુસાફર �ણતો ન હોય ક�
નમાઝ કસર પડવી જોઈએ, તે જો � ૂર� નમાઝ પડ�, તો
એની નમાઝ સહ�હ છે .

મસઅલો ૧૩૬૯ : � �ુસાફરને એટલી �ણ
હોય ક� નમાઝ કસર પડવાની હોય છે , પણ તેની િવગતો
ન �ણતો હોય, �મક�, એને ખબર ન હોય ક� આઠ
ફરસખની સફર હોય તો કસર નમાઝ પડવી જોઈએ, અને
� ૂર� નમાઝ પડ� લીએ, તો જો સમયની �દર ખબર પડ�
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તો વા�જબ છે ક� નવેસરથી નમાઝ પડ�, અને જો એણે
નવેસરથી ન પડ� હોય તો તેની કઝા આપે. પણ જો
નમાઝનો સમય વીતી ગયા બાદ એને િવગતોની �ણ
થાય, તો કઝા નથી.

મસઅલો ૧૩૭૦ : � �ુસાફર �ણતો હોય ક�
નમાઝ કસર પઢવી જોઈએ, પણ એમ ધાર�ને ક� એની
સફર આઠ ફરસખથી ઓછ� હતી, � ૂર� નમાઝ પડ� લીએ,
તો જો સમયની �દર �ણ થાય ક� સફર આઠ ફરસખની
હતી, તો � નમાઝ પડ� હતી, એને ફર�થી કસર પડવી
જોઈએ. પણ જો સમય વીતી ગયા બાદ �ણ થાય તો
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કઝા જ�ર� નથી.

મસઅલો ૧૩૭૧ : અગર કોઈ શખ્ � ૂલી �ય
ક� પોતે �ુસાફર છે , અને નમાઝ � ૂર� પડ� લીએ, તો જો
સમયની �દર યાદ આવે તો એ જ નમાઝ કસર પડશે,
અને જો સમય પસાર થઈ ગયા બાદ યાદ આવે તો એ
નમાઝની કઝા વા�જબ નથી.

મસઅલો ૧૩૭ર : � શખ્સ � ૂર� નમાઝ પડવી
જોઈએ, એ અગર કસર પડ�, તો દર� ક સંજોગમાં તેની
નમાઝ બાિતલ છે . અગરચે એ એવો �ુસાફર હોય ક� �
એક સ્થળ દસ �દવસ રહ�વાનો ઈરાદો રાખતો હોય, પણ
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મસઅલાથી

અ�ણ

હોવાથી

કસર

પડ�,

તો

પણ

એહતીયાતની �એ તેની નમાઝ બાિતલ છે .

મસઅલો ૧૩૭૩ : અગર કોઈ શખ્ ચાર
રકાતવાળ� નમાઝ પડ� રહ્ હોય, અને એ દરમ્યા એને
યાદ આવે ક� પોતે �ુસાફર છે , અથવા એ�ુ ં ધ્યા ખ�ચાય
ક� આઠ ફરસખની સફર કર� છે , તો જો ત્ર રકાતના
��ૂઅમાં ન પહ�ચ્ય હોય, તો નમાઝ બે રકાતવાળ�,
એટલે ક� કસર પડશે, અને ત્ર રકાતના ��ૂઅ માં દાખલ
થઈ ગયો હોય, તો એહતીયાતની �એ તેની નમાઝ
બાિતલ છે , અને જો નમાઝ કઝા થાય એ પહ�લા સમયની
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�દર એક રકાત પડવા � ૂરતી પણ આવશ્યકતાહોય, તો
નવેસરથી કસર ર�તે નમાઝ પડશે.

મસઅલો ૧૩૭૪ : અગર કોઈ �ુસાફરને નમાઝે
કસરના �ુકમને લગતી અ�ુક િવગતોની �ણ ન હોય,
�મક� એને ખબર ન હોય ક� ચાર ફરસખ જવાના ચાર
ફરસખ પાછા આવવાના � ૂરા થતાં હોય તો નમાઝ કસર
પડવી જોઈએ, અને એ ચાર રકાતવાળ� નમાઝની
િનય્યતથ નમાઝ પડવી શ� કર� , તો જો ત્ર રકાતના
��ૂઅ પહ�લા મસઅલાની �ણ થઈ �ય, તો નમાઝને
કસર ર�તે પડશે, અને જો એ રકાતના ��ૂઅ માં 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 � ૂરતી પણ આવશ્યકતા હોય, તો નવેસરથી કસર
નમાઝ પડશે.

મસઅલો ૧૩૭પ : � �ુસાફર ઉપર � ૂર�
નમાઝ વા�જબ હોય, અને એ મસઅલાથી અ�ણ હોવાને
કારણે બે રકાતની િનય્યતથ નમાઝ શ� કર� , અને નમાઝ
દરમ્યા મસઅલાથી વાક�ફ થાય, તો એ ચાર રકાતો � ૂર�
કરશે. એહતીયાતે �ુસ્તહ એ છે ક� નમાઝ � ૂર� કયાર્
બાદ એ ચાર રકાતવાળ� નમાઝ ફર�થી અદા કર� .
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મસઅલો ૧૩૭૬ : � �ુસાફર� હ� નમાઝ અદા
ન કર� હોય, અને નમાઝ કઝા થાય એથી પહ�લા પોતાના
વતને પહ�ચી �ય, અથવા એવી જગ્યા આવી �ય ક�
જયાં દસ �દવસ રોકાવવાનો ઈરાદો હોય, તો એ નમાઝ
� ૂર� પડશે. � શખ્ �ુસાફર ન હોય અને અવ્વલે વખ
નમાઝ ન પડ�, અને જો એ સફર ઈખ્તીયા કર� તો
નમાઝ કસર પડશે.

મસઅલો ૧૩૭૭ : � �ુસાફર ઉપર કસર
નમાઝ હોય, અને એની ઝોહર, અસર ક� ઈશાની નમાઝ
કઝા થઈ �ય, તો એ કસર કઝા આપશે, અગરચે એ
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કઝા સફર િસવાયના સંજોગમાં આપવા માંગે, અને અગર
કોઈ શખ્ ક� � �ુસાફર નથી, તેની ઉપરોકત ત્
નમાઝોમાંથી એક કઝા થાય, તો � ૂર� કઝા આપશે,
અગરચે એ કઝા સફરની હાલતમાં આપવા માગે.

મસઅલો ૧૩૭૮ : �ુસાફર માટ� �ુસ્તહ છે ક�
દર� ક કસર નમાઝ બાદ ‘તસ્બીહાત અરબા’ ત્ર વખત
પઢ� :

�બુ ્હાનનલ્લા વલ હમ્દો�લલ્લા વ
લા એલાહ ઈલ્લાલ્લા વલ્લાહ અકબર.
અને એ માટ� નમાઝે ઝોહર, અસર અને ઈશા
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બાદ તઅક�બાતમાં પડવાની ઘણી તાક�દ થઈ છે . બલ્ક
બેહતર છે ક� એ ત્ નમાઝોની તઅક�બાતમાં સાંઈઠ
(૬૦) વખત પડ�.
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કઝા નમાઝો :
મસઅલો ૧૩૭૯ : � શખ્ રોજની વા�જબ
નમાઝ સમયના �દર ન પડ�, તેના ઉપર તેની કઝા દ� વી
વા�જબ છે , અગરચે એ નમાઝના � ૂરા સમય દરમ્યા
િનદ
� ્રા રહ્ હોય, અથવા નશા અને મસ્તીન કારણે
નમાઝ ન પડ� હોય, અને આ �ુકમ દર� ક વા�જબ નમાઝ
ક� � સમયે ન પડ� હોય, તેને લા�ુ પડ� છે . એટલે �ુધી ક�
જો �ુઅય્ય અને ન�� સમયે નમાઝ પઢવાની પોતાએ
નઝર કર� હોય, તો તેની પણ કઝા એહતીયાતે વા�જબની
�એ આપવી જોઈએ. પણ નમાઝે ઈ�ુલફ�ત અને ઈ�ુલ
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અઝહાની કઝા નથી. એવી જ ર�તે એ નમાઝો ક� �
ઓરતો હયઝ અને િનફાસની હાલતમાં નથી પઢતી, ચાહ�
એ રોજની નમાઝ હોય, અથવા એ િસવાયની હોય, તેની
કોઈ કઝા નથી.

મસઅલો ૧૩૮૦ : નમાઝનો સમય વીતી ગયા
બાદ જો કોઈ ને �ણ થાય ક� � નમાઝ પડ� હતી એ
બાિતલ હતી, તો તેની કઝા પડવી જોઈએ.

મસઅલો ૧૩૮૧ : � શખ્ ઉપર કઝા નમાઝ
હોય, તેના માટ� જ�ર� છે ક� કઝા આપવામાં ઢ�લ ન કર� ,
પણ તરત જ કઝા બ�વી લાવવી વા�જબ નથી.
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મસઅલો ૧૩૮ર : � શખ્ ઉપર નમાઝની
કઝા હોય, એ �ુસ્તહ નમાઝ પઢ� શક� છે .

મસઅલો ૧૩૮૩ : અગર કોઈ શખ્સન એ�ું
�ુમાન હોય ક� એના ઉપર કઝા નમાઝ બાક� છે , અથવા
એ ક� � નમાઝ પડ� છે , તે સહ�હ ન હતી, તો �ુસ્તહ છે
ક� એહતીયાતની િનય્યતથ એ નમાઝોની કઝા આપે.

મસઅલો ૧૩૮૪ : રોજની નમાઝોની કઝા
આપતી વખતે તરતીબ ક� ક્ �ળવવાની જ�રત નથી,
પણ જો એક જ �દવસની ઝોહર અને અસર યા મગ�રબ
અને ઈશાની કઝા આપવી હોય, તો તરતીબ જ�ર� છે ,
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એટલે ક� પહ�લા ઝોહર પડશે અને પછ� અસર પડશે અને
બેહતર એ છે ક� દર� ક સંજોગમાં તરતીબનો ખ્યા રાખે.
મસઅલો ૧૩૮પ :

અગર કોઈ શખ્ રોજની

વા�જબ નમાઝો િસવાય બી� નમાઝોની કઝા આપવા
માંગતો હોય, �મક� નમાઝે આયાતની કઝા આપવા
માંગતો હોય, તો તેમાં તરતીબની જ�રત નથી. અથવા,
દાખલા તર�ક� તેના ઉપર એક �દવસની નમાઝ કઝા હોય,
અને અ�ુક એ િસવાયની નમાઝોની કઝા હોય, તો લા�ઝમ
નથી ક� એને ક્રમવ અદા કર� .
મસઅલો ૧૩૮૬ : અગર કોઈ શખ્સન યાદ ન
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હોય ક� � નમાઝો પડ� નથી, તેની તરતીબ ક�વી ર�તે
હતી, �મક� , એના ઉપર એક નમાઝે ઝોહર અને એક
નમાઝે મગ�રબ કઝા હોય, પણ એને યાદ ન હોય ક�
પહ�લે કઈ નમાઝ કઝા થઈ હતી, તો બેહતર એ છે ક�
એવી ર�તે કઝા આપે ક� એને યક�ન થાય ક� તરતીબ
જળવાઈ ગઈ છે . એટલે પહ�લા નમાઝે મગ�રબ પડ�, પછ�
ઝોહર પડ� અને ત્યા પછ� ફર� મગ�રબ પડ�. અથવા
પહ�લા નમાઝે ઝોહર, પછ� નમાઝે મગ�રબ

અને ફર�

નમાઝે ઝોહર પડ�. આમ કરવાથી એને યક�ન થશે ક� �
નમાઝ પેહલા કઝા થઈ હતી તે એને પહ�લે અદા કર� છે .
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મસઅલો ૧૩૮૭ : અગર એક �દવસની નમાઝે
ઝોહર અને બી� �દવસની નમાઝે અસર કઝા હોય,
અથવા બે નમાઝે ઝોહર યા બે નમાઝે અસર કઝા હોય,
અને એ બેમાં કઈ નમાઝ પહ�લે કઝા થઈ હતી તે યાદ ન
હોય, તો જો ચાર રકાતવાળ� બે નમાઝો એ િનય્યતથ
પડ� ક� પહ�લી કઝા પહ�લા �દવસની અને બી� કઝા બી�
�દવસની છે , તો તરતીબ પ્રા કરવા માટ� કાફ� ગણાશે.

મસઅલો ૧૩૮૮ : અગર એક નમાઝે ઝોહર
અને એક નમાઝે ઈશા, અથવા એક નમાઝે અસર અને
એક નમાઝે ઈશા કઝા થઈ હોય, અને એમાં કઈ પહ�લે
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કઝા થઈ હતી તે યાદ ન હોય, તો બેહતર છે ક� એ ર�તે
પડ� ક� ક્રમ ખાત્ થાય, દાખલા તર�ક�, એક નમાઝે
ઝોહર અને એક નમાઝે ઈશાની કઝા હોય, અને પહ�લે કઈ
કઝા થઈ હતી તેની �ણ ન હોય, તો પહ�લા ઝોહર, પછ�
ઈશા પડ� ફર�થી ઝોહરની નમાઝ પડ�, અથવા પહ�લા
ઈશા, પછ� ઝોહર અને ફર� ઈશાની નમાઝ પડશે.

મસઅલો ૧૩૮૯ : � શખ્સન ખાત્ હોય ક� એક
ચાર રકાતવાળ� નમાઝની કઝા બાક� છે , પણ તે ઝોહરની
છે ક� ઈશાની, એ યાદ ન હોય, તો જો એ એક ચાર
રકાતવાળ� નમાઝ એ િનય્યતથ પડ� ક� � નમાઝ ની
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કઝા છે તે અદા કર� રહ્ છે , તો કાફ� ગણાશે અને એમાં
તેને ઈખ્તીયા રહશે ક� એ નમાઝ અવાજથી પડ� યા
આસ્ત પડ�.

મસઅલો ૧૩૯૦ : � શખ્સન પાંચ નમાઝો
લાગલાગટ (સતત) કઝા થઈ હોય, અને એને યાદ ન
હોય ક� પહ�લે કઈ નમાઝ કઝા થઈ હતી, જો ક્રમવ નવ
નમાઝો પડ�, એટલે ક� જો નમાઝે �ુબ્હથ શ� કર� ઝોહર
અસર, મગ�રબ અને ઈશાની કઝા આપે, અને ફર� નમાઝે
�ુબ્, ઝોહર, અસર, મગ�રબ અને ઈશાની પડ� લેશે, તો
તરતીબ હાંિસલ થઈ જશે.
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મસઅલો ૧૩૯૧ : અગર કોઈ શખ્ �ણતો
હોય ક� પંજગાના વા�જબ

નમાઝોમાંથી એક નમાઝ

દરરોજ કઝા થઈ હતી પણ તેની તરતીબ યાદ ન હોય ક�
કઈ નમાઝ પહ�લે કઝા થઈ હતી, તો બેહતર છે ક� એ
શખ્ પાંચ �દવસની પંજગાના નમાઝોની કઝા આપે,
અને જો છ �દવસ �ુઘી પંજગાના નમાઝોમાંથી એક
નમાઝ કઝા થતી આવી હોય અને તરતીબ યાદ ન હોય
તો છ �દવસની પંજગાના નમાઝોની કઝા પડ�. એવી ર�તે
જો કઝા નમાઝોમાં ઉમેરો થાય, તો પંજગાના નમાઝોની
સંખ્ય વઘારતો રહ�, એટલે જો સાત �દવસ �ુઘી
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પંજગાના નમાઝમાંથી કોઈ એક કઝા થઈ, અને તરતીબ
યાદ ન હોય, તો સાત �દવસની પંજગાના નમાઝોની કઝા
આપે.

મસઅલો ૧૩૯ર : � શખ્ ઉપર અ�ુક
�દવસોની નમાઝે �ુબ્ અથવા નમાઝે ઝોહરની કઝા હોય,
પણ ખબર ન હોય અથવા � ૂલી ગયો હોય ક� ક�ટલી
નમાઝો કઝા થઈ હતી, તો � ક્ સંખ્ય ઉપર એ�ુ ં
અ�ુમાન હોય તેટલી અદા કર� તો કાફ� ગણાશે. પણ
બેહતર છે ક� એટલી નમાઝો પડ� ક� યક�ન થાય ક� બાક�
રહ�લી કઝાઓ � ૂર� થઈ ગઈ છે . �મક� , એ � ૂલી ગયો
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હોય ક� ક�ટલી નમાઝે �ુબ્ કઝા થઈ હતી, પણ ખાત્
હોય ક� દસથી વ�ુ નહ� હોય, તો દસ નમાઝો પડ� લીએ.

મસઅલો

૧૩૯૩

:

�ના

ઉપર

આગલા

�દવસની કોઈ નમાઝ કઝા થઈ હોય, તેના માટ� બેહતર છે
ક� જો નમાઝની ફઝીલતનો સમય નીકળ� ન જતો હોય,
તો આજના �દવસે પહ�લા ગઈકાલની કઝા આપે, અને
પછ� આજની નમાઝો શ� કર� . એવી જ ર�તે 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 બેહતર છે ક� પહ�લા આજની કઝા
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આપે, અને પછ� અદા નમાઝો શ� કર� .

મસઅલો ૧૩૯૪ : અગર નમાઝ દરમ્યા
કોઈને યાદ આવે ક� એક યા વ�ુ નમાઝો એ જ �દવસની
કઝા બાક� છે , અથવા આગલા �દવસની માત એક નમાઝ
બાક� છે , તો જો નમાઝનો �ુરતો સમય હોય, અને
શ�તા હોય ક� િનય્ય ફ�રવે, તો બેહતર છે ક� કઝા
નમાઝની િનય્ય કર� , પણ એ શરત છે ક� ફઝીલતનો
સમય હાથમાંથી જતો ન રહ�. દાખલા તર�ક�, ઝોહરની
નમાઝમાં ત્ર રકાતના ��ૂઅ પહ�લા યાદ આવે ક� એ જ
�દવસની નમાઝે �ુબ્ કઝા થઈ છે , તો જો નમાઝે
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ઝોહરનો સમય તંગ ન હોય, તો પોતાની િનય્યતન
નમાઝે �ુબ્ માટ� ફ�રવી બે રકાતો બ�વી લાવે, અને
ત્યા પછ� નમાઝે ઝોહર અદા કર� . પણ જો સમય તંગ
હોય, અથવા િનય્યતન કઝા નમાઝ માટ� ન બદલી
શકાય, �મક�, એ નમાઝે ઝોહરની ત્ર રકાતના ��ૂઅ
�ુઘી પહ�ચી ગયો હોય, અને યાદ આવે ક� નમાઝે �ુબ્હન
કઝા બાક� છે , તો જો હવે િનય્યતન ફ�રવે તો એક ��ૂઅ ક�
� �કને વા�જબ છે તેનો વઘારો થઈ જશે, તો એવા
સંજોગમાં િનય્યતન નમાઝે �ુબ્હન કઝા માટ� ન બદલવી
જોઈએ.
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મસઅલો ૧૩૯પ : અગર કોઈના ઉપર આગલા
�દવસની અ�ુક કઝા નમાઝો બાક� હોય, અને એક યા
એથી વ�ુ કઝાઓ એ જ �દવસની પણ હોય, તો જો એ
બઘી કઝાઓ અદા કરવા માટ� એની પાસે સમય ન હોય,
અથવા એ બઘી કઝાઓ એ જ �દવસે ન આપવા માંગતો
હોય, તો �ુસ્તહ છે ક� એ જ �દવસની કઝાઓ પડ�ને
પછ� વા�જબ અદા નમાઝો શ� કર� , અને બેહતર છે ક�
જયાર� આગલા �દવસની કઝાઓ આપે, ત્યાર એ જ �દવસે
� અદા નમાઝ પહ�લા કઝાઓ આપી હતી તે ફર�થી
બ�વી લાવે.
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મસઅલો ૧૩૯૬ : જયાં �ુઘી ઈન્સા �વે છે ,
ત્યા �ુઘી કોઈ બીજો શખ્ તેના વતી તેની કઝા નમાઝો
અદા કર� શકતો નથી, અગરચે એ પોતે કઝાઓ
આપવાને અશક્ હોય.

મસઅલો ૧૩૯૭ : કઝા નમાઝો જમાતની સાથે
પડ� શકાય છે , ચાહ� નમાઝ પડાવનારની નમાઝ અદા
હોય ક� કઝા હોય; અને એ પણ લા�ઝમ નથી ક� પડાવનાર
અને પડનારની એક જ નમાઝ હોય, �મક�, અગર નમાઝે
જમાઅત પડનાર નમાઝે �ુબ્હન કઝા આપી રહ્ હોય,
જયાર� ઈમામની નમાઝે ઝોહર ક� અસર હોય, તો તેમા
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વાંઘો નથી.

મસઅલો ૧૩૯૮ : જો બાળક સારા-નરસા
સમજવાની વયે પહ�ચ્�ુ હોય, એટલે ક� નેક અને બદની
તમીઝ કર� શકતો હોય, અગરચે હ� બાલીગ ન હોય,
તેને નમાઝો અને અન્ ઈબાદતની ટ� વ પાડવી �ુસ્તહ
છે . બલ્ક �ુસ્તહ છે ક� એવા બાળકને રહ� ગયેલી
નમાઝોની કઝા આપવા�ુ ં પ્રોત્સ આપે.
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મોટા દ�કરા પર બાપની કઝા નમાઝો વા�જબ છે
મસઅલો ૧૩૯૯ : અગર �ુજર� ગયેલા બાપની
કોઈ નમાઝો રહ� ગઈ હોય, અને એ પોતે તેની કઝા
આપવા શ�ક્તશાળ હોવા છતાં કઝા ન આપી હોય, તો
મોટા દ�કરા ઉપર એહતીયાતે વા�જબની �એ તેની કઝા
આપવી વા�જબ છે , અથવા તેની અદાયગી માટ� કોઈને
ઉજરત આપી શક� છે . પણ તેમાં શરત એ છે ક� બાપે
પોતાની નમાઝો નાફરમાનીની િનય્યત તકર ન કર� હોય,
અને માની કઝા નમાઝો એના ઉપર વા�જબ નથી, પણ
બેહતર છે ક� તેની અદાયગી પણ કર� .
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મસઅલો ૧૪૦૦ : અગર મોટા �દકરાને શક
હોય ક� બાપની કોઈ કઝા હતી ક� નહ�, તો તેના ઉપર કોઈ
અદાયગી વા�જબ નથી.

મસઅલો ૧૪૦૧ : અગર મોટા �દકરાને ખબર
હોય ક� બાપની કઝા નમાઝો હતી, પણ એ િવષે શક હોય
ક� િપતાએ એ કઝાઓ આપી હતી ક� નહ�, તો એહતીયાતે
વા�જબની �એ તે કઝાની અદાયગી કરશે.

મસઅલો 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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�ુસ્તહ એની કઝા નમાઝો �દકરાઓ પોતાના વચ્ચ
વહ�ચણી કર� ને અદા કર� . અથવા તેના માટ� �ુરો નાખીને
��મ આપે.

મસઅલો ૧૪૦૩ : અગર મરનાર� વસીયત કર�
હોય ક� તેની કઝા નમાઝો માટ� કોઈને ઉજરત આપીને
રોકવામાં આવે, તો જયાર� એ ઉજરત લેનાર સહ�હ ર�તે
કઝા નમાઝો અદા કર� લીએ, ત્યાર મોટા �દકરા ઉપર
કોઈ ફરજ બાક� નહ� રહ�.

મસઅલો ૧૪૦૪ : અગર મોટો �દકરો પોતાની
માની કઝા નમાઝો અદા કરવા માગે, તો અવાજથી અને
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આસ્તેથ �કરઅતનો � �ુકમ છે તેમાં પોતાની ફરજ �ુજબ
અમલ કરશે, તો માની નમાઝે �ુબ્, મગ�રબ

અને

ઈશાની કઝા આપતી વખતે �કરઅત અવાજથી પડશે.

મસઅલો ૧૪૦પ : � શખ્ ઉપર પોતાની કઝા
નમાઝો બાક� હોય, તે અગર પોતાના માતાિપતાની
કઝાઓ પણ અદા કરવા માંગતો હોય, તો બંનમ
ે ાંથી �
પહ�લા અદા કરશે એ સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૧૪૦૬ : અગર મોટો �દકરો બાપના
મરણ સમયે નાબાલીગ હતો, અથવા દ�વાનો હતો, તો
બાલીગ થાય, અથવા દ�વાનગી �ૂ ર થતાં, તેના ઉપર
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બાપની કઝા નમાઝોની અદાયગી વા�જબ નથી.

મસઅલો ૧૪૦૭ : અગર મોટો �દકરો બાપની
કઝા નમાઝો આપે એથી પહ�લા મર� �ય, તો બી�
�દકરા ઉપર અદાયગી વા�જબ નથી.
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જમાઅતની નમાઝ
મસઅલો ૧૪૦૮ :

�ુસ્તહ છે ક� વા�જબ

નમાઝો, તેમાં ખાસ કર�ને રોજની પંજગાના નમાઝો,
જમાઅતની સાથે પઢવામાં આવે. અને નમાઝે �ુબ્,
મગ�રબ અને ઈશા માટ� વ�ુ તાક�દ થઈ છે , તેમાં ખાસ
કર�ને એવા લોકો માટ� ક� � મ�સ્જદન પાડોશમાં રહ�તા
હોય અને મ�સ્જદન અઝાન સાંભળ� શકતા હોય.
મસઅલો ૧૪૦૯ :

મોઅતબર હદ�સોમાં છે ક�

જમાઅત સાથે પડવામાં આવેલી નમાઝ, �રાદા એટલે ક�
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એકલા પડવામાં આવેલી નમાઝ કરતા પચ્ચી દરજ�
બેહતર છે .
મસઅલો ૧૪૧૦ : લાપરવાઈ અને બેદરકાર�ની
�એ નમાઝે જમાઅતમાં હાજર ન રહ�� ું �ઈઝ નથી, અને
કોઈ પણ ઉઝર વગર નમાઝે જમાઅતને તકર કર�ું તદ્
યોગ્ નથી.

મસઅલો ૧૪૧૧ : અગર નમાઝે જમાઅતમાં
જોડવવા માટ� થોડ�વાર સબ કરવી પડ� તો એ સબ કરવી
�ુસ્તહ છે , અને � નમાઝે જમાઅત �ુખ્તસ પડાતી
હોય, તે લાંબી �રાદા નમાઝ કરતાં બેહતર છે , એવી જ
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ર�તે નમાઝના અવ્વ વખતે પડાતી જમાઅતની નમાઝ
�રાદા કરતાં બેહતર છે . અલબત, ફઝીલતના સમય બાદ
પડાતી નમાઝે જમાઅત�ુ,ં ફઝીલત સમયે પડાતી �રાદા
કરતાં બેહતર હો�ું સા�બત નથી.

મસઅલો ૧૪૧ર : જયાર� નમાઝે જમાઅત શ�
થઈ હોય, ત્યાર � શખ્સ પોતાની નમાઝ �રાદા પડ�
લીઘી હોય, તેના માટ� ફર�વાર એ જ નમાઝ જમાઅતની
સાથે પડવી �ુસ્તહ છે , અને જો એને �ણ થાય ક� એની
પહ�લી નમાઝ બાિતલ હતી, તો એની બી� નમાઝ કાફ�
ગણાશે.
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મસઅલો ૧૪૧૩ : અગર નમાઝ પડાવનાર
અથવા પડનાર એક વાર જમાઅતની સાથે નમાઝ અદા
કર� લીએ, અને બી� વાર એ જ નમાઝ જમાઅતની
સાથે પડવા માગે, તો તે� ુ ં �ુસ્તહ હો�ું સા�બત નથી.
અલબત, ‘ર�અ’ એટલે ક� સારા કાયર્ન ઉમ્મીદથ પડ�
તો વાંઘો નથી.

મસઅલો ૧૪૧૪ : � શખ્સન નમાઝમાં એટલે
હદ �ુઘી વસવસો થતો હોય ક� એની નમાઝ બાિતલ થઈ
જતી

હોય,

અને

માત

નમાઝે

જમાઅતમાં જ

એ

વસવસાથી �ુ�ક્ પામતો હોય, તો તેના માટ� જ�ર� છે ક�
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જમાઅતની સાથે નમાઝ પડ�.

મસઅલો ૧૪૧પ : અગર મા અથવા બાપ
પોતાની અવલાદને નમાઝે જમાઅતની સાથે પડવાનો
�ુકમ કર� છે , તો �ુસ્તહ છે ક� અવલાદ એ �ુકમ �ુજબ
વત�. હક�કત

એ છે ક� જયાર� માબાપ શફક્ અને

વાત્સલ પ્રેમ �ુકમ કર� , અથવા કોઈ બાબતની મના
કર� , અને એમનો િવરોધ કરવાથી એમને �ુ:ખ થ� ું હોય,
તો અવલાદ ઉપર હરામ છે ક� એમના ફરમાન�ુ ં ઉલંઘન
કર� , અગરચે આક થઈ જવાનો ભય ન હોય.
મસઅલો ૧૪૧૬ : એહતીયાતની �એ કોઈ પણ
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નમાઝે �ુસ્તહ જમાઅતની સાથે પડ� શકાતી નથી. પણ
‘નમાઝે ઈસ્તીસ્’ ક� � વરસાદ માટ� પડાય છે , તે
જમાઅતની સાથે પડ� શકાય છે , એવી જ ર�તે � નમાઝ
વા�જબ હતી, પણ અ�ુક કારણસર હાલ �ુસ્તહ છે ,
�મક� , નમાઝે ઈ�ુલ ફ�ત અને ઈ�ુલ અઝહા, ક� � ઈમામ
અલ�ય્હસ્સલામ

જમાનામાં વા�જબ

હતી,

એમની

ગયબતનાં ઝમાનામાં �ુસ્તહ છે .

મસઅલો ૧૪૧૭ : જયાર� નમાઝ પડાવનાર
રોજની વા�જબ નમાઝ પડ� રહ્ હોય, ત્યાર તેની સાથે
રોજની કોઈ પણ વા�જબ નમાઝ પડ� શકાય છે .
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મસઅલો ૧૪૧૮ : અગર જમાઅત પડાવનાર
પોતાની પંજગાના નમાઝની કઝા પડતો હોય, અથવા
કોઈ �ુજર� ગયેલા શખ્સન કઝા આપી રહ્ હોય, તો
તેની સાથે નમાઝે જમાઅત પડ� શકાય છે . પણ જો એ
પડાવનાર પોતાની યા બી�ની કઝા એહતીયાત અથવા
માત ઝીમ્મામાંથ �ુક્ થવાની િનય્યત પડતો હોય, તો
એની સાથે નમાઝ નહ� પડ� શકાય, િસવાયક� ઈમામ અને
મા� ૂમ ( પડાવનાર અને પડનાર) બંને એહતીયાતની
િનય્યત નમાઝ પડતા હોય, અથવા ઈમામ એ જ
એહતેયાતને કારણે પડતો હોય, � કારણ મા�ુમને પણ
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લા�ુ પડતો હોય, અલબત, મા� ૂમ માટ� એ જ�ર� નથી ક�
તેના એહતેયાત માટ� બી�ુ કોઈ કારણ ન હોય.

મસઅલો ૧૪૧૯ : અગર કોઈને ખબર ન હોય
ક� � નમાઝ ઈમામ પડ� રહ્ છે તે વા�જબ પંજગાના
નમાઝ છે યા �ુસ્તહ, તો તેની સાથે નમાઝ નહ� પડ�
શક�.

મસઅલો ૧૪ર૦ : નમાઝે જમાઅત સહ�હ
હોવાની શરતોમાંની એક એ છે ક� ઈમામ અને મા� ૂમ
વચ્ચ કોઈ �તરાય ક� અવરોઘ ન હોય, એવી ર�તે �
મા�ુમના વાસ્તાથ ઈમામ સાથે જોડાણ હોય એ મા� ૂમ
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અને બી� મા� ૂમ

વચ્ચ પણ કોઈ અવરોઘ ન હોવો

જોઈએ. અવરોઘથી �ુરાદ દર� ક એ વસ્� છે ક� � એકને
બી�થી �ટા પાડ�, ચાહ� એ અવરોઘને કારણે બી�ને
જોઈ ન શક� , �મક� વચ્ચ પડદો ક� �દવાલ હોય, અથવા
જોઈ શક�, �મક�, વચ્ચ કાચની �દવાલ હોય, અગર � ૂર�
નમાઝે જમાઅતમાં યા તે દરમ્યા કોઈ પણ સમયે,
ઈમામ અને મા� ૂમ વચ્ચ, યા � મા� ૂમ ઈમામ સાથે
�ુ�સીલ (જોડયેલ) હોય તેના અને બી� મા� ૂમ વચ્ચ,
કોઈ અવરોઘ હશે તો જમાઅત બાિતલ ગણાશે. અલબત
ઓરતોને એ �ુકમ લા�ુ પડતો નથી, અને તેની િવગત
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આગળ જતા આપવામાં આવશે.

મસઅલો ૧૪ર૧ : અગર નમાઝે જમાઅતની
સફ લાંબી હોવાને કારણે બંને છે ડ� ઊભા રહ�લાઓ
ઈમામને ન જોઈ શક� , તો વાંઘો નથી, પણ એ ઈમામ
સાથે નમાઝ પડ� શકશે. ઉપરાંત પાછળની સફ લાંબી
હોય, અને એને બંને છે ડાએ ઊભા રહ�લાઓ આગલી
સફના નમાઝીઓને ન જોઈ શક� , તો પણ જમાઅતમાં
જોડાઈ શકશે.

મસઅલો ૧૪રર : અગર જમાઅતની સફો
એટલી હોય ક� મ�સ્જદન દરવા� �ુઘી પહ�ચી �ય, તો
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� શખ્ દરવા�ની સામે સફની પાછળ ઉભો હશે તેની
નમાઝ સહ�હ છે . એવી જ ર�તે � લોકો એની પાછળ ઉભા
રહ�ને જમાઅતમાં જોડાશે, એ લોકોની પણ નમાઝ સહ�હ
છે . બલ્ક � લોકો બે છે ડાએ ઊભા હોય, અને કોઈ બી�
મા� ૂમ મારફતે ઈમામ સાથે એમનો િસલિસલો જોડાતો
હોય, તો એમની નમાઝે જમાઅત પણ સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૧૪ર૩ : � શખ્ કોઈ થાંભલા
પાછળ ઊભો હોય, અને જમણા ક� ડાબા હાથ તરફ કોઈ
બી� મા� ૂમ મારફતે ઈમામ સાથે જોડાએલો ન હોય, તો
એ જમાઅતની નમાઝ નહ� પડ� શક�.
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મસઅલો ૧૪ર૪ : ઈમામના ઊભા રહ�વાની
જગ્ય મા�ુમની જગ્યાથ �ચી ન હોવી જોઈએ. જો
જમીન ઢાળવાળ� હોય, તો ઈમામ એવી જગ્યા ઉભો રહ�
ક� � બાક�ની જગ્યા કરતા �ચી ન હોય, પણ અગર એ
�ચાણ નહ�વત હોય તો વાંઘો નથી, અને તે લગભગ
સપાટ જમીનની ગણત્રીમ હોય, તો વાંઘો નથી.

મસઅલો ૧૪રપ : અગર મા�ુમની જગ્ય
ઈમામની જગ્ય કરતા �ચી હોય તો વાંઘો નથી, પણ
અગર એટલી �ચી હોય ક� જમાઅત તર�ક� ન ગણી
શકાય તો નમાઝે જમાઅત સહ�હ નથી.
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મસઅલો ૧૪ર૬ : નમાઝે જમાઅતની સફમાં
ઊભેલા લોકો વચ્ચ, અગર કોઈ �ુમય્યી બાળક ક� �
સા�ં નર�ું સમ�, પારખી શકતો હોય, ઊભો રહ�, અને જો
એ બાળકની નમાઝ બાિતલ હોવાની ખાત્ ન હોય, તો
નમાઝે જમાઅત સહ�હ ગણાશે.
ુ
મસઅલો ૧૪ર૭ : ઈમામ જયાર� તકબીર�લ
એહરામ કહ� � ૂકયો હોય, અને આગળની સફ વાળાઓ
નમાઝ માટ� ઊભા થઈને તકબીર કહ�વાની તૈયાર�માં હોય,
ત્યાર તેની પાછળની સફવાળા તકબીર કહ� શક� છે , પણ
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� પાછલી સફવાળાઓ, આગળની
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સફવાળાઓ તકબીર કહ� લીએ, ત્યા �ુઘી ઈન્તેઝા કર� .

મસઅલો ૧૪ર૮ : અગર ખબર હોય ક�
આગળની સફોમાં એક સફની નમાઝ બાિતલ છે , તો
પાછળની સફમાં જોડાઈને જમાઅત નહ� પડ� શકાય, પણ
જો ખાત્ ન હોય ક� એ લોકોની નમાઝ સહ�હ છે ક� નહ�,
તો જમાઅતમાં જોડાઈ શકાશે.

મસઅલો ૧૪ર૯ : જયાર� કોઈને ખબર હોય ક�
ઈમામની નમાઝ બાિતલ છે , �મક� , એ �ણતો હોય ક�
ઈમામ�ુ ં વ� બાક� નથી, ચાહ� એ તરફ ઈમામ�ુ ં પોતા�ુ ં
ધ્યા ન ર�ું હોય, તો એ ઈમામ સાથે જમાઅતમાં નહ�
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જોડાઈ શક�.

મસઅલો ૧૪૩૦ : અગર નમાઝે જમાઅત બાદ
મા�ુમને �ણ થાય ક� ઈમામ આદ�લ ન હતો, અથવા
કા�ફર હતો, અથવા કોઈ કારણસર એની નમાઝ બાિતલ
હતી, �મક� , વ� વગર નમાઝ પડ� રહ્ હતો. તો
મા�ુમની નમાઝ સહ�હ છે .

મસઅલો ૧૪૩૧ : નમાઝ દરમ્યા જો કોઈ ને
શક થાય ક� એ જમાઅતની િનય્યતથ નમાઝ પડ� છે ક�
નહ�, તો જો પોતાની નમાઝમાં જમાઅતની િનશાની
જોઈને ઈ�ત્મના પામે, �મક� , ઈમામની �કરઅતને
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શાંતીથી સાંભળ� રહ્ હોય, તો એ જમાઅતની નમાઝ
સમ�ને નમાઝ � ૂર� કરશે. એ િસવાયના સંજોગમાં
પોતાની નમાઝને �રાદા સમ� ને � ૂર� કરશે.

મસઅલો ૧૪૩ર : અગર જમાઅત દરમ્યા
મા� ૂમ �ટા પડ�ને �રાદાની િનય્ય કર� , તો તેની
જમાઅતની નમાઝ સહ�હ હોવામાં ઈશ્કા છે , પણ તેની
નમાઝ સહ�હ રહ�શ,ે િસવાય એવા સંજોગમાં ક� જયાર�
�રાદા નમાઝ માટ� � ફરજ છે તેણે અદા ન કર� હોય,
અથવા � અમલ, � ૂલથી પણ જો કરવામાં આવે, તો
�રાદા નમાઝને બાિતલ કર� છે , એ અમલ બ�વી લાવે,
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�મક� , એક ��ૂઅ વઘાર� કર� . બલ્ક અ�ુક હાલતમાં �રાદા
નમાઝની ફરજ ન બ�વી હોય, તો પણ નમાઝ સહ�હ
રહ�શ.ે �મક�, અગર પહ�લથ
ે ી �ટા પડ�ને �રાદાનો ઈરાદો
ન હોય અને એ કારણે �કરઅત ન પડ� હોય, પણ ��ૂઅમાં
પહ�ચીને �ટા પડવાનો ઈરાદો ઉપ�સ્થ થાય, તો
નમાઝને �રાદા તર�ક� � ૂર� કર� શકશે, અને નવેસરથી
નમાઝ પડવાની જ�રત નથી.

મસઅલો ૧૪૩૩ : અગર ઈમામ અલહમ્ અને
બીજો � ૂરો પડ� લીએ ત્યા બાદ કોઈ ઉઝરને કારણે
મા� ૂમ �રાદાની િનય્ય કર� , તો તેના માટ� �કરઅત

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1311

પડવી લા�ઝમ નથી. પણ ઈમામની �કરઅત � ૂર� થવા
પહ�લાં �રાદાની િનય્ય કર� , તો એહતીયાતે વા�જબની
�એ �ટલી �કરઅત ઈમામ પડ� � ૂ�ો હોય, તેટ�ું પડ�ું
તેના ઉપર પણ વા�જબ થશે.

મસઅલો

૧૪૩૪

:

�

શખ્

એક

વાર

જમાઅતની નમાઝ દરમ્યા �રાદાની િનય્ય કર� લીએ
તે ફર�થી એ જ જમાઅતની િનય્ય નહ� કર� શક�, પણ
જો ન�� ન કર� શ�ો હોય ક� �રાદાની િનય્ય કર� ક�
નહ� અને પછ� િન�ય કર� ક� જમાઅતની સાથે નમાઝ
� ૂર� કરશે, તો તેની નમાઝે જમાઅત સહ�હ છે .

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1312

મસઅલો ૧૪૩પ : અગર કોઈ શક કર� ક�
નમાઝે જમાઅત દરમ્યા એણે �રાદની િનય્ય કર� હતી
ક� નહ�,તો એમ જ સમ� ક� �રાદાની િનય્ય કર� નથી.

મસઅલો ૧૪૩૬ : અગર કોઈ શખ્ એવા
સમયે નમાઝે જમાઅતમાં જોડાય ક� જયાર� ઈમામ ��ુમાં
હોય, અગરચે ઈમામ �ઝક્ર �ૂર કર� � ૂકયો હોય, તો પણ
એની નમાઝ સહ�હ ગણાશે, અને એની એક રકાત અદા
થઈ ગણાશે. પણ જો એ ��ૂઅ માટ� હ� નમી રહ્ હોય
અને ઈમામ ��ૂઅ માંથી મા�ું �ચક� લીએ. તો એ પોતાની
નમાઝને �રાદા િનય્યતથ � ૂર� કર� શક� છે .
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મસઅલો ૧૪૩૭ : � મા� ૂમ

એવા સમયે

જમાઅતમાં જોડાય ક� ઈમામ ��ુમાં હોય, પણ શક કર� ક�
ઈમામના ��ૂઅ સમયે પોતે ��ૂઅ �ુઘી પહ�ચી ગયો હતો
ક� નહ�; તો જો સમય અને મવકો વીતી ગયો હોય, �મક�
��ૂઅ � ૂર� કયાર્ બાદ શક કર� , તો એની નમાઝે જમાઅત
સહ�હ છે . એ િસવાયના સંજોગમાં એ મા� ૂમ �રાદાની
િનય્યતથ નમાઝ � ૂર� કર� શકશે.

મસઅલો ૧૪૩૮ : અગર કોઈ શખ્ એવા
સમયે જમાઅતમાં જોડાય ક� જયાર� ઈમામ ��ુમાં હોય,
પણ એ પોતે ��ૂઅ �ુઘી પહ�ચે તેથી પહ�લાં ઈમામ મા�ું
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�ચક� લીએ, તો એને ઈખ્તીયા છે ક� ચાહ� �રાદાની
િનય્ય કર�ને નમાઝ � ૂર� કર� , યા ચાહ� તો �ુરબતની
િનય્યતથ ઈમામની સાથે સજદામાં �ય, અને જયાર�
ુ એહરામ
ઈમામ પાછો ઉભો થાય ત્યાર એ તકબીર�લ
િસવાય એક �ઝક્ �પે બી� તકબીર કહ�ને નમાઝે
જમાઅત પડ�.

મસઅલો ૧૪૩૯ : અગર કોઈ શખ્ પહ�લથ
ે ી
યા �કરઅત સમયે નમાઝે જમાઅતમાં જોડાય, અને પછ�
એ�ું બને ક� પોતે ��ૂઅ માં �ય એથી પહ�લા ઈમામ
��ૂઅમાંથી મા�ું �ચક� લે, તો એની નમાઝ સહ�હ છે .
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મસઅલો ૧૪૪૦ : અગર કોઈ શખ્ એવા
સમયે પહ�ચે ક� ઈમામ છે લ્લ તશહ�ુદ પડ� રહ્ હોય, તો
જો એ જમાતનો સવાબ હાંિસલ કરવા માંગતો હોય તો
િનય્ય અને તકબીર�ુલ એહરામ કહ�ને બેસી �ય, અને
�ુરબતની િનય્યતથ ઈમામની સાથે તશહ�ુદ પડ�, પણ
સલામ ન પડ�, ઈમામ સલામ � ૂર� કર� ત્યા �ુઘી સબ કર�
ઉભો થાય, અને બી� વાર િનય્ય ક� તકબીર કહ્ વગર
�કરઅત શ� કર� પોતાની પહ�લી રકાત ગણે.

મસઅલો ૧૪૪૧ : મા� ૂમ માટ� જ�ર� છે ક�
ઈમામની આગળ ન ઊભો રહ�, બલ્ક એહતીયાતે વા�જબ
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છે ક� જો ઘણા મા� ૂમ હોય તો એ લોકો ઈમામની સાથે
એક જ હરોળ ક� સફમાં ઊભા ન રહ�. પણ જો એક જ �ુ�ષ
મા� ૂમ હોય અને એ ઈમામની હારમાં ઉભો રહ� �ય, તો
વાંઘો નથી.

મસઅલો ૧૪૪ર : અગર ઈમામ �ુ�ષ અને
મા� ૂમ �ી હોય એમના વચ્ચ કોઈ પડદો ક� �દવાલ�પે
અવરોઘ હોય તો વાંઘો નથી એવી જ ર�તે એ �ી અને
બી� �ુ�ષ મા� ૂમ વચ્ચ અવરોઘ હોય, અગરચે �ીને એ
�ુ�ષ મા� ૂમ મારફતે ઈમામ સાથે િસલિસલો મળતો હોય,
તો પણ વાંઘો નથી.
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મસઅલો ૧૪૪૩ : અગર નમાઝ શ� કયાર્ બાદ
ઈમામ અને મા� ૂમ

વચ્ચ અવરોઘ ઉપ�સ્થ થાય,

અથવા � મા�ુમથી ઈમામ સાથે જોડાણ થાય છે , એના
અને બી� મા� ૂમ

વચ્ચ અવરોઘ થાય, તો નમાઝે

જમાઅત બાિતલ થશે, અને મા� ૂમ

માટ� જ�ર� છે ક�

�રાદા નમાઝની ફરજો �ુજબ અમલ કર� .

મસઅલો ૧૪૪૪ : એહતીયાતે વા�જબ છે ક�
મા�ુમની સજદાની જગ્ય અને ઈમામના ઉભા રહ�વાની
જગ્ય વચ્ચ એક કદમથી વ�ુ ફાસલો ન હોવો જોઈએ,
એવી જ ર�તે � મા� ૂમ વડ� ઈમામ સાથે જોડાણ થાય છે ,
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તેના અને તેની પાછળ ઊભા રહ�વા વચ્ચ વ�ુમાં વ�ુ
એટલો જ ફાંસલો હોવો જોઈએ. બલ્ક� એહતીયાતે �ુસ્તહ
છે ક� �યાં મા� ૂમ ઉભો હોય,

ત્યાંથ સામેના મા�ુમના

ઊભા રહ�વાની જગ્ય વચ્ચ, સજદાની હાલતમાં ઈન્સાન�ુ
શર�ર �ટલી જગ્ય રોક� એથી વઘાર� �તર ન હો�ું
જોઈએ.

મસઅલો ૧૪૪પ : અગર કોઈ મા� ૂમ નમાઝે
જમાઅતમાં પોતાની ડાબી યા જમણી બા�ુએ ઊભેલા
નમાઝીઓ મારફતે ઈમામ સાથે જોડાયેલો હોય, અને
એની

આગળની

સફમાં કોઈ

મારફતે ઈમામ

સાથે
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જોડાયેલો ન હોય, તો એહતીયાતે વા�જબની �એ તેની
ડાબી યા જમણી બા�ુએ નમાઝી અને તેના પોતાના વચ્ચ
વ�ુમાં વ�ુ એક કદમથી િવશેષ ફાંસલો ન હોવો જોઈએ.

મસઅલો ૧૪૪૬ : અગર નમાઝ દરમ્યા
ઈમામ અને મા� ૂમ વચ્ચ એક કદમથી વ�ુ ફાસલો થઈ
�ય, તો મા� ૂમ �ટો પડ� પોતાની નમાઝને �રાદાની
િનય્યતથ � ૂર� કર� શકશે. એવી જ ર�તે � મા� ૂમ
મારફતે ઈમામ સાથે િસલિસલો જોડાતો હોય, તેના અને
બી� મા� ૂમ વચ્ચેન ફાસલો એક કદમથી વઘી �ય, તો
એ જ �ુકમ લા�ુ પડશે.
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મસઅલો ૧૪૪૭ : અગર આગલી સફના
તમામ નમાઝીઓની નમાઝ � ૂર� થઈ �ય, અને તરતજ
બી� નમાઝ માટ� ઈમામ સાથે ન જોડાય, તો પાછલી
સફમાં ઊભા રહ�લાઓની જમાઅત બાિતલ થશે. બલ્ક
ઉપરોકત સંજોગમાં જો આગલી સફવાળાઓ તરત જ
બી� નમાઝ માટ� જમાઅતમાં જોડાય �ય, તો પણ
પાછળથી સફમાં ઊભા રહ�લાઓની નમાઝે જમાઅત સહ�હ
હોવામાં ઇશ્કા છે .

મસઅલો ૧૪૪૮ : અગર કોઈ શખ્ ઈમામની
બી� રકાતમાં જોડાય, તો �કરઅત પડવી જ�ર� નથી.
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પણ �ુ� ૂત

અને

તશહ�ુદ

સાથે

પડ�

શકશે

અને

એહતીયાત છે ક� તશહ�દ
ુ વેળા હાથની �ગળ�ઓ અને
પગના તળ�યાને જમીન ઉપર ટ� ક�, ગોઠણ �ચા કર� ,
અને ઈમામ તશહ�દ
ુ પડ� લીએ ત્યાર એની સાથે ઉભા
થઈને અલહમ્ અને બીજો � ૂરો પડ�, જો બંને �ુરા પડવા
માટ� � ૂરતો સમય ન હોય, તો માત અલહમ્ પડ�
ઈમામના ��ૂઅ �ુઘી પહ�ચી �ય, અને જો અલહમ્ માટ�
પણ સમય ન હોય તો તેને અ�ુરો � ૂક�ને ઈમામ સાથે
��ૂઅમાં પહ�ચી �ય. પણ એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક�
આવા સંજોગમાં નમાઝને �રાદા િનય્યતથ � ૂર� કર� .
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મસઅલો ૧૪૪૯ : જયાર� ઈમામની ચાર
રકાતવાળ� નમાઝ હોય, અને કોઈ શખ્ બી� રકાતમાં
જોડાય, તો પોતાની બી� અને ઈમામની ત્ર રકાતમાં
બે સજદા બાદ બેસીને વા�જબ તશહ�ુદ પડ�, અને પછ�
ઉભા થઈને ત્ વાર તસ્બીહાત અરબા પડ�, પણ જો ત્
વાર પડવા �ટલો સમય ન હોય, તો એક જ વાર પડ�ને
ઈમામના ��ૂઅ �ુઘી પહ�ચી �ય.

મસઅલો ૧૪પ૦ : અગર ઈમામની ત્ર યા
ચોથી રકાત હોય, અને મા� ૂમ �ણતો હોય ક� જો એ
વખતે કયામની હાલતમાં જોડાશે તો અલહમ્ અને � ૂરો
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પડવો પડશે, અને ઈમામના ��ૂઅ �ુઘી નહ� પહ�ચાય,
તો એહતીયાતે વા�જબ છે ક� ઈમામ ��ૂઅ માં �ય ત્યા
�ુઘી સબ કર�ને જોડાય.

મસઅલો ૧૪પ૧ : અગર કોઈ શખ્ ઈમામની
ત્ર યા ચોથી રકાતમાં કયામની હાલતમાં જોડાય, તો
તેના માટ� અલહમ્ અને બીજો � ૂરો પડવો જ�ર� છે , અને
જો બીજો � ૂરો પડવા �ટલો સમય ન હોય, તો માત
અલહમ્દન � ૂરો પડ�ને ઈમામ સાથે ��ૂઅ માં પહોચી
�ય, અને જો �ુરએ અલહમ્ માટ� પણ સમય તંગ હોય
તો તેને અ� ૂરો � ૂક�ને ��ૂઅમાં શામીલ થઈ �ય. પણ આ
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સંજોગમાં એહતીયાતે �ુસ્તહઅ છે ક� �રાદાની િનય્ય
કર�ને નમાઝ ખતમ કર�

મસઅલો ૧૪પર : � શખ્ �ણતો હોય ક�
બીજો � ૂરો યા �ુ� ૂત કરવા જતાં ઈમામ સાથે ��ૂઅ માં
શામીલ નહ� થઇ શક� , તો અગર �ણી �ુ�ને એ પ્રમા
વત� અને ��ૂઅ �ુધી ન પોહચે, તો તેની જમાઅત બાિતલ
છે , અને એને �રાદા નમાઝના �ુકમ પ્રમા અમલ કરવો
પડશે.

મસઅલો ૧૪પ૩ : � શખ્સન ઇત્મીના હોય ક�
જો � ૂરો શ� કરશે, અથવા એને � ૂરો કરશે તો ઇમામ સાથે
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��ૂઅમાં જોડાઈ શકશે, તો જો બ�ુ વાર લાગવાની ન હોય
તો બેહતર છે ક� � ૂરાને શ� કર� , અને જો શ� કર� � ૂકયો
હોય, તો � ૂરો કર� . પણ જો ઘણી વાર લાગવાની હોય,
એટલે �ુધી ક� જમાઅત�ુ ં સ્વ� બાક� ન રહ�વા પામે, તો
બહ�તર છે ક� શ� ન કર� , અને જો શ� કર� � ૂકયો હોય તો
તેને � ૂક� આપે.

મસઅલો ૧૪પ૪ : � શખ્ ને ખાતર� હોય ક�
� ૂરો પડ�ને ઇમામ સાથે ��ૂઅ માં શામીલ થઇ શકશે. અને
જમાઅત�ુ ં સ્વ� જળવાશે, પણ � ૂરો પડતા એ ��ૂઅ
�ુધી ન પહ�ચી શ�ો તો તેવા સંજોગની તેની જમાઅત
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સહ�હ છે .

મસઅલો ૧૪પપ : ઇમામ કયામની હાલતમા
હોય, અને મા� ૂનને �ણ ન હોય ક� કઈ રકાઅતમાં છે , તો
એ જોડાઇ શક� છે , પણ �ુરબતની િનય્યતથ અલ હમ્
અને � ૂરો પડશે, અગરચે બાદમાં ખબર પડ� ક� ઇમામની
એ પહ�લી યા બી� રકાત હતી.

મસઅલો ૧૪પ૬ : અગર કોઇ શખ્ એમ
ધાર�ને ક� ઇમામની પહ�લી યા બી� રકાત છે , �કરઅત ન
પડ� અને ��ૂઅ બાદ એને ખબર પડ� ક� એ ત્ર યા ચોથી
રકાત હતી. તો તેની નમાઝ સહ� છે . પણ જો ��ૂઅ પહ�લાં
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ખબર પડ�, તો �કરઅત પડ� લેવી જોઇએ, અને જો તે
માટ� સમય ન હોય તો મસઅલો ૧૪પ૧માં જણાવ્ય
�ુજબ અમલ કર� .

મસઅલો ૧૪પ૭ : અગર કોઇ શખ્ એમ
ધાર�ને ક� ઇમામની ત્ર યા ચોથી રકાત છે , �કરઅત
પડ� નાખે અને ��ૂઅ પહ�લા યા પછ� ખબર પડ� ક� પહ�લી
યા બી� રકાત હતી, તો એની નમાઝ સહ�હ છે , અને
�કરઅત દરમ્યા ખબર પડ�, તો �કરઅતને �ર� રાખ�ું
લા�ઝમ નથી.

મસઅલો ૧૪પ૮ : અગર કોઇ શખ્ �ુસ્તહ
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નમાઝ પડ� રહ્ હોય અને ત્યાર જો નમાઝે જમાઅત
બરપા થાય, અને એને ઈ�ત્મના ન હોય ક� �ુસ્તહ
નમાઝે � ૂર� કર�ને નમાઝ જમાઅતમાં જોડાઇ શકશે, તો
�ુસ્તહ છે ક� નમાઝને � ૂક� આપી નમાઝે જમાઅતમાં
જોડાય, બલ્ક એને ઈ�ત્મના ન હોય ક� જમાઅતની
પહ�લી રકાઅત એને નસીબ થશે ક� નહ�, તો પણ
�ુસતહબ છે ક� ઉપર જણાવેલ ર�તે અમલ કર� .

મસઅલો ૧૪પ૯ : અગર કોઇ શખ્ ત્ યા
ચાર રકાતવાળ� નમાઝમાં હોય અને એજ સમયે નમાઝે
જમાઅત બરપા થાય, તો અગર ત્રી� રકાત ��ૂઅ
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�ુધી ન પહ�ચ્ય હોય, અને નમાઝ ખત્ કરવા જતાં
નમાઝે જમાઅતમાં શર�ક થવાની આશા ન હોય, તો
�ુસ્તહ છે ક� �ુસ્તહ નમાઝ માટ� િનય્ય ફ�રવી બે
રકાતો � ૂર� કર� , અને પોતાને નમાઝે જમાઅત માં શામીલ
કર� .

મસઅલો ૧૪૬૦ : અગર ઇમામની નમાઝ � ૂર�
થઇ ગઇ હોય, પણ મા� ૂન હ� તશહ�ુદ ક� પહ�લી સલામ
પડ� રહ્ હોય, તો �રાદાની િનય્ય કરવી જ�ર� નથી.

મસઅલો ૧૪૬૧ : � માણસની એક રકાઅત
હ� પડવાની બાક� હોય, તેના માટ� બેહતર છે . ક� જયાર�
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ઇમામ છે લ્લ રકાઅતની તશહ�ુદ પડ� રહ્ હોય ત્યાર એ
બંને હાથની �ગળ�ઓ અને પગના તળ�યાને જમીન
ઉપર ટ� કાવી ગોઠણો �ચા રાખે, અને ઇમામ સલામ પડ�
લીએ ત્ય �ુધી ઈન્તેઝા કર�ને પછ� ઉભો થાય, અલ્બ
અગર એ ઈન્તેઝા કયાર વગર તરતજ ઉભો થઇને
�રાદાની િનય્ય કરવા માંગતો હોય, તો તેમાં વાંધો
નથી.
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ઈમામે જમાઅતની શરતો
મસઅલો ૧૪૬ર : નમાઝે જમાઅતના ઈમામ
માટ� નીચે જણાવેલી શરતો � ૂર� થવી જોઈએ:
(૧) એ બાલીગ અને અ�લમંદ હોવો જોઈએ.
(ર) િશયા ઈશનાઅશર� હોવો જોઈએ.
(૩) આદ�લ હોવો જોઈએ.
(૪) હલાલઝાદો હોવો જોઈએ.
(પ) નમાઝ સહ�હ ર�તે પડતો હોવો જોઈએ.
(૬) મા� ૂમ અગર �ુ�ષ હોય, તો ઈમામ માટ�
પણ �ુ�ષ હો�ું જ�ર� છે .
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દસ વષર્ન વયનો નવ�ુવાન નમાઝ પઢાવી શક�
એવો પ્રસ્ થયો છે , પણ તે માર� નજર� ઈશ્કાલથ
ખાલી નથી.

મસઅલો ૧૪૬૩ : � ઈમામને કોઈ આદ�લ
તર�ક� �ણતો હતો, પછ�

શક થાય ક� હ� પોતાની

અદાલત ઉપર એ બાક� હશે ક� નહ�, તો એવા ઈમામ
સાથે જમાઅત પડ� શકાય છે .

મસઅલો ૧૪૬૪ : � શખ્ ઊભા ઊભા નમાઝ
પડ� શકતો હોય, તે બેસી યા � ૂઈને નમાઝ અદા કરનાર
ઈમામની સાથે જમાઅત નહ� પડ� શક�, અને � બેસીને
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નમાઝ અદા કરતો હોય, તે �ુતા �ુતા નમાઝ પડનાર
ઈમામ સાથે નહ� જોડાઈ શક� .

મસઅલો ૧૪૬પ : � શખ્ બેસીને નમાઝ પડ�
રહ્ હોય, એ બેસીને નમાઝ અદા કરનાર ઈમામ સાથે
જમાઅત પડ� શક� છે . પણ � � ૂતા � ૂતા નમાઝ અદા
કરતો હોય, તેના માટ� બેસી ક� � ૂઈને નમાઝ પડનાર
ઈમામ સાથે જમાઅત પડવામાં ઈશ્કા છે .

મસઅલો ૧૪૬૬ : અગર ઈમામ કોઈ ઉઝરને
કારણે ન�સ �લબાસ સાથે, અથવા તયમ્�ુ કર�ને,
અથવા જબીરા વ� સાથે નમાઝ અદા કરતો હોય તો
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તેની સાથે જમાઅતની નમાઝ થઈ શક� છે .

મસઅલો

૧૪૬૭

:

અગર

ઈમામ

એવી

બીમાર�માં �ુબ્તેલ હોય ક� �ને કારણે એ પેશાબ ક�
પાયખાનાને રોક� ન શકતો હોય, તેની સાથે નમાઝે
જમાઅત પડ� શકાય છે . એવી જ ર�તે અગર �ુસ્તહાઝ
ઓરત ઈમામ તર�ક� જમાઅત પડાવતી હોય, તો તેની
સાથે � ઓરત �ુસ્તહાઝ ન હોય, નમાઝ પડ� શક� છે .

મસઅલો

૧૪૬૮

:

�

શખ્

કોઢ

યા

રક્તિપતન બીમાર�થી પી�ડત હોય, તેના માટ� બેહતર છે
ક� જમાઅતનો ઈમામ ન થાય, અને �ના ઉપર શર�અત
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�ુજબ કોઈ હદ �ર� થઈ હોય તેવા ઈમામ સાથે
એહતીયાતે વા�જબની �એ નમાઝે જમાઅત ન પડવી
જોઈએ.
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નમાઝે જમાઅતના એહકામ
મસઅલો ૧૪૬૯ : જયાર� મા� ૂમ િનય્ય કર�
ત્યાર � ઈમામ સાથે નમાઝ પડ� રહ્ હોય, તેને ન��
કર� , અગરચે તે� ુ ં નામ �ણ�ું જ�ર� નથી. અગર એમ
િનય્ય કર� ક� � ઈમામે જમાઅત મો�ૂદ છે તેની સાથે
પડ� રહ્ છે , તો એની નમાઝ સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૧૪૭૦ : નમાઝે જમાઅતમાં �કરઅત
િસવાય મા�ુમે દર� ક �ઝક્ વીગેર� પોતે પડ�ું જોઈએ. પણ
જો ઈમામની ત્ર યા ચોથી રકાત હોય, અને પોતાની
પહ�લી યા બી� રકાત હોય, તો મા� ૂમ અલહમ્ અને
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બીજો � ૂરો પડશે.

મસઅલો ૧૪૭૧ : ઈમામની નમાઝે �ુબ્,
મગ�રબ અને ઈશામાં અગર મા� ૂમ

�કરઅત સાંભળ�

શકતો હોય, અગરચે એ બ�ુ સ્પષ્ટપ ન હોય, તો પણ
શાંતીથી સાંભળ�ું જોઈએ, અને �કરઅત ન પડવી જોઈએ,
અને જો ઈમામની �કરઅત ન સંભળાતી હોય, તો �ુસ્તહ
છે ક� પોતે �કરઅત પડ�, પણ તદ્ ઘીમે અવા� પડ�.
અલબત, જો � ૂલથી અવાજ �ચો થઈ �ય તો વાંઘો
નથી.

મસઅલો ૧૪૭ર : અગર મા� ૂમ

ઈમામની
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�કરઅતમાં ફકત અ�ુક ભાગ સાંભળ� શકતો હોય, તો
�ટલો ભાગ સંભળાતો ન હોય એટલો ભાગ પોતે પડ� શક�
છે .

મસઅલો ૧૪૭૩ : અગર કોઈ શખ્ � ૂલથી
�કરઅત પડ�, અથવા એમ ઘાર�ને ક� � અવાજ એ
સાંભળ� રહ્ છે , એ ઈમામનો નથી, �કરઅત પડ� નાખે,
અને પછ�થી ખબર પડ� ક� એ ઈમામનો જ અવાજ હતો,
તો એની નમાઝ સહ�હ છે .

મસઅલો ૧૪૭૪ : અગર કોઈને શક હોય ક�
ઈમામનો અવાજ એને સંભળાય છે ક� નહ�, અથવા
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અવાજ સંભળાતો હોય, પણ એને �ણ ન હોય ક� એ
અવાજ ઈમામનો છે યા બી� કોઈનો, તો એવી હાલતમાં
પોતે �કરઅત પડ� શક� છે .

મસઅલો ૧૪૭પ : નમાઝે ઝોહર અને અસરની
પહ�લી અને બી� રકાતમાં એહતીયાત છે ક� મા� ૂમ
�કરઅત ન પડ�, અને �ુસ્તહ છે ક� એની જગ્યા �ઝક્
કર� .

મસઅલો ૧૪૭૬ : મા� ૂમે ઈમામથી પહ�લા
તકબીર�ુલ એહરામ ન કહ�� ું જોઈએ. બલ્ક એહતીયાતે
વા�જબ છે ક� જયાં �ુઘી ઈમામની તકબીર � ૂર� ન થાય
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ત્યાં �ુધ પોતે તકબીર ન કહ�.

મસઅલો ૧૪૭૭ : અગર મા� ૂમ

� ૂલથી

ઈમામની પહ�લા સલામ પડ� લીએ તો એની નમાઝ
સહ�હ છે . અને ફર�થી ઈમામની સાથે સલામ પડવી
લા�ઝમ નથી. બલ્ક જો �ણીજોઈને પણ ઈમામની પહ�લાં
સલામ પડ�, તો ઈશ્કા નથી.
ુ એહરામ િસવાય
મસઅલો ૧૪૭૮ : તકબીર�લ
બાક�ની વસ્�ુ અગર ઈમામથી પહ�લા પડ� તો તેમાં
વાંધો નથી, પણ જો એ ઈમામ સાંભળતો હોય, અથવા
એને ખબર હોય ક� ઈમામ �ાર� ફલાણી વસ્� પડશે, તો
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એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� ઈમામથી પહ�લાં ન પડ�.

મસઅલો ૧૪૭૯ : નમાઝમાં પડાતી વસ્�ુઓન
બાદ કરતા, નમાઝમાં �ટલા કાય� અને અમલ છે , �મક�
��ૂઅ, સજદા વીગેર� , તે માટ� જ�ર� છે ક� મા� ૂમ ઈમામની
સાથે યા થોડ�ક વાર બાદ ��મ આપે. અગર કોઈ
મા� ૂમ �ણી�ુ�ને ઈમામથી પહ�લાં અથવા ઘણી ઢ�લ
બાદ બ�વી લાવે, તો તેની જમાઅત બાિતલ ગણાશે.
પણ જો �રાદાના �ુકમો �ુજબ નમાઝ �ર� રાખે, તો
તેની નમાઝ સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૧૪૮૦ : અગર કોઈ શખ્ � ૂલ થી
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ઈમામથી પહ�લાં ��ૂઅ માંથી મા�ું �ચક� લીએ, તો અગર
ઈમામ હ� ��ૂઅ માં હોય, તો એના માટ� એહતીયાત છે ક�
પાછો ��ૂઅ માં �ય, અને ઈમામની સાથે મા�ું �ચક� ,
આવા સંજોગમાં જો ક� ��ુનમાં વઘારો થશે, પણ એથ�
નમાઝ બાિતલ નહ� થાય, પણ જો એ ��ૂઅ માં જવા માટ�
�ુક�, અને ઈમામ સાથે જોડાઈ શક� એથી પહ�લાં ઈમામ
��ૂઅથી

ઉભો

થઈ

�ય,

તો

મા�ુમની

નમાઝ

એહતીયાતની �એ બાિતલ છે .

મસઅલો ૧૪૮૧ : અગર કોઈ શખ્ � ૂલથી
મા�ું ઉપાડ�, અને �ુએ ક� ઈમામ હ� સજદામાં છે , તો
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એહતીયાતની �એ એ પાછો સજદામાં જશે. અને બંને
સજદામાં એ�ું બને. તો અગરચે બે સજદા સાથે મળ�ને
�કન છે , પણ એની નમાઝ બાિતલ નહ� થાય.

મસઅલો ૧૪૮ર : � શખ્સ ઈમામથી પહ�લાં
� ૂલથી મા�ું ઉપાડ� લી�ુ હોય, અને ફર� સજદો કર� ત્યાર
એને જણાય ક� ઈમામે મા�ું ઉપાડ� લી�ુ છે , તો એની
નમાઝ સહ�હ છે . પણ જો એ ર�તે બંને સજદામાં બને, તો
એહતીયાતની �એ એની નમાઝ બાિતલ છે .

મસઅલો ૧૪૮૩ : અગર કોઈ શખ્ � ૂલથી
સજદા યા ��ૂઅ માંથી ઈમામથી પહ�લાં મા�ું ઉચક� લીએ,
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અને પછ� એમ ઘાર�ને ક� ફર� ઈમામ સાથે નહ� જોડાઈ
શક� એ ��ૂઅ

યા સજદામાં પાછો ન �ય, તો એની

જમાઅત અને નમાઝ સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૧૪૮૪ : અગર કોઈ શખ્ ઈમામથી
પહ�લા સજદામાંથી મા�ું ઉપાડ� લીએ, અને �ુએ ક�
ઈમામ હ� સજદામાં છે , એ એમ ઘાર�ને ક� ઈમામનો
પહ�લો સજદો છે , ઈમામ સાથે જોડાવવા માટ� સજદામાં
�ય, પણ ત્યાર એને �ણ થાય ક� એ ઈમામનો બીજો
સજદો હતો, તો પોતાના માટ� પણ એ બીજો સજદો
ગણશે.
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જો એમ ઘાર�ને ક� ઈમામનો બીજો સજદો છે ,
સજદામાં પાછો �ય, અને ત્યાર ખબર પડ� ક� એ તો
ઈમામનો પહ�લો સજદો હતો, તો ઈમામ સાથે સજદો અદા
કરવાની િનય્યત

સજદો

�ર� રાખે, અને ફર�વાર

ઈમામની સાથે બીજો સજદો પણ અદા કર� .
ઉપરોકત બંને સંજોગમાં બેહતર છે ક� નમાઝે
જમાઅત � ૂર� કયાર્બાદ નવેસરથી પડ�

મસઅલો ૧૪૮પ : અગર કોઈ શખ્ � ૂલથી
ઈમામથી પહ�લા ��ૂઅ માં દાખલ થાય, અને એને જણાય
ક� જો પાછો ઉભો થઈને ઈમામ સાથે જોડાશે તો
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�કરઅતનો થોડો ભાગ મળશે, અને મા�ું �ચક�ને ફર�
ઈમામની સાથે ��ૂઅમાં �ય, તો નમાઝ સહ�હ ગણાશે,
અને એ સંજોગમાં જો �ણી�ુ�ને પાછો ઉભો ન થાય, તો
તેની નમાઝ બાિતલ છે .

મસઅલો ૧૪૮૬ : અગર કોઈ શખ્ � ૂલથી
ઈમામથી પહ�લાં ��ૂઅ માં �ય, અને અને જણાય ક� જો
પાછો ઉભો થશે તો પણ ઈમામની �કરઅત �ુઘી નહ�
પહ�ચે, તે છતાં ઈમામની સાથે રહ�વાની િનય્યત એ પાછો
ઉભો થઈને ઈમામ સાથે ��ૂઅમાં �ય તો એની જમાઅત
અને નમાઝ સહ�હ રહ�શે અને એ �ણી�ુ�ને પાછો ઊભો
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ન થાય, તો નમાઝ સહ�હ છે , પણ એ �રાદા થઈ જશે.

મસઅલો ૧૪૮૭ : � શખ્ ઈમામથી પહ�લાં
� ૂલથી સજદામાં �ય, અને ઈમામની સાથે રહ�વાની
િનય્યત મા�ું �ચક� ફર� વાર ઈમામની સાથે સજદો કર�
તેની જમાઅત અને નમાઝ સહ�હ છે . અને જો �ણી
�ુ�ને પાછો ન બેસે, તો નમાઝ સહ�હ છે , પણ �રાદા
ગણાશે.

મસઅલો ૧૪૮૮ : અગર ઈમામ � ૂલથી �
રકાતમાં �ુ� ૂત નથી, �ુ� ૂત પડ� નાખે, અથવા � રકાતમાં
તશહ�ુદ નથી, તશહ�ુદ શ� કર� લીએ, તો મા� ૂમ �ુ� ૂત
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ક� તશહ�ુદ ન પડ�. પણ ઈમામથી પહ�લા એ ��ૂઅમાં નહ�
જઈ શક� , યા એનાથી પહ�લાં ઊભો નહ� થઈ શક�. બલ્ક એ
ઈન્તેઝા કરશે ક� �ુ� ૂત અથવા તશહ�ુદથી ફાર�ગ થાય
ત્યાર બાક� રહ�લી નમાઝ તેની સાથે અદા કર� .
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જમાઅતમાં પેશ ઈમામ અને મા� ૂમની ફરજો
મસઅલો ૧૪૮૯ : અગર મા� ૂમમાં એક જ
�ુ�ષ હોય તો �ુસ્તહ છે ક� ઈમામની જમણી બા�ુએ
ઊભો રહ� અને જો મા� ૂમ એક જ �ી હોય, તો તેના માટ�
પણ �ુસ્તહ છે ક� જમણી બા�ુએ ઊભી રહ�, પણ
ઈમામથી સ્હ� પાછળ રહ�, એવી ર�તે ક� કમમાં કમ
સજદાની હાલતમાં એની સજદાની જગ્ય ઈમામના
ગોઠણની હારમાં હોય.
અગર મા�ુમમાં એક �ુ�ષ અને એક �ી હોય,
અથવા એક �ુ�ષ અને ઘણી �ીઓ હોય, તો �ુસ્તહ છે
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ક� �ુ�ુષ ઈમામની જમણી તરફ ઊભો રહ�, અને એક યા
એથી વ�ુ �ીઓ ઈમામની પાછળ ઊભી રહ�, અને જો
ઘણા �ુ�ુષ હોય, અને સાથે એક યા વ�ુ �ીઓ હોય, તો
�ુસ્તહ છે ક� �ુ�ુષો ઈમામની પાછળ ઊભા રહ�, અને
�ીઓ �ુ�ુષોની પાછળ ઊભી રહ�.

મસઅલો ૧૪૯૦ : અગર ઈમામ અને મા� ૂમ
બંને �ીઓ હોય, તો એહતીયાતે વા�જબ છે ક� બંને એક જ
હરોળમાં ઊભી રહ�, ઈમામ બી� �ીઓની આગળ ન
ઊભી રહ�.

મસઅલો ૧૪૯૧ : �ુસ્તહ છે ક� ઈમામ સફની
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વચ્ચોવ ઊભો રહ�, અને પરહ�ઝગાર અને ઈલ્ વાળા
પહ�લી સફમાં હોય.

મસઅલો ૧૪૯ર : �ુસ્તહ છે ક� નમાઝે
જમાઅતની સફો વ્યવ�સ્ હોય, અને એક સફમાં ઉભા
રહ�નારાઓ વચ્ચ કોઈ ફાસલો ન હોવો જોઈએ, એવી ર�તે
ક� એક બી�ના ખંભા મળે લાં હોય.

મસઅલો

૧૪૯૩

:

�ુસ્તહ

છે

ક�

‘કદ

કામતીસ્સલા’ પડયા બાદ મા� ૂમ ઊભા થાય.

મસઅલો ૧૪૯૪ : �ુસ્તહ છે ક� ઈમામ
મા�ુમમાં � લોકો બી� કરતા કમજોર યા વયો� ૃધ્ હોય
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તેનો ખ્યા રાખે, અને �ુ� ૂત, ��ૂઅ અને સજદાને ન
લંબાવે. િસવાય ક� તેની સાથે નમાઝ પડનારાઓની એ
�ુજબ ઇચ્છ હોય.

મસઅલો ૧૪૯પ : ઈમામ માટ� �ુસ્તહ છે ક�
�કરઅત અને �ઝક અવાજથી પડાય છે , તેને એવા સાદ�
પડ� ક� બી� સાંભળ� શક� , પણ હદ ઉપરાંત અવાજ �ચો
ન હોવો જોઈએ.

મસઅલો ૧૪૯૬ : અગર ઈમામને ��ૂઅ ની
હાલતમાં ખબર પડ� ક� નવો આવેલો શખ્ જમાઅતમાં
આવવા માગે છે , તો �ુસ્તહ છે ક� ��ૂઅ માં �ટલી વાર
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લાગતી હોય, તેની કરતાં બમણી વાર લગાડ�, અને ઊભો
થઈ �ય, અને એ પછ� નવા આવેલાઓ માટ� ઇન્તેઝા
ન કર� .
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નમાઝે જમાઅતમાં મક�હ વાતો
મસઅલો ૧૪૯૭ : અગર નમાઝે જમાઅતની
સફોમાં ખાલી જગ્ય પડ� હોય, તો તે � ૂક�ને જમાઅતમાં
એકલા ઊ�ુ રહ�� ું મક�હ છે .

મસઅલો ૧૪૯૮ : મક�હ છે ક� મા� ૂમ નમાઝનો
�ઝક એવી ર�તે પડ� ક� ઈમામને સંભળાય.

મસઅલો ૧૪૯૯ : � �ુસાફર કસર નમાઝ
પડતો હોય, તેના માટ� કસર નમાઝોમાં એવા ઈમામ સાથે
જોડાવ�ું મક�હ છે ક� � �ુસાફર ન હોય, એવી જ ર�તે �
�ુસાફર ન હોય, તેના માટ� �ુસાફર ઈમામની કસર
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નમાઝોમાં જોડાવ�ું મક�હ છે .
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નમાઝે આયાત
મસઅલો ૧પ૦૦ : નમાઝે આયાત નીચે �ુજબ
ત્ કારણોસર વા�જબ થાય છે , એ નમાઝની ર�ત હવે
પછ�ના મસાઈલમાં સમ�વવામાં આવશે.
(૧) � ૂયર ગ્ર, (ર) ચંદ ગ્ર, અગરચે ચંદ્ર
થોડાક ભાગને લાગે� ું હોય, અને લોકો ભયભીત ન થયા
હોય, (૩) ઘરતીકંપ થાય તો એહતીયાતે વા�જબની �એ
નમાઝે આયાત વા�જબ છે , અગરચે લોકો ભયભીત ન
થાય.
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પરં � ુ
વાવાઝોડાં,

મેઘગ�ના

અથવા

યા

આસમાન

વીજળ�ના
ઉપર

દ� ખાતી

કડાકા,
અ�ુક

બીહામણી િનશાનીઓને કારણે અગર લોકોમાં ખોફ ફ�લાય,
તો એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� નમાઝે આયાત � ૂક� ન દ� .
એવી ર�તે જમીન ઉપર એવી િનશાનીઓ ઉપ�સ્થ થાય,
સ�ુદ યા નદ��ુ ં પાણી જમીનમાં સમાઈ �ય, યા પહાડ
�ુટ�ને પડવા માંડ�, તો એવા �બહામણા સંજોગમાં પણ
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� નમાઝે આયાત � ૂક� ન દ� .

મસઅલો ૧પ૦૧ : � ઘટનાઓને પ�રણામે
નમાઝે આયાત વા�જબ છે , તે ઘટનાઓમાં જો એકથી વ�ુ
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ઘટના સ�ર્, �મક� � ૂયર ગ્ર થાય, અને ઘરતીકંપ પણ
થાય, તો દર� ક ઘટના માટ� �ુદ� નમાઝે આયાત પડવી
જોઈએ.

મસઅલો ૧પ૦ર : અગર કોઈ શખ્ ઉપર
અનેક નમાઝે આયાતની કઝાઓ વા�જબ હોય, ચાહ� એ
એક કારણસર વા�જબ

થઈ હોય, યા એકથી વઘાર�

કારણસર થઈ હોય, �મક� , ત્રણવ �ુય્ગ્રહ
ર
નમાઝે
આયાત ન પડ� હોય, અથવા �ુયર ગ્ર ચંદ ગ્ર અને
ઘરતીકંપની નમાઝે આયાત કઝા હોય, તો જયાર� કઝા
આપે ત્યાર �ા કારણસર નમાઝે આયાતની કઝા આપી
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રહ્ છે તે િનય્યતમાં ન� કર�ું લા�ઝમ નથી.

મસઅલો ૧પ૦૩ : � ઘટનાને કારણે નમાઝો
વા�જબ થાય છે , તે ઘટના � જગ્યા અમલમાં આવી
હોય તે જ જગ્યાન રહ�વાસીઓ ઉપર નમાઝે આયાત
વા�જબ થશે. બી� જગ્યાન લોકો ઉપર વા�જબ નહ�
થાય.

મસઅલો ૧પ૦૪ : જયાર� � ૂયર યા ચંદ્ર ગ્ર
લાગે ત્યાર જ નમાઝે આયાતનો સમય શ� થાય છે , અને
ફર� અસલી હાલતમાં આવી �ય ત્યા �ુઘી એનો સમય
બાક� રહ� છે . જો ક� બેહતર છે ક� ગ્રહણમાં �ટવા�ુ ં શ�
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થાય ત્યા �ુઘી નમાઝે આયાત અદા કરવામાં ઢ�લ ન
કરવામાં આવે, અલબ�, જયાર� � ૂયર ક� ચંદ ગ્રહણમાં
�ટ� �ય ત્યાર નમાઝે આયાત ખતમ થતી હોય તો કોઈ
વાંઘો નથી.

મસઅલો ૧પ૦પ : અગર કોઈ શખ્ નમાઝે
આયાત પડવામાં એટલી ઢ�લ કર� ક�

�ુયર યા ચંદ

ગ્રહણમાં �ટવા લાગે, તો એ અદાની િનય્ય કર� શક�
છે , પણ જો � ૂર� � ૂર� નમાઝે આયાત ગ્રહણમાં �ટ� ગયા
બાદ પડ�, તો કઝાની િનય્ય કરવી જોઈએ.

મસઅલો ૧પ૦૬ : અગર ગ્રહણ �ુદ્ એટલી
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જ હોય ક� ઈન્સા નમાઝે આયાતની એક રકાત યા એથી
કમ પડ� શક�, તો � નમાઝ પડશે એ અદાની િનય્યતથ
પડશે. એવી જ ર�તે જો ગ્રહણ �ુદ્ લાંબી હોય, પણ
ઈન્સા તરત નમાઝ ન પડ� અને ગ્રહણ �ુદ્દતમ એક
યા એથી કમ રકાત પડવાનો સમય બાક� રહ� તો પણ
અદાની િનય્ય પડશે.

મસઅલો ૧પ૦૭ : જયાર� ઘરતીકંપ, મેઘગ�ના
ક� વીજળ�ના કડાકા વગેર� થાય, અને એ ઘટના � ૂરતા
સમય �ુઘી રહ�, તો તરત જ નમાઝે આયાત પડવી
લા�ઝમ નથી. પણ એ િસવાયના સંજોગમાં તરત જ
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નમાઝે આયાત પડવી જોઈએ, �થી એમ ન જણાય ક�
નમાઝ મોડ�થી પડ� છે . અને જો એટલી ઢ�લ કર� , તો
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� ત્યા બાદ નમાઝે આયાતને
અદા ક� કઝાની િનય્ય કયાર્વગર પડ�.

મસઅલો ૧પ૦૮ : અગર કોઈને � ૂયર યા ચંદ
ગ્રહણ �ણ ન હોય, અને ગ્ર ખતમ થયા બાદ તેને
ખબર પડ� ક� � ૂ�ં ગ્ર લાગ્�ુ હ�,ું તો તેની કઝા આપવી
જ�ર� છે ; પણ જો � ૂ�ં ગ્ર લાગ્�ુ ન હોય, તો કઝા
વા�જબ નથી.

મસઅલો ૧પ૦૯ : અગર અ�ુક લોકો ખબર
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આપે ક� ગ્ર લાગ્�ુ છે , પણ ઈન્સાનન �ગત ર�તે
એમના કહ�વા ઉપર ઈ�ત્મના ન હોવાથી એ નમાઝે
આયાત ન પડ�, અને બાદમાં ખબર પડ� ક� વાત સાચી
હતી, તો જો સં� ૂણર ગ્ર લાગે� ું હોય તો નમાઝે આયાત
પડશે, અને જો સં� ૂણર ગ્ર ન હોય, તો તેના ઉપર
નમાઝે આયાત પડવી વા�જબ નથી. એવી જ ર�તે જો એ
શખ્સ ગવાહ� આપે, પણ એમની અદાલત સંબઘી
ઈ�ત્મના ન હોય, અને બાદમાં ખબર પડ� ક� તેઓ
આ�દલ હતા, તો એ જ �ુકમ લા�ુ પડશે.

મસઅલો

૧પ૧૦:

અગર

ખગોળિવઘાના
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િનષ્ણાંત કહ� ક� ગ્ર છે , અને ઈન્સાનન તેમના ઉપર
િવ�ાસ હોય, તો ગ્ર સમયે નમાઝે આયાત પડવી
જોઈએ, એવી જ ર�તે જો કોઈ િનષ્ણાં આગાહ� આપે ક�
ફલાણા સમયે � ૂયર યા ચંદ ગ્ર થશે, અને ફલાણા
સમય �ુઘી એ ગ્ર રહ�શ,ે તો ઈ�ત્મના હોય તો એમના
કહ�વા �ુજબ અમલ કર� નમાઝે આયાત પડશે.

મસઅલો ૧પ૧૧ : અગર કોઈને ખાત્ થાય ક�
� નમાઝે આયાત પડ� હતી તે બાિતલ હતી, તો ફર�થી
પડવી જોઈએ, અને જો સમય વીતી ગયો હોય, તો તેની
કઝા આપે.
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મસઅલો ૧પ૧ર : જો પંજગાના નમાઝના
સમયે નમાઝે આયાત પણ ઈન્સા ઉપર વા�જબ થાય,
અને બંને નમાઝો માટ� � ૂરતો સમય હોય, તો બેમાંથી �
ચાહ� એ પહ�લા પડ� શક� છે . પણ જો એ બેમાંથી એકનો
સમય તંગ હોય, તો પહ�લા એ નમાઝ પડશે ક� �નો
સમય તંગ છે . અને જો બંને નમાઝનો સમય તંગ હોય,
તો પહ�લા પંજગાના નમાઝે વા�જબને અદા કરવી જોઈએ.

મસઅલો ૧પ૧૩ : રોજની વા�જબ નમાઝ અદા
કરતી વખતે કોઈ�ુ ં ધ્યા ખ�ચાય ક� નમાઝે આયાતનો
સમય તંગ છે , તો અગર રોજની વા�જબ નમાઝ પણ કઝા
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થવાની હોય, તો પહ�લા એ રોજની નમાઝ � ૂર� કરશે અને
ત્યા બાદ નમાઝે આયાત પડશે. પણ જો એ રોજની
નમાઝ માટ� સમય � ૂરતો હોય, તો એને તોડ�ને પ્ર
નમાઝે આયાત પડશે.

મસઅલો ૧પ૧૪ : અગર નમાઝે આયાત
પડતી વખતે કોઈ�ુ ં ધ્યા ખ�ચાય ક� રોજની વા�જબ
નમાઝ કઝા થઈ જવાની છે , તો એ નમાઝે આયાત તકર
કર�ને નમાઝે પંજગાના પડશે અને એ નમાઝ � ૂર� કર�,
નમાઝ તોડનાર કોઈ પણ કામ કયાર્ પહ�લા જયાંથી
નમાઝે આયાત � ૂક� હતી, ત્યાંથ જ શ� કર� બાક� રહ�લી
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નમાઝે આયાતને � ૂર� કરશે.

મસઅલો ૧પ૧પ : જયાર� �ી હયઝ ક�
િનફાસમાં હોય, તે �દવસોમાં જો �ુયર ક� ચંદ ગ્ર થાય,
અથવા ઘરતીકંપ થાય તો તેના ઉપર નમાઝે આયાત
વા�જબ નથી, તેમજ તેની કઝા પણ નથી.
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નમાઝે આયાત પઢવાની ર�ત
મસઅલો ૧પ૧૬ : નમાઝે આયાતમાં બે રકાતો
પડવાની હોય છે , અને દર� ક રકાતમાં પાંચ ��ૂઅ છે .
િનય્ય અને તકબીર કહ્ બાદ ઈન્સા � ૂરએ અલહમ્
અને બીજો

� ૂરો પડ� ��ૂઅ માં �ય, અને જયાર�

��ૂઅમાંથી ઊભો થાય, ત્યાર ફર� અલહમ્ અને � ૂરો પડ�
બી� વાર ��ૂઅ માં �ય, એવી ર�તે પાંચ ��ૂઅ બ�વી
લાવ્ય બાદ બે સજદા અદા કરશે. બી� રકાતમાં પણ
પહ�લી રકાતની �મ અમલ કર�ને બે સજદા બાદ
તશહ�ુદ અને સલામ પડ� નમાઝ � ૂર� કરશે.
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મસઅલો ૧પ૧૭ : નમાઝે આયાતમાં િનય્ય,
તકબીર બાદ � ૂરએ અલહમ્ પડ�ને બી� � ૂરાની
આયતોને પાંચ ભાગમાં તકસીમ (વહ�ચણી) કર�ને પડવી
હોય તો એ પણ �ુમ્ક� છે ; અને ��ૂ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 ત્યાર ફર�થી અલહમ્ ન પડ� પણ
બી� � ૂરાની આયતોને બીજો ભાગ પડ� પાછો ��ૂઅ કર� .
એવી ર�તે પાંચમાં ��ૂઅ
િતલાવત � ૂર� થઈ �ય.

પહ�લા એ

બી� �ુરાની
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દાખલા તર�ક� જો � ૂરએ ફલક પડવો હોય તો
પહ�લા

�બસ્મીલ્લાહ રહમાનીર રહ�મ, �ુ લ
અઉઝો બીરબ્બી ફલક
પઢ�ને ��ૂઅમાં �ય, પાછો ઊભો થાય ત્યાર

મીન શર� મા ખલક
પઢ�. ફર� ��ૂઅમાં જઈને ઊભો થાય ત્યાર

વ મીન શર� ગાસે�કન એઝા વકબ
પઢ�ને ફર� ��ૂઅમાં �ય, ફર� ઊભા થઈને
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વ મીન શર�નર નફ્ફાસાત �ફલ ઓકદ
પઢ� અને ��ૂઅમાં �ય, પાછો ઊભો થાય ત્યાર

વ િમન શર� હાસે�દન એઝા હસદ
પઢ�, અને પાંચમી ��ૂઅ માં �ય, તે બાદ
��ૂઅમાંથી મા�ું �ચક�ને ઊભો થાય, અને પછ� બે
સજદાઓ અદા કર� . બી� રકાતમાં પણ પહ�લી રકાતની
�મ અમલ કર�ને બે સજદા બાદ તશહ�ુદ અને સલામ
પડ� નમાઝ � ૂર� કર� .
અગર કોઈ શખ્ પાંચ ભાગો કરતા � ૂરાની
ઓછ� તકસીમ કરવા માગે તો એ પણ �ઈઝ છે . પણ
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જયાર� બીજો � ૂરો � ૂરો થાય, ત્યાર ��ૂઅ પહ�લા � ૂરએ
અલહમ્ પડવો લા�ઝમ થશે.

મસઅલો ૧પ૧૮ : અગર કોઈ શખ્ નમાઝે
આયાતની એક રકાતમાં પાંચ વાર �ુરએ અલહમ્ અને
બીજો � ૂરો પડ�, અને બી� રકાતમાં એક � ૂરએ અલહમ્
પડ� બી� � ૂરાને પાંચ ભાગોમાં તકસીમ કર�ને પડ�, તો
વાંઘો નથી.
મસઅલો ૧પ૧૯ : નમાઝે પંજગાનામાં � અમલ
વા�જબ ક� �ુસ્તહ છે , તે સવ� અમલ નમાઝે આયાતમાં
પણ વા�જબ

ક� �ુસ્તહ છે , પણ જો નમાઝે આયાત
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જમાઅત

સાથે

પડાવવાની

હોય

તો

અઝાન

અને

ઈકામહની જગ્યા ‘ર�અન’ (સારા અમલની ઉમ્મીદથ)
ત્ વાર અસ્સલા કહ�વામાં આવે, અને જો જમાઅત
સાથે પડાવવાની ન હોય તો તે માટ� અઝાન, એકામહ
નથી.

મસઅલો ૧પર૦ : નમાઝે આયાતમાં �ુસ્તહ
છે ક� ��ૂઅ પહ�લા અને બાદ તકબીર કહ�, અને પાંચમાં
તેમજ

દસમા

��ૂઅ

બાદ

તકબીર

કહ્

પહ�લા

‘સમેઅલ્લાહ લેમન હમેદહ’ પડ�.

મસઅલો ૧પર૧ : નમાઝે આયાતમાં �ુસ્તહ
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છે ક� બી�, ચોથા, છઠ્, આઠમા અને દસમા ��ૂઅ પહ�લા
�ુ� ૂત પડવામાં આવે, અને જો માત દસમા ��ૂઅ પહ�લા
�ુ� ૂત પડ� તો પણ કાફ� છે .

મસઅલો ૧પરર : અગર કોઈ શખ્ નમાઝે
આયાતમાં શક કર� ક� ક�ટલી રકાત થઈ છે , અને કોઈ
�તનો િનણર્ ન કર� શક�, તો તેની નમાઝ બાિતલ છે .

મસઅલો ૧પર૩ : અગર કોઈ શખ્ શક કર� ક�
તે પહ�લી રકાતની છે લ્લ ��ૂઅમાં છે , અથવા

બી�

રકાતની પહ�લી ��ૂઅમાં,અને કોઈ િનણર્ 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� પાંચ, તો જો એ શક સજદામાં ગયા
પહ�લા આવે તો એ ��ૂઅ બ�વી લાવે, અને જો સજદા
માટ� �ક� ગયો હોય તો એ શકની દરકાર ન કર� .

મસઅલો ૧પર૪ : નમાઝે આયાતમાં દર� ક
��ૂઅ એક �કન છે , અને એમાં જો કોઈ શખ્ �ણી�ુ�ને
વઘઘટ કર� તો નમાઝ બાિતલ છે , અને જો � ૂલથી ઘટાડો
કર� તો પણ નમાઝ બાિતલ છે . બલ્ક એહતીયાત છે ક�
� ૂલથી ઉમેરો કર� તો પણ બાિતલ છે .
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ઈ�ુલ ફ�ત અને ઈદ� �ુરબાની નમાઝ
મસઅલો ૧પરપ : ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામ
મો�ૂદગી અને હાજર�માં નમાઝે ઈ�ુલ ફ�ત અને નમાઝે
ઈદ� �ુરબાં બંને નમાઝો વા�જબ છે , અને આ નમાઝો
જમાઅતથી પઢાવવી જોઈએ, પણ આપણા જમાનામાં
જયાર� ક� ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામ ગૈબતમ છે , ત્યાર� 
�ુસ્તહ છે , અને જમાઅત તેમજ �રાદા બંને ર�તે પઢ�
શકાય છે .

મસઅલો ૧પર૬ : બંને નમાઝોનો સમય � ૂયર
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ઉગે ત્યારથ લઈને ઝોહર �ુઘી હોય છે .

મસઅલો ૧પર૭ : ઈ�ુલ અઝહા માટ� �ુસ્તહ
છે ક� � ૂરજ ઉગ્ય બાદ અદા કરવામાં આવે અને ઈ�ુલ
�ફત �ુસ્તહ છે ક� � ૂય�દય બાદ ઈફતાર કર� પછ�
ઝકાતે �ફત અદા કર� અને ત્યા બાદ નમાઝે ઈદ પઢ�.

મસઅલો ૧પર૮ : નમાઝે ઈદ બે રકાત છે ,
પહ�લી રકાતમાં � ૂરએ અલ્હમ અને બીજો � ૂરો પડયા
બાદ બેહતર પાંચ તકબીર છે . દર� ક બે તકબીર દરમ્યા
�ુ� ૂત પડ�ું જોઈએ, તકબીર બાદ એક બી� તકબીર કહ�
અને ��ૂઅ માં �ય, બે સજદા બાદ બી� રકાત માટ� ઉભો
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થાય, �માં �કરઅત બાદ ચાર તકબીર બેહતર છે . દર� ક
બે તકબીર વચ્ચ �ુ� ૂત પડ�, અને ચોથી તકબીર બાદ
એક બી� તકબીર પડ�ને ��ૂઅ માં �ય, ત્યા બાદ બંને
સજદાઓ કર� તશહ�દ
ુ અને સલામ પડ�ને નમાઝ � ૂર�
કર� .

મસઅલો ૧પર૯ : નમાઝે ઈદના �ુ� ૂતમાં કોઈ
પણ �ુઆ ક� �ઝક્ પડ� શકાય છે , પણ બેહતર છે ક� આ
�ુઆ પઢ�:

અલ્લા�ુ અહલલ �કબર� યએ વલ
અઝમતે વ અહલલ �ૂદ� વલ જબ�તે
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વ અહલલ અફવે વર રહમતે વ
અહલત

તક્વ

વલ

મગફ�રતે

અસઅલોક બે હક� હાઝલ યવિમલ
ુ લેમીન ઈદન
લ� જઅલત�ુ �લલ �સ
વલે મોહમ્મ�દ સલ્લલ્લા અલયહ�
વ આલેહ� �ખરન વ મઝીદન અન
તોસલ્લે અલા મોહમ્મ�દ વ આલે
ુ ખેલની ફ�
મોહમ્મ�દ વ અન �દ
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�ુ લ્લ

ખિયરન

અદખલત

ફ�હ�

મોહમ્મદ વ આલ મોહમ્મ�દ વ
ુ ર� જની િમન �ુ લ્લ �ઈ
ુ ન
અન �ખ
અખરજત િમન�ુ મોહમ્મદ વ આલ
માહમ્મ�દ. સલવોતોક અલયહ� વ
અલય�હમ.
અસઅલોક

અલ્લા�ુ
ખયર

મા

ઈ�ી
સઅલક

એબાદોક્સ સાલે�ન
વ અઉઝો બેક
ુ
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િમમ્મ

તઆઝ

િમન� ૂ એબાદોક્સ

સાલે�ન
ુ .
મસઅલો ૧પ૩૦ : ઈમામ અલ�ય્હસ્સલની
ગૈબતમાં જમાનામાં જો જમાઅતની સાથે નમાઝે ઈદ
પડવામાં આવે તો એહતીયાતે લા�ઝમ છે ક� તે બાદ બે
�ુત્બા પડવામાં આવે છે , અને બેહતર છે ક� ઈ�ુલ
�ફત્ર �ુત્બામા ઝકાતે �ફત્ર અહકામ અને ઈ�ુલ
અઝહાના �ુત્બામા �ુરબાનીના

એહકામ નો

ઉલ્લે

કરવામાં આવે.

મસઅલો ૧પ૩૧ : નમાઝે ઈદમાં કોઈ ખાસ
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� ૂરો પડવાનો હો� ું નથી, પણ બેહતર છે ક� પહ�લી
રકાતમાં � ૂરએ વશ્શમ (નંબર ૯૧) અને બી� રકાતમાં
� ૂરએ ગાશીયહ (નંબર ૮૮) પડ�, અથવા પહ�લી રકાતમાં
� ૂરએ સબ્બેહ�સ (નંબર ૮૭) અને બી� રકાતમાં � ૂરએ
વશ્શમ પડ�.

મસઅલો ૧પ૩ર : �ુસ્તહ છે ક� નમાઝે ઈદ
શહ�રની બહાર �ુલ્લ

મેદાનમાં ક� જગલમાં
ં
પડવામાં

આવે. પણ મ�ામાં �ુસ્તહ છે ક� મ�સ્જ�ુલ હરામમાં
પડાય.

મસઅલો ૧પ૩૩ : �ુસ્તહ છે ક� નમાઝે ઈદ
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પડવા માટ� ઉઘાડ� પગે અને િવનમ્ર સાથે જ�ુ,ં નમાઝે
ઈદ પહ�લાં �ુસ્ કર�ુ,ં અને માથા ઉપર સફ�દ પાઘડ�
પહ�રવી.

મસઅલો ૧પ૩૪ : નમાઝે ઈદમાં જમીન ઉપર
સજદો કરવો, તકબીરો પડતી વખતે હાથો �ચા કરવા
�ુસ્તહ છે , અને જો જમાઅત સાથે પડાતી હોય તો
ઈમામ માટ� �ુસ્તહ છે ક� �કરઅત અવાજથી પડ�, એવી
જ ર�તે � �રાદા પડતો હોય તેના માટ� પણ અવાજથી
પડવી �ુસ્તહ છે .

મસઅલો ૧પ૩પ : ઈ�ુલ �ફત્ર રાત્ મગ�રબ,
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ઈશાની નમાઝ બાદ, અને ઈદના �દવસે નમાઝે �ુબ્
તેમજ નમાઝે ઈ�ુલ �ફત બાદ નીચે �ુજબ તકબીર પઢવી
�ુ�ઈત છે :

અલ્લાહ અકબર, અલ્લાહ અકબર,

લાએલાહ

ઈલ્લલ્લા

અલ્લાહ

અકબર,

વલ્લાહ
વ�લલ્લા�હ

અકબર,
હમ્,

અલ્લાહ અકબર, અલા મા હદાના,
મસઅલો ૧પ૩૬ : �ુસ્તહ છે ક� ઈ�ુલ અઝહા
પ્રસં તે �દવસની નમાઝે ઝોહરથી લઈને �ઝલ્હજન
બારમી તાર�ખે નમાઝે �ુબ્ �ુઘી, દસ નમાઝો બાદ,
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ઉપરોકત તકબીરો સાથે નીચે �ુજબ વઘાર� પઢ� :

અલ્લાહ અકબર, અલા મા રઝકના િમન
બહ�મિતલ અનઆમ, વલ્હમ્ �લલ્લાહ અલા
મા અબલાના.
પણ જો એ ઈ�ુલ અઝહાના �દવસે મીનામાં હોય
તો ઈદના �દવસે ઝોહરની નમાઝથી લઈ �ઝલ્હજની
તેરમી તાર�ખની નમાઝે �ુબ્ �ુઘી, પંદર નમાઝો બાદ,
ઉપરોકત તકબીરો સાથે નીચે પડ�.

મસઅલો ૧પ૩૭ : એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક�
ઓરતો નમાઝે ઈદ માટ� ન �ય, પણ ઘરડ� ઓરતો માટ�
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એ એહતીયાત લા�ુ પડતો નથી.

મસઅલો ૧પ૩૮ : નમાઝે ઈદમાં મા� ૂમ બી�
નમાઝોની �મ, �કરઅત િસવાય બાક�ના તમામ �ઝક્
વીગેર� પોતે પડશે.

મસઅલો ૧પ૩૯ : અગર મા� ૂમ

ઈદની

નમાઝમાં એવા વખતે જોડાય ક� ઈમામ અ�ુક તકબીરો
કહ� � ૂકયો હોય, તો જયાર� ઈમામ ��ૂઅમાં �ય, ત્યાર �
તકબીરો અને �ુ� ૂત રહ� ગઈ હોય, અને ઈમામ સાથે ન
પડ� હોય, તે પોતે પડ� લીએ, અને દર� ક �ુ� ૂત માં ફકત
એક વાર અલ્હમદો�લલ્લ અથવા �ુબ્હાનલ્લ કહ� તો
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કાફ� છે .

મસઅલો ૧પ૪૦ : અગર મા� ૂમ નમાઝે ઈદમાં
એવા સમયે પહ�ચે ક� ઈમામ ��ૂઅમાં હોય, તો એ િનય્ય
ુ એહરામ કહ�ને ��ૂઅમાં જોડાઈ શકશે.
અને તકબીર�લ

મસઅલો ૧પ૪૧ : અગર કોઈ શખ્ નમાઝે
ઈદમાં એક સજદો � ૂલી �ય, તો લા�ઝમ છે ક� નમાઝ
બાદ એ સજદાની કઝા આપે. એવી જ ર�તે � �
સંજોગમાં રોજની વા�જબ

નમાઝમાં બે સજદ-એ-સહવ

લા�ઝમ છે , નમાઝે ઈદમાં જો એ સંજોગ ઉપ�સ્થ થાય
તો બે સજદ-એ-સહવ કરવા જ�ર� છે .
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મહ�નતા�ું આપીને નમાઝ પઢાવવી
મસઅલો ૧પ૪ર : ઈન્સા પોતાની હયાતીમાં
� નમાઝો યા બી� ઈબાદતો બ�વી ન લાવ્ય હોય, તો
પોતાની મર� જવા પછ� તે અદા કરવા માટ� કોઈને
ઉજરત આપીને રોક� શક� છે , એટલે ક� એ શખ્સન
મહ�નતા�ું અપાવી રહ� ગયેલી ઈબાદત માટ� ઈન્તેઝા
કર� શક� છે , અને અગર કોઈ શખ્ મહ�નતા�ું લીઘા િવના
ઈબાદતો ��મ આપવા માગે, તો પણ સહ�હ છે .

મસઅલો ૧પ૪૩ : ઈન્સા અ�ુક �ુસ્તહ
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ઈબાદતો �મક� �ુ�ીત હજ, ઉમરા, માઅ�ુમીન અ.સ. ની
ઝીયારતો માટ� �વતા લોકો વતી ઉજરત લઈ શક� છે ,
અને તેમના વતી એ �ુસ્તહ ઈબાદતો બ�વી શક� છે .
તે ઉપરાંત એવા �ુ�દતી કામો પણ ��મ આપી શક� છે ,
�નો સવાબ �ુજર� ગયેલા અથવા �વતાઓને હદ�યો
કર� .

મસઅલો ૧પ૪૪ : � શખ્ કોઈ �ુજર� ગયેલા
વતી કઝા નમાઝ પડવાની ઉજરત લીએ, તેના માટ�
જ�ર� છે ક� યા તો પોતે �ુજતહ�દ હોય, અથવા તકલીદ
પ્રમા

સહ�હ

ર�તે નમાઝ

��મ

આપે,

અથવા
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એહતીયાતના સવ� સંજોગોથી વાક�ફ હોય, તો એ �ુજબ
અમલ કર� .

મસઅલો ૧પ૪પ : ઉજરત લેનાર જયાર�
િનય્ય કર� ત્યાર � મય્ય માટ� ઈબાદત બ�વી
લાવતો હોય તેને �ુઅય્યન(ન��) કર� લીએ, અગરચે
તે મય્યત�ુ નામ �ણ�ું જ�ર� નથી. એટલે જો એમ જ
િનય્ય કર� ક� � મય્ય વતી મ� ઉજરત લીઘી છે , તેની
નમાઝ વીગેર� પ�ુ �ં, તો એ કાફ� ગણાશે.

મસઅલો ૧પ૪૬ : િનય્ય કરતી વેળા ઉજરત
લેનાર� એ વસ્� ખ્યાલમા રાખવો જોઈએ ક� એ મય્યતન
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ઝીમ્મ ઉતાર� રહ્ છે . અગર એ અમલ બ�વી લાવી
અને માત કહ� ક� ફલાણી મય્યતન તેનો સવાબ પહ�ચે, તો
એ કાફ� નહ� ગણાશે.

મસઅલો ૧પ૪૭ : હંમશ
ે ા ઉજરત એવા શખ્સન
આપવી જોઈએ, ક� �ના ઉપર િવ�ાસ હોય ક� એ અમલ
બ�વી લાવશે.

મસઅલો ૧પ૪૮ : અગર કોઈ એવા શખ્સન
ઉજરત આપે ક� � મય્ય વતી અમલ ન બ�વી લાવે,
અથવા ખબર પડ� ક� � અમલ બ�વી લાવ્ય તે બાિતલ
હતો, તો નવેસરથી ઉજરત દઈને વ્યવસ્ કરવી પડશે.
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મસઅલો ૧પ૪૯ : અગર શક થાય ક� ઉજરત
લેનાર� અમલ

��મ આપ્ય છે ક� નહ�, અગરચે એ

કહ�તો હોય ક� આપી � ૂકયો છે , પણ એના કહ�વા ઉપર
િવ�ાસ ન બેસે, તો નવેસરથી ઉજરત આપીને વ્યવસ્
કરવી જોઈએ, પણ એ જો એ શક થાય ક� ઉજરત લેનાર
અમલ ��મ આપ્ય એ સહ�હ હતો ક� નહ�, તો એને
સહ�હ ગણે.

મસઅલો ૧પપ૦ : � શખ્સન ઉઝર હોય, �મક�
તયમ્�ુમથ યા બેસીને નમાઝ પડતો હોય, તેને કોઈ પણ
સંજોગોમાં, એહતીયાતની �એ મય્ય વતી ઈબાદતોની
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અદાયગી માટ� ઉજરત નહ� આપી શકાય. અગરચે �ુદ
મય્યતન નમાઝો એવી જ ર�તે કઝા થઈ હોય.

મસઅલો ૧પપ૧ : �ુ�ષ �ુજર� ગએલી �ી
વતી, અને �ી �ુજર� ગયેલા �ુ�ષ વતી ઉજરત લઈ શક�
છે , અને અવાજથી ક� ઘીમેથી નમાઝ અદા કરવાનો
કરવાનો પ્ ઉપ�સ્થ થાય, તો ઉઝરત લેનાર પોતાની
ફરજ �ુજબ અમલ કરશે.

મસઅલો ૧પપર : મય્યતન કઝા નમાઝો અદા
કરવા માટ� તરતીબ�ુ ં �ળવ�ું જ�ર� નથી, િસવાય એવી
નમાઝો ક� �ની અદાયગી વેળા તરતીબ જ�ર� છે , �મક�
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એક જ �દવસની નમાઝે ઝોહર, અસર, અથવા મગ�રબ
અને ઈશાની કઝા હોય, આ િવષે �ુલાસો અગાઉ આપી
� ૂ�ા છ�એ.

મસઅલો ૧પપ૩ : અગર ઉજરત લેનાર સાથે
એવી શરત થઈ હોય ક� એક ખાસ ર�તે અમલ ��મ
અપાય, તો ઉજરત લેનાર ઉપર એ શરત �ુજબ વત�ું
જ�ર� છે . પણજો કોઈ એવી શરત ન થઈ હોય, તો
ઉજરત લેનાર પોતાની ફરજ �ુજબ અમલ કરશે. જો ક�
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� પોતાના અને મય્યતન
અમલમાં � એહતીયાતથી વ�ુ ન�ક હોય, તે �ુજબ કર� .

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1395

દાખલા

તર�ક�

અગર

મય્યતન

�હસાબે

ત્

વાર

તસ્બીહાત અરબા પડવાની હોય, અને પોતાના �હસાબે
એક જ વાર કાફ� હોય, તો ત્ વાર પડ�.

મસઅલો ૧પપ૪ : અગર ઉજરત લેનાર સાથે
નમાઝના �ુસ્તહ ભાગોના પ્રમ િવષ કોઈ પણ શરત
ન � ૂકવામાં આવી હોય, તો સામાન્ ર�તે �ટલા �ુસ્તહ
ભાગો નમાઝમાં અદા કરવામાં આવે છે , તેટલા બ�વી
લાવે.

મસઅલો ૧પપપ : અગર કોઈ શખ્ મય્યતન
કઝા નમાઝ માટ� અનેક માણસોને ઉજરત આપીને રોક� ,
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તો મસઅલો ૧પપરમાં સમ�વવામાં આવ્�ુ છે , તેને
અ�ુલક્, લા�ઝમ નથી ક� દર� ક માટ� કોઈ વખત ન��
કરવામાં આવે.

મસઅલો ૧પપ૬ : અગર ઉજરત લેનાર
દાખલા તર�ક� , એક વષર માં મય્યતન કઝા નમાઝો અદા
કરવાન� હોય, એ વષર �ુ� થાય એથી પહ�લાં �ુજર� �ય,
તો � નમાઝો બાક� રહ� ગયાની �ણ હોય, તેની
અદાયગી માટ� નવેસરથી ઉજરત આપીને વ્યસ્ કરવી
જોઈએ અને જો �ુમાન હોય ક� નમાઝો અદા નહ� હોય,
તો પણ એહતીયાતે વા�જબની �એ નવેસરથી ઉજરત
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આપશે.

મસઅલો ૧પપ૭ : � માણસે ઉજરત આપી
રોકવામાં આવ્ય હોય, તે નમાઝો � ૂર� કયાર્ વગર જો
�ુજર� �ય, અને એણ � ૂર� � ૂર� ઉજરત વ� ૂલ કર� લીઘી
હોય, તો જો એવી શરત થઈ હોય, ક� પોતે જ બઘી
નમાઝો પડશે, તો બાક� રહ� ગયેલી નમાઝો માટ�
પ્રમાણ �હસાબ કર�ને ઉજરત પાછ� લઈ શકશે. અથવા
ઈ�રોને રદ કર� સામાન્ ર�તે કર� લી મહ�નત બદલ
�ટ�ુ આપ�ું જોઈએ, તેટ�ુ આપી દ� � ું જોઈએ. પણ જો
એવી શરત કરવામાં ન આવી હોય ક� પોતે નમાઝો પડશે,
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તો ઉજરત લેનારના વાર�સો ઉપર જ�ર� થશે ક� તેના
માલમાંથી નાણા આપી કોઈને રોક�. પણ એ માલ ન હોય
તો વાર�સો ઉપર ચીજ વા�જબ નથી.

મસઅલો ૧પપ૮ : અગર ઉજરત લેનાર
મય્યતન નમાઝોની � ૂર� કઝા આપ્ય પહ�લા �ુજર�
�ય, અને એના પોતા ઉપર પણ કઝાઓ બાક� હોય, તો
ઉપરોકત મસઅલા �ુજબ અમલ કયાર્ બાદ અગર એના
માલમાંથી કાંઈ વધે , તો જો એણે વિસયત કર� હોય, અને
વાર�સો ર�મંદ હોય, તો એની નમાઝો માટ� ઉજરત
આપીને કોઈને રોકવામાં આવે અને જો વાર�સે ર�મંદ ન

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1399

ુ ને નમાઝની અદાયગી માટ�
હોય તો એના (૧/૩) �ુ�સ
વાપરવામાં આવે.
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રોઝાના એહકામ
રોઝા એટલે ઈન્સા �ુદાના �ુકમ પ્રમા અમલ
કર� �ુબ્હ સા�દકથી માંડ� મગ�રબ

�ુઘી હવે પછ�

જણાવવામાં આવેલી નવ બાબતોથી પરહ�ઝ કર� .
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િનય્ય
મસઅલો ૧પપ૯ : જ�ર� નથી ક� ઈન્સા
રોઝાની િનય્ય માટ� દ�લમાં ઘારણા કર� , અથવા એમ કહ�
ક� આવતી કાલે રોઝો રાખીશ બલ્ક જો એટલો જ ઈરાદો
ઘરાવતો હોય ક� �ુદાની �ુ�દ
્ ુ � અને તેના �ુકમ �ુજબ
અમલ કર� �ુબ્હ સા�દકથી મગ�રબ �ુઘી રોઝાને બાિતલ
કરનાર કોઈ પણ કાયર નહ� કર� , તો કાફ� ગણાશે, અને એ
�ુદ્ િવષે ખાત્ હાસ�લ થાય તે માટ� �ુબ્હ સા�દકથી
થોડોક સમય પહ�લા અને મગ�રબથી થોડાક સમય બાદ
રોઝાને તોડનાર અમલથી પરહ�ઝ કર� .
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મસઅલો ૧પ૬૦ : ઈન્સા અગર ચાહ� તો માહ�
રમઝાનની દર� ક રાતે બી� �દવસની રોઝાની િનય્ય કર�
અને બેહતર છે ક� માહ� રમઝાનની પહ�લી રાતે આખા
મ�હનાના રોઝાની િનય્ય કર� .

મસઅલો ૧પ૬૧ : માહ� રમઝાના રોઝાની
િનય્ય

કરવા

માટ�

છે લ્લ

સમય

નમાઝે

�ુબ્હન

અઝાનના સમયથી અ�ુક પળો પહ�લાં �ુઘી છે �નો અથર
એ ક� �ુબ્હ સા�દકથી પહ�લા રોઝાનો ઈરાદો હોવો જોઈએ,
ચાહ� ન�દર વીગેર� ને કારણે એ તરફ ઈન્સાન�ુ ધ્યા ન
હોય.
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મસઅલો ૧પ૬ર : અગર કોઈ શખ્સ રોઝો
તોડનાર કોઈ અમલ ન કય� હોય, અને �ુસ્તહ રોઝો
રાખવા માગે, તો �દવસના કોઈ પણ ભાગમાં િનય્ય કર�
શક� છે , બલ્ક અગર મગ�રબથી થોડાક સમય પહ�લા પણ
િનય્ય કર� લીએ તો રોઝો સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૧પ૬૩ : અગર કોઈ શખ્ માહ�
રમઝાનમાં, અથવા કોઈ એવા વા�જબ રોઝામાં ક� �નો
�દવસ �ુઅય્ય હોય, �ુબ્હ સા�દકથી પહ�લા િનય્ય
વગર � ૂતો હોય, અને જો એ ઝોહર પહ�લા �ગીને
િનય્યત કર લીએ, તો અનો રોઝો સહ�હ છે . પણ જો
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ઝોહરના સમય બાદ �� ૃત થાય તો એહતીયાત એ છે ક�
�ુરબતની િનય્યતથ ઈમાસક (પરહ�ઝ) �ર� રાખે, એટલે
ક� રોઝાને તોડનાર કોઈ પણ અમલ ન બ�વી લાવે, અને
તે બાદ એ રોઝાની કઝા પણ આપે.

મસઅલો ૧પ૬૪ : માહ� રમઝાન િસવાયના
રોઝા રાખવા હોય, તો એ રોઝોના પ્રકાર મંઅય્યન
(ન��) કરવા જોઈએ, �મક�, િનય્ય કર� ક� કઝા અથવા
કફ્ફાન રોઝો રાખે છે . પણ માહ� રમઝાનમાં એ ર�તે
�ુઅય્યન(ન��) કર�ું ક� માહ� રમઝાનના રોઝો રાખી
રહ્યછે લા�ઝમ નથી. બલ્ક અગર કોઈ શખ્સન ખબર ન

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1405

હોય ક� માહ� રમઝાન છે , અથવા � ૂલી �ય અને કોઈ
બી� િનય્યતથ રોઝો રાખે, તો પણ આપોઆપ એ માહ�
રમઝાનનો રોઝો ગણાશે.

મસઅલો ૧પ૬પ : એક શખ્ �ણી�ુ�ને માહ�
રમઝાનમાં કોઈ બી� િનય્યતથ રોઝો રાખે તો � બી�
િનય્ય કર� છે , તેનો રોઝો સહ�હ નહ� થાય, બલ્ક માહ�
રમઝાનના રોઝા તર�ક� પણ એનો �ુમાર નહ� થાય, ચાહ�
તેનો એ અમલ �ુરબતનની િનય્યતથ િવ�ધ્ હોય યા ન
હોય. બલ્ક િવ�ધ્ ન હોય તો પણ એ રોઝો માહ�
રમઝાનના

રોઝા

તર�ક�

એહતીયાતની

�એ

�ુમાર
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(ગણતર�) નહ� થાય.

મસઅલો ૧પ૬૬ : અગર કોઈ શખ્ પહ�લી
તાર�ખની િનય્યતથ રોઝો રાખ્ય હોય, અને પછ�થી �ણ
થાય ક� એ બીજો યા ત્રી �દવસ હતો, તો એનો રોઝો
સહ�હ છે .

મસઅલો ૧પ૬૭ : અગર કોઈ શખ્ �ુબ્હ
સા�દકથી પહ�લા રોઝાની િનય્ય કયાર્ બાદ બેહોશ થઈ
�ય, અને �દવસ દરમ્ય પાછો હોશમાં આવે, તો
એહતીયાતે વા�જબ છે ક� એ �દવસનો રોઝો � ૂરો કર� , અને
જો � ૂરો ન કર� , તો જ�ર� છે ક� રોઝાની કઝા આપે.
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મસઅલો ૧પ૬૮ : અગર કોઈ શખ્ �ુબ્હ
સા�દકથી પહ�લા રોઝાની િનય્ય કયાર્ બાદ મસ્ થઈ
�ય, અને નશો કર� , અને �દવસના ભાગમાં પાછો હોશમાં
આવે, તો એહતીયાતે વા�જબ છે ક� એ �દવસનો રોઝો � ૂરો
કર� તેની કઝા પણ આપે.

મસઅલો ૧પ૬૯ : અગર કોઈ શખ્ �ુબ્હ
સા�દકથી પહ�લા રોઝોની િનય્ય કર�ને � ૂઈ �ય, અને
મગ�રબ પછ� �� ૃત થાય, તો તેનો રોઝો સહ�હ છે .

મસઅલો ૧પ૭૦ : અગર કોઈને ખબર ન હોય
ક� માહ� રમઝાન છે , અથવા એ િવષે � ૂલી ગયો હોય, અને
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ઝોહરના સમય પહ�લા તેને �ણ થાય અથવા યાદ આવે,
તો જો રોઝાને તોડનાર કોઈ અમલ બ�વી � ૂકયો હોય
તો એ �દવસનો રોઝો બાિતલ છે , પણ મગ�રબ �ુઘી
રોઝાને તોડનાર કોઈ કાયર નહ� કર� શક�, અને માહ�
રમઝાન બાદ તેની કઝા પણ આપશે. અને જો ઝોહરના
સમય

બાદ

�ણ

થાય

અથવા

યાદ

આવે,

તો

એહતીયાતની �એ એ જ �ુકમ લા�ુ પડશે.
પણ ઝોહરના સમય પહ�લા �ણ થાય અથવા
યાદ આવે, અને રોઝો તોડનાર કોઈ કાયર બ�વી લાવ્ય
ન હોય તો એ �દવસનો રોઝો સહ�હ ગણાશે.
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મસઅલો ૧પ૭૧ : અગર કોઈ બાળક માહ�
રમઝાનમાં �ુબ્ સા�દકથી પહ�લા બાલીગ થઈ �ય, તો
એ �દવસનો રોઝો રાખવો વા�જબ થશે. પણ જો �ુબ્હ
સા�દક બાદ બાલીગ થાય તો એ �દવસનો રોઝો વા�જબ
નથી. પણ જો એ બાળક� એ �દવસે �ુસ્તહ રોઝો
રાખવાની િનય્ય કર� લીઘી હોય તો એહતીયાતની �એ
એ �દવસનો રોઝો � ૂરો કરવો જ�ર� છે .

મસઅલો ૧પ૭ર : � શખ્સ કોઈ મય્ય વતી
રોઝાઓ રાખવા માટ� ઉજરત લીઘી હોય, અથવા �ના
ઉપર કફ્ફારાન રોઝાઓ હોય, એ અગર �ુસ્તહ રોઝો
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રાખવા ચાહ� તો રાખી શક� છે .
પણ � શખ્ ઉપર પોતાના કઝા રોઝાઓ બાક� હોય, તે
�ુસ્તહ રોઝો રાખી શકશે નહ�. અને જો એ � ૂલ થી
�ુસ્તહ રોઝો રાખે, અને ઝોહર પહ�લાં એને યાદ આવે
તો એ �ુસ્તહ રોઝો આપોઆપ બાિતલ થશે; અલબત
એ કઝા રોઝાની િનય્યતમા એ રોઝાને ફ�રવી શકશે. અને
જો એને ઝોહરના સમય બાદ યાદ આવે એહતીયાતની
�એ એનો રોઝો બાિતલ છે . એવી જ ર�તે જો મગ�રબ
બાદ યાદ આવે તો એ રોઝા�ુ ં સહ�હ હો�ું (વાંધા)
ઈશકાલથી ખાલી નથી.
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મસઅલો ૧પ૭૩ : માહ� રમઝાન િસવાય જો
ઈન્સા ઉપર કોઈ બીજો �ુઅય્યન(ન��)
રોઝો વા�જબ

�દવસનો

હોય, �મક� નઝર કર� હોય ક� ફલાણા

�દવસે રોઝો રાખશે, અને �ણી�ુ�ને �ુબ્હ સા�દક પહ�લા
તે માટ� િનય્ય ન કર� તો રોઝો બાિતલ ગણાશે. અગર
એને �ણ ન હોય, અથવા � ૂલી ગયો હોય ક� એ �દવસે
તેના ઉપર રોઝો વા�જબ છે , અને ઝોહરના સમય પહ�લા
યાદ આવે, તો જો રોઝો તોડનાર� કોઈ કામ ��મ આપ્�ુ
ન હોય, તો િનય્ય કર� લીએ અને તેના રોઝો સહ�હ
ગણાશે. પણ જો ઝોહર બાદ યાદ આવે તો માહ�
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રમઝાનના રોઝાઓ માટ� � એહતીયાતના મસાઈલ ઉપર
જણાવી ગયા છ�એ એ �ુજબ અમલ કર� .

મસઅલો ૧પ૭૪ : � વા�જબ રોઝાનો �દવસ
�ુઅય્યન(ન��) ન હોય, �મક� કફ્ફારાન રોઝા, તે માટ�
ઝોહરના ટાઈમની ન�ક �ુઘી કોઈ �ણી�ુ�ને િનય્ય
ન કર� તો વાંઘો નથી. બલ્ક િનય્ય કયાર્ પહ�લાં તેનો
ઈરાદો રોઝો રાખવાનો ન હોય, અથવા એ િવષે અિનિ�ત
હોય, તો જો રોઝો તોડનાર કોઈ અમલ ન કર� � ૂકયો
હોય, તો ઝોહર પહ�લાં િનય્ય કર� લેવાથી તેનો રોઝો
સહ�હ ગણાશે.
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મસઅલો ૧પ૭પ : અગર

માહ� રમઝાનમાં

ઝોહરના સમય પહ�લાં કોઈ કા�ફર �ુસલમાન થઈ �ય,
અને �ુબ્હ સા�દકથી માંડ�ને એ ટાઈમ �ુઘી એણે રોઝો
તોડનાર કોઈ કાયર ન ક�ુ્ર હોય, તો એહતીયાતે વા�જબ છે
ક� િનય્ય કર� એ �દવસે રોઝો રાખે, અને જો એ �દવસે
રોઝો ન રાખે, તો એની કઝા આપશે.

મસઅલો ૧પ૭૬ : અગર કોઈ બીમાર શખ્
માહ� રમઝાનમાં ઝોહરના સમય પહ�લાં સાજો થઈ �ય,
અને તે સમય �ુઘી રોઝો તોડનાર કોઈ અમલ બ�વી
લાવ્ય ન હોય, તો વા�જબ છે ક� િનય્ય કર� એ �દવસનો
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રોઝો રાખે, પણ જો ઝોહર બાદ સાજો થાય તો એ
�દવસનો રોઝો તેના ઉપર વા�જબ નથી.

મસઅલો ૧પ૭૭ : � �દવસે ઈન્સાનન શક
હોય ક� શાઅબાનનો છે લ્લ �દવસ છે ક� માહ� રમઝાનનો
પહ�લો �દવસ છે , એ �દવસે રોઝો રાખવો વા�જબ નથી,
અને જો રોઝો રાખે તો માહ� રમઝાનની િનય્ય નહ� કર�
શક�. પણ જો એવી િનય્ય કર� ક� અગર માહ� રમઝાન
હોય તો એ રોઝો માહ� રમઝાનનો ગણાય, અને નહ� તો
કઝા અથવા એવા કોઈ પ્રકાર રોઝામાં તેનો �ુમાર
(ગણતર�) થાય, તો એવી િનય્યત�ુ રોઝા માટ� સહ�હ
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હો�ું અસંભિવત નથી. પણ બેહતર એ છે ક� તે �દવસે કઝા
વીગેર�ની િનય્યતથ રોઝો રાખે, અને જો પછ�થી ખબર
પડ� ક� માહ� રમઝાન છે , તો આપોઆપ એ �ુજબ �ુમાર
(ગણતર�) થશે. અને જો માત આમ રોઝાની િનય્ય કર�
હોય અને પછ�થી સા�બત થાય ક� માહ� રમઝાન છે , તો
પણ કાફ� ગણાશે.

મસઅલો ૧પ૭૮ : � �દવસે ઈન્સાનન શક
હોય ક� શાઅબાનનો છે લ્લ �દવસ છે , યા માહ� રમઝાનનો
પહ�લો �દવસ છે , અને એ �દવસે કઝા અથવા �ુસ્તહ
રોઝો રાખી લીઘા બાદ ખબર પડ� ક� માહ� રમઝાન છે , તો
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જ�ર� છે ક� માહ� રમઝાનના રોઝાની િનય્ય કર� .

મસઅલો ૧પ૭૯ : વા�જબ �ુઅય્ય રોઝાઓ
�મક� માહ� રમઝાનના રોઝાઓમાં, અગર કોઈ શખ્ 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 નાંખે, અને � કાય� રોઝાને તોડ� છે તેને ��મ
પણ ન આપે.

મસઅલો ૧પ૮૦ : �ુસ્તહ રોઝા અને એવા
વા�જબ રોઝા ક� � માટ� �દવસો �ુઅય્ય નથી, �મક�
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કફ્ફારાન રોઝાઓ, તેમાં અગર કોઈ રોઝોને તોડવાની
િનય્ય કર� , અથવા ચા�ુ રાખવા ન રાખવા િવષે
અિનિ�ત થઈ �ય, પણ રોઝાને ન તોડ�, તો વા�જબ
રોઝા માટ� �ક
ુ મ છે ક� જો ઝોહર પહ�લાં નવેસરથી િનય્ય
કર� લીએ તો રોઝો સહ�હ ગણાશે અને �ુસ્તહ રોઝા
માટ� �ુકમ છે ક� મગ�રબ પહ�લાં જો નવેસરથી િનય્ય
કરશે તો તેનો રોઝો સહ�હ છે .
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� વસ્�ુઓથ રોઝો � ૂટ� �ય છે
મસઅલો ૧પ૮૧ : અ�ુક બાબતો રોઝાને
બાિતલ કર� છે :
(૧) ખા�ું અને પી�ું (ર) �ી સમાગમ (૩)
ઈસ્તીમ્ - એટલે ક� ઈન્સા પોતાની સાથે યા અન્
સાથે સંભોગ િસવાય, એવા ચેનચાળા કર� ક� �થી વીયર
સ્ખલ થાય (૪) �ુદા, ર� ૂલ ( સlલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લ ) તથા ર�ુલના �નશીનોનો હવાલો
આપીને �ૂઠ બોલ�ુ,ં એટલે ક� �ૂઠાણાની નીસ્બ એમના
તરફ દ� વી. (પ) � ૂળ, માટ� ક� અનાજની � ૂક� વીગેર�ના
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�ુબારને ગળાથી નીચે ઉતાર�ુ.ં (૬) મશ્�ૂ કોલ પ્રમા
માથાને પાણીમાં �ુબાડ�ુ.ં (૭) જનાબત, હયઝ અને
િનફાસની હાલતમાં �ુબ્હ સા�દક �ુઘી બાક� રહ�� ું (૮)
એનીમા લે�,ું અથવા એવી ર�તે મળ�ુ�દ માટ� પાછળ
વાટ� કોઈ પ્રવા શર�રમાં દાખલ કર�ુ,ં (૯) ઉલટ� કરવી.
ઉપરોકત સવ�ના િવગતવાર એહકામ નીચે �ુજબ
છે :
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(૧) ખા�ું અને પી�ુ.ં
મસઅલો

૧પ૮ર

:

અગર

કોઈ

રોઝદાર

�ણી�ુ�ને, રોઝાનો ખ્યા હોવ છતાં, કાંઈ ખાય અથવા
પીએ, તો રોઝો બાિતલ થશે, ચાહ� એ ખાવાની વસ્�
સામાન્ ર�તે આહારમાં લેવાતી હોય, �મક�, રોટલી,
પાણી વીગેર� અથવા ન લેવાતી હોય, �મક� માટ� યા
ઝાડના થડમાંથી નીકળતો રસ વીગેર� , અને ચાહ� એ
ઓછા પ્રમાણમ હોય યા વઘાર� , એટલે �ુઘી ક� દાતણ
કરતી વેળા દાતણને મોઢામાંથી બહાર લઈ આવી ફર�
મોઢામાં � ૂક� અને એની ભીનાશને ગળાથી નીચે ઉતાર�
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લીએ,

તો

રોઝો

બાિતલ

ગણાશે.

અલબત,

દાતણની ભીનાશ મોઢાંની લાળ (�ક)
ં ૂ સાથે

અગર

એવી ર�તે

મળ� ગઈ હોય ક� એ તર�ને બહારની ભીનાશ ન ગણવામાં
આવે તો વાંઘો નથી.

મસઅલો ૧પ૮૩ : અગર કોઈ રોઝેદારને ખાતી
વેળા �ણ થાય ક� સવાર થઈ ગઈ છે , એટલે ક� �ુબ્હ
સા�દક થઈ છે , તો વા�જબ

છે ક� તરત જ �ુકમાને

મોઢામાંથી બહાર કાઢ� અને જો �ણી જોઈને એ �ુકમો
ઉતાર� લીએ તો તેનો રોઝો બાિતલ થશે, અને આગળ
જતાં જણાવવામાં આવશે એ �ુજબ તેના ઉપર કફ્ફાર
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પણ વા�જબ થશે.

મસઅલો ૧પ૮૪ : અગર રોઝેદાર � ૂલથી કાંઈ
ખાઈ લીએ અથવા પીવ, તો રોઝો બાિતલ નહ� થાય.

મઅસલો ૧પ૮પ : � ઈન્�કશ શર�રના
ભાગને જડ અથવા િન�ેતન (ચેતન વગર�ુ)ં

કર� છે ,

અથવા બી� કોઈ કારણસર અપાય છે , તે રોઝાને
બાિતલ નહ� કર� , પણ બહ�તર છે ક� દવા અથવા ખોરાક
પહ�ચાડવા માટ� � ઉપયોગમાં લેવાય છે , તેનાથી પરહ�ઝ
કર� .

મસઅલો ૧પ૮૬ : દાંતમાં રહ� ગએલી કોઈ
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પણ વસ્�ુન જો રોઝેદાર �ણી જોઈને ઉતાર� લીએ તો
રોઝો બાિતલ ગણાશે.

મસઅલો ૧પ૮૭ : રોઝા રાખનાર માટ� લા�ઝમ
નથી ક� �ુબ્ સા�દક પહ�લાં પોતાના દાંતોને ખોતરવા
માટ� �ખલાલ વીગેર� કર� , પણ જો એ �ણતો હોય ક�
�દવસ દરમ્યા દાંતમાં રહ� ગએ�ુ અનાજ ગળાની નીચે
ઉતરશે, તો �ખલાલ કર�ું જોઈએ.

મસઅલો ૧પ૮૮ : �કં ૂ (લાળ) � મોઢામાં ભેગી
થાય છે , તેને ઉતાર� લેવાથી રોઝો બાિતલ નથી, અગરચે
લાળ ક� મોમાં પાણી આવ�ું કોઈ સ્વા�દષ ખોરાક ક�
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ખટાશ વીગેર�ની કલ્પનાન કારણે હોય,

મઅસલો ૧પ૮૯ : બલગમ, કફ વીગેર� જયાં
�ુઘી મોઢામાં ન આવે ત્યા �ુઘી ઉતાર� લેવામાં વાંઘો
નથી પણ એક્વારમોઢામા જો આવી �ય, તો એહતીયાતે
વા�જબ છે ક� તેને બહાર ફ�ક� દ�એ.

મસઅલો ૧પ૯૦ : અગર રોઝેદાર એટલો બઘો
પ્યાસ થઈ �ય ક� મર� જવાની અણીએ પહ�ચે, અથવા
કોઈ અસહ તકલીફ ક� �ુકસાનનો સંભવ હોય, તો એટ�ું
જ પાણી પી શક� છે �થી એ ભય ટળ� �ય, પણ રોઝો
બાિતલ

ગણાશે.

અને

જો

માહ� રમઝાન

હોય

તો
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એહતીયાતે વા�જબ છે ક� એ બીકને ટાળવા માટ� �ટલા
પાણીની જ�રત હોય, એથી વઘાર� ન પીએ, અને
�દવસના બાક� સમય દરમ્યા રોઝાને તોડનાર કોઈ પણ
અમલ ન બ�વી લાવે.

મસઅલો ૧પ૯૧ : નાના બચ્ચા ક� પક્ષ
માટ� અનાજનો �ુકમો વીગેર� ચાવવો, અથવા રાંઘલ
ે ો
ખોરાક ચાખવો, ક� � સામાન્ ર�તે ગળાની નીચે
ઉતારવામાં આવતો નથી. તેમાં કશો વાંઘો નથી, અને જો
કોઈ વાર અચાનક ગળાથી નીચે �ય તો પણ વાંઘો
નથી. પણ જો કોઈ શખ્ પહ�લથ
ે ી �ણતો હોય ક� એમ
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કરવાથી ખોરાક ક� અનાજ અવશય ગળા �ુઘી પહ�ચશે,
તો રોઝો બાિતલ થશે, અને એ રોઝોની કઝા આપીને
કફ્ફાર પણ આપશે.

મસઅલો ૧પ૯ર : સામાન્ કમજોર�ને બહા�ુ ં
બનાવી રોઝાને તકર કરવો �ઈઝ નથી. અલબત, અગર
એવી કમજોર� હોય ક� �થી રોઝો અસહ થઈ પડ� તો
રોઝાને તકર કરવામાં વાંઘો નથી.
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(ર) સંભોગ- �ી સમાગમ
મસઅલો ૧પ૯૩ : �ી સમાગમ રોઝાને બાિતલ
કરશે, ચાહ� ખત્ન ની જગ્ય �ટલો જ યોની પ્રવ થયો
હોય, અને ચાહ� વીયર સ્ખલ ન થ�ું હોય.

મસઅલો ૧પ૯૪ : અગર ખત્ન ની જગ્યાથ
ઓછો પ્રવ થ�ું હોય, અને મની બહાર ન આવ્�ુ હોય
તો રોઝો બાિતલ નહ� થાય, પણ � લોકો ખત્નની જગ્ય
ન ઘરાવતા હોય, તેમના માટ� �ુકમ એ છે ક� માત એટલો
પ્રવ ક� �ને સંભોગ કહ� શકાય, રોઝાને બાિતલ કરશે.

મસઅલો

૧પ૯પ

:

અગર

કોઈ

રોઝાની
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હાલતમાં �ણી�ુ�ને સંભોગનો ઈરાદો કર� , અને શક કર�
ક� ખત્ન ની જગ્ય �ટલો પ્રવ થયો હતો ક� નહ�, તો
એહતીયાતે વા�જબની �એ તેનો રોઝો બાિતલ છે , અને
તેની કઝા આપવી લા�ઝમ થશે, પણ કોઈ કફ્ફાર વા�જબ
નહ� થાય.

મસઅલો ૧પ૯૬ : અગર કોઈ શખ્ પોતે
રોઝામાં છે , એ � ૂલી જઈ સંભોગ કર� , અથવા એ માટ�
એને એવી ર�તે મજ�ુર કરવામાં આવે ક� �ટકારો શ� ન
હોય, તો રોઝો બાિતલ નહ� થાય, પણ અગર સંભોગ
દરમ્યા એને યાદ આવે ક� રોઝો રાખેલો હતો, અથવા �
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જબરજસ્ત હતી એ �ૂ ર થઈ �ય, તો તરત અલગ થઈ
જ�ું જોઈએ . અને જો એ હાલતથી અલગ નહ� થાય તો
રોઝો બાિતલ ગણાશે.
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(૩) ઈ�સ્તમન
મસઅલો

૧પ૯૭ :

અગર

કોઈ

રોઝેદાર

ઈ�સ્તમન કર� , (ઈ�સ્તમનાન અથર મસઅલા ૧પ૮૧માં
જણાવી � ૂ�ા છ�એ), તો એનો રોઝો બાિતલ છે .

મસઅલો

૧પ૯૮

:

અગર

ઈન્સાનન

બેઈખ્તીયારન હાલતમાં મની ખાર�જ થાય, તો એનો
રોઝો બાિતલ નથી.

મસઅલો ૧પ૯૯ : રોઝેદાર �ણતો હોય ક�
�દવસના ભાગમાં � ૂવાથી એને એહતલામ થશે (એટલે ક�
વીયર્સ્ખલ થશે), તો પણ એના માટ� � ૂ�ું �ઈઝ છે ,
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અગરચે ન � ૂવાથી કોઈ તકલીફ થવાનો સંભવ ન હોય.
ુ ની હાલતમાં)
એવા સંજોગમાં જો એ �ુહતલીમ ( �ુ�બ
થઈ �ય, તો રોઝો બાિતલ નહ� થાય.

મસઅલો

૧૬૦૦

:

અગર

રોઝેદાર

મની

નીકળતી વેળા ��ૃત થાય, તો તેના માટ� વા�જબ નથી
ક� સ્ખલનન રોક� .

મસઅલો ૧૬૦૧ : � રોઝેદારને સ્વપ્નદ
થયો હોય, તેના માટ� પેશાબ કર�ું �ઈઝ છે , અગરચે
એને ખબર હોય ક� પેશાબ કરવાથી નળ�માંથી બાક� રહ�� ું
મની પણ ખાર�જ થશે.
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મસઅલો ૧૬૦ર : � રોઝાદારને �ુહત�લમ
થયો હોય અને તેને ખબર હોય ક� પેશાબની નળ�માં
મનીના ટ�પા છે , અને અગર �ુસ્ કયાર્ પહ�લાં પેશાબ
નહ� કર� , તો �ુસ્ બાદ એ ટ�પાં બહાર આવશે, તો એવા
સંજોગમાં એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� �ુસ્ કયાર્ પહ�લાં
પેશાબ કર� લીએ.

મસઅલો ૧૬૦૩ : અગર કોઈ શખ્ રોઝાની
હાલતમાં વીયર બહાર લાવવાની િનય્યતથ પ્ર, પ્રણય
ચાળાં કર� , તો અગરચે મની ખાર�જ ન થાય, તો પણ
એહતીયાતે વા�જબની �એ એ �દવસનો રોઝો � ૂરો કયાર્
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બાદ કઝા પણ આપશે.

મસઅલો ૧૬૦૪ : અગર કોઈ રોઝેદાર વીયર
સ્ખ�લ કરવાની િનય્ય િવના, પ્ર, પ્રણય ચાળાં કર� ,
�મક� પોતાની ઓરત સાથે એવો વતાર્ કર� , અને એને
ઈ�ત્મના હોય ક� મની ખાર�જ નહ� થાય, તો એવા
સંજોગમાં જો અણઘા�ુર સ્ખલ થાય તો રોઝો સહ�હ
રહ�શ.ે પણ જો એને િવશે પહ�લથ
ે ી ઈ�ત્મના ન હોય, તો
સ્ખલ થતાં એનો રોઝો બાિતલ થઈ જશે.
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(૪) �ુદા અને પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમ તરફ �ુઠ� િનસ્બત દ�
મઅસલો ૧૬૦પ : અગર કોઈ રોઝેદાર,
વાતચીતથી, લખાણથી યા ઈશારા વીગેર�થી અલ્લા,
ર� ૂલ સલ્લલ્લા અલય્હ વ આલેહ� વસલ્લ અને
એમના

મઅ� ૂમ

�નશીનો

તરફ

�ણી�ુ�ને

કોઈ

�ૂઠાણાની નીસ્બ આપે, તો એહતીયાતે વા�જબની �એ
એનો રોઝો બાિતલ છે ; અગરચે તેમ કયાર્ પછ� તરત
પોતે �ૂ� ં બોલ્ય હોવાનો એકરાર કર� , અથવા તોબા કર� .
અને એહતીયાતે �ુસ્તહબન �એ જનાબે ફાતેમા ઝેહરા
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સલા�ુલ્લાહ� અલય્ તથા તમામ પયગમ્બર અને તેમના
�નશીનો તરફ �ૂઠાણાની િનસ્બ આપવા માટ� એ જ
�ુકમ લા�ુ પડશે.

મસઅલો ૧૬૦૬ : અગર રોઝેદાર કોઈ એવી
�રવાયત યા હદ�સ બયાન કરવા ઘાર� ક� �ની સત્યત
બારામાં એની પાસે દલીલ ન હોય, અથવા ન �ણતો
હોય ક� એ �રવાયત ક� હદ�સ સાચી છે ક� નહ�, તો
એહતીયાતે વા�જબ છે ક� � શખ્સ એ �રવાયત કર� હોય
તેના હવાલાથી બયાન કર� , અથવા � �કતાબમાં એ
લખે� ું હોય તેનો ઉલ્લે કર� .
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મસઅલો ૧૬૦૭ : � �રવાયત ક� હદ�સ સંબધ
ં ી
એને યક�ન હોય ક� સાચી છે , એ બયાન કયાર્ બાદ એને
ખબર પડ� ક� સાચી ન હતી, તો એનો રોઝો બાિતલ નહ�
થાય.

મસઅલો ૧૬૦૮ : � �રવાયત ક� હદ�સ
બારામાં એને ખાત્ હોય ક� સાચી નથી, તે છતાં �ુદા,
ર� ૂલ સલ્લલ્લા અલય્હ વ આલેહ� વસલ્લમ તર તેની
િનસ્બ આપીને બયાન કર� , અને ત્યા બાદ ખબર પડ� ક�
એ �રવાયત વીગેર� સાચી હતી, તો એહતીયાતે વા�જબની
�એ એ �દવસનો રોઝો � ૂરો કરશે, તેની કઝા પણ આપશે.
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મસઅલો ૧૬૦૯ : અગર કોઈ બી�એ ઘડ�
કાઢ�લી ર�વાયત ક� હદ�સને �ણી�ુ�ને �ુદા, ર�ુલ
સલ્લલ્લા અલય્હ વ આલેહ� વસલ્લમ તથ ર� ૂલના
મઅ� ૂમ �નશીનો તરફ તેની િનસ્બ આપેને બયાન કર� ,
તો એહતીયાતે વા�જબની �એ તેનો રોઝો બાિતલ છે . પણ
અગર � શખ્સ એ વાત ઘડ� કાઢ� હતી, તેના હવાલાથી
નકલ કર� તો રોઝા ઉપર અસર નહ� પડ�.

મસઅલો ૧૬૧૦: અગર રોઝેદારને કોઈ �ુછે ક�
�ું ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લા અલય્હ વ આલેહ� વસલ્લમ
ફલાણી વાત કર� હતી ? અને જયાં નકારનો જવાબ દ� વો
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જોઈએ ત્યા �ણી જોઈને હકારમાં જવાબ આપી, અથવા
એથી ઉલ�ું જયાં હકારમાં જવાબ દ� વો જોઈએ ત્યા
�ણીજોઈને નકારમાં જવાબ આપે, તો, તો એહતીયાતે
વા�જબની �એ તેનો રોઝો બાિતલ થશે.

મસઅલો ૧૬૧૧ : અગર રોઝેદાર �ુદા, ર� ૂલ
સલ્લલ્લા અલય્હ વ આલેહ� વસલ્લમન કોઈ સહ�હ
કોલને બયાન કયાર્ બાદ પછ�થી કહ� ક� મ� ખો�ું ક�ું હ�ુ,ં
અથવા રાત્ એમના તરફ �ૂઠાણાની િનસ્બ આપી
�દવસના રોઝાની હાલતમાં કહ� ક� ગઈ રાત્ � ક�ું હ�ું ક�
એ સત્ હ� ું તો એનો રોઝો બાિતલ ગણાશે, િસવાય ક�
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એને � ખબર પડ� છે , અને હક�કત �ણવા મળ� છે . એ
પહ�ચાડવાનો મકસદ હોય.
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(પ) ગદ� - �ુબાર�ુ ં હલકમાં પહ�ચાડ�ું
મસઅલો ૧૬૧ર : એહતીયાતે વા�જબની �એ
ઘટ �ુબાર ને ગળા �ુઘી પહોચાડવાથી રોઝો બાિતલ
થાય છે , ચાહ� એ �ુબાર હલાલ ખોરાક�નો હોય, �મક�
આટાનો �ુબાર, અથવા હરામ આહાર હોય, �મક� � ૂળ,
માટ�નો �ુબાર હોય.

મઅસલો ૧૬૧૩ : અગર �ુબાર ઘટ ન હોય,
તો

અકવાની

�એ

હલકા

�ુબારને

ગળા

�ુઘી

પહ�ચાડવાથી રોઝો બાિતલ થતો નથી.

મઅસલો ૧૬૧૪ : અગર જોરદાર પવન
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�ંકવાથી ઘટ �ુબાર ઉપ�સ્થ થાય, અને ઈન્સા
�ણી�ુ�ને પોતાને એથી �ુર�ક્ ન રાખે, અને �ુબાર
ગળા �ુઘી પહ�ચી �ય, તો રોઝો એહતીયાતે વા�જબની
�એ બાિતલ થશે.

મસઅલો ૧૬૧પ : રોઝેદાર માટ� એહતીયાતે
વા�જબ છે ક� િસગાર� ટ, તમા�ુ વીગેર�ના �ુમાડાને ગળા
�ુઘી ન પહ�ચાડ�.

મસઅલો ૧૬૧૬ : અગર રોઝેદાર� �ુરક્ષ
(કાળ�) ન કર� હોય અને એના ગળા �ુઘી ઘટ �ુબાર ક�
�ુમાડો દાખલ થઈ �ય, તો બે � ૂરતો છે . અગર
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અગાઉથી એને ખાત્ ક� ઈ�ત્મન હોય ક� એ ગળા �ુઘી
નહ� પહ�ચે, તો એનો રોઝો સહ�હ છે . પણ જો એને માત
�ુમાન ર�ું હોય ક� ગળા �ુઘી નહ� પહ�ચે, તો બેહતર છે
ક� એ રોઝાની કઝા આપે.

મસઅલો ૧૬૧૭ : અગર કોઈ રોઝેદાર� � ૂલી
�ય ક� રોઝાથી છે , અને � ૂર� �ુરક્ષ(કાળ�) ન કર� ,
અથવા બેઈખ્તીયાર�થ ઘટ �ુબાર વીગેર� એના ગળામાં
દાખલ થઈ �ય તો રોઝો બાિતલ નહ� થાય.
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(૬) આ�ું મા�ુ ં પાણીમાં �ુબાડ�ું
મસઅલો ૧૬૧૮ : મશ�રૂ છે ક� અગર રોઝેદાર
પોતા�ુ ં � ૂ�ં મા�ું પાણીમાં �ુબાડ�, અગરચે શર�રનો
બાક�નો ભાગ પાણીની બહાર હોય, તો એનો રોઝો બાિતલ
છે , પણ અસંભિવત નથી ક� તેમ કરવાથી રોઝો બાિતલ
નથી. અલબત, તેમ કર�ું સખત મક�હ છે , અને શ�
સંજોગમાં પરહ�ઝ કર�ું બહ�તર છે .

મસઅલો ૧૬૧૯ : અગર કોઈ શખ્ એકવાર
માથાનો અડઘો ભાગ પાણીમાં �ુબાડ�, અને ત્યા બાદ
બી� વાર અડઘો ભાગ �ુબાડ�, તો રોઝામાં કોઈ વાંઘો
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નથી.

મસઅલો ૧૬ર૦ : અગર રોઝેદાર માથાને
પાણીમાં �ુબાડ�, પણ માથાના વાળનો થોડો ભાગ પાણીની
બહાર રહ� �ય, તો એ જ �ુકમ છે ક� �

મસઅલા

૧૬૧૮માં જણાવી � ૂ�ા છ�એ.

મસઅલો ૧૬ર૧ : પાણી િસવાય કોઈ બી�
પ્રવા વસ્�ુમા મા�ું �ુબાડવાથી રોઝા ઉપર કોઈ અસર
નહ� પડ�, �મક� �ૂ ઘમાં મા�ું �ુબાડ�. એવી જ ર�તે �ુઝાફ
પાણીમાં પણ મા�ું �ુબાડવામાં વાંઘો નથી.

મસઅલો

૧૬રર

:

અગર

રોઝેદાર
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બેઈખ્તીયાર�ન હાલતમાં પાણીમાં એવી ર�તે પડ� �ય ક�
તે� ુ ં આ�ુય
ં મા�ું પાણીમાં �ૂબી �ય, અથવા એ � ૂલી
ગયો હોય ક� રોઝાથી છે , અને પોતા�ુ ં મા�ું પાણીમાં
�ુબાડ�, તો રોઝા ઉપર કોઈ અસર નહ� પડ�.

મસઅલો ૧૬ર૩ : અગર રોઝેદાર, પાણીમાં
એમ ઘાર�ને પડ� ક� તે� ુ ં મા�ું પાણીમાં નહ� �ૂબ,ે અને તે
છતાં જો �ુબી �ય તો રોઝા ઉપર કોઈ અસર નહ� થાય.

મસઅલો ૧૬ર૪ : અગર કોઈ શખ્ � ૂલી �ય
ક� રોઝેદાર છે . અને માથાને પાણીમાં �ુબાડયા બાદ એને
યાદ આવે, તો બેહતર છે ક� તરત મા�ું બહાર કાઢ�, પણ
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જો તેમ ન કર� તો એનો રોઝો બાિતલ નહ� થાય.

મસઅલો ૧૬રપ : અગર કોઈ શખ્ રોઝેદારના
માથાને જબરદસ્તીથ પાણીમાં �ુબાડ� તો રોઝો સહ�હ
રહ�શ.ે પણ અગર એ પાણીમાં �ુબલ
ે ો હોય તેજ હાલતમાં
જબરદસ્તી કરના પોતાનો હાથ ઉપાડ� લીએ, તો બેહતર
છે ક� તરત પોતા�ુ ં મા�ું પાણીની બહાર લઈ આવે.

મસઅલો ૧૬ર૬ : અગર રોઝેદાર �ુસ્
કરવાની િનય્યતથ પોતા�ુ ં મા�ું પાણીમાં �ુબાડ�, તો
રોઝો અને �ુસ્ બંને સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૧૬ર૭ : અગર કોઈ રોઝેદાર �ૂબતાં
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શખ્સન બચાવવા માટ� પોતા�ુ ં મા�ું પાણીમાં �ુબાડ�,
અગરચે એ શખસને બચાવવો વા�જબ

હોય, તો પણ

એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� રોઝાની કઝા આપે.
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(૭) �ુબ્હ સા�દક �ુઘી જનાબત, હયઝ અને
િનફાસ પર બાક� રહ�� ું
મઅસલો ૧૬ર૮ : અગર

કોઈ શખ્ માહ�

રમઝાનમાં �ણી�ુ�ને �ુબ્હ સા�દક �ુઘી જનાબતની
હાલતમાં રહ� અને �ુસ્ ન ઉતાર� , તો તેનો રોઝો બાિતલ
છે . અને �ના પર �ુસ્લને બદલે તયમ્�ુમ વા�જબ હ.
એ �ણી જોઈને તયમ્�ુ ન કર� , તો તેનો રોઝો બાિતલ
છે . એજ �ુકમ માહ� રમઝાનના કઝા રોઝાઓને પણ લા�ુ
પડશે.

મઅસલો ૧૬ર૯ : માહ� રમઝાનના રોઝા
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અથવા એની કઝાના રોઝા િસવાય અ�ુક વા�જબ રોઝાઓ
છે ક� � �ુઅય્યન(ન��) �દવસે રાખવાના છે , એમાં
અગર કોઈ શખ્ �ણી�ુ�ને �ુબ્હ સા�દક �ુઘી �ુસ્ ન
કર� , તો એનો રોઝો સહ�હ છે .

મસઅલો ૧૬૩૦ : � શખ્ માહ� રમઝાનની
ુ ની હાલતમાં હોય, અને �ણી જોઈને
કોઈ રાત્ �ુ�બ
સમય તંગ થઈ �ય ત્યા �ુઘી �ુસ્ ન ઉતાર� , તો એના
ઉપર વા�જબ

છે ક� તયમ્�ુ કર�ને રોઝો રાખે, અને

એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� એ રોઝાની કઝા પણ આપે.

મઅસલો ૧૬૩૧ : અગર કોઈ શખ્ માહ�
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રમઝાનમાં જનાબત�ુ ં �ુસ્ કરવા�ુ ં � ૂલી �ય, અને
એક �દવસ વીતી ગયા પછ� તેને યાદ આવે, તો એ એક
�દવસના રોઝાની કઝા આપશે. અને જો અ�ુક �દવસો
બાદ યાદ આવે, તો �ટલા �દવસો જનાબતની હાલતમાં
વીતાડવા સંબઘ
ં ી યક�ન હોય, તેટલા �દવસોના રોઝાની
કઝા આપશે. દાખલા તર�ક� , જો એને �ણ ન હોય ક� ત્
ુ માં રહ્ ક� ચાર �દવસ, તો એ ત્ �દવસના
�દવસ �ુ�બ
રોઝાઓની કઝા આપે.

મસઅલો ૧૬૩ર : � શખ્ માહ� રમઝાનની
રાત્ �ણતો હોય ક� એની પાસે �ુસ્ ક� તયમ્�ુ માટ�
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સમય બાક� નથી, તે છતાંય પોતાને જનાબતમાં દાખલ
કર� , તો એનો રોઝો બાિતલ ગણાશે, અને એના ઉપર કઝા
સાથે કફ્ફાર પણ વા�જબ થશે.

મસઅલો ૧૬૩૩ : અગર એક માણસે � ૂર�
તપાસ કર�ને એ�ું �ુમાન ક�ુ્ર હોય ક� �ુસ્ માટ� સમય
છે , અને એ આઘાર� પોતાને જનાબતની હાલતમાં દાખલ
કર� , પણ ત્યા બાદ �ણ થાય ક� સમય તંગ છે , અને
�ુસ્લન બદલે તયમ્�ુ કર� લીએ તો એનો રોઝો સહ�હ
ગણાશે.
પણ જો સરખી તપાસ કયાર્ વગર ઘારણા કર�
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હોય ક� � ૂરતો સમય છે , અને જનાબતની હાલતમાં દાખલ
થયા બાદ વખત તંગ જણાતા તયમ્�ુ કર�ને રોઝો રાખે,
તો એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� એ રોઝાની કઝા આપે.

મસઅલો ૧૬૩૪ : � શખ્ માહ� રમઝાનની
રાતમાં જનાબતની હાલતમાં હોય, અને એ �ણતો હોય ક�
જો � ૂઈ જશે તો સવાર �ુઘી �ગશે નહ�, તો એવા શખ્સ
�ુસ્ ઉતાયાર વગર ન � ૂ�ું જોઈએ, પણ જો �ુસ્ કયાર્
પહ�લાં ઈખ્તીયારન હાલતમાં � ૂઈ

�ય, અને �ુબ્હ

સા�દક �ુઘી �� ૃત ન થાય તો એના રોઝો બાિતલ છે ,
અને કઝા સાથે કફ્ફાર પણ વા�જબ થશે.
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ુ ની હાલતમાં
મસઅલો ૧૬૩પ : � શખ્ �ુ�બ
માહ� રમઝાનની રાતે � ૂઈ ગયા બાદ એક વાર �ગી ઉઠ�,
તો અગર એને ઈ�ત્મના ન હોય ક� ફર� સમયસર ��ૃત
થશે, તો અહિતયાતે વા�જબ છે ક� �ુસ્ કયાર્ વગર ન
�ુએ. અને એને એવી નહ�વત આશા ક� �ુમાન હોય ક�
ફર� � ૂઈ જવા બાદ �ુબ્હ સા�દક પહ�લાં �ગી જશે, તો
પણ એહતીયાતે વા�જબની �એ �ુસ્ કયાર્િવના ન �ુએ.

મસઅલો ૧૬૩૬ : � શખ્ માહ� રમઝાનની
રાતમાં જનાબતની હાલતમાં હોય, અને ખાત્ ઘરાવતો
હોય ક� અગર એ જ હાલતમાં � ૂઈ જશે તો �ુબ્હ સા�દક
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પહ�લાં �ગી શકશે, તો એવા સંજોગમાં જો �ગીને �ુસ્
કરવાનો મ�મ ઈરાદો રાખતો હોય, અને �ુબ્ સા�દક
�ુઘી િનદ
� ્રા રહ� તો એનો રોઝો સહ�હ ગણાશે એવી જ
ર�તે અગર કોઈ શખ્ ઈ�ત્મના ઘરાવતો હોય ક� �ુબ્હ
સા�દક પહ�લા �ગી જશે તો એને પણ એ જ �ુકમ લા�ુ
પડશે.

મસઅલો ૧૬૩૭ : � શખ્ માહ� રમઝાનની
ુ ની હાલતમાં હોય, અને એને ખાત્ અથવા
રાતે �ુ�બ
�ુમાન હોય ક� એ જ હાલતમાં � ૂઈ જશે તો �ુબ્હ સા�દક
પહ�લાં �ગી શકશે, પણ �� ૃત થયા બાદ �ુસ્ કરવાની
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જ�રત િવષે ગાફ�લ હોય, તો એવા સંજોગમાં જો એ �ુબ્હ
સા�દક �ુઘી િનદ
� ્રા રહ�, તો એહતીયાત છે ક� એ
�દવસેના રોઝાની કઝા આપે.

મસઅલો ૧૬૩૮ : � શખ્ માહ� રમઝાનની
ુ ની હાલતમાં હોય, અને એને ખાત્ યા �ુમાન
રાતે �ુ�બ
હોય ક� એ જ હાલતમાં જો � ૂઈ જશે તો �ુબ્ સા�દક
પહ�લાં �ગી શકશે, પણ �ગીને �ુસ્ કરવાનો ઈરાદો ન
ઘરાવતો હોય, તો જો એ �ુબ્હ સા�દક �ુઘી િન�દ્રા રહ�,
તો એ �દવસનો રોઝો બાિતલ ગણાશે, અને તેના ઉપર
કઝા અને કફ્ફાર બંને વા�જબ થશે. એવી જ ર�ત �ગીને
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�ુસ્લ કરવ સંબઘ
ં ી અિનિ�ત હોય, તો એ �ુ�ુમ લા�ુ
પડશે.

મસઅલો ૧૬૩૯ : અગર કોઈ શખ્ માહ�
ુ ની હાલતમાં � ૂઈ �ય, �� ૃ◌ૃત
રમઝાનની રાતે �ુ�બ
થયા બાદ એવી ખાત્ ક� �ુમાન સાથે બી�વાર � ૂઈ �ય
ક� �ુબ્ સા�દક પહ�લાં �ગશે, અને ત્યાર �ુસ્ કરવાનો
મકકમ ઈરાદો ઘરાવતો હોય, તો અગર એ બી�
િનદ
� ્રામાં �ુબ્હ સા�દક �ુઘી ��ૃત ન થાય, તો એ
�દવસનો રોઝો કઝા આપશે. અને જો બી� િન�દ્રામાં
�ગી ઉઠયા બાદ ત્ર વાર � ૂઈ �ય, અને �ુબ્હ સા�દક
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�ુઘી ન ઉઠ�, તો એ �દવસના રોઝાની કઝા ઉપરાંત
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� કફ્ફાર પણ આપે.

મસઅલો ૧૬૪૦ : � શખ્સન �ઘની હાલતમાં
એહતેલામ થયો હોય, તે �ગીને જયાર� ફર� �ુવે ત્યાર એ
એની પહ�લી િનદ
� ર ગણાશે, અને એ બાદની �ઘ ક્રમવ
બી�ને ત્ર ગણવામાં આવશે. � �ઘ દરમ્યા
�ુહતલીમ થયો હોય, એ પહ�લી િન�દર તર�ક� �હસાબ નહ�
થાય.

મસઅલો

૧૬૪૧ : જો રોઝેદારને �દવસ

દરમ્યા એહતેલામ થયો હોય, તેના ઉપર તરત જ �ુસ્
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ઉતાર�ું વા�જબ નથી.

મસઅલો ૧૬૪ર : અગર કોઇ શખ્ માહ�
રમઝાનમાં �ુબ્હ

સા�દક

બાદ

�ગે,

અને

પોતાને

એહતેલામની હાલતમાં �ુએ, તો એનો રોઝો સહ�હ છે ,
અગરચે એને મા� ૂમ થાય ક� �ુબ્હ સા�દકથી પહ�લા
એહતેલામ થ�ું હ�ુ.ં

મસઅલો ૧૬૪૩ : � શખ્ માહ� રમઝાનના
રોઝાની કઝા આપવા માંગતો હોય, તે અગર �ુબ્હ સા�દક
�ુધી �ણી�ુ�ને જનાબતની હાલતમાં 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� .

મસઅલો ૧૬૪૪ : � શખ્ માહ� રમઝાનના
રોઝાની કઝા આપવા માંગતો હોય, તે અગર �ુબ્હ સા�દક
બાદ ��ૃત થતા �ુએ ક� એહતેલામની હાલતમાં છે . અને
એને મા� ૂમ થાય મે �ુબ્હ સા�દક પહ�લા મોહત�લમ થયો
છે , તો પણ અકવાની �એ એ દ�વસે રોઝો રાખી શકશે.

મસઅલો ૧૬૪પ : અગર કોઈ શખ્ માહ�
રમઝાનની કઝા િસવાય કોઈ બી� વા�જબ રોઝા રાખવા
માંગતો, � વા�જબ રોઝા માટ� ખાસ �દવસ િન�ુકત નથી,
�મક� કફ્ફારાન રોઝા, અને એ �ણી�ુ�ને �ુબ્હ સા�દક
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�ુઘી જનાબતની હાલતમાં રહ�, તો એનો રોઝો સહ�હ છે ,
પણ બહ�તર એ છે ક� એ �દવસ િસવાય બી� કોઈ �દવસ
રોઝો રાખે.

મસઅલો ૧૬૪૬ : અગર કોઈ �ી માહ�
રમઝાનમાં �ુબ્હ સા�દક પહ�લાં હયઝ ક� િનફાસથી પાક
થઈ �ય, અને �ણી�ુ�ને �ુસ્ ન કર� , અથવા સમય
તંગ હોવાના સંજોગમાં ઈખ્તયારન હાલતમાં તયમ્�ુ ન
કર� , તો તેનો રોઝો બાિતલ થશે. અને એ જ �ુકમ માહ�
રમઝાનના રોઝાની કઝાનો પણ છે . પણ એ બે િસવાય
બી� રોઝામાં જો એ �ુજબ વત� તો રોઝો બાિતલ નથી,
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પણ એહતીયાત છે ક� �ુસ્ કર� લીએ. અને � �ી ઉપર
હયઝ ક� િનફાસને લીઘે તયમ્�ુ વા�જબ હોય, તે માહ�
રમઝાનના રોઝામાં �ણી જોઈને �ુબ્હ સા�દક પહ�લાં
તયમ્�ુ ન કર� તો રોઝો બાિતલ છે . અને એહતીયાતની
�એ એ જ �ુકમ માહ� રમઝાનના રોઝાની કઝા માટ� પણ
લા�ુ પડશે.

મસઅલો ૧૬૪૭ : અગર માહ� રમઝાનમાં �ુબ્હ
સા�દક પહ�લાં કોઈ �ી હયઝ યા િનફાસથી પાક થઈ
�ય, પણ �ુસ્ માટ� તેની પાસે સમય ન હોય, તો
લા�ઝમ છે ક� તયમ્�ુ કર� . પણ �ુબ્હ સા�દક �ુઘી ��ૃત
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ુ ને
રહ�� ું તેના માટ� લા�ઝમ નથી. એ જ �ુકમ એવા �ુ�બ
લા�ુ પડ� છે ક� �ના ઉપર તયમ્�ુ વા�જબ હોય.

મસઅલો ૧૬૪૮ : અગર કોઈ �ી માહ�
રમઝાનમાં �ુબ્હ સા�દક સમયે હયઝ અથવા િનફાસથી
પાક થાય, અને તેની પાસે �ુસ્ ક� તયમ્�ુ માટ� સમય
ન હોય, તો એ �દવસનો રોઝો સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૧૬૪૯ : અગર કોઈ �ી �ુબ્હ સા�દક
બાદ હયઝ ક� િનફાસથી પાક થાય, અથવા �દવસના
ભાગમાં હયઝ ક� િનફાસ�ુ ં લોહ� જણાય, તો એ રોઝો
બાિતલ છે , અગરચે મગ�રબની ન�ક હોય.
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મસઅલો ૧૬પ૦ : અગર કોઈ �ી હયઝ યા
િનફાસ�ુ ં �ુસ્ ઉતારતા � ૂલી �ય, અને એને એક યા
અ�ુક �દવસો બાદ યાદ આવે, તો એ સમય દરમ્યાનમા
� રોઝાઓ રાખ્ય હોય એ સવ� સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૧૬પ૧ : અગર કોઈ �ી માહ�
રમઝાનમાં �ુબ્હ સા�દકથી પહ�લાં હયઝ યા િનફાસથી
પાક થઈ �ય, પણ �ુસ્ ઉતારવામાં �ુબ્હ સા�દક �ુઘી
�ણી�ુ�ને લાપરવાહ� કર� , અને �ુસ્ ન ઉતાર� તો રોઝો
બાિતલ થશે. એવી જ ર�તે સમય તંગ હોવાના સંજોગમાં
લાપરવાહ�થી વત�ને �ુબ્હ સા�દક પહ�લાં તયમ્�ુ ન કર� ,
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તો રોઝો બાિતલ છે .
પણ જો લાપરવાહ�ને કારણે ઢ�લ ન કર� , �મક�
હમ્મા �ીઓ માટ� ખાલી થાય ત્ય �ુઘી રાહ જોતી હોય,
તો એવા સંજોગમાં અગરચે ત્ વાર િન�દ્રા થાય અને
�ુબ્હ સા�દક �ુઘી �ુસ્ ન ઉતાર� શક� તો પણ તેનો રોઝો
સહ�હ છે , એ જ �ુકમ એ �ીઓને છે ક� �ણે તયમ્�ુ
બ�વી લાવવામાં કોતાહ� ન કર� હોય.

મસઅલો ૧૬પર : � �ી ઈસ્તેહાઝ કસીરાની
હાલતમાં હોય, અને મસઅલા નં ૪૦ર માં જણાવ્ય �ુજબ
તેના ઉપર �ુસ્લ વા�જબ છે , તેને ન ઉતાર� તો પણ એનો
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રોઝો સહ�હ છે . એવી ર�તે ઈસ્તેહાઝા �ુતવસ્સેતાવાળ� �
જો �ુસ્લ ન ઊતાર� તો પણ તેનો રોઝો સહ�હ છ.

મસઅલો ૧૬પ૩ : � શખ્ ઉપર મય્યતન
અડવાને કારણે �ુસ્લ મસે મય્ય વા�જબ થ�ું હોય, તે
એ �ુસ્ ઉતાયાર િવના રોઝો રાખી શક� છે . અને અગર
કોઈ રોઝાની હાલતમાં મય્યતન અડ� તો રોઝો બાિતલ
નથી.
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(૮) એનીમા (પીચકાર�)
મસઅલો ૧૬પ૪ : એનીમા લેવાથી, અથવા
મળ�ુ�ધ્ માટ� કોઈ પ્રવા પાછળથી લેવાથી રોઝો
બાિતલ થાય છે , ચાહ� એ લાચાર� ક� ઈલાજને કારણે હોય.
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(૯) કય (ઉલટ� કરવી)
મસઅલો ૧૬પપ : અગર રોઝેદાર �ણી�ુ�ને
ઉલટ�

કર� ,

અગરચે

કોઈ

બીમાર�

વીગેર� ને

કારણે

લાચાર�થી કરવી પડ�, તો એનો રોઝો બાિતલ છે . પણ
અગર કોઈ � ૂલથી યા બેકા�ુ થઈને ઉલટ� કર� તો વાંઘો
નથી.

મસઅલો ૧૬પ૬ : અગર કોઈ શખ્ રાત્ એવા
ખોરાક લીએ ક� �ને પ�રણામે એને ખાત્ હોય ક� �દવસે
બેઈખ્તીયારથ

ઉલટ�

થશે,

તો

એવા

સંજોગમાં

એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� એ �દવસના રોઝાની કઝા
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આપે.

મસઅલો ૧૬પ૭ : � સંજોગમાં રોઝેદાર ઉલટ�
રોક� શકતો હોય, અને તેમ કરવા જતાં કોઈ �ુકસાન ક�
અસહ તકલીફનો સંભવ ન હોય, તો બેહતર છે ક� ઉલટ�
રોક�.

મસઅલો ૧૬પ૮ : અગર રોઝેદારના ગળામાં
માખી �ુસી �ય, અને એટલે �ુઘી ઉતર� ગઈ હોય ક�
એને ગળ� જવાથી કોઈ એમ ન કહ� શક� ક� આહાર કય�
છે , તો એ માખીને બહાર કાઢવી લા�ઝમ નથી, અને રોઝો
સહ�હ ગણાશે. પણ જો એટલે �ડ� ન ઉતર� હોય, તો એને
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બહાર ફ�કવી જ�ર� છે , અગરચે તેમ કરવા માટ� ઉલટ�
કરવી પડ�, િસવાય ક� ઉલટ� કરવાથી �ુકસાન ક� અસહ
તકલીફ થતી હોય. પણ જો એ શ� સંજોગમાં ઉલટ� ન
કર� અને ગળ� �ય, તો રોઝો બાિતલ છે .

મસઅલો ૧૬પ૯ : અગર કોઈ શખ્ � ૂલથી
કોઈ વસ્� ગળ� �ય, અને પેટમાં પહ�ચે એથી પહ�લાં
એને યાદ આવે ક� રોઝાથી છે , તો એ ગળે લી વસ્�ુન
બહાર કાઢવી લા�ઝમ નથી, અને રોઝો સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૧૬૬૦ : અગર કોઈને ખાત્ હોય ક�
ઓડકાર લેવાથી કોઈ વસ્� ગળાની બહાર આવશે, તો
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એહતીયાત છે ક� �ણી�ુ�ને ઓડકાર ન લીએ, પણ જો
એ બારામાં ખાત્ ન હોય તો વાંઘો નથી.

મસઅલો ૧૬૬૧ : અગર કોઈ શખ્ ઓડકાર
લીએ અને કોઈ વસ્� ગળાની બહાર અથવા મોઢામાં
આવી �ય, તો તેને બહાર ફ�કવી જોઈએ. પણ જો
બેઈખ્તીયાર�ન હાલતમાં ફર� ગળાની નીચે ઉતર� �ય,
તો રોઝો સહ�હ છે .
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રોઝો તોડનાર� વસ્�ુ િવષેના એહકામ
મસઅલો ૧૬૬ર : અગર ઈન્સા �ણી�ુ�ને
યા ઈખ્તીયારથ રોઝાને બાિતલ કરનાર અમલ બ�વી
લાવે તો એનો રોઝો બાિતલ છે . પણ જો �ણી�ુ�ને ન
ુ ની
હોય તો રોઝો બાિતલ નથી. પરં � ુ � શખ્ �ુ�બ
હાલતમાં � ૂઈ �ય, અને મસઅલા નં ૧૬૩૯માં આપેલી
િવગતો �ુજબ �ુબ્હ સા�દક �ુઘી �ુસ્ ન ઉતાર� , તો એનો
રોઝો બાિતલ થશે.
અગર કોઈ ઈન્સા મસઅલાથી અ�ણ હોવાને
કારણે રોઝાને બાિતલ કરનાર અમલ બ�વી લાવે, એ
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શરતે ક� એની જહાલત લાપરવાહ�ને કારણે ન હોય, અને
એ િવષે એને કોઈ શંકા પણ ન હોય, તો રોઝો બાિતલ
નથી. એ પ્રમા અગર કોઈ શરઈ દલીલ ઉપર આઘાર
રાખીને એવો અમલ બ�વી લાવે તો પણ રોઝો બાિતલ
નથી. પણ તેમાં ખા�ું પી�ું અને �ીસંભોગનો સમાવેશ
થતો નથી.

મસઅલો ૧૬૬૩ : અગર કોઈ શખ્ � ૂલથી
રોઝાને તોડનાર અમલ બ�વી લાવ્ય બાદ, એમ ઘાર�ને
ક� રોઝો બાિતલ છે , ફર� �ણીજોઈને કોઈ એવો અમલ કર�
ક� � રોઝાને તોડ� છે , તો અલબ� રોઝો બાિતલ થશે.

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1473

મસઅલો ૧૬૬૪ : અગર રોઝેદારના ગળામાં
જબરદસ્તીથ

કોઈ

વસ્� ઉતારવામાં આવે

તો

એ

રોઝેદારનો રોઝો બાિતલ નહ� થાય, પણ જો એવી ર�તે
મજ�ુર કરવામાં આવે ક� જો નહ� ખાય તો એને માલ યા
�નની �ુકસાની ભોગવવી પડશે, �ને પ�રણામે એ પોતે
�ુકસાનીથી બચવા ખાતર ખાઈ લીએ, તો રોઝો બાિતલ
છે

મસઅલો ૧૬૬પ : અગર રોઝેદારને ખાત્ હોય
ક� ફલાણી જગ્યા જશે તો જબરદસ્તીથ તેના ગળામાં
કોઈ વસ્� ઉતારવામાં આવશે, અથવા પોતાનો રોઝો
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તોડવા માટ� તેને મજ�ુર કરવામાં આવશે, તો એવી
જગ્યા ન જ�ું જોઈએ. તે છતાં અગર �ય અને તેને
પોતાનો રોઝો બાિતલ કરવા માટ� મજ�ુર કરવામાં આવે
તો રોઝો બાિતલ થશે. બલ્ક જો તેના ગળામાં જબરદસ્ત
કોઈ

વસ્� ઉતારવામાં

આવે

તો

લા�ઝમની �એ રોઝો બાિતલ ગણાશે.

પણ

એહતીયાતે
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એ કામો � રોઝેદારોના માટ� મક�હ છે
મઅસલો ૧૬૬૬ : નીચે જણાવેલી અ�ુક
બાબતો રોઝેદાર માટ� મક�હ છે :
(૧) �ખમાં એવી દવા ટપકાવવી ક� એવો �ુરમો
�જવો, �નો સ્વા અને �ુશ્� ગળા �ુઘી
પહ�ચે;
(ર) શર�રમાં કમજોર� પેદા થાય એ�ું કોઈ પણ
કામ કર�ુ,ં �મક�, ગરમ હમામ જ�ું લોહ�ની િશરા
નસ ખોલાવવી વીગેર�
(૩) છ�કણી �ઘવી,
ંૂ
અગર એ ખબર ન હોય ક�
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તેની અસર ગળા �ુઘી પહ�ચશે. અને જો
પહ�લથ
ે ી ખબર હોય ક� અસર થશે તો �ઈઝ
નથી.
(૪) �ુગઘ
ં વાળ� વનસ્પિ ક� છોડવા વીગેર�
�ઘવા.
ંૂ
(પ) �ીને માટ� પાણીમાં બેસ�ું મક�હ છે .
(૬) પાયખાના વાટ� કોઈ � ૂક� દવા વીગેર� લેવી.
(૭) શર�ર ઉપરના કપડા ભીના કરવા.
(૮) દાંત ખ�ચી કઢાવવા, અથવા કોઈ પણ એ�ું
કામ કર�ું ક� �થી મોઢામાંથી લોહ� પડ�.
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(૯) ભીની ડાંખળ�થી દાતણ કર�ુ.ં
(૧૦) કોઈ પણ કારણસર પાણી યા કોઈ પ્રવા
મોઢામાં � ૂક�ુ.ં
એવી જ ર�તે મની ખાર�જ કરવાની િનય્ય
વગર પોતાની પત્ની સાથે પ્રેમચેષ ક� પ્ર કરવો,
�ુબન
ં
કર�ુ,ં અથવા શેહવતને ઉશ્ક�ર તેવી ર�તે વતર્�ુ
મક�હ છે . અને જો મની સ્ખલી કરવાના ઈરાદાથી એ�ું
કર� , તો અગરચે મની ખાર�જ ન થાય, તો પણ
એહતીયાતની વા�જબની �એ તેનો રોઝો બાિતલ છે .
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� સંજોગોમાં કઝા અને કફ્ફારો બંન વા�જબ છે
મસઅલો ૧૬૬૭ : અગર કોઈ શખ્ માહ�
રમઝાનનો

રોઝો

ખાવાથી,

પીવાથી,

�ીસંભોગથી,

ઈ�સ્તમન કર�ને અથવા �ુબ્હ સા�દક �ુઘી જનાબત ઉપર
બાક� રહ�ને બાિતલ કર� , અને તે માટ� કોઈ લાચાર� ક�
જબરદસ્ત કારણ�પ ન હોય, બલ્ક પોતે ઈખ્તીયારથ
અને �ણી�ુ�ને એ�ું કર� , તો કઝા ઉપરાંત તેના ઉપર
કફ્ફાર પણ વા�જબ થાય છે અને એહતીયાત. �ુસ્તહ
છે ક� જો ઉપરોકત કાય� િસવાય બી� કાય�થી પોતાનો
રોઝો બાિતલ કર� , તો પણ કઝા ઉપરાંત કફ્ફાર આપે.
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મસઅલો ૧૬૬૮ : અગર કોઈ શખ્ ઉપરોકત
કાય�માંથી કોઈ પણ કાયર્ન ��મ આપતી વેળા સં� ૂણર
ખાત્ ઘરાવતો હોય ક� એ રોઝાને તોડનાર કાયર નથી, તો
તેના ઉપર કફ્ફાર વા�જબ નહ� થાય.
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રોઝાનો કફ્ફાર
મસઅલો ૧૬૬૯ : માહ� રમઝાનમાં રોઝો ન
રાખનાર ઉપર � કફ્ફાર શર�અતે િન�ુકત કર� લ છે , તે
નીચે �ુજબ છે :
(અ) એક �ુલામને આઝાદ કરવો, અથવા
(બ) બે મ�હના રોઝા રાખવા, �ની િવગત હવે
પછ� આવશે, અથવા,
(ક) સાઠ ( ૬૦) ફક�રોને પેટ ભર�ને જમાડવા,
અથવા દર� ક ને ૩/૪ �કલો અનાજ આપ�ુ,ં
એટલે ક� ઘ�, જવ અથવા રોટલીઓ િવગેર�
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આપવી.
અને જો એ કફ્ફાર આપવા શ�ક્તશાળ ન હોય,
તો શ� તેટલો સદકો આપે અને જો એ પણ ન કર� શક�
તો તોબા, ઈ�સ્તગફા કર� , અને એહતીયાતે વા�જબ છે ક�
જયાર� પણ શ�ક્તશાળ થાય ત્યાર કફ્ફાર અદા કર� .

મસઅલો ૧૬૭૦ : � શખ્ રોઝાના કફ્ફાર �પે
બે મ�હના રોઝા રાખવા માંગતો હોય, તે પહ�લાં મ�હનામાં
લાગલગાટ

દરરોજ

રોઝા

રાખશે,

અનેસાથે

બી�

મ�હનાનો પહ�લો �દવસ પણ ઉમેરાશે, ત્યા પછ� બાક�ના
રોઝા જો લાગલગાટ નહ� રાખે તો વાંઘો નથી.
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મસઅલો ૧૬૭૧ : � શખ્ બે માસ રોઝા
રાખવાનો કફ્ફાર આપવા માગે, તો તેણે રોઝાઓ એવા
સમયે શ� ન કરવા જોઈએ ક� એક માસ અને એક �દવસ
દરમ્યા એવો �દવસ આવે ક� � �દવસે રોઝો રાખવો
હરામ છે ; �મક� ઈ�ુલ ફ�ત યા ઈ�ુલ અઝહા.

મસઅલો ૧૬૭ર : જયાર� ઈન્સા ઉપર વા�જબ
હોય ક� કફ્ફારાન લાગલગાટ રોઝા રાખે, ત્યાર અગર
ઉઝર વગર વચ્ચ એક �દવસ પણ રોઝો તકર કરશે, તો
એને નવેસરથી રોઝાઓ શ� કરવા પડશે.

મસઅલો ૧૬૭૩ : જયાર�

ઈન્સા

ઉપર
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કફ્ફારાન લાગલગાટ રોઝા રાખી રહ્ હોય, ત્યાર જો
વચ્ચ એવો ઉઝર ઉપ�સ્થ થાય ક� �ના ઉપર તેનો
ઈખ્તીયા ન હોય, �મક�, હયઝ, િનફાસ યા જ�ર�
�ુસાફર�માં જ�ુ,ં તો ઉઝર બરતરફ થયા બાદ વા�જબ
નથી ક� નવેસરથી રોઝા શ� કર� . બલ્ક �ટલા બાક� રહ્ય
હોય તેટલા જ રોઝા રાખશે.

મસઅલો ૧૬૭૪ : અગર કોઈ શખ્ હરામ
વસ્�ુથ પોતાનો રોઝો બાિતલ કર� , ચાહ� એ વસ્� 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�ુક બીમાર�ને કારણે �ુકસાન ક્તા હોય,
અથવા પોતાની પત્ની સાથે હયઝની હાલતમાં સંભોગ
કરવો, તો એવા સંજોગમાં એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક�
ત્રણ કફ્ફાર આપે. એટલે ક� એક �ુલામને આઝાદ કર� ,
બે માસ રોઝા રાખે, અને સા�ઠ ફક�રોને જમાડ� અથવા
દર� કને એક �ુદ ( પોણો �કલો) અનાજ, ઘ�, જવ ક�
રોટલીઓ વીગેર� આપે. અને જો ત્રણ કફ્ફાર આપી ન
શક�, તો એમાંથી � કાંઈ શ� હોય તે આપે.

મસઅલો ૧૬૭પ : અગર રોઝેદાર �ણી�ુ�ને
કોઈ �ૂઠાણની �ુદા અને પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્
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વ આલેહ� વસલ્લમન

િનસ્બ આપે, તો એહતીયાતે

�ુસ્તહ છે ક� મસઅલામાં જણાવ્યા �ુજ ત્રણ કફ્ફાર
દ�એ.

મસઅલો ૧૬૭૬ : અગર કોઈ રોઝેદાર માહ�
રમઝાનના એક �દવસમાં અનેકવાર સંભોગ કર� , અથવા
ઈ�સ્તમન કર� , તો તેનો એક કફ્ફાર વા�જબ થશે, પણ
અહવતે �ુસ્તહ છે ક� દર� ક વાર બદલ એક કફ્ફાર આપે

મસઅલો ૧૬૭૭ : જો સંભોગ અને ઈ�સ્તમન
િસવાય કોઈ બી� કાયર્થ કોઈ રોઝેદાર પોતાના માહ�
રમઝાનના એક રોઝાને બાિતલ કર� , તો એક જ કફ્ફાર
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કાફ� છે .

મસઅલો ૧૬૭૮ :

અગર રોઝેદાર સંભોગ

િસવાય કોઈ બી� અમલથી પોતાનો રોઝો બાિતલ કર� ,
અને ત્યા બાદ પોતાની પત્ની સાથે સંભોગ કર� , તો બંને
માટ� એક કફ્ફાર કાફ� છે .

મસઅલો ૧૬૭૯ : અગર રોઝેદાર હલાલ
કાયર્થ પોતાનો રોઝો બાિતલ કર� , �મક�, પાણી પીવે,
અને ત્યા પછ� રોઝો તોડનાર કોઈ હરામ કાયર ��મ
આપે, �મક� હરામ વસ્� ખાઈ લીએ, તો એક જ કફ્ફાર
કાફ� ગણાશે.
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મસઅલો ૧૬૮૦ : અગર ઓડકાર લેવાથી,
રોઝેદારના મોઢામાં કોઈ વસ્� બહાર આવે, અને એને
�ણી�ુ�ને ગળ� લીએ તો રોઝો બાિતલ છે , અને કઝા
ઉપરાંત કફ્ફાર પણ તેના ઉપર વા�જબ

થશે. અગર

મોઢામાં આવેલી વસ્� એવી હોય ક� ��ુ ં ખા�ું હરામ છે ,
�મક� , ઓડકારને કારણે લોહ� નીકળે અથવા ખાઘેલી
વસ્� એવી હાલતમાં બહાર આવે ક� તેને ખોરાક ન કહ�
શકાય, અને એને �ણીને ગળ� લીએ, તો એ રોઝાની
કઝા આપશે, અને અહવતે �ુસ્તહબન �એ ત્રણ કફ્ફાર
આપશે.
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મસઅલો ૧૬૮૧ : અગર કોઈ શખ્ એવી
નઝર ક� મ�8ત રાખે ક� ફલાણે �દવસે રોઝો રાખીશ, અને
એ �દવસે �ણીજોઈને પોતાના રોઝાને બાિતલ કર� , તો
એને કફ્ફાર લા�ુ પડશે, પણ એ મ�ેત

તોડવાનો

કફ્ફાર છે , �ની વીગતો એના પ્રકરણમ આવશે.

મસઅલો

૧૬૮ર

:

અગર

રોઝેદાર

કોઈ

અિવ�ાસપાત શખ્સન વાત ઉપર આઘાર રાખે ક�
મગ�રબનો સમય થઈ ગયો છે , અને ઈફતાર કર� લીએ,
અને ત્યા બાદ એને ખબર પડ� ક� મગ�રબનો સમય
દાખલ થયો જ ન હતો, અથવા એ િવષે શકમંદ થાય, તો
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એને કઝા સાથે કફ્ફાર લા�ુ પડશે.

મસઅલો ૧૬૮૩ : � શખ્ પોતાનો રોઝો
�ણી�ુ�ને બાિતલ કય� હોય, અને તે બાદ ઝોહરથી
પહ�લાં યા પછ� સફર ઈખ્તીયા કર� ક� �થી કફ્ફાર લા�ુ
ન પડ�, તો એમ કરવાથી કફ્ફાર માફ નહ� થાય, બલ્ક
જો એને ઝોહરથી પહ�લાં સફર કરવી પડ�, તો એનો પણ
કફ્ફાર લા�ુ પડશે.

મસઅલો

૧૬૮૪

:

અગર

કોઈ

શખ્

�ણીજોઈને પોતાનો રોઝો બાિતલ કર� , અને ત્યા બાદ
કોઈ ઉઝર ઉપ�સ્થ થાય, �મક� , હયઝ, િનફાસની
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હાલતમાં દાખલ થાય, યા કોઈ બીમાર� નો ભોગ બને, તો
અહવતે �ુસ્તહ છે ક� કફ્ફાર આપે.

મસઅલો ૧૬૮પ : અગર કોઈને ખાત્ હોય ક�
પહ�લી માહ� �ુબારક રમઝાન છે , તે છતાંય �ણી�ુ�ને
પોતાનો રોઝો બાિતલ કર� , અને ત્યા બાદ ન�� થાય ક�
એ તો શાબાનની છે લ્લ તાર�ખ હતી,તો એના ઉપર
કફ્ફાર વા�જબ નથી.

મસઅલો ૧૬૮૬ : અગર ઈન્સાનન શક હોય ક�
માહ� �ુબારકની છે લ્લ તાર�ખ છે , યા શવ્વાલન પહ�લી
છે , અને �ણી�ુ�ને પોતાનો

રોઝો તોડ� નાખે, અને
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ત્યારબા ન�� થાય ક� શવ્વાલન પહ�લી હતી, તો તેના
ઉપર કફ્ફાર વા�જબ નથી.

મસઅલો ૧૬૮૭ : અગર કોઈ રોઝેદાર શખ્
માહ� રમઝાનમાં પોતાની રોઝેદાર પત્નીન સંભોગ માટ�
મજ�ુર કર� , તો પોતાના રોઝાના કફ્ફાર ઉપરાંત,
એહતીયાતની �એ પત્નીન રોઝાના કફ્ફાર પણ આપશે.
પણ જો પત્નીસંભોગ માટ� સંમત થઈ હોય, તો બંને ઉપર
કફ્ફાર વા�જબ થશે.

મસઅલો ૧૬૮૮ : અગર કોઈ �ી પોતાના
રોઝેદાર શવહરને સંભોગ માટ� મજ�ુર કર� , તો તેના ઉપર
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શવહરના રોઝાનો કફ્ફાર વા�જબ નહ� થાય.

મસઅલો ૧૬૮૯ : અગર કોઈ રોઝેદાર માહ�
રમઝાનમાં પોતાની પત્નીન સંભોગ માટ� મજ� ૂર કર� ,
અને

સંભોગ

દરમ્યા

પત્નીન

સંમત
ં

થાય,

તો

એહતીયાતે વા�જબની �એ �ુ�ુષ બે કફ્ફાર આપશે. અને
પત્નીએક કફ્ફાર આપશે.

મસઅલો ૧૬૯૦ : અગર કોઈ રોઝેદાર માહ�
રમઝાનમાં પોતાની રોઝેદાર પત્ની સાથે એવી હાલતમાં
સંભોગ કર� ક� પત્ની િનદ
� ્રા હોય, તો તેના ઉપર એક
કફ્ફાર વા�જબ થશે; પણ પત્નીન રોઝો સહ�હ રહ�શ,ે
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અને તેના ઉપર કોઈ કફ્ફાર વા�જબ નહ� થાય.

મસઅલો ૧૬૯૧ : અગર શવહર પત્નીન યા
પત્નીશવહરને સંભોગ િસવાય કોઈ એવા બી� કાયર માટ�
મજ�ુર કર� ક� � રોઝાને તોડનાર છે , તો બંનમ
ે ાંથી કોઈ
ઉપર કફ્ફાર વા�જબ નહ� થાય.

મસઅલો ૧૬૯ર : � શખ્ સફરના કારણે યા
બીમાર�ના લીઘે રોઝો ન રાખ્ય હોય, તો પોતાની
રોઝેદાર �ીને સંભોગ માટ� મજ� ૂર કર� શકશે નહ�. પણ
જો મજ� ૂર કર� , તો પણ શવહર ઉપર કફ્ફાર વા�જબ
નથી.
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મસઅલો ૧૬૯૩ : કફ્ફારાન અદાયગીમાં
લાપરવાહ� ક� ઢ�લ ન કરવી જોઈએ, પણ તેની �રુ ં ત
અદાયગી લા�ઝમ નથી.

મસઅલો ૧૬૯૪ : અગર કોઈ શખ્ કફ્ફાર
વા�જબ થયા બાદ વષ� �ુઘી તેની અદાયગી ન કર� , તો
તેમાં કોઈ ઉમેરો વઘારો થતો નથી.

મસઅલો ૧૬૯પ : � શખ્ કફ્ફાર પેટ� સાઠ
ફક�રોને જમાડવા માંગતો હોય, અને જો એ સાઠ ફક�રો
સવ� મો�ૂદ હોય, તો દર� કને એક �ુદથી વઘાર. અનાજ
વીગેર� દઈ શકશે નહ�, એવી જ ર�તે એક જ ફક�રો એક
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ટંકથી વઘાર�

જમાડ�ને વધારાની ખચાર્એલ રકમને

કફ્ફારામા ગણી શકશે નહ�. અલબત એક ફક�રના
પ�રવારની �ુદ� �ુદ� વ્ય�ક્ત એક એક �ુદ અનાજ
આપી શક� છે , ચાહ� એ વ્ય�ક સગીર વયની હોય.

મસઅલો ૧૬૯૬ : � શખ્ માહ� રમઝાનના
રોઝાની કઝા રાખી હોય, અને �ણીજોઈને ઝોહર બાદ
એ�ું કાયર ��મ આપે ક� � રોઝાને બાિતલ કર� છે , તો
તેના ઉપર વા�જબ છે ક� દસ ફક�રોને દર� કને એક �ુદ
અનાજ આપે. અને જો તેમ ન કર� શકતો હોય, તો ત્
�દવસ રોઝા રાખે.
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તે સંજોગોમાં માત રોઝાની કઝા વા�જબ છે
મસઅલો ૧૬૯૭ : ઉપરોકત દશાર્વેલ સંજોગો
િસવાય, અ�ુક એવા સંજોગો છે ક� �મા ઈન્સા ઉપર
ફકત રોઝાની કઝા વા�જબ છે , અને કફ્ફાર લા�ુ પડતો
નથી.
(૧) અગર માહ� રમઝાનની રાતમાં જનાબતની
હાલતમાં હોય, અને મસઅલા નંબર ૧૬૩૯માં
જણાવ્ય �ુજબ �ુબ્હ સા�દક �ુઘી ��ૃત ન
થાય;
(ર) અગર કોઈ શખ્ રોઝાને બાિતલ કરનાર
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કોઈ અમલ ન બ�વી લાવે, પર� ું રોઝાની
િનય્ય ન કર� , અથવા ર�યાકાર�નો રોઝો રાખે,
અથવા એવો ઈરાદો કર� ક� રોઝો નહ� રાખે,
અથવા ઈરાદો ઘરાવે ક� રોઝો તોડનાર કોઈ કાયર
કરશે, તો એહતીયાતે વા�જબ છે ક� એ �દવસની
કઝા આપે;
(૩) અગર માહ� રમઝાનમાં �ુસ્લ જનાબત � ૂલી
�ય, અને જનાબતની હાલતમાં એક યા એકથી
િવશેષ રોઝાઓ રાખે;
(૪) અગર માહ� રમઝાનમાં તપાસ કયાર્ િવના ક�
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�ુબ્હ� સા�દકનો સમય થઇ ગયો છે ક� નહ,
રોઝાને બાિતલ કરનાર કાયર કર� , અને ત્યા બાદ
ખબર પડ� ક� સમય દાખલ થઈ ગયો હતો, તો
એહતીયાત છે ક� એ �દવસે, �ુરબતની િનય્યતથ
રોઝો તોડનાર તમામ કાય�થી પરહ�ઝ કર� , અને
એ �દવસની રોઝાની કઝા આપે.
(પ) અગર કોઈના કહ�વાથી ક� �ુબ્ સા�દક થઈ
નથી, કોઈ શખ્ રોઝાને તોડનાર અમલ બ�વી
લાવે, અને ત્યા બાદ �ણ થાય ક� સવાર થઈ
ગઈ હતી;

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1499

(૬) અગર કોઈ કહ� ક� �ુબ્ સા�દકનો સમય થઈ
ગયો છે , પણ ઈન્સા તેની વાત ઉપર ભરોસો ન
કર� , અથવા એમ સમ� ક� મશ્કર કર� રહ્યો  ,
અને પોતે તેહક�ક કયાર્ િવના રોઝાને બાિતલ
કરનાર કોઈ કાયર કર� , અને જો ત્યા પછ� ખબર
પડ� ક� �ુબ્હ સા�દકનો સમય થઈ ગયો હતો;
(૭) અગર કોઈ �ઘળો યા કોઈ એવો મા�ર
શખ્ બી�ના કહ�વા ઉપર એવો ભરોસો રાખતો
હોય ક� � ભરોસો શર�અતની �એ તેના માટ�
�ુજજત હોય, અને એ �ુજબ અમલ કર� ઇફતાર
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કયાર્ બાદ એને �ણ થાય ક� મગ�રબનો વખત
દાખલ થયો ન હતો;
(૮) અગર કોઈને ખાત્ અથવા ઈ�ત્મના હોય
બે મગ�રબનો સમય થઈ ગયો છે , અને ઈફતાર
કયાર્બાદ એને �ણ થાય ક� સમય થયો ન હતો,
તો માત કઝા આપે. પણ જો હવામાનમાં
ઘેરાયેલાં વાદળાં વગેર� ને કારણે એ�ું �ુમાન થ�ું
હોય તો કઝા�ુ ં વા�જબ હો�ું એહતીયાતની �એ
છે .
(૯) અગર કોઈ શખ્ પ્યાસન કારણે કોગળા કર� ,
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એટલે

ક�

મોઢામાં

પાણી

ફ�રવે,

અને

બેઈખ્તીયાર�થ પાણી ગળામાં ઉતર� �ય, તો
રોઝાની કઝા આપશે. એવી જ ર�તે જો એ
કોગળા વા�જબ

નમાઝ િસવાયના વ� માટ�

કરતો હોય, અને પાણી બેઈખ્તીયાર�ન હાલતમાં
ગળાથી નીચે ઉતર� તો એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક�
કઝા આપે.
પણ અગર કોઈ શખ્ � ૂલી �ય ક� રોઝાની
હાલતમાં છે , અને પાણી ગળાથી નીચે ઉતાર�
લીએ, તો કઝા નથી. એવી જ ર�તે પ્યા
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િસવાયના સંજોગમાં જયાં કોગળાં �ુસ્તહ છે ,
�મક� �ુ� કરતી વેળા, ત્યાર કોગળા કરતી વેળા
બેઈખ્તીયાર�થ પાણી ગળાની નીચે ઉતર� �ય
તો કઝા નથી.
(૧૦) અગર કોઈ શખ્ જબરદસ્તીન વશ થઈ,
યા મજ� ૂર�ને કારણે, યા તક�ય્યાન લીઘે ઈફતાર
કર� લીએ, તો કઝા આપવી લા�ઝમ છે , પણ
કફ્ફાર લા�ુ પડશે નહ�.

મસઅલો ૧૬૯૮ : અગર કોઈ શખ્સ પાણી
િસવાય કોઈ બી� વસ્�ુ મોઢામાં �ૂક, અને એ
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બેઈખ્તીયાર�ની હાલતમાં ગળાની નીચે ઉતર� �,
અથવા અગર એ નાક વાટ� પાણી લીએ, અને
બેઈખ્તીયાર�માં એ પાણી ગળા �ુધી આવીને ઉતર� �,
તો તેના ઉપર કઝા વા�જબ નથી.

મસઅલો ૧૬૯૯ : રોઝેદાર માટ� વ�ુ પડતા
કોગળા કરવા મક�હ છે , અને કોગળા કયાર્ પછ� �ુકં
ગળાની નીચે ઉતારવા માંગતો હોય તો બેહતર છે ક�
પહ�લા ત્ વાર બહાર �ક�ં ૂ .

મસઅલો ૧૭૦૦ : અગર ઈન્સાનન ખાત્ હોય,
અથવા એવો �ુમાન રહ� ક� કોગળાં કરવાથી બેઈખ્તીયા
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પાણી ગળા નીચે ઉતર� જશે, તોએવા શખ્સ કોગળાથી
પરહ�જ કરવી જોઈએ. એ પ્રમા જો એ �ણતો હોય ક�
કોગળાં કરવા જતાં � ૂલથી એ પાણી ગળામાં ઉતર� જશે.
તો એહતીયાતે વા�જબ છે ક� પરહ�ઝ કર� .

મસઅલો ૧૭૦૧ : અગર માહ� રમઝાનમાં કોઈ
શખ્ � ૂર� તેહક�ક કયાર્ બાદ ન�� નકર� શ�ો હોય ક�
�ુબ્ સા�દકનો સમય દાખલ થયો છે નહ�, અને રોઝો
તોડનાર કોઈ અમલ બ�વી લાવ્ય બાદ એને �ણ થાય
ક� સમય દાખલ થઈ � ૂકયો હતો, તો તેના ઉપર રોઝાની
કઝા લા�ઝમ નથી.
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મસઅલો ૧૭૦ર : અગર ઈન્સાનન શક હોય ક�
મગ�રબનો સમય દાખલ થઈ ગયો છે ક� નહ�, તો એ
�સ્થિતમા એ ઈફતાર નહ� કર� શક�. પણ જો એને શક હોય
ક� �ુબ્ સા�દક થઈ છે ક� નહ� તો તેહક�ક કયાર પહ�લાં પણ
એ રોઝાને તોડનાર અમલ ��મ આપી શક� છે .
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કઝા રોઝાના એહકામ
મસઅલો ૧૭૦૩ : અગર કોઈ દ�વાનો શખ્
સાજો થઈ �ય, તો દ�વાનગીની હાલતમાં � રોઝાઓ
રહ� ગયા હોય તેની કઝા તેના ઉપર વા�જબ નથી.

મસઅલો ૧૭૦૪ : અગર કોઈ કા�ફર �ુસલમાન
થાય, તો �ુફરની હાલતમાં � રોઝાઓ રાખ્ય ન હોય,
તેની કઝા તેના ઉપર વા�જબ નથી. પરં � ુ અગર કોઈ
�ુસલમાન કા�ફર થઈ �ય, અને પાછો �ુસલમાન થાય,
તો જયાર� કા�ફર હતો ત્યાર � ૂક�લા રોઝાઓની કઝા તેના
ઉપર વા�જબ છે .
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મસઅલો ૧૭૦પ : � રોઝાઓ ઈન્સાનન મસ્ત
અને નશામાં � ૂ�ા હોય, તેની કઝા વા�જબ છે . િસવાય ક�
એ ક�ફ ક� નશો ઈલાજ માટ� આપેલી દવાના કારણે હોય.

મસઅલો ૧૭૦૬ : અગર કોઈ શખ્સ ઉઝરને
કારણે અ�ુક રોઝાઓ ન રાખ્ય હોય, અને આગળ જતાં
એને એ િવષે શક થાય ક� ઉઝર ક�ટલા �દવસ પછ�
બરતરફ થયો હતો, તો વ�ુ સંખ્ય ઉપર, યા વઘાર�
�દવસો ઉપર �ુમાન કર�ું વા�જબ નથી. દાખલા તર�ક�,
અગર કોઈ શખ્સ માહ� રમઝાનથી પહ�લા સફર કર� હોય.
અને હવે તેને શક ઉપ�સ્થત થા ક� પાંચમી રમઝાનના
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પાછો આવ્ય હતો ક� છઠ�; અથવા માહ� રમઝાનની છે લ્લ
તાર�ખોમાં �ુસાફર� કર� હોય, અને માહ� રમઝાન બાદ
પાછો આવ્ય હોય, પણ એને શક હોય ક� રપમી તાર�ખે
�ુસાફર� કર� હતી ક� ર૬મી તાર�ખે, તો બંને સંજોગમાં
ઓછ� સંખ્ય કરાર દઈને પાંચ રોઝાઓની કઝા આપશે,
અગરચે એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� વ�ુ સંખ્યાન એટલે ક�
છ રોઝાની કઝા આપે.

મસઅલો ૧૭૦૭ : અગર કોઈ શખ્ ઉપર
એકથી વ�ુ રમઝાન મ�હનાઓની કઝા બાક� હોય, તો તે
મ�હનાઓમાંથી �ની કઝા શ� કરવા ઘાર� , એ કર� શક� છે .
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પણ જયાર� છે લ્લ માહ� રમઝાનના કઝા રોઝાઓનો સમય
તંગ હોય, �મક�, છે લ્લ માહ� રમઝાનના પાંચ રોઝાઓ
કઝા હોય અને સામે માહ� રમઝાનને પાંચ જ �દવસ બાક�
હોય, ત્યાર બેહતર છે ક� છે લ્લ રમઝાનની કઝા પહ�લાં
આપે.

મસઅલો ૧૭૦૮ : અગર કોઈ શખ્ ઉપર
અનેક માહ� રમઝાનની કઝા બાક� હોય, અને કઝા
રોઝાઓ રાખતી વળા િનય્યતમા �ુઅય્ય ન કર� ક� �ા
માહ� રમઝાનની કઝા આપી રહ્ય છે ; તો એ છે લ્લ માહ�
રમઝાનની કઝા તર�ક� ગણવામાં નહ� આવે.
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મસઅલો ૧૭૦૯ : માહ� રમઝાનના રોઝાની
કઝા આપનાર શખ્ અગર ઝોહરની પહ�લા પોતાનો રોઝો
તોડવા માગે, તો તોડ� શક� છે . પણ જો કઝા રોઝાઓનો
સમય તંગ હોય, તો બેહતર છે ક� રોઝાને બાિતલ ન કર� .

મસઅલો ૧૭૧૦ : અગર કોઈ શખ્ મય્યી
વતી ઈ�રાના રોઝા રાખતો હોય, તો બેહતર છે ક� ઝોહર
બાદ રોઝાને બાિતલ ન કર� .

મસઅલો ૧૭૧૧ : અગર કોઈ શખ્સ બીમાર�,
હયઝ યા િનફાસને કારણે માહ� રમઝાનમાં રોઝા ન રાખ્ય
હોય, અને કઝા આપવાનો મૌકો મળે એથી પહ�લા �ુજર�
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�ય, તો એના ઉપર રોઝાની કઝાઓ વા�જબ નથી.

મસઅલો ૧૭૧ર : અગર કોઈ શખ્સ બીમાર�ને
કારણે માહ� રમઝાનમાં રોઝાઓ ન રાખ્ય હોય, અને એ
બીમાર� આવતા માહ� રમઝાન �ુઘી લંબાય, તો તેના
ઉપર � ૂક�લા રોઝાઓની કઝા વા�જબ નથી. પણ દર� ક
રોઝાને બદલે એક �ુદ .પોણો �કલો. અનાજ, �મક� , ઘઉ,
જવ, ક� રોટલીઓ, �ુસ્તહ� ફક�રને આપ�ું જોઈએ.
પણ જો બીમાર� િસવાય કોઈ બી� ઉઝરને
કારણે માહ� રમઝાનમાં રોઝા ન રાખ્ય હોય, �મક�
�ુસાફર�ને લીઘે રોઝા ન રાખી શ�ો હોય, અને એ ઉઝર
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આવતા માહ� રમઝાન �ુઘી કાયમ રહ�, તો � ૂક�લા
રોઝાઓની કઝા આપવી પડશે; ઉપરાંત એહતીયાતે
વા�જબની �એ દર� ક � ૂક�લા રોઝાને બદલે એક �ુદ
અનાજ ફક�રને આપશે.

મસઅલો ૧૭૧૩ : અગર કોઈ શખ્સ બીમાર�ને
કારણે માહ� રમઝાનમાં રોઝાઓ ન રાખ્ય હોય, અને માહ�
�ુબારક રમઝાન બાદ એ સાજો થઈ �ય, પણ કોઈ
બીજો ઉઝર ઉપ�સ્થ થતાં આવતા માહ� રમઝાન �ુઘી
કઝા રોઝા ન રાખી શક�, તો એ � ૂક� આપેલા રોઝાઓની
કઝા વા�જબ રહ�શ,ે એવી જ ર�તે અગર કોઈ શખ્સ અન્
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ઉઝરને કારણે માહ� રમઝાનમાં રોઝા ન રાખ્ય હોય, અને
માહ� રમઝાન બાદ એ ઉઝર �ૂ ર થઈ �ય, પણ આવતા
માહ� રમઝાન �ુઘી બીમાર�ને લીઘે કઝા રોઝા ન રાખી
શક�,

તો

પણ

કઝા

રોઝાઓ વા�જબ

રહ�શે;

અને

એહતીયાતે વા�જબની �એ દર� ક � ૂક�લા રોઝા બદલે એક
�ુદ અનાજ ફક�રને આપશે.

મસઅલો ૧૭૧૪ : � શખ્સ કોઈ ઉઝરને કારણે
માહ� રમઝાનમાં રોઝાઓ ન રાખ્ય હોય, અને માહ�
રમઝાન બાદ એ ઉઝર બરતરફ થઈ �ય, તે છતાંય
�ણીજોઈને આવતા માહ� રમઝાન �ુઘી કઝા ન આપે, તો
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એ રોઝાઓની કઝા વા�જબ રહ�શ,ે અને દર� ક રોઝા બદલ
એક �ુદ અનાજ ફક�રને આપશે.

મસઅલો ૧૭૧પ : � શખ્ રોઝાની કઝા
આપવામાં એટલી લાપરવાહ� અને ઢ�લ કર� , ક� સમય
તંગ થઈ �ય, અને એ તંગ

સમય દરમ્યા ઉઝર

ઉપ�સ્થ થાય, તો એ શખ્ ઉપર કઝા વા�જબ રહ�શે,
અને એહતીયાત છે ક� દર� ક રોઝા બદલ એક �ુદ અનાજ
ફક�રને આપશે.
એવી જ ર�તે અગર ઉઝર બરતરફ થયા ગયા
બાદ એણે િનણર્ લીઘો હોય ક� કઝા આપશે, પણ કઝા
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આપે

એથી

પહ�લાં સમયની

તંગી

દરમ્યા

ઉઝર

ઉપ�સ્થ થાય, તો એજ �ક
ુ મ લા�ું પડશે.

મસઅલો ૧૭૧૬ : અગર કોઈ શખ્સન બીમાર�
વષ� �ુઘી લંબાય, તો જયાર� સાજો થાય ત્યાર તેના ઉપર
છે લ્લા માહ� �ુબારક રમઝાનના રોઝાની કઝા વા�જબ છે
અને એ પહ�લાંના વષ�માં �ટલા રોઝા � ૂકવા પડયા હોય,
તે દર� ક બદલ એક �ુદ અનાજ ફક�રને આપશે.

મસઅલો ૧૭૧૭ : � શખ્ ઉપર વા�જબ હોય
ક� દર� ક રોઝાને બદલે એક �ુદ અનાજ ફક�રને આપે, એ
એકથી વ�ુ �દવસનો કફ્ફાર એક જ ફક�રને દઈ શક� છે .
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મસઅલો ૧૭૧૮ : અગર કોઈ શખ્સ અનેક
વષ�ના માહ� રમઝનાની કઝાઓ આપવામાં ઢ�લ કર�
હોય, તો તેના ઉપર વા�જબ છે ક� એ સવ� રોઝાઓની કઝા
આપે, તે સાથે પહ�લાં વષર્મા માહ� રમઝાનના �ટલા કઝા
રોઝાઓની ઢ�લ થઈ હોય, તે દર� ક બદલ એક �ુદ
અનાજ ફક�રને આપે. એ પછ�ના વષ�ની કઝામાં � ઢ�લ
થઈ હોય, તે બદલ કાંઈ દ� � ું વા�જબ નથી.

મસઅલો ૧૭૧૯ : � શખ્સ �ણી�ુ�ને માહ�
રમઝાનના રોઝા ન રાખ્ય હોય, તેના ઊપર � ૂક�લા
રોઝાઓની કઝા વા�જબ છે ; ઉપરાંત દર� ક � ૂક�લા રોઝા
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બદલ વા�જબ છે ક� બે મ�હના રોઝા રાખે, યા સાંઈઠ
ફક�રોને જમાડ�, યા એક �ુલામને આઝાદ કર� અને જો
આવતા માહ� રમઝાન �ુઘી રોઝાની કઝા ન આપે, તો
એહતીયાતે વા�જબની �એ દર� ક રોઝા બદલ એક �ુદ
અનાજ કફ્ફાર �પે પણ આપશે.

મસઅલો ૧૭ર૦ : અગર કોઈ શખ્ �ણી
જોઈને માહ� રમઝાનના રોઝા ન રાખે, અને �દવસ
દરમ્યા અનેકવાર �ીસંભોગ યા ઈ�સ્તમન કર� , તો
અકવાની �એ તેના ઉપર એકથી વ�ુ કફ્ફાર લા�ુ નહ�
પડ�. એવી જ ર�તે જો કોઈ બીજો એવો અમલ વારં વાર
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બ�વી લાવે ક� � રોઝાને તોડ� છે , �મક� અનેકવાર
ખોરાક ખાય, તો પણ એક જ કફ્ફાર કાફ� છે .

મસઅલો ૧૭ર૧ : બાપના �ુજર� ગયા બાદ
મોટા �દકરા ઉપર બાપના કઝા રોઝાઓ એહતીયાતે
વા�જબની �એ વા�જબ

છે , �નો �ુલાસો મસઅલો

૧૩૯૯માં આપવામાં આવ્ય છે .

મસઅલો ૧૭રર : અગર માહ� રમઝાનના
રોઝાઓ િસવાય કોઈ બી� વા�જબ રોઝાની કઝા બાપ
ઉપર રહ� ગઈ હોય, �મક� નઝરનો રોઝો બાપે ન રાખ્ય
હોય, તો એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� મોટો �દકરો એની
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કઝા આપે. પણ જો બાપે કોઈ મય્ય વતી રોઝા
રાખવાની ઉજરત લીઘી હોય, અને એ રોઝા ન રાખ્ય
હોય, તો મોટા �દકરા ઉપર એ રોઝાની કઝા વા�જબ નથી.
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�ુસાફરના રોઝાના એહકામ
મસઅલો ૧૭ર૩ : � �ુસાફર ઉપર વા�જબ
હોય ક� ચાર રકાતવાળ� નમાઝો કસર પડ�, તે �ુસાફર�
રોઝા ન રાખવા જોઈએ. પણ � �ુસાફર� માટ� � ૂર�
નમાઝનો �ુકમ હોય, �મક� શખ્સન ઘંઘો �ુસાફર� હોય,
અથવા હરામ સફર કર� રહ્યહોય, તો તેવા �ુસાફર ઉપર
રોઝો રાખવો વા�જબ છે .

મસઅલો ૧૭ર૪ : માહ� રમઝાન દરમ્યા સફર
કરવી �ઈઝ છે , પણ રોઝાથી ભાગવાની િનય્ય હોય તો
સફર કરવી મક�હ છે . એવી જ ર�તે માહ� રમઝાનની
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ચોવીસ તાર�ખ પહ�લાં સામાન્ �ુસાફર� કરવી મક�હ છે ;
પણ હજ, ઉમરા માટ� યા કોઈ જ�રત ઉપ�સ્થ થતાં સફર
કરવી મક�હ નથી.

મસઅલો ૧૭રપ : માહ� રમઝાનના રોઝાઓ
િસવાય અગર કોઈ �ુઅય્ય �દવસનો રોઝો કોઈ શખ્
ઉપર વા�જબ હોય, �મક� એ રોઝો ઈ�રા યા એવા કોઈ
કારણે વા�જબ

થયો હોય, અથવા એઅતેકાફના ત્ર

�દવસનો રોઝો હોય, તો એ �દવસે એ �ુસાફર� નહ� કર�
શક� અને જો સફરમાં હોય, તો જો �ુમ્ક� હોય તો એ
જગ્યા દસ �દવસ રોકાવાની િનય્ય કર� , અને એ
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�દવસે રોઝો રાખે.
પણ જો એ રોઝો નઝરને કારણે વા�જબ થયો
હોય, તો એ �દવસે સફર કરવી �ઈઝ છે , અને સફરમાં
હોય તો દસ �દવસ રોક્વવાન િનય્ય કરવી વા�જબ
નથી. જો ક� બેહતર છે ક� ઈન્સા લાચાર ન થાય ત્યા
�ુઘી સફર ન કર� , અને જો સફરમાં હોય તો દસ �દવસ
રોકવવાની િનય્ય કર� .

મસઅલો ૧૭ર૬ : અગર કોઈ �ુસ્તહ રોઝો
રાખવાની નઝર કર� , અને એ માટ� કોઈ �દવસ �ુઅય્ય
કર� , તો સફરમાં એ �ુસ્તહ રોઝો નહ� રાખી શક�.પણ જો
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એમ નઝર કર� હોયક� ફલાણે �દવસે સફરમાં રોઝો રાખશે,
તો પછ� સફરમાં એ રોઝો વા�જબ થશે. એવી જ ર�તે જો
એમ નઝર કર� હોય ક� ચો�સ �દવસે રોઝો રાખશે, ચાહ�
એ �ુસાફર�માં હોય ક� ન હોય, તો એ �દવસે �ુસાફર�માં
હોવા છતાય રોઝો રાખશે.

મસઅલો ૧૭ર૭ : મદ�ને �ુનવ્વરામા પોતાની
હાજત તલબ કરવા માટ� �ુસાફર ત્ �દવસના �ુસ્તહ
રોઝાઓ રાખી શક� છે , અને એ એહતીયાત છે ક� એ ત્
�દવસો �ુઘવાર, �ુ�વાર અને �ુક્રવ હોય.

મસઅલો ૧૭ર૮ : � શખ્ ન �ણતો હોય ક�
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�ુસાફર�માં રોઝો બાિતલ છે , અને સફરમાં રોઝો રાખી
લીએ, તો જો રોઝા દરમ્યા એને મસઅલાની ખબર પડ�
તો રોઝો બાિતલ થશે પણ જો મગ�રબ �ુઘી એણે �ણ ન
થાય, તો એનો રોઝો સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ૧૭ર૯ : અગર કોઈ શખ્ � ૂલી �ય
ક� પોતે સફરમાં છે , અથવા મસઅલો � ૂલી �યક�
�ુસાફર�માં રોઝો રાખવો બાિતલ છે , અને સફર દરમ્યા
રોઝાઓ રાખે તો એ રોઝાઓ બાિતલ ગણાશે.

મસઅલો ૧૭૩૦ : અગર રોઝેદાર ઝોહર બાદ
સફર કર� તો એહતીયાતેની �એ પોતાનો રોઝો � ૂરો કરશે;
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અને જો ઝોહર પહ�લાં સફર કર� , અને જો આગલી રાતે
સફરની િનય્ય કર� હોય, તો એ �દવસે રોઝો નહ� રાખી
શક�. બલ્ક જો આગલી રાતે સફરની િનય્ય ન કર� હોય,
તો પણ એહતીયાતની �એ એ �દવસે રોઝો નહ� રાખી
શક�. પણ દર� ક સંજોગમાં હદ્ તરખ્�ુ �ુઘી પહ�ચ્ય
પહ�લાં કોઈ એવો અમલ બ�વી લાવી નહ� શક� ક� �
રોઝાને બાિતલ કર� છે , નહ�તર એના ઉપર કફ્ફાર
વા�જબ થશે.

મસઅલો ૧૭૩૧ : અગર કોઈ �ુસાફર માહ�
રમઝાનમાં �ુબ્હ સા�દક પહ�લાં સફરમાં હોય, યા એ રોઝા

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1526

રાખ્ય પછ� સફર કર� , અને ઝોહર પહ�લાં પોતાને વતન
પહ�ચી �ય, યા એવી જગ્યા પહ�ચે ક� જયાં દસ �દવસ
રોકાવવાનો ઈરાદો રાખતો હોય, તો અગર રોઝો તોડનાર
કોઈ કાયર બ�વી લાવ્ય ન હોય, તો એ �દવસે રોઝો
રાખવો વા�જબ છે . પણ જો રોઝો તોડનાર કાયર ��મ
આપી � ૂકયો હોય, તો એ �દવસે રોઝામાં રહ�� ું વા�જબ
નથી.

મસઅલો ૧૭૩ર : અગર �ુસાફર ઝોહર બાદ
પોતાના વતન પર પહ�ચે, અથવા એવા સ્થળ પહ�ચે ક�
જયાં દસ �દવસ રોકાવવાનો ઈરાદો રાખતો હોય, તો એ
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�દવસે રોઝો નહ� રાખી શક�.

મસઅલો ૧૭૩૩ : � માણસ સફરને કારણે યા
કોઈ બી� ઉઝરને લીઘે માહ� રમઝાનમાં રોઝા રાખી ન
શક�, તેના માટ� �દવસ દરમ્યા �ીસંભોગ મક�હ છે ,
એવી જ ર�તે પેટ ભર� ખા�ુ,ં પી�ું પણ મક�હ છે .
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� લોકો ઊપર રોઝા વા�જબ નથી
મસઅલો ૧૭૩૪ : � શખ્ ઘડપણને કારણે યા
અસહ તકલીફ અને ઝેહમતને લીઘે રોઝા ન રાખી શકતો
હોય, તેના ઉપર રોઝો રાખવો વા�જબ નથી. પણ અસહ
તકલીફને કારણે રોઝો ન રાખનાર ઉપર વા�જબ છે ક�
દર� ક રોઝા બદલ એક �ુદ અનાજ, �મક� ઘ�, જવ યા
રોટલીઓ વીગેર� ફક�રને આપે.

મસઅલો ૧૭૩પ : � શખ્ ઘડપણને કારણે
રોઝા ન રાખ્ય હોય, તે અગર માહ� રમઝાન બાદ કોઈ
સમયે રોઝા રાખવા સશક્ હોય, તો એહતીયાતે �ુસ્તહ

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1529

છે ક� રોઝાઓની કઝા આપે.

મસઅલો ૧૭૩૬ : � શખ્સન વ�ુ પડતી
પ્યાસન બીમાર� હોય, ક� �ને કારણે એ પ્યા સાંખી ન
શક�, અથવા વ�ુ પડતી ઝેહમત થતી હોય, તો તેના ઉપર
રોઝો વા�જબ નથી, પણ વ�ુ પડતી ઝેહમત થતી હોય,
તો દર� ક રોઝા બદલે એક �ુદ અનાજ ફક�રને દ� � ુ
જોઈએ, એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� જ�રતથી વ�ુ પાણી ન
પીએ, અને જો આગળ જતા એવો સંજોગ થાય ક� રોઝો
રાખી શક�, તો એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� કઝા આપે.

મસઅલો ૧૭૩૭ : � હામેલા ઓરત માટ�
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બાળકને જન્ આપવાનો સમય ન�ક હોય, અને રોઝાથી
એને અથવા એના હમલને �ુકસાન પહોચવાનો સંભવ
હોય, તેના ઉપર રોઝો વા�જબ નથી. અને એ દર� ક રોઝા
બદલ ફક�રને એક �ુદ અનાજ આપશે. ઉપરાંત બંને
સંજોગમાં એ � ૂક�લા રોઝાઓની કઝા પણ આપશે.

મસઅલો

૧૭૩૮

:

�

ઓરત

બચ્ચાન

ઘવરાવતી હોય, ચાહ� એ માતા હોય, યા ઉજરત લઈ ક�
ઉજરત વગર �ૂ ઘ પીવડાવનાર અન્ �ી હોય, અને એને
�ૂ ઘ ઓ�ં આવ� ું હોય, તો જો રોઝાને કારણે એને યા
બચ્ચાન �ુકસાન થ� ું હોય, તો એના ઉપર રોઝા વા�જબ
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નથી. પણ દર� ક � ૂક� આપેલા રોઝા બદલ ફક�રને એક
�ુદ અનાજ આપશે. ઉપરાંત બંને સંજોગમાં રોઝાની કઝા
પણ આપશે.
પરં � ુ એહતીયાતે વા�જબની �એ આ �ક
ુ મ ફકત
એવા સંજોગમાં લા�ું પડ� છે ક� જયાર� બચ્ચાન �ૂ ઘ
પીવડાવવાનો એ એક જ રસ્ત હોય. પણ જો બીજો એવો
ઉપાય હોય, �મક� અનેક �ીઓ એ બચ્ચાન �ૂ ઘ
પીવડાવવામાં શીરક્ કર� , તો પછ� આ �ુકમ�ુ ં સા�બત
હો�ું ઈશ્કાલથ ખાલી નથી.
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ચાંદ સા�બત થવાની ર�તો
મસઅલો ૧૭૩૯ : મ�હનાની પહ�લી તાર�ખ
ચાર ર�તે સા�બત થશે :
(૧) જયાર� ઈન્સા પોતે ચાંદ �ુએ:
(ર) જયાર� લોકોનો એક સ�ુહ કહ� ક� તેઓ એ
ચાંદ જોયો છે , પણ તેમાં એ શરત છે ક� તેમના
કહ�વાથી યક�ન ક� ઈ�ત્મના પેદા થાય. એવી જ
ર�તે દર� ક એ વસ્� ક� �ને કારણે યક�ન ક�
ઈ�ત્મના હાંિસલ થાય;
(૩) જયાર� બે આદ�લ �ુ�ષો એમ ગવાહ� આપે ક�
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તેઓ એ રાત્

ચાંદ જોયો હતો. પણ ચાંદના

વણર્નમા બે વચ્ચ તફાવત હોય, તો મ�હનાની
પહ�લી તાર�ખ સા�બત નહ� થાય.
અને જો એ બે આદ�લોની ગવાહ� સામે સ્પષ યા
� ૂ�ચત િવરોધ હોય, �મક� , શહ�રના એક સ�ુહ�
ચાંદ જોવાની કોિશશ કર� હોય, અને એ બે
આદ�લો િસવાય કોઈએ ચાંદ જોયા હોવાનો દાવો
ન કય� હોય, અથવા એક ગીરોહ� ચાંદ જોવાની
કોશીષ કર� હોય, અને એ બે આદ�લો િસવાય
કોઈ ચાંદ જોયાનો દાવો ન કર� , હાલાક� એ
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ગીરોહમાં બી� એવા બે આદ�લો એમના �વા જ
�ણકાર અને �ુણો ધરાવનાર મો�ૂદ હોય, તો
એવા સંજોગોમાં એ બે આદ�લોની ગવાહ� માન્
નહ� રહ�.
(૪) જયાર� માહ� શાબાનની પહ�લી તાર�ખથી ત્ર
�દવસ � ૂરાં થઈ �ય ત્યાર માહ� રમઝાનની
પહ�લી તાર�ખ સા�બત થશે; એવી જ ર�તે માહ�
રમઝાનની પહ�લી તાર�ખથી ત્ર �દવસ પસાર
થઈ જતાં શવ્વાલન પહ�લી તાર�ખ સા�બત થઈ
જશે.
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મસઅલો ૧૭૪૦ : હાક�મે શરઅના �ુકમથી
મ�હનાની પહ�લી તાર�ખ સા�બત થતી નથી, અને એ િવષે
એહતીયાત કર�ું બેહતર છે .

મસઅલો ૧૭૪૧ : ન�ુમીઓની આગાહ�થી ક�
ભિવષ્યવાણીથ મ�હનાની પહ�લી તાર�ખ સા�બત

નહ�

થાય. પણ જો ઈન્સાનન એમની ગણત્રી યક�નક�
ઈ�ત્મના હાંિસલ થાય, તો તે �ુજબ અમલ કરવો
જોઈએ.

મસઅલો ૧૭૪ર : ચાંદ અગર �ચો

હોય,

અથવા આથમવામાં મો�ું થાય, તો એથી એમ સા�બત
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નહ� થાય ક� ગઈ રાત ચાંદ રાત હતી. એ પ્રમા ચાંદની
આસપાસ ફર� ું તેજ�ુ ં વ�ુ્
ર દ� ખાય, તો એમ નહ� કહ�
શકાય ક� ગઈ રાતનો ચાંદ છે .

મસઅલો ૧૭૪૩ : અગર કોઈ શખ્ માટ� માહ�
રમઝાન સા�બત ન થાય, અને એ રોઝો ન રાખે, અને
ત્યા બાદ સા�બત થાય ક� મ�હનાની પહ�લી તાર�ખ હતી.
તો એના ઉપર એ �દવસની કઝા વા�જબ છે .

મસઅલો ૧૭૪૪ : અગર એક શહ�રમાં ચાંદ
સા�બત થાય, તો �ટલા શહર� ની �ક્ષિ

એ શહ�રની

�ક્ષિ સાથે હરોળમાં હોય, ત્યા પણ ચાંદ સા�બત
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ગણાશે. �ક્ષિતજ� એક હો�ું ક� હરોળમાં હોવાનો અથર આ
મસઅલામાં એ છે ક� અગર એક શહ�રમાં ચાંદ દ� ખાય તો
બી� શહ�રમાં, જો કોઈ �તરાય ન હોય, તો ચાંદની
�અયત થઈ શક�.

મસઅલો

૧૭૪પ

:

ટ� લીગ્રામ મ�હના ની

પહ�લી તાર�ખે સા�બત નહ� થાય, િસવાય ક� ઈન્સાનન
ખાત્ હોય ક� ટ� લીગ્ર બે આદ�લોની સાક્ ઉપર યા
બી� શરઈ મોઅતબર ર�ત ઉપર આઘાર રાખીને
કરવામાં આવ્ય છે .

મસઅલો ૧૭૪૬ : જયાર� ઈન્સાનન ખબર ન
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હોય ક� માહ� રમઝાનનો છે લ્લ �દવસ છે ક� માહ�
શવ્વાલન પહ�લો છે , ત્યાર એ �દવસે રોઝો રાખવો
જોઈએ. પણ જો �દવસ દરમ્યા સા�બત

થાય ક�

શવ્વાલન પહ�લી તાર�ખ છે , તો તરત ઈફતાર કરવી
જ�ર� છે .

મસઅલો ૧૭૪૭ : અગર કોઈ ક�દ� માહ�
રમઝાન સંબધ
ં ી ખાત્ ન કર� શક�, તો અ�ુમાન �ુજબ
અમલ કરશે, પણ તેમાં � અ�ુમાન પ્રત વ�ુ ભાર� ૂવર્
વલણ હોય તે �ુજબ અમલ કર� ; કમઝોર અ�ુમાન ઉપર
અમલ નહ� કર� શક�.
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� સંજોગમાં એ ક�દ� અ�ુમાન પણ ન કર� શક�,
ત્યાર કોઈ એકાદ મ�હનાને માહ� રમઝાન તર�ક� ઘાર�ને
રોઝો રાખે, અને એ મ�હનાનો ખ્યા રાખે, આગળ જતાં
જો એને મા� ૂમ થાય ક� એ મ�હનો રમઝાનનો હતો, યા એ
પછ�નો હતો, તો તેના ઉપર કોઈ ઝીમ્મ નહ� રહ�. પણ
જો એમ મા� ૂમ થાય ક� એ મ�હનો રમઝાન પહ�લાંનો
હતો, તો રોઝાઓની કઝા આપશે.
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હરામ અને મક�હ રોઝા
મસઅલો ૧૭૪૮ : ઈ�ુલ ફ�ત અને ઈ�ુલ
અઝહાના �દવસે રોઝો રાખવો હરામ છે . એવી ર�તે અગર
ઈન્સાનન ખબર ન હોય ક� શાઅબાનનો છે લ્લ �દવસ છે
યા માહ� રમઝાનનો પહ�લો છે , તો એ �દવસે માહ�
રમઝાનની પહ�લીની િનય્યતથ રોઝો રાખવો હરામ છે .

મસઅલો ૧૭૪૯ : અગર કોઈ �ીના �ુસ્તહ
રોઝાથી તેના શવહરનો હક જળવાતો ન હોય, તો એનો
રોઝો હરામ ગણાશે. અને એહતીયાતે વા�જબ એ છે ક� હક
જળવાતો હોય તો પણ શવહરની ર� વગર �ુસ્તહ
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રોઝો ન રાખે.

મસઅલો

૧૭પ૦

:

અગર

ભાવના

અને

મમતાના કારણે માબાપને �ુ:ખ પહોચ� ું હોય તો અવલાદ
માટ� �ુસ્તહ રોઝો રાખવો હરામ છે .

મસઅલો ૧૭પ૧ : અગર �ુત પોતાના બાપની
ર� િવના �ુસ્તહ રોઝો રાખે, અને �દવસ દરમ્યા
બાપ તેને રોઝાની મનાઈ કર� , તો અગર એની િવ�ધ્
વતર્વાથ બાપની ભાવના �ુ:ખાતી હોય, તો તરત ઈફતાર
કર� લે� ું જોઈએ.

મસઅલો ૧૭પર : અગર કોઈ શખ્સન ખાત્
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હોય ક� રોઝાથી એને કોઈ ન�ઘપાત �ુકસાની થવાની
નથી, તો અગરચે ડોકટર મનાઈ કર� તો પણ રોઝો
રાખવો જોઈએ. અને અગર એને યક�ન ક� અ�ુમાન હોય
ક� રોઝો એના માટ� �ુકસાન ક્તા છે , તો ડોકટર હા પાડ� તો
પણ રોઝો ન રાખવો જોઈએ. અને જો એવા સંજોગમાં
રોઝો રાખે ક� ખર� ખર વાસ્તવમા �ુકસાનકારક હોય,
અથવા એ રોઝામાં �ુરબતનની િનય્ય સા�બત ન થતી
હોય, તો રોઝો સહ�હ ન ગણાય.

મસઅલો ૧૭પ૩ : અગર ઈન્સાનન એ�ું
�ુમાન હોય ક� રોઝા તેના માટ� �ુકસાનકતાર છે , અને એ
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�ુમાનથી તેના મનમાં બીક પેસી �ય, તો અગર એ
અ�ુમાન લોકોની નજર� સામાન્ ર�તે વ્યાજબ હોય, તો
એવા સંજોગમાં એ રોઝો ન રાખે, અને તે છતાંય જો રોઝો
રાખે, તો ઉપરોકત મસઅલામાં જણાવેલ સંજોગમાં તેનો
રોઝો સહ�હ નહ� ગણાય.

મસઅલો ૧૭પ૪ : � શખ્સ�ુ માન�ું હોય ક�
રોઝાથી એને કોઈ �ુકસાન નહ� થાય, અને રોઝો રાખ્ય
બાદ મગ�રબ થતાં એને �ણ થાય ક� રોઝો ન�ઘપાત
ર�તે �ુકસાનકારક સા�બત

થયો છે , તો એહતીયાતે

વા�જબની �એ એ રોઝાની કઝા આપશે.

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1544

મસઅલો ૧૭પપ : ઉપર જણાવ્ય રોઝાઓ
ઉપરાંત, બી� હરામ રોઝાઓ પણ છે , �નો ઉલ્લે
�કતાબોમાં સિવસ્તા થયો છે .

મસઅલો ૧૭પ૬ : આ�ુરાના �દવસે રોઝો
મક�હ છે , એવી જ ર�તે � �દવસે ઈન્સાનન શક હોય ક�
અરફાનો �દવસ છે યા ઈ�ુલ અઝહા, તો એ �દવસે રોઝો
મક�હ છે .
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�ુસ્તહ રોઝા
મસઅલો ૧૭પ૭ : ઉપર જણાવેલા હરામ અને
મક�હ રોઝા િસવાય વષર દરમ્યા કોઈ પણ �દવસે રોઝો
રાખવો

�ુસ્તહ

છે ,

અલબ�

અ�ુક

�દવસો

માટ�

ભાર� ૂવર્ િસફારસ અને તાક�દ થઈ છે �નો અહ� ઉલ્લે
કર�એ છ�એ :
(૧) દર મ�હનાનાં પહ�લા અને છે લ્લ �ુ�વાર�
અને દસમી તાર�ખ બાદ પહ�લાં �ુઘવાર� રોઝો
�ુસ્તહ છે , અગર કોઈ એ રોઝાઓ ન રાખી
શક�, તો કઝા આપવી �ુસ્તહ છે . અને � શખ્
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બીલ�ુલ ન રાખી શકતો હોય, તેના માટ� �ુસ્તહ
છે ક� દર� ક રોઝાની બદલ એક �ુદ અનાજ
અથવા શર�યતમાં િન�ુકત પ્રમાણમ ચાંદ�ના
િસ�ાઓ ફક�રને આપે.
(ર) દર� ક મ�હનાની ૧૩, ૧૪ અને ૧પ તાર�ખે;
(૩) રજબ અને શાઅબાનના મ�હનાના રોઝાઓ;
જો � ૂરા મ�હનામાં રોઝા ન રાખી શક� તો અ�ુક
રાખે, અગરચે એક જ �દવસ હોય;
(૪) ઈદ� નવરોઝનો રોઝો;
(પ) ૪થી અને ૯મી શવ્વાલન રોઝો;
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(૬) રપમી અને ર૯મી �ઝલ્કાદન રોઝો;
(૭) પહ�લીથી નવમી �ઝલ્હજન રોઝાઓ; પણ જો
રોઝાને કારણે એટલી કમજોર� થાય ક� અરફાના
�દવસની �ુઆઓ વીગેર� ન પઢ� શક� , તો એ
�દવસનો રોઝો મક�હ છે ;
(૮) ઈદ� ગદ�રના �ુબારક �દવસનો; (૧૮મી
�ઝલ્હ);
(૯) �ુબાહ�લાના �દવસે રોઝો; (ર૪ �ઝલ્હ);
(૧૦) ૧લી, ૩� અને ૭મી મોહરમનો રોઝો;
(૧૧) હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લા અલય્હ વ
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આલેહ� વસલ્લમન િવલાદતના �ુબારક �દવસે
રોઝો;(૧૭ રબીઉલ અવ્વ;)
(૧ર) ૧પમી જમાદ�લ અવ્વલન રોઝો;
એવી

જ

ર�તે

ર૭મી

રજબ,

પયગમ્બ

સલ્લલ્લા અલય્હ વ આલેહ� વસલ્લમન

બઅસતના

�દવસે રોઝો �ુસ્તહ છે .
� શખ્સ �ુસ્તહ રોઝો રાખ્ય હોય, તેના માટ�
રોઝો � ૂરો કરવો વા�જબ નથી. બલ્ક જો કોઈ મોઅમીન
�બરાદર ખાણા માટ� તેની દાવત કર� , તો �ુસ્તહ છે ક�
એની દાવત ક� ૂલ કર� , અને �દવસ દરમ્યા ખાઈ લીએ,
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અગરચે એ દાવત ઝોહર બાદ હોય.
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રોઝો તોડનાર વસ્�ુઓથ બચ�ું જયાં �ુસ્તહ
છે
મસઅલો ૧૭પ૮ : પાંચ પ્રકાર લોકો માટ�
�ુસ્તહ છે ક� માહ� રમઝાનમાં રોઝેદાર ન હોવા છતાં
રોઝાને તોડનાર અમલ ન બ�વી લાવે :
(૧) � �ુસાફર સફર દરમ્યા રોઝો તોડ� નાખ્ય
હોય, અને ઝોહર પહ�લાં પોતાના વતને અથવા
એવી જગ્યા

પહ�ચે

ક�

જયાં દસ �દવસ

રોકાવાનો ઈરાદો રાખતો હોય;
(ર) � �ુસાફર ઝોહર બાદ પોતાના વતને
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પહ�ચે,અથવા એવી જગ્યા પહ�ચે ક� જયાં દસ
�દવસ રોકાવા માંગતો હોય, એવી જ ર�તે જો
ઝોહરથી પહ�લાં પહ�ચે, અને પહ�લથ
ે ી સફર
દરમ્યા રોઝો તોડ� � ૂકયો હોય;
(૩) � બીમાર ઝોહર બાદ સાજો થાય, અથવા
ઝોહર પહ�લાં તં�ુરસ્ થાય, પણ રોઝાને બાિતલ
કરનાર અમલ બ�વી લાવી � ૂકયો હોય;
અગર ઝોહર પહ�લાં સાજો થાય, અને કોઈ એવો
અમલ બ�વી લાવ્ય ન હોય ક� � રોઝાને તોડ�
છે , તો પછ� ૧પ૭૬ મસઅલા પ્રમા અમલ
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કરશે.
(૪) � �ી �દવસ દરમ્યા હ�ઝ અથવા િનફાસથી
પાક થઈ �ય.

મસઅલો ૧૭પ૯ : �ુસ્તહ છે ક� રોઝેદાર
નમાઝે મગ�રબ અને ઈશા ઈફતારથી પહ�લાં પડ� પણ
અગર કોઈ એની રાહ જોઈ રહ્યહોય, અથવા પોતે � ૂખને
કારણે ખાવા પ્રત બેહદ વલણ ઘરાવતો હોય, �થી મનને
પરોવી નમાઝ પડવા અશક્ હોય, તો બેહતર છે ક�
પહ�લાં ઈફતાર કર� લીએ, પણ બની શક� ત્યા �ુઘી
નમાઝને તેની ફઝીલતના વખતમાં અદા કર� .
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�ુમ્સન એહકામ
મસઅલો ૧૭૬૦ : સાત વસ્�ુ ઉપર �ુમ્
વા�જબ થાય છે :
(૧) કમાણીથી થયેલ નફા ઉપર;
(ર) ખનીજ ઉપર;
(૩) જમીનમાં દટાયેલા ખ�ના ઉપર;
(૪) � હલાલ માલમાં હરામ માલની ભેળસેળ
થઈ હોય તે ઉપર;
(પ) સ�ુદ્રમ �ુબક� માર�ને કાઢવામાં આવેલા
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ઝવેરાત ઉપર;
(૬) લડાઈને કારણે મેળવેલ �ુશ્મનન માલ
ઉપર;
(૭) મશ્�ૂ કોલ પ્રમા એ જમીન ઉપર ક� �
�ઝમ્મ કા�ફર� �ુસલમાન પાસેથી ખર�દ� હોય;
એ સવ�ની િવગતો નીચે �ુજબ છે :
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૧. ધંધા િવગેર�નો નફો
મસઅલો ૧૭૬૧ : જયાર� ઈન્સા વેપાર, ઉઘોગ
ક� �ુિ�ર વીગેર�થી કમાણી હાંિસલ કર� , ચાહ� એ કમાણી
કોઈ મય્યીતન ઈ�રાની નમાઝ પડ�ને ક� રોઝા રાખીને
પ્રા કર� હોય, તેમાં વષર દરમ્યા પોતાના તેમજ
પોતાના પ�રવારનો ખચર બાદ કરતા � વઘે તેના ઉપર
પાંચમો ભાગ, �ને �ુમ્ કહ�વાય છે , વા�જબ થાય છે ,
તેની િવગતો હવે પછ�ના મસાઈલમાં આવતી રહ�શ.ે

મસઅલો ૧૭૬ર : અગર ઈન્સાનન કોઈ માલ
કમાણી િસવાય બી� રસ્ત હાંિસલ થાય, �મક� કોઈ એને
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ભેટ ક� તોહફો �પે આપે, તો વષર્ન ખચર પછ� જો તેમાંથી
કાંઈ વઘે, તો તેના ઉપર �ુમ્ વા�જબ થશે.

મસઅલો ૧૭૬૩ : પત્નીન શવહર તરફથી
મહરની રકમ મળે , અથવા �ુલઆની તલાક આપવાથી
પિત તરફથી પત્ન � માલ મેળવે, તેના ઉપર �ુમ્
નથી. એવી જ ર�તે � વારસો ઈન્સાનન શર�અતના
વારસા માટ� ના િન�ુકત કાયદાઓ �ુજબ મળે તેના ઉપર
�ુમ્ નથી.
પણ અગર એક ઈન્સા િશયા �ુસલમાન હોય,
અને એને એવો વારસો મળે ક� � ફ�કહ� જઅફર� �ુજબ
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નથી, �મક� તઅસીબ ની �એ એહલે �ુ�હતની ફ�કહ
પ્રમા વારસો મળે , તો એને નફો ગણાશે, અને તેના
ઉપર �ુમ્ દ� શે. એવી જ ર�તે જો બાપ યા દ�કરા િસવાય
કોઈ બી� તરફથી અણઘાર� ર�તે વારસો પામે, તો
એહતીયાતે વા�જબ છે ક� વષર્ન ખચર બાદ કરતાં તેમાં �
વઘે તેના ઉપર �ુમ્ અદા કર� .

મસઅલો

૧૭૬૪

:

અગર

કોઈ

શખ્સન

વારસામાં માલ મળે , અને એને ખબર હોય ક� �નો વારસો
મળ્ય છે તે શખ્સ આ માલમાંથી �ુમ્ અદા ક�ુ્ર ન હ�ુ,ં
તો મળે લ વારસામાંથી �ુમ્ આપ�ું વા�જબ છે .
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અગર વાર�સને � વારસો મળ્ય છે તે માલ
ઉપર �ુમ્સ ન હો, પણ એને ખબર હોય ક� � શખ્સનો
વરસો મળ્યો છે તેના �ુમ્સ�ુ કરજ બાક� હ�ુ,ં તો વા�જબ
છે ક� એના માલમાંથી પહ�લાં �ુમ્ અદા કર� .
પણ બંને સંજોગમાં જો એ�ું હોય ક� �ને વારસો
મળ્ય છે તે શખ્ કોઈ કાળે �ુમ્ કાઢતો જ ન હતો,
અથવા �ુમ્ િવષે અક�દો ઘરાવતો ન હતો, તો વાર�સ
ઉપર વા�જબ નથી ક� એના ઉપર રહ� ગયેલ �ુમ્ અદા
કર� .

મસઅલો ૧૭૬પ : અગર કરકસર કરવાથી
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કોઈ શખ્ પાસે વષર્ન ખચર બાદ કાંઈ વઘારો રહ�, તો
તેના ઉપર �ુમ્ વા�જબ થશે.

મસઅલો ૧૭૬૬ : � શખ્સન બઘો ખચર કોઈ
બી�એ ઉપાડ� લીઘો હોય, તે શખ્ ઉપર વા�જબ છે ક�
તેની � ૂર� � ૂર� કમાણી ઉપર �ુમ્ આપે.

મસઅલો ૧૭૬૭ : અગર કોઈ શખ્ િમલકતને
અ�ુક લોકો માટ� , �મક� પોતાની અવલાદ માટ� , વકફ કર� ,
અને એ િમલકત એવી હોય ક� તેમાં ખેતીવાડ� કર�ને
એમને કમાણી થતી હોય તો વષર્નો ખચર્ બાદ કયાર્ બ
એમાંથી � વધે તેનાં ઉપર તેઓ �ુમ્સ આપશ. અને
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ખેતીવાડ� િસવાય બી� ર�તે એ િમલકતથી નફો મળતો
હોય, �મક� ભાડ� આપેલી હોય, તો પણ વષર્ન ખચર બાદ
કર�ને તેમાંથી �ુમ્ દ� � ું વા�જબ છે .

મસઅલો ૧૭૬૮ : અગર કોઈ ફક�રને વા�જબ
યા �ુસ્તહ સદકો મળતો હોય, અને તેમાં વષર્ન ખચર
કાઢવા બાદ વઘારો રહ� તો તેના ઉપર �ુમ્ વા�જબ થશે.
એ પ્રમા જો તેને કોઈ એવો માલ આપવામાં આવ્ય
હોય ક� �માંથી આવક થતી હોય, �મક�, એને કોઈ ઝાડ
આપવામાં આવ્�ુ, �ના ફળોની વહ�ચણીથી �ુજરાન
ચલાવતો હોય, તો જો વષર્ન ખચર કાઢવા બાદ વઘારો
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રહ� તો તેના ઉપર �ુમ્ વા�જબ થશે. પણ જો એ ફક�રને
�ુમ્ ક� ઝકાત તર�ક� માલ આપવામાં આવ્ય હોય, તો એ
માલ ઉપર �ુમ્ દ� � ું લા�ઝમ નથી.

મસઅલો ૧૭૬૯ : અગર કોઈ શખ્ એવી
�ુઅય્ય રકમથી માલ ખર�દ� ક� �માંથી �ુમ્ આપવામાં
ન આવ્�ુ હોય, એટલે ક� વહ�ચનારને એમ જણાવે ક� �ુ ં આ
માલ આ રકમથી ખર�દ� રહ્ય �ં, અને વહ�ચનાર િશયા
ઈસ્નાઅશર હોય, તો એ મામલો આખાય માલ માટ�
�ુરસ્ ગણાશે અને હવે એ રકમથી � માલ ખર�દયો છે ,
તેના ઉપર �ુમ્ લા�ુ પડશે. આ મામલાતની �ુરસ્ માટ�
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�ુજતહ�દની ર� ક� સહ�ની જ�રત નથી.

મસઅલો ૧૭૭૦ : અગર કોઈ શખ્ માલ યા
જણસ ખર�દ� લીએ, અને મામલો ન�� થયા બાદ તેની
�ક�મત એવા નાણામાંથી ભરપાઈ કર� ક� ��ુ ં �ુમ્ આપ્�ુ
ન હોય, તો મામલો સહ�હ ગણાશે, પણ વહ�ચનારને �
પેસા આપ્ય છે તે પેટ� �ુમ્સન �ુસ્તહ�કોન પોતે કરજદાર
ગણાશે.

મસઅલો

૧૭૭૧

: અગર

કોઈ

િશયા

ઈસ્નાઅશર �ુસલમાન એવો માલ એવો માલ ખર�દ� ક�
��ુ ં �ુમ્ અદા ન થ�ું હોય, તો �ુમ્સન �ઝમ્મ વેચનાર
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ઉપર છે , ખર�દનાર ઉપર કોઈ �ઝમ્મ નથી.

મસઅલો ૧૭૭ર : અગર કોઈ શખ્ એક િશયા
ઈસ્નાઅશર �ુસલમાનને એવી ભેટ ક� બક્ષ આપેક� ��ુ ં
�ુમ્ અદા ન ક�ુ્ર હોય, તો તેનો �ઝમ્મ ભેટ આપનાર
ઉપર છે , લેનાર ઉપર નહ�.

મસઅલો ૧૭૭૩ : અગર કોઇ શખ્સન કા�ફર
અથવા એવા શખ્ પાસેથી માલ પ્રા થાય ક� �નો
�ુમ્ સંબધ
ં ી અક�દો ન હોય, તો એ માલ ઉપર �ુમ્
નથી.

મસઅલો ૧૭૭૪ : વેપાર� ઉધોગી ક� �ુ�દર

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1564

કળા ધરાવનાર વીગેર� જયારથી ધંધો ક� કમાણી શ� કર� ,
ત્યારથ વષર વીતી ગયા બાદ, વષર્ન ખચર �હસાબ કર�ને
� વધે તેના ઉપર �ુમ્ કાઢશે. અને � શખ્ કમાણી ન
કરતો હોય, તેને જો અણધાર� ર�તે કોઇ નફો મળે , તો
નફા મળવાની તાર�ખથી વષર િવતી ગયા �ુધી, ખચર બાદ
કર� � વધે તેના ઉપર �ુમ્ કાઢશે.

મસઅલો ૧૭૭પ: અગર કોઇ શખ્ ચાહ� ક� વષર
દરમીયાન જયાર� પણ નફો હાંિસલ કર� ત્યાર તે� ુ ં �ુમ્
અદા કર� , તો એ �ુજબ કર� શક� છે , અને જો �ુમ્સન
અદાયગી વષર્ન આખર�એ કરવા માંગત
ે ો પણ �એઝ છે ,
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એવીજ ર�તે �ુમ્સન અદાયગી માટ� રોમન ક�લને ્ડ �ુજબ
વષર િન�ુકત કર� તો પણ વાંધો નથી.

મસઅલો ૧૭૭૬ : અગર કોઇ વેપાર� ક� કમાણી
કરનાર શખ્ �ુમ્સન અદાયગી માટ� વષર્ન �ુદ્
રાખતો હોય, તે નફો હાંિસલ કર� અને વષર દરમીયાન
�ુજર� �ય તો તેના મરણ �ુધીના ખચર્ન �હ�સાબ કર�
નફા માથી બાદ કરવામા આવશે, અને બાક� રહ�લા
માલમાંથી �ુમ્ આપશે.

મસઅલો ૧૭૭૭ : અગર કોઇ શખ્ વેપાર માટ�
કોઇ જણસ ખર�દ� , અને તેનો ભાવ ઉપર જતા એ ન
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વહ�ચ�, અને વષર દરમ્યા ભાવ પાછા નીચા થાય, તો
ભાવમાં �ટલો વધારો થયો હતો તેટલા વધારા ઉપર
�ુમ્ વા�જબ નથી.

મસઅલો ૧૭૭૮ : અગર વેપાર માટ� ખર�દ� લ
જણસની �ક�મત વઘે, પણ એ આશાએ ન વહ�ચે ક� હ�
ભાવ વઘશે, અને વષર � ૂ�ં થવા બાદ �ુઘી ન વેચે, અને
ભાવ હ�ઠાં પડ�, તો �ટલા પ્રમાણમ ભાવ �ચા ગયા
હતા, તેટલા પ્રમાણમ �ુમ્ આપ�ું વા�જબ છે .

મસઅલો ૧૭૭૯ : અગર કોઇ શખ્સન વેપાર
માટ� ની માલમતા િસવાય, ખર�દ કરવાથી યા બી� કોઈ
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રસ્ત, માલ હાંિસલ થાય, ��ુ ં �ુમ્ આપી � ૂકયો હોય,
અને એ માલની �ક�મત વઘી �ય, તો વહ�ચી નાખ્ય બાદ
� નફો પ્રા થાય તેના ઉપર �ુમ્ વા�જબ છે , દાખલા
તર�ક� ખર�દ� લ ઝાડમાં ફળ લાગે, અથવા સાચવેલાં ઘ�ટાં
બકરાં માંસલ અને માતેલાં થાય, તો જો એ ર�તે એમાંથી
નફો કમાવવાનો પહ�લથી ઈરાદો હતો, તો નફા ઉપર
�ુમ્ લા�ુ પડશે; બલ્ક જો નફો મેળવવાનો પહ�લથી
ઈરાદો ન હોય, તો પણ નફા ઉપર �ુમ્ છે .

મસઅલો ૧૭૮૦ : અગર કોઈ શખ્ બાગ
અથવા વાડ�માં વાવેતર કર� , અને એવો ઈરાદો રાખે ક�
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તેની �ક�મત વઘી જતાં એ વહ�ચી નાંખશે, તો એના ઉપર
વા�જબ છે ક� ફળો � ૃક્ષો િવકાસ અને બાગની વઘેલી
�ક�મત ઉપર �ુમ્ આપે. પણ જો એનો ઈરાદો હતો ક�
ફળોને વહ�ચીને નફો હાંિસલ કરશે, તો માત ફળો ઉપર
�ુમ્ લા�ુ પડશે.

મસઅલો ૧૭૮૧ : અગર કોઈ શખ્ નેતર
અથવા એવી �તના � ૃક ઉગાડ�, તો દર વષ� તેમ ં �
િવકાસ થાય તેના ઉપર �ુમ્ કાઢ�ું જોઈએ. એવી જ
ર�તે દાખલા તર�ક�, એ � ૃક્ષ ડાળ�ઓ ક� � સામાન્
ર�તે કપાય છે , એકલા તેના વેચાણથી, યા બી� નફાઓ
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સાથે, એની કમાણી વષર્ન ખચર્થ વઘે, તો વષર્ન આખર�
તેના ઉપર �ુમ્ દ� � ું જોઈએ.

મસઅલો ૧૭૮ર : અગર કોઈ શખ્સન એકથી
વ�ુ આવક હોય, �મક� ભાડાની આવક હોય, અને સાથે
વેપાર પણ કરતો હોય, તો જયાં �ુઘી એ એક જ આવક�ુ ં
સાધન તર�ક� ગણા�ું હોય, એટલે ક� વેપારની જ આવક
ગણાતી હોય, અને એનો �હસાબ �કતાબ એક જ હોય, તો
વષર્ન આખર� ખચર બાદ કયાર્ પછ� � બાક� રહ�, તેના
ઉપર �ુમ્ વા�જબ થશે. આ સંજ�ગમાં જો એક આવકમાં
નફો રહ�, અને બી� આવકમાં �ુકસાની થાય, તો
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�ુકસાનીને નફામાંથી વળતર આપી શકશે.
પર� ું જો આવકના સાધનો અલગ અલગ હોય,
�મક� વેપાર કરતો હોય, અને ખેતીવાડ� પણ કરતો હોય,
તો એહતીયાતે વા�જબ ની �એ એક િવભાગને થયેલી
�ુકસાનીને બી� િવભાગમાં નફામાંથી વળતર નહ� આપી
શક� છે .

મસઅલો ૧૭૮૩ : નફો હાંિસલ કરવા માટ�
ઈન્સા � ખચર કર� , �મક� દલાલી ક� માલ સામાનના
પ�રવહન માટ� �ુક્વણ કર� , તે ખચર નફામાંથી બાદ કર�
શક� છે , અને એ ખચર ઉપર �ુમ્ લા�ુ નહ� થાય.
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મસઅલો ૧૭૮૪ : વષર દરમ્યા કમાણીમાં �
નફો થાય, તે નફો ખાઘા, ખોરાક�, પહ�રવેશ, ઘરસામ્ર,
રહ�વા માટ� મકાન ખર�દ, દ�કરાની શાદ�, દ�કર�નો દહ�જ,
�ઝયારતો માટ� , એવા અન્ કામો માટ� વાપર� શકાય છે ,
અને તેના ઉપર �ુમ્ વા�જબ નથી, પણ એમાં શરત એ
છે ક પોતાની હ�સીયતથી વ�ુ ન વાપર� , અને ��લ ખચ�
ન કર.

મસઅલો ૧૭૮પ : � ઘન ઈન્સા નઝર અને
કફ્ફારાન અદાયગી માટ� આપે, તે વષર્ન ખચર્મા આવી
�ય છે , એવી જ ર�તે પોતાની હ�સીયતની હદમાં રહ� �
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ભેટ સોગાદ આપે, તેનો પણ વષર્ દરમ્યાન ખચાર્મા
સમાવેશ થશે.

મસઅલો ૧૭૮૬ : અગર કોઈ શખ્ શાદ�
પ્રસ દ�કર��ુ ં દહ�જ એક� સાથે તૈયાર ન કર� શકતો
હોય, બલ્ક એ માટ� આસ્ત આસ્ત અ�ુક વષર એને ત્યાર
કરવી પડ�, અને દહ�જ ન દ� � ું એના સામા�જક મોભાની
િવ�ધ્ હોય, તો જો વષર દરમ્યા નફામાંથી દહ�જનો
અ�ુક ભાગ ખર�દ� , ક� � એની હ�સીયત �ુજબ હોય, તો
એના ઉપર �ુમ્ લા�ુ નહ� પડ�. પણ જો પોતાની
હ�સીયતથી વઘાર� ખચર કર� , યા એ વષર્ન નફામાંથી
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પછ�ના વષ�માં દહ�જ માટ� વસ્�ુ ખર�દ� , તો �ુમ્ દ� � ું
વા�જબ છે .

મસઅલો ૧૭૮૭ : � ઘન ઈન્સા હજ અથવા
બી� પિવત ઝીયારતો માટ� વાપર� , તે � વષ� ખચર કય�
હોય, એ વષર્ન �વકમાં ગણાશે, અને જો એ સફર એવી
ર�તે લંબાય ક� બી� વષર્મા દાખલ થાય, તો બી� વષ�
� ખચ� તેના ઉપર �ુમ્ લા�ુ પડશે.

મસઅલો ૧૭૮૮ : � શખ્ પાસે વેપાર
િવગેર�થી મેળવેલ નફા ઉપરાંત બીજો એવો માલ પણ
હોય ક� �ના ઉપર �ુમ્ વા�જબ ન હોય, તો પણ પોતાના
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વષર્ન ખચર્ન માત નફામાંથી બાદ કર� શક� છે .

મસઅલો ૧૭૮૯ : � ખાઘ સામગ્રી  �ુરવઠો
ઈન્સા પોતાના નફામાંથી વષર દરમ્યા વપરાશ માટ�
ખર�દ� , તે વષર્ન છે ડ� જો વઘી પડ�, તો તેના ઉપર �ુમ્
વા�જબ છે અને જો એની �કમત અદા કરવા માગે, તો
અગર તેની �ક�મત પડતર કરતા વઘી ગઈ હોય, તો
વષર્ન છે ડ� � �કમત હોય તે �ુજબ અદા કરશે.

મસઅલો ૧૭૯૦ : અગર કોઈ શખ્ �ુમ્
આપ્ય પહ�લાં નફામાંથી ઘર સામગ્ ખર�દ� અને એ જ
વષર �ુ� થયા બાદ એ સામગ્રી જ�રત બાક� ન રહ�, તો
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તેના ઉપર �ુમ્ દ� � ું લા�ઝમ નથી.
એવી જ ર�તે જો વષર દરમ્યા તેની જ�રત ન
રહ�, તો તેના ઉપર �ુમ્ નથી, પણ એ સામગ્રી એ
હોવી જોઈએ ક� � સામાન્ ર�તે આવતા વષર માટ�
રાખવામાં આવે છે , �મક� ઉનાળાના અને િશયાળાના
કપડાં વીગેર� એ િસવાયના સંજોગમાં જયાર� પણ તેની
જ�રત ખલાસ થાય ત્યાર એહતીયાતે વા�જબની �અ તે� ુ ં
�ુમ્ આપ�ું વા�જબ

છે . એ જ પ્રમા જયાર� કોઈ

ઓરતના ઘર� ણા, દાગીનાથી �ુસજજ થવાનો ઝમાનો
વીતી ગયો હોય, ત્યાર એ જ �ુકમ છે .
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મસઅલો ૧૭૯૧ : અગર કોઈ શખ્ એક વષર
નફો હાંિસલ ન કર� , તો એ વષર્ન ખચર્ન આવતા વષર્ન
નફામાંથી વાળ� નહ� શક�.

મસઅલો ૧૭૯ર : અગર કોઈ શખ્ વષર્ની
શ�આતમા નફો હાંિસલ

ન કર� , અને પોતાની � ૂડ�માં

વાપર� , અને વષર ખલાસ થતાં પહ�લાં નફો પ્રા કર� તો
� ૂડ�માંથી લીઘેલી રકમને નફામાંથી બાદ કર� શકશે.

મસઅલો ૧૭૯૩ : અગર

વેપાર વીગેર�માં

� ૂડ�ની અ�ુક રકમ ખચાર્ �ય, તો � ૂડ�માં પડ�લી
ખાઘને એ જ વષર્ન નફામાંથી પાછ� લઈ શકશે.
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મસઅલો ૧૭૯૪ : � ૂડ� િસવાય અગર કોઈ
બી� માલમતા ખોવાઈ �ય ક� બરબાદ થાય, તો તેને
નફામાંથી વળતર આપીને ફર� હાંિસલ નહ� કર� શક�; પણ
જો તેને એ બરબાદ થયેલી વસ્�ુન એ જ વષર દરમ્યા
જ�રત પડ�, તો એ જ વષર્ન નફામાંથી �ુન:હાંિસલ કર�
શક� છે .

મસઅલો ૧૭૯પ : અગર કોઈ શખ્ આખાય
વષર્મા કોઈ નફો ન કર� , અને પોતાના ખચર્ન પહોચી
વળવા કરજ લીએ, તો એ પછ�ના વષર્મા પામેલા
નફામાંથી એ કરજની રકમને નહ� વાળ� શક�. પણ જો
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વષર ની શ�આતમાં પોતાના ખચર માટ� કરજ લીએ, અને
વષર � ૂ�ં થાય એથી પહ�લાં નફો પામે, તો એ નફામાં
કરજની રકમ બાદ કર� શકશે. એવી જ ર�તે પહ�લાં
સંજોગમાં જો વષર દરમ્યા વખતો વખત નફો પામતો
રહ્ય હોય, તો તેમાંથી પોતાના કરજની ભરપાઈ કર�
શકશે, અને તેના ઉપર �ુમ્ લા�ુ નહ� પડ�.

મસઅલો ૧૭૯૬ :અગર કોઈ શખ્ પોતાના
માલમાં વઘારો કરવા માટ� , અથવા એવી િમલકત
ખર�દવા માટ� ક� �ની જ�રત ન હોય, કરજ લ્ય, તો
વષર્ન નફામાંથી એ કરજને વાળ� નહ� શક� . અલબત, જો

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1579

માલ અથવા ખર�દ� લી િમલકત વીગેર� ખોવાય �ય ક�
બરબાદ થઈ �ય, તો એવા સંજોગમાં એ જ વષર્ન
નફામાંથી પોતા�ુ ં કરજ અદા કર� શકશે.

મસઅલો ૧૭૯૭ : � માલમતા ક� વસ્� ઉપર
�ુમ્ વા�જબ થ�ું હોય, એ જ માલમતામાંથી �ુમ્સન
અદાયગી થઈ શક� છે . અથવા એ માલની �ક�મત કર�
નાણાં �પે પણ �ુમ્ આપી શકાય છે . પણ એ માલ ક�
જણસ િસવાય બી� કોઈ જણસમાંથી �ુમ્ દ� વા માગે,
અને એ જણસ ઉપર �ુમ્ લા�ુ ન હોય, તો ઈશ્કા છે ,
િસવાય ક� હાક�મે શરઅ પાસેથી તે માટ� ર� લીઘી હોય.
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મસઅલો ૧૭૯૮ : � માલ ઉપર �ુમ્ વા�જબ
થઈ ગ�ું હોય, અને ઈન્સા વષર વીતી ગયા બાદ �ુમ્
અદા ન કર� , અને અદા કરવાનો ઈરાદો ન રાખતો હોય,
તો તે માલ ઉપર તેની મર�નો કોઈ હક રહ�તો નથી.
બલ્ક એહતીયાતે વા�જબ એ છે ક� �ુમ્ અદા કરવાનો
ઈરાદો ઘરાવતો હોય તો પણ એ માલમાં વહ�વટનો હક
ઘરાવતો નથી.

મસઅલો ૧૭૯૯ : � શખ્ ઉપર �ુમ્સ�ુ લે� ુ
હોય, તે પોતાને �ુમ્સન દ� વાદાર કરાર દઈ શકતો નથી.
એટલે ક� �ુમ્સન હકદાર લોકોનો દ� વાદાર સમ�ને � ૂરા
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માલ ઉપ મર�નો હક ઘરાવે અને ફાવે તે ર�તે વહ�વટ
કર� . બલ્ક જો એવી ર�તે �ટથી વહ�વટ કર� , અને એ માલ
બરબાદ થઈ �ય, તો એ�ુ ં �ુમ્ વા�જબ રહ�શ.ે

મસઅલો ૧૮૦૦ : અગર કોઈ શખ્ �ુમ્સન
દ� વાદાર હોય, અને હાક�મે શરઅની પરવાનગીથી �ુમ્સન
ઝીમ્મ લઈ લ્ય, તો એવા સંજોગમાં એ � ૂરા માલ ઉપર
મર� �ુજબનો હક ઘરાવશે; અને એ પરવાનગી બાદ �
નફો પામશે એની મા�લક�ની ગણાશે.

મસઅલો ૧૮૦૧ : � શખ્ ભાગીદાર�માં હોય,
અને પોતે નફા ઉપર �ુમ્ અદા કર� , પણ તેનો ભાગીદાર
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�ુમ્ ન આપે, અને બી� વષ� એ ભાગીદાર �ુડ�માં �ુમ્
ન �દઘેલી રકમ�ુ ં રોકાણ કર� , તો એ શખ્ અગર િશયા
ઈ�ાદઅશર� �ુ�સ્લ હોય તો એ માલ ઉપર વહ�વટનો
મર� �ુજબ હક રાખે છે .

મસઅલો ૧૮૦ર : અગર સગીર વય�ુ ં બાળક
પોતાની � ૂડ� ઉપર નફો પામે, તો અક્વ એ છે ક� તેના
ઉપર �ુમ્ લા�ુ પડશે, અને એ સગીર વયના વાલી
ઉપર વા�જબ છે ક� એ �ુમ્ અદા કર� . જો વાલી �ુમ્ ન
આપે, તો સગીર જયાર� બાલીગ થાય ત્યાર એના ઉપર
એ �ુમ્સન અદાયગી વા�જબ થશે.
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મસઅલો ૧૮૦૩ : અગર કોઈ શખ્ બી�
પાસેથી માલ હાંિસલ કર� , અને શક કર� ક� એ બી�એ
�ુમ્ આપ્�ુ છે ક� નહ�; તો એ માલમાં મર� �ુજબ
વહ�વટનો હક ઘરાવે છે . બલ્ક જો યક�ન હોય ક� બી�એ
એ માલ ઉપર �ુમ્ આપ્�ુ નથી, અને માલ લેનાર શખ્
િશયા ઈ�ાઉઅશર� �ુ�સ્લ હોય તો એ માલ ઉપર
વહ�વટનો હક ઘરાવશે.

મસઅલો ૧૮૦૪ : અગર કોઈ શખ્ પોતાની
કમાણીના નફામાંથી વષર દરમ્યા એવી િમલકત ખર�દ� ક�
�નો સમાવેશ વષર દરમ્યાનન ખચર ક� જ�ર�યાતમાં ન
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થતો હોય, તો વા�જબ છે ક� વષર � ૂ�ં થતાં તે� ુ ં �ુમ્ અદા
કર� . અગર �ુમ્ ન આપે, અને એ િમલકતની �ક�મતમાં
વઘારો થાય, તો લા�ઝમ છે ક� એની હાલની �ક�મત ઉપર
�ુમ્ અદા કર� . એ જ �ક
ુ મ િમલકત િસવાયની ચીજોને
લા�ુ પડ� છે ; �મક� ગાલીચા વીગેર� .

મસઅલો ૧૮૦પ : � શખ્સ કોઈ કાળે �ુમ્ ન
આપ્�ુ હોય, તે દાખલા તર�ક� કોઈ િમલકત ખર�દ� અને
એ િમલકતની �ક�મત �ચે �ય, તો જો એ િમલકત એ
ઈરાદાથી ન લીઘી હોય ક� તેની �કમત વઘતા તે વેચી
દ� શ,ે તો � �ક�મતે ખર�દ કર� હોય, તેના ઉપર �ુમ્ લા�ું
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પડશે, �મક� કોઈ ખેતર એવા નાણાંથી ખર�દ� ક� �
નાણામાંથી �ુમ્ આપ્�ુ નહોય, તો ખર�દ�ની �ક�મત ઉપર
�ુમ્ આપશે.
પણ જો ખર�દ સમયે વેચનારને એવા નાણાંમાંથી
� ૂકવે ક� ��ુ ં �ુમ્ આપ્�ુ ન હોય, અને ખર�દતી વેળા
એમ કહ� ક� �ુ ં આ નાણાંથી આ િમલકત લઉ �ં; તો પછ�
િમલકતની મો�ૂદા �ક�મત ઉપર �ુમ્ દ� શ.ે

મસઅલો ૧૮૦૬ : � શખ્ કોઈ કાળે �ુમ્ ન
આપ્�ુ હોય, તે અગર કમાણીના નફાથી કોઈ એવી વસ્�
ખર�દ� ક� �ની તેને જ�રત ન હોય, અને તેના ઉપર નફો

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1586

હાંિસલ થયા બાદ વષર વીતી �ય, તો તે ઉપર �ુમ્ દ� � ું
વા�જબ છે .
અને જો ઘર સામગ્ ઉપરાંત અન્ જ�ર�
વસ્�ુ ક� �ની જ�રત હોય, પોતાની હ�સીયત �ુજબ
ખર�દ� , અને એ �ણતો હોય, ક� એ જ વષર્ન નંફાથી એ
� વષર દરમ્યા ખર�દ કર� હતી, તો એ વસ્�ુ ઉપર
�ુમ્ લા�ુ નહ� પડ� પણ જો એ બારામાં ચો�સ �ણ ન
હોય તો એહતીયાતે વા�જબ છે ક� હાક�મે શરઅ સાથે
સમાઘાન કર� .
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ર. ખાણ
મસઅલો ૧૮૦૭ : સો�ુ,ં ચાંદ�, સી�ુ,ં ત્રાં�,
લો�ુ ં, તેલ, કોલસો, ફ�રોઝા, અક�ક, ફટકડ�, નીમક,અને
ખાણામાંથી નીકળ�ું અન્ ખનીજ અનફાલમાંથી ગણાય
છે , એટલે એ ક� ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામ મા�લક�ની છે .
પણ અગર કોઈ એ પદાથર શરઈ �તરાય િવના
જમીનમાંથી

બહાર

લઈ

આવે,

તો

એને

પોતાની

મા�લક�માં લઈ શક� છે . જો એ ખિનજ િન�ુકત પ્રમાણમ
હોય તો તેના ઉપર �ુમ્ આપ�ું વા�જબ થશે.

મસઅલો ૧૮૦૮ : ખાણમાંથી નીકળે લ ખિનજ�ુ ં
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પ્રમ એટલે ક� િન�ુકત િનસાબ ૧પ િમસ્કા પ્રચ�
સોનાના િસ�ા �ટ�ું છે . એનો અથર એ ક� અગર બહાર
આવેલા ખિનજ પદાથર્ન �ક�મત ૧પ િમસ્કા િસ�ે દાર
સોના �ટલી થાય, તો તેમાંથી ખચર બાદ કયાર્ પછ� �
બાક� રહ�, તેના ઉપર �ુમ્ વા�જબ છે .

મસઅલો ૧૮૦૯ : ખાણમાંથી બહાર આવેલા
ખિનજ પદાથર્ન �ક�મત જો ૧પ િમસ્કા સી�ે દાર
સોનાથી વઘાર� ન હોય, તો �ુમ્ ફકત એ જ સંજોગમાં
વા�જબ થશે ક� ખાણથી હાંિસલ કર� લો એકલો નફો, યા
બી� નફાઓ �ુલ મળ�ને, વષર્ન ખચર્ન બાદ કયાર્ પછ�
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વઘી પડ�.

મસઅલો ૧૮૧૦ : �પ્સ, � ૂનો, ચીકણી માટ�
ક� લાલ માટ�નો �ક
ુ મ એહતીયાતે વા�જબની �એ ખનીજ
પદાથર્ન છે . તો અગર એ ઉપરોકત િનસાબના પ્રમ
�ુઘી પહ�ચે, તો વષર્ન ખચર્ન બાદ કયાર્ પહ�લાં તે� ુ ં
�ુમ્ દ� � ું વા�જબ છે .

મસઅલો ૧૮૧૧ : � શખ્ ખિનજ પદાથર
હાંિસલ કર� તેના ઉપર તે� ુ ં �ુમ્ દ� � ું વા�જબ છે , ચાહ� એ
જમીનની ઉપર હાંિસલ થ�ું હોય, યા ખોદકામથી હાંિસલ
થ�ું હોય, અને ચાહ� એ જમીન મા�લક�ની હોય, યા
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કોઈની મા�લક�ની ન હોય.

મસઅલો ૧૮૧ર : અગર કોઈ શખ્ ન �ણતો
હોય હાંિસલ કર� લ ખનીજની �ક�મત ૧પ િમસ્કા િસ�ે દાર
સોના �ટલી છે ક� નહ�, તો એહતીયાતે વા�જબ છે ક� જો
શ� હોય તો તેની �ક�મત વજન કરાવી યા અન્ ર�તે
ન�� કરાવીને �ણી લીએ.

મસઅલો ૧૮૧૩ : અગર એકથી વ�ુ લોકો
ખનીજ�ુ ં ખોદકામ કર�ને પદાથર બહાર લઈ આવે, અને
એની �ક�મત ૧પ િમસ્કા િસ�ે દાર સોના �ટલી હોય,
પણ દર� ક ભાગે એટલી �કમ
� ત�ુ ં ખનીજ ન આવે, તો
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એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� તેઓ તે� ુ ં �ુમ્ આપે.

મસઅલો

૧૮૧૪

: અગર

કોઈ

બી�ની

જમીનમાંથી તેની ર� વગર ખોદકામ કર�ને કોઈ શખ્
ખનીજ બહાર લઈ આવે, તો મશ�રૂ કોલ પ્રમા એ
ખનીજ જમીનના મા�લકની િમલકત ગણાશે. પણ એ
બાબત ઈશ્કાલથ ખાલી નથી. બેહતર એ છે ક� બંને
સમાઘાન કર� , અને 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)
મસઅલો ૧૮૧પ : ખ�નોએ ઘનને રહ�વાય છે
ક� � જમીનમાં અથવા, � ૃક, પહાડ યા કોઈ �દવાલમાં
દટાયે� ું યા �પાયે� ું મળ� આવે, અને એટલા પ્રમાણમ
હોય ક� તેને ખ�નો કહ� શકાય.

મસઅલો ૧૮૧૬ : અગર કોઈ શખ્સન એવી
જમીનમાંથી ખ�નો મળ� આવે ક� � જમીનમાં કોઈ
મા�લક નથી, તો ખ�નાનો કબજો લઈ શક� છે , મતલબ
ક� પોતાની મા�લક�માં લઈ શક� છે , પણ તેના ઉપર �ુમ્
વા�જબ છે .
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મસઅલો ૧૮૧૭ : ખ�ના�ુ ં પ્રમ એટલે ક�
િનસાબ ૧૦પ િમસ્કા િસ�ે દાર ચાંદ� અથવા ૧૫
મીસકાલ સી�ે દાર સો�ુ ં છે . એટલે ક� ખ�નાની �ક�મત
જયાર� બેમાંથી કોઈ પણ એક �ટલી હોય, ત્યાર તેના
ઉપર �ુમ્ વા�જબ થશે.

મસઅલો ૧૮૧૮ : અગર કોઈ શખ્સન બી�
પાસેથી ખર�દ� લી જમીનમાંથી ખ�નો હાંિસલ થાય, અને
એ �ણતો હોય ક� જમીનના અગાઉના મા�લકો�ુ ં એ ઘન
નથી, તેમજ એને ખબર ન

હોય ક� એ ખ�નો કોઈ

�ુસલમાન યા �ઝમ્મ કા�ફરનો છે , અને અથવા તેમના
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�વતા વારસદારોનો છે . તો એવાં સંજોગમાં એ ખ�નાનો
કબ્જ લઈ શક� છે , પણ તેમાંથી �ુમ્ અદા કર�ું વા�જબ
થશે.
પણ જો એ�ુ ં એ�ું અ�ુમાન હોય ક� જમીનનો
અગાઉનો મા�લક, જમીન તથા ખ�નો અથવા ખ�નાની
જગ્ય ઉપર સં� ૂણર હક ઘરાવતો હોવાથી એ ખ�નાનો
ખરો મા�લક છે , તો એને ખબર આપવી જ�ર� છે . અને જો
ખબર પડ� ક� એની મા�લક��ુ ં ઘન નથી, તો એથી
પહ�લાના મા�લકને ક� �ના કબ્�મા જમીન હતી, તેને
�ણ કરવી જ�ર� છે . એવી ર�તે અગાઉના સવર મા�લકો ક�

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1595

�મના કબ્�મા એ જમીન હતી, તેમને જણાવ�ું જ�ર� છે .
છે વટ� જયાર� ખબર પડ� ક� એ સવ� માલીકો�ુ ં એ ઘન
નથી, ત્યાર એ ખ�નાનો કબ્જ લઈ શક� છે , અને તેમાંથી
�ુમ્ આપ�ું વા�જબ થશે.

મસઅલો ૧૮૧૯ : અગર એકથી વ�ુ પાત્રોમ
ક� � એક જ જગ્યા દફન હોય, ખ�નો મળ� આવે, અને
એની �ુલ �ક�મત ૧૦પ િમસ્કા ચાંદ� યા ૧પ િમસ્કાલ
સોના �ટલી હોય, તો તેના ઉપર �ુમ્ લા�ું પડશે, પણ
જો એ પાત્

�ુદ� �ુદ� સ્થળેથ મળે , તો � પાત્રમ

ખ�નાની �કમ
� ત િનસાબ �ુજબ

હોય, તેના ઉપર �ુમ્
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વા�જબ થશે અને �માં ખ�નાની �ક�મત એથી ઓછ� હોય
તેનાં પર �ુમ્સ નથ.

મસઅલો ૧૮ર૦ : અગર બે જણ ને ખ�નો
મળ� આવે, ક� �ની �ુલ �ક�મત જણાવેલી િનસાબ �ુજબ
હોય, પણ દર� ક ને ભાગે િનસાબથી ઓ�ં આવ�ું હોય, તો
તેમના ઉપર તે� ુ ં �ુમ્ દ� � ું વા�જબ નહ� થાય.

મસઅલો ૧૮ર૧ : અગર

કોઈ શખ્ કોઈ

�નવર ખર�દ� , અને તેના પેટમાંથી ઘન નીકળ� આવે,
તો જો અ�ુમાન હોય ક� વેચનાર યા એથી અગાવના
મા�લકો એ �નવર અને તેના પેટમાંથી પ્રા થયેલા
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ઘન પર સં� ૂણર મા�લક� ઘરાવતા હોવાથી તેના ખરા
હકદાર ગણાય, તો જ�ર� છે ક� એમને ખબર આપે. અગર
એવી �ણ થાય ક� એ મા�લકોમાંથી કોઈનો માલ નથી, તો
એહતીયાતે વા�જબની �એ તેમાંથી �ુમ્ આપ�ું વા�જબ
છે , અગરચે એ ઘનની �ક�મત ૧૦પ િમસ્કા ચાંદ� યા ૧પ
િમસ્કાલ સોન �ટલી ન હોય.
એ � �ુકમ માછલી અને એવા અન્ પ્રાણીઓ
લા�ું પડશે, પણ એ શરતે ક� એમની પરવર�શ એક ખાસ
જગ્યા થઈ હોય, અને કોઈ એમની ખોરાક� વીગેર� માટ�
જવાબદાર રહ્યહોય, પણ જો નદ� ક� સ�ુમાંથી પકડ� હોય
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તો કોઈને ખબર આપવી જ�ર� નથી.
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૪. � હલાલ માલમા હરામ માલની ભેળસેળ
થઈ હોય
મસઅલો ૧૮રર :
અગર હલાલ માલ સાથે હરામ માલ એવી ર�તે
ભળ� �ય ક� ઈન્સા દર� કની સંખ્ય ક� પ્રમ ન�� ન
કર� શકતો હોય. અને � માલ એના માટ� હરામ છે , તેના
ઘણીની ખબર ન હોય, અને એ પણ ન �ણતો હોય ક� �
માલે હરામ છે તે� ુ ં પ્રમ �ુમ્ કરતા વઘાર� છે ક� ઓ�ં
છે . તો

એવા સંજોગોમાં � ૂરા

માલ માંથી �ુરબતનની

િનય્યતથ �ુમ્ તેના હકદારને આપે, અથવા એવા
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ુ મા�લક (� માલનો ઘણી
�ુસ્તહકન આપે ક� � મજ�ુ�લ
મા� ૂમ ન હોય) માલ લઈ શકતો હોય.�ુમ્ લીઘા બાદ
બાક�નો માલ હલાલ ગણાશે.

મસઅલો ૧૮ર૩ : અગર હલાલ માલ સાથે
હરામ માલ એવી ર�તે ભળ� �ય ક� ઈન્સા દર� કની
સંખ્ય ક� પ્રમ �ણતો હોય, ચાહ� એ પ્રમા �ુમ્સથ
વઘાર� હોય ક� ઓ�ં, પણ તેના ઘણીની તેને ખબર ન
હોય, તો એ માલ ને તેના ઘણી વતી સદકો આપશે, પણ
એહતીયાતે વા�જબની �એ તેના માટ� હાક�મે શરઅ પાસે
ર� મેળવી લીએ.
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મસઅલો ૧૮ર૪ : અગર હલાલ માલ સાથે
હરામ માલ ભળ� �ય અને તેની સંખ્ય ક� પ્રમ �ણ
ન હોય, પણ ઈન્સા એ માલના મા�લકને �ણતો હોય,
તો અગર એ બે વચ્ચ ર�મંદ�થી સમાઘાન ન થઈ શક� ,
તો ઈન્સા માટ� જ�ર� છે ક� પોતાને ખાત્ હોય તેટલો
માલ તેના ઘણીને �ુપરત કર� આપે.
બલ્ક� જો એ ભેળસેળ પોતાની બેદરકાર� અને
કોતાહ�ને પ�રણામે થ�ું હોય, તો એહતીયાતે વા�જબ છે ક�
�ટલો એનો �દાજ હોય ક� બી�નો માલ છે , તેના કરતા
વઘાર� એને માલ આપે.
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મસઅલો ૧૮રપ : અગર કોઈ શખ્ એવી ર�તે
ભેળસેળ થયેલ માલમાંથી �ુમ્ આપે, અને તે પછ� એને
�ણ થાય ક� હરામનો ભાગ �ુમ્ કરતા વઘાર� હતો, તો
�ટલા વઘારાની એને �ણ હોય તેટલો માલ તેના ઘણી
વતી સદકો આપશે.

મસઅલો ૧૮ર૬

: અગર હરામ હલાલથી

ભેળસેળ થયેલા માલમાંથી �ુમ્ અદા કર� , અથવા �
ઘણીની ખબર ન હોય તેના વતી સદકો આપી દ�એ, અને
ત્યા બાદ એ માલનો ધણી ન�� થાય, તો તેની ર�મંદ�
મેળવવી પડશે. અને જો એ ર�મંદ ન થાય તો
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એહતીયાતે વા�જબની �એ એ ઘણીને એના માલની �ક�મત
આપવી જોઈએ.

મસઅલો ૧૮ર૭ : અગર ભેળસેળ થયેલા
માલમાં ક�ટલો હરામ માલ છે તેની ખબર હોય, અને સાથે
એ ખબર હોય ક� એનો ઘણી અ�ુક ખાસ વ્ય�ક્તઓમાં
એક છે ,પણ તેમાંનો કોણ છે એ ન�� ન કર� શક�, તો
જ�ર� છે ક� �ટલી વ્ય�ક િવષે અ�ુમાન છે , તેમને એ
િવષે �ણ કર� .
અગર એમાંનો એક શખ્ કહ� ક� એ માલ મારો
છે , અને બાક� એ માલના ઘણી હોવાનો દાવો ન કર� ,
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અથવા એ િવષે અ�ણતા દશાર્વ, તો પહ�લા જ દાવેદારને
એ માલ �ુપરત કર� દ�એ.
પણ જો બે યા એથી વ�ુ દાવેદાર નીકળ� આવે,
તો સમાઘાન વીગેર�થી એમના વચ્ચ ફ�સલો કરવો
જોઈએ. અને જો એમ ન થાય તો હાક�મે શરઅ ફ�સલા
માટ� ��ુઅ કર�ું જોઈએ.
અગર એ સવ� વ્ય�ક્ અ�ણતા દશાર્વ, અને
સમાઘાન માટ� પણ તૈયાર ન થતા હોય, તો ઝાહ�ર એ છે
ક� એમના નામોનો �ુરઓ કાઢ�ને માલનો ધણી ન�� થશે,
અને એહતીયાત એ છે ક� હાક�મે શરઅ અથવા એમનો
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વક�લ એ �ુરઓ કાઢ�.
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પ. એ ઝવેરાતથી � સ�ુદ્રમાંથી �ુબક� મા
કાઢવામાં આવે
મસઅલો ૧૮ર૮ : જો �ુબક� માર�ને ક� પાણીમાં
�ડ� ઉતર�ને મોતી, મર�ન અથવા એવી �તની �ક�મતી
ઝવેરાત બહાર લઈ આવવામાં આવે, ચાહ� એ �ક�મતી
ઝવેરાત ખાણની ઉપજ હોય યા સ�ુદ્ર ઉપર ઉગતી
હોય, અગર તેની �ક�મત ૧૮ ચણા સોના �ટલી હોય
(આસર� સાડા ત્ ગ્ર) તો તેના ઉપર �ુમ્ વા�જબ
થશે, અને એ �કમ
� તી ઝવેરાતએક જ વાર �ુબક� ક� �ડ�
ઉતરવાથી પ્રા થઈ હોય યા અનેક વાર ઉતરવાથી થઈ
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હોય, તેમાં ફ�ર નથી. અલબ�, જો બે અલગ મોસમમાં
પ્રા થયા હોય, તો એનો �ક
ુ મ એ છે ક� અગર દર� ક
�ુબક�માં પ્રા થયેલ ઝવેરાત જો િનસાબથી કમ હોય,
તો તેના ઉપર �ુમ્ વા�જબ નહ� થાય.
એવી જ ર�તે �ુબક� મારનાર ભાગીદારોના ભાગે
એ િનસાબથી ઓ�ં આવે, તો તેમના ઉપર એ ઝવેરાત�ુ ં
�ુમ્ લા�ું નહ� પડ�.

મસઅલો ૧૮ર૯ : અગર �ુબક� ક� સ�ુદ
વીગેર�માં �ડ� ઉતયાર વગર કોઈ સાઘન વડ� ઝવેરાત
પ્રા કરવામાં આવે, તો તેના ઉપર એહતીયાતની �એ
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�ુમ્ વા�જબ થશે, પણ જો પાણી ઉપર યા કાંઠ� ઝવેરાત
મળે , તો તે એકલાનો નફો, યા કમાણીના બી� નફાઓ
સાથે મળ�ને, જયાર� વષર્ન ખચર કરતાં વઘી પડ�, ત્યાર તે
વઘારા ઉપર �ુમ્ વા�જબ થશે.

મસઅલો ૧૮૩૦ : માછલી વીગેર� ક� � ઈન્સા
પાણીમાં ઉતયાર િવના પકડ� લ્ય છે . તેના ઉપર એ
સંજોગમાં �ુમ્ છે ક� જયાર� તેનો નફો એકલો, યા
કમાણીના બી� નફાઓ મળ�ને, વષર્ન ખચર કયાર્ પછ�
વઘી પડ�.

મસઅલો ૧૮૩૧ : અગર ઈન્સા કોઈ ઝવેરાત
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પ્રા કરવાના ઈરાદા વગર �ુબક� માર� , યા પાણીમાં
�ડ� ઉતર� , અને અચાનક તેને કોઈ ઝવેરાત મળ� �ય,
�ને પોતાની મા�લક�માં લેવા ઘાર� , તો તે� ુ ં �ુમ્ દ� � ું
વા�જબ થશે. બલ્ક એહતીયાતે વા�જબની �એ દર� ક
સંજોગમાં તે� ુ ં �ુમ્ દ� � ું વા�જબ છે .

મસઅલો ૧૮૩ર : અગર ઈન્સા �ુબક� માર�ને
ક� પાણીમાં ઉતર�ને એ�ું �નવર પકડ� લાવે ક� �ના
પેટમાં ઝવેરાત હોય, તો જો એ �નવર છ�પ સમાન હોય
ક� �માં સામાન્ ર�તે મોતી વીગેર� પેદા થાય છે , તો
િનસાબ �ુઘી તેની �ક�મત પહ�ચતા તેના ઉપર �ુમ્ દ� � ું

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1610

વા�જબ થશે. પણ જો એ �નવર� અણઘાર� ર�તે એ
ઝવેરાત ગળ� લી�ું હોય, તો એહતીયાતે લા�ઝમની �એ
તેના ઉપર વા�જબ છે , ચાહ� તેના �ક�મત િનસાબ �ટલી
હોય ક� ન હોય.

મસઅલો ૧૮૩૩ : અગર કોઈ શખ્ મોટ� નદ�,
�મક� �રાત, દજલા, વીગેર�માં ઉતર�ને ઝવેરાત બહાર
લઈ આવે, તો જો એ નદ�માંથી સામાન્ ર�તે ઝવેરાત
પ્રા થતા હોય, તો તેના ઉપર �ુમ્ દ� � ું વા�જબ થશે.

મસઅલો ૧૮૩૪ : અગર કોઈ શખ્ પાણીમાં
ઉતર� �બર લઈ આવે, અને તેની �ક�મત િનસાબ �ટલી
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યા એથી વઘાર� હોય, તો તે� ુ ં �ુમ્ વા�જબ છે , બલ્ક
પાણી ઉપર યા કાંઠ� �બર હાંિસલ કર� , તો પણ એ જ
�ુકમ લા�ું પડશે.

મસઅલો ૧૮૩પ : � શખ્ �ુબક� મારવાનો
ઘંઘો કરતો હોય, અથવા ખનીજ બહાર લાવવાનો ઘંઘો
કરતો હોય, તે એના ઉપર લા�ુ પડ�લ �ુમ્ અદા કર� ,
અને ત્યા પછ� એના વષર્ન ખચર �પરાત કાંઈ વઘી પડ�,
તો તેના ઉપર બી� વાર �ુમ્ દ� � ું લા�ઝમ નથી.

મસઅલો ૧૮૩૬ : અગર કોઈ બાળક ખનીજ
પદાથર બહાર લાવે, અથવા ખ�નો શોઘી કાઢ�, અથવા

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1612

�ુબક� વીગેર� માર�ને પાણીમાંથી ઝવેરાત બહાર લઈ
આવે, તો તેના વલી ઉપર વા�જબ છે ક� એ�ુ ં �ુમ્ આપે.
અગર વલી ન આપે તો પોતે બાળક જયાર� બાલીગ થશે
ત્યાર તેના ઉપર તે� ુ ં �ુમ્ અદા કર�ું વા�જબ થશે. એવી
જ ર�તે અગર બાળકની મા�લક�માં હલાલ અને હરામથી
ભેળસેળ થયેલો માલ હોય, તો વલી ઉપર વા�જબ છે ક�
એ માલને પાક કર� .
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૬. માલે ગનીમત
મસઅલો

૧૮૩૭

:

�ુસલમાનોએ

ઈમામ

અલ�ય્હસ્સલામ �ક
ુ મથી કા�ફરો સામે લડાઈ કર�ને �
માલમતા મેળવી હોય, તે માલને માલે ગનીમત કહ�વાય
છે . એ માલે ગનીમતમાં તેના �ુરક્, િપરવહન વીગેર�
માટ� થએલ ખચર બાદ કરવામાં આવે, અને ઈમામ અ.સ.
પોતાની મસ્લેહ સમ� તેમાં �ટલો ખચર કર� , તે પણ
બાદ કરવામાં આવ્ય પછ� � વઘે તેના ઉપર �ુમ્
વા�જબ છે . તે ઉપરાંત �ુમ્ આપ્ય પહ�લાં � પ્રા
થયેલો માલ ખાસ ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામ હક છે , તે
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પણ અલગ કરવામાં આવે. �ુમ્ લા�ુ પડવા માટ�
સ્થાવ ક� જગમ
ં
(અસ્થાવ) િમલકત વચ્ચે કો ફરક
નથી અલબત, � જમીનો “અન્ફા” �પે ગણાય છે , તેમાં
તમામ �ુસ્લી જનતાનો હક છે , અગરચે ઈમામ અ.સ.
ની ર�થી એ લડાઈ લડવામાં ન આવી હોય.

મસઅલો ૧૮૩૮ : અગર �ુસલમાનો ઈમામ
અલ�ય્હસ્સલામ ર� વગર કા�ફરો સામે લડ�ને માલે
ગનીમત હાંિસલ

કર� , તો એ તમામ માલ ઈમામ

અલ�ય્હસ્સલામ ગણાશે, અને લડનારાનો કોઈ હક નથી.

મસઅલો ૧૮૩૯ : � માલ કા�ફરો પાસે હોય,
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તે અગર �ુસલમાનો યા �ઝમ્મ કા�ફરોની મીલક�ય્ય
હોય, તો તેના ઉપર ગનીમતનો �ક
ુ મ લા�ુ નહ� પડ�.

મસઅલો ૧૮૪૦ : કા�ફરોની ચોર� ખયાનત,
િનતીભંગ અને શાંિતભંગ ગણા�ું હોવાથી તેમ કર�ું હરામ
છે ;

અને

એ

રસ્ત હાંિસલ

કરલો

એમનો

માલ

એહતીયાતની �એ તેમને પરત કરવો જોઈએ.

મસઅલો ૧૮૪૧ : મશ્�ૂ કોલ એ છે ક� નાસીબી
(અહલેબત
ે

અલય્હ��ુસ્સલામ

�ુશ્મન)નો

માલ

મોઅમીન પોતા માટ� કબ્ કર�ને તે ઉપર �ુમ્ આપી
શક� છે , પણ એ �ુકમ ઈશ્કાલથ ખાલી નથી.
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સ્થાવ = � િમલકતની જગ્યા બદલી શકાય/ અસ્થાવ
= � િમલકતની જગ્યા ન બદલી શકા.
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૭. � જમીન �ઝમ્મીકા�ફર� �ુસલમાન પાસેથી
ખર�દ� હોય
મસઅલો ૧૮૪ર : મશ્�ૂર કો એ છે ક� અગર
કા�ફર� �ઝમ્મી �ુસલમાન પાસેથી જમીન ખર�દ� હોય, તો
એ�ુ ં �ુમ્ એ જ જમીનમાંથી યા એના બી� માલમાંથી
અદા કર� . પણ સામાન્ અથર્મા �ુમ્સ�ુ વા�જબ થ�ું આ
સંજોગમાં, ઈશ્કા ઘરાવે છે .
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�ુમ્સન રકમ કોને આપવામાં આવે
મસઅલો ૧૮૪૩ : �ુમ્સન રકમના બે ભાગ
સરખા કરવા જોઈએ, એક ભાગ સેહમે સાદાતનો છે , અને
બીજો ભાગ સેહમે ઈમામનો છે .
સેહમે સાદાત ફક�ર સૈયદને, અથવા યતીમ
સૈયદને, યા તો એવા સૈયદને

આપવો જોઈએ ક�

�

નાણાભીડને કારણે સફર દરમ્યા સંકટમાં આવી પડ�.
સેહમે ઈમામ આ ઝમાનામાં �મેઉશ્શરાઈ
�ુજત�હદને આપવો જોઈએ, યા એવા કાય� માટ� વાપરવા
જોઈએ ક� �ના માટ� એણે ર� આપી હોય, અને

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1619

એહતીયાતે વા�જબની �એ એ અઅલમ, મરજઅ હોવા
ઉપરાંત આમ લોક સમસ્તન જ�ર�યાતોથી વાક�ફ હોવો
જોઈએ.

મસઅલો ૧૮૪૪ : � યતીમ સૈયદને �ુમ્
દ� વામાં આવે તે ફક�ર હોવો જોઈએ, પણ

સફરમાં

નાણાભીડને

પોતાના

લીઘે સંકટમાં �ુકાયેલા

સૈયદ

વતનમાં ફક�ર ન હોય, તો પણ એને �ુમ્ આપી શકાશે.

મસઅલો ૧૮૪પ : અગર � સફરમાં સૈયદ
નાણાભીડના કારણે સંકટમાં આવી પડયો હોય. એ સફર
મઅસીયત અને �ુનાહની સફરમાં હોય, તો એહતીયાતે
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વા�જબ એ છે ક� તેને �ુમ્ ન આપવામાં આવે.

મસઅલો ૧૮૪૬ : � સૈયદ આદ�લ ન હોય
તેને �ુમ્ આપી શકાય છે , પણ � સૈયદ િશયા
ઈસ્નાઅશર ન હોય, તેને �ુમ્ નહ� દઈ શકાય.

મસઅલો ૧૮૪૭ : � સૈયદ ફાસીક હોય, અને
�ુનાહના બારામાં લાપરવા હોય, તેને �ુમ્ આપવાથી જો
�ુનાહ કરવામાં પ્રોત્સ મળ�ું હોય , તો તેને �ુમ્
આપી ન�હ� શકાય; એહતીયાત છે ક� � સૈયદ શરાબી હોય,
અથવા નમાઝ ન પડતો હોય, અથવા છડ�ચોક �ુનાહો
કરતો હોય, તેને �ુનાહ કરવા માટ� પ્રોત્સ મળ�ું હોય
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ક� ન મળ�ું હોય, કોઈ પણ સંજોગોમાં �ુમ્ ન દ� વામાં
આવે.

મસઅલો ૧૮૪૮ : અગર કોઈ દાવો કર� ક� એ
સૈયદ છે , તો એને �ુમ્ નહ� આપી શકાય, િસવાય ક�
તેના સૈયદ હોવા બારામાં બે આદ�લો સાક્ � ૂર� , અથવા
લોકો વચ્ચ સૈયદ તર�ક� �ણીતો હોય, ક� ઈન્સાનન
યક�ન અથવા ઈ�ત્મના થાય ક� એ સૈયદ છે .

મસઅલો ૧૮૪૯ : � શખ્ પોતાના વતનમાં
સૈયદ તર�ક� મશ્�ુ હોય, અને ઈન્સા એની િવ�ધ્ કોઈ
યક�ન ક� ઈ�ત્મના ન હોય, તો એને �ુમ્ આપી શકશે.

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1622

મસઅલો ૧૮પ૦ : � ગેરસૈયદ શખ્સન
ઘરવાળ� સૈયદાણી હોય, તે શખ્સન એહતીયાતે વા�જબની
�એ પોતાના ઘરખચર્ન પહ�ચી વળવા માટ� �ુમ્સમાંથ ન
આપ�ું જોઈએ, પણ જો એ સૈયદાણી ઉપર બી�ઓનો
ખચર વા�જબ હોય, જો એ ન પહ�ચી વળતી હોય, તો તે
ઓરતને �ુમ્ આપ�ું �ઈઝ છે , ક� �થી એ પોતાની
જવાબદાર� � ૂર� કર� . એવી ર�તે એ સૈયદાણીને બી�
જ�ર�યાત ક� � વા�જબ ન હોય તે માટ� પણ �ુમ્ આપી
શકાશે.

મસઅલો ૧૮પ૧ : અગર કોઈ શખ્ ઉપર કોઈ
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સૈયદ�ુ ં ભરણપોષણ વા�જબ

હોય, અથવા કોઈ એવી

સૈયદાણી ક� � એની પત્ન ન હોય, તેનો િનભાવ વા�જબ
હોય, તો એહતીયાતે વા�જબની �એ તેનો ખોરાક, પોષાક
અને અન્ વા�જબ ખચર માટ� �ુમ્ માંથી નહ� આપી શક� .
પણ બી� એવી જ�ર�યાતો ક� �નો �ઝમ્મ એના ઉપર
વા�જબ ન હોય તે માટ� �ુમ્સમાંથ અ�ુક રકમ આપે તો
વાંઘો નથી.

મસઅલો

૧૮પર

:

�

ફક�ર

સૈયદ�ુ ં

ભરણપોષણ ક� િનભાવ બી� શખ્સન �ઝમ્મ વા�જબ હોય,
અને એ શખ્ સૈયદને કાંઈ ન આપતો હોય, અથવા ન
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આપી શકતો હોય, તો એવા સૈયદને �ુમ્ આપી શકાય
છે .

મસઅલો ૧૮પ૩ : એહતીયાતે વા�જબ છે ક�
કોઈ એક ફક�ર સૈયદને તેના એક વષર્ન ખચર્થ વઘાર�
�ુમ્સમાંથ ન આપવામાં આવે.

મસઅલો ૧૮પ૪ : અગર કોઈ શહ�રમાં �ુસ્તહ
સૈયદ ન હોય, અને એવી ખાત્ ક� ઈ�ત્મના હોય ક�
ન�કના ભાવીમાં કોઈ ઉપ�સ્થત નહ

થાય, અથવા

�ુસ્તહ ઉપ�સ્થ થાય ત્યા �ુઘી �ુમ્સન રકમ �ુર�ક્
રાખવી �ુમ્ક� ન હોય, તો �ુમ્સન બી� જગ્યા જયાં
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�ુસ્તહ હોય ત્યા પહ�ચાડ�ું જોઈએ અને એ પહ�ચાડવા
માટ� � ખચર થાય તેને �ુમ્સમાંથ બાદ કર� શકશે.
અગર બી� સ્થળ પહ�ચાડવા જતાં એ ખોવાય
�ય, ક� બરબાદ થાય, અને તેમાં એની લાપરવાઈ રહ�
હોય, તો ફર� દ� � ું જોઈએ. પણ જો કોઈ લાપરવાઈ ક�
કોતાહ� ન કર� હોય છતાં ખોવાય �ય, તો તેના ઉપર
કાંઈ વા�જબ નથી.

મસઅલો ૧૮પપ : અગર પોતાના શહ�રમાં
�ુસ્તહ ન હોય, પણ એવી ખાત્ હોય ક� ન�કના
ભાવીમાં ઉપ�સ્થ થશે, અને એ �ુસ્તહ ઉપ�સ્થ થાય
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ત્યા �ુઘી �ુમ્સન �ુર�ક્ રાખ�ું �ુમ્ક� હોય, તે છતાં
અગર ચાહ� તો બી� જગ્યા લઈ જઈ શક� છે અને જો
એની �ુરક્ષા મ કોતાહ� ન કર� હોય, અને એ �ુમ્
ખોવાય �ય ક� બરબાદ થાય, તો તેના ઉપર કોઈ ઝીમ્મ
નથી. પણ જો આ સંજોગમાં �ુમ્સન બી� જગ્યા લઈ
જવા ક� પહ�ચાડવાનો ખચર �ુમ્સમાંથ બાદ નહ� કર� શક�.

મસઅલો ૧૮પ૬ : પોતાના શહ�રમાં �ુસ્તહ
મો�ૂદ હોવા છતાં અગર

કોઈ શખ્ બી� શહ�રના

�ુસ્તહ �ુઘી �ુમ્ પહ�ચાડવા માગે, તો તેમ કર� શક�
છે , પણ એ શરતે ક� એમાં એટલી ઢ�લ ન થાય ક� �થી
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એ�ું જણાય ક� �ુસ્તહ �ુઘી તેનો હક પહ�ચાડવામાં
ગફલત કર� છે . અને આ સંજોગમાં �ુમ્ લઈ જવા ક�
પહ�ચાડવાનો ખચર પોતે ઉપાડ� લેશે, અને કોતાહ� ક�
લાપરવાઈ ન કર� હોય તે છતાં જો �ુમ્ ખોઈ નાખે યા
બરબાદ થાય, તો તે એનો જવાબદાર રહ�શ.ે

મસઅલો ૧૮પ૭ : અગર કોઈ શખ્ હાક�મે
શરઅના �ુકમથી �ુમ્ બી� જગ્યા લઈ �ય યા
પહ�ચાડ�, અને એ ખોવાય �ય યા બરબાદ થાય, તો
ફર�થી દ� � ું વા�જબ નથી. એવી જ ર�તે અગર કોઈ શખ્
હા�કમે શરઅના એવા વક�લને ક� �ને �ુમ્ વ� ૂલ
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કરવાનો અિઘકાર હોય, બી� જગ્યા લઈ જવા માટ�
�ુમ્ �ુપરત કર� , અને એ ખોવાય �ય યા બરબાદ
થાય, તો ફર�થી આપ�ું વા�જબ નહ� થાય.

મસઅલો ૧૮પ૮ : કોઈ પણ વસ્� ક� જણસની
� અસલી �ક�મત હોય, તેના કરતા વ�ુ �ક�મત કરાર દઈ
�ુમ્ પેટ� તેની અદાયગી કરવી �એઝ નથી. એવી ર�તે
પૈસા, સો�ુ,ં ચાંદ� વીગેર� િસવાય, મસઅલા નં ૧૭૯૭માં
જણાવ્ય �ુજબ � જણસ ઉપર �ુમ્ વા�જબ થ�ું હોય,
તેને � ૂક�ને બી� જણસમાંથી �ુમ્સન અદાયગી કરવામાં
તદ્ ઈશ્કા છે .
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મસઅલો ૧૮પ૯ : � શખ્ કોઈ �ુસ્તહકન
લેણદાર હોય, અને એ ઈચ્છ ક� પોતા�ુ ં લે� ું �ુમ્સમાંથ
વ� ૂલ કર� , તો એહતીયાતે વા�જબ છે ક� યા તો હાક�મે
શરઅની તે માટ� ર� લીએ, અથવા પહ�લાં �ુસ્તહકન
�ુમ્ આપી દ�એ, અને ત્યા બાદ �ુસ્તહ પોતા�ુ ં લે� ું
� ૂકવવાને ઈરાદ� એને પા�ં આપે અને જો એ �ુસ્તહ
પાસેથી વકાલત લઈ તેના વતી પોતા�ુ ં લે� ું �ુમ્સમાંથ
વ� ૂલ કર� , તો પણ થઈ શક� છે .

મસઅલો ૧૮૬૦ : � શખ્ ઉપર �ુમ્ વા�જબ
હોય, એ �ુસ્તહ સાથે એવી શરત નથી કર� શકતો ક� �

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1630

�ુમ્સન રકમ તેને આપશે, એ તેને પાછ� આપે.
પણ જો �ુસ્તહ �ુમ્ લીઘા બાદ ર�મંદ હોય
ક� એ રકમ દ� નારને પરત કર� , તો તેમાં વાંઘો નથી.
દાખલા તર�ક� , અગર કોઈના ઉપર મોટ� રકમ
�ુમ્સન બાક� હોય અને પોતે ફક�ર થઈ ગયો હોય, પણ
�ુમ્સન �ઝમ્મ પોતા ઉપર રાખવા ન માંગતો હોય, તો
જો �ુસ્તહ ર�મંદ હોય ક� �ુમ્ વ� ૂલ કર� તેને પા�ં
આપશે, તો તેમાં ઈશ્કા નથી.
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ઝકાતના એહકામ
મસઅલો ૧૮૬૧ : અ�ુક વસ્�ુ ઉપર ઝકાત
વા�જબ છે :
(૧) ઘ�, (ર) જવ, (૩) ખ�ૂર, (૪) �કસિમસ (�ુક�
દ્ર), (પ) સો�ુ,ં (૬) ચાંદ�, (૭) �ટ, (૮) ગાય, (૯)
ઘેટાંબકરાં, (૧૦) એહતીયાતે વા�જબની �એ વેપારના
માલ ઉપર.
અગર કોઈ શખ્સન મા�લક�માં ઉપર જણાવેલી
એક વસ્� હોય, તો આગળ જણાવવામાં આવશે તે �ુજબ

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1632

િન�ુકત પ્રમાણમ િન�ુકત કાયર માટ� ઝકાત દ� વી જોઈએ.

મસઅલો ૧૮૬ર : “�ુલ્” ક� � ઘ�ની �મ
અનાજ છે , અને તેમાં જવની ખાસીયત હોય છે , તેમજ
અલસ ક� � પણ ઘ�ની �મ છે , અને “સનઆ”
(યમન)ના લોકોની ખોરાક� છે , તે બંને ઉપર એહતીયાતે
વા�જબની �એ ઝકાત વા�જબ થશે.
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ઝકાત વા�જબ થવાની શરતો
મસઅલો ૧૮૬૩ : ઉપરોકત દસ ચીજો ઉપર
ઝકાત વા�જબ છે , પણ એ શરતે ક� દર� ક ચીજ ન��
કરવામાં આવેલ પ્રમ એટલે િનસાબ �ુજબ હોવી
જોઈએ, અને વસ્� ઈન્સાનન મા�લક�માં હોવી જોઈએ,
અને એ મા�લક આઝાદ હોવો જોઈએ. િનસાબની િવગતો
હવે પછ� ર�ુ થશે.

મસઅલો ૧૮૬૪ : અગર કોઈ શખ્ પાસે તેની
મા�લક�માં અ�ગયાર મ�હના �ુઘી ગાય, ઘેટાં, બકરાં, �ટ
સો�ુ ં અને ચાંદ� હોય, તો બારમા મ�હનાની પહ�લી તાર�ખે
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તેના ઉપર ઝકાત વા�જબ

થશે. પણ બી� વષર્ન

શ�આત બારમો મ�હનો � ૂરો થાય તે પછ� કરશે.

મસઅલો ૧૮૬૫ : સો�ુ,ં ચાંદ� અને વ્યપારન
માલમાં ઝકાત વા�જબ થવા માટ� શરત છે ક� મા�લક
અ�લમંદ અને બાલીગ હોય, પણ ઘ�, જવ, ખ�ૂર,
�કસિમસ, અને એ પ્રમા �ટ, ગાય અને ઘેટાબકરાં માટ�
શરત નથી ક� મા�લક બાલીગ અને અ�લમંદ હોય.

મસઅલો ૧૮૬૬ : ઘ� અને જવ જયાર� એ ર�તે
ઓળખાવવા લાગે, એટલે ક� જોનાર એમ કહ� ક� ઘ� યા
જવ છે , ત્યાર તેના ઉપર ઝકાત વા�જબ

થાય છે .
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�કસિમસ જયાર� દ્રાક્ થઈ �ય, અને ખ�ૂર જયાર�
પાક�ને “તમર” તર�ક� ઓળખાય, ત્યાર તેના ઉપર ઝકાત
વા�જબ થાય છે .
પણ િનસાબ ન�� કર�ને ઝકાત અદા કરવાનો
સમય ઘ� અને જવ માટ� એ સમયે આવશે જયાર� તેની
લણણી કર� દાણા �ટા કરવામાં આવે, અને ખ�ૂર અને
�કસિમસ માટ� જયાર� �ુટ�ને
ં
ઉતારવામા આવે, ત્યાર
અદાયગી સમય આવશે, અને એ સમયને � ૂકાવવાનો
સમય પણ કહ�વાય છે .

મસઅલો ૧૮૬૭ : ઘ�, જવ, �કસિમસ અને
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ખ�ૂર ઉપર ઝકાત લા�ુ થવા માટ� એ શરત નથી ક� એ
મા�લકના કબ્�મા હોય, ક� �થી એ પોતાની મર� �ુજબ
તેમાં વહ�વટ ચલાવી શક�. બલ્ક જો મા�લક ગાયબ હોય,
અને માલ તેના ક� તેના વક�લના કબ્�મા ન હોય, �મક� ,
કોઈએ ગસ્ કર� લી�ું હોય, તો પણ ઉપરોકત માલ
ઉપર ઝકાત લા�ુ પડશે.

મસઅલો ૧૮૬૮ : સો�ુ,ં ચાંદ� અને વેપારના
માલ ઉપર ઝકાત લા�ુ થવા માટ� શરત છે ક� તેનો
મા�લક અ�લમંદ હોય. અગર આખાય વષર માટ� યા
વષર્ન અ�ુક સમય માટ� અ�લહ�ન યા દ�વાનો રહ્
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હોય, તો તેના ઉપર ઝકાત વા�જબ નથી.

મસઅલો ૧૮૬૯ : અગર ગાય, ઘેટાં બકરાં,
�ટ, સો�ુ ં અને ચાંદ�, એ વસ્�ુઓન મા�લક વષર્ન અ�ુક
સમય દરમ્યા મસ્ અથવા બેહ�શ રહ્ય હોય, તો તેના
ઉપર ઝકાત માફ નહ� થાય. એ જ �ુકમ એ શખ્ માટ�
પણ છે ક� � જયાર� ઘ�, જવ, ખ�ૂર અને �કસિમસ ઉપર
ઝકાત વા�જબ થવાનો સમય આવી લાગે ત્યાર મસ્ યા
બેહ�શ હોય.

મસઅલો ૧૮૭૦ : ઘ�, જવ, ખ�ૂર અને
�કસિમસ િસવાય બી� વસ્�ુ ઉપર ઝકાત લા�ુ પડવા
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માટ� એ જ�ર� છે ક� તે મા�લકના કબ્�મા હોય, અને તેમાં
વપરાશ ઉપયોગનો સં� ૂણર હક ઘરાવતો હોય, અગર
કોઈએ એ વસ્� ગસ્ કર� હોય, ક� �થી મા�લક તેમાં કોઈ
વહ�વટ ન કર� શક�, તો ઝકાત લા�ુ નહ� પડ�.

મસઅલો ૧૮૭૧ : અગર કોઈ શખ્ સો�ુ,ં
ચાંદ� યા એવી કોઈ વસ્� ક� � ઝકાતને પાત છે , કરજ�પ
લીએ, અને બાર મ�હના �ુઘી એની પાસે એ વસ્� રહ�, તો
તેના ઉપર ઝકાત વા�જબ છે , કરજ દ� નાર ઉપર કાંઈ
વા�જબ નથી.
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ઘ�, જવ, ખ�ૂર અને દ્રાક ઝકાત
મસઅલો ૧૮૭ર : ઘ�, જવ, ખ�ૂર અને દ્ર
ઉપર ઝકાત એ સમયે વા�જબ થશે ક� જયાર� એ િન�ુકત
થયેલા પ્રમાણમ હોય અને એ પ્રમ ક� િનસાબ ત્રણ
સાઅ છે , � અ�ુકના કહ�વા પ્રમા આસર� ૮૪૭ �કલો
થાય છે .

મસઅલો ૧૮૭૩ : જયાર� દ્ર, ખ�ૂર ઘ� અને
જવ ઉપર ઝકાત વા�જબ થઈ ગઈ હોય, ત્યાર અગર કોઈ
ઝકાત અદા કયાર ્ પહ�લાં એ ખાઈ �ય, યા પર�વારને
ખવડાવી દ�એ, અથવા કોઈ ફક�રને ઝકાતના ઈરાદા
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િસવાય બી� ર�તે આપી દ�એ, તો �ટ�ું અનાજ એ ર�તે
ઉપયોગમાં લઈ લી�ું હોય તેના ઉપર ઝકાત અદા કરવી
વા�જબ છે .

મસઅલો ૧૮૭૪ : ઘ�, જવ, ખ�ૂર અને દ્ર
ઉપર ઝકાત વા�જબ થઈ ગયા બાદ જો તેનો મા�લક
�ુજર� �ય, તો તેના માલ માંથી ઝકાત અદા કરવી
વા�જબ છે . પણ જો ઝકાત વા�જબ થયા પહ�લાં �ુજર�
�ય, તો � � વારસદારને િનસાબના �દા� વારસો
મળ્ય હોય, તે પોતાના ભાગમાંથી ઝકાત આપશે.

મસઅલો ૧૮૭પ : જયાર� ઘ�, જવની લણણી
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થઈ રહ� અને દાણા �ટા પડતા હોય, અને જયાર� ખ�ૂર
અને દ્રાક � ૂકવણીનો સમય હોય, ત્યાર હાક�મે શરઅ
તરફથી નીમાયેલો માણસ ઝકાતની માંગણી કર� શક� છે ,
અને જો એ સમયે મા�લક ઝકાત ન આપે, અને ઝકાતને
માત કોઈ વસ્� ખોવાય �ય, યા બરબાદ થઈ �ય, તો
મા�લકને તેના બદલામાં દ� વી પડશે.

મસઅલો ૧૮૭૬ : અગર ખ�ૂર, દ્રાક ઝાડ ક�
વેલાને ખર�દ� લીઘા બાદ તેના ઉપર ઝકાત વા�જબ થાય
અથવા ઘ�, જવના ખેતરને ખર�દયાબાદ તેના ઉપર
ઝકાત વા�જબ

થાય, તો નવા મા�લક ઉપર ઝકાત
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વા�જબ થશે.

મસઅલો ૧૮૭૭ : અગર ઘ�, જવ, ખ�ૂર અને
દ્ર ઉપર ઝકાત વા�જબ થઈ ગઈ હોય અને ત્યાર એના
ખેતર ક� ઝાડને વેચવા માગે, તો વેચનાર ઉપર વા�જબ
છે ક� તેની ઝકાત આપે. જો એ ઝકાત આપી દ�એ, તો
ખર�દનાર ઉપર કોઈ ચીજ વા�જબ નહ� રહ�.

મસઅલો ૧૮૭૮ : અગર કોઈ શખ્ ઘ�,
અથવા જવ, યા ખ�ૂર અથવા દ્ર ખર�દ� , અને એ યક�ન
ઘરાવતો હોયક� વેચનાર� ઝકાત અદા કર� છે , અથવા શક
કર� ક� વેચનાર� ઝકાત આપી હતી ક�

નહ�, તો એવા
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સંજોગમાં તેના ઉપર કાંઈ વા�જબ

નથી. પણ જો એ

�ણતો હોય ક વેચનાર� ઝકાત આપી નથી, તો વા�જબ છે
ક� ખર�દનાર ઝકાત અદા કર� . અલબત, અગર વેચનાર�
તેની સાથે છે તરપ�ડ� કર� હોય, તો ઝકાત દ�ઘા બાદ
તેની પાસે ઝકાતની વ� ૂલાતનો દાવો કર� શક� છે .

મસઅલો ૧૮૭૯ : અગર ઘ�, જવ, ખ�ૂર અને
દ્રાક્ વજન � ૂકવણી પહ�લાં ક� તાજગી ટાણે િનસાબ
�ુઘી પહ�ચે, પણ �ુકવ્ય બાદ વજન ઘટ� �ય, તો તેના
ઉપર ઝકાત વા�જબ નથી.

મસઅલો ૧૮૮૦ : અગર કોઈ શખ્ ઘ�,જવ

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1644

અને ખ�ૂરને �ુકવણીના સમય પહ�લાં ઉપયોગમાં લઈ
લ્ય, તો જો � ૂકવ્ય પછ� તે� ુ ં પ્રમ િનસાબ �ટ�ું થ� ું
હોય, તો તેના ઉપર ઝકાત વા�જબ છે .

મસઅલો ૧૮૮૧ : ખ�ુરના ત્ પ્રક છે :
(૧) એ ખ�ૂર �ને � ૂકવવામાં આવે છે . તેના
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� પ્રકાર ખ�ૂર માટ� �ુકમ એ છે ક� અગર

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1645

� ૂકાયા બાદ તે� ુ ં વજન િનસાબ �ુઘી પહ�ચ�ું હોય તો
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� તેના ઉપર ઝકાત અદા કર� .
પણ ત્ર પ્રકાર ખ�ૂર માટ� ઝકાત વા�જબ નથી.

મસઅલો ૧૮૮૨ : � ઘ�, જવ, ખ�ૂર અને
�કસિમસ ઉપર ઝકાત દ� વાઈ ગ�ું હોય, તે અગર મા�લક
પાસે અ�ુક વષ� �ુધી રહ�, તો પણ તેનાં ઉપર ઝકાત
લા�ું નહ� પડ�.

મસઅલો ૧૮૮૩ : � ઘ�, જવ, ખ�ૂર અને
દ્રાક પાક વરસાદના પાણીથી, યા નહ�રથી તૈયાર થાય,
યા મીસરના ખેતરની �મ જમીનની ભીનાશથી પાક
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તૈયાર થાય, તો તેની ઝકાત દસમો ભાગ (૧૦%) છે અને
જો ડોલ વીગેર�થી પાણી સીચવામાં આવી હોય તો
ઝકાતનો વીસમો ભાગ (પ%) છે .

મસઅલો ૧૮૮૪ : અગર ઘ�, જવ, ખ�ૂર અને
દ્રાક પાકને બંને ર�તે સ�ચવામાં આવી હોય, એટલે ક�
વરસાદ વીગેર�થી પણ લાભ થયો હોય, અને ડોલ
વીગેર�થી પણ પાણી આ૫વામાં આવ્�ુ હોય, તો � ર�તે
વ�ુ લાભ થયો હોય, તે પ્રમા ઝકાત દ� વાશે. અગર
વરસાદનો મોટો ભાગ હોય તો દસ ટકા અને જો ડોલ
વીગેર�થી વ�ુ મહ�નત થઈ હોય તો પાંચ ટકા ઝકાત
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વા�જબ ગણાશે. અને

જો એમ કહ�વાય ક� બંને ર�તે

સરખેસરખો ફાયદો થયો છે તો સાડા સાત ટકા ઝકાત
લા�ુ થશે.

મસઅલો ૧૮૮પ : અગર વાસ્તિવ ર�તે એવો
શક ઉપ�સ્થ થાય ક� પાણીની સ�ચવણી બંને ર�તે થઈ
છે , ક� વરસાદ, નહ�ર વીગેર�થી વ�ુ ફાયદો પહ�ચ્યો છ, તો
એવા સંજોગમાં સાડા સાત ટકા ઝકાત કાફ� ગણાશે.

મસઅલો ૧૮૮૬ : અગર એવો શક ઉપ�સ્થ
થાય ક� બંને ર�તે 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 �ુરતમાં
પાંચ ટકા ઝકાત કાફ� ગણાશે. એવી જ ર�તે જો માત
અ�ુમાન થાય ક� કદાચ વરસાદ વીગેર�ની સીચવણી વ�ુ
કહ� શકાય તો એ જ �ક
ુ મ લા�ુ પડશે.

મસઅલો ૧૮૮૭ : અગર ઘ�, જવ, ખ�ૂર ક�
દ્રાક � ૂળ સ�ચવણી વરસાદ ક� નહ�રના પાણીથી થઈ
હોય, અને એ પછ� ડોલ વીગેર�થી પાણી આપવાની
જ�રત ન હોય, એ છંતા એ ર�તે પણ સ�ચવણી થઈ હોય,
અને એથી પાકમાં કોઈ વઘારો ન થયો હોય, તો ઝકાત
દસ ટકા લા�ુ પડશે.
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અને જો તેની � ૂળ સ�ચવણી ડોલ વીગેર�થી થઈ
હોય, અને તે બાદ વરસાદ, નહ�ર વીગેર�ની જ�રત ન રહ�
હોય, તે છતાં તેનો પણ લાભ થયો હોય, પણ એથી
પાકમાં કોઈ વઘારો ન થયો હોય, તો પાંચ ટકા લા�ુ
પડશે.

મસઅલો ૧૮૮૮ : અગર એક ખેતરમાં ડોલ
વીગેર�થી પાણી સ�ચવવામાં આવે, અને એની બા�ુના
ુ ત ક� ભેજને આઘાર� ખેતી
ખેતરમાં જમીનમાં રહ�લી ��બ
કરવામાં આવે, અને ત્યા સ�ચવણીની કોઈ જ�રત ન
હોય, તો � પાક ડોલ વીગેર�થી પાણી સ�ચીને તૈયાર થાય
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તેના ઉપર પાંચ ટકા ઝકાત ગણાશે, અને � પાક બા�ુની
જમીનમાં સ�ચવણી િવના તૈયાર થાય, તેના ઉપર
એહતીયાતની �એ દસ ટકા ઝકાત વા�જબ થશે.

મસઅલો ૧૮૮૯ : ઘ�, જવ, ખ�ૂર અને દ્ર
માટ� ઈન્સાન � ખચર કયાર્ હોય, તેને ફસલમાંથી બાદ
કર�ને ઝકાતના િનસાબનો �હસાબ �ુકરર કરવો �ઈઝ
નથી. બલ્ક એ વસ્�ુઓમાંથ કોઈ પણ એક, ખચર્ન
�હસાબ કયાર્ પહ�લાં, જો વજન િનસાબ �ુઘી પહ�ચી �ય
તો તેના ઉપર ઝકાત વા�જબ થશે.

મસઅલો

૧૮૯૦

:�

બીજનો

ઉપયોગ
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વાવેતરમાં કય� હોય, ચાહ�એ ખર�દ�ને લીઘે� ું બીજ હોય
યા પોતાની મા�લક��ુ ં હોય, તેનો �હસાબ ફસલમાંથી બાદ
કર�ને �ુકરર નહ� કર� શક�. બલ્ક િનસાબનો �હસાબ આખી
ફસલને ધ્યાનમા રાખીને કરશે.

મસઅલો ૧૮૯૧ : અસલ માલ ઉપર �ુ�ુમત
તરફથી � કરવેરો વ� ૂલ થાય તેના ઉપર ઝકાત નથી.
દાખલા તર�ક� જો ર૦૦૦ �કલોની ફસલ થઈ હોય, અને
તેના ઉપર સરકાર ૧૦૦ �કલો કરવેરા તર�ક� લઈ લીએ,
તો ફકત ૧૯૦૦ �કલો ઉપર ઝકાત વા�જબ થશે.

મસઅલો ૧૮૯ર : અગર ઈન્સા ઝકાત લા�ુ
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પડ� એથી પહ�લાં � ખચર કર� � ૂકયો હોય

અને તેને

ફસલમાંથી બાદ કર�ને બાક�ની ફસલ ઉપર ઝકાત દ� વા
માગે તો એ એહતીયાતે વ�ુબીની �એ �ઈઝ નથી.

મસઅલો ૧૮૯૩ : ઝકાત લા�ુ પડ� ગયા બાદ
ઈન્સા જો ખચર કર� , તો ઝકાતના જથ્થ સામે � ખચર
થયો હોય, તેને ફસલમાંથી બાદ નહ� કર� શેક�. અગરચે
એહતીયાત પ્રમા એ ખચર માટ� એણે હાક�મે શરઅ ક�
એમના વક�લની ર� લઈ લીઘી હોય.

મસઅલો ૧૮૯૪ : ઝકાત અદા કરવા માટ�
વા�જબ નથી ક� ઈન્સા એટલી રાહ �ુએ ક� ઘ� અને
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જવની લાણી થાય, અથવા ખ�ૂર ક� દ્રાક �ટણી
ંૂ
થઈ
�ય, બલ્ક ઝકાત વા�જબ થતાની સાથે �ઈઝ છે ક�
ઈન્સા ઝકાતની �ક�મત �ક� તેને ઝકાત�પે અદા કર� .

મસઅલો ૧૮૯પ : ઝકાત લા�ુ પડ� ગયા પછ�
ઈન્સા તૈયાર ફસલને, યા ખ�ૂર, અને દ્રાક �ટયા
ંૂ
પહ�લાં �ુસ્તહ યા હાક�મ શરઅ યા એમના વક�લને
સહભાગી તર�ક� �ુપરત કર� શક� છે અને ત્યાર પછ� તેઓ
ખચર્મા ભાગીદાર બને.

મસઅલો ૧૮૯૬ : � સંજોગમાં માલીક� તૈયાર
ફસલ, અથવા ખ�ૂર, દ્રાક સ�પણી હાક�મે શરઅ, યા
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�ુસ્તહ, યા એમના વક�લને કર� આપી હોય, તો પછ�
લા�ઝમ નથી ક� સહભાગી તર�ક� એની મફત દ� ખર� ખ રાખે;
બલ્ક �ટવાનો
ંૂ
અને � ૂકવણીનો સમય આવે, ત્યા �ુઘી એ
માલ તેની જમીન ઉપર હોવા બદલ ભા�ું માગી શકશે.

મસઅલો ૧૮૯૭ : અગર ઈન્સા એકથી વ�ુ
શહ�રોમાં ઘ�, જવ, ખ�ૂર ક� દ્રાક્ વાવેતર ક�ુ્ર હોય,
અને એ �ુદ��ુદ� જગ્ય ફસલ પાકવાનો સમય પણ �ુદો
હોય, અને એક� સાથે તેની લાણી ક� �ુન્તવ ન થતી હોય,
તો જો એ સવ� એક જ વષર્ન કમાણીમાં ગણા�ું હોય, તો
� ફસલ પ્ર પાક�, અને એ ઝકાતના િનસાબના
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પ્રમાણમ હોય, તેના ઉપર પાકતાની સાથે જ ઝકાત
આપવી જોઈએ. અને બાક�ની ઝકાત �મ �મ ફસલ
હાંિસલ થાય તેમ અદા કરતો રહ�શ.ે
પણ જો પ્ર હાંિસલ

થયેલો પાક ઝકાતના

િનસાબ �ુઘી ન પહ�ચે, તો એ બાક�ની ફસલ તૈયાર થાય
ત્ય �ુઘી ઈન્તેઝા કરશે અને જયાર� એ તૈયાર થાય
ત્યાર �ુલ મળ�ને જો િનસાબ �ુઘી પહોચે તો ઝકાત
વા�જબ થશે, અને જો ન પહ�ચે તો તેના ઉપર ઝકાત
વા�જબ નથી.

મસઅલો ૧૮૯૮ : અગર ખ�ુરના ઝાડ ઉપર
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યા દ્રાક વેલા ઉપર વષર્મા બે વાર ફળ લાગતા હોય,
અને એ બે પાક સાથે મળ�ને િનસાબ �ુઘી પહ�ચતા હોય,
તો એહતીયાતની �એ એની ઝકાત વા�જબ છે .

મસઅલો ૧૮૯૯ : અગર કોઈ પાસે લીલી
ખ�ુર, અથવા દ્ર હોય ક� � અગર �ુકવવામાં આવે તો
િનસાબ પ્રમ �ુઘી પહ�ચે, અને એમાંથી ઝકાતની
નીય્ય કર�ને અદા કરવા માગે, તો જો એ�ુ ં પ્રમ એ
ફળોને � ૂકવ્ય બાદ ઝકાત વા�જબ થાય તેટ�ું હોય, તો
ઈશ્કા નથી.

મસઅલો ૧૯૦૦ : �ના ઉપર � ૂકવેલી ખ�ૂર
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યા �કસિમસ માટ� ઝકાત વા�જબ હોય, તે એ ઝકાત પેટ�
તા� ખ�ૂર યા દ્ર નહ� આપી શક�; એટલે ક� �ક�મત
�ક�ને તે �દાજ પ્રમા દ્ર યા તા� ખ�ૂર અથવા
બી� માલમાંથી �કસિમસ યા � ૂકવેલી ખ�ૂર �ક�મત�પે
આપે, તો તેમાં ઈશ્કા છે .
એવી જ ર�તે જો એના ઉપર તા� ખ�ૂર અથવા
દ્રાક ઝકાત વા�જબ હોય. તો એ ઝકાત પેટ� � ૂક� ખ�ૂર
યા �કસિમસ નહ� આપી શક� . બલ્ક જો તેની �ક�મત �ક�
એ �ુજબ બી� માલમાંથી ખ�ૂર ક� દ્ર આપે, અગરચે
એ તા� હોય, તો પણ તેમાં ઈશ્કા છે .

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1658

મસઅલો ૧૯૦૧ : અગર કોઈ શખ્ ઉપર કરજ
હોય, અને સાથે તેની પાસે એવો માલ પણ હોય ક� �ના
ઉપર ઝકાત વા�જબ થઈ � ૂક� હોય, તે અગર �ુજર� �ય
તો પ્ર � માલ ઉપર �ટલી ઝકાત વા�જબ હોય તે
અદા કર� દ� વી જોઈએ, અને ત્યા બાદ તેના કરજની
અદાયગી થશે.

મસઅલો ૧૯૦ર : અગર મરનાર ઉપર કરજ
હ� ું અને સાથે તેની પાસે ઘ�, અથવા જવ ક� ખ�ૂર યા
દ્ર પણ હોય, તો એ વસ્�ુ ઉપર ઝકાત વા�જબ થાય
એથી પહ�લાં જો વારસદારોએ બી� માલમાંથી એ�ુ ં કરજ
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� ૂકવી આપ્�ુ હોય, તો � વારસદારોને િનસાબ ના
પ્રમાણ એ વસ્�ુ ભાગમાં મળે એ તેના ઉપર ઝકાત
આપશે.
પણ જો ઝકાત વા�જબ

થાય એથી પહ�લાં

વારસદારોને કરજ ન �ુકવ્�ુ હોય, અને મરનાર એટલો જ
માલ � ૂક� ગયો હોય �માં કરજ અદા કર� શકાય. તો
વા�જબ નથી ક� જકાત આપે.
પણ જો મય્યતન માલ કરજની અદાયગી થઈ
શક� એથી વઘાર� હોય, પણ કરજ એટ�ું હોય ક� માલમાંથી
આપ્ય પછ� અ�ુક પ્રમાણમ ઘ�, જવ, ખ�ૂર ક� દ્ર
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પણ લેણદારને આપ�ું પડ�, તો �ટલો ભાગ લેણદારને
આપશે તેના ઉપર ઝકાત નથી. બાક� રહ�લા માલમાં �
વારસદારના ભાગમાં િનસાબ �દા� માલ આવે, તેના
ઉપર એ ઝકાત કાઢશે.

મસઅલો ૧૯૦૩ : � શખ્ પાસે �ચી અને
નીચી �તની વસ્�ુ હોય, એટલેક� બંને �તના ઘ�,
જવ, ખ�ૂર અને �કસિમસ હોય, તો તેના ઉપર ઝકાત
વા�જબ થાય તો એહતીયાતે વા�જબની �એ �ચી
કો�ટમાંથી અલગ અને નીચી કો�ટમાંથી અલગ લા�ુ
પડ�લી ઝકાત આપશે.
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સો�ુ ં અને તેનો િનસાબ
મસઅલો ૧૯૦૪ : સોના માટ� બે િનસાબ
િન�ુકત છે :
(૧) જયાર� સોનાનો વજન વીસ શરઈ િમસ્કા
�ુઘી પહ�ચે ( દર� ક િમસ્કા �ુ ં વજન ૩, ૪પ૬
ગ્ર હોય છે ), ત્યાર ઉપરોકત શરતો � ૂર� થતા
તેના ઉપર ચાલીસમો ભાગ ઝકાત ( ૧.૭ર૮
ગ્ર) વા�જબ

થશે. ( સામાન્ િમસ્કા ક� �

શરઈ િમસ્કાલથ �ુ�ું છે , તે પ્રમા પંદર
િમસ્કા પહ�ચતા સો�ુ ં ઝકાતને પાત થશે)
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અગર એ પ્રમા તે �દાજ �ુઘી સો�ુ ં ન પહ�ચે
તો તેના ઉપર ઝકાત વા�જબ નથી.
(ર) જયાર� સો�ુ ં શરઈ વીસ િમસ્કા �ુઘી પહ�ચે,
અને તેમાં ચાર શરઈ િમસ્કાલમા વઘારો થાય,
તો તમામ સોના ઉપર અઢ� ટકા ઝકાત વા�જબ
થશે. પણ જો ચાર શરઈ િમસ્કાલથ ઓ�ં વઘે
તો ફકત

વીસ શરઈ િમસ્કા ઉપર ઝકાત

આપશે, અને વઘારા ઉપર ઝકાત લા�ુ નહ� પડ�.
એજ �ુકમ વઘારાને લા�ુ પડશે. એટલે ક� જયાર�
પણ ચાર િમસ્કા શરઈ વધે ત્યાર તમામ સોના ઉપર
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ઝકાત દ� શે, અને જો એથી ઓ�ં વઘે તો વઘારા ઉપર
ઝકાત નથી ( ચાર િમસ્કા શરઈનો �દાજ સામાન્
ઘોરણે ત્ િમસ્કા છે .)
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ચાંદ�નો િનસાબ
મસઅલો ૧૯૦પ : ચાંદ�ના િનસાબના બે
પ્રકા છે :
(૧)

જયાર�

ચાંદ��ુ ં

વજન

૧૦પ

સામાન્

િમસકાલ હોય, અને બાક� જણાવેલ શરતો � ૂર�
થાય, તો તેના ઉપર અઢ� ટકા ઝકાત વા�જબ
થશે. અને જો એટ�ુ વજન ન થાય, તો તેના
ઉપર ઝકાત વા�જબ નથી.
(ર) અગર ૧૦પ િમસ્કાલમા ર૧ િમસ્કાલન
વઘારો થાય, તો � ૂરા

૧ર૬ િમસ્કાલ

ઉપર
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જણાવ્ય �ુજબ ઝકાત આપવી વા�જબ થશે. પણ
જો ર૧ િમસ્કા થી ઓછો વઘારો થાય, તો ફક્ત
૧૦પ િમસ્કા ને ઝકાત લા�ુ પડશે અને વઘારા
ઉપર ઝકાત વા�જબ નથી, એવી જ ર�તે �મ
�મ ર૧ િમસ્કા ના ઘોરણે વઘારો થતો �ય,
તેમ �ુલ ચાંદ� ઉપર ઝકાત લા�ુ પડતી જશે
અને જો ર૧ િમસ્કા થી ઓછો વઘારો થતો રહ�,
તો વઘારા ઉપર ઝકાત નથી.
આ ર�તે ઈન્સા પાસે �ટ�ું સો�ુ ં ચાંદ� હોય,
તેના

અઢ�

ટકા

ઝકાત

આપે,

તો વા�જબ
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ઝકાતનો ઝીમ્મ અદા કયાર્ ગણાશે. કોઈક્વા
એ�ું એ બને ક� વઘાર� આપે, �મક� અગર કોઈ
પાસે ૧૧૦ િમસ્કાલ ચાંદ� હોય અને તેના અઢ�
ટકા અદા કર� , તો ૧૦પ િમસ્કા�ુ ં ઝકાત વા�જબ
ગણાશે, અને પાંચ િમસ્કાલ ઉપર � અદા કરશે
એ વા�જબ ઝકાત નહ� ગણાય.

મસઅલો ૧૯૦૬ : � શખ્ પાસે િનસાબમાં
િન�ુકત વજન �ટલો સો�ુ ં ક� ચાંદ� હોય, અને તેમાથી
ઝકાત અદા કર� � ૂકયો હોય, તો જયાં �ુઘી તેમાં ઘટાડો
ન થાય ત્યા �ુઘી દર વષ� તેમાંથી ઝકાત આપવી વા�જબ
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રહ�શ.ે

મસઅલો ૧૯૦૭ : સો�ુ ં અને ચાંદ� ઉપર એ
સંજોગે ઝકાત વા�જબ થાય છે ક� જયાર� એ િસ�ા�પે
હોય, અને એ િસ�ા લેવડ દ� વડમાં પ્રચ� હોય, અને
જો એ િસ�ા ઉપરથી છાપ �ુસાય ક� ઘસાય ગઈ હોય, તો
પણ ઝકાત વા�જબ થશે.

મસઅલો ૧૯૦૮ : સોના ચાંદ�ના � િસ�ા
ઔરતો આ�ુષણ �પે શોભા માટ� ઉપયોગમાં લ્ય છે , તો
અગર

પ્રય�

હોય,

એટલે

ક�

લેવડદ� વડ

અને

મામલાતમાં વપરાતો હોય, તો તેના ઉપર અહવતની �એ
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ઝકાત વા�જબ છે . પણ જો એ પ્રય� ન હોય તો ઝકાત
વા�જબ નથી.

મસઅલો ૧૯૦૯ : અગર એક શખ્ પાસે સો�ુ ં
ચાંદ� હોય, પણ બેમાંથી એક�ય પ્રાથિ િનસાબમાં
જણાવેલા વજન પ્રમ ન હોય, �મક� , ૧૦૪ િમસ્કાલ
ચાંદ� અને ૧૪ િમસ્કાલ સો�ુ ં હોય, તો તેના �પર ઝકાત
વા�જબ નહ� થાય.

મસઅલો ૧૯૧૦ : અગાઉ જણાવી છ�એ તે
�ુજબ અગર ઈન્સા અ�ગયાર મ�હના �ુઘી િનસાબમાં
જણાવેલ વજન �ટ�ું સો�ુ ં અને ચાંદ� ઘરાવતો હોય તો
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તેના ઉપર ઝકાત વા�જબ છે , અને અગર અ�ગયાર માસ
દરમ્યા પ્રાથિ િનસાબમાંથી કાંઈ ઘટવા પામ્�ુ હોય,
તો તેના ઉપર ઝકાત વા�જબ નથી.

મસઅલો ૧૯૧૧ : અગર કોઈ શખ્ અ�ગયાર
માસ દરમ્યા સોના ચાંદ�ના િસ�ાને બદલી નાંખે, યા
પીગળાવી દયે, તો તેના ઉપર ઝકાત લા�ુ નહ� પડ�. પણ
જો ઝકાતથી બચવા માટ� િસ�ામાંથી બી� �પમાં ફ�રવે,
�મક� સોનાના િસ�ાને સાદા સોના યા ચાંદ�માં ફ�રવે,
અથવા ચાંદ�ના િસ�ાને સાદા સોના યા ચાંદ��ુ ં �પ
આપી દ�એ, તો એહતીયાતે વા�જબ છે ક� ઝકાત અદા કર� .
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ન�ધ: લે-વેચ કર� સોનાને ચાંદ�માં ક� ચાંદ�ને સોનામાં
બદલે.

મસઅલો ૧૯૧ર : અગર કોઈ શખ્ બારમા
મ�હનામાં સોના ચાંદ�ને પીગળાવી દ�એ, તો તેના ઉપર
ઝકાત વા�જબ છે . અને જો પીગળવવાથી તે� ુ ં વજન યા
તેની �કમંત ઘટ� �ય, તો પીગળવ્ય પહ�લાં � ઝકાત
વા�જબ હતી તે �ુજબ અદાયગી કર� .

મસઅલો ૧૯૧૩ : અગર કોઈ શખ્ પાસે �
સો�ુ ં ચાંદ� હોય તેમાં અ�ુક �ચી કો�ટ હોય, અને અ�ુક
ઉતરતી કોટ��ુ ં હોય, તો � ૂર� � ૂર� ઝકાત ઉચ્ કો�ટમાંથી
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આપી શકશે, પણ જો તેમ ન કરવા માંગતો હોય તો
ઉતરતી કો�ટના સોના ચાંદ�ની ઝકાત તેમાંથી આપી
શકશે. અહવતની �એ � ૂર� � ૂર� ઝકાત ઉતરતી કો�ટના
ઘા�ુમાંથી નહ� આપી શક� , બલ્ક બેહતર એ છે ક� તમામ
ઉચ્ કો�ટમાંથી અદા કર� .

મસઅલો ૧૯૧૪ : સોના ચાંદ�ના િસ�ામાં
બી� ઘા�ુની િમલાવટ સામાન્ ર�તે હોય, પણ તે છતાં
જો એ િસ�ાઓ સો�ુ ં યા ચાંદ� તર�ક� ઓળખતા હોય તો
તેના ઉપર ઝકાત વા�જબ

થશે, અગરચે તેમાં રહ�� ું

ચોખ્�ુ િનભ�ળ સો�ુ ં યા ચાંદ��ુ ં વજન િનસાબ �ટ�ું ન
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હોય, પણ જો એ િમલાવટને કારણે સોના ક� �પા તર�ક� ન
ઓળખાતા હોય, તો તેના ઉપર ઝકાત�ુ ં લા�ુ પડ�ું
ઈશ્કા ઘરાવે છે , અગરચે તેમાં રહ�� ું િનભ�ળ સો�ુ ં
ચાંદ�ના િનસાબના વજન �ટ�ું હોય.

મસઅલો ૧૯૧પ : સોના ચાંદ�માં બી� ઘા�ુની
િમલાવટ હોય છે , અને અગર ઈન્સા તેની ઝકાત એવા
િસ�ામાંથી આપવા માગે ક� �માં િમલાવટ ઓછ� અને
સોના ચાંદ�નો ભાગ વઘાર� છે , તો તેમાં વાંઘો નથી, અને
જો એવા નાણાંમાંથી દ� વા માગે ક� � સોના ચાંદ� ન હોય,
તો સોના ચાંદ� ઉપર �ટલી ઝકાત વા�જબ થઈ હોય
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તેની � ૂર� �કમંત �ક�ને અદા કર� તો વાંઘો નથી.
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ઉટ, ગાય, ઘેટાં, બકરાની ઝકાત
મસઅલો ૧૯૧૬ : આ �નવરો ઉપર લા�ુ
પડતી ઝકાત માટ� ઉપર જણાવેલી શરતો િસવાય એક
વઘારાની શરતો છે , અને તે એ ક� �નવર આખા વષર
દરમ્યા જગલમાં
ં
ઘાસ ચર� ું ર�ું હોય, તો અગર એ
�નવર વષર દરમ્યા યા અ�ુક સમય �ુઘી કાપવામાં
આવે� ું યા ઉખાડવામાં આવે� ું ઘાસ ચારા તર�ક� ખાય,
અથવા મા�લક યા મા�લક િસવાય બી�ના ખેતરમાં ચર�ું
રહ�, તો તેના ઉપર ઝકાત વા�જબ નથી. અલબત, જો
વષર

દરમ્યા

માત

એકાદ

�દવસ

મા�લક�

� ૂક�લા
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ચારામાંથી ખા�ું હોય, તો ઝકાત વા�જબ છે .
પણ �ટ, ગાય અને ઘેટાં બકરાં ઉપર ઝકાત
લા�ુ પડવા માટ� અહવતની �એ શરત નથી ક� આખા વષર
દરમ્યા �નવર નવરાં અને બેકાર રહ્ય હોય, બલ્ક
અગર પાણી સ�ચવા માટ� યા હળ ચલાવવામાં અથવા
એવા અન્ કાયર માટ� તેમનો ઉપયોગ થયો હોય તો પણ
અહવતની �એ એમની ઝકાત દ� વી જોઈએ.

મસઅલો ૧૯૧૭ : અગર ઈન્સા �ટ, ગાય ક�
ઘેટાં બકરાને ચારવા માટ� એ�ું ખેતર ક� જમીનનો િવસ્તા
ખર�દ� ક� ભાડ� લ્ય, �માં કોઈએ વાવેતર ન ક�ુ્ર હોય, તો
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એવા સંજોગમાં ઝકાતનો વા�જબ થ�ું �ુશ્ક� છે , જો ક�
અહવત છે ક� ઝકાત આપે. પણ જો ત્યા ચારવા માટ�
કરવેરો દ� વો પડતો હોય, તો ઝકાત દ� વી વા�જબ છે .
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�ટ�ુ ં િનસાબ
મસઅલો ૧૯૧૮ : �ટ માટ� બાર િનસાબ છે :
(૧) પાંચ �ટ ઉપર એક ઘે�ું ઝકાતમાં દ� � ું
વા�જબ છે , અને જયાં �ુઘી �ટની સંખ્ય એટલી
ન થાય ત્યા �ુઘી ઝકાત વા�જબ નથી.
(ર) દસ �ટ ઉપર બે ઘેટાં ઝકાત�પે વા�જબ
થશે.
(૩) પંદર �ટ ઉપર ત્ ઘેટાં વા�જબ થશે.
(૪) વીસ �ટ ઉપર ચાર ઘેટાં વા�જબ થશે.
(પ) પચ્ચી �ટ ઉપર પાંચ ઘેટાં વા�જબ થશે.
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(૬) છવ્વી �ટ ઉપર એક એ�ું �ટ ક� � બી�
વષર્મા દાખલ થઈ �ુ� ુ હોય.
(૭) છત્ર �ટ ઉપર એક એ�ું �ટ ક� � ત્ર
વષર્મા દાખલ થઈ � ૂકયો હોય.
(૮) છ� તાલીસ �ટ ઉપર એક એ�ું �ટ ક� �
ચોથા વષર્મા દાખલ થઈ � ૂકયો હોય.
(૯) એકસઠ �ટ

ઉપર એક એ�ું �ટ

ક� �

પાંચમાં વષર્મા દાખલ થઈ � ૂકયો હોય.
(૧૦) છ�તેર �ટ ઉપર બે �ટ ક� � ત્ર વષર્મા
દાખલ થઈ � ૂ�ા હોય.
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(૧૧) એકા�ું �ટ

ઉપર બે �ટ

ક� � ચોથા

વષર્મા દાખલ થઈ � ૂકયો હોય.
(૧ર) એકસો એકવીસ �ટ અને એથી વ�ુ ઉપર
ઝકાત આપવાની અનેક ર�તો છે . યા તો ચાળ�સ
ચાળ�સના �ુથ બનાવી �હસાબ કર� દર� ક ચાળ�સ
�ટ

ઉપર

એક �ટ

આપે,

ક�

�

ત્ર

વષર્માંદાખ થઈ � ૂકયો હોય, અને યા તો
પચાસ પચાસ�ુ ં �ુથ �હસાબ કર� દર� ક પચાસ
�ટ� એક �ટ આપે ક� � ચોથા વષર્મા દાખલ
થઈ � ૂકયો હોય. અથવા ચાલીસ અને પચાસ
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બંને �ુથના

�હસાબને અપનાવે, પણ

દર� ક

સંજોગમાં એવી ર�તે �હસાબ કર� ક� કોઈ શેષભાગ
બાક� ન રહ�, અથવા જો રહ� તો નવની સંખ્યાથ
વ�ુ ન હોય.
દાખલા તર�ક� જો ૧૪૦ �ટ હોય, તો બે �ટ ક�
� ચાર વષર્મા પ્રવ કર� � ૂકયો હોય, તે ૧૦૦
ઉપર ઝકાત આપે, અને બાક�ના ૪૦ ઉપર �ટ
ક� � ત્ર વષર્મા દાખલ થઈ � ૂકયો હોય,
ઝકાત તર�ક� આપે. � �ટ ઝકાત તર�ક� અપાય
તે માદા હોવી જ�ર� છે .
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મસઅલો ૧૯૧૯ : બે િનસાબ વચ્ચેન સંખ્ય
ઉપર ઝકાત વા�જબ નહ� થાય. �મક� અગર કોઈ શખ્
�ટ માટ� િન�ુકત પ્ર િનસાબ, ક� � પાંચ �ટ છે , તે
પસાર કર� લીએ, પણ બી� િનસાબ એટલે ક� દસ �ુઘી
�ટની સંખ્ય ન પહ�ચી હોય, તો માત પાંચ ઉપર ઝકાત
દ� શ.ે અને એજ �ુકમ દર� ક િનસાબને લા�ુ પડશે.
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ગાય�ુ ં િનસાબ
મસઅલો ૧૯ર૦ : ગાય માટ� બે પ્રકાર
િનસાબ છે :
(૧) જયાર� ગાયની સંખ્ય ત્રીસ થાય, અને
ઝકાતની બાક�ની શરતો � ૂર� થાય, ત્યાર એક
વાછર�ું ક� � બી� વષર્મા દાખલ થઈ � ૂ�ું
હોય, ઝકાત તર�ક� આપ�ું વા�જબ

છે , અને

એહતીયાતે વા�જબની �એ વાછર�ું નર હો�ું
જોઈએ.
(ર) જયાર� ગાયની સંખ્ય ચાળ�સ �ુઘી પહ�ચે
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ત્યાર એક વાછર�ું ક� � માદા હોય, અને ત્ર
વષર્મા દાખલ થઈ � ૂ�ું હોય, ઝકાત �પે આપ�ું
વા�જબ છે .
ત્ર અને ચાળ�સની વચ્ચેન સંખ્ય ઉપર
ઝકાત વા�જબ નથી. �મક� અગર કોઈ પાસે ૩૯
ગાયો હોય, તો તેમાંથી ત્ર ઉપર ઝકાત
આપશે, એવી જ ર�તે જો ચાળ�સથી વ�ુ ગાયો
હોય, તો જયાં �ુઘી સંખ્ય સાઈઠ �ુઘી ન પહ�ચે,
ફકત ચાળ�સ ઉપર ઝકાત અદા કરશે.
જયાર� સંખ્ય સાઈઠ �ુઘી પહ�ચે, તો એ પહ�લાં
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િનસાબની બમણી સંખ્ય થઈ ગઈ હોવાથી, બે
વાછરડાં ક� � બી� વષર્મા દાખલ થઈ ગયા
હોય, ઝકાત તર�ક� આપશે. એ પ્રમા �મ સંખ્ય
વઘતી �ય, તેમ ૩૦ ના �ુથ પ્રમા વહ�ચણી
કર� યા ચાળ�સના �ુથ �ુજબ �હસાબ કર� , યા
ત્ર અને ચાળ�સના �ુથ પ્રમા �હસાબ કર�ને
ઝકાત � ૂકવી આપે. પણ દર� ક સંજોગમાં એવી
ર�તે વેહચ
ં ણી કર� ક� શેષભાગ બાક� ન રહ�,
અથવા જો વઘે તો નવની સંખ્યાથ વ�ુ ન હોય.
દાખલા તર�ક� જો ૭૦ ગાયો હોય, અને ૩૦ તથા
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૪૦ બંનન
ે ા �ુથ કરાર દ� વા માગે, તો ૩૦ માટ�
તેના �ક
ુ મ �ુજબ અને બાક�ના ૪૦ ઉપર તેના
�ુકમ �ુજબ ઝકાત આપશે. કારણક� જો ફકત ૩૦
ના �ુથ �ુજબ �હસાબ કરશે, તો ૧૦ ગાયો
ઝકાત અદા કયાર િવનાની રહ� જશે.
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ઘેટાં બકરાનો િનસાબ
મસઅલો ૧૯ર૧ : ઘેટાં બકરાં માટ� પાંચ પ્રકાર
િનસાબ છે :
(૧) જયાર� ઘેટાં બકરાંની સંખ્ય ૪૦ �ુઘી પહોચ�
�ય, ત્યાર એક ઘે�ું-બક�ું ઝકાત �પે આપ�ું
વા�જબ છે . જયાં �ુઘી ૪૦ ની સંખ્ય � ૂર� ન
થાય ત્યા �ુઘી તેના ઉપર ઝકાત નથી;
(ર) જયાર� સંખ્ય ૧ર૧ �ુઘી પહ�ચે, ત્યાર તેના
ઉપર બે ઘેટાં-બકરા ઝકાત �પે વા�જબ છે ;
(૩) જયાર� સંખ્ય ર૦૧ �ુઘી પહ�ચે, ત્યાર તેના
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ઉપર ત્ ઘેટાં-બકરા ઝકાત �પે વા�જબ થશે;
(૪) જયાર� સંખ્ય ૩૦૧ �ુઘી પહ�ચે, ત્યાર તેના
ઉપર ચાર ઘેટાં-બકરા ઝકાત �પે વા�જબ છે ;
(પ) જયાર� સંખ્ય ૪૦૦ �ુઘી યા એથી િવશેષ
થાય, તો તેની ૧૦૦ ના �ુથમાં વહ�ચણી કર�,
દર� ક ૧૦૦ ઉપર એક ઘે�ું-બક�ું ઝકાત �પે આપે.
અને ઝકાતની અદાયગી માટ� એ લા�ઝમ નથી ક�
એ જ ઘેટાં બકરામાંથી અપાય, બલ્ક એ િસવાય
બી� કોઈ ઘણમાંથી આપવા માગે તો આપી શક�
છે ; અથવા જો ઘેટાંની �કમંત �ક�ને તેના બદલે
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નાણા આપવા ચાહ� તો આપી શક� છે .

મસઅલો ૧૯રર : બે િનસાબ વચ્ચેન સંખ્ય
ઉપર ઝકાત વા�જબ નહ� થાય, �મક�, અગર કોઈ શખ્
પાસે પહ�લાં િનસાબમાં ચાળ�સ ઘેટાંથી વઘાર� હોય, તો
જયાં �ુઘી બી� િનસાબ �ુજબ ૧ર૧ સંખ્ય ન પહ�ચે,
માત ૪૦ ઉપર ઝકાત આપશે. અને બાક� ઉપર ઝકાત
લા�ુ નહ� પડ�. એ જ �ુકમ તમામ નીસાકોને લા�ુ પડશે.

મસઅલો ૧૯ર૩ : �ટ, ગાય અને ઘેટાં બકરાની
સંખ્ય જયાર� િનસાબના �દાજ �ુઘી પહ�ચે,ચાહ� એ
બઘાય નર હોય ક� માદા હોય, અથવા અ�ુક નર હોય
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અને અ�ુક માદા હોય, ત્યાર તરત ઝકાત લા�ુ પડ� જશે.

મસઅલો ૧૯ર૪ : ઝકાતમાં ગાય અને ભ�સ
એકજ પ્રકાર ગણાશે, અને એવી ર�તે અરબી �ટ અને
ગેર અરબી �ટ

એક જ પ્રક ગણાશે. �પરાંત ઘેટાં

બકરાં વચ્ચ કોઈ ફ�ર નથી.

મસઅલો ૧૯રપ : જયાર� ઘેટાં બકરાં ઉપર
ઝકાત આપે ત્યાર

એહતીયાતે વા�જબની �એ ઘે�ું

ઓછામાં ઓછા બે વષર્મા દાખલ થઈ �ુ� ું હો�ું જોઈએ,
અને જો બક�ુ આપે તો અહવતની �એ ત્ર વષર્મા
દાખલ થઈ � ૂ�ું હો�ું જોઈએ.
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મસઅલો ૧૯ર૬ : � ઘે�ું ઝકાત�પે આપવા
માગે તેની �ક�મત બી� ઘેટાં કરતાં ન�વા પ્રમાણમ
ઓછ� હોય તો વાંઘો નથી, પરં � ુ બેહતર છે ક� � ઘેટાંની
�ક�મત બાક�ના ઘેટાંઓ કરતા વઘાર� હોય તે ઝકાત�પે
આપે; અને એજ �ુકમ �ટ અને ગાય માટ� છે .

મસઅલો

૧૯ર૭

:

અગર

અ�ુક

લોકો

ભાગીદાર�માં હોય, તો � � ભાગીદાર�ના ભાગમાં આવતી
સંખ્ય િનસાબના પહ�લા પ્રક �ુઘી પહ�ચી �ય, તેના
ઉપર ઝકાત વા�જબ થશે અને �ના ભાગમાંએવી ઓછ�
સંખ્ય આવે તો તેના ઉપર ઝકાત વા�જબ નથી.
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મસઅલો ૧૯ર૮ : અગર એક શખ્ પાસે અનેક
જગ્યા ગાય, યા ઉટ, યા ઘેટાં બકરા હોય, તો અગર
�ુલ મળ�ને િનસાબમાં જણાવેલી સંખ્ય �ુઘી પહ�ચ, તો
તેના ઉપર ઝકાત વા�જબ છે .

મસઅલો ૧૯ર૯ : અગર ગાય, ઘેટાં બકરાં અને
�ટ �બમાર ક� ખોડખાંપણવાળા હોય, તો પણ તેના ઉપર
ઝકાત વા�જબ થશે.

મસઅલો ૧૯૩૦ : અગર કોઈ શખ્ પાસે
ઉપરોકત

ઢોરના

ધણમાં

બઘાય

�બમાર

યા

ખોડખાંપણવાળા યા �ુઢા હોય, તો એજ ઘણમાંથી
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�નવર ઝકાત �પે આપી શકશે. પણ જો બઘાય તં�ુરસ્
અને ખોડખાંપણ િવનાના હોય, તો તેના ઉપર વા�જબ
થયેઈ ઝકાત �પે �બમાર યા ખોડખાંપણવા�ં યા �ુ�ું
�નવર નહ� આપી શકશે. બલ્ક જો તેમાં અ�ુક �બમાર
�ુઢા યા ખોડવાળા હોય, અને બાક�ના સલામત હોય, તો
એહતીયાતે વા�જબ છે ક� ઝકાત �પે તં�ુરસ્ અને અયબ
વગર�ુ ં �નવર આપે.

મસઅલો ૧૯૩૧ : અગર કોઈ શખ્ અ�ગયાર
મ�હના � ૂરાં થાય એથી પહ�લાં પોતાની ગાયો યા �ટ,
ઘેટાં બકરાને કોઈ બી� વસ્�ુન બદલામાં આપી દયે,
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અથવા પોતાની પાસે િનસાબની સંખ્યમા �ટલા �નવર
હોય તેટલી જ સંખ્યામા બી� �નવરો સામે અદલબદલ
કર� . �મક� પોતાના ૪૦ ઘેટાં આપી બી� ૪૦ , ઘેટાં લઈ
લ્ય, તો જો એમ કરવામાં ઝકાતથી બચવાનો ઈરાદો ન
હોય, તો ઝકાત વા�જબ નહ� થાય.
પણ જો િનય્ય ઝકાતથી બચવાની હોય, તો
અગર અદલ-બદલ થયેલ પ્રાણીઓમ એક જ �તનો
ફાયદો હોય, �મક� , બંને �ૂ ઘ દ� તી ગાયો ક� ઘેટ�ઓ હોય
તો એહતીયાતે વા�જબ છે તેના ઉપર ઝકાત આપે.

મસઅલો ૧૯૩ર : � શખ્ ઉપર �ટ, ઘેટાં
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બકરાં અને ગાયોની ઝકાત વા�જબ

હોય, તે અગર

પોતાના બી� માલમાંથી એ ઝકાતની અદાયગી કર� , તો
જયાં �ુઘી એ ઘણની સંખ્ય િનસાબથી ઓછ� નહ� થાય,
ત્યા �ુઘી દર વષ� એના ઉપર ઝકાત વા�જબ થશે. પણ
જો એ ઘણમાંથી જ ઝકાત આપી હોય, અને પ્ર
િનસાબથી સંખ્ય ઓછ� થાય, તો તેના ઉપર ઝકાત
વા�જબ નહ� થાય.
�મક� કોઈ શખ્ પાસે ચાળ�સ ઘેટાં હોય, તેના
ઉપર ઝકાત વા�જબ થઈ છે તે પોતાના બી� માલમાંથી
અદા કર� , તો જયાં �ુઘી ઘેટાંની સંખ્ય ચાળ�સ રહ�શે ત્યા
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�ુઘી દર વષ� તેના ઉપર ઝકાત તર�ક� એક ઘે�ું આપતો
રહ�શ,ે પણ જો એમાંથી જ ઝકાતની અદાયગી કર� હોય,
તો જયાં �ુઘી સંખ્ય ચાળ�સ ન થાય ત્યા �ુઘી ઝકાત
આપવી વા�જબ નથી.
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વેપારના માલ ઉપર ઝકાત
જયાર� ઈન્સા �ક�મત અદા કર�ને યા બદલ
પધ્ધત વીગેર�થી માલનો મા�લક થાય, અને એનો ઈરાદો
હોય ક� એ માલથી વેપાર કર�ને નફો મેળવશે, તો
અહવતની �એ, અ�ુક શરતો � ૂર� થતા, એની ઝકાત
અદા કરશે; � અઢ� ટકા છે . એ શરતો નીચે �ુજબ છે :
(૧) મા�લક બાલીગ અને અકલમંદ હોવો જોઈએ
(દ�વાનો ન હોય);
(ર) માલ�ુ ં પ્રમ િનસાબ �ુઘી પહ�ચી ગ�ું
હોય, અને તે સો�ુ ં યા ચાંદ�ના િનસાબ �ટ�ું
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હોય;
(૩) નફો મેળવવાની � િનય્ય હતી તેને એક
વષર વીતી ગ�ું હોય;
(૪)

નફો

મેળવવાની

િનય્ય

આખા

વષર

દરમ્યા બાક� હોવી જોઈએ. તો અગર વષર
દરમ્યા એ માલમાંથી નફો હાંિસલ કરવાનો
ઈરાદો ફ�રવી નાખે અને તેને પોતાના �ગત
ખચર યા ઉપયાગમાં લઈ લ્ય, તો તેના ઉપર
ઝકાત વા�જબ નહ� થાય.
(પ) આખા વષર દરમ્યા મા�લક એ માલમાં
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મર�

�ુજબ

વહ�વટ

કરવાનો

સં� ૂણર

હક

ઘરાવતો હોય.
(૬) આખા વષર દરમ્યા એ માલ સામે થયેલ
� ૂડ� રોકાણ �ટલી �ક�મતે, યા એથી વ�ુ �ક�મતે
ખર�દવવાળા હોવા જોઈએ. અગર વષર દરમ્યા
એવા ખર�દવવાળા મળે ક� � � ૂડ� રોકાણથી
ઓછ� �ક�મતે લેવા માંગતા હોય, તો તેના ઉપર
ઝકાત વા�જબ નહ� થાય.
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ઝકાતનો ઉપયોગ
મસઅલો

૧૯૩૩ : ઝકાત આઠ જગ્યા

ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે :
(૧) ફક�રને દ� વા માટ� વાપર� શકાય, અને
ફક�રથી �ુરાદ એ છે ક� � પોતા�ુ ં અને પોતાના
પ�રવાર�ુ ં આખા વષર્મા �ુજરાન ન ચલાવી શક�,
પણ �ની પાસે ઉધોગ, િમલકત યા � ૂડ� હોય
અને પોતાના વષર્�ુ �ુજરાન ચલાવી શકતો
હોય, તો ફક�ર નહ� કહ�વાય.
(ર) મીસ્ક�નન આપી શકાય છે , અને તે એ છે ક�
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�ની આિથ�ક હાલત ફક�ર કરતાં વઘાર� ખરાબ
હોય.
(૩) એ શખ્સને �ુપરત કર� શકાય છે ક� �
ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામ તરફથી યા એમન
નાઈબ તરફથી વ� ૂલાત અને તેની �હફાઝત માટ�
નીમાએલા હોય, ક� � તેનો �હસાબ �કતાબ
�ણવે, અને રકમ ઈમામ અલ�ય્હસ્સલ યા
એમના નાઈબ યા ફક�રો �ુઘી પહ�ચાડ�.
(૪) એ ફક�રોને આપી શકાય ક� �ને પ�રણામે
તેમનામાં

ઈસ્લા

પ્રત

પ્રેર

અને

અને
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અ�ભ�ચી �� ૃત થાય, અથવા એથી લડાઈમાં
યા અન્ સંજોગમાં �ુસલમાનોની મદદ કરવા
પ્રેર.
એવી જ ર�તે ઝકાત એવા �ુ�સ્લમોન પણ આપી
શકાય ક� �મ�ુ ં ઈમાન કમજોર હોય, પણ ઝકાત
આપવાથી એમની આસ્થ અને એમના ઈમાનને
સમથર્ મળે , અથવા એવા �ુસલમાનોને અપાય
ક� �મ�ુ ં ઈમાન હઝરત અમી�લ �ુઅમીનીન
અલ�ય્હસ્સલામ િવલાયત ઉપર નથી, પણ
ઝકાત વડ� એમની િવલાયત પ્રત અ�ભ�ચી
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જગાડ� શકાતી હોય ક� �થી ઈમાન લઈ આવે.
(પ) �ુલામોને ખર�દ� ને આઝાદ કરવા માટ�
વાપર� શકાય છે . એનો િવગત વાર �ુલાસો
અન્ સ્થળ અપાયો છે .
(૬) � કરજદાર ક� દ� વાદાર પોતા�ુ ં કરજ અદા
કરવા શ�ક્તશાળ ન હોય, તેને આપી શકાય છે .
(૭) અલ્લાહન રાહમાં વાપર� શકાય, એટલે ક�
એવા કામોમાં ક� �થી આમ �ુસલમાન જનતાને
ફાયદો પહ�ચે �મક� , મ�સ્જ બનાવવી, યા
ઈલ્મેદ�નન

અભ્યા

અથ�

મદ્ર�

સ્થાપવ,
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શહ�રની સફાઈ કરવી, રસ્તા પાકા કરવા,
ડામર પાથર�ું યા રસ્ત પહોળો કરવા માટ� ,
વાપર� શકાય.
(૮) એ �ુસાફરની મદદ માટ� અપી શકાય છે ક�
� સફર દરમ્યા નાણાભીડના સંકટમાં મળ�
�ય. આ સંજોગમાં ઝકાત વાપર� શકાય છે ,
પર�ું ત્ર, ચોથા અને એહતીયાતે વા�જબની
�એ સાતમા સંજોગમાં ઝકાતનો મા�લક ઈમામ
અલ�ય્હસ્સલ યા એમના નાયબની ર� િવના
નહ� વાપર� શક�. એ સંજોગોને લાગતા એહકામ
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હવે પછ� જણાવવામાં આવશે.

મસઅલો ૧૯૩૪ : એહતીયાતે વા�જબ છે ક�
ફક�ર યા િમસ્ક� પોતાના અને પોતાના પ�રવારના
વષર્ન ખચર્થ િવશેષ ઝકાત ન લ્ય, અને જો એની પાસે
થો�ું ના�ું યા થોડ� ઘણી જણસ હોય, તો વષર્ન
જ�ર�યાતમાં �ટ�ું ઓ�ં પડ� ુ હોય તેટલી જ ઝકાત લ્ય.

મસઅલો ૧૯૩પ : � શખ્ પાસે વષર્ન ખચર
� ૂર�ું હોય, અને તેમાંથી અ�ુક ભાગ વાપયાર બાદ શક કર�
ક� � બાક� ર�ું છે , તે વષર્ન આખર �ુઘી પર� ું છે ક�
નહ�, તો એ શખ્ ઝકાત નહ� લઈ શક� .
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મસઅલો ૧૯૩૬ : અગર એક શખ્ પોતાના
ઉદ્ય, િમલકત યા વેપારથી �ટ�ું કમાતો હોય, એ
વષર્ન ખચર કરતા ઓ�ં હોય, તો �ટ�ું ઓ�ં પડ� ું હોય
તેટલા પ્રમાણમ ઝકાત લઈ શક� છે , અને લા�ઝમ નથી ક�
પોતાના ઓ�ર, િમલકત ક� � ૂડ� વહ�ચી યા વાપર�ને ખચર
� ૂરો કર� .

મસઅલો ૧૯૩૭ : � ફક�ર પાસે પોતાના માટ�
અને પોતાના પ�રવાર માટ� વષર �ટ�ું ન હોય, પણ તેની
પાસે રહ�વા માટ� � ુ ં પોતા�ુ ં મકાન હોય, �માં એ રહ�તો
હોય. અથવા એની પાસે વાહન હોય ક� � વગર �વન
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િનવાર્ �ુશ્ક� હોય, અગરચે એ પોતાની આબ� અને
મોભાની �ળવણી માટ� હોય, તો એ ઝકાત લઈ શક�છે. એ
જ �ુકમ ઘરવખર�, ઠામવાસણ, િશયાળા ઉનાળાના વ�ો
અને બી� જ�ર�યાતની વસ્�ુંઓન લા�ું પડ� છે ; અને �
ફક�ર પાસે ઉપરોકત વસ્�ુ ન હોય, અને એની જ�ર�યાત
હોય, તો ઝકાતમાંથી ખર�દ� શક� છે ,

મસઅલો ૧૯૩૮ : � ફક�ર આસાનીથી ��
ુ તર
ઉઘોગ શીખી શકતો હોય, તે એહતીયાતે વા�જબની �એ
ઝકાત લઈ �ુજરાન ચલાવી શકતો નથી, પણ � સમય
દરમ્યા એ શીખી રહ્યહોય, એ ઝકાત લઈ શકશે.
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મસઅલો ૧૯૩૯ : અગર એક શખ્ િવષે �ણ
હોયક� અગાવ એ ફક�ર હતો, અને એ હ� એમ કહ� ક�
ફક�ર �ં, તો અગરચે તેના કહ�વાથી ઈ�ત્મના પેદા ન
થાય, તો પણ તેને ઝકાત આપી શકાય છે . પણ �ના
િવષે �ણ ન હોય ક� અગાવ ફક�ર હતો ક� નહ�, તેના માટ�
અહવત છે ક� જયાં �ુઘી તેના ફક�ર હોવા બારામાં
ઈ�ત્મના હાંિસલ ન થાય, ત્યા �ુઘી તેને ઝકાત ન
આપવામાં આવે.

મસઅલો ૧૯૪૦ : � શખ્ કહ�તો હોય ક� ફક�ર
�ં, પણ � ૂતકાળમાં એ ફક�ર ન હતો, અગર એના
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કહ�વાથી ઈ�ત્મના હાંિસલ ન થાય, તો એહતીયાત
વા�જબ છે ક� એને ઝકાત ન આપવામાં આવે.

મસઅલો ૧૯૪૧ : � શખ્ ઉપર ઝકાત
વા�જબ હોય, તે અગર કોઈ ફક�રનો લેણદાર હોય , તો
�ટ�ું કરજ હોય તેટ�ું ઝકાતમાંથી વાળ� શકશે.

મસઅલો ૧૯૪ર : અગર કોઈ ફક�ર �ુજર�
�ય, અને એની પાસે રહ�લી માલમતા એટલી ન હોયક�
એથી કરજ વ� ૂલ થાય, તો ઈન્સા એ ફક�ર ઉપર �ટ�ું
કરજ માંગતો હોય, તેટલી રકમ ઝકાત વાળ� શક� છે .
બલ્ક અગર એની માલમતા કરજ અદા કરવા �ુરતી હોય,
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પણ વારસદારો એ કરજ � ૂકવવા માંગતા ન હોય, યા
કોઈ પણ બી� કારણસર લેણદાર વ� ૂલાત કરવા સમથર
ન હોય, તો �ટ�ું કરજ તેના ઉપર માંગતો હોય, તેટ�ું જ
ઝકાતમાંથી વળતર લઈ શકશે.

મસઅલો ૧૯૪૩ : ઈન્સા � વસ્�ુ ઝકાત�પે
આપી રહ્ય હોય, તેના માટ� એ જ�ર� નથી ક� ફક�રને
જણાવે ક� ઝકાત છે . બલ્ક અગર ફક�ર શરમ�દો થતો
હોય, તો �ુસ્તહ છે ક� ઝકાતની િનય્યતથ આપેલી વસ્�ુ
િવષે એ ફક�રને ન જણાવે ક� ઝકાત છે .

મસઅલો ૧૯૪૪ : અગર કોઈ શખ્ એમ
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ઘાર�ને ક� ફલાણો ફક�ર છે , એને ઝકાત આપે, અને ત્યા
બાદ �ણ થાય ક� એ ફક�ર ન હતો, અથવા મસઅલાથી
નાવા�કફ હોવાના કારણે એવાને ઝકાત આપી દયે ક� �
ફક�ર નથી; તો કાફ� નહ� ગણાય, એવા સંજોગમાં �
વસ્� ઝકાત તર�ક� અપાય હોય તે �ા બાક� હોય, તો
પાછ� લઈ લેવી જોઈએ, અને �ુસ્તહ�કન �ુપરત કરવી
જોઈએ. પણ જો એ વસ્�ુ બાક ન રહ� હોય, તો બે � ૂરત
છે :
(અ) અગર ઝકાત લેનારને ખબર હતી ક� એને
આપવામાં આવેલી વસ્� ઝકાત હતી, તો ઈન્સા
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એના બદલામાં લેનાર પાસેથી બી� વસ્� માગી
શક� છે , અને �ુસ્તહ�કન પહ�ચાડ�.
(બ) અગર લેનારને ખબર ન હતી ક� આપવામાં
આવેલી વસ્� ઝકાત હતી, તો એની પાસેથી
બદલામાં કાંઈ લઈ નહ� શકાય, અને ઈન્સા
ઉપર વા�જબ થશે ક� એના બદલામાં પોતે અદા
કર�ને �ુસ્તહ� �ુઘી પહ�ચાડ�.

મસઅલો ૧૯૪પ : અગર કોઈ શખ્ દ� વાદાર
હોય, અને કરજની ભરપાઈ ન કર� શકતો હોય, તે
અગરચે વષર્ન ખચર � ૂરતી આવક ઘરાવતો હોય, તે
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છતાંય પોતાના કરજની અદાયગી ખાતર ઝકાત લઈ
શકશે. પણ તેમાં શરત એ છે ક� માલ કરજ�પે લીઘો હતો
તે કોઈ �ુનાહના રસ્ત ઉપયોગમાં ન લીઘો હોય.

મસઅલો ૧૯૪૬ : અગર કોઈ શખ્ એવાને
ઝકાત આપે ક� કરજદાર હોય, અને પોતા�ુ ં કરજ અદા ન
કર� શકતો હોય, અને પાછળથી એને ખબર પડ� ક� એ
શખ્સ � કરજ લી�ું હ� ું તે �ુનાહના કામ માટ�
ખચર્વવામા આવ્�ુ હ�ુ,ં તો જો એ કરજદાર ફક�ર હોય, તો
આપેલી રકમને ફક�રોની સહાયતા�પે ગણાશે.

મસઅલો ૧૯૪૭ : અગર કોઈ શખ્ કરજદાર
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હોય, અને પોતા�ુ ં કરજ અદા ન કર� શકતો હોય, તે
અગરચે ફક�ર ન હોય, તો પણ ઈન્સા તેના ઉપર �
કરજ માંગતો હોય તે લે� ું વ� ૂલવા માટ� ઝકાતમાંથી લઈ
શક� છે .

મસઅલો ૧૯૪૮ : � �ુસાફર પાસે ખચર ખલાસ
થઈ �ય, યા એની સવાર� ઉપયોગ કરવાને લાયક ન
રહ�. તો એની સફર �ુનાહ માટ� ન હોય, અને એ કરજ
લઈ યા કોઈ વસ્�ુન વેચીને પોતાને સ્થળ ન પહ�ચી
શકતો હોય, તો એવા સંજોગમાં ઝકાત લઈ શકશે,
અગરચે પોતાના વતનમાં એ ફક�ર ન હોય.
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પણ જો એને એમ જણાય ક� સફરની એક
જગ્યાથ નીકળ�ને જો બી� જગ્યાએ � તો ત્યાં કરજ
લઈને, યા વસ્�ુને વેચીને એટ�ું ના�ું હાંિસલ કર� શકશે
ક� �થી વતને પહ�ચી �ય, તો

ફકત એ બી� જગ્યા

પહ�ચવા માટ� ઝકાતમાંથી મદદ લઈ શકશે.

મસઅલો ૧૯૪૯ : � �ુસાફર� સફર દરમ્યા
નાણાભીડને કારણે ઝકાત લીઘી હોય, તે વતન પહ�ચ્ય
બાદ �ુએ ક� લીઘેલી રકમ કાંઈ વધ્�ુ છે , તો અગર ઝકાત
દ� નારને ન પહ�ચાડ� શકતો હોય તો હાક�મે શકઅને
પહ�ચાડ�ને જણાવે ક� એ ઝકાત છે .
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ઝકાતના �ુસ્તહ હોવાની શરતો
મસઅલો ૧૯પ૦ :

મા�લક એ શખ્સન ઝકાત

આપી શકશે ક� � િશયા ઈસ્નાઅશર હોય, અગર કોઈ
શખ્સન િશયા ઈસ્નાઅશર સમ�ને ઝકાત આપ્ય બાદ
�ણ થાય ક� એ િશયા ન હતો, તો ઝકાત ફર�થી આપશે.

મસઅલો ૧૯પ૧ : અગર કોઈ ના�ુ ં િશયા
બાળક, યા કોઈ દ�વાનો િશયા ફક�ર હોય, તો ઈન્સા
એના વલીને ઝકાત એ િનય્યતથ આપી શક� છે ક� એ
ઝકાત બાળક યા દ�વાનાની િમલક�ય્ય ગણાશે.

મસઅલો ૧૯પર : અગર કોઈ શખ્ બાળક યા
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દ�વાનાના વલી �ુઘી ન પહ�ચાડ� શક� , તો પોતે યા
પોતાના િવ�ા�ુ શખ્ મારફત ઝકાત એ બાળક યા
દ�વાનાના લાભાથ� ઉપયોગમાં લઈ શક� છે , અને જયાર�
એવી ર�તે ઉપયોગ કર� તેમને પહ�ચાડ� ત્યાર ઝકાતની
િનય્ય કર� .

મસઅલો ૧૯પ૩ : � ફક�ર ભીખ માંગતો હોય
તેને ઝકાત આપી શકાય છે . પણ � ઝકાત ને �ુનાહના
કાય�માં વાપરતો હોય, તેને ઝકાત ન આપવી જોઈએ.
બલ્ક અહવત છે ક� અગર ઝકાત આપવાથી લેનારને
�ુનાહના કામો કરવામાં ઉતેજન મળ�ું હોય, અગરચે
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ઝકાતની રકમને �ુનાહમાં ન વાપરતો હોય, તો તેવાને
ઝકાત ન દ� વામાં આવે.

મસઅલો ૧૯પ૪ : � શખ્ શરાબી હોય,
અથવા નમાઝ ન પડતો હોય ( તાર��ુસ્સલાતહો) એવી
જ ર�તે અગર છડ�ચોક �ુનાહ� કબીરા બ�વી લાવતો
હોય, તેને એહતીયાતે વા�જબની �એ ઝકાત ન દ� વી
જોઈએ.

મસઅલો ૧૯પપ : � શખ્ ઉપર કરજ હોય,
અને પોતા�ુ કરજ ભરપાઈ કરવા અશક્ હોય, તે� ુ ં કરજ
અગર ઈન્સા ઝકાતમાંથી આપીને અદા કરવા માંગે તો
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કર� શક� છે , અગરચે એ કરજદાર�ુ ં ભરણપોષણ તેના
ઉપર વા�જબ હોય.

મસઅલો ૧૯પ૬ : � લોકો�ુ ં ભરણપોષણ અને
િનવાર્ ઈન્સા ઉપર વા�જબ

હોય, �મક� અવલાદ

વીગેર� , તેમના ભરણપોષણ વીગેર�� ુ ં ખચર

ઝકાતમાંથી

નહ� આપી શક�. પણ જો એ પોતાની જવાબદાર� � ૂર� ન
કર� , તો બી� લોકો અવલાદ વીગેર� , ને ઝકાતમાંથી
આપી મદદ�પ થઈ શક� છે .
મસઅલો ૧૯પ૭ :

અગર ઈન્સા પોતાના

દ�કરાને ઝકાત આપે ક� �થી એ એની પત્ની યા નોકર ક�
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ચાકરનો ખચર ઉપાડ� શક� , તો તેમાં વાંધો નથી.

મસઅલો ૧૯પ૮ : ઝકાતમાં � અલ્લાહન
રાહમા ખચર કરવાની જોગવાઈ છે , તે પેટ� બાપ પોતાના
ફરઝંદો માટ� દ�ની �ુસ્તક ઝકાતમાંથી ખર�દ�ને તેમના
અભ્યા અથ� નહ� આપી શક�, િસવાય ક� તેમાં આમ
મસ્લેહતન તકાજો હોય; પણ તે માટ� હાક�મે શરઅની
ર� લેવી જોઈએ.

મસઅલો ૧૯પ૯ : અગર બાપ પાસે દ�કરાને
પરણાવવા માટ� નાણાની સગવડ ન હોય, તો ઝકાતમાંથી
પોતાના દ�કરાને પરણાવી શક� છે , એવી જ ર�તે એ
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સંજોગમાં દ�કરો બાપની શાદ�નો ઈન્તેઝા ઝકાતથી કર�
શકશે.

મસઅલો ૧૯૬૦ : � �ી�ુ ં ભરણપોષણ અને
ખચર્ તેન ઘણી આપતો હોય, તેને ઝકાત નહ� આપી
શકાય; એવી જ ર�તે � �ીને તેનો ખચર ઘણી ન આપતો
હોય, પર� ું હાક�મે

શરઅ મારફત તેને ખચર આપવા

મજ�ુર કર� શકતી હોય તો તેને ઝકાત નહ� દઈ શકાય.

મસઅલો ૧૯૬૧ : � ઓરતે �ુ�આ
કયાર્હોય તે
્ ◌ે
અગર ફક�ર હોય, તો તેનો શવહર અને બી�ઓ તેને
ઝકાત આપી શકશે. પણ અગર તેના શવહર� અકદ પ્રસં
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તેના ખચર્ન જવાબદાર� શરત�પે સ્વીકાર હોય, અથવા
બી� કોઈ કારણસર એ ઓરતનો િનભાવ તેના ઉપર
વા�જબ હોય, તો એ �ીને ઝકાત નહ� આપી શકાય.

મસઅલો ૧૯૬ર : ઓરત પોતાના ફક�ર
શવહરને ઝકાત આપી શક� છે , અગરચે શવહર એ
ઝકાતને એ જ ઓરતના િનભાવ ખચર્મા વાપર� .

મસઅલો ૧૯૬૩ : સૈયદ ગૈરસૈયદ પાસેથી
ઝકાત નહ� લઈ શક� , પણ જો �ુમ્ અને બી� ઘાિમ�ક
હ�ોથી એ�ુ ં ખચર �ુ�ું ન પડ� ું હોય, અને લાચાર�એ
ગૈરસૈયદ પાસેથી ઝકાત લેવી પડતી હોય, તો તેના માટ�
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તે લે� ું �એઝ છે .

મસઅલો ૧૯૬૪ : � શખ્ િવષે ન �ણ હોય
ક� એ સૈયદ છે ક� નહ�, તેને ઝકાત આપી શકાય છે .
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ઝકાતની િનય્ય
મસઅલો ૧૯૬પ : ઝકાત દ� તી વેળા ઈન્સાનન
�ુરબતનની િનય્ય કરવી જોઈએ. એટલે ક� �ુદાની
મર� અને એના �ુકમ�ુ ં પાલન કર�ને આ કાયર ��મ
આપી રહ્ય છે , એવી ઘારણા હોવી જ�ર� છે . ઉપરાંત એ
પણ ન�� કર�ું જ�ર� છે ક� � ઝકાત દઈ રહ્ય છે
તેમાલની ઝકાત છે યા ઝકાતે �ફત્રછે . બલ્ક અગર એના
ઉપર ઘ� અને જવની ઝકાત વા�જબ હોય, અને ઝકાત
�પે તેની �ક�મત �ક�ને નાણા આપવા ઘાર� , તો તે વખતે
ન�� કર�ું જ�ર� થશે ક� ઘ�ની ઝકાત છે . યા જવની છે .
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મસઅલો ૧૯૬૬ : � શખ્ ઉપર િવિવઘ
માલની ઝકાત વા�જબ હોય, તે થોડ� વસ્� ઝકાત આપે,
પણ કોઈ ચીજની િનય્ય ન કર� , તો અગર એ ઝકાતમા
આપેલી વસ્� માલના કોઈ પ્રકારમાં હોય, તો �
પ્રકાર હશે એ જ પ્રકાર ઝકાત ગણાશે. દાખલા તર�ક�
કોઈના ૪૦ ઘેટાની અને ૧પ િમસ્કાલ સોનાની ઝકાત
વા�જબ થાય, અને તે બંનમ
ે ાંથી કોઈ પણ િનય્ય કયાર્
વગર એક ઘે�ું ઝકાત તર�ક� આપે, તો એ ઘેટાની ઝકાત
ગણાશે.
પણ જો એ ચાંદ�ના િસ�ા યા નોટો ઝકાત�પે
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આપે ક� � બંનમ
ે ાંથી કોઈ પ્રકારમ ન ગણાય, તો અ�ુક
ઉલમા�ુ ં માન�ું છે ક� એ બંને વસ્�ુ વચ્ચ તેની
વહ�ચણી થાય. પણ એ ઈશ્કાલથ ખાલી નથી. બલ્ક
સંભિવત છે ક� કોઈ પણ �તની મા�લક�ની િમલ્ક�યતમા
એમ ને એમ બાક� રહ�.

મસઅલો ૧૯૬૭ : અગર કોઈ શખ્ કોઈને
વક�લ નીમે ક� તેના ઝકાતની અદાયગી કર� આપે, તો
વક�લને �ુપરત કરતી વેળા િનય્ય કરવી જ�ર� છે ક�
વક�લ ત્યા બાદ �ુસ્તહકન � આપશે તે ઝકાત હશે.
બલ્ક અહવત છે ક� ફક�ર �ુઘી ઝકાત પહ�ચે ત્યા �ુઘી
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પોતાની િનય્ય કાયમ રાખે.

મસઅલો ૧૯૬૮ : અગર કોઈ શખ્ ઝકાતની
િનય્ય કર� , પણ �ુરબતનની િનય્ય કયાર્ વગર હાક�મે
શરઅ ક� ફક�રને ઝકાત �ુપરત કર� , તો અથવા એ છે ક�
ઝકાત તર�ક� સહ�હ ગણાશે, પણ �ુરબતની િનય્ય કર� લ
ન હોવથી �ુનહ
ે ગાર થયો ગણાશે.
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ઝકાત બારામાં �ુદા �ુદા મસાઈલ
મસઅલો ૧૯૬૯ : અહવત છે ક� જયાર� ઈન્સા
ઘઉ અને જવને લાણી કર�ને �ટા દાણા પાડ�, અને જયાર�
ખ�ૂર અને દ્રાક � ૂકવણી કર� લ્ય, ત્યાર તેની ઝકાત
ફક�રને આપી દ�એ, અથવા એને પોતાના માલમાંથી �ુદ�
રાખી લ્ય. એવી જ ર�તે સો�ુ,ં ચાંદ�, ગાય, ઘેટાં, બકરા
અને �ટને અ�ગયાર મ�હના જો વીતી �ય, તો તેની
ઝકાત ફક�રને આપી દયે, અથવા પોતાના માલમાંથી
અલગ રાખે.
પણ જો કોઈ ખાસ ફક�રની રાહ જોતો હોય,
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અથવા એવા ફક�રને આપવા માંગતો હોય ક� � અ�ુક
િવિશષ્ટતાઓન

કારણે

બી�

ફક�રો

ઉપર

સરસાય

ઘરાવતો હોય, તો ઝકાતને માલમાંથી �ુદ� ન કર� તો
વાંઘો નથી.

મસઅલો ૧૯૭૦ : ઝકાતને માલમાંથી અલગ
કયાર્બાદ તરત જ �ુસ્તહકન દઈ દ� વી લા�ઝમ નથી. પણ
અગર ઝકાતને પાત કોઈ શખ્ મો�ૂદ હોય, અને તેને
ઝકાત આપી શકતો હોય, તો �ુસ્તહ છે ક� ઝકાતની
અદાયગીમાં ઢ�લ ન કર� .

મસઅલો ૧૯૭૧ : અગર કોઈ શખ્ �ુસ્તહકન
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ઝકાત પહ�ચાડ� શકતો હોય, પણ ન પહ�ચાડ�, અને તેની
લાપરવાઈને કારણે એ ઝકાત �ુમ થાય, યા બરબાદ થઈ
�ય, તો એના ઉપર વા�જબ છે ક� તેનો બદલો આપે.

મસઅલો ૧૯૭ર : અગર કોઈ શખ્ �ુસ્તહકન
ઝકાત પહ�ચાડ� શકતો હોય, પણ ન પહ�ચાડ�, અને તેની
�હફાઝતમાં કોઈ �તની કચાશ ન કર� હોય તે છતાં એ
�ુમ અથવા બરબાદ થઈ �ય તો જો ઢ�લ કરવા પાછળ
કોઈ વ્યાજબ આશય ન હોય તો તેના અવે� � ૂર�
પાડવી વા�જબ થશે. પણ જો કોઈ વ્યાજબ કારણ હોય,
�મક� , એની નજરમાં કોઈ ખાસ ફક�ર હોય, અથવા એની
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ઈચ્છ હોય ક� ઘીર� ઘીર� ફક�રોને આપતો રહ�, તો એવા
સંજોગમાં એની જવાબદાર� સા�બત નથી.

મસઅલો ૧૯૭૩ : અગર � માલ ઉપર ઝકાત
લા�ુ પડ� હોય, એ જ માલમાંથી ઝકાત અલગ પાડ� લ્ય,
તો બાક�ના માલ ઉપર તેને વહ�વટનો � ૂરો હક છે . અને
જો એ ઝકાત પોતાના બી� માલમાંથી અદા કર� , તો �
માલ ઉપર ઝકાત લા�ુ પડ� હતી તે � ૂર� � ૂરા માલ ઉપર
વહ�વટનો હક ઘરાવશે.

મસઅલો

૧૯૭૪

:

�

ઝકાતને

ઈન્સાન

માલમાંથી �ુદ� કર� લીઘી હોય, તેને પોતાની જ�રત માટ�
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વાપર� તેની જગ્યા બી� વસ્�ુ �ૂકવ �એઝ નથી.

મસઅલો ૧૯૭પ : અલગ અલગ રાખેલ
ઝકાતમાંથી

કોઈ

નફો

હાંિસલ

થાય,

�મક�

ઘેટ�ને

ઝકાત�પે અલગ રાખી હોય, અને એ વ�યાઈને જન્
આપે, તો ફક�રનો માલ ગણાશે.

મસઅલો ૧૯૭૬ : � સમયે ઈન્સા ઝકાતને
અલગ કર� રહ્ય હોય, ત્યાર જો �ુસ્તહ હાજર હોય, તો
બેહતર છે ક� તેને આપી દયે. િસવાય ક� એ કોઈ એવા
ફક�રની ઈન્તેઝાર�મા હોય ક� �ને ઝકાત દ� વી અ�ુક
કારણોસર બહ�તર હોય.
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મસઅલો ૧૯૭૭ : અગર હાક�મે શરઅની ર�
વગર કોઈ શખ્ અલગ રાખેલ ઝકાતના માલથી વેપાર
કર� , અને તેમાં �ુકસાની ભોગવે તો ઝકાતમાંથી કોઈ પણ
ચીજ બાદ નહ� કર� શક�. પણ જો તેમાં નફો હાંિસલ કર� ,
તો એહતીયાતે વા�જબ છે ક� એ નફો પણ �ુસ્તહકન આપે

મસઅલો ૧૯૭૮ : અગર કોઈ શખ્ તેના ઉપર
ઝકાત વા�જબ થાય એથી પહ�લાં કોઈ વસ્� ફક�રને આપી
દ�એ, તો એને ઝકાત તર�ક� નહ� ગણી શક� . અને ઝકાત
વા�જબ થયા પછ�, અગર ફક�રને આપેલી વસ્� એમ ને
એમ બાક� હોય, અને ફક�ર પણ પોતાની ફક�ર�ની
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હાલતમાં બાક� હોય, તો એને આપેલી વસ્�ુન ઝકાત
તર�ક� ગણી શકશે.

મસઅલો ૧૯૭૯ : � ફક�ર �ણતો હોય ક�
ફલાણા શખ્ ઉપર ઝકાત વા�જબ થઈ નથી, તે છતાં
ઝકાત�પે એની પાસેથી કોઈ વસ્� સ્વીકાર, અને એ વસ્�
એ ફક�ર પાસેથી જતી રહ� અથવા બરબાદ થાય તો ફક�ર
જવાબદાર ગણાશે. તો જયાર� એ શખ્ ક� �ણે વસ્�
આપી હતી, તેના ઉપર ઝકાત વા�જબ થાય, અને ફક�ર
ફક�ર�ની હાલતમાં હ� બાક� હોય, તો એ શખ્ આપેલી
વસ્�ુન અવે� ઝકાતમાં ગણી શકશે.
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મસઅલો ૧૯૮૦ : � ફક�રને ખબર ન હોય ક�
ફલાણા શખ્ ઉપર ઝકાત વા�જબ થઈ નથી,અને એ
ઝકાત�પે એની પાસેથી કોઈ વસ્� સ્વીકાર, જો એ ફક�ર
પાસે એ વસ્� �ુમ ક� બરબાદ થાય તો ફક�ર �મીન નહ�
ગણાય, અને એ શખ્ ક� �ણે વસ્� આપેલી તે વસ્�ુન
અવે� ઝકાતમાંથી નહ� વાળ� શક�.

મસઅલો ૧૯૮૧ : ગાય, ઘેટાં, બકરાં અને
�ટની ઝકાતમાં �ુસ્તહ છે ક� એ એવા ફક�રને અપાય ક�
� આબ�દાર હોય; અને ઝકાત આપતી વેળા પોતાના
સગાંસ્નેહ�ઓન અન્ ઉપર, ઉલમાં અને એહલે કમાલને
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ન

માંગવાવાળોઓને માંગવાવાળાઓ ઉપર તર�હ આપે.
પણ જો કોઈ બી� કારણોસર કોઈ ફક�રને આપવામાં
બેહતર� હોય, તો �ુસ્તહ છે ક� ફક�રને આપે.

મસઅલો ૧૯૮ર : ઝકાત માટ� બેહતર છે ક�
�હ�રમાં અપાય, અને �ુસ્તહ સદકા માટ� બહ�તર છે ક�
છાની ર�તે આપવા માં આવે.

મસઅલો ૧૯૮૩ : અગર પોતાના શહ�રમાં કોઈ
�ુસ્તહ ન હોય અને ઝકાત માટ� િન�ુકત બી� કાયર માટ�
પણ આપવાની શ�તા ન હોય, અને એવી આશા પણ ન
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હોય ક� ન�કના ભાિવમાં કોઈ �ુસ્તહ ઉપ�સ્થ થશે, તો
એવા સંજોગમાં ઝકાત દ� નાર ઝકાતને બી� સ્થળ લઈ
જઈ તેના દશાર્વવામા આવેલા કાયર માટ� વાપર� શકશે,
અને હાક�મે શરઅની ર�થી સ્થા પલટાને કારણે �
ખચર થાય તે ઝકાતમાંથી લઈ શકશે; અને જો તેમ કરવા
જતાં ઝકાત �ુમ ક� બરબાદ થાય, તો એ �ઝમ્મેદા નહ�
થાય.

મસઅલો ૧૯૮૪ : અગર પોતાના શહ�રમાં કોઈ
�ુસ્તહ હોય, તો પણ ઝકાત દ� નાર ઝકાતને બી� સ્થળ
લઈ જઈ શક� છે , પણ તેમાં � ખચર થાય તે પોતે
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ભોગવશે; અને અગર ઝકાત �ુમ ક� બરબાદ થઈ �ય
તો એ �મીન રહ�શ,ે િસવાય ક� હાક�મે શરઅના �ક
ુ મથી
બી� લઈ ગયો હોય.

મસઅલો ૧૯૮પ : ઘ�, જવ, �કસિમસ અને
ખ�ૂર ઉપર � ઝકાત વા�જબ થઈ હોય, તેના માપતોલ
અને વજન કરવાનો સવ� ખચર ઝકાત દ� નાર પોતે
ભોગવશે.

મસઅલો ૧૯૮૬ : � શખ્ ઉપર બે િમસ્કાલ
અને ૧પ ગ્ર ચાંદ� યા એથી વઘાર� ઝકાત વા�જબ હોય,
તેના માટ� એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� બે િમસ્કાલઅને ૧પ
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ગ્રામ ઓ�ં એક ફક�રને ન આપે, એવી જ ર�તે ઘ�
જવ વીગેર� ચાંદ� િસવાયની બી� જણસની ઝકાત
વા�જબ હોય, અને એની �ક�મત ર િમસ્કાલઅને ૧પ ગ્ર
ચાંદ� �ટલી થતી હોય, તો એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� એક
ફક�રને એથી ઓ�ં ન આપે.

મસઅલો ૧૯૮૭ : ઝકાત દ� નાર માટ� મક�હ છે
ક� �ુસ્તહકન એવી દરખાસ્ કર� ક� તેને ઝકાતમાં દ�ઘેલી
વસ્� પાછ� વેચી આપે. પણ જો �ુસ્તહ પોતે ઝકાતમાં
લીઘેલી વસ્�ુન વેચે, અને એની �ક�મત ન�� કર� લ્ય. તો
ત્યા બાદ બી� ખર�દારો કરતાં ઝકાત દ� નાર ને એ
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વસ્� ખર�દવાનો પહ�લો હક છે .

મસઅલો ૧૯૮૮ : અગર કોઈને શક થાય ક�
તેના ઉપર � ઝકાત વા�જબ હતી તે 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 શખ્ � ૂતકાળના વષ�ના ઝકાત સંબઘી હોય, પણ જો
એ માલ ખતમ થઈ ગયો હોય, યા બરબાદ થઈ ગયો
હોય, તો તેવા સંજોગમાં ઝકાત દ� વી વા�જબ નહ� થાય,
અગરચે એ શખ્સ ચા�ુ વષર્ન ઝકાત સંબઘી હોય.

મસઅલો ૧૯૮૯ : ઝકાત લેવા પહ�લાં, ફક�ર
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વા�જબ થયેલ મીકદાર ક� પ્રમાણ ઓ�ં સ્વીકારવાન
સમ�ૂતી નહ� કર� શક�, એવી ર�તે વસ્�ુન ખર� �ક�મત
કરતાં વ�ુ �ક�મત કરાર દઈ તેને ઝકાત�પે નહ� સ્વીકાર
શક�, અને મા�લક પણ જો �ુસ્તહ ને ઝકાત દઈને એવી
શરત નથી � ૂક� શકતો ક� એ વસ્� એને પાછ� આપે. પણ
જો �ુસ્તહ� ઝકાત વ� ૂલ કયાર્ બાદ �ુદ રા� હોય ક�
એને એ વસ્� પાછ� આપી દયે, તો તેમાં વાંઘો નથી.
�મક� , કોઈના ઉપર ઝકાતની મોટ� રકમ વા�જબ હોય,
અને પોતે ફક�ર થઈ ગયો હોવાથી એટલી મોટ� ઝકાત
આપવા સમથર ન હોય, અને હવે એણે તવબા કર� લીઘી
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હોય, તો જો ફક�ર ર�મંદ હોય એ ઝકાત લઈ ને તેને
પાછ� બક્ આપે, તો વાંઘો નથી.

મસઅલો ૧૯૯૦ : અગર કોઈ શખ્ ઝકાતની
રકમ અલ્લાહન રાહમાં વાપર� �ુરઆન, દ�ની �કતાબો
યા �ુઆની �કતાબ વીગેર� ખર�દ�ને વકફ કરવા માંગે તો
એ �એઝ નથી; િસવાય ક� તેમ કરવામાં આમ જનતાની
કોઈ મસ્લેહ હોય; અને એહતીયાતે વા�જબની �એ
હાક�મે શરઅ પાસેથી તેની ર� મેળવી હોય.

મસઅલો ૧૯૯૧ : અગર ઈન્સા ઝકાતના
પૈસાથી િમલકત ખર�દ� પોતાની અવલાદ માટ� અથવા
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એવા લોકો ક� ��ુ ં ભરણપોષણ તેના ઉપર વા�જબ હોય
તેમના માટ� વકફ કર� , ક� �થી એની આવકામાંથી તેમ�ુ ં
�વન િનવાર્ થ� ુ રહ�, તો એ �એઝ નથી.

મસઅલો ૧૯૯ર : ઈન્સા હજ, �ઝયારત
વીગેર� જવા માટ� ઝકાત લઈ શક� છે , અગરચે પોતે ફક�ર
ન હોય, અથવા વષર્ના ખચર � ૂરતી ઝકાત લઈ � ૂકયો
હોય. પરં � ુ એ માટ� શરત એ છે ક� તે� ુ ં હજ, �ઝયારત
વીગેર� માટ� જ�ું આમ જનતા માટ� ફાયદા �પ હોય, અને
અહવતની �એ તે માટ� ઝકાતના ઉપયોગની ર� હાક�મે
શરઅ પાસેથી મેળવી હોય.
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મસઅલો ૧૯૯૩ : અગર ઝકાતનો મા�લક કોઈ
ફક�રને વક�લ નીમી ઝકાત�ુ ં િવતરણ સોપે, તો જો એ
ફક�રને એ�ું અ�ુમાન હોય ક� મા�લકનો ઈરાદો એ હતો ક�
એ ફક�ર પોતે તેમાંથી કાંઈ ન લ્ય, તો તેમાંથી પોતાના
માટ� કાંઈ પણ લઈ નહ� શક� . અગર એને ખાત્ હોય ક�
મા�લકનો એવો કોઈ ઈરાદો ન હતો, તો પોતાના માટ�
પણ તેમાંથી લઈ શકશે.

મસઅલો ૧૯૯૪ : અગર કોઈ ફક�ર �ટ, ગાય,
ઘેટાં, બકરાં, સો�ુ ં ચાંદ� ઝકાત�પે વ� ૂલ કર� , અને એ
સવર્મા ઉપર જણાવેલ શરતો �ુજબ જો ઝકાત વા�જબ
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થઈ �ય, તો એ ફક�ર ઉપર ઝકાત આપવી વા�જબ થશે.

મસઅલો ૧૯૯પ : � માલ ઉપર ઝકાત
વા�જબ થઈ ગઈ હોય, તેમાં અગર કોઈ ઈન્સા
ભાગીદાર હોય, અને પોતે પોતાના ભાગની ઝકાત અદા
કર� લ્ય, અને ત્યા બાદ એમના વચ્ચ માલની વહ�ચણી
થાય, તો અગરચે એ �ણતો હોય ક� તેના ભાગીદાર�
ઝકાત આપી ન હતી, અને આપશે પણ નહ�, તે છતાં
પોતાના �હસ્સાન માલમાં વહ�વટ કરવાનો સં� ૂણર હક
ઘરાવશે.

મસઅલો ૧૯૯૬ : � શખ્ �ુમ્ યા ઝકાતનો
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દ� વદાર હોય, ઉપરાત તેના ઉપર કફ્ફાર નઝરનો �ઝમ્મ
બાક� હોય, અને કરજવાન પણ હોય, અને એ સવ�ની
ભરપાઈ કરવાની શ�ક્ ન ઘરાવતો હોય, તો � માલ
ઉપર �ુમ્ અથવા ઝકાત વા�જબ હોય ક� માલ હ� બાક�
હોય, તો પહ�લાં �ુમ્ અને ઝકાત અદા કરશે. પણ જો એ
માલ ખતમ થઈ ગયો હોય, તો ઝકાત, અને �ુમ્ અને
કરજની અદાયગી પહ�લાં કરશે. અને ત્યા બાદ કફ્ફાર
અને નજર અદા કરશે.

મસઅલો ૧૯૯૭ : અગર કોઈ શખ્ ઉપર
�ુમ્ અને ઝકાત�ુ ં લે� ું હોય, અને તેના ઉપર હજ
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વા�જબ હોય, ઉપરાંત કરજવાન પણ હોય, અને એવી
હાલતમાં �ુજર� �ય ક�

તેના માલમાં એ સવર્ન

અદાયગી માટ� જોગવાય ન થઈ શકતી હોય, તો અગર �
માલ ઉપર �ુમ્ અને ઝકાત વા�જબ થ�ું હ� ું એ માલ
મો�ૂદ હોય, તો વા�જબ

છે ક� �ુમ્ અને ઝકાતની

અદાયગી કરવામાં આવે, અને બાક�ના માલમાંથી તે� ુ ં
કરજ અદા કરવામાં આવે, પણ જો એ માલ ક� �ના ઉપર
�ુમ્ અને ઝકાત વા�જબ થ�ું હ� ું ક� તે બાક� રહ�વા ન
પામ્�ુ હોય, તો માલમાંથી કરજ અદા કરવામાં આવે, અને
જો કાંઈ વઘે તો હજની અદાયગી માટ� આપવામાં આવે,
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અને ત્યા પછ� જો કાંઈ વઘે તો �ુમ્ અને ઝકાતનો
ભાગ અદા થાય.

મસઅલો ૧૯૯૮ : � શખ્ ઈલ્ હાંિસલ કર�
રહ્ય હોય, અને જો એ ઈલ્ હાંિસલ ન કર� તો કમાઈને
પોતાનો �ુ�રો કર� શકતો હોય, તેને ફક�રના ભાગ�ુ ં
ઝકાત માત એ જ સંજોગમાં આપી શકાશે જો એ ઈલ્મ�ુ
હાંિસલ કર�ું વા�જબે અયની હોય; અને જો એ ઈલ્
હાંિસલ કરવામાં આમ જનતાનો ફાયદો હોય, યા એમની
મસ્લેહ જળવાતી હોય, તો અલ્લાહન રાહમાં ઝકાતના
ખચર્ન � ર� છે , તે પેટ� અહવતની �એ હાક�મે શરઅની
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ર�થી

આપી

શકશે.

આ

બે

ઝકાતમાંથી આપ�ું �એઝ નથી.

સંજોગ

િસવાય

તેને
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ઝકાતે ફ�ત્
મસઅલો ૧૯૯૯ : ઈ�ુલ ફ�ત્ર રાત્ � ૂયાર્સ
સમયે � શખ્ બાલીગ અને આક�લ હોય, અને બેહોશ,
ફક�ર ક� કોઈનો �ુલામ ન હોય, તો તેના ઉપર વા�જબ છે
ક� પોતાનો અને તથા �મનો િનભાવ અને િનવાર્ તેના
ઉપર વા�જબ હોય, તેમનો �ફત્ અદા કર�ને �ુસ્તહકન
આપે. દર� ક માથા દ�ઠ એક સાઅ, એટલે આશર� ત્ �કલો
અનાજ, �મક� ઘ�, અથવા જવ અથવા ખ�ૂર અથવા
�કસિમસ, અથવા ચાંવલ અથવા �ુવાર �ુસ્તહકન આપે.
અને જો એની જગ્યા �ક�મત �ક�ને નાણાં આપવામાં
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આવે તો પણ કાફ� છે .
એહતીયાતે વા�જબ

છે ક� � અનાજનો એના

શહ�રમાં �રવાજ ન હોય, એટલે ક� ખાવામાં વપરા� ું ન
હોય, તેમાંથી �ફત્ ન આપે, અગરચે એ ઘ�, જવ, ખ�ૂર
ક� �કસિમસ હોય.

મસઅલો ર૦૦૦ : � શખ્ પોતાનો તેમજ
પોતાના પ�રવારનો વષર્ન ખચર ન ઘરાવતો હોય અને
કોઈ એવો મદદગાર ન હોય ક� � એને ખચર ઉપાડવામાં
મદદ કરતો હોય, તો એ શખ્ ફક�ર છે , અને એના ઉપર
ઝકાતે �ફત્ દ� � ું વા�જબ નહ� થાય.
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મસઅલો ર૦૦૧ : ઈ�ુલ �ફત્ર રાત્ મગ�રબ
સમયે � � લોકો ઈન્સાનન આિશ્ર ગણાતા હોય, તે
ચાહ� નાની વયના હોય ક� મોટ� વયના, �ુસ્લમા હોય ક�
ફક�ર, તેનો િનભાવ ઈન્સા ઉપર વા�જબ હોય ક� ન હોય,
શહ�રમાં હાજર હોય ક� ન હોય, એનો સૈાનો �ફત્ આપવો
તેના ઉપર વા�જબ છે .

મસઅલો ર૦૦ર : અગર કોઈ શખ્ પોતાના
કોઈ આિશ્રત, ક� બી� સ્થળ હોય, વક�લ કરાર દઈને કહ�
ક� એના માલમાંથી પોતાનો �ફત્ આપી દ� , તો જો
ઈ�ત્મના હાંિસલ થાય ક� એ આિશ્ પોતાનો �ફત્ અદા
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કર� લેશ,ે તો તેનો �ફત્ આપવો લા�ઝમ નહ� થાય.

મસઅલો ર૦૦૩ : � મહ�માન ઈ�ુલ �ફત્ર
રાત્ મગ�રબ થાય એથી પહ�લાં મેઝબાનની ર�મંદ�થી
વાર�દ થાય, અને અ�ુક સમય માટ� તે મેઝબાનનો
આિશ્ બને, તો મેઝબાન ઉપર એ મેહમાનનો �ફત્
વા�જબ છે .

મસઅલો ર૦૦૪ : � મહ�માન ઈ�ુલ �ફત્ર
રાત્ મગ�રબ

થાય એથી પહ�લાં મેઝબાનની ર�મંદ�

વગર વાર�દ થાય, અને અ�ુક �ુદ્ �ુઘી તેના પાસે રહ�,
તો એહતીયાતે વા�જબની �એ તેનો �ફત્ મેઝબાન ઉપર
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વા�જબ છે . એ જ �ુકમ એવા શખ્સન �ફત્રો છે ક� �નો
ઘરખચર માટ� ઈન્સાનન મજ�ુર કરવામાં આવ્ય હોય.

મસઅલો ર૦૦પ : � મહ�માન ઈ�ુલ �ફત્ર
રાત્ મગ�રબ બાદ વાર�દ થાય, તે અગર મેહઝબાનના
આિશ્ તર�ક� ગણાતો હોય, તો અહવતની �એ તેનો �ફત્
મેહઝબાન ઉપર વા�જબ છે , અને આિશ્ ન હોય, તો
વા�જબ નહ� થાય, અગરચે મગ�રબ પહ�લાં એને ઘર�
ઈફતાર કરવા આવવા�ુ ં આમંત્ આપ્�ુ હોય.

મસઅલો ર૦૦૬ : અગર ઈ�ુલ �ફત્ર રાત્
મગ�રબ સમયે કોઈ શખ્ દ�વાનો હોય, અને જો એની
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દ�વાનગી ઈ�ુલ ફ�ત્ર દ�વસે ઝોહર �ુઘી બાક� રહ�, તો
તેના ઉપર ઝકાતે �ફત્રો વા�

નહ� થાય; નહ�તર

એહતીયાતે વા�જબની �એ લા�ઝમ છે ક� �ફત્ આપે.

મસઅલો ર૦૦૭ : અગર મગ�રબ પહ�લાં કોઈ
બાળક

બાલીગ

થાય,

અથવા

દ�વાનો

સાજો

થઈ

અકલમંદ થાય, અથવા ફક�ર અમીર થઈ �ય, તો જો
�ફત્ વા�જબ થવાની શરતો ઘરાવતો હોય તો વા�જબ છે
ક� ઝકાતે �ફત્ આપે.

મસઅલો ર૦૦૮ : � માણસ ઈ�ુલ �ફત્ર રાત્
મગ�રબ સમયે એવી હાલતમાં હોય તેના ઉપર �ફત્રા
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ઝકાત વા�જબ ન હોય, પણ ઈદના �દવસે ઝોહર પહ�લાં
કોઈ પલટો થતાં, તેમાં �ફત્ વા�જબ

થવાની શરતો

ઉપ�સ્થ થાય, તો એહતીયાતે વા�જબ છે ક� �ફત્ અદા
કર� .

મસઅલો ર૦૦૯ : � કા�ફર ઈ�ુલ �ફત્ર રાત્
મગ�રબ બાદ �ુસલમાન થાય, તેના ઉપર �ફત્ વા�જબ
નથી, પણ � �ુસલમાન િશયા ન હતો, અને ઈદના ચાંદ
બાદ િશયા થયો હોય, તો વા�જબ છે ક� �ફત્ અદા કર� .

મસઅલો ર૦૧૦ : � શખ્ પાસે માત એક
સાઅ �ુર�ું ઘ� યા એવી �ત�ુ ં અનાજ હોય, તો
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�ુસ્તહ છે ક� ઝકાતે �ફત્ર આપે, અને જો એ�ુ ં �ુ�ુંબ
પ�રવાર હોય અને એમના વતી પણ �ફત્ આપવા માગે,
તો એમ કર� શક� છે ક� �ફત્રા િનય્યતથ �ુ�ુંબના એક
જણને એ એક સાઅ આપે, અને એ જણ �ફત્રા
િનય્યતથ �ુ�ુંબના બી� સભ્યન આપે, એટલે �ુઘી ક�
છે લ્લ સભ્યન હાથમાં પહ�ચે, અને બેહતર છે ક� છે લ્લ
સભ્ એ �ફત્ એવાને આપે ક� � �ુ�ુંબી ન હોય. હવે જો
�ુ�ુંબીમાં કોઈ સગીર વયનો હોય, તો એના વતી એનો
વલી લઈ શકશે. અને એહતીયાત એ છે ક� � વસ્�ુ સગીર
વય વતી લ્ય તે કોઈને ન આપે.
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મસઅલો ર૦૧૧ : અગર ઈ�ુલ ફ�ત્ર રાત્
મગ�રબ બાદ કોઈને ત્યા બચ્�ુ જન્મ તો તેનો �ફત્
આપવો વા�જબ

નથી. પણ એહતીયાતે વા�જબ

છે ક�

મગ�રબ બાદથી લઈને ઈદના �દવસે ઝોહર �ુઘીમાં
�ટલા જણ ઈન્સાનન આિશ્ર ગણાતા હોય, તેમનો �ફત્
આપે.

મસઅલો ર૦૧ર : અગર કોઈ શખ્ કોઈ
ઈન્સાનન આિશ્ હોય, અને મગ�રબ

પહ�લાં કોઈ

બી�નો આિશ્ બની �ય, તો �નો આિશ્ બને તેના
ઉપર એનો �ફત્ વા�જબ ગણાશે. �મક� દ�કર� મગ�રબ
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પહ�લાં પોતાના શવહરના ઘર� પહ�ચી �ય તો શવહર
તેનો �ફત્ આપશે.

મસઅલો ર૦૧૩ : � શખ્સન �ફત્રા �ઝમ્મ
બી� ઉપર હોય, તેના ઉપર વા�જબ નથી ક� પોતાનો
�ફત્ આપે .

મસઅલો ર૦૧૪ : � શખ્સન �ફત્ બી�ને
�ઝમ્મ હોય, પણ એ તેનો �ફત્ ન આપે, તો એ શખ્
ઉપર એહતીયાતે વા�જબ છે ક� પોતાનો �ફત્ અદા કર� ,
અગર તે માટ� મસઅલો ૧૯૯૯માં જણાવેલી શરતો મો�ૂદ
હોય.
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મસઅલો ર૦૧પ : � શખ્સન �ફત્ બી�ને
�ઝમ્મ હોવા છતાં પોતે પોતાનો �ફત્ અદા કર� , તો તેના
ઉપર �ઝમ્મ હતો એ તેમાંથી �ુક્ નહ� થાય.

મસઅલો ર૦૧૬ : � પત્નીન ઘણી િનભાવ ખચર
ન આપતો હોય, અને એ કોઈ બી� શખ્સન આિશ્
તર�ક� હોય, તો તેની આિશ્રત હ તેના ઉપર તેનો �ફત્
વા�જબ થશે. અને અગર એ કોઈ બી�ની આિશ્ ન
હોય, તો જો એ ફક�ર ન હોય તો પોતાનો �ફત્ પોતે દ� શ.ે

મસઅલો ર૦૧૭ : � શખ્ સૈયદ ન હોય, તે
પોતાનો �ફત્ સૈયદને નહ� આપી શક� , અગરચે કોઈ
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સૈયદ અનો આિશ્ હોય, તો પણ આિશ્ સૈયદનો �ફત્
સૈયદને નહ� આપી શક�.

મસઅલો ર૦૧૮ : જો બચ્�ુ મા યા દાયા�ુ ં �ૂ ઘ
પી�ું હોય, તો એ ઘવરાવનારનો ખચર � કોઈ આપતો
હોય તે ખચર આપનાર ઉપર એ બચ્ચાંન �ફત્ વ�જબ
થશે પણ જો એ ઘવરાવનાર મા ક� દાયા �ુદ બચ્ચાન
માલમાંથી પોતાનો ખચર લેતી હોય, તો બચ્ચાન �ફત્
કોઈના ઉપર વા�જબ નહ� થાય.

મસઅલો ર૦૧૯ : ઈન્સા અગર પોતાના
પ�રવાર�ુ ં ભરણપોષણ અને િનભાવ હરામ માલથી કરતો
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હોય, તો પણ તેના ઉપર વા�જબ છે ક� હલાલ માલમાંથી
�ફત્ અદા કર� .

મસઅલો ર૦ર૦ : અગર ઈન્સા કોઈને
મહ�નતા�ું આપીને કોઈ કામ માટ� રોક� , �મક� , �ુથાર,
ચણતર કરનાર, યા નોકરને એવી ર�તે રોક� ક� એના
આિશ્ર તર�ક� ગણાતા હોય, તો એમનો �ફત્ વા�જબ
ગણાશે, પણ જો માત પગારદાર તર�ક� રો�ા હોય, તો
તેમનો �ફત્ તેમના ઉપર વા�જબ નહ� થાય.

મસઅલો ર૦ર૧ : અગર કોઈ શખ્ ઈદની રાતે
મગ�રબ પહ�લાં �ુજર� �ય, તો એનો અને એના �ુ�ુબ
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િપરવારનો �ફત્ એના માલમાંથી અદા કર�ું વા�જબ
નથી. પણ જો મગ�રબ બાદ �ુજર� �ય તો અગરચે
મશ�રૂ એ છે ક� માલમાંથી એનો અને એના �ું�ુબીજનનો
�ફત્ આપવામાં આવે, પણ એ �ક
ુ મ ઈશ્કાલથ ખાલી
નથી, અને એ મસઅલોમાં એહતીયાત તકર ન કરવામાં
આવે.
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ઝકાતે ફ�ત્રા ઉપયોગ
મસઅલો ર૦રર : એહતીયાતે વા�જબ છે ક�
ઝકાતે �ફત્રા ફકત િશય ઈસ્નાઅશર ફક�રને આપવામાં
આવે, ક� � ફક�રમાં ઝકાતના �ુસ્તહ બારામાં જણાવેલી
શરતો મો�ૂદ હોય. પણ જો શહ�રમાં િશયા ફક�રોમાંથી
કોઈ ન હોય, તો બી� �ુસલમાન ફક�રોને આપી શકાય
છે . પણ કોઈ સંજોગે નાસીબી એટલે ક� એહલેબત
ૈ અ.સ
ના �ુશ્મનોન નહ� આપી શકાય.

મસઅલો ર૦ર૩ : અગર કોઈ ના બાલીગ િશયા
બચ્�ુ ફક�ર હોય, તો ઈન્સા તેના લાભાથ� �ફત્ વાપર�
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શક� છે , અથવા તેના વલીને આપીને એ બચ્ચાંન
િમલક�ય્યતમા પહ�ચાડ� શક� છે .

મસઅલો ર૦ર૪ : � ફક�રને �ફત્ અપાય,
તેના માટ� આદ�લ હો�ું જ�ર� નથી. પણ એહતીયાતે
વા�જબની �એ શરાબી, બેનમાઝી અને છડ�ચોક �ુનાહ
કરનારને �ફત્ ન આપવો જોઈએ.

મસઅઓ ર૦રપ : � શખ્ ફ�ત્રા ઉપયોગ
�ુનાહના કામમાં કરતો હોય તેને �ફત્ ન આપવો જોઈએ.

મસઅલો ર૦ર૬ : એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક�
એક ફક�રને એક સાઅથી ઓછો �ફત્ ન દ� વામાં આવે,
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પણ જો એક સાઅથી વ�ુ આપે તો વાંઘો નથી.

મસઅલો ર૦ર૭ : અગર કોઈ જણસની �ક�મત
એ � જણસની ઉતરતી કો�ટ કરતા બમણી હોય, �મક� ,
�ચી �તના ઘ�ની �ક�મત સામાન્ ઘ� કરતા બમણી
હોય, અને એ ર�તે �હસાબ કર�ને અડઘો સાઅ આપે તો
કાફ� નથી. બલ્ક નાણા�પે ફ�ત્રા �ક�મત એ આઘાર�
� ૂકવે તો પણ કાફ� નથી.

મસઅલો ર૦ર૮ : અગર કોઈ શખ્ એક
જણસામાંથી અડઘો સાઅ, અને બી� જણસામાંથી અડઘો
સાઅ લીએ, �મક� અડઘો સાઅ ઘ�નો અને બાક�નો
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અડઘો સાઅ જવમાંથી લઈને �ફત્ આપવા માંગે, તો એ
�એઝ નથી. બલ્ક એ ર�તે જો ફ�ત્રા �ક�મત �ક�ને
આપે તો પણ કાફ� નથી.

મસઅલો ર૦ર૯ : ઝકાતે �ફત્ર આપતી વેળા
પોતાના સગાંસ્નેહ�નેઓમા, અને પાડોશીઓમાં � ફક�ર
હોય તેને તર�હ આપવી �ુસ્તહ છે , અને યોગ્ એ છે
ક� ઈલ્, તક્વ અને સરસાઈવાળાઓને અન્ ઉપર
તર�હ આપે.
મસઅલો ર૦૩૦ : અગર ઈન્સા કોઈને ફક�ર
ઘાર�ને ઝકાતે �ફત્ર આપે, અને પછ� ખબર પડ� ક� એ
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ફક�ર ન હતો, તો જો તેને અપાયેલ માલ હ� બાક� હોય,
તો એના પાસેથી પાછો લઈને �ુસ્તહકન આપે. પણ જો
પાછો ન લઈ શક�, તો પોતાના માલમાંથી �ફત્રા અવે�
આપે. પણ જો એ આપેલો માલ �ુમ યા બરબાદ થયો
હોય યા વપરાઈ ગયો હોય, તો બે � ૂરત છે :
(૧) અગર લેનારને ખબર હતી ક� � વસ્� લઈ
રહ્યછે એ �ફત્ છે , તો તેના ઉપર વા�જબ છે ક�
અવે� આપે.
(ર) અગર લેનારને એ બારામાં ખબર ન હતી, તો
તેના ઉપર કાંઈ વા�જબ નથી અને એ �ુરતમાં
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ઈન્સા પોતે ફ�ત્રા અવે� અદા કરશે.

મસઅલો ર૦૩૧ : � શખ્ દાવો કર� ક� એ
ફક�ર છે , તો માત દાવા ઉપર તેને ઝકાતે �ફત્ર નહ�
આપી શકાય, િસવાય ક� તેના કહ�વાથી ઈ�ત્મના હાંિસલ
થાય, યા ઈન્સાનન �ણ હોય ક� એ શખ્ � ૂતકાળમાં
ફક�ર હતો.
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ઝકાતે ફ�ત્રા લગતા �ુદા�ુદા એહકામ
મસઅલો ર૦૩ર : ઝકાતે �ફત્રમાટ� �ુરબતનની
િનય્ય જ�ર� છે , એટલે ક� ઈન્સા એવો ઈરાદો કર� , ક�
અલ્લાહન �ુકમને આિઘન થઈને, તેની �ુ�રુ દ� માટ� �ફત્
અદા કર� રહ્ય છે . અને તેની િનય્ય �ફત્ દ� તી વેળા
કરવી જોઈએ.

મસઅલો ર૦૩૩ : અગર કોઈ શખ્ માહ�
રમઝાનથી પહ�લાં �ફત્ આપે તો એ સહ�હ નહ� ગણાય;
બલ્ક બહ�તર છે ક� માહ� રમઝાન દરમ્યા પણ �ફત્ ન
આપે. પણ અગર એણે માહ� �ુબારકથી પહ�લાં કોઈ
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ફક�રને કરજ આપ્�ુ હોય, અને �ફત્ વા�જબ થઈ ગયા
બાદ અગર એ ચાહ� ક� પોતાના લેણાને �ફત્રા �હસાબમાં
લઈ લીએ, તો વાંઘો નથી.

મસઅલો ર૦૩૪ : ઘ� યા એવી બી� જણસ
જયાર� �ફત્ર �પે દ� વાય, ત્યાર તેમાં કોઈ બી� જણસ
સાથે યા માટ�, � ૂળ, સાથે ભેળસેળ ન હો�ું જોઈએ અને
જો ભેળસેળ હોય, પણ િનભર્ જણસ�ુ ં વજન એક સાઅ
થ�ું હોય, અને િમલાવટ �ૂ ર કયાર્ િવના ઉપયોગમાં લઈ
શકાતી હોય, અથવા િમલાવટને �ૂ ર કર�ું ક� ��ુ પાડ�ું
હદ ઉપરાંત �ુશ્ક� ન હોય, અથવા ભેળસેળ�ુ ં પ્રમ
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એટ�ું ઓ� હોય ક� એ તરફ ધ્યા ધરવાની જ�રત ન
જણાતી હોય, તો વાંઘો નથી.

મસઅલો ર૦૩પ : અગર કોઈ ખામીવાળ� યા
ખોડખાપણવાળ� વસ્� �ફત્ર તર�ક� દ� વાય, તો એ કાફ�
નહ� ગણાય.

મસઅલો ર૦૩૬ : � શખ્ અનેક લોકો વતી
�ફત્ અદા કર� રહ્ય હોય, તેના માટ� જ�ર� નથી ક� દર� ક
એકજ પ્રકાર જણસથી હોય, �મક�, અગર અ�ુકનો
�ફત્ ઘ�માં અને અ�ુકનો �ફત્ જવમાં અદા કર� , તો કાફ�
ગણાશે.
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મસઅલો ર૦૩૭ : � શખ્ નમાઝે ઈદ� �ફત
પડવાનો હોય, તો તેના માટ� એહતીયાત વા�જબ છે ક�
નમાઝ પહ�લાં �ફત્ આપી દ�એ, પણ જો એ નમાઝે ઈદ
ન પડવાનો હોય, તો ઝોહરના સમય �ુઘી �ફત્રા
અદાયગીમાં ઢ�લ કર� શક� છે .

મસઅલો ર૦૩૮ : અગર ઝકાતે �ગત્રા
િનય્યતથ અ�ુક માલ પોતાના માલમાંથી અલગ કર�
લ્ય, અને ઈદના �દવસે ઝોહર �ુઘીમાં �ુસ્તહકન ન આપે,
તો જયાર� પણ આપે, ત્યાર �ફત્રા િનય્ય કર� .

મસઅલો ર૦૩૯ : અગર કોઈ શખ્ �ફત્
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વા�જબ થતા તેની અદાયગી ન કર� , અને પોતાના
માલમાંથી અલગ પણ ન કર� , તો ત્યા બાદ અહવતની
�એ કઝા ક� અદાની િનય્ય િવના �ફત્ આપશે.

મસઅલો ર૦૪૦ : અગર ફ�ત્રા પોતાના
માલમાંથી અલગ કર� લ્ય, તો તેમાંથી કાંઈ પણ લાભાથ�
નહ� વાપર� શક� , અને તેની અવે� નહ� આપે શક�.

મસઅલો ર૦૪૧ : અગર કોઈ શખ્ પાસે
અ�ુક �દા� માલ હોય ક� �ની �કમંત ફ�ત્રા વઘાર�
હોય અને એ ન આપે, પણ િનય્ય કર� ક� એ માલ દઈ
રહ્યછે તેમાં ફ�ત્રા પણ સમાવેશ છે , તો એ ઈશ્કાલથ
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ખાલી નથી.

મસઅલો ર૦૪ર : અગર � માલ ફ�ત્રા�પ
અલગ � ૂકવામાં આવ્ય હોય, તે �ુમ યા બરબાદ થઈ
�ય, તો જો ફક�ર મો�ૂદ હોવા છતાં આપવામાં ઢ�લ કર�
હોય, અથવા તેની �હફાઝતમાં કચાશ કર� હોય, તોતેના
બદલામાં ફર� દ� � ું પડશે. પણ જો ફક�ર મો�ૂદ ન હતો,
અને તેની �ુરક્ષા મ કોઈ લાપરવાહ�થી ન વતય� હોય,
તો એ �મીન નથી.

મસઅલો ર૦૪૩ : અગર પોતાના �ુકામની
જગ્યા �ુસ્તહ હોય, તો એહતીયાતે વા�જબ

છે ક�
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ફ�ત્રા બી� જગ્યા ન લઈ જવામાં આવે, અને જો કોઈ
શખ્ એવા સંજોગમાં બી� લઈ �ય, અને તેમ કરવાથી
માલ �ુમ થાય યા બરબાદ થાય, તો એના બદલામાં ફર�
�ફત્ દ� વો પડશે.
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હજના એહકામ
મસઅલો ર૦૪૪ : હજ એટલે ખાને �ુદા,
કઅબાની ઝીયારત કરવી, અને શર�અતમાં જણાવવામાં
આવેલા આમાલ ત્યા જઈને બ�વી લાવવા.
અને � શખ્ ઉપર નીચે જણાવેલી શરતો � ૂર�
થાય, તેના ઉપર �જ�દગીમાં એક વાર હજ વા�જબ છે :
(૧) બાલીગ હોવો જોઈએ;
(ર) આક�લ અને આઝાદ હોય;
(૩) હજ માટ� જવાથી એ એવા હરામ કાયર કરવા
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માટ� લાચાર ન થાય, ક� �ને તકર કર�ું વા�જબ
કરતાં વ�ુ મહત્વ�ૂણ હોય, અથવા એવા વા�જબ
કાયર્ન તકર કરવાને મજ� ૂર ન થાય ક� � હજ
કરતા વ�ુ અગત્ય�ુ હોય;
(૪) �ુસ્તતી હોવો જોઈએ, અને તે નીચે
જણાવેલી ર�તે સા�બત થશે :
(અ) રસ્તા�ુ ભા�ુ, સફરખચર, જ�રત જણાતા
સવાર�, અથવા એ જ�ર�આતોને � ૂર� પાડવા
માટ� માલ હોવો જોઈએ;
(બ) તં�ુરસ્ત અને શ�ક્તહો, ક� �થી વ�ુ
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પડતી ઝેહમત વગર મ�ા જઈને હજ અદા કર�
શક�;
(જ) રસ્ત �ુલ્લ હોવો જોઈએ, અગર રસ્ત બંઘ
હોય, યા એવો ખોફ હોય ક� ઈન્સાનન �ન યા
ઈઝઝતની �ુકસાની ભોગવવી પડશે, અથવા
એનો માલ �ુટં ાશે, તો તેના ઉપર હજ કરવા જ�ું
વા�જબ નથી. પણ જો બીજો સલામતીભય� રસ્ત
હોય, તો અગરચે �ૂ ર હોય છતાં એ રસ્ત જ�ું
જોઈએ. અલબ�, અગર એ રસ્ત એટલો વઘાર�
�ૂ ર હોય ક� તેનાથી અસહ અને અસામાન્
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ઝેહમત થતી હોય, અને એમ કહ�વા�ું હોય ક�
હજનો રસ્ત બંઘ છે , તો જ�ું વા�જબ નથી;
(દ) હજના આમાલ બ�વી શક� તેટલો સમય
હોવો જોઈએ;
(હ)

પોતાના

પ�રવાર

એટલે

ક�

પત્ન,

બચ્ચાઓન ખચર ઘરાવતો હોય, અને � લોકોનો
િનવાર્ તેના ઉપર વા�જબ હોય, તેમનો પણ ખચર
ઘરાવતો હોવો જોઈએ;
(વ) હજથી પાછો આવે, ત્યાર
�ુજરાન

ચલાવવા

માટ�

કમાણી,

તેની પાસે
ખેતીવાડ�,
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િમલકતની આવક અથવા બીજો કોઈ એવો
વસીલો હોવો જોઈએ, એટલે ક� એ�ું ન બને ક�
હજ કર�ને પાછો ફર� ત્યાર પોતા�ુ ં �ુજરાન ન
ચલાવી શક�, અથવા સંકટમાં આવી પડ�.
મસઅલો ર૦૪પ : � શખ્સન જ�ર�યાત અને
મોહતા�, જયાં �ુઘીક� રહ�ણાંક માટ� પોતા�ુ ં મકાન ન
હોય, ત્યા �ુઘી �ૂ ર ન થઈ શકતી હોય, તો એવા શખ્
પર ત્યાર જ હજ વા�જબ થશે જયાર� એની પાસે મકાન
લેવા માટ� પણ પૈસા હોય.

મસઅલો ર૦૪૬ : � ઓરત મકકા જઈ શકતી
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હોય, તે અગર પાછ� આવે ત્યાર એની પાસે કાંઈ માલ
બાક� ન રહ�વા પામે, અને દાખલા તર�ક� તેનો પિત પણ
ફક�ર હોય અને એને ખચર ન આપે, �ને કારણે �વન
િનવાર્હમા સંકટ અને સખતી ઉપ�સ્થ થાય, તો તેના
ઉપર હજ વા�જબ નથી.

મસઅલો ર૦૪૭ : � શખ્ પાસે સફર ખચર,
ભા�,ું સવાર�, વાહન ન હોય, અને કોઈ બીજો શખ્ એને
હજ જવાની પર
્ ેર આપી વાયદો કર� ક� તેનો ખચર અને
તેના પ�રવારનો ખચર આપશે તો અગર એના કહ�વા ઉપર
િવ�ાસ કહ�વા ઉપર િવ�ાસ બેસે, તેના ઉપર હજ વા�જબ
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થશે.

મસઅલો ર૦૪૮ : અગર કોઈ શખ્ ઈનસાનને
હજ માટ� આવવા જવાનો, તેમજ એ પાછો ફર� ત્યા �ુઘી
તેના પ�રવારનો ખચર, ભેટ�પે, આપે તો એ ઈન્સા ઉપર
હજ વા�જબ થશે, અગરચે પોતા ઉપર લે� ું હોય, અને
આવ્ય પછ� �ુજરાન માટ� એની પાસે કોઈ માલ ક�
વસીલો ન હોય.
પણ જો એવી ર�તે હોય ક� હજના �દવસો એના
કામના અને કમાણીના હોય, અને હજ જવાથી પોતા�ુ ં
કરજ સમયસર અદા ન કર� શક�, અથવા વષર્ન બાક�
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દ�વસોમાં �વન િનવાર્ ચલાવવા માટ� �ુશ્ક�લીમા �ુકાય
�ય, તો તેના ઉપર હજ વા�જબ નથી.

મસઅલો ર૦૪૯ : અગર ઈન્સાનન હજ માટ�
આવવા જવાનો ખચર, અને હજ દરમ્યા તેના �ુ�ુબ�ઓનો
ખચર આપવામાં આવે, અને હજ કરવા માટ� આમાદા કર� ,
પણ એ રકમ તેની મીલક�ય્યતમા ન આપે, તો એવા
સંજોગમાં જો લેનારને ખાત્ હોય ક� મળે લી રકમ પાછા
માંગવામાં નહ� આવે તો તેના ઉપર હજ વા�જબ થશે.

મસઅલો ર૦પ૦ : અગર કોઈ શખ્સન હજ
� ૂરતી રકમ એ શરતે આપવામાં આવે ક� સફર દરમ્યાન
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દ� નારની ચાકર�, �ખદમત કર� , તો તેના ઉપર હજ વા�જબ
નહ� થાય.

મસઅલો ર૦પ૧ : અગર કોઈ શખ્સન � ૂરતી
રકમ આપી તેના ઉપર હજ વા�જબ કરવામાં આવે, અને
એ હજ કર�ને પાછો આવે, ત્યા બાદ અલ્લાહન ફઝલથી
પોતે માલદાર થઈ �ય, તો એના ઉપર બી� વાર હજ
પર જ�ું વા�જબ નથી.

મસઅલો ર૦પર : અગર કોઈ શખ્ દાખલા
તર�ક� વેપાર અથ� �દાહ �ુઘી �ય, અને ત્યા બાદ
એટલી કમાણી હાંિસલ કર� ક� મ�ા �ુઘી જવા માટ�
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�ુસ્તતી થઈ �ય, તો તેના ઉપર હજ વા�જબ થશે,
અને અગર એ હજ કર� , એના આગળ જતાં એટ�ું ઘન
કમાય ક� પોતાના વતનથી મ�ા જઈ શક� , તો પણ બી�
વાર હજ વા�જબ નહ� થાય.

મસઅલો ર૦પ૩ : અગર ઈન્સાનન કોઈની
નીયાબતમાં પોતે હજ કરવા ઉજરત આપવામાં આવી
હોય, અને એ જઈ ન શકતો હોય, પણ પોતાના વતી કોઈ
બી�ને મોકલવા માગે, તો ઉજરત લેનારની ર� લેવી
જોઈએ.

મસઅલો ર૦પ૪ : અગર કોઈ શખ્ �ુસ્તતી

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1786

હોવા છતાં હજ ન કર� , અને ફક�ર થઈ �ય, તો તેના
ઉપર વા�જબ છે ક� �ુશ્ક�લી ભોગવીને પણ હજ અદા
કર� . અને જો કોઈ ર�તે હજ જવા સમથર ન હોય, તો જો
કોઈ એના કોઈના વતી હજ અદા કરવાની ઉજરત આપે,
તો જઈને તેના વતી નીયાબતની હજ અદા કર� , અને
�ુમ્ક� હોય તો બી� વષર �ુઘી ત્યા જ રોકાઈને પોતાની
હજ અદા કર� .
પણ જો શ� હોય તો ઉજરત દ� નારને એમ રા�
કર� ક� તેના તરફથી હજ બી� વષ� કરશે, અને તેની
પાસેથી રોકડા લઈ લીએ; અગર એને ઈ�ત્મના ન હોય
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ક� બી� વષ� પોતાની હજ કર� શકશે, તો પહ�લા વષ�
પોતાની હજ કર� , અને ઉજરત આપનારની હજ બી� વષ�
અદા કર� .

મસઅલો ર૦પપ : � શખ્ �ુસ્તતી થઈને
મકકા �ય, અને શર�અતમાં �ુકમ છે તે પ્રમા સમયસર
અરફાત ક� મશઅ�લ હરામ �ુઘી ન પહ�ચે, તો તે પછ�ના
વષ�માં જો એ �ુસ્તતી ન રહ� તો એના ઉપર હજ
વા�જબ નથી. પણ જો એના ઉપર હજ વા�જબ થઇ �ુક�
હોય, પણ ન ગયો હોય, તો એવા સંજોગમાં �ુશ્ક�લી
વેઠ�ને પણ હજ માટ� જ�ું જોઇએ.
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મસઅલો ર૦પ૬ : � શખ્ �ુસ્તતી થઈ
ગયા બાદ હજ ન કર� , અને તે બાદ ઘડપણ ક� બીમાર� ક�
કમજોર� ને કારણેહજ અદા ન કર� શકતો હોયઅને પોતે
કોઈ કાળે હજ માટ� જઈ શક� તે પ્રત્યેિન થઈ ગયો
હોય, તો વા�જબ છે ક� પોતાના વતી બી�ને હજ માટ�
મોકલે. બલ્ક અગર તદ્ િનરાશ ન થયો હોય તો પણ
એહતીયાતની �એકોઈને ઉજરત આપીને મોકલે, અને
ત્યા બાદ જો પોતે હજ માટ� જવા શ�ક્તશાળ થાય તો
પોતે પણ હજ અદા કરશે.
એવી જ ર�તે � વષર્ �ુસ્તતીઅ થાય એ જ વ
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ઘડપણ, બીમાર� ક� કમજોર�ને કારણે હજ માટ� જવા
અશક્ હોય, અથવા પોતે અદા કર� શકવા પ્રત િનરાશ
થઈ ગયો હોય, તો પણ ઉપરોકત �ુકમ લા�ુ પડશે.
ઉપરોકત દર� ક સંજોગમાં એહતીયાતે �ુસ્તહ છે
ક� અગર નીયાબત દ� નાર �ુ�ષ હોય, તો નીયાબત
લેનારની પહ�લી હજ હોય.

મસઅલો ર૦પ૭ : અગર કોઈ શખ્ ઉજરત
લઈને બી� વતી હજ કર� , તો તેના ઉપર તવા�ુ�ી સઅ
પણ ઉજરત દ� નાર વતી બ�વી લાવ�ું વા�જબ છે . અને
જો ન બ�વી લાવે તો ઉજરત લેનાર ઉપર તેની પત્ન
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હરામ થશે.

મસઅલો

ર૦પ૮

:

અગર

કોઈ

શખ્

તવા�ુ�ીરસાઅને સહ�હ ર�તે ��મ ન આપે, અથવા
� ૂલી �ય, અને અ�ુક �દવસો બાદ યાદ આવતા એ
પાછો ફર�ને તે બ�વી લાવે, તો સહ�હ ગણાશે, અને જો
પાછા ફર�ું �ુશ્ક� હોય, તો તે માટ� નાયબ ન�� કર�
શકશે.
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ખર�દ, વેચાણના એહકામ
મસઅલો ર૦પ૯ : વેપાર કરનાર તેમજ
કમાવનારને માટ� જ�ર� છે ક� ખર�દ, વેચાણના રોજ�દા
મસઅલાથી

વાફ�ક હોય, બલ્ક

અગર એને લગતા

એહકામથી અ�ણ હોવાને કારણે વા�જબ �ુકમો�ુ ં ઉલંઘન
થવાનો સંભવ હોય, તો એ �ણી લેવા વા�જબ છે અને
હજરત ઈમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલા ફરમાવ્�ુ ક�
� શખ્ લેવડદ� વડના મામલામાં સંડોવાયેલ હોય , તેના
માટ� જ�ર� છે ક� તેના સંબઘીત એહકામથી આગાહ�
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મેળવી લ્ય, નહ�તર બાિતલ અને શકાંસ્પદ મામલાન
કારણે �ુનાહમાં દાખલ થઈને હલાક થઈ જશે.

મસઅલો

ર૦૬૦

:

અગર

કોઈ

શખ્

મસઅલાથી નાવાક�ફ હોવાને કારણે ન �ણે ક� � મામલો
એણે કયાર્ તે સહ�હ છે ક� બાિતલ, તો એ મામલાથી
હાંિસલ કર� લા માલ ઉપર તેનો કોઈ અઘીકાર નથી,
િસવાય ક� એ સામે પક્ષ એ બારામાં રા� કર� , અગરચે
મામલો બાિતલ હોય.

મસઅલો ર૦૬૧ : � શખ્ પાસે માલ ન હોય,
પણ તેના ઉપર અ�ુક ખચર્ન �ઝમ્મેદાર હોય, �મક�
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બાલ બચ્ચા�ુ ભરણપોષણ, તો એના માટ� કમાવ�ું
વા�જબ છે . અને �ુસ્તહ કામો માટ� કમાવ�ુ,ં �મક� અન્
�ુ�ુંબીઓને તેમજ ફક�રોને મદદ�પે થવા માટ� કમાણીમાં
વઘારો કરવો �ુસ્તહ છે .
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ખર�દ, વેચાણની �ુસ્તહ વાતો
ખર�દ, વેચાણમાં અ�ુક બાબતો �ુસ્તહ છે :
(૧) વસ્�ુન �ક�મત દર� ક ગ્રા માટ� એક સરખી
રાખવી, િસવાય ક� કોઈ ખર�દનાર તંગસ્દ યા
ફક�ર હોય.
(ર) વસ્�ુન �ક�મત બારામાં આગ્ ન રાખે,
િસવાય ક� એને એમ જણાય ક� એને કોઈ છે તર�
રહ્યછે .
(૩) વેચાણ સમયે જણસ વઘાર�ને આપવી, અને
ખર�દ સમયે ઓછ� લેવી.
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(૪) � શખ્ સાથે મામલો, સોદો કય� હોય, તે
અગર સોદાને રદ કરવા મટ� માંગણી કર� , તો તે
માટ� હાજર રહ��.ું
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� ખર�દ, વેચાણ મક�હ છે
મસઅલો ર૦૬ર : � ખાસ ઘંઘાઓ મક�હ
જણાવવામાં આવેલા છે , તે નીચે પ્રમા છે :
(૧) જમીન વેચવી, િસવાય ક� એના વેચાણમાંથી
બી� જમીન ખર�દવાનો ઈરાદો હોય;
(ર) કસાઈનો ઘંઘો;
(૩) અગર કોઈ શખ્ કફન વેચવાને પોતાનો
ધંધો બનાવી લે;
(૪) એવા લોકો સાથે સોદો કરવો � હલકટ
પ્રકાર હોય;
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(પ) �ુબ્હ સા�દક અને � ૂય�દય વચ્ચેન સમયમાં
સોદાબા�,
(૬) અગર કોઈ શખ્ પોતાનો ઘંઘો ઘ�, જવ
અને એવી વસ્�ુંઓન વેચવાનો કરાર દયે.
(૭) જયાર� કોઈ �ુસ્લમા કોઈ વસ્� ખર�દ� રહ્ય
હોય, ત્યાર તે સોદામાં દખલગીર� કરવી.
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હરામ ધંધાઓ
મસઅલો ર૦૬૩ : ઘણાં ઘંઘાઓ એવા છે ક� �
હરામ છે , �માંથી અ�ુક નીચે જણાવવામાં આવે છે ;
(૧) નશો આપનાર પીણા�ુ ં ખર�દ�ુ,ં વહ�ચ�ું
હરામ છે , એવી ર�તે � �ુતરા િશકાર� ન હોય,
અને �ુવ્વ અને અહવતની �એ ન�સ �ુરદાર�ુ ં
વેચાણ અને ખર�દ �એઝ નથી.
ઉપરોકત િસવાય બી� ન��ુલ અયન િવષે એ
�ુકમ છે ક� અગર તેનાથી કોઈ હલાલ ફાયદો
મેળવી શકતો હોય, �મક� પાયખાનાથી ખાતર
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બનાવવામાં આવે, તો તે� ુ ં ખર�દ�ુ,ં વેચ�ું
�એઝ છે , અગરચે અહવત છે ક� તેને તકર કર� .
(ર) ગસ્બ માલ�ુ ં ખર�દ�ુ,ં વેચ�ું હરામ છે .
(૩) અહવતની �એ એ વસ્�ુંન લેવડદ� વડ,
ખર�દ, વેચાણ �એઝ નથી ક� � સામાન્ ર�તે
માલ તર�ક� ન ગણાતી હોય, �મક� જગલી,
ં
ફાડ�
ખાનાર પ્રાણ; જયાર� ક� તેમાં કોઈ ન�ઘપાત
હલાલ ફાયદો ન હોય.
(૪) એ વસ્�ુન લેવડદ� વડ ક� �નો � ૂળ ફાયદો
હરામ કાયર િસવાય કાંઈ ન હોય, �મક� �ુગારના
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સાઘનો.
(પ) એ લેવડદ� વડનો મામલો ક� �માં વ્યા હોય.
(૬) � લેવડદ� વડના મામલામાં છે તરપ�ડ� ક�
ઠગાઈ હોય, �મક� કોઈ ચીજમાં િમલાવટ એવી
ર�તે કર�ને વેચવી ક� એ િમલાવટ ની પરખ ન
થઈ શક�. અને વેચનાર ખર�દ કરનારને એ િવષે
કાંઈ ન જણાવે, �મક� , ઘીમાં ચરબીની િમલાવટ
કર�ને વેચ�ું હરામ છે . હઝરત ર� ૂલે �ુદા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ ફરમાવ્�ુ
ક� � શખ્ લેવડદ� વડના મામલામાં �ુસલમાનોને
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છે તર� . યા એમને �ુકસાન આપે, યા ફર� બ, દગો
કર� , અને માલમાં િમલાવટ કર�ને વેચે, એ માર�
ઉમ્મતમાંથ નથી, અને �ુદાવંદ કર�મ તેના
માલમાંથી

બરક્

ઉપાડ�

લ્ય

છે ,

તેને

તંગદસ્તીન હાલતમાં � ૂક� આપે છે .

મસઅલો ર૦૬૪ : � પાક વસ્� ન�સ થઈ
ગઈ હોય, પણ તેને પાક કરવી શ� હોય, તો તેને
વેચવામાં કોઈ વાંઘો નથી. અગર તેને ઘોઈને પાક કરવી
શ� ન હોય, પણ એ વસ્�ુથ હલાલ ફાયદો હાંિસલ
કરવા માટ� તે� ુ ં પાક હો�ું જ�ર� ન હોય, �મક� અ�ુક
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�તના તેલ, તો પણ તેના વેચાણમાં વાંઘો નથી.
બલ્ક અગર તે� ુ ં પાક હો�ું જ�ર� હોય, (તે
ઉપરાંત) પણ તેનાથી ઉપ�સ્થત(બી�) હલાલ ફાયદાઓ
ન�ધપાત હોય, તો વેચાણ �એઝ છે .

મસઅલો ર૦૬પ : અગર કોઈ શખ્ ન�સ
વસ્� વેચવા માગે, અને એ �ણતો હોય ક�

જો

ખર�દનારને નહ� જણાવે ક� એ વસ્� ન�સ છે , તો એ
અલ્લાહન કોઈ વા�જબ �ુકમની �ુખા�લફતમાં �ુબ્તેલ
થશે, તો એને જણાવી દ� � ું વા�જબ છે . �મક� , ન�સ પાણી
�ુ� યા �ુસલ માટ� ઉપયોગમાં લેશે; અને એથી વા�જબ
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નમાઝ પણ પડશે, અથવા એ ન�સ વસ્� ખાવા પીવા
માટ� ઉપયોગમાં લેશ.ે
અલબ�, અગર એ �ણતો હોય ક� જણાવી
દ� વાથી કોઈ ફાયદો નથી. �મક� ખર�દનાર શખ્ કોઈ
લાપરવા માણસ હોય, �ને ન�સ, પાકની પડ� ન હોય,
તો તેને કહ�� ું વા�જબ નથી.

મસઅલો ર૦૬૬ : ન�સ દવાઓ�ુ ં વેચ�ુ,ં ચાહ�
તે ખાવાપીવાની હોય યા ન હોય, �એઝ છે , પણ
ઉપરોકત મસઅલામાં જણાવેલ સંજોગમાં ખર�દનારને
જણાવી દ� � ું જ�ર� છે .
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મસઅલો ર૦૬૭ : ગેર ઈસ્લામ દ� શોથી � તેલ
આયાત કરવામાં આવે છે , તે� ુ ં ન�સ હો�ું અગર મા� ૂમ
ન હોય, તો તે� ુ ં ખર�દ�ુ,ં વેચ�ું �એઝ છે .
ઉપરાંત � તેલ ચરબી �નવરની મર� ગયા
પછ� કાઢવામાં આવે છે , તે અગર કા�ફર પાસેથી યા ગેર
ઈસ્લામ દ� શોથી હાંિસલ કરવામાં આવે, તો જો એવો
અ�ુમાન હોય ક� ઈસ્લામ ર�તે ઝબ્ કર� લા �નવરમાંથી
લેવામાં આવ્�ુ છે , તો એ પાક છે , અને તેની ખર�દ,
વેચાણ �એઝ છે . પરં � ુ ખાવા માટ� ઉપયોગ હરામ છે ,
અને વેચનાર માટ� વા�જબ છે ક� ખર�દનારને એ િવષે
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મા�હતગાર કર� , ક� �થી મસઅલા ર૦૬પમાં જણાવ્ય
�ુજબ અલ્લાહન કોઈ વા�જબ

�ક
ુ મની �ુખા�લફતમાં

�ુબ્તેલ ન થઈ �ય.

મસઅલો ર૦૬૮ : િશયાળ, અથવા એવા
પ્રકાર અન્ પ્રાણીઓ શર�અતમાં િન�ુકત ર�તે
મારવામાં ન આવે, યા પોતે મર� �ય, તો અહવતની �એ
તેની ચામડ� ખર�દવી ક� વેચવી �એઝ નથી.

મસઅલો ર૦૬૯ : � ચામડ� ગેરઈસ્લામ
દ� શોથી આયાત થાય છે , અથવા કા�ફર પાસેથી લેવામાં
આવે, તેના માટ� અગર એ�ું અ�ુમાન થાય ક� શર�અત
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�ુજબ ઝબ્ કર� લા હયવાનની છે , તો તે� ુ ં ખર�દ�ું વેચ�ું
�એઝ છે , અને અકવાની �એ તેમાં જો નમાઝ પડવામાં
આવે તો સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ર૦૭૦ : � તેલ, ચરબી �નવરની
મર� ગયા પછ� કાઢવામાં આવે છે , અથવા ચામડ� અગર
�ુસલમાન પાસેથી લેવામાં આવે, અને ઈન્સા �ણતો
હોય ક� �ુસલમાને એ વસ્� કા�ફર પાસેથી લીઘી છે , અને
હયવાન ઈસ્લામ શર�અત પ્રમા ઝબ્ થ�ું હ�ું ક� નહ�
તે િવષે કોઈ તેહક�ક કર� નથી, તો અગરચે એ પાક છે ,
અને તે� ુ ં ખર�દ�ું વેચ�ું �એઝ છે , પણ એ તેલ,
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ચરબી�ુ ં ખા�ું �એઝ નથી.

મસઅલો ર૦૭૧ : નશાશીલ પીણાં ( દા�
વી.)નો ઘંઘો, તેની લેવડદ� વડના મામલાઓ હરામ અને
બાિતલ છે .

મસઅલો ર૦૭ર : ગસ્બ માલ વેચ�ું એ
બાિતલ મામલત છે , અને વેચનાર ઉપર વા�જબ છે ક�
ખર�દનાર પાસે તે માટ� � ના�ું વ� ૂલ ક�ુ્ર હોય તે તેને
પા�ં આપી દ� .

મસઅલો ર૦૭૩ : અગર ખર�દનાર ખર� ખર
ગંભીરપણે મામલત અથવા સોદો કરવા માંગતો હોય,
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પણ સાથે એની એવી િનય્ય હોય ક� ખર�દ� લી જણસની
�ક�મત નહ� � ૂકવે, તો આવી િનય્યતથ સોદાને કાંઈ �ચ
નહ� આવે, અને તેના ઉપર વા�જબ છે ક� તેની �ક�મત
વેચનારને �ુપરત કર� .

મસઅલો ર૦૭૪ : અગર ખર�દનાર� કોઈ જણસ
ઉઘાર ખર�દ� હોય, અને �દલમાં એમ ન�� કર� ક�
� ૂક્વત વેળા હરામ માલમાંથી ભરપાઈ કરશે, સોદો
સહ�હ રહ�શ,ે પણ તેના ઉપર વા�જબ

છે ક� પોતાના

�ઝમ્મામાંથ �ુકત થવા માટ� � લે� ું છે તે હલાલ
માલમાંથી ભરપાઈ કર� .
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મસઅલો ર૦૭પ : સંગીત અને મનોરં જનના
ુ ો વી. ખર�દવા અને વેચવા
સાઘનો, �મક�, ગીતાર, તં�ર
હરામ છે , ખને અહવતની �એ સંગીતના એ નાના સાઘનો
ક� � બચ્ચાઓન મનોરં જન તર�ક� વપરાય છે , એનો પણ
એ જ �ુકમ છે .
પરં � ુ � સાઘનોનો હલાલ અને હરામ, બંને
ઉપયોગમાં થતો હોય, �મક� , ર� ડ�યો, ટ� પર� કોડર ્ વી. તે
અગર હરામની િનય્ય ન હોય તો વેચવો અને ખર�દવો
�એઝ છે .

મસઅલો ર૦૭૬ : � વસ્�ુ જ હલાલ ર�તે
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વપરાશ થઈ શકતો હોય, તેને એ િનય્યતથ જો વેચવામાં
આવે તે હરામ કામ માટ� ઉપયોગમાં લેવાય છે . �મક�
દ્રાક એ િનય્યતથ વેચે ક� તેમાંથી દા� ગાળવામાં આવે,
તો એ સોદો હરામ છે . બલ્ક અહવતની �એ બાિતલ પણ
છે , પણ વેચનારની એવી િનય્ય ન હોય, પણ એને
ખબર હોય ક� ખર�દનાર એ દ્રાક દા� ગાળવા માટ�
ઉપયોગમાં લેશે, તો એવા સોદામાં કોઈ ઈશ્કા નથી.

મસઅલો ર૦૭૭ : કોઈ પણ �નદાર�ુ ં �ુત�ં
ઘડ�ું અહવતની �એ હરામ છે ; પણ તેને વેચ�ું ક�
ખર�દ�ું વાંઘાજનક નથી; અગરચે તકર કર�ું અહવત છે ,
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પણ �નદારના �ચત ચીતરવામાં કોઈ વાંઘો નથી.

મસઅલો ર૦૭૮ : � વસ્� �ુગાર, ચોર� યા
બાિતલ સોદાથી પ્રા થઈ હોય, તે ખર�દ�ું હરામ છે ,
અને અગર કોઈ શખ્ એવો માલ વેચનાર પાસેથી
ખર�દ� લીએ, તો વા�જબ છે ક� તેનાં અસલી મા�લકને
પાછ� આપી દ� .

મસઅલો ર૦૭૯ : િમલાવટ વા�ં ઘી, �માં
ચરબીનો ભાગ હોય, વેચનાર અગર દ� ખાડ�, ન�� કર�ને
કહ� ક� �ુ ં આ એક મણ ઘી વહ�� ું �ં તો જો તેમાં ચરબીનો
ભાગ વઘાર� હોય, અને 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�દનારને હક રહ�શે ક� માલમાં એબ ક� ક્ષ
હોવાના કારણે સોદાને રદ કર� પોતાના નાણાં પાછા
માંગી લ્ય, અને જો ઘી અને ચરબી એક બી�થી �ુદા
હોય, તો � સોદો ચરબીના પ્રમાણમ કય�

હોય તો

બાિતલ ગણાશે, અને ખ્રીદન પાસેથી તે માટ� � પૈસા
લીઘા હોય તે તેને પાછા આપી વેચનાર ચરબીનો મા�લક
ગણાશે, આવા સંજોગમાં ખર�દનાર ચાહ� તો સમાિવષ્
ચોખ્ખ ઘીનો સોદો પણ રદ કર� શક� છે .
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પણ અગર વેચનાર ન�� ન કર� , અને માત એમ
કહ� ક� ઘી વે� ું �ં અને પછ� ચરબી વા�ં ઘી ખર�દનારને
આપે, તો એ હાલતમાં ખર�દનાર એ ઘી પા�ં આપી
ચોખ્�ુ ઘી માગી શક� છે .
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વ્યા
મસઅલો ર૦૮૦ : � વસ્� વજનથી યા
માપતોલથી વહ�ચાતી હોય, તે અગર કોઈ શખ્ એજ
વસ્�ુન વ�ુ વજન યા તોલ સામે વેચે, તો સોદો વ્યા
અને હરામ છે . �મક� એક મણ ઘ� ને દોઢ મણ ઘ� સામે
વેચે, તો એ વ્યા ગણાશે, અને સોદો હરામ છે , બલ્ક એક
વસ્�ુન બે પ્રકા હોય, �મક� એક સલામતહોય, બી�
� ૂટ� લી હોય, યા એક �ચી �તની હોય અને બી�ઉતરતી
કો�ટની હોય, યા એક બી�ની �કમંતમાં ફ�ર હોય, તો
અગર �ટ�ું આપ્�ુ હોય તેના કરતા વઘાર� વ� ૂલે, તો એ
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પણ વ્યા અને હરામ છે , �મક� , સલામત ત્રાં સામે
વ�ુ � ૂટ� � ું ત્રાં લ્ય, યા ઉચ્ચ પ્રકાર ચાવલ સામે
ઉતરતી કો�ટના વ�ુ ચાવલ માગે, યા ઘડ�લા સોના સામે
વ�ુ કા�ું સો�ુ ં લ્ય, તો એ વ્યા અને હરામ છે .

મસઅલો ર૦૮૧ : અગર � વસ્� વઘારામાં
લઈ રહ્યહોય, તે �ુદા પ્રકાર હોય, અને � માલ વેચી
રહ્ય હોય તે �ુદા પ્રકાર હોય, �મક� , એક મણ ઘ�
સામે એક મણ ઘ� અને અ�ુક રોકડ નાણાં લ્ય, તો એ
પણ વ્યા અને હરામ છે . બલ્ક અગર કોઈ વસ્�
વઘારામાં ન માગે, પણ એવી શરત કર� ક� ખર�દનાર તે� ુ ં
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કોઈ કામ કર� આપે, તો એ પણ વ્યા અને હરામ છે .

મસઅલો ર૦૮ર : અગર વેચનાર �ટ�ું ઓ�ં
આપી રહ્ય હોય, તેમાં કોઈ બી� વસ્�ુન ઉમેરો કર� ,
�મક� , એક મણ ઘ� અને એક �માલને દોઢ મણ ઘ�
સામે વેચે, તો તેમાં વાંઘો નથી, પણ તેમાં બે શરતો છે :
(૧) એ લેવડ-દ� વડમાં બંને િનય્ય એ હોય ક�
�માલને વઘારાના ઘ�ની �ક�મત તર�ક� ગણવામાં
આવે;
(ર) સોદો ઉઘાર ન હોય;
એવી જ ર�તે બંને પક્ષક વસ્�ુન ઉમેરો કર� ,
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�મક� એક મણ ઘ� અને �માલ સામે દોઢ મણ
ઘ� અને �માલ વેચે, તો જો બંનન
ે ી િનય્ય એ
હોય ક� એકમેકની �ક�મત �પે અપાય છે , તો તેમાં
વાંઘો નથી.

મસઅલો ર૦૮૩ : � વસ્� કાપડની �મ, મીટર
ક� ગજમાં વેચાતી હોય, અથવા અખરોટ, �ડાની �મ
ગણીને સોદો થતો હોય, તેમાં વેચીને વઘાર� વ� ૂલ
કરવામાં કોઈ વાંઘો નથી; પણ તેમાં બે શરતો છે :
(૧) બંને વસ્�ુ એકજ પ્રકાર ન હોવી
જોઈએ;
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(ર) સોદો અ�ુક �ુદ્ �ુઘી ઉઘાર ન હોય.
દાખલા તર�ક� કોઈ દસ અખરોટ વેચે, અને તેની
સામે એક માસની �ુદ્ આપી બાર અખરોટ
વ� ૂલ કરવા�ુ ં ન�� કર� , તો એ �એઝ નહ�
ગણાય.
એ જ �ુકમ ચલણી નાણાંનો છે , તો અગર કોઈ
�ુમાનને દ�નાર યા ડોલર સામે રોકડ અથવા
ઉઘાર વેચે તો તેમાં વાંઘો નથી,પણ અગર કોઈ
ચાહ� ક� ચલણી નાણાંને વેચી રહ્ય હોય તે જ
પ્રક સામે વેચીને વઘારો લીએ, તો તેમાં ઉઘાર
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સોદો

ન

હોવો

જોઈએ,

ન�હ�તર

એ

સોદો

ઈશ્કાલથ ખાલી નથી. �મક� , અગર કોઈ સો
�ુમાન રોકડ આપીને છ મ�હના બાદ એક સો દસ
ુ ાન વ�ુલ કર� .
�મ

મસઅલો ર૦૮૪ : અગર કોઈ વસ્� ક� જણસ
ઘણે ભાગે શહ�રોમાં વજન અથવા માપતોલથી વેચાતી
હોય, અને કોઈ એક શહ�રમાં સંખ્યામા �પમાં લેવડ-દ� વડ
થતી હોય, એ જણસને વ�ુ �ક�મતે વેચ�ું �એઝ છે . એવી
જ ર�તે જો શહ�ર �ુદા�ુદા હોય,અને વેચવાની ર�ત �ુદ�
�ુદ� હોય (અને એમ ન કહ� શકાય વધાર� પડતાં શહ�રોમાં
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આ જણસ વજન અથવા માપતોલથી વહ�ચાય છે ), તો
દર� ક શહ�રમાં � પ્રમા ર�વાજ હોય, તે પ્રમા અમલ
કર� શકશે.

મસઅલો ર૦૮પ : � વસ્�ુ વજન અથવ
તોલમાપથી વહ�ચાતી હોય, તે વેચીને તેની સામે વસ્�ુ
ુ
વ�ુ પ્રમાણમ લેવામાં આવે,તોઅગર બંને વસ�ઓ
એક
જ પ્રકાર ન હોય,અને સોદો ઉઘાર ન હોય, તો તેમાં
કોઈ વાંઘો નથી.પણ જો સોદો ઉઘાર હોય, તો

તેમાં

ઈશ્કા છે . �મક� અગર કોઈ શખ્ એક મણ ચાવલ અને
બે મણ ઘ� સામે એ શરતે વેચે ક� એક મ�હના પછ� માલ
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હાંિસલ કરશે,તો એ મામલો શરઈ ર�તે સહ�હ હોવામાં
ઈશ્કા છે .

મસઅલો ર૦૮૬ : અગર કોઈ શખ્સપાક ફળને
કાચા ફળ સામે વેચે,તો બદલામાં વઘાર� સંખ્યામા કાચા
ફળ નહ� લઈ શક�.અને મશ�રૂ છે ક� લેવડદ� વડમાં જો બંને
જણસની ઉત્પિ એકજ હોય,તો તેમાં વ�ુ ઉપાડ નહ� કર�
શકાય.�મક� અગર કોઈ શખ્ એક મણ ગાયના �ૂ ઘમાંથી
બને� ું ઘી, દોઢ મણ ગાયના �ૂ ઘથી બનેલાં પનીર સામે
વેચે,તો એ વ્યા અને હરામ ગણાશે.પણ દર� ક સંજોગમાં
આ �ુકમ લા�ુ પાડવામાં ઈશ્કા છે .
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મસઅલો ર૦૮૭ : વ્યાજન મામલામાં ઘ� અને
જવ એક જ પ્રકાર જણસ ગણાશે.તો અગર કોઈ શખ્
એક મણ ઘ� સામે એક મણ અને પાંચ શેર જવ લ્ય,તો
એ વ્યા અને હરામ સોદો ગણાશે. એવી જ ર�તે દાખલા
તર�ક� કોઈ શખ્ દસ મણ જવ એ શરતે ખર�દ� ક� તેના
બદલામાં લણણીની મોસમમાં દસ મણ ઘ� આપશે, તો
એ પણ હરામ સોદો ગણાશે, કારણક� જવ તત્કા લઈને
�ુ�ૃત બાદ ઘ� આપશે, એટલે એ ફાયદો વ્યા �પે
ગણાશે.

મસઅલો ર૦૮૮ : બાપ દ�કરો અને પિત પત્ની
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એક બી�થી વ્યા લઈ શક� છે , એવી જ ર�તે �ુસલમાન
એ કા�ફર પાસેથી વ્યા લઈ શક� છે � ઈસ્લામન
પનાહમાં ન હોય. અગર કા�ફર ઈસ્લામન પનહમાં હોય
તો તેની સાથે વ્યાજન સોદો હરામ છે , અલબ� એક વાર
સોદો પતાવ્ય બાદ, અગર એ કા�ફરની શર�અતમાં વ્યા
દ� � ું �એઝ હોય, તો તેની પાસેથી વ્યા લઈ શક� છે .
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વેચનાર અને ખર�દનારની શરતો
મસઅલો ર૦૮૯ : વેચનાર અને ખર�દનાર
માટ� છ શરતો છે :
(૧) બંને બાલીગ હોવા જોઈએ.
(ર) બંને અ�લમંદ હોવા જોઈએ.
(૩) અણસમ�ુ ન હોવા જોઈએ,એટલે ક� � ૂખર ન
હોય ક�પોતાનો માલ વેડફ� નાખે.
(૪) વેચાણ યા ખર�દની ખર� િનય્ય ઘરાવતો
હોય,એટલે ક� અગર કોઈ મશ્કર��પ કહ� ક� મે
મારો માલ વહ�ચ્ય, તો એ સોદો બાિતલ ગણાશે.
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(પ) બંને કોઈ ર�તે મજ� ૂર ન હોવો જોઈએ.
(૬) � વસ્� વેચતો હોય, યા તેના બદલામાં દઈ
રહ્યહોય, તે તેની મા�લક�ની હોવી જોઈએ.
આ િવષે વ�ુ �ક
ુ મો હવે પછ� સિવસ્તા આવશે.

મસઅલો

ર૦૯૦

:

�

નાબાલીગ

બાળક

સ્વતંત્ર મામલો કર� , તેની સાથે સોદો બાિતલછે ;
િસવાય ક� એ મામલો સામાન્ ઝીણી ઝીણી અને કમ
�કમ
� તની વસ્�ુઓન હોય, �માં સમજદાર નાબાલીગ
બચ્ચા સાથે સોદો થઈ �ય છે .પણ જો અસલ મામલો
વલી સાથે હોય અને સમજદાર બાળક

વચ્ચ માત
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મામલાનો સીગો �ર� કર� રહ્ય હોય, તો દર� ક સંજોગમાં
એ સોદો સહ� ગણાશે.
બલ્ક અગર માલ યા નાણાનો ઘણી કોઈ બીજો
શખ્ હોય, અને બાળક વક�લ તર�ક� ઘણી વતી માલ
વેચે, યા નાણાથી કોઈ વસ્� ખર�દ� , તો ઝાહ�રન એ
મામલો

સહ�હ

છે .

અગરચે

એ

સમજદાર

બાળક

સ્વતંત્ર એ માલમાં હક ઘરાવતો હોય. એવી જ ર�તે
અગર કોઈ બાળક વસીલા�પે દરમ્યાનમા હોય ક� નાણાં
વેચનારને �ુપરત કર� માલ ખર�દનારને પહ�ચાડ�,
અથવા માલ ખર�દનારને સ�પી તેના નાણા વેચનાર �ુઘી
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પહ�ચાડ,તો એ મામલો સહ�હ છે , અગરચે એ બાળક
સમજદાર ન હોય, કારણ ક� હક�કતમાં એ સોદો બે
બાલીગ વચ્ચેન ગણાશે.

મસઅલો ર૦૯૧ : � નાબાલીગ બાળક સાથે
સોદો �એઝ નથી. તેની પાસેથી અગર કોઈ શખ્ કોઈ
વસ્� ખર�દ� અથવા એને કોઈ વસ્� વેચે, તો અગર એ
માલ ક� નાણાં એ બચ્ચાન મા�લક�ની હોય, તો એના
વલી �ુઘી પહ�ચાડ�ું જોઈએ, એ જો એ બચ્ચાન મા�લક�
ન હોય, તો એ માલ ક� નાણાનો � અસલ ઘણી હોય તેને
�ુપરત કર�ું જોઈએ; અથવા તેની ર�મંદ� લેવી જોઈએ.
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પણ જો એના અસલ ઘણીને ન �ણતો હોય,
અથવા તેને ઓળખવાની શ�તા ન હોય, તો � વસ્� એ
નાબાલીગ પાસ્રે લીઘી હોય તે અસલ ઘણી વતી રદ્
મઝા�લમ તર�ક� ફક�રને આપ�ું જોઈએ. અને એહતીયાતે
લા�ઝમ છે ક� આ કામ માટ� હાક�મે શરઅની ર� મેળવી
જોઈએ.

મસઅલો ર૦૯ર : અગર કોઈ શખ્ કોઈ
સમજદાર બાળક સાથે એવા પ્રકાર સોદો કર� ક� �
સહ�હ ન હોય, અને એ બાળકને �ુપરત કરવામાં આવેલ
જણસ યા ના�ું ખોવાઈ �ય યા બરબાદ થઈ �ય, તો
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�હ�ર એ છે ક� બાળક જયાર� બાલીગ થાય ત્યાર એની
પાસેથી ઉઘરાણી કર� શક� છે , અથવા એના વલી પાસેથી
પણ ઉઘરાવી શક� છે . પણ અગર બાળક સમજદાર ન
હોય, તો ઉઘરાણીનો કોઈ હક નહ� રહ�.

મસઅલો ર૦૯૩ : અગર કોઈ ખર�દનાર
અથવા વેચનારને સોદો કરવા માટ� મજ� ૂર કરવામાં
આવે, અને સોદો પતી ગયા બાદ એ ર�મંદ થઈ �ય,
�મક� , એ કહ� ક� �ુ ં રા� �ં, તો એ મામલો સહ�હ ગણાશે ,
પણ એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� એ સોદા માટ� નવેસરથી
સીગો �ર� કરવામાં આવે.
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મસઅલો ર૦૯૪ : અગર કોઈ શખ્ બી�
કોઈનો માલ તેની પરવાનગી િવના વેચી નાખે, તે અગર
માલનો ઘણી એ વેચાણ સંબઘ
ં ી ર�મંદ ન હોય, અને
પરવાનગી ન આપે, તો એ મામલો બાિતલ છે .

મસઅલો ર૦૯પ : સગીર વયના બાળક વતી
તેનો બાપ, દાદો અથવા બાપ અને દાદા તરફથી બાળક
માટ� નીમાએલ વસી, બાળકનો માલ વેચી શક� છે . એવી
જ ર�તે જ�રત જણાંતા, આદ�લ �ુજતહ�દ પણ કોઈ
દ�વાના ક� સગીર વય બાળકનો ક� લાપતા શખ્સન માલ
વેચી શક� છે .
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મસઅલો ર૦૯૬ : અગર કોઈ શખ્ કોઈનો
માલ ગસબ કર�ને વેચી નાખે, અને વેચાણ બાદ માલનો
અસલ ઘણી એ સોદાને મં�ુર રાખે, તો એ મામલો સહ�હ
ગણાશે અને ગસબ કરનાર� � વસ્� વેચી, અને સોદાના
સમયથી તેમાં � કાંઈ નફો હાંિસલ થયો હોય, તે સવર
ખર�દનારની

મા�લક�

ગણાશે.

એજ

ર�તે

ખર�દનાર�

બદલામાં � વસ્� આપી હોય, અને સોદાના સમગથી
તેમાં � કાંઈ નફો પ્રા થયો હોય, તે અસલ ઘણીની
િમલક�યત ગણાશે.

મસઅલો ર૦૯૭ : અગર કોઈ શખ્ માલ
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ગસબ કર�ને વેચી નાંખે, અને એવી ઘારણા ઘરાવે ક�
એમાંથી ઉપ��ું ના�ું પોતે રાખશે, તો જો અસલ ઘણી એ
સોદાને મં�ુર રાખે તો મામલો સહ�હ થશે, પણ ના�ું
અસલ ઘણીની િમલક�યત ગણાશે, ગસબ કરનારની નહ�.
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વસ્� અને તેના બદલાની શરતો
મસઅલો ર૦૯૮ : � જણસ ક� વસ્� વેચવામાં
આવે, અને તેના બદલામાં � વસ્� પ્રા કરવામાં આવે,
તે માટ� પાંચ શરતો છે :
(૧) એ વસ્�ુ�ુ પ્રમ વજન�પે, માપતોલ વડ�,
સંખ્યા�પ વી. ન�� હો�ું જોઈએ.
(ર) એ વસ્� સામેવાળાના કબ્�મા �ુપરત
કરવામાં શ�ક્તમા હોય, નહ�તર એ સોદો સહ�
નહ� ગણાય, િસવાય ક� એ વસ્� સાથે બી� કોઈ
એવી વસ્�ુન ઉમેરો કર� ક� � વેચીને કબ્�મા
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દઈ શક�. પણ �હ�ર ◌ે છે ક� અગર ખર�દનાર એ
વસ્� કબ્જ મેળવવા માટ� શ�ક્તશાળ હોય,
અગરચે વેચનાર શ�ક્તશાળ ન હોય, તો એ
સોદો સહ�હ છે . દાખલા તર�ક� અગર કોઈ શખ્
એવો ઘોડો વેચે ક� � નાસી �ટયો હોય, અને
ખર�દનાર એ ઘોડાને શોઘીને મેળવી શકતો હોય,
તો એ મામલામાં ઈશ્કા નથી, અને એ સોદો
સહ�હ ગણાશે. અને એ સંજોગમાં બી� કોઈ
વસ્�ુન ઉમેરો જ�ર� નથી.
(૩) સોદામાં અદલાબદલીની વસ્�ુઓન એવા
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સવ� �ુણદોષ ન�� થવા જોઈએ � િવગતો ઉપર
સામાનય

ર�તે

સોદો

કરનારાઓની

પસંદ,

નાપસંદનો આઘાર હોય છે .
(૪) એ માલમાં કોઈ બી�નો હક સમાએલો ન
હોવો જોઈએ, અને એ�ું ન થવા પામે ક�
મા�લકની િમલક�યતમાંથી એ માલ નીકળ� જતાં
બી� કોઈનો હક બરબાદ થઈ �ય.
(પ) વેચવાવાળો જણસ ક� વસ્�ુન વેચે, નફાને
નહ�, દાખલા તર�ક� અગર કોઈ શખ્ મકાનનો
એક વષર્ન નફો વેચે તો સહ�હ નથી. પરં � ુ
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ખર�દનાર જો નાણાને બદલે પોતાની િમલકતનો
નફો આપે, �મક� કોઈ પાસેથી ગાલીચો ખર�દ�
અને તેના બદલામાં પોતાના મકાનનો એક
વષર્ન નફો આપી દ�એ, તો તેમાં વાંઘો નથી,
આ મસાએલની િવગતો હવે પછ� આપવામાં
આવશે.

મસઅલો ર૦૯૯ : � શહ�રમાં પ્રચલ હોય ક�
કોઈ જણસ વજન યા માપતોલથી વેચવામાં આવ� ું હોય,
તો જ�ર� છે ક� એ શહ�રમાં વજન અથવા માપતોલથી
વસ્� ખર�દ� અને � શહ�રમાં ફકત માલ જોઈને મામલો
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થતો હોય, તે શહ�રમાં એ ર�તે ખર�દ� .

મસઅલો ર૧૦૦ : � વસ્� વજનથી વેચાતી
હોય, તે માપથી પણ વેચી ક� ખર�દ� શકાય છે . �મક� ;
અગર કોઈ શખ્ દસ મણ ઘ� વેચવા માંગતો હોય, તો
એ એ એક મણના પાત્રમ માપસર ભર� દસ વખત આપી
શક� છે .

મસઅલો ર૧૦૧ : ઉપરોકત જણાવેલી પાંચ
શરતોમાંથી, ચોથી શરત િસવાય કોઈ શરત જો મામલામાં
મો�ૂદ ન હોય, અને એને કારણે સોદો બાિતલ હોય, પણ
ખર�દનાર અને વેચનાર એક બી�ના માલમાં હક
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ઘરવવા

બારામાં ર�મંદ

થઈ ગયા હોય, તો તે

ઉપયોગમાં વાંઘો નથી.

મસઅલો ર૧૦ર : � વસ્� વકફ થઈ ગઈ હોય,
તે વસ્�ુન સોદો બાિતલ છે , પણજો એ વફક વસ્�ુન
હાલત એટલી કફોડ� થઈ ગઈ હોય ક� � આશયથી એને
વકફ કરવામાં આવી હોય તે ફાયદો તેમાંથી હાંિસલ ન
થઈ શક� , અથવા એવા બગાડાની શ�આત થઈ હોય,
�મક� મ�સ્જદન સાદડ� એવી ર�તે ફાટ� ગઈ હોય ક� તેના
ઉભા રહ�ને નમાઝ ન પડ� શકાય, તો તેના �ુતવલ્લી
અથવા �ુતવલ્લીન અિધકાર ઘરાવનારાઓ તેને વેચી
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નાંખે તો વાંઘો નથી, અને શ� સંજોગમાં અહવતની �એ
એ વેચાણમાંથી હાંિસલ થયે� ું ના�ું એ જ મ�સ્જદમા એવા
કામ માટ� વપરાવ�ું જોઈએ ક� � વકફ કરનારના આશય
સાથે મળ�ું હોય.

મસઅલો ર૧૦૩ : � લોકો માટ� કોઈ વસ્� ક�
માલ વકફ કરવામાં આવ્�ુ હોય, એ લોકો વચ્ચ એવો
વરવાંઘો ઉપ�સ્થ થાય ક� વકફ થયલ વસ્�ુન ન
વેચવાથી �નમાલની હાિનનો સંભવ રહ�. તો અ�ુક
�કહા�ુ ં કથન છે ક� એ વકફ માલને વેચી શકાય છે , અને
તેની ઉપજ એવા કામ માટ� વાપર� શક� છે ક� � વકફ
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કરનારના આશય અને ઉદ્દેશ મળ�ું હોય, પણ આ
�ક
ુ મમાં ઈશ્કા છે . અલબ�, અગર વકફ કરનાર�
પહ�લથ
ે ી શરત કર� હોય ક� જયાર� વકફ િમલકતને
વેચવામાં મસ્લેહ જણાય ત્યાર વેચી નાંખવામાં આવે.
તો ઉપરોકત સંજોગમાં તેને વેચવામાં કોઈ વાંઘો નથી.

મસઅલો ર૧૦૪ : � િમલકત કોઈને ભાડ�
આપેલી હોય, તેને ખર�દવા ક� વેચવામાં કોઈ વાંઘો નથી.
પરં � ુ �ટલી �ુદ્ માટ� એ ભાડ� લીઘી હોય, તેટલી �ુ�ૃત
�ુઘી એ િમલકતનો ઉપયોગ ભા�ૂતના હકમાં રહ�શે અને
જો ખર�દનારને �ણ ન હોય ક� એ િમલકત ભાડ� આપેલી
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છે , અથવા એમ ઘાર�ને ખર�દ� હોય ક� ભાડાની �ુદ્
ઓછ� છે , અને પછ�થી �ણ થાય ક� તેમ નથી, તો એને
હક છે ક� સોદાને રદ્દબા કર� .
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ખર�દ વેચાણના સમયે પઢવાનો સીગો
મસઅલો ર૧૦પ : ખર�દ વેચાણ માટ� જ�ર�
નથી ક� અરબી ભાષામાં સીગો પડવામાં આવે. દાખલા
તર�ક� વેચનાર પોતાની ભાષામાં કહ� ક� ફલાણી વસ્�
�ક�મતે વેચી છે , અને ખર�દનાર કહ� ક� મ� સોદો ક� ૂલ
રાખ્ય છે , તો એ મામલો સહ�હ ગણાશે, પરં � ુ જ�ર� છે ક�
વેચનાર અને ખર�દનાર કસ્દ ઈન્શાઅ(ખર�દ-વેચાણનો
ઈરાદો) ઘરાવે, એટલે ખર�દ અને વેચનાર સંબઘ
ં ી ખરો
ઈરાદો ઘરાવતા હોય.

મસઅલો ર૧૦૬ : અગર સોદો પતાવતી વેળા
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બંનમ
ે ાંથી કોઈ સીગો ન પડ�, પણ વેચનાર પોતાના માલ
સામે �કમંત સ્વીકાર ખર�દનારને માલ �ુપરત કર� તેની
મા�લક�માં આપી દ�એ, તો મામલો સહ�હ ગણાશે, અને
દર� ક મેળવેલી વસ્�ુન મા�લક ગણાશે.
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ફળોના ખર�દ - વેચાણના એહકામ
મસઅલો ર૧૦૭ : � ફળદાયી � ૃક્ષમાં �લ
ખર� �ય, અને બીજ બંઘાઈ �ય, �થી

ક�ટલા ફળો

સલામત છે તેની ખબર પડ� �ય, અને એ �ુક્ષમાં
ક�ટલા ફળો મેળવી શકશે તેનો �દાજો થઈ �ય,તો એવા
�ુક્ષ ફળ �ટ�ા
ંૂ
પહ�લાં વેચ�ું સહ�હ ગણાશે. બલ્ક ક�ટલા
ફળો �ુકસાનીથી સલામત છે તેની �ણ ન હોય, પણ
અગર બે વષર યા એથી વ�ુની પેદાશ હોય, અથવા
�ટલા ફળ લાગી ગયા હોય તેની ન�ધપાત માલી �ક�મત
હોય, તો તે� ુ ં વેચાણ પણ સહ�હ ગણાશે. એવી જ ર�તે
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અગર જમીનમાંથી ઉગતી વસ્� યા બી� કોઈ વસ્�
ઉમેરો તર�ક� એની સાથે વેચે તો એ સોદો સહ�હ છે , પણ
એહતીયાતે લા�ઝમ છે ક� એવા સંજોગમાં ઉમેરો એટલા
પ્રમાણમ હોવો જોઈએ ક� જો �ુક્ષમ ફળ ન લાગે તો
ખર�દનારની � ૂક� બચાવી શક�.

મસઅલો ર૧૦૮ : � ફળદાયી �ુક્ષમ ફળ
લાગી ગયા હોય પણ �લ ખર� ન ગયા �ય, અને બીજ
ન બંઘા�ું હોય, તો એ ફળો�ુ ં વેચાણ પણ �એઝ નથી;
િસવાય ક� તેની સાથે અન્ વસ્� ઉપરાંત તર�ક� વેચાયેલી
હોય. અને તે માટ�

એ જ શરત છે ક� અગાવના
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મસઅલામાં જણાવી � ૂ�ા છ�એ. એવી જ ર�તે જો ફળોની
પેદાશ એક વષર્થ વ�ુ �ુદ્દત હોય. તો એ ફળો વેચી
શકાય છે .

મસઅલો ર૧૦૯ : � ખ�ૂર પીળા યા લાલ થઈ
ગયા હોય, તેને � ૃક્ઉપર લાગેલી હાલતમાં વેચ�ું સહ�હ
છે , પણ તેના બદલામાં એ જ � ૃક્ષ યા બી� � ૃક્ષ
ખ�ૂર ન લેવામાં આવે.પણ જો કોઈ�ુ ં � ૃક્ બી� કોઈના
ઘરમાં હોય, અને તેમાં લાગેલી ખ�ુરનો �દાજો લગાવી
શકાય તેમ હોય,તો અગર એ � ૃક્ષ ઘણી ઘરના
મા�લકને એ વેચી આપી બદલામાં ખ�ૂર લ્ય તો વાંઘો
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નથી.

મસઅલો ર૧૧૦ : કાકડ� ર�ગણા અને એવી
�તની શાકભા� વી. ક�

�નો પાક વષર્મા અનેક્વા

ઉતરતો હોય, તે અગર ઉગી નીકળ્ય હોય, અને તેના
માટ� એમ ન�� કરવામાં આવ્�ુ હોય ક� ખર�દનાર વષર
દરમ્યા ક�ટલીવાર પાક ઉતરશે, તો તેના વેચાણમાં
વાંઘો નથી, પણ જો એ ઉગી નીકળ�ને �હ�ર ન થયા
હોય, તો તેના વેચાણમાં ઈશ્કા છે .

મસઅલો ર૧૧૧ : અગર ઘ�ના કણસલામાં
દાણા ઊગી � ૂ�ા હોય, તો એને એ જ પાકના ઘ� સામે
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યા બી� કણસલાના બદલામાં વેચવામાં આવે, તો એ
મામલો સહ�હ નહ� ગણાય.

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1849

રોકડા અને ઉઘાર િવષે
મસઅલો ર૧૧ર : જયાર� કોઈ જણસ રોકડાથી
વેચાય, ત્યાર સોદો ન�� થઈ જતાં વેચનાર અને
ખર�દનાર નાણા અને જણસની સામેસામે માંગણી કર�
પોતાના કબ�માં લઈ શકશે. લેવા માટ� સ્થાવ ક� જગમ
ં
િમલકત ઉપરથી વેચનારનો હક નીકળ� જ�ું જ�ર� છે ,
એટલે જગમ
ં
િમલકત �મ ક� ગાલીચો, કપડા, અને
સ્થાવ િમલકત �મક� મકાન, જમીન વી. ઉપરથી
પોતાનો કબ્જ વેચનાર હટાવી લીએ, અને ખર�દનારને
હવાલે એવી ર�તે આપી દ�એ ક� �થી એ એના ઉપયોગનો

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1850

સં� ૂણર હક ઘરાવી શક�. અલબ�

એ તસ�ર ્ અને હક

ઘરાવવાનો મતલબ સંજોગો અ�ુસાર �ુદો �ુદો અથર
ઘરાવશે.

મસઅલો ર૧૧૩ : � સોદો ઉઘારનો હોય, તેમાં
�ુદ્ સ્પષ્ટપ ન�� કર�ું જ�ર� છે . તો અગર કોઈ
શખ્ કોઈ જણસ વેચીને એમ સમ�ૂતી કર� ક� પાકની
લણણી સમયે ના�ું વ� ૂલ કરશે. તો �ુદ્ � ૂર� ર�તે
િન�ુકત ન હોવોને કારણે એ સોદો બાિતલ ગણાશે.

મસઅલો ર૧૧૪ : અગર કોઈ શખ્ પોતાનો
માલ ક� જણસ ઉઘાર વેચે, તો � �ુદ્દત સમ�ુતી થઈ

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1851

હોય, એથી પહ�લા ખર�દનાર પાસેથી તેની �ક�મત ક�
અવેજ માંગી શકતો નથી . પણ અગર ખર�દનાર મર�
�ય, અને તેની પાસે પોતાનો માલ હોય, તો વેચનાર
�ુદ્ પહ�લાં ખર�દનારના વારસો પાસેથી પોતા�ુ ં લે� ું
વ� ૂલ કર� શક� છે .

મસઅલો ર૧૧પ : અગર કોઈ શખ્ પોતાનો
માલ યા જણસ ઉઘાર વેચે, તો ન�� થયેલી �ુદ્ � ૂર�
થયા બાદ ખર�દનાર પાસેથી �ક�મત ક� અવેજ માગી
શકશે. પણ જો ખર�દનાર એ અદાયગી કરવા અશકત
હોય, તો તેને મોહલત આપવી જોઈએ, અથવા સોદો રદ
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કર� લ્ય, અને જો વેચલ
ે ો માલ મો�ૂદ હોય, તો તેને પાછો
લઈ લીએ.

મસઅલો ર૧૧૬ : અગર ખર�દનારની જણસની
�કમ
� તની �ણ ન હોય, અને તેને કોઈ શખ્ �ક�મત
જણાવ્ય વગર અ�ુક માલ ઉઘાર વેચી આપે, તો એ
મામલો બાિતલ છે . પણ અગર ખર�દનારને ખબર હોય ક�
રોકડથી ખર�દ કરવામાં આવે તો જણસની ક�ટલી �ક�મત
છે . અને એને કોઈ વેચનાર એ જણસ ઉઘારમાં મ�ઘી
�ક�મત વેચે તો વાંઘો નથી. �મક� , અગર વેચનાર કહ� ક�
આ વસ્� �ુ ં તને ઉઘાર � �ક�મતે આ�ું �ં તે �ક�મત રોકડ
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ુ ાન વઘાર� છે , તો તેમા કાંઈ
ખર�દ કરતા �પયો ક� �મ
વાંઘો નથી.

મસઅલો ર૧૧૭ : અગર કોઈ શખ્ પોતાનો
માલ ક� જણસ ઉઘાર વેચે, અને તેની �ક�મતની વ� ૂલાત
માટ� �ુદ્ ન�� કર� , પણ દાખલા તર�ક� અડઘી �ુદ્
વીતી ગયા બાદ �ક�મત ઘટાડ�ને પોતા�ુ ં લે� ું ઓ�ં કર� ,
અને બાક�ના નાણાં રોકડા વ� ૂલ કર� લીએ તો તેમાં કોઈ
વાંઘો નથી.
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પેશગીની શરતો અને સોદો
મસઅલો ર૧૧૮ : પેશગીને સોદાને “સલફ’’
કહ�વાય છે , �નો અથર એ ક� કોઈ શખ્ રોકડાના નાણાં
સામે �ુદ્દત વાયદા ઉપર પોતાનો � ૂરો માલ વેચ.ે તો
અગર ખર�દનાર એમ કહ� ક� �ુ ં આ નાણાં એ સમ�ૂતી
ઉપર � ૂકા�ું �ં ક� મને (દાખલા�પે) છ મ�હના બાદ માલ
મળશે, અને વેચનાર એ ક� ૂલ રાખે તો મામલો સહ�હ છે .
એવી જ ર�તે જો વેચનાર નાણા લઈને કહ� ક� મ� ફલાણી
વસ્�ુ વેચી છે , ક� � છ માસ બાદ �ુપરત કર�શ, તો પણ
મામલો સહ�હ ગણાશે.
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મસઅલો ર૧૧૯ : અગર સોના અથવા ચાંદ�ના
િસ�ાના બદલામાં સલફ વેચવામાં આવે તો મામલો
બાિતલ છે , પણ � વસ્� યા િસ�ાઓ સોના ચાંદ�થી
ઘડ�લી ન હોય, તેને પેશગીની વેચી તેના બદલામાં બી�
વસ્� યા સોના ચાંદ�ના િસ�ા લેવામાં આવે, તો હવે
પછ�ના મસઅલામાં જણાવેલી સાતમી શરતની �એ એ
મામલો સહ�હ ગણાશે અને એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� �
જણસ વેચવામાં આવે, તેને બદલે નાણા લેવામાં આવે,
અને બી� જણસ ન લેવામાં આવે.

મસઅલો ર૧ર૦ : પેશગીના સોદા માટ� સાત
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શરતો છે :
(૧) � માલ વેચવામાં આવે તેના એવા સવર
�ુણદોષ સ્પષ થવા જોઈએ. � �ુણદોષને કારણે
�કમ
� તમાં સામાન્ ર�તે ફ�ર પડ� �ય છે . પણ
તેમાં વ�ુ ઝીણવટની જ�રત નથી; માત એટ�ું
જો કહ� શકાય ક� તે માલની િવગત �હ�ર થઈ
છે , તો કાફ� ગણાશે.
(ર) વેચનાર અને ખર�દનાર એકબી�થી �ટા
પડ� એથી પહ�લાં ખર�દનાર� � ૂર� �ક�મત અદા કર�
દ� વી જોઈએ. અથવા જો વેચનાર ઉપર તે� ુ ં
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તત્કા લે� ું હોય, તો એ લેણાને માલની �ક�મત
પેટ� �હસાબ કર�ને વાળ� શકશે. પણ જો �ક�મતનો
અ�ુક ભાગ ભરપાઈ કર� , તો

અગરચે એટલા

પ્રમાણમ સોદો સહ�હ છે . પણ વેચનારને હક
રહ�શે ક� સોદો રદ કર� નાખે.
(૩) �ુદ્ � ૂર� ર�તે ન�� થઈ જવી જોઈએઅગર
વેચનાર ફકત એટ�ું કહ� ક� પાકની લણણી સમયે
માલ �ુપરત કર�શ, તો �ુદ્ સ્પષ ર�તે
િન�ુકત ન થવાને કારણે સોદો બાિતલ ગણાશે.
(૪) માલ �ુપરત કરવા માટ� એવો સંજોગ ન��
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કર�ું જોઈએ ક� � સમયે વેચનાર માલ �ુપરત
કર� શક�, ચાહ� એ સમયમાં એ માલની અછત
હોય યા ન હોય.
(પ) અહવતની �એ માલ કબ� દ� વા માટ� સ્થ
ન��

થ�ું

જોઈએ,પણ

જો

વેચનાર

અને

ખર�દનારની વાતો ઉપરથી સ્થ સમ� શકાય
એમ હોય, તો એ સ્થળ�ુ નામ લે� ું જ�ર� નથી.
(૬) માલ�ુ ં વજન યા માપ ન�� હો�ું જોઈએ.
અને � માલનો સોદો સામાન્ ર�તે ફકત જોઈને
થાય છે , તે અગર સલફમાં વેચાય તો તેમાં

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1859

વાંઘો નથી. પણ અખરોટ ક� �ુરઘીના �ડાના
અ�ુક પ્રકાર �મ પ્રત્ તફાવત એટલો ઓછો
હોવો જોઈએ ક� લોકો તેને મહત્વત આપતા ન
હોય.
(૭) � માલ ક� જણસ સલફ ર�તે વેચાય, તો જો
વજન અથવા માપથી વેચા�ું હોય તો તેના
બદલામાં એ જ માલ ક� જણસ ન હો�ું જોઈએ.
બલ્ક એહતીયાતે લા�ઝમની �એ બી� એવી
વસ્� પણ ન હો�ું જોઈએ ક� � વજન યા માપથી
વેચાતી હોય. અને જો માલ એવા પ્રકાર હોય
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ક� � ગણીને વેચાતો હોય, તો અહવતની �એ
�એઝ નથી ક� તેના બદલામાં એ જ માલ
સલફમાં વઘં સંખ્ય કરાર દઈને લ્ય.
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સલફ સોદાના એહકામ
મસઅલો ર૧ર૧ : અગર કોલ ખર�દનાર
સલફનો સોદો કર� , તો �ુદ્ પાક� એથી પહ�લાં ખર�દ� લ
માલ વેચનાર િસવાય કોઈને વેચી નહ� શક� , અલબત,
�ુદત પા�ા બાદ, અગરચે માલનો કબજો ન લીઘો હોય,
એ ખર�દનાર માલ વેચી શકશે. પરં � ુ ફળો િસવાયના,
બાક��ુ ં અનાજ- �મક� ઘ�, જવ અને એ જણસ ક� �
વજન યા માપથી વેચાય છે , તે કબ્ હસ્તગ કયાર્
પહ�લાં વેચ�ું �એઝ નથી; િસવાય ક� ઈન્સા એ માલને
પડતર ભાવે યા એથી ઓછ� �ક�મતે વેચ.ે
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મસઅલો ર૧રર : સલફના સોદામાં વેચનાર
અગર િન�ુકત માલ સમય ઉપર હવાલે કર� , તો
ખર�દનારને એ સ્વીકાર લે� ું જોઈએ, અગરચે એ માલ
િન�ુકત કરતા બેહતર હોય. જો એ માલનો પ્રક ન
બદલ્ય હોય, તો સ્વીકાર લે� ું જોઈએ.

મસઅલો ર૧ર૩ : અગર વેચનાર એવો માલ
હવાલે આપે ક� � ન�� થયેલા માલ કરતા હલકા
પ્રકાર હોય, તો ખર�દનાર નામં�ૂર કર� શકશે.

મસઅલો ર૧ર૪ : અગર વેચનાર ન�� થયેલ
માલને બદલે બીજો માલ આપે, અને ખર�દનાર એ માટ�
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ર�મંદ હોય, તો તેમાં વાંઘો નથી.

મસઅલો ર૧રપ : અગર વેચનાર �ુદ્ પાક્ત
માલ અભાવેને કારણે �ુપરત ન કર� શક� તો ખર�દનાર
ચાહ� તો માલ પ્રા થાય ત્યા �ુઘી મોહલત આપી શક�
છે , અને ચાહ� તો એ સોદાને રદ કર� આપેલી �ક�મત પાછ�
લઈ શક� છે . પણ અહવતની �એ વેચનારને એ જ માલ
વ�ુ �ક�મતે વેચી નહ� શક�.

મસઅલો ર૧ર૬ : અગર કોઈ શખ્ માલને
સલફ ર�તે વેચી �ુદ્ કરાર કર� , અને સાથે એમ ન��
કર� ક� તેની �ક�મત પણ �ુદ્ બાદ વ� ૂલ કરશે તો એ
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મામલો બાિતલ ગણાશે.
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સોના- ચાંદ�ની સાથે સોના- ચાંદ�ની લેવડ દ� વડ
મસઅલો ર૧ર૭ : અગર સોના સામે સો�ુ ં અને
ચાંદ� સામે ચાંદ� વેચવામાં આવે, ચાહ� એ િસ�ા�પે હોય
યા ન હોય, અગર એક�ુ ં વજન બી� કરતા વધાર� હોય
તો એ મામલો બાિતલ અને હરામ ગણાશે.

મસઅલો ર૧ર૮ : અગર સોનાને ચાંદ� સામે
અથવા ચાંદ�ને સોના સામે રોકડ સોદા તર�ક� વેચવામાં
આવે, તો એ મામલો સહ�હ ગણાશે, અને બંનન
ે ા વજન
એકસરખા હોવા જ�ર� નથી. પણ જો એ સોદો ઉઘાર
ઉપર �ુદ્ કરાર દઈને વહ�ચાય, તો બાિતલ છે .
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મસઅલો ર૧ર૯ : જયાર� સો�ુ ં યા ચાંદ��ુ ં સોના
અથવા ચાંદ� સામે વેચાણ થાય, ત્યાર જ�ર� છે ક�
વેચનાર અને ખર�દનાર એકબી�થી �ટાં પડ� એથી
પહ�લાં માલ અને તેની �કમંતની અરસપરસ લેવડદ� વડ
કર� આપે. અને તેમાંથી અ�ુક ભાગ પણ જો તત્કા
�ુપરત ન કરવામાં આવે તો મામલો બાિતલ ગણાશે.

મસઅલો

ર૧૩૦

:

અગર

વેચનાર

યા

ખર�દનાર પોતાનો માલ ક� અવેજ સં� ૂણર હવાલે કર�
આપે, પણ સામે પક્ષવા અ�ુક જ ભાગ �ુપરત કર� ,
અને એકબી�થી �ટા પડ� �ય, તો �ટલો ભાગ �ુપરત
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થયો છે , તેટલા જ પ્રમાણમ સોદો સહ�હ ગણાશે. પરં � ુ �
પક્ષ સં� ૂણર માલ ન મળ્ય હોય તેને હક રહ�શે ક� સોદો
રદ કર� નાખે.

મસઅલો ર૧૩૧ : અગર � ૂળ સાથે ભેળસેળ
થયેલી ખાણની ચાંદ� ખાલીસ ચાંદ� સામે વેચવામાં આવે,
અથવા � ૂળ સાથે મળે લ ખાણ�ુ ં સો�ુ ં ખાલીસ સોના સામે
વેચવામાં આવે, તો એ સોદો બાિતલ છે ; િસવાય ક� એ
બાબતની ખાત્ હોય ક� ( દાખલા તર�ક�) બંનમ
ે ાં ચાંદ��ુ ં
પ્રમ સર�ું છે . પણ અગાઉ જણાવી ગયા છ�એ તે
�ુજબ જો � ૂળ સાથે ભળે લ ચાંદ�ને સોના સામે યા સોના
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સાથે ભળે લ � ૂળને ચાંદ� સામે વેચે તો તેમાં કોઈ વાંઘો
નથી.
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તે જગ્યઓ જયાં લેવડ-દ� વડ રદ કર� શકાય છે
મસઅલો ર૧૩ર : સોદો ક� મામલાને રદબાતલ
કરાર

દ� વાના

હકને

ખીયાર

કહ�વયા

છે ,

અ�ગયાર

સંજોગોમાં વેચનાર અને ખર�દ કરનાર સોદાને રદ કર�
શક� છે .
(૧) જયાર� વેચનાર અને ખર�દનાર એકબી�થી
�ટાં ન પડયા હોય, અગરચે સોદો જયાં પત્ય
હોય તે જગ્યાએથ હટ� ગયા હોય, ત્યાર સોદાને
રદ કરવાનો હક બાક� રહ� છે . આને ખીયાર�
મજલીસ કહ�વાય છે .
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(ર) અગર સોદામાં વેચનાર યા ખર�દનાર,
અથવા કોઈ પણ મામલામાં પ્રત્ પક સાથે
દગો થાય તો સોદો રદ કર� શકાશે, આને ખાયીર�
ગબન કહ�વાય છે . આ હક સા�બત થવા માટ�
શરત એ છે ક� પહ�લથ
ે ી બંને પક્ષ �દલમાં એ
બાબત િનિ�ત હોય ક� � માલ વ� ૂલ કર� તે અને
� માલ �ુપરત કર� તે વચ્ચ �કમંતમાં ન�ઘપાત
ઘટાડો ન હોવો જોઈએ, અને જો એવો ફ�ર હશે
તો પ્રત્યે સોદો રદ કરવાનો અિઘકાર રહ�શ.ે
પરં � ુ એવા સંજોગો પણ હોય શક� ક� �માં એવો
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કરાર હોય ક� જો હાંિસલ કર� લા માલની �કમંત
આપેલામાંથી ઓછ� હશે, તો � ફ�ર હશે તે સામે
પક્ષ વ� ૂલ કરવામાં આવશે, તો તે �ુજબ
વતર્� જોઈએ, પણ જો એ શ� ન હોય તો પછ�
સોદો રદ બાિતલ કર� શકશે. આવા ખાસ
સંજોગોમાં એ ખાસ ર�ત અપનાવવી જોઈએ.
(૩) અગર સોદો કરતી વેળા પહ�લથ
ે ી એવી શરત
� ૂકવામાં આવી હોય ક� અ�ુક �ુદ્ �ુઘી બંને
પક્ષ યા કોઈ પણ પક્ષ સોદો બાિતલ કરાર
દ� વાનો હક રહ�શ.ે તો એ �ુજબ વત� શકશે. આને
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ખીયાર� શર્ કહ�વાય છે .
(૪) � સંજોગમાં બંને પક્ષમાં કોઈ પણ એક
પોતાના માલને હક�કતથી િવશેષ આકષર્ અને
બેહતર બતાવે, �ને કારણે સામે પક એ તરફ
આકષાર્, તે માટ�

તેની રગબત વઘે, તો

હક�કતની �ણ થતા સોદો રદ કર� શકશે. આને
ખીયાર� તદલીસ કહ�વાય છે .
(પ) અગર બંને પક્ષમાં એક પક સામેવાળા
સાથે એવી શરત કર� ક� ફલા�ું કાયર ��મ
આપશે, અને એ શરત �ુજબ અમલ ન થાય;
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અથવા એવી શરત કર� હોય ક� ન�� કર� લો માલ
ખાસ પ્રકાર �ુપરત કરશે, અને એ માલના
જણાવેલ �ુણ ન હોય તો એવા સંજોગમાં શરત
� ૂકનાર સોદાને બાિતલ કરાર દઈ શકશે, આને
ખીયાર� તખેલ્�ુફ શતર કહ�વાય છે .
(૬) અગર વસ્�ુમા યા તેના અવેજમાં કોઈ ઐબ
હોય- તો સોદો રદ કર� શકશે. આને ખીયાર� ઐબ
કહ�વાય છે .
(૭) અગર એવી ખબર પડ� ક� � વસ્� ક� માલનો
સોદો કય�

છે , તેમાં અ�ુક માલ કોઈ બી�
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શખ્સન મા�લક�નો છે , તો જો એ માલનો ઘણી
સોદા માટ� ર�મંદ ન હોય, તો ખર�દનાર એ
સોદોને રદ કર� શક� છે . અથવા એટલા માલ માટ�
એણે � અદાયગી કર� હોય, તે સામે પક્ષ પાસે
પાછ� લઈ શક� છે . આને ખીયાર� શીરક્ કહ�વાય
છે .
(૮)

અગર

માલનો

ઘણી

પોતાના િન�ુકત

માલની િવગતો આપે, પણ એ માલને ખર�દનાર�
જોયો ન હોય, પણ પછ�થી �ણ થાય ક� �
િવગતો

વેચનાર�

આપી

હતી

તે

ખાસીયતો
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માલમાં નથી, તો સોદાને રદ કર� શક� છે . એવી
જ ર�તે જો ખર�દનાર� અગાઉ માલ જોઈ લીઘો
હોય, અને એની ઘારણા હોય ક� હ� એ જ
ખાસીયાતો માલમાં બાક� હશે, અને પછ�થી
જણાય ક� માલમાં એ ખાસીયતો બાક� રહ�વા
પામી નથી, તો એ સોદો રદબાતલ કર� શક� છે .
આને ખીયાર� �યઅત કહ�વાય છે .
(૯) અગર ખર�દનાર ત્ �દવસ �ુઘી માલની
�ક�મત ન � ૂક્વ, અને વેચનાર� પણ માલ �ુપરત
ન કય� હોય, તો વેચનાર સોદો રદ કર� શક�
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છે ,પણ આ એ સંજોગમાં થઈ શકશે ક� વેચનાર�
ખર�દનારને નાણાની ભરપાઈ માટ� �ુદ્ ન��
કયાર્ વગર મોહલત આપી હોય,પણ જો વેચનાર�
� ૂળત્વ કોઈ મોહલત આપી જ ન હોય, તો એને
હક રહ�શે ક� �કમ
� તની ભરપાઈમાં જરાક પણ ઢ�લ
થાય તો મામલાને રદ કર� નાંખે અને જો
વેચનાર� ત્ �દવસથી વ�ુની મોહલત આપી
હોય, તો �ુદ્ પા�ા પહ�લા સોદાને રદ નહ�
કર� શક�. આ ઉપરથી સમ� શકાશે ક� અગર
એવી નાશંવત વસ્� વેચવામાં આવી હોય � એક
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�દવસથી વ�ુ ટક� ન શક� , અને સડ� ક� ચીમળાઈ
�ય, �મક� ફળ વી. તો જો ખર�દનાર રાત �ુઘી
તેની �ક�મત ન � ૂક્વ, અને શરત�પે કોઈ
મોહલત પણ માગી ન હોય, તો વેચનાર સોદો
રદ કર� શકશે. આને ખીયાર� તાખીર કહ�વાય છે .
(૧૦) � શખ્સ �નવર ખર�દ�ું હોય, તેને ત્
�દવસ �ુઘી સોદો રદ કરવાનો હક છે .અને જો
કોઈ શખ્ પોતાની વસ્� વેચી તેના બદલામાં
�નવર લ્ય, તો વેચનારને ત્ �દવસ �ુઘી હક
રહ�શે ક� ચાહ� તો સોદો રદ કર� . આને ખીયાર�
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હયવાન કહ�વાય છે .
(૧૧) અગર વેચનાર વેચલ
ે ો માલ �ુપરત ન
કર� શક�, �મક� એણે � ઘોડો વહ�ચ્ય હોય એ
નાસી �ટ� , તો એવા સંજોગમાં એ સોદાને રદ
કર� શક� છે , અને આને ખીયાર�

તઅઝ�ર�

તસ્લી કહ�વાય છે . આ િવષે વ�ુ િવગતો હવે
પછ� જણાવવામાં આવશે.

મસઅલો ર૧૩૩ : અગર ખર�દનારને કોઈ
વસ્�ુન �કમ
� તની �ણ ન હોય, અથવા ગફલતથી એ
વસ્� સામાન્ �ક�મત કરતા મ�ઘી �ક�મતે ખર�દ� , તો જો
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�કમ
� તમાં ન�ઘપાત ફ�ર હોય, તો એ સોદોને રદ કર� શક�
છે ,પણ તેમા શરત એ છે ક� સોદાને રદ કરતી વેળા હ�
ભાવમાં જણાવેલ ફ�ર બાક� હોય; નહ�તર એ હક હો�ું
સા�બત નથી.
એવી જ ર�તે અગર વેચનારને �ક�મતની �ણ ન
હોય, અથવા ગફલતથી સોદો કરતી વેળા એ વસ્�ુન તેની
સામાન્ �ક�મત કરતા ઓછા ભાવે વેચે, તો જો ભાવફ�ર
ન�ઘપાત હોય, તો ઉપરોકત શરતે સોદાને રદ કર� શકશે.

મસઅલો ર૧૩૪ : � સોદો શરતની સાથે પત્ય
હોય, �મક� લાખ �પીયા�ુ મકાન પચાસ હઝાર �િપયામાં
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એ શરતે વેચવામાં આવ્�ુ હોય ક� અગર વેચનાર �ુદ્
પાકના નાણા ભરપાઈ ન કર� તો સોદો રદ કરવાનો હક
ઘરાવશે તો એ સોદો સહ�હ છે , પણ તેમાં એ શરત છે ક�
સોદો કરતી વેળા વેચનાર અને ખર�દનાર વેચવા અને
ખર�દવાનો ખરો ઈરાદો ઘરાવતા હોય.

મસઅલો ર૧૩પ : � સોદો શરતની સાથે થયો
હોય, તેમાં વેચનારને એવો ઈ�ત્મના હોય ક� �ુદ્
પાક્ત જો એ નાણાની ભરપાઈ નહ� કર� તો પણ
ખર�દનાર િમલકત તેને �ુપરત કર� આપશે, તો અગરચે
સોદો સહ�હ છે , પણ �ુદ્ ઉપર � ૂકવણી જો ન કર� તો
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ખર�દનાર પાસેથી િમલકત માંગવાનો હક નહ� ધરાવે,
અને જો ખર�દનાર મર� �ય તો એના વાર�સો પાસેથી
પણ િમલકત માંગી નહ� શક� .

મસઅલો ર૧૩૬ : અગર �ચા

પ્રકાર

ચાઈમાં હલકા પ્રકાર ચાઈની ભેળસેળ અને િમલાવટ
કર� તેને �ચા પ્રકાર ચાઈ તર�ક� વેચવામાં આવે. તો
ખર�દનાર સોદાને રદ કર� શકશે.

મસઅલો ર૧૩૭ : અગર

ખર�દનારને �ણ

થાય ક� એણે � િન�ુકત માલ લીધો, તેમાં ખોડ ક� એબ
છે , �મક� �નવર ખર�દ�ું હોય અને જણાય ક� �નવર
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એક �ખે કા�ું છે , તો અગર એ ખોડ પહ�લથ
ે ી હોય, અને
ખર�દનારને એની ખબર ન હોય તો સોદાને રદ કર� શક�
છે , અને એ માલ વેચનારને પાછો આપી દ� શ.ે પણ જો
માલ વેચનારને પાછો આપવો �ુમ્ક� ન હોય, �મક� ,
તેમાં કોઈ ફ�રફાર થઈ ગયો હોય, અથવા તેનો એવી ર�તે
વપરાશ થયો હોય ક� પાછો દઈ શકાય તેમ ન હોય તો
એવા સંજોગમાં ખોડ િવના એ ખોડ સાથે એ માલની
�ક�મત ન�� કર� �ટલા નાણાનો ફ�ર પડતો હોય, તેટલા
નાણા વેચનાર પાસેથી પરત લઈ શકશે.
�મક� , અગર એણે એ માલ ચાર �િપયામાં લીધો
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હોય, ને તેમાં ખોડ જણાઈ, તો જો ખોડ િવના એ માલની
�ક�મત આઠ �િપયા હોય, અને ખોડ સાથે તેની �ક�મત છ
�િપયા હોય, તો પચીસ ટકાનો ભાવ ફ�ર �હસાબ કર� પોતે
� રકમ આપી હતી, એટલે ક� ચાર �િપયા તેની સામે
૧�િપયો વેચનાર પાસેથી પરત લઈ લેશ.ે

મસઅલો ર૧૩૮ : અગર વેચનારને ખબર પડ�
ક� પોતાના માલના બદલામાં � િન�ુકત અવે� લીધી
હતી તેમાં એબ છે , તો જો એબ એ માલમાં પહ�લથ
ે ી હોય
અને એ િવષે �ણ ન હોય, તો મામલો રદ કર� એ અવે�
તેના મા�લકને પરત �ુપરત કરશે. પણ જો એમાં
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ફ�રફારને કારણે ક� ઉપયોગને પ�રણામે એ પરત ન આપી
શક� તો ખોડ િવના અને ખોડ સાથે એ માલની � �ક�મત
હોય, તેમાં તફાવતનો �હસાબ ઉપરોકત મસઅલા �ુજબ
કર� પોતાનો હક માંગી લેશ.ે

મસઅલો ર૧૩૯ : અગર સોદો પતી ગયા બાદ,
પણ માલની સ�પણી થાય એથી પહ�લાં, માલમાં કોઈ ખોડ
ઉપ�સ્થ થાય, તો ખર�દનાર સોદો રદ કર� શક� છે . એવી
જ ર�તે � માલ અવે� તર�ક� હોય, તેમાં સોદા બાદ, પણ
સ�પણી પહ�લાં ખોડ ઉપ�સ્થ થાય, તો વેચનારને સોદો
રદ કરવાનો અિધકાર છે . અને જો બંનન
ે ો ઈરાદો હોય
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એકબી�થી ભાવ ફ�ર વ�ુલ કર� લીએ, તો માત એ જ
સંજોગમાં �એઝ છે ક� એ માલ પરત દ� વાની શ�તા ન
હોય.

મસઅલો ર૧૪૦ : અગર સોદો થઈ ગયા બાદ
માલમાં એબ ક� ખોડની �ણ થાય, અને એ સોદાને રદ
કરવો હોય, તો જ�ર� છે ક� તરત જ િવલંબ િવના રદ
કરવામાં આવે. અને અગર સામાન્ �ુદ્દત વ�ુ ઢ�લ
કરવામાં આવે, તો સોદો રદ નહ� કર� શકાય. અલબ�,
સામાન્ �ુદ્ માટ� �ુદા �ુદા સંજોગ લક્ષમ રાખ�ું જ�ર�
છે .
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મસઅલો ર૧૪૧ : માલ ખર�દયા બાદ અગર
એબ દ� ખાય, તો વેચનાર મો�ૂદ ન હોય તો પણ
ખર�દનાર સોદો રદ કર� શક� છે અને એ જ �ક
ુ મ સવ�
ખીયારમાં છે .

મસઅલો ર૧૪ર : ચાર સંજોગો એવા છે ક� �માં
ખર�દનાર ખોડખાંપણ ક� એબને કારણે ન સોદો રદબાતલ
કર� શક� છે , અને ન ભાવફ�રનો દાવો કર� શક� છે :
(૧) અગર માલ ખર�દતી વેળા તેને એબ િવષે
ખબર હોય;
(ર) અગર એ ખોડખાંપણ મં�ૂર રાખે;
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(૩) અગર મામલો કરતી વેળા એણે એમ ક�ું
હોય ક� એ માલમાં કોઈ એબ હશે તો પાછો નહ�
દ�; અને ભાવ ફ�રનો દાવો નહ� ક�ં;
(૪) અગર વેચનાર સોદો કરતી વેળા કહ� ક� આ
માલને, તેમાં � કાંઈ એબ ક� ખોડ હોય, તેની
સાથે વેચી રહ્ �ં;
પણ અગર વેચતી વેળા કોઈ ખોડ ક� એબ ન��
કર� , અને એમ કહ� ક� આ માલને ફલાણા એબની
સાથે વેચી રહ્ �ં, અને પછ�થી ખબર પડ� ક� એ
િસવાય બી� એબો પણ એ માલમાં છે , તો
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ખર�દનાર એ માલને �પાવેલા એબને કારણે
પાછો આપી શક� છે . અને � સંજોગમાં એ માલ
પાછો ન દઈ શક�, તો �ક�મતમાં � તફાવત હોય
તે પાછ� માંગી શકશે.

મસઅલો ર૧૪૩ : જો ખર�દનાર �ણતો હોય ક�
માલમાં કોઈ ખોડ છે , અને માલ કબ્ લીધા બાદ તેમાં
કોઈ બીજો એબ ઉપ�સ્થ થાય તો તેવા સંજોગમાં સોદો
રદ નહ� કર� શક�, પણ ખોડ િવનાની અને ખોડવાળ�
વસ્�ુન � ભાવ ફ�ર હોય તે વ�ુલ કર� શકશે.
પણ જો ખોડવા�ં �નવર ખર�દ� , અને તેમાં ત્
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�દવસ � ૂરા થયા પહ�લાં કોઈ બી� ખોડ ઉપ�સ્થ થાય,
તો એ �નવર પોતાના કબ્�મા લઈ લીધા બાદ પણ
એને પરત કર� શક� છે . એવી જ ર�તે � સંજોગમાં માત
ખર�દનાર� એક �ુદ્ �ુધી સોદો રદ કર� શકવાની શરત
� ૂક� હોય, એ �ુદ્ દરમ્યા જો માલમાં બીજો કોઈ એબ
જણાય, તો કબ્જ લઈ લીધા બાદ પણ ખર�દનાર સોદો
રદ કર� શક� છે .

મસઅલો ર૧૪૪ : અગર ઈન્સા પાસે કોઈ
એવો માલ હોય ક� � એણે પોતે જોયો ન હોય, પણ બી�
કોઈના કહ�વાથી એ માલમાં અ�ુક �ુણદોષ છે એમ ધાર�
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લી�ું હોય, અને એજ માલને વહ�ચતી વેળા ખર�દનાર
સામે એ �ુણદોષ ર�ુ કર�ને વેચ.ે વેચ્ય બાદ જો એને
ખબર પડ� ક� એ ધારતો હતો એના કરતા એ માલ બેહતર
હતો તો સોદો રદબાતલ કર� શક� છે .
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�ુદા �ુદા મસઅલાઓ
મસઅલો ર૧૪પ : વેચનાર અગર ખર�દનારને
કોઈ માલની પડતર �ક�મત જણાવે, તો સાથે એવી તમામ
િવગતો પણ જણાવી દ� વી જોઈએ ક� �થી �ક�મત ઉપર
ઉતાર ચડાવની અસર થાય છે , અગરચે એ જ �ક�મતે
વેચી આપે. �મક� , એ જણાવ�ું જોઈએ ક� માલ રોકડ�
લીધો છે યા ઉધાર, અને જો અ�ુક િવગતો બયાન ન કર� ,
અને ખર�દનારને પછ�થી �ણ થાય તો એ સોદો રદ કર�
શકશે.

મસઅલો ર૧૪૬ : અગર ઈન્સા કોઈ બી�ને
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માલની �ક�મત ન�� કર�ને તે વેચવા આપે, અને કહ� ક�
�ટ�ું વધાર� વેચીશ તેટલા પ્રમાણમ તને મહ�નતા�ું
મળશે; તો એવા સંજોગમાં અગર મ�ઘી �ક�મતે વેચે તો
�ટલી વ�ુ કમાણી થાય તે માલના ધણીનો હક છે , અને
વેચનાર શખ્ માત પોતાની મહ�નતનો હક ધણી પાસેથી
લઈ શકશે.
પણ અગર એવી ર�તે કરાર કર� ક� આ માલને
તેની ન�� કર� લ �ક�મત કરતા �ટલી �ચી �ક�મતે વેચીશ,
એ વધારો તારો હક થશે, તો તેમાં કોઈ ઈશ્કા નથી.

મસઅલો ર૧૪૭ : અગર કસાઈ કોઈ નર
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�નવર�ુ ં ગોશ્ વેચી રહ્ હોય, અને કોઈને તેના
બદલામાં માદા�ુ ં ગોશ્ આપે, તો એ કસાઈ �ુનહ
ે ગાર છે .
અગર ગોશ્ વેચતી વેળા ન�� કર� ક� આ નર �નવર�ુ ં
ગોશ્ વેચી રહ્ �ં અને પછ� દગો કર� તો ખર�દનાર
સોદો રદ કર� શકશે. પણ જો ન�� ન કર� , તો અગર
ખર�દનાર ખર�દ� લ ગોશ્તથ ર�મંદ ન થયો હોય તો
કસાઈ ઉપર વા�જબ

છે ક� તેને નર �નવર�ુ ં ગોશ્

આપે.

મસઅલો ર૧૪૮ : અગર

ખર�દનાર કાપડ

વેચનારને કહ� ક� મને એવા પાકા રં ગ�ુ ં કાપડ જોઈએ ક�
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�નો રં ગ �ય નહ�; અને તે છતાં કાપડ વેચનાર એને
કાચા રં ગ�ુ ં કાપડ આપી દ�એ, તો ખર�દનાર એ સોદાને
રદ કર� શક� છે .

મસઅલો ર૧૪૯ : સોદો કરતી વેળા અગર કોઈ
સાચા કસમ ખાય તો એ મક�હ અમલ છે , અને જો �ૂઠા
કસમ ખાય તો એ હરામ અમલ છે .
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ભાગીદાર�ના એહકામ
મસઅલો ર૧પ૦ : અગર બે શખ્ આપસમાં
કરાર કર� ક� પોતાના સ�ુક્
ં
માલથી વેપાર કરશે અને
તેમાંથી � નફો હાંિસલ થશે તે પોતાના વચ્ચ તકસીમ
કરશે,અને અરબી યા કોઈ બી� ભાષામાં ભાગીદાર�નો
સીગો અદા કર� , અથવા એવો વતાર્ કર� ક� �થી �હ�ર
થાય ક� ભાગીદાર�માં ધંધો કરવાનો ઈરાદો ધરાવે છે , તો
એમની ભાગીદાર� સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ર૧પ૧ : અગર

અ�ુક

માણસો

પોતાની મ�ૂર� � હાંિસલ કર� તેમાં એકબી�ની સાથે
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ભાગીદાર� કર� , �મક� , અ�ુક હ�મો એવા કરાર કર� ક�
�ટલી મ�ૂર� પ્રા થશે તે આપસમાં તકસીમ કરશે, તો
એ ભાગીદાર� સહ�હ નથી. પણ અગર એ લોકો આપસમાં
એવી સમાધાની કર� ક� દર� ક પોતાની અડધી મ�ૂર�, અ�ુક
�ુદ્ �ુધી, બી�ની અડધી મ�ૂર�ના બદલામાં આપશે,
તો એ સમાધાની સહ�હ છે , અને એ ર�તે એકબી�ની
મ�ૂર�માં ભાગીદાર ગણાશે.

મસઅલો ર૧પર : અગર

બે જણ એ ર�તે

ભાગીદાર� કર� ક� દર� ક પોતાની જવાબદાર�થી માલ લીએ,
અને પોતે એની �કમ
� તનો કરજદાર રહ�, પણ તેમાંથી �
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નફો હાંિસલ થાય તેમાં એકમેકના ભાગીદાર હશે, તો એ
ભાગીદાર� સહ�હ નથી.
પરં � ુ જો દર� ક બી�ને પોતાનો વક�લ નીમે,
અને � ઉધાર માલ લીએ તેમાં બી�ને ભાગીદાર ગણે,
એટલે ક� પોતાના અને પોતાના ભાગીદાર વતી માલ
લીએ ક� �થી બંને કરજદાર �ુમાર થાય, તો માલમાં
બંનન
ે ી ભાગીદાર� રહ�શ.ે

મસઅલો ર૧પ૩ : � લોકો ભાગીદાર�માં દાખલ
થવા માંગતા હોય, તેઓ માટ� બાલીગ અને અકલમંદ
હો�ું જ�ર� છે , અને એ પણ જ�ર� છે ક� સ્વેચ્છ પોતાના
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ઈરાદાથી દાખલ થતાં હોય, ઉપરાંત તેમને પોતાના
માલના ઉપયોગનો � ૂરો હક હોવો જોઈએ. એટલે અગર
કોઈ � ૂખર ��લ ખચર માણસ ક� �ને પોતાના માલ ઉપર
સં� ૂણર અિધકાર હોતો નથી, ભાગીદાર બને, તો એ સહ�હ
નથી.

મસઅલો ર૧પ૪ : અગર ભાગીદાર�માં એવી
શરત � ૂકવામાં આવે ક� � ભાગીદાર કામ કર� છે , અથવા
બી� ભાગીદાર કરતા વ�ુ મહ�નત કર� છે , અથવા એના
કામની મહત્વત વધાર� છે , તેને નફાનો વ�ુ ભાગ મળશે,
તો એ શરત �ુજબ અમલ કર�ને ભાગીદારને તેનો હક
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આપવો જોઈએ. એવી જ ર�તે જો એવી શરત � ૂકવામાં
આવી હોય ક� � ભાગીદાર કામ કરતો નથી, અથવા વ�ુ
મહ�નત કરતો નથી, અથવા બી�ના કામ કરતા એના
કામની મહત્વત ઓછ� છે , તેને નફાનો વ�ુ ભાગ અપાશે,
તો એ શરત પણ સહ�હ ગણાશે, અને એ �ુજબ વતર્�ુ
જોઈએ.

મસઅલો ર૧પપ : અગર એવી સમ�ૂતી હોય ક�
� ૂરો નફો એક જણ લઈ જશે, અથવા � ૂર� �ુકસાનીનો
એક જ શખ્ જવાબદાર રહ�શ,ે તો એવી ભાગીદાર��ુ ં
સહ�હ હો�ું �ુશ્ક� છે .
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મસઅલો ર૧પ૬ : અગર એવી શરત ન હોય ક�
એક ભાગીદાર બી� કરતા વ�ુ નફો મેળવશે, તો જો
ભાગીદારોની � ૂડ� એકસરખી હોય, તો નફા �ુકસાનમાં
પણ એકસરખા ભાગીદાર રહ�શ.ે પણ જો દર� કની � ૂડ�
એકસરખી ન હોય, તો પછ� નફા �ુકસાનની વહ�ચણી
� ૂડ�ના પ્રમાણમ થશે. દાખલા તર�ક� અગર બે જણ વચ્ચ
ભાગીદાર� હોય, અને એકની � ૂડ� બમણી હોય, તો
નફા�ુકસાનમાં પણ તેનો બમણો ભાગ રહ�શે, ચાહ� બંને
એકસરખી મહ�નત કરતા હોય, યા એકબી� કરતા ઓ�ં
કામ કરતો હોય, યા તદ્ કામ ન કરતો હોય.
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મસઅલો ર૧પ૭ : અગર

ભાગીદારના કોલ

કરારમાં એવી શરત હોય ક� બંને ભાગીદારો સાથે મળ�ને
ખર�દ અને વેચાણ કરશે, અથવા એ દર� કને ખર�દ અને
વેચાણનો હક રહ�શ,ે અથવા બેમાંથી માત એક જ મામલો
પતાવશે, અથવા એ ક� સોદો પતાવવા કોઈ ત્રી�
પગારદાર તર�ક� રોકવામાં આવશે, તો એ શરત �ુજબ
વતર્�ુ જોઈએ.

મસઅલો ર૧પ૮ : અગર એ ન�� ન કરવામાં
આવ્�ુ હોય ક� ભાગીદારોમાંથી કોણ રોકાએલી � ૂડ�થી
ખર�દ વેચાણ કરશે, તો તેમાંનો કોઈ પણ બી�ની ર�
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વગર એ � ૂડ�થી સોદો નહ� કર� શક�.

મસઅલો ર૧પ૯ : ભાગીદાર�ની

� ૂડ�

�

ભાગીદારના ઈખ્તીયારમા �ુપરત થઈ હોય, તેના માટ�
જ�ર� છે ક� ભાગીદાર�ની શરતો, સમ�ૂતી ઉપર અમલ
કર� . દાખલા તર�ક� જો એ �ુજબ કોલ કરાર હોય ક� માલ
ઉધાર ખર�દ� યા રોકડ�થી, યા માલને િન�ુકત સ્થળેથ
ખર�દ� , તો એ પ્રમા અમલ કર� .
પણ

અગર કોઈ એવી �તના કોલ કરાર ન હોય,

તો પછ� સામાન્ અને પ્રચ� ર�તે ધંધો કર� , અને � ૂર�
કોિશશ કર� ક� ભાગીદાર�ને કોઈ �ુકસાન ન થાય, અને
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ભાગીદાર�ના માલને બીનજ�ર� અને અસામાન્ સંજોગમાં
�ુસાફર�માં સાથે ન લઈ �ય.

મસઅલો ર૧૬૦ : � ભાગીદાર ભાગીદાર�માં
રોકવામાં આવેલી � ૂડ��ુ ં વહ�વટ ચલાવતો હોય, તે
અગર તેની સાથે કરવામાં આવેલ કોલ કરારની િવ�દ
વત�ને ખર�દ ક� વેચાણ કર� . અથવા કોલ કરાર ન હોય,
પણ સામાન્ પદ્ઘિત િવ�દ જઈને કોઈ મામલો કર� , તો
અગરચે અક્વાન �એ એ મામલો સહ�હ છે , પણ જો તેમાં
કોઈ �ુકસાની થાય, અથવા ��
ં ૂ બરબાદ થાય, તો કોલ
કરારની િવ�દ અથવા અસામાન્ ર�તે વતર્ના ભાગીદાર
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જવાબદાર ગણાશે.

મસઅલો ર૧૬૧ : � ભાગીદાર ભાગીદાર�ની
� ૂડ��ુ ં વહ�વટ કરતો હોય, તે અગર સ�ાની હદ બહાર ન
ગયો હોય, અને એણે � ૂડ�ના રક્ષણમ કોતાહ� ન કર�
હોય, અને સંજોગવશાત � ૂડ�માં થોડ� યા � ૂર� �ુકસાની
થાય, તો એ ભાગીદાર જવાબદાર નથી.

મસઅલો ર૧૬ર : અગર ભાગીદારનો વહ�વટ
ચલાવનાર ભાગીદાર એમ કહ� ક� � ૂડ� બરબાદ થઈ ગઈ
છે ,

તો

અગર

બાક�ના

ભાગીદારોની

નજરમાં

એ

િવ�ાસપાત હોય, તો તેની વાત માન્ રાખશે. પણ જો
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એમ ન હોય, તો તેઓને હક રહ�શે ક� હાક�મે શરઅ પાસે
તેની િવ�ધ્ ફ�રયાદ ન�ધાવી શર�અતના �ક
ુ મ �ુજબ
ફ�સલો મેળવે.

મસઅલો ર૧૬૩ : અગર

તમામ ભાગીદારો

એકબી�ના હકમાં આપેલી ર�મંદ� પાછ� ખ�ચી લીએ, તો
કોઈ પણ ભાગીદાર ભાગીદાર�ના માલમાં ઉપયોગ,
મામલા વી. નો હક નહ� ધરાવે. ને જો એમાંનો એક
પોતાની

ર�મંદ�

પાછ�

ખ�ચી

લીએ,

તો

બાક�ના

ભાગીદારો વપરાશનો હક નહ� ધરાવે, પણ ર�મંદ� ખ�ચી
લેનાર અગર ચાહ� તો ભાગીદાર�ના માલમાં વપરાશ કર�
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શકશે.

મસઅલો ર૧૬૪ : જયાર�

એક

ભાગીદાર

બાક�ના ભાગીદારોને અરજ કર� ક� ભાગીદાર�માંથી �ુ�
ં
તકસીમ કર� નાખવામાં આવે, ત્યાર અગરચે ભાગીદાર�ની
�ુદ્ બાક� હોય તો પણ બી� ભાગીદારોએ એ અરજ
માન્ રાખવી પડશે; િસવાય એ ક� કોલ કરાર સમયે એવી
શરત થઈ હોય ક� એવી ર�તે તકસીમ નહ� થાય, અથવા
તકસીમ કર� દ� વાથી જબરદસ્ �ુકસાનીનો સંભવ હોય.

મસઅલો ર૧૬પ : અગર એક ભાગીદાર �ુજર�
�ય, યા દ�વાનો ક� બેહોશ થઈ �ય, તો બાક�ના
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ભાગીદારોને

ભાગીદાર�ના

માલમાં

લેવડદ� વડ

અને

વપરાશનો હક નહ� રહ�. એવી જ ર�તે જો એમાંનો એક
બીનજવાબદાર � ૂખર થઈ �ય, એટલે ક� પોતાના માલને
બીનજવાબદાર� અને � ૂખાર્ઈન પ�રણામે વેડફ� નાંખતો
હોય.

મસઅલો ર૧૬૬ : અગર ભાગીદાર કોઈ માલ
પોતાના વતી ઉધાર લીએ, તો તેમાં નફા �ુકસાનનો એ
પોતે મા�લક ગણાશે. પણ જો ભાગીદાર� વતી લીએ, અને
ભાગીદાર�ના કરારમાં ઉધાર માલ ખર�દવાની ર� હોય,
તો તેમાં ઉપ�લ નફો �ુકસાન ભાગીદાર�ના હકમાં જશે.
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મસઅલો ર૧૬૭ : અગર અ�ુક લોકો સાથે
રહ�ને ભાગીદાર�માં ધંધો કર� , અને પછ�થી ખબર પડ� ક�
એમની ભાગીદાર� બાિતલ હતી, તો અગર પહ�લથ
ે ી
એમની િનય્ય હોય ક� ભાગીદાર� સહ�હ ન હોય તો પણ
એકબી�ના માલમાં વહ�વટ કરવા માટ� ર�મંદ રહ�શ,ે
તો એ ધંધો ક� વહ�વટ સહ�હ ગણાશે, અને તેમાંથી
ઉપ�સ્થ નફાના ભાગીદાર ગણાશે. પણ જો પહ�લથ
ે ી
એવો કોઈ ઈરાદો ન હોય, તો ભાગીદાર� બાિતલ હોવાની
�ણ થયા બાદ એકબી�ને ર�મંદ� આપે તો મામલો
સહ�હ છે , નહ�તર બાિતલ ગણાશે.
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દર� ક

સંજોગમાં

�

ભાગીદારોએ

વહ�વટમાં

મહ�નત કર� હોય,તેઓએ જો મફત કામ કરવાનો ઈરાદો
ન રાખ્ય હોય, તો સામાન્ ધોરણે, બી� ભાગીદારોના
ભાગને ધ્યાનમા રાખી, મહ�નતા�ું લઈ શકશે. પણ અગર
મહ�નતા�ું સહ�હ ભાગીદાર�ના નફા કરતા િવશેષ હોય, તો
ફકત એટલા જ પ્રમાણમ નફાનો ભાગ લઈ શકશે.
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�ુલ્ સમ�ૂતીના એહકામ
મસઅલો ર૧૬૮ : સમાધાન -�ુલ્હન અથર એ છે
ક� ઈન્સા બી� સાથે એવી સમ�ૂતી કર� ક� તેને પોતાના
માલ યા નફાનો અ�ુક ભાગ આપી દ� , અથવા પોતા�ુ ં
લે� ું યા હક માફ કર� , અને સામે પક પણ પોતાના માલ
યા અ�ુક ભાગ તેને આપી દ�એ અથવા પોતા�ુ ં લે� ું યા
હક માફ કર� આપે. બલ્ક સામે પક્ષ કોઈ પણ અવેજ
લીધા વગર અગરસમ�ૂતી કર� ક� પોતાના માલ યા
નફાનો હ�સ્સ તેને આપશે, અથવા પોતા�ુ ં લે� ું ક� હક
માફ કર� દ� શ,ે તો �ુલ્હન એ ર�ત પણ સહ�હ છે .
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મસઅલો ર૧૬૯ : � શખ્ �ુલહ
ે કર� પોતાનો
માલ �ુપરત કર� રહ્ હોય, તેના માટ� બાલીગ અને
આક�લ હો�ું જ�ર� છે . ઉપરાંત એ �ુલહની િનય્ય
ધરાવતો હોવો જોઈએ, અને તેમ કરવામાં કોઈએ તેને
મજ� ૂર ન કય� હોવો જોઈએ. સાથે એ પણ જ�ર� છે ક�
�ુલહ
ે કરનાર કોઈ બીનજવાબદાર, � ૂખર શખ્ ન હોય
અને દ� વા�ળયો પણ ન હોય, કારણ ક� એવાઓને પોતાના
માલમાં લેવડદ� વડ-તસર�ફ (વપરાશ)નો કોઈ અિધકાર
હોતો નથી.

મસઅલો ર૧૭૦ : �ુલ્ અને સમાધાન માટ�
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જ�ર� નથી ક� અરબી ભાષામાં સીગો પડાય, બલ્ક કોઈ
પણ ભાષામાં જો �ુલ્હન સમ�ૂતી થાય તો સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ર૧૭૧ : અગર કોઈ શખ્ પોતાના
ઢોરઢાંખર કોઈ રખેવાળને દાખલા તર�ક� એક વષર્ન
�ુદ્ �ુધી રખેવાળ� માટ� આપે, અને તે� ુ ં �ૂ ધ પણ
ઉપયોગમાં લેવાની ર� આપે, પણ એવી શરત � ૂક� ક�
થો�ું ઘી મા�લકને આપશે, તો અગર એ �ૂ ધને રખેવાળ�
અને ઘીના મહ�નતાણા�પે �ુસાલેહત અને સમાધાન કર�
તો એ મામલો સહ�હ ગણાશે. બલ્ક ઉપર જણાવ્ય �ુજબ
એક વષર �ુધી રખેવાળ� અને �ૂ ધના ઉપયોગની ર�

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1913

સાથે કોઈ રખેવાળને ઢોરઢાંખર ભાડ� આપે, અને સામે
બદલામાં ઘી માગે ક� � માટ� એવી શરત ન � ૂક� ક� ઘી
એજ ઢોરઢાંખર ના �ૂ ધથી બને� ું હોય, તો એ મામલો પણ
સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ર૧૭ર : અગર કોઈ શખ્ પોતાના
લેણા ક� હક સંબધ
ં ી બી� સાથે લેવડદ� વડથી �ુલ્ કરવા
માગે તો તે સહ�હ થવા માટ� સામે પક્ષ સંમિત જ�ર�
છે . પણ જો પોતા�ુ ં લે� ું ક� હક માફ કરવા માંગતો હોય,
તો સંમિં તની જ�રત નથી.

મસઅલો ર૧૭૩ : અગર કરજદારને કરજની
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રકમની �ણ હોય, પણ લેણદારને તેની ખબર ન હોય,
અને એ કરજની રકમ કરતા ઓછ� રકમ ઉપર �ુલ્ કર� ,
�મક� , પચાસ �િપયા �ુ ં કરજ હોય, અને લેણદાર દસ
�પીયા ઉપર �ુલહ
ે કર� , તો બાક� વધતી રકમ કરજદાર
માટ� હલાલ નહ� ગણાય; િસવાય ક� લેણદારને હક�કત
જણાવીને તેને રા� કર� . અથવા એવો સંજોગ હોય ક�
અગર લેણદારને ખબર હોય ક� ક�ટ�ું લે� ું છે , તો પણ
એટલી જ રકમ ઉપર સંમત થતે.

મસઅલો ર૧૭૪ : અગર બે વ્ય�ક્ પાસે
માલ મો�ૂદ હોય, અથવા અરસપરસ એકબી�ને માલ
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કરજ�પે માંગી રહ્ હોય, અને બંનન
ે ે �ણ હોય ક� એક
માલ બી� કરતાં પ્રમાણમ વધાર� છે , તો � કારણસર એ
માલને એકબી�ની સામે વેચ�ું વ્યાજન સોદો હોવાથી
હરામ છે , એ જ કારણસર એ માલ�ુ ં એકબી�ની સામે
સમાધાન અને �ુલ્હ પણ હરામ ગણાશ. બલ્ક� અગર એક
માલ�ુ ં પ્રમાણમ બી� કરતા વધાર� હોવાની ખાત્ ન
હોય, પણ અ�ુમાન હોય, તો એહતીયાતે વા�જબની �એ
એ બે માલ�ુ ં અરસપરસ સમાધાન ક� �ુલ્ કર�ું �એઝ
નથી.

મસઅલો ર૧૭પ : અગર બે વ્ય�ક્તઓ� કોઈ
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એક શખ્ ઉપર લે� ું હોય, અથવા બે વ્ય�ક્તઓ� કોઈ
બી� બે શખ્ ઉપર લે� ું હોય, અને એ વ્ય�ક્
પોતપોતાના લેણાને આધાર� અરસપરસ સમાધાન ક� �ુલ્
કરવા ધાર� , તો ઉપરોકત સંજોગમાં જણાવ્ય �ુજબ
વ્યાજન સોદો થતો ન હોય તો વાંધો નથી, �મક� , અગર
બંને વ્ય�ક્ દસ મણ ઘ�ના લેણદાર હોય (�માં એક
�ચા પ્રકાર� અને બી�ુ ં હલકા પ્રકાર� હોય) અને બંને
લેણાની ભરપાઈની �ુદ્ પાક� ગઈ હોય, તો એમના
વચ્ચ એ આધાર� સમાધાન અને �ુસાલેહત સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ર૧૭૬ : અગર કોઈ શખ્સ કોઈને એ�ું
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કરજ આપ્�ુ હોય ક� � ચો�સ �ુદ્ બાદ વ� ૂલ કરવા�ુ ં
હોય, અને એ ઓછ� રકમ લઈને પોતાના લેણાં પેટ�
સમાધાન કરવા માંગે, અને એનો મકસદ એ હોય ક�
લેણાનો અ�ુક ભાગ માફ કર� બાક� રકમ �ુદ્દત પહ�લાં
રોકડ લઈ લીએ, તો તેમાં કોઈ વાંધો નથી. અને આ �ુકમ
એ સંજોગમાં લા�ુ પડશે ક� જયાર� લે� ું સોના, ચાંદ� યા
એવા જણસ�ુ ં હોય ક� � માપતોલથી વ�ચાય છે . એ
િસવાયના સંજોગમાં લેણદાર માટ� �એઝ છે ક� પોતાના
લેણા પેટ� કરજદાર સાથે યા બી� સાથે ઓછ� રકમ ઉપર
સમાધાન કર� , અથવા પોતાના લેણાને વેચી આપે, �નો
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�ુલાસો મસઅલા રર૯૭ માં આવશે.

મસઅલો ર૧૭૭ : અગર બે વ્ય�ક્ કોઈ એક
વસ્� સંબિં ધત �ુસાલેહત અને સમાધાન કર� , અને ત્યા
બાદ એ સમાધાનને રદ કરવા માગે, તો એકબી�નો
રા�પો મેળવીને કર� શકશે, એવી જ ર�તે અગર સોદો
કરતી વેળા એવી શરત � ૂકાઈ હોય ક� બંનન
ે ે યા એકને એ
સોદો રદ કરવાનો હક રહ�શ,ે તો �ને એ હક અપાયો હોય
તે �ુસાલેહત રદ કર� શકશે.

મસઅલો ર૧૭૮ : જયાં �ુધી ખર�દનાર અને
વેચનાર એક બી�થી �ટા ન પડયા હોય ત્યા �ુધી તેઓ

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1919

સોદો રદ કર� શક� છે . એવી જ ર�તે �ણે �નવર ખર�ધ્�ુ
હોય, તેને ત્ �દવસ �ુધી સોદો રદ કરવાનો અિધકાર
હોય છે , ઉપરાંત મસઅલા ર૧૩ર માં જણાવી ગયા છ�એ
તેમ અગર કોઈ ખર�દ� લી વસ્�ુન �ક�મત ત્ �દવસ �ુધી
અદા ન કર� અને એ માલનો કબ્જ ન લીએ, તો વેચનાર
સોદો રદ કર� શકશે. પરં � ુ � શખ્સ કોઈ માલ બારામાં
�ુસાલેહત

કર�

હોય,

તે

ઉપરોકત

ત્

સંજોગોમાં

�ુસાલેહતને રદ કરવા ક� તોડવાનો હક નહ� ધરાવે.
અલબ�,

અગર

સમાધાનમાં

સામે

પક

�ુસાલેહતનો માલ આપવામાં હદ ઉપરાંત, અસામાન્
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ઢ�લ કર� , અથવા જો એવી શરત થઈ હોય ક� �ુસાલેહતનો
માલ તત્કા આપશે, અને તે પ્રમા અમલ ન કર� , તો એ
સંજોગમાં �ુસાલેહતને રદ કર� શકશે. તે ઉપરાંત ખર�દ
અને વેચાણના મસાઈલમાં � બાક�ના સંજોગો બ્યા
થયા છે , એ સંજોગોમાં �ુસાલેહતને તોડ� શકશે, િસવાય ક�
�ુસાલેહતમાં એક પક્ષ કોઈ છે તરપ�ડ� ને કારણે
�ુકસાની ભોગવવી પડ�, તો એ � ૂરતમાં �ુસાલેહત તોડ�
શકશે ક� નહ� એ �ુકમ સા�બત નથી.

મસઅલો ર૧૭૯ : અગર �ુસાલેહતમાં સામે
પક

પાસેથી

ખોડખાંપણવાળ�

વસ્�

મેળવે,

તો
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�ુસાલેહતને રદ કર� શકાશે. પણ અગર એ ખોડવાળ�
અને ખોડ િવનાની વસ્� વચ્ચેન ભાવ ફ�ર વ� ૂલ કરવા
માંગે તો તેમાં ઈશ્કા છે .

મસઅલો ર૧૮૦ : જયાર� કોઈ શખ્ પોતાના
માલ સંબધ
ં ી �ુલહ, સમાધાન કર� , અને સાથે શરત � ૂક� ક�
એના �ુજર� ગયા બાદ સમાધાનમાં � માલ આપ્ય છે
તેને િન�ુકત ર�તે ઉપયોગમાં લીએ, �મક� એમ કહ� ક�
મારા મર� ગયા બાદ � માલ ઉપર તાર� સાથે �ુસાલેહત
કર� છે તેને વકફ કર� દ� �, અને સામે પક પણ એ
શરતને સ્વીકાર, તો એ શરત �ુજબ અમલ કર�ું જોઈએ.
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મ�ૂર� અને ભાડાના એહકામ
મસઅલો ર૧૮૧ : ભાડ� આપનાર અને ભા�ૂત
બંને માટ� જ�ર� છે ક� બાલીગ અને આક�લ હોય, અને
ભાડા સંબધ
ં ી સમ�ૂતી પોતાની મર� અને ઈખ્તેયાર�થ
��મ આપે. ઉપરાંત બંનન
ે ે પોતાના માલમાં તસર�ફ
(વપરાશ) અને ઉપયોગનો અિધકાર હોવો જોઈએ. એટલે
ક� � શખ્ � ૂખર અને બીનજવાબદાર હોય, એ કોઈ
વસ્�ુન ભાડ� દઈ શકતો નથી, તેમ ભાડ� લઈ શકતો નથી.
એવી જ ર�તે � દ� વા�ળયો હોય, તે � માલમાં તસર�ફ
(વપરાશ)નો હક ધરાવતો ન હોય એ માલને ભાડ� આપી
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નહ� શક�, અથવા એ માલથી કોઈ ચીજ ભાડ� લઈ નહ�
શક�. અલબ� પોતાની �તને વેતન સામે રોક� શક� છે .

મસઅલો ર૧૮ર : ઈન્સા બી� વતી વક�લ
થઈને માલને ભાડ� આપી શક� છે , અથવા એના વતી માલ
ભાડ� લઈ શક� છે .

મસઅલો ર૧૮૩ : અગર કોઈ સગીર વયનો
વલી અથવા એનો વહ�વટકતાર એ બચ્ચાન માલને ભાડ�
આપી દ�એ, અથવા �ુદ એ બાળકને વેતન સામે કામમાં
આપે, તો તેમાં વાંધો નથી અને જો એવી શરત હોય ક�
બાલીગ થઈ ગયા બાદ પણ અ�ુક �ુદ્ �ુધી એ કામ
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કરવા બંધાએલો રહ�શે, તો પણ એ બાળક બાલીગ થઈ
ગયા બાદ એ કોલકરારને રદબાતલ કર� શકશે, અગરચે
એ શરત � ૂક્ત વેળા બાળક�ુ ં હ�ત તેમાં સમાએ�ું હોય.
અલબ�, અગર એ શરતમાં એવી મસ્લેહ
સમાએલી હતી ક� � શર�અતની નજર� જ�ર� હતી, એટલે
ક� એ શરતને તકર કરવામાં અલ્લા રા� ન હોય, અને જો
એ કરાર હાક�મે શરઅની ર�થી થયો હોય, તો બાલીગ
થયા બાદ પણ એ બાળક કામ માટ� થએલ કરારને તોડ�
નહ� શક�.

મસઅલો ર૧૮૪ : � સગીર વય બાળકોનો
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કોઈ વલી ન હોય, તેને �ુજતહ�દની ર� વગર કામ માટ�
રોકા�ું �એઝ નથી, અને � �ુજતહ�દ �ુધી ન પહ�ચી
શકતો હોય, તે એક આદ�લ મોઅમીનથી ર� લઈ એ
સગીરવયને કામ ઉપર રોક� શકશે.

મસઅલો ર૧૮પ : ભાડ� દ� નાર અને ભા�ૂત માટ�
જ�ર� નથી ક� અરબી ભાષામાં એ માટ� સીગો �ર� કર� .
બલ્ક અગર મા�લક કહ� દ�એ ક� �ુ ં માર� િમલકત તને
ભાડ� આ�ું �ં, અને ભા�ૂત તેનો સ્વીકા કર� , તો એ
મામલો સહ�હ છે . બલ્ક જો બંને કાંઈ પણ ઉચ્ચા ન કર� ,
પણ મા�લક ભાડાના ઈરાદ� પોતાની િમલકત ભા�ૂતને
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આપે, અને એ જ િનય્યતથ ભા�ૂત એ િમલકત લઈ
લીએ, તો પણ મામલો સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ર૧૮૬ : અગર ઈન્સા કોઈ પણ
સીગાના ઉચ્ચા વગર કોઈ કામ માટ� નોકર�એ બંધાઈ
જવા માગે, તો એ કામમાં �થ
ં ૂ ાઈ જતાં એ કરાર સહ�હ
ગણાશે.

મસઅલો ર૧૮૭ : � શખ્ �ુગ
ં ો હોય, તે અગર
ઈશારાથી સમ�વી દ�એ ક� એણે કોઈ માલ ભાડ� દ�ધો છે ,
યા ભાડ� લીધો છે , તો એ સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ર૧૮૮ : અગર કોઈ શખ્ મકાન,
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અથવા વહાણ અથવા �ુકાન અથવા કોઈ ઓરડો ભાડ�
લીએ, અને મા�લક એવી શરત � ૂક� ક� એ ભા�ૂત જ તેને
ઉપયોગમાં લઈ શકશે, તો ભા�ૂત એ વસ્� ક� જગ્યાન
બી� કોઈના ઉપયોગ માટ� ભાડ� નહ� આપી શક�; િસવાય
ક� એવો સંજોગ થાય ક� બી�ને ભાડ� આપવા છતાં એમ જ
કહ�વાય ક� પોતે ભા�ૂત જ ઉપયોગ લઈ રહ્ છે . દાખલા
તર�ક�, અગર કોઈ ઓરત ભા�ૂત હોય, અને એ ઓરત
શાદ� કર� , અને એ ઓરડો ક� મકાન ધણી સાથે રહ�વા માટ�
ધણીને જ ભાડ� આપે, તો તેમાં વાંધો નથી.
અને જો માલીક� કોઈ એવી શરત ન � ૂક� હોય,
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તો ભા�ૂત એ વસ્� ક� જગ્ય બી�ને ભાડ� આપી શકશે,
અલબ� એ માટ� અહવત છે ક� મા�લકની ર� લીએ. પણ
� ભાડ�થી એણે લી�ું હોય, એ કરતા વધાર� ભા�ું વ� ૂલ
કરવા માંગતો હોય, અગરચે એ વધારો કોઈ બી�
વસ્�ુ�પ હોય (�મક� રોકડ નાણા ન હોય), તો ફકત એ જ
સંજોગમાં વધાર� ભા�ું લઈ શકાશે ક� જો એણે તેમાં કાંઈ
સમારકામ ક� રં ગરોગાન કરાવ્�ુ હોય, અથવા તેની
દ� ખર� ખમાં કોઈ ખચર ભોગવ્ય હોય.

મસઅલો ર૧૮૯ : અગર

કોઈ મ�ૂર યા

પગારદાર શખ્ એવી શરત કર� ક� �ણે તેને પગાર અને
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વેતન સામે રો�ો છે , માત તેના જ માટ� એ કામ કરશે,
તો રોકનાર એ મ�ૂર ક� પગારદારને બી� કોઈની નોકર�
ક� મ�ૂર� કરવા માટ� આપીને મહ�નતા�ું વ� ૂલ નહ� કર�
શક�; િસવાય ક� ઉપર જણાવેલ મસઅલા �ુજબ અમલ
થયો હોય, અને જો એવી શરત ન કર� હોય, તો બી�ને
હવાલે આપી મહ�નતા�ું લઈ શકશે, પણ મહ�નતા�ું મ�ૂર
સાથે ન�� કર� લા વેતનથી વધાર� ન હો�ું જોઈએ.
એવી જ ર�તે અગર કોઈ શખ્ પોતે કોઈની
મ�ૂર� સ્વીકાર, અને પછ� એ જ કામને ��મ આપવા
માટ� બી� કોઈને રોક� , તો એને પોતા માટ� ન�� કર� લા
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વેતનથી ઓછ� મ�ૂર� નહ� આપી શક�. અલબ�, અગર
એ કાયર્ન ��મ આપવામાં પોતે પણ અ�ુક હદ� �હસ્સ
લીએ, તો એવા સંજોગોમાં બી�ને ઓ�ં વેતન આપી
શકશે.

મસઅલો ર૧૯૦ : મકાન , �ુકાન, ઓરડો,
વહાણ, હોડ� અને મ�ૂર િસવાય અગર કોઈ શખ્ બી�
કોઈ વસ્� ભાડ� લીએ, �મક� જમીન ભાડ� લીએ, અને એ
જમીનનો ધણી એવી શરત ન � ૂક� ક� ફકત ભા�ૂત એ
જમીનને ઉપયોગમાં લેશે, તો એવા સંજોગમાં જો ભા�ૂત
વધાર� ભા�ું લઈ, બી� કોઈને એ જમીન ભાડ� આપી
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દ�એ, તો એ મામલામાં ઈશ્કા છે .

મસઅલો ર૧૯૧ : અગર

કોઈ શખ્ મકાન

અથવા �ુકાનને દાખલા તર�ક� એક વરસ માટ� સો
�િપયાના �હસાબે ભાડ� લીએ, અને તેનો અડધો �હસ્સ
ઉપયોગમાં લઈને બાક�નો અડધો �હસ્સ સો �િપયામાં
ભાડ� દયે, તો તેમાં કોઈ વાંધો નથી, પણ અગર એ અડધા
�હસ્સ માટ� સો �િપયાથી વ�ુ ભા�ુ લેવા માંગે તો ફકત એ
જ સંજોગમાં �એઝ છે ક� �માં એણે એ �હસ્સામા કોઈ
સમારકામ વી. કરાવ્�ુ હોય.
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ભાડાના માલની શરતો
મસઅલો ર૧૯ર : � માલ ભાડ� દ� વામાં આવે,
તેમાટ� અ�ુક શરતો છે :
(૧) એ માલ ન�� અને ચો�સ પણે િન�ુકત
હોવો જોઈએ. અગર કોઈ શખ્ માત એટ�ું જ
કહ� ક� મારા મકાનોમાંથી કોઈ પણ એક તને ભાડ�
આ�ું �ં. તો એ મામલો સહ�હ નહ� ગણાય.
(ર) ભા�ૂત એ માલને પોતે જોઈ લીએ, અથવા
ભાડ� આપનાર એ માલની સં� ૂણર મા�હતી અને
િવગત આપે, �થી ભા�ૂતને � ૂર� �ણ થઈ �ય.
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(૩) એ માલ�ુ ં �ુપરત કર�ું શ� હો�ું જોઈએ.
અગર કોઈ શખ્, દાખલા તર�ક� નાસી �ટ� લો
ઘોડો ભાડ� આપે, અને ભા�ૂત એ ઘોડાને હાંિસલ
ન કર� શકતો હોય, તો મામલો બાિતલ છે ,
અલબ�, અગર ભા�ૂત એ ઘોડો હાંિસલ કર�
શકતો હોય તો મામલો સહ�હ ગણાશે.
(૪) ભાડ� અપાયેલી વસ્� એવી ન હોવી જોઈએ ક�
ઉપયોગમાં લેવાથી એ ખતમ થઈ જતી હોય,
�મક� , અગર કોઈ ફળ, રોટલી અથવા ખાવાની
વસ્� માટ� ભાડ� આપે, તો એ સહ�હ નથી.
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(પ) � માલ ભાડ� અપાય, તે માલથી ફાયદા�પ
ઉપયોગ �ુમ્ક� હોવો જોઈએ, અગર કોઈ શખ્,
દાખલા તર�ક�, ખેતી વાડ� માટ� એવી જમીન ભાડ�
આપે ક� �ના માટ� વરસાદ�ુ ં પાણી કાફ� ન હોય,
અથવા નદ� નાળા�ુ ં પાણી ત્યા ન પહ�ચી શક્�ુ
હોય, તો એ મામલો સહ�હ નથી.
(૬) � માલ ભાડ� આપતો હોય તે માલ તેની
મા�લક�નો હોવો જોઈએ. પારકો માલ જો ભાડ�
આપે, તો ફકત એ જ સંજોગમાં સહ�હ ગણાશે ક�
એ માલનો ધણી ર�મંદ હોય.
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મસઅલો ર૧૯૩ : ફળ માટ� એવા ઝાડને ભાડ�
આપ�ું ક� �માં ફળ લાગ્ય ન હોય, સહ�હ છે . એવી જ
ર�તે કોઈ �નવરને �ૂ ધ માટ� ભાડ� આપ�ું સહ�હ છે .

મસઅલો ર૧૯૪ : કોઈ ઓરત અગર બાળકને
ધવરાવવા માટ� વેતન સ્વીકાર તો �એઝ છે , અને તે
પોતાના પિતની ર� લેવાની જ�રત નથી, પણ જો એ
�ૂ ધ પીવડાવવાથી શવહરના હકને હાિન પહ�ચે તેમ હોય,
તો ર� િવના એ કામ નહ� સ્વીકાર શક�.
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� ભાડાના હ�� ુસર કોઈ વસ્� આપવામાં આવે
તેની શરતો
મસઅલો ર૧૯પ : � માલ ભાડ� અપાય અથવા
�ને મ�ૂર� સામે રોકવામાં આવે, તેના ઉપયોગ માટ� ચાર
શરતો છે :
(૧) પહ�લી બાબત એ ક� ઉપયોગ હલાલ હોવો
જોઈએ, એ શરતની �એ અગર કોઈ શખ્ 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� ��ુ ં વેતન શર�અતની �એ ના�એઝ હોય,
�મક� , અહવતની �એ, હલાલ હરામના મસાઈલ
શીખવાડવા અને મય્યતન �ુસલ, કફન આપવા
માટ� � ુ ં વેતન ન હો�ું જોઈએ. બલ્ક અહવત છે ક�
કોઈ પણ એ�ું કામ ન હો�ું જોઈએ ક� ��ુ ં વેતન
આપ�ું વહ�વારની �એ િનરથર્ હોય.
(૩) અગર ભાડ� આપવામાં આવતી વસ્� એવી
હોય ક� �નો અનેક ઉપયોગ થઈ શક� તેમ હોય,
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તો � ઉપયોગની ભા�ૂતને ર� આપવી હોય તે
�ુઅય્ય કર� લે� ું જોઈએ. �મક� અગર કોઈ
એવા �નવરને ભાડ� આપે ક� � સવાર� માટ�
તેમજ બોજ ઉપાડવા માટ� કામ આવી શક�, તો
ભાડ� આપતી વેળા ન�� કર�ું જોઈએ ક� ભા�ૂત
માત સવાર� માટ� યા બોજ ઉપાડવા માટ� તેનો
ઉપયોગ કરશે, યા બંને ર�તે ઉપયોગમાં લઈ
શકશે.
(૪) ભાડ� અપાયેલી વસ્�ુન ઉપયોગ�ુ ં પ્રમ
પણ ન�� થ�ું જોઈએ અને એ યા તો �ુદ્
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ન�� કર�ને થઈ શક� છે , �મક� મકાન યા �ુકાન
ભાડ� આપી હોય, અને યા તો ખાસ કામ િન�ુકત
કર�ને થઈ શક� છે , �મક� દર� સાથે એવો કરાર
થાય ક� �લબાસ ખાસ ન�� કર� લી ર�તે સીવે.

મસઅલો ર૧૯૬ : અગર કોઈ શખ્ ભાડાની
�ુદ્દત શ�આત ન�� ન કર� , તો જયાર� તે માટ� સીગો
�ર� થાય, ત્યારથ �ુદ્દત શ�આત ગણાશે.

મસઅલો ર૧૯૭ : અગર કોઈ શખ્ મકાન
ભાડ� લીએ ક� દયે, અને ન�� થાય ક� સીગો પડાઈ જતા
એક મ�હનો � ૂરો થયા બાદ ભાડાની �ુદ્ શ� થશે તો એ
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સહ�હ ગણાશે, અગરચે સીગો પડાતી વેળા એ િમલકત
કોઈ બી�ને ભાડ� અપાએલી હોય.

મસઅલો ર૧૯૮ : અગર ભાડાની �ુદ્ ન��
ન કરવામાં આવે, અને ભાડ� આપનાર એમ કહ� ક� જયાર�
� ું મકાનમાં રહ�વા�ુ ં શ�ં કર� ત્યારથ માિસક ભા�ું દસ
�િપયા થશે, તો એ મામલો સહ�હ નહ� ગણાય.

મસઅલો ર૧૯૯ : અગર કોઈ શખ્ ભા�ૂતને
એમ કહ� ક� આ મકાન તને મ� માિસક દસ �િપયાના ભાડ�
આપ્�ુ છે , અથવા કહ� ક� એક મ�હના માટ� દસ �િપયાના
ભાડ� આપ્�ુ છે અને ત્યા બાદ �ટલો સમય �ું તેમાં રહ�,
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ભા�ું દર માસ દસ �િપયા રહ�શ,ે તો અગર ભાડાની
�ુદ્દત શ�આત ન�� કરવામાં આવી હોય, અથવા તેની
ચો�સ �ણ હોય, તો પહ�લાં મ�હના માટ� નો એ મામલો
સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો રર૦૦ : � મકાનમાં કોઈ �ુસાફર ક�
ઝવ્વા રહ�વા આવ્ય હોય, અને તેમને ખબર ન હોય ક�
ક�ટલો સમય રોકાણ કરશે, તો અગર એવો કરાર કર� ક�
દાખલા તર�ક� દર� ક રાતનો એક �િપયો આપશે, અને જો
ઘરધણી રા� હોય, તો તે મકાનમાં રહ�વામાં કોઈ વાંધો
નથી, પણ કારણ ક� ક�ટલો સમય રહ�શે તે ન�� નથી,
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એટલે પહ�લી રાત િસવાય બાક�ની રાતોનો મામલો સહ�હ
નહ� ગણાય, અને ઘરધણી પહ�લી રાત બાદ ગમે ત્યાર એ
�ુસાફરો ક� ઝવ્વારન ઘર ખાલી કરાવી શક� છે .
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ભાડા અને મ�ૂર�ને લગતા �ુદા �ુદા
મસઅલાઓ
મસઅલો રર૦૧ : � માલ ભા�ૂત ભાડા �પે
આપવા માંગતો હોય, તેની િવગતો સ્પષ હોવી જોઈએ,
�મક� ઘ� �વી જણસ હોય ક� � વજનથી વેચાય છે , તો
એ�ુ ં વજન ન�� કર�ું જોઈએ, અને અગર પ્રચ�
નાણા�પે હોય, તો તેની સંખ્ય અને રકમ ન�� કરવી
જોઈએ, અને જો ઘોડા ક� ઢોરઢાંખર �પે હોય તો જ�ર� છે
ક� ભાડ� આપનાર એ �નવરોને જોઈ, તપાસી લ્ય, અથવા
ભા�ૂત તેની ખાિસયતો બતાવી આપે.
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મસઅલો રર૦ર : અગર કોઈ શખ્ ખેતીવાડ�
માટ� જમીન ભાડ� આપે, અને એ જમીન ઉપર ઉગનાર
પાક ક� � તે સમયે મો�ૂદ ન હોય, તેને ભા�ું કરાર દ�એ,
અથવા એવી શરતે ભા�ૂતને જવાબદાર કરાર દ�એ ક� એ
જમીન ઉપર ઉગનાર પાકમાંથી ભા�ું ભરશે, તો એ મમલો
સહ�હ નહ� ગણાય, અલબ�, અગર ભાડા�પે આપવાની
વસ્� મો�ૂદ હોય તો વાંધો નથી.

મસઅલો રર૦૩ : � શખ્ કોઈ ચીજ ભાડ�
આપે, તો તે જયાં �ુધી એ ચીજ ભા�ૂતને હવાલે ન કર�
ત્યા �ુધી તે� ુ ં ભા�ું માંગી શકતો નથી. એવી જ ર�તે �
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શખ્ ઉજરત સામે કોઈ અમલ ��મ આપવા�ુ ં મં�ૂર
કર� , તો એ કયાર્ પહ�લાં પોતાનો હક નહ� માંગી શક� ,
િસવાય એવા સંજોગોમાં ક� જયાર� સામાન્ ર�તે ઉજરત
અમલને ��મ આપ્ય પહ�લાં દ� વાય છે , �મક� હજ
પડવા જવાની નીયાબત વી.

મસઅલો રર૦૪ : જયાર� ભાડ� આપનાર શખ્
પોતાની ચીજ ભા�ૂતને �ુપરત કર� દ�એ, ત્યાર અગર
ભા�ૂત એ ચીજને કબ્ ન લીએ, અથવા કબ્ લીએ પણ
ભાડાની િન�ુક્ �ુદ્ �ુધી તેનો ઉપયોગ ન કર� , તો પણ
ભા�ૂત ઉપર ભા�ૂ અદા કર�ું વા�જબ રહ�શે.
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મસઅલો રર૦પ : જયાર� ઈન્સા વેતન સામે
કોઈ કામ �ુઅય્ય કર� લા �દવસે ��મ આપવાનો કરાર
કર� , અને વાયદા �ુજબ એ �દવસે કામ કરવા હાજર રહ�,
પણ વેતનથી રોકનાર શખ્ એને એ �દવસે કોઈ કામ ન
આપે, તો પણ એ�ુ ં વેતન આપ�ું વા�જબ છે . �મક� , કોઈ
દર� સાથે કરાર કર� ક� ફલાણે �દવસે કપડા સીવવા માટ�
આવે, અને એ �દવસે દર� કામ માટ� હાજર રહ�, પણ
તેને સીવવા માટ� કપડાં ન આપે, તો એની મ�ૂર� આપવી
જોઈએ, ચાહ� એ દર� તદ્ બેકાર રહ�, યા પોતા�ુ ં ક�
બી��ુ ં કામ કરવા �થ
ં ૂ ાઈ �ય.
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મસઅલો રર૦૬ : જો ભાડાની �ુદ્ ખતમ
થયા બાદ �ણ થાય ક� એ મામલો અને કરાર બાિતલ
હતો, તો ભા�ૂત માટ� જ�ર� છે ક� ધણીને, � સામાન્ અને
પ્રચ� ભા�ું લેખા� ું હોય, તે આપી દયે. �મક� કોઈ
મકાન એક વષર માટ� સો �િપયાના ભાડા ઉપર લ્ય, અને
પછ�થી �ણ થાય ક� એ મામલો બાિતલ હતો, તો અગર
એ મકાન�ુ ં સામાન્ ભા�ું પચાસ �િપયા લેખા�ું હોય, તો
ઘરધણીને પચાસ �િપયા આપે, અને જો બસો �િપયા
લેખા�ું હોય, તો અગર ભાડ� આપનાર પોતે ધણી હોય, યા
એનો સ�ાવાર એજન્ હોય, અને એને પ્રચ� ભાડાની
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�ણ હતી, તો પછ� જ�ર� નથી ક� સો �િપયાથી વ�ુ અદા
કર� , પણ જો એ િસવાયના સંજોગોમાં તો બસો �િપયા
આપવા જોઈએ.
એવી જ ર�તે ભાડાની �ુદ્દત અ�ુક સમય
વીતી ગયા બાદ �ણ થાય ક� મામલો બાિતલ હતો. તો
�ટલી �ુદ્ વીતી ગઈ તેના ભાડા માટ� પણ એ જ �ુકમ
છે .

મસઅલો રર૦૭ : અગર ભાડ� લીધેલી કોઈ
ચીજ ખોવાઈ �ય,યા બરબાદ થઈ �ય, તો જો ભા�ૂતે
તેની ધ્યા રાખવામાં અને રક્ કરવામાં કોઈ કચાશ ન
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રાખી હોય, અને તેના ઉપયોગમાં કોઈ બેદરકાર� ભય�
વતાર્ ન રાખ્ય હોય, તો ભા�ૂત જવાબદાર નહ� ગણાય.
એવી જ ર�તે દાખલા તર�ક� , દર�ને કાપડ આપ્�ુ હોય,
અને એ કાપડ ખોવાઈ �ય, તો જો દર�એ બેદરકાર� ન
રાખી હોય, અને એની �હફાઝતમાં કચાશ ન કર� હોય, તો
એની પાસેથી કોઈ અવેજ ક� બદલો ન માંગવો જોઈએ.

મસઅલો રર૦૮ : અગર કોઈ કાર�ગર કોઈ
વસ્� ક� ઓ�ર લ્ય અને તેને ખોઈ નાંખે તો એ
જવાબદાર ગણાશે.

મસઅલો રર૦૯ : અગર કોઈ કસાઈ �નવરની
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ગરદન કાપી નાખે, અને એને હરામ કર� દયે, તો એ
�નવરની �ક�મત �નવરના મા�લકને આપશે, ચાહ� એ
કામ માટ� એણે મહ�નતા�ું લી�ું હોય યા ન લી�ું હોય.

મસઅલો રર૧૦ : અગર કોઈ શખ્ �નવર
ભાડ� લ્ય, અને પહ�લથ
ે ી ન�� કર� ક� તેના ઉપર ક�ટલો
બોજ લાદવામાં આવશે. તો જો એથી વ�ુ બોજ લાદવાથી
એ �નવર મર� �ય, યા તેમાં કોઈ ખોડ ઉપ�સ્થ થાય,
તો એ શખ્ જવાબદાર ગણાશે. અને જો પહ�લથ
ે ી ન��
ન કર� ક� ક�ટલો બોજ લાદશે, પણ સામાન્ ર�તે �ટલો
ભાર � ૂક્વ જોઈએ એથી વ�ુ બોજ લાદ� , �ને પ�રણામે
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�નવર મર� �ય યા તેમાં ખોડ પેદા થાય, તો પણ
ભા�ૂત જવાબદાર છે . અને બંને સંજોગમાં � પ્રચ�
હોય એ પ્રમા વ�ુ ભા�ું પણ આપશે.

મસઅલો રર૧૧ : અગર કોઈ શખ્ �નવરને
એવો સામાન ઉપાડવા માટ� ભાડ� આપે ક� � બટક�ુ,ં
જલદ� � ૂટ� �ય તેવો હોય તો એ �નવર લપસી �ય,
યા �ુદ� અને સામાન � ૂટ� �ય, તો મા�લક જવાબદાર
નથી. પણ જો વ�ુ પડતી માર મારવાથી અથવા એવા
કોઈ કાયર્ન પ�રણામે �નવર પડ� �ય, અને સામાન
� ૂટ�, તો એ જવાબદાર ગણાશે.
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મસઅલો રર૧ર : અગર કોઈ શખ્ બાળક�ુ ં
ખત્ન કર� , અને એની બેદરકાર� યા � ૂલથી બાળક �ુજર�
�ય, �મક� , જોઈએ એથી વ�ુ પ્રમાણમ ચામડ� કાપી
નાખી હોય, અથવા એ બાળકને �ુકસાન થાય, તો ખત્ન
કરનાર જવાબદાર છે , પણ જો એની કોઈ બેદરકાર� ક�
� ૂલ ન હોય, પણ બાળક ખત્નાન કારણે જ �ુજર� �ય
યા એને કોઈ �ુકસાન થાય, તો જો એ િવષે પહ�લથ
ે ી
એની સલાહ ન લેવામાં આવી હોય, અને એને એ
બાબતની ખબર ન હોય ક� બાળકને �ુકસાન થશે ક� ક�મ,
તો એવા સંજોગમાં એ જવાબદાર નથી.
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મસઅલો રર૧૩ : અગર

કોઈ ડોકટર, વૈદ

પોતાના હાથે બીમારને કોઈ દવા આપે, અથવા તેના માટ�
દવા � ૂચવે, અને એ દવા ખાવા ક� પીવાથી એ બીમારને
�ુકસાન થાય, યા �ુજર� �ય, તો ચાહ� ઈલાજમાં કોતાહ�
કર� હોય ક� ન હોય, એ ડોકટર જવાબદાર ગણાશે.

મસઅલો રર૧૪ : અગર ડોકટર કોઈ બીમારને
પહ�લથ
ે ી એમ કહ� દ�એ ક� જો તને કોઈ �ુકસાન થાય તો
�ુ ં જોખમદાર નથી, અને ત્યા બાદ પોતે � ૂર� ચીવટ અને
સાવચેતથી ઈલાજ કર� , તે છતાંય બીમાર શખ્સન
�ુકસાન થાય અથવા મર� �ય, તો ડોકટર જવાબદાર
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નહ� ગણાય.

મસઅલો રર૧પ : ભાડ� આપનાર અને ભા�ૂત
એક બી�ની ર�મંદ�થી મામલાને રદ કર� શક� છે . એવી
જ ર�તે જો પહ�લથ
ે ી મામલામાં શરત � ૂકવામાં આવી હોય
ક� બંને પક્ષ, યા તેમાંના કોઈ પણ એકને, મામલો રદ
કરવાનો હક રહ�શ,ે તો એ કરાર �ુજબ અમલ કર�
મામલાને રદ કર� શકશે.

મસઅલો રર૧૬ : અગર ભાડ� આપનાર યા
ભા�ૂતને �ણ થાય ક� મામલામાં એની સાથે દગો થયો છે ,
અને એને �ુકસાની થઈ છે , તો જો મામલો કરતી વેળા
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તેને એ િવષે �ણ ન હતી, તો મામલો રદ કર� શક� છે ,
�નો �ુલાસો મસઅલા ર૧૩ર માં અપાઈ � ૂ�ો છે , પણ
જો મામલો ન�� કરતી વેળા યા સીગો પડાય ત્યાર જો
શરત � ૂકવામાં આવી હોય ક� દગો યા અન્યા ને કારણે
�ુકસાની ભોગવવી પડ� તો પણ મામલો રદ નહ� કર�
શક�, તો પછ� મામલો બાક� રહ�શ.ે

મસઅલો રર૧૭ : અગર

કોઈ શખ્ ભાડ�

દ�ધેલી વસ્� ભા�ૂતને હવાલે કર� શક� એથી પહ�લાં કોઈ
ત્રી આવીને એ વસ્� પડાવી �ય અને ગસબ કર� , તો
એવા સંજોગોમાં ભા�ૂત સોદો રદ કર� શક� છે , અને �
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ભા�ું એણે મા�લકને આપ્�ુ હોય તે પરત માંગી શકશે.
અથવા એમ પણ કર� શક� છે ક� રદ ન કર� ,અને પડાવી
લેનાર શખ્સ �ટલો સમય એ માલ પોતના ઉપયોગમાં
રાખ્ય હોય તેની પાસેથી તે� ુ ં સામાન્ ધોરણે ભા�ું લીએ.
દાખલા તર�ક� , અગર એણે એક મ�હના માટ� કોઈ �નવર
દસ �િપયાના ભાડ� લીધો હોય, અને એ �નવર ગસ્
કરનાર� દસ �દવસ �ુધી પોતાના અિધકારમાં રો�ો હોય,
ને સામાન્ ર�તે દસ �દવસ�ુ ં ભા�ૂં પંદર �િપયા લેખા�ું
હોય, તો એ ગસ્ કરનાર પાસેથી પંદર �િપયા વ� ૂલ
કર� શકશે.

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1957

મસઅલો રર૧૮ : અગર કોઈ શખ્ કોઈ ચીજ
ભાડ� લીએ, પણ વચ્ચ બીજો કોઈ શખ્ એ ભા�ૂતને એ
ચીજ કબ્ ન લેવા દ�એ, અથવા કબ્ લીધા પછ�
આવીને એ શખ્ ગસ્ કર� અથવા ઉપયોગ કરવાથી
રોક�, તો ભા�ૂત મામલાને રદ નહ� કર� શક�. એને ફકત
એટલો જ હક રહ� ક� સામાન્ ધોરણે એ વસ્� �ુ ં ભા�ું
ગસ્ કરનાર પાસેથી વ� ૂલ કર� .

મસઅલો રર૧૯ : અગર � �ુદ્ માટ� વસ્�
ભાડ� અપાઈ હોય એ �ુદ્ ખલાસ થવા પહ�લાં મા�લક
પોતાની એ વસ્� ભા�ૂતને વેચી આપે, તો ભાડાનો સોદો
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બાક� રહ�શ,ે અને ભા�ૂતે � ૂ�ં ભા�ું દ� � ું જોઈએ. અને જો
મા�લક ભા�ૂત િસવાય કોઈ બી�ને એ વસ્� વેચી આપે,
તો પણ એ જ �ુકમ પડશે.

મસઅલો રરર૦ : ભાડ� આપેલી વસ્�ુન �ુદ્
શ� થાય એથી પહ�લાંજો એ વસ્�ુન ભા�ૂત માટ� ઉપયોગ
ન રહ�વા પામે, તો મામલો બાિતલ થઈ જશે અને જો
એણે મા�લકને ભા�ું � ૂકવ્�ુ હોય, તો એ પા�ં માંગી શકશે.
અને જો એ વસ્� માત અ�ુક �શે ઉપયોગી થઈ શક� તેમ
હોય, તો પણ એ ચાહ� તો મામલો રદ કર� શકશે.

મસઅલો રરર૧ : અગર કોઈ શખ્ કોઈ વસ્�
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ભાડ� આપે, અને �ુદ્દત અ�ુક સમય વીતી ગયા બાદ,
ભા�ૂતે � કામ અને ઉપયોગ માટ� લીધી હતી એ કામ
માટ� નકામી નીવડ�, તો બાક� રહ�લી �ુદ્દત મામલો
બાિતલ ગણાશે, અને વીતી ગયેલી �ુદ્દત મામલાને
પણ એ રદ કર� શકશે અને એ �ુદ્ માટ� મામલો
સામાન્ ધોરણે � ભા�ું લેખા� ું હોય તે મા�લકને અદા
કરશે.

મસઅલો રરરર : અગર કોઈ શખ્ કોઈ મકાન
ભાડ� આપે, �માં દાખલા તર�ક�, બે ઓરડા હોય, અને
તેમાંનો એક ઓરડો ખં�ડત થઈ �ય, અને તેમાં થો�ું ઘ�ું
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સમારકામ કરાવીને એવી ર�તે આપે ક� પહ�લી હાલત
કરતાં ઘણો ફ�ર જણાય, તો એવા સંજોગમાં એ જ �ક
ુ મ
લા�ુ પડશે � ઉપરોકત મસઅલામાં જણાવી � ૂ�ા છ�એ.
પણ જો ભાડ� આપનાર તરત જ સરખી ર�તે
સમારકામ કરાવીને અસલી હાલત ઉપર લઈ આવે, �થી
ભા�ૂતને તેના ઉપયોગમાં કોઈ ફ�ર ન જણાય, તો મામલો
બાિતલ નહ� થાય, અને ભા�ૂત પણ મામલાને રદ નહ�
કર� શક�.
અલબ�, જો સમારકામ કરાવવામાં એટલી ઢ�લ
કર� ક� ભા�ૂતને મકાનનો જોઈતો ફાયદો હાંિસલ ન થાય,
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તો એટલી �ુદ્દત મામલો રદ ગણાશે, અને ભા�ૂત જો
ચાહ� તો આખી �ુદ્દત મામલો રદ કરાર દઈ, �ટલો
ઉપયોગ અને ફાયદો એણે લીધો તેના બદલામાં �
સામાન્ ભા�ું લેખા� ું હોય તે મા�લકને આપે.

મસઅલો 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
દરમ્યા મળશે, તો મામલો બાિતલ ગણાશે, �મક� ,
અગર કોઈ બી�એ વિસયત કર� હોય ક� ફલાણો શખ્
જયાં �ુધી �વે છે ત્યા �ુધી મકાન�ુ ં ભા�ું પામશે, હવે એ
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ફલાણો શખ્ એક �ુદ્ માટ� મકાન ભાડ� આપી દ�એ,
અને �ુદ્ પાક� એથી પહ�લાં �ુજર� �ય, તો મર�
જવાના સમયથી એ મામલો બાિતલ થઈ જશે, પણ જો
અસલી મા�લક ભાડ� આપવા સંબધ
ં ી ફર� ર�મંદ હોય તો
સહ�હ ગણાશે, અને ફલાણા શખ્સન � ૃત્� બાદથી બાક�
રહ�� ું ભા�ું અસલ મા�લકને આપશે.

મસઅલો રરર૪ : અગર

કોઈ શખ્ મકાન

ચણતર કરનારને વક�લ કરાર દઈને કહ� ક� મ�ૂરો રોક� ,
અને એ ચણતર કરનાર ધણી પાસેથી મ�ૂરો માટ� �ટલા
નાણા લેતો હોય, એથી ઓ�ં વેતન મ�ૂરોને � ૂક્વ, તો �
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વધારાનો હોય એ ચણતર કરનાર માટ� હરામ છે , અને
એની ફરજ થશે ક� ધણીને એ પૈસા આપે.
પણ જો કોઈ શખ્ એવો ઠ�કો લીએ ક� ચણતરના
સવ� કામો પોતાના ઈખ્તીયારમા રહ�શ,ે ક� �થી ચાહ� તો
પોતે બનાવે યા બી�ને સ�પે, તો જો તેમાં અ�ુક કામ
પોતે કર� બી�ઓને બાક��ુ ં કામ આપે, અને પોતે
લીધેલી મ�ૂર� કરતાં તેઓને ઓ�ં વળતર આપે, તો એ
વધારો એના માટ� હલાલ ગણાશે.

મસઅલો રરરપ : અગર કપડાંઓને રં ગનાર
એવો કરાર કર� ક� ફલાણો રં ગ ઉપયોગમાં લેશે, �મક� કહ�
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ક� ગળ�થી રં ગશે, પણ એને બદલે બી� વસ્� ઉપયોગમાં
લઈને રં ગી આપે, તો એ માટ� મહ�નતા�ું માંગવાનો હક
નહ� ધરાવે.
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�ુઆલહના એહકામ
મસઅલો રરર૬ : �ુઆલહ એ કોલ કરારને
કહ�વાય છે ક� �માં ઈન્સા પોતા�ુ ં કામ કર� આપનારને
મહ�નતા�ું આપવાનો વાયદો કર� . �મક� , એવી �હ�રાત
કર� ક� � શખ્ માર� ફલાણી �ુમ થયેલી વસ્� શોધી
આપશે, તેને �ુ ં દસ �િપયા આપીશ. કરાર કરનારને
�ઈલ કહ�વાય છે , અને કાયર અન્� આપનારને આિમલ
કહ�વાય છે .
�ુઆલહ અને પગાર ક� વેતનથી રોકવા વચ્ચ
અ�ુક ફકર છે , �માં એક ફરક એ છે ક� પગાર યા વેતનથી
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કોઈને રોકવામાં આવે તો સીગો પડાઈ ગયા બાદ
પગારદાર યા વેતનથી કાયર કરનારની ફરજ થઈ પડ� છે
ક� એ કાયર્ન અન્� આપે, અને સાથે સાથે કામ દ� નાર
ઉપર ઉજરતનો �ઝમ્મ સા�બત

થઈ �ય છે . પરં � ુ

જઆલામાં અગરચે કાયર્ન ��મ આપનાર ન�� હોય,
તો પણ એ ચાહ� તો કામને અન્� ન આપે; � માટ� એને
ઈખ્તીયા છે . અને જયાં �ુધી એ કામને � ૂ�ં ન કર� ત્યા
�ુધી �ઈલ તેનો કરજદાર નહ� થાય.

મસઅલો રરર૭ : �ઈલ માટ� શરત છે ક� એ
બાલીગ અને આક�લ હોય, અને � કરાર કર� , તે
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સ્વેચ્છ, કોઈ પણ દબાણ િવના કર� , તેમજ શર�અતની
નજર�

એ

શખ્સન

પોતાના

માલમાં

ઉપયોગ

અને

વપરાશનો હક હોવો જોઈએ. એટલે � શખ્ � ૂખર અને
બીનજવાબદાર હોય, � પોતાના માલને નકામી ર�તે
વેડફ� નાંખતો હોય તે અગર �ઈલ થાય, તો એ સહ�હ
નથી. એવી જ ર�તે � શખ્ દ� વા�ળયો હોય, તો પોતાના
માલના એ ભાગમાંથી �ુઆલા નહ� કર� શક�, � ભાગમાં
તેને તસર�ફ (વપરાશ) ક� ઉપયોગ ક� વહ�વટનો અિધકાર
ન હોય.

મસઅલો રરર૮ : �ઈલ

�

કામ

માટ�
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મહ�નતા�ું સામે � ૂ�ં કરાવવા માંગતો હોય એ કામ
શર�અતની નજર� હરામ અથવા િનરથર્ અને ફાયદા
વગર�ુ ં ન હો�ું જોઈએ. તેમ એ�ું વા�જબ કામ પણ ન
હો�ું જોઈએ ક� � શર�અતની નજર� મહ�નતાણા વગર
અન્� આપ�ું લા�ઝમ છે . દાખલા તર�ક�, અગર એમ
કહ� ક� � શખ્ દા� પીશે અથવા લેવાદ� વા વગર
�ધકારમય સ્થળ દાખલ થશે. અથવા પોતાની વા�જબ
નમાઝો અદા કરશે તેને દસ �િપયા આપીશ, તો એ
�ુઆલહ સહ�હ નહ� ગણાય.

મસઅલો રરર૯ : �ુઆલહમાં � મહ�નતા�ું ક�
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વેતન િન�ુકત કર� , તે માટ� જ�ર� નથી ક� તેની તમામ
ખાિસયતો અને િવગતો ન�� થાય. બલ્ક માત એટ�ું જ
હોય ક� આમીલને �ણ હોય ક� � કામ � ૂ�ં કરવાની
જવાબદાર� લીધી છે , તે � ૂ�ં કરવાથી એ � ૂખર નહ�
ગણાય, તો કાફ� છે . �મક� , �ઈલ અગર કહ� ક� આિમલ
�ટલો માલ દસ �િપયાથી વ�ુ �ક�મતે વહ�ચશે તે વધારો
આિમલનો હક ગણાશે, તો એ �ુઆલહ સહ�હ છે . અથવા
એમ કહ� ક� � મારો ઘોડો શોધી લાવશે તે ઘોડાની
મા�લક�માં અડધો ભાગ ધરાવશે, યા તેને �ુ ં દસ મણ ઘ�
આપીશ, તો પણ �ુઆલહ સહ�હ છે .

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1970

મસઅલો રર૩૦ : અગર

કોઈ શખ્ વેતન

બીલ�ુલ ન�� ન કર� , �મક� �ઈલ કહ� ક� � મારા
બાળકને શોધી લાવશે તેને �ુ ં એક રકમ આપીશ, અને
એની સંખ્ય ન�� ન કર� , તો � આમીલ એ કામ અન્�
આપે તેને વ્યાજબ અને પ્રચ� ર�તે � એનો હક
લેખાય, તેટલી રકમ આપવી જોઈએ.

મસઅલો રર૩૧ : અગર આમીલ કરાર ન��
થાય એ પહ�લાં કાયર ને અન્� આપે, અથવા કરાર બાદ
એ િનય્યત કામ � ૂ�ં કર� ક� તેના બદલામાં કોઈ રકમ નહ�
લીએ, તો તેવા સંજોગમાં વેતન માંગવાનો હક નહ�
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ધરાવે.

મસઅલો રર૩ર : આિમલ કામ � ૂ�ં કર� એથી
પહ�લાં અગર �ઈલ ચાહ� ક� કરારને રદ કર� , તો એ કર�
શક� છે .

મસઅલો રર૩૩ : આિમલ કરાર �ુજબ કામ
શ� કર� દ�એ, ત્યા બાદ જો �ઈલ ચાહ� ક� જઆલાને
રદ કર� તો તેમાં ઈશ્કા છે .

મસઅલો રર૩૪ : આિમલ અગર ચાહ� તો માથે
લીધે� ું કામ અ�ુ�ં � ૂક� શક� છે . પણ અગર એમ કરવાથી
�ઈલને �ુકસાન થ� ું હોય, અથવા �ના માટ� એ અમલ
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અન્� દઈ રહ્ હોય તેને હાિન પહ�ચતી હોય, તો એ
કામને � ૂ�ં કર�ું જ�ર� થશે. દાખલા તર�ક� , અગર કોઈ
કહ� ક� � શખ્ માર� �ખ�ુ ં ઓપર� શન કરશે તેને �ુ ં
ફલાણી રકમ આપીશ, અને ડોકટર શ��ક્ર શ� કયાર્
બાદ અધવચ્ચેથ કામ છોડ� આપે, તો જો એમ કરવાથી
�ખમાં ખોડ રહ� જતી હોય તો તેના માટ� એ કામ � ૂ�ં
કર�ું લા�ઝમ છે , તે છતાં જો એ અ�ુ�ં � ૂક� આપે, તો
�ઈલ ઉપર તેનો કોઈ હક નહ� રહ�.

મસઅલો રર૩પ : અગર કોઈ આિમલ કામને
અ�ુ�ં � ૂક� આપે, તો અગર એ કાયર અ�ુ�ં �ુક્વાથ
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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 સંજોગમાં આમીલ કોઈ
વેતન ક� મહ�નતા�ું નહ� માંગી શક�, એવી જ ર�તે �ઈલે
પહ�લથ
ે ી એવી શરત � ૂક� હોય ક� કામ � ૂ�ં થતાં વેતન
આપીશ, �મક� , એમ ક�ું હોય ક� � મારા કપડાં સીવી દ� શે
તેને �ુ ં દસ �િપયા આપીશ, તો એવા સંજોગમાં પણ એ
�ુકમ લા�ુ પડશે.
પણ અગર �ઈલની �ુરાદ એ હોય ક� �ટ�ું કામ
કરશે

તેટલા

પ્રમાણમ

વેતન

આપશે,

તો

એટલા
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પ્રમાણમ મહ�નતા�ું આિમલને આપ�ું જોઈએ. જો ક�
અહવત એ છે ક� બંને �ુસાલેહત કર� એકબી�ને રા�
કર� .
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જમીનની ઉપજની વહ�ચણી (મઝાર� અત)ના
એહકામ
મસઅલો રર૩૬ : મઝાર� અતના કંઈક પ્રકા
છે , �માંથી એક એ છે ક� મા�લક અને ખે�ૂત બંને વચ્ચ
એવો કરાર થાય ક� જમીન ખે�ૂતના ઈખ્તીયારમા ખેતી
માટ� આપી દ� શ,ે અને તેમાંથી � ઉપજ ક� પાક થશે તેનો
અ�ુક ભાગ મા�લકને આપશે.

મસઅલો રર૩૭ : મઝાર� અતની અ�ુક શરતો
છે :
(૧) એ ક� જમીનનો મા�લક ખે�ૂતને કહ� ક� જમીન
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તને ખેતીવાડ� માટ� આ�ું �ં. અને ખે�ૂત સામેથી
તેનો સ્વીકા કર� . અથવા કોઈ પણ ઉચ્ચા
વગર મા�લક ખેડતને ખેતીવાડ� માટ� પોતાની
જમીન હવાલે કર� આપે , અને ખે�ૂત તેનો
સ્વીકા કર� .
(ર) જમીનનો મા�લક અને ખે�ૂત બંને બાલીગ,
આક�લ

હોવા

જોઈએ,

અને

અરસપરસની

સમ�ૂતી સ્વેચ્છ, કોઈ પણ દબાણ િવના કર� .
ઉપરાંત જ�ર� છે ક� બંને બીનજવાબદાર, � ૂખર્ 
હોય ક� �ઓ પોતાની િમલકત વેડફ� નાખતા
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હોય. એવી

ર�તે જમીન મા�લક દ� વા�ળયો ન

હોવો જોઈએ, પણ ખે�ૂત જો દ� વા�ળયો હોય, અને
મઝાર� અતની સમ�ૂતી કરવા જતાં � માલમાં
વહવટનો તેને હક ન હોય, એ માલ સંડોવાતો ન
હોય, તો તેમાં વાંધો નથી.
(૩) જમીન મા�લક અને ખે�ૂત બંનન
ે ે પાકમાંથી
િન�ુકત �હસ્સ મળવો જોઈએ, �મક� અડધો યા
ત્રી ભાગ વી. અગર એવી ર�તે �હસ્સ ન�� ન
થાય, �મક�, મા�લક કહ� ક� ખેતી કર, અને તાર�
મર�માં આવે તેટલો ભાગ મને આપ�;તો એ
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સહ�હ નહ� ગણાય, એવી જ ર�તે �હસ્સ ન��
કરવાને બદલે ફકત

એક િન�ુકત

પ્રમાણ

સમ�ૂતી કર� , �મક� , મા�લક યા ખે�ૂત એ
પાકમાંથી માત દસ મણ અનાજ વી; � ઉપજ
હોય તે, ન�� કર� ,તો એ સહ�હ નહ� ગણાય.
(૪) અહવત એ છે ક� મા�લક અને ખે�ૂત બંનન
ે ો
�હસ્સ જમીનની � ૂર� ઉપજમાં હોય,અગરચે આ
શરત મોઅતબર નથી. પ�રણામે, દાખલા તર�ક�,
જો મા�લક ખેડનાર સાથે એવો કરાર કર� ક�
લણણી થશે તેમાં પહ�લાં અડધો ભાગ ખેડનારને
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અને બીજો અડધો ભાગ મા�લકનો હશે, તો
મઝાર� અત સહ�હ ગણાશે.
(પ) ખેડનારના કબ્�મા �ટલી �ુદ્ �ુધી
જમીન આપી હોય, તેની ચો�સ �ુદ્ ન��
થવી જોઈએ, અને એ �ુદ્ એટલી હોવી જોઈએ
ક� એ દરમ્યા પાક હાંિસલ થઈ શક�. તો અગર
કોઈ મા�લક ખેડનારને � ઈખ્તીયા આપે એ
�દવસને �ુદ્દત પહ�લો �દવસ ગણે, અને પાક
ઉતારવાના �દવસને છે લ્લ �દવસ કરાર દ�એ,
તો એ કાફ� છે .
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(૬) જમીન ખેડવા માટ� અ�ુ�ુળ હોવી જોઈએ.
અથવા જો હાલમાં ખેડાણને લાયક ન હોય, પણ
તેમાં અ�ુક કામ કરાવીને તેને ખેડવા લાયક
બનાવી શકાય તેમ હોય, તો મઝાર� અત સહ�હ
ગણાશે.
(૭) � પાક માટ� વાવેતર કરવાનો ઈરાદો હોય,
તે ખેડનાર સાથે સ્પષ્ટપ ન�� કર� લે� ું
જોઈએ. �મક�

ચોખા યા ઘ��ુ ં વાવેતર કર�ું

હોય, અથવા જો ચોખા હોય, તો કઈ �તના
ચોખા હોવા જોઈએ, તે વગેર� ન�� કર� લે� ું
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જોઈએ. પણ જો ખાસ વસ્� વાવવાનો મકસદ ન
હોય, તો ન��ન કરવાની જ�રત નહ� રહ�. એવી
જ ર�તે જો પહ�લથ
ે ી �ણ હોય ક� કઈ �ત�ુ ં
વાવેતર કરવાનો ઈરાદો છે , તો પછ� તેને સ્પષ
કરવાની જ�રત નથી.
(૮) અગર મા�લક પાસે જમીનના અનેક �ુકડાઓ
હોય, અને દર� કમાં ખેડવા માટ� ની જ�ર�આતો
�ુદ� �ુદ� હોય, તો એવા સંજોગમાં જ�ર� છે ક�
મા�લક જમીનના �ુકડાને ન�� કર� . પણ જો એ
�ુકડાઓ વચ્ચ કોઈ ફ�ર ન હોય તો ન��
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કરવાની જ�રત નથી. પ�રણામે અગર મા�લક
ખેડનારને કહ� ક� માર� આ જમીનોમાંથી કોઈ પણ
એક �ુકડા ઉપર ખેતી કર, તો મઝાર� અત સહ�હ
ગણાશે.
(૯) દર� કના િશર� ક�ટલા ખચર્ન �ઝમ્મેદાર રહ�શે
તેની ચોખવટ થઈ જવી જોઈએ, પણ અગર એ
�ણીતી બાબત હોય તો ચોખવટની જ�રત નથી.

મસઅલો રર૩૮ : અગર

જમીનનો મા�લક

ખેડનાર સાથે એવી સમ�ૂતી કર� ક� � પાક ઉતરશે તેના
અ�ુક �હસ્સામા બેમાંથી એકનો હક થશે અને બાક� રહ�લા
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�હસ્સામા બંનન
ે ો ભાગ રહ�શે, તો એ �ુઝાર� અહ બાિતલ છે ,
અગરચે બંનન
ે ે ખબર હોય ક� એ બાક�ના �હસ્સામા કાંઈ ને
કાંઈ બાક� રહ�શ.ે અલબ�, અગર

એવો કરાર કર� ક�

�ટલા પ્રમાણમ બીજ રોપણ થ�ું છે , તે અથવા સરકાર�
કર બાદ કર�ને � પાક બાક� રહ�શે તેની બંને વચ્ચ
વહ�ચણી કરવામાં આવશે, તો તેમાં વાંધો નથી, અને
મઝાર� અત સહ�હ છે .

મસઅલો રર૩૯ : અગર મઝાર� અત માટ� ન��
કર� લી �ુદ્ � ૂર� થાય, અને સંજોગવશાત એ �ુદ્
દરમ્યા પાક હાંિસલ ન થાય, તો જો જમીનનો મા�લક

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1984

અને ખે�ૂત રા� હોય ક� વાવેતર જમીન ઉપર, ભાડા
િવના, બાક� રહ� તો તેમાં વાંધો નથી. પણ તેમાં શરત એ
છે ક� સમ�ૂતી કરતી વેળા બંનએ
ે
મં�ૂર રાખ્�ુ હોય ક�
પાક હાંિસલ

થાય યા ન થાય, �ુદ્ � ૂર� થતાં

મઝાર� અતનો �ત આવી જશે. અને જો મા�લક રા� ન
હોય, તો ખે�ુતને ફસલ ઉખેડવા માટ� ફરજ પાડ� શક� છે ,
અને તેમ કરવા જતાં ખે�ુતને જો �ુકસાની થાય તો તેનો
�ઝમ્મ જમીનના મા�લક ઉપર નથી અને જો ખે�ૂત
મા�લકને ભા�ું વી. આપવા રા� હોય, તો પણ મા�લકને
તે માટ� મજ� ૂર નહ� કર� શક�.
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મસઅલો રર૪૦ : અગર

કોઈ

અણધાયાર

સંજોગને કારણે જમીન ખેડવી અશ� થઈ �ય, �મક�
જમીનમાંથી

પાણી�ુ ં

વહ�ણ

બંધ

થઈ

�ય,

તો

�ુઝાર� અહની સમ�ૂતી રદબાતલ થઈ જશે.પણ જો ખે�ૂત
િવના કારણે ખેતીવાડ� ન કર� , અને જમીન એના
ઈખ્તીયારમા હોય, અને મા�લકને એ જમીન ઉપર કોઈ
ઈખ્તીયા ન હોય, તો ખે�ૂત માટ� જ�ર� છે ક� એટલી
�ુદ્દત� ભા�ું ચા�ુ ધોરણ �ુજબ મા�લકને � ૂક્વ.

મસઅલો રર૪૧ : મઝાર� અહની

� સમ�ૂતી

થઈ હોય, તેને જમીનનો મા�લક અને ખે�ૂત એકબી�ની
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ર�મંદ� િવના રદ્દ બા નહ� કર� શક�. પણ જો પહ�લથ
ે ી
એવી શરત � ૂકવામાં આવી હોય ક� બંનન
ે ે યા એમાંથી
કોઈ પણ એકને, મામલો રદ કરવાનો હક રહ�શ,ે તો પછ�
કોલકરાર �ુજબ મામલો રદ કર� શકશે. એવી જ ર�તે
બંને પક્ષમાં કોઈ પણ એક જો ન�� કરવામાં આવેલી
શરતો�ુ ં ઉલંઘન કર� , તો સામે પક્ષ મામલો રદ કરવાનો
અિધકાર રહ�શ.ે

મસઅલો રર૪ર : મઝાર� અત

માટ� સમ�ૂતી

થઈ ગયા બાદ, બે પક્ષમાં કોઈ પણ એકના મરણથી
મઝાર� અત રદ નહ� થાય, બલ્ક તેમના વાર�સો એમની

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1987

જગ્ય લેશ.ે પણ જો ખે�ૂત મરણ પામે, અને મઝાર� અત
કરારમાં એવી શરત �ુકાઈ હોય ક� એ ખે�ૂત પોતે
ખેડવાની ફરજો ��મ આપશે, તો મઝાર� અત રદ
ગણાશે. અલબ�, અગર ખે�ૂત પોતાની જવાબદાર� �ુજબ
કામ � ૂ�ં કર� ગયો હોય તો મામલો રદ નહ� ગણાય, અને
તેનો � �હસ્સ હોય તેના વારસોને આપ�ું જોઈએ અને એ
િસવાય પણ કરાર �ુજબ � ખે�ૂતના હકકો હોય, તે તેના
વાર�સને મળશે.એવી જ ર�તે મઝાર� અતની �ુદ્ � ૂર�
થાય ત્યા �ુધી વાવેતરને જમીન ઉપર બાક� રાખવા માટ�
વારસદાર મા�લકને ફરજ પાડ� શકશે.
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મસઅલો રર૪૩ : અગર જમીનમાં ખેતીવાડ�
કયાર્ બાદ ખબર પડ� ક� મઝાર� અતની � સમ�ૂતી હતી તે
બાિતલ હતી, તો અગર બીજ મા�લકની િમલક�ય્ય હતી
તો પાક અને કમાણી વી. પણ મા�લકની િમલક�ય્ય
ગણાશે. અલબ� , ખેડનારની મ�ૂર� અને એણે � ખચર
કામને ��મ આપવા માટ� કય� હોય તે, તેમજ ખેડવા
માટ� એના �નવરો, �મક� ગાય વી. નો ઉપયોગ થયો
હોય તે� ુ ં ભા�ું મા�લક ખેડનારને આપશે.
પણ જો બીયાં ખેડનારના હતાં, તો � પાક ઉતર�
અને

કમાણી

થાય

તે

ખેડનારની

મા�લક�

ગણાશે.
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અલબ�, જમીન�ુ ં ભા�ુ,ં અને ઉપરાંત મા�લક� � ખચર
કય� હોય તે, અથવા પોતાના �નવર વી. ખેડવા માટ�
ઉપયોગમાં આપ્ય હોય, તે� ુ ં ભા�ું ખેડનાર મા�લકને
� ૂકવશે.
બંને સંજોગમાં કોલકરાર �ટલો હક િન�ુકત થયો
હોય તેટલો જ અદા કર�ું વા�જબ છે , અગરચે સામાન્
ર�તે એથી વ�ુ હક થતો હોય, અને સામે પક્ષ તેની
�ણ હોય.

મસઅલો રર૪૪ : � સંજોગમાં બીજ ખે�ૂતની
િમલક�ય્ય

હોય,

અને

વાવેતર

બાદ

જણાય

ક�
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�ુઝાર� આની સમ�ૂતી બાિતલ હતી, તો જો મા�લક અને
ખેડનાર બંને રા� હોય ક� વેતન સાથે યા વેતન વગર
પાક જમીનમાં બાક� રહ� તો તેમાં કોઈ ઈશ્કા નથી.
પણ જો મા�લક ર�મંદ ન હોય, તો અ�ુક
ફોકહા�ુ ં માન�ું છે ક� પાક તૈયાર થાય એથી પહ�લાં
મા�લક ખેડનારને વાવેતર ઉખેડ� લેવાની ફરજ પાડ� શક�
છે અને એ ખેડનાર અગરચે મા�લકને કાંઈ ભા�ું દ� વા
તૈયાર હોય, તો પણ મા�લકને જમીન ઉપર પાક બાક�
રાખવા મજ� ૂર નહ� કર� શક�.
પણ આ કોલ ઈશ્કાલથ ખાલી નથી. દર� ક
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સંજોગમાં મા�લક ખેડનારને ફસલ ક� પાક જમીન ઉપર
રહ�વા દ� વા માટ� ભા�ું ભરવા મજ� ૂર નહ� કર� શક�, બલ્ક
જમીન�ુ ં ભા�ું તલબ કયાર્ વગર પણ પાક બાક� રહ�વા
દ� વા ફરજ પાડ� શકશે નહ�.

મસઅલો રર૪પ : અગર પાક ઉતાર� લીધા
બાદ અને �ુદ્ � ૂર� થયા પછ� અ�ુક � ૂળ�યા જમીનમાં
રહ� જવા પામે, � બી� વષર ફર�વાર ઉગી નીકળતાં નવો
પાક આપે, તો અગર મા�લક અને ખેડનાર વચ્ચ એ
� ૂળ�યાં સંબધ
ં ી કોઈ ભાગીદાર�ની સમ�ૂતી ન થઈ હોય,
તો એ બી� વષર્ન પાક મા�લકનો ગણાશે.
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�ુસાકાત અને �ુગાર�સહ (ફળોની ભાગીદાર�)ના
એહકામ
મસઅલો રર૪૬ : અગર કોઈ શખ્ સામે પક
સાથે એવો કોલકરાર કર� ક� � ફળદાયી � ૃક્ તેની
મા�લક�ની છે , યા તેના ઈખ્તીયારમા છે , તે ન�� કર� લી
�ુદ્ માટ� તેને �ુપરત કર� છે ક� �થી એ તેને પાણી સ�ચે
અને સંભાળ રાખે, અને એની સામે વેતન�પે એમાંથી
અ�ુક ફળોનો �હસ્સ આપે એ કોલકરારને �ુસાકાત
કહ�વાય છે .

મસઅલો રર૪૭ : અગર ફળદાયી � ૃક્ ન હોય,
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પણ તેની બી� પ્રકાર ઉપજ હોય, �મક� , પાંદડાં, �લ,
એવા હોય ક� �ની ન�ધપાત �ક�મત થતી હોય, (દાખલા
તર�ક� હ�ના (મ�દ�)નો છોડ ક� �ના પાંદડાં� ુ ં વેચાણ થાય
છે ,) તો તે માટ� પણ �ુસાકાતનો મામલો સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો રર૪૮ : �ુસાકાત માટ� કોઈ સીગો
ઉચ્ચાવાન જ�રત નથી. બલ્ક અગર � ૃક્ષો મા�લક
�ુસાકાતની િનય્યતથ સામે પક્ષ � ૃક્ષોસ� દ�એ, અને
કાયર ને ��મ આપનાર પણ એજ િનય્યતથ પોતાના
કામમાં મશ્�ૂ થઈ �ય, તો એ કોલકરાર અને મામલો
સહ�હ ગણાશે.
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મસઅલો

રર૪૯

: �ુસાકાતના

મામલામાં

� ૃક્ષો મા�લક અને સામે પક, બંને બાલીગ અને આક�લ
હોવા જ�ર� છે , તેમ કોલકરાર માટ� તેમના ઉપર કોઈ
�ત�ુ ં દબાણ થ�ું ન હો�ું જોઈએ. ઉપરાંત એવો શખ્
ન હોવો જોઈએ ક� � નાદાની ક� બેવ�ુફ�ના કારણે પોતાનો
માલ વેડફ� નાખતો હોય. બી�ુ ં એ ક� મા�લક દ� વા�ળયો ન
હોવો જોઈએ, પણ � ૃક્ષો સંભાળ રાખી પાણી સ�ચનાર
માળ� અગર દ� વા�ળયો હોય તો વાંધો નથી, પણ કામને
��મ દ� તી વેળા એવા સરસામાન ઉપયોગમાં ન લીએ ક�
�ના ઉપર તેનો ઈખ્તીયા બાક� રહ્ ન હોય.

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1995

મસઅલો રરપ૦ : �ુસાકાત માટ� પહ�લથ
ે ી �ુદ્
ન�� થવી જોઈએ, અને એ �ુદ્ એટલી હોવી જોઈએ ક�
એ દરમ્યા પાકની નીપજ તૈયાર થઈ શક�. હવે જો એમ
ન�� કર� ક� ફલાણી તાર�ખથી લઈને પાક તૈયાર થાય
ત્યા �ુધી �ુદ્ રહ�શ,ે તો એ સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો રરપ૧ : �ુસાકાતમાં

મા�લક અને

કામ કરનાર વચ્ચ પાકનો �હસ્સ, ભાગ ન�� થવો
જોઈએ, એટલે ક� અડધો, યા ત્રી ભાગ-એ ર�તે કરાર
થવો જોઈએ. એને બદલે જો એમ ન�� થાય ક�, દાખલા
તર�ક�, સો મણ ફળના મા�લકને મળશે, અને બાક� કામ

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1996

કરનારને ફાળે જશે, તો એ મામલો બાિતલ ગણાશે.

મસઅલો રરપર : એ જ�ર� નથી ક� �ુસાકાત
માટ� નો કોલકરાર પાક �હ�ર થવા પહ�લાં ન�� થઈ �ય,
બલ્ક પાક દ� ખાવા લાગે તે પછ� પણ મામલો ન�� થઈ
શક� છે , પણ શરત એ ક� પાકની સંભાળ, તેમાં ઉમેરો અને
િવકાસ કરવા તેને �ુકસાનથી બચાવવા વી. માટ� હ�
જ�ર� કામ કરવાનો અવકાશ રહ્ હોય. એવા સંજોગમાં
મામલો સહ�હ ગણાશે. પણ જો એવા મહત્વન કામો માટ�
અવકાશ ન રહ્ હોય, અને માત પાણી સ�ચવા, ફળ
�ટવા
ંૂ
અથવા સંભાળ રાખવાના કામો બાક� રહ્ હોય, તો

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1997

એવા સંજોગમાં મામલો સહ�હ થવામાં ઈશ્કા છે .

મસઅલો રરપ૩ : તર� ૂચ ક� કાકડ� વી. ના
વેલાં માટ� �ુસાકાતની સમ�ૂતી કરવામાં આવે, તો એ
સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો રરપ૪ : �

� ૃક્

વરસાદ

યા

જમીનની �દર રહ�લી ભીનાશથી ઉગતા હોય, અને પાણી
સ�ચવાની જ�રત ન હોય, તે માટ� ઉપર મસઅલા
રરપરમાં જણાવેલા બી� અગત્યન કામો કરવાનો
અવકાશ રહ�તો હોય, તો �ુસાકાતની સમ�ૂતી સહ�હ
ગણાશે.

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1998

મસઅલો રરપપ : �ુસાકાત માટ� � બે પક
વચ્ચ સમ�ૂતી થઈ હોયતે બંને એકબી�ની સંમિં તથી એ
મામલો રદ કર� શક� છે . એવી જ ર�તે જો �ુસાકાત માટ�
કોલકરાર કરતી વેળા તેમાં એવી શરત � ૂક� ક� બંને પક
અથવા એમાંથી કોઈ પણ એકને મામલો રદ કરવાનો હક
રહ�શ,ે તો એ કરાર �ુજબ જો મામલો રદ થાય તો તેમાં
કોઈ વાંધો નથી. અને જયાર� કોલકરારમાં કોઈ શરત
હોવા છતાં તે �ુજબ ન વતર્વામા આવે અથવા તેને
અમલી સ્વ� ન આવામાં આવે, તો �ના �હતમાં એ
શરત � ૂકાઈ હોય તેને મામલો રદ કરવાનો અિધકાર

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 1999

રહ�શ.ે

મસઅલો રરપ૬ : અગર મા�લક �ુજર� �ય
તો �ુસાકાત માટ� કરવામાં આવેલ કરાર રદ બાતલ નહ�
થાય, અને તેની જગ્ય તેના વારસદારો લેશે.

મસઅલો રરપ૭ : અગર એ બાગ ક� � ૃક્ષો
સંભાળ રાખનાર �ુજર� �ય, અને તેની સાથે કરવામાં
આવેલ કરારમાં એવી શરત ન હોય ક� એ પોતે સંભાળ
રાખશે,

પાણી

સ�ચશે-વી;

તો

તેની

જગ્યા

તેના

વારસદારો કરાર �ુજબ કામ કરશે. અને જો તેઓ પોતે
આ કામ ન કર� શક�, તો પગાર દઈ ને તે કોઈને રોકશે.

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2000

પણ જો બંનમ
ે ાંથી કાંઈ પણ ન કર� , તો હાક�મે શરઅ મર�
ગએલા જણની િમલકતમાંથી પગારદારને રોક�ને કામ
કરાવશે, અને � પાક ક� કમાણી હાંિસલ થશેતે મા�લક
અને �ુજર� ગયેલા જણના વારસદારો વચ્ચ તકસીમ
કરશે. પણ જો મામલામાં પહ�લથ
ે ી એવી શરત હતી ક� એ
પોતે સંભાળ રાખશે અને સ�ચન વી.ને લગતા સવ� કામો
સ્વહસ્

કરશે

તો

એના

મરણ

પામવાથી

મામલો

રદબાતલ થઈ જશે.

મસઅલો રરપ૮ : અગર

�ુસાકાતમાં એવી

સમ�ૂતી થાય ક� � ૂર� � ૂરા પાક અને તમામ નીપજ

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2001

મા�લકને મળશે, તો એ સમ�ૂતી બાિતલ છે , પણ છતાં
હાંિસલ થએલી નીપજ ઉપર માત મા�લકનો જ હક રહ�શે,
અને તેમાં મહ�નત મ�ૂર� કરનારને (સ�ચન-સંભાળ માટ� )
વેતન ક� ઉજરત માંગવાનો હક નહ� રહ�.
પણ જો �ુસાકાતનો કરાર કોઈ બી� કારણસર
બાિતલ થાય, તો પછ� મા�લક ઉપર ફરજ છે ક� મહ�નત
મ�ૂર� કરનારને સામાન્ સંજોગમાં �ટ�ું આપવામાં
આવ� ું હોય, તેટ�ું વેતન આપે. પણ જો સામાન્
સંજોગમાં અપા� ું મહ�નતા�ું કરારમાં જણાવવામાં આવેલ
મહ�નતાણા કરતા વધાર� હોય, અને એ પક્ષ આ િવષે

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2002

� ૂવર �ણ હોય, તો વ�ુ આપ�ું લા�ઝમ નથી.

મસઅલો રરપ૯ : �ુગાર� સહ એટલે ક� કોઈ
શખ્ પોતાની જમીન બી�ને સ�પે ક� �થી તેમાં વાવેતર
કર� , અને તેમાં � નીપજ થાય, તેમાં બંનન
ે ો હક હોય. આ
મામલો �હ�ર ર�તે સહ�હ છે , પણ તેને તકર કરવામાં
એહતેયાત છે . અલબ�, ઉપરોકત હ�� ુ હાંિસલ કરવા માટ�
બી� પ્રકાર મામલો થાય તો કોઈ પણ ઈશ્કા િવના
સહ�હ ગણાશે. �મક� , બંને પક અરસપરસ પોતાના કરજ
વી. માટ� એ �ુજબ �ુસાલેહત અને સમાધાન કર� . અથવા
બી� ર�ત એ ક� નવા ઉગી આવેલા ઝાડ ક� છોડમાં

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2003

ભાગીદાર થાય, અને પછ� ખેડનાર ક� વાવેતર કરનાર
જમીનના મા�લક સાથે એવો કરાર કર� ક� એ ઝાડની
સંભાળ અને તે� ુ ં સ�ચન વી. િન�ુકત �ુદ્ માટ� કરશે, ને
તે માટ� જમીનમાંથી થએલી નીપજની અડધી �ક�મત �ટ�ું
મહ�નતા�ું લેશે.

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2004

�મને પોતાના માલમાંથી વાપરવાની મનાઈ છે
મસઅલો રર૬૦ : � બાળક બાલીગ ન થ�ું
હોય, તેને શર�અત પ્રમા તેના ખાતે ક� જમે રહ�લ
માલમાં વાપરવાનો

હક

નથી,

અગરચે

એ

બાળક

સમજદાર અને પીઢ હોય, અને એ માટ� વલીની ર�થી
પણ કોઈ ફાયદો નથી.
પણ અ�ુક સંજોગો એવા છે ક� �માં નાબાલીગ
બાળક�ુ ં માલ�ુ ં વાપર�ું સહ�હ છે , �મક� , જયાર� એ
ન�વી �કમ
� તની કોઈ વસ્� ખર�દ� યા વેચ.ે એ િવષે
મસઅલા ર૦૯૦માં �ુલાસો થઈ ગયો છે . એવી જ ર�તે

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2005

જો પોતાના માલમાંથી પોતાના સગાંઓ અને �ુ�ુંબીઓ
માટ� વસીયત કર� , �નો �ુલાસો મસઅલા ર૭૦૯ માં
અપાશે.
બાળા માટ� બાલીગ થવાની િનશાની એ છે ક�
તેના ચાંદના �હસાબે (કમર� ક�લને ્ડ) નવ વષર � ૂરાં થાય,
અને બાળક માટ� ત્ િનશાનીઓ છે :(૧) પેટ નીચે શરમગાહની ઉપર �ડા વાળ
ઉગવા.
(ર) િવયર સ્ખલ- (મની�ુ ં નીકળ�ુ)ં .
(૩) ચાંદને �હસાબે ( કમર� ક�લને ્ડ) પંદર વષર

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2006

� ૂરા થવા.

મસઅલો રર૬૧ : અગર ચહ�રા અને હ�ઠ ઉપર
દાઢ� � ૂછોના �ડા વાળ ઉગવા માંડ�, તો અસંભવ નથી ક�
તે પણ બાલીગ હોવાની િનશાની હોય. પણ છાતી ઉપર
અને બગલની નીચે �ડા વાળ હોવા બાલીગ થવાની
િનશાની નથી. એવી જ ર�તે અવાજ ભાર� થાય તો એ
બાલીગ થયાની િનશાની નહ� ગણાય, િસવાય એ ક�
ઈન્સાનન પોતાને એ િનશાનીઓ દ� ખાતાં બાલીગ હોવાની
ખાત્ થઈ �ય.

મસઅલો રર૬ર : � શખ્ દ�વાનો હોય, તેને

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2007

પોતાના માલમાં કોઈ અિધકાર હોતો નથી. એવી જ ર�તે
દ� વા�ળયાને તેના ઉપર બાક� રહ�લ કરજને કારણે માલ
ઉપર અિધકાર નથી. કારણ ક� તેના ઉપર હાક�મે શરઅ
તરફથી ��ુશ હોય છે . અલબ�, અગર એના લેણદારો
ર� આપે તો ઉપયોગમાં લઈ શકશે.ઉપરાંત એ બેવ�ુફ
શખ્ ક� � પોતાના માલનો વ્યથ ર�તે �ુવ્યર કરતો હોય,
તે વલીની ર� વગર પોતાના માલને વાપરવાનો હક
ધરાવતો નથી.

મસઅલો રર૬૩ : �

શખ્ અ�ુક �દવસે

દ�વાનો અને અ�ુક �દવસે સાજો હોય, તે દ�વાનગીની
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હાલતમાં પોતાના માલમાંથી � કાંઈ વાપર� તેન સહ�હ
નહ� ગણવામાં આવે.

મસઅલો રર૬૪ : જયાર� ઈન્સા બીમાર�ની
હાલતમાં મરણ પથાર�એ પડયો હોય, ત્યાર પોતાના
માલમાંથી પોતા માટ� , પોતાના �ુ�ુંબ, મહ�માનો માટ� , અને
બી� તમામ એવા કાય� માટ� ક� � ઈસરાફ તર�ક� ન
ગણાતા હોય, પોતાની ઈચ્છ �ુજબ વાપર� શક� છે . એવી
જ ર�તે જો પોતાની િમલકત વેચી નાખે યા ભાડ� આપે,
તો તેમાં ઈશ્કા નથી.
પરં � ુ અગર પોતાનો માલ કોઈને ભેટ�પે બક્

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2009

આપે, અથવા સામાન્ �ક�મત કરતાં સસ્ત �ક�મતે વેચી
નાખે, તો જો આપેલ ભેટ યા �ક�મતનો કર� લો ઘટાડો તેના
ુ ) �ટલો હોય યા એથી ઓછો
માલના ત્ર ભાગ ( �ુ�સ
હોય, તો જ એ વાપર�ું સહ�હ લેખાશે, પણ જો ત્રી
ભાગના માલ કરતાં વધાર� હોય તો તેનાં માટ�
વારસદારોની ર� મેળવવી જ�ર� છે .

અને જો એ

ુ કરતા �ટલો વધારો
વારસદારો રા� ન થાય, તો �ુ�સ
હોય તેમાં કરવામાં આવે� ુ તસર�ફ (વપરાશ) બાિતલ
છે .
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વકાલતના એહકામ
વકાલતનો અથર એ છે ક� � કાયર ઈન્સા પોતે
��મ આપી શકતો હોય, �મક�, મામલો, સોદો, વગેર� તે
કાયર્ન ��મ આપવા માટ� બી� કોઈને નીમે. દા.ત.
કોઈને વક�લ નીમે ક� પોતાવતી મકાન વેચી આપે,
અથવા િનકાહ પડ� આપે.
તો � શખ્ બેવ�ુફ અને સફ�હ હોય, તેને અગાઉ
જણાવ્ય �ુજબ પોતાના માલમાં તસર�ફ (વપરાશ)નો
હક હોતો નથી, પ�રણામે એ કોઈને વેચાણ માટ� વક�લ
નહ� નીમી શક� .
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મસઅલો રર૬પ : વકાલતમાં સીગાંનો ઉચ્ચા
લા�ઝમ નથી, બલ્ક અગર કોઈ ને જણાવી દએ ક� એને
નીમયો છે , અને સામે પક સમ� �ય ક� વક�લ તર�ક�
નીમાયો છે , અને તેનો સ્વીકા કર� લીએ તો વકાલત
સહ�હ છે , �મક� , વેચવા માટ� પોતાનો માલ કોઈને �ુપરત
કર� , અને સામે વાળો માલનો સ્વીકા કર� , તો વકાલત
સા�બત થયેલ ગણાશે.

મસઅલો રર૬૬ : અગર ઈન્સા કોઈ એવા
શખ્ ને વક�લ નીમે ક� � બી� શહ�રમાં વસતો હોય,
અને તે બાદ તેના માટ� વકાલતના�ું મોકલે, તો અગર એ
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શખ્સ મં�ૂર રાખ્�ુ હોય, તો વકાલત સહ�હ ગણાશે,
અગરચે મોકલેલ વકાલત ના�ું મોડ�થી પહ�ચે.

મસઅલો રર૬૭ : વક�લ નીમનાર (�ુવકક�લ)
અને વક�લ થનાર, બંને માટ� અ�લમંદ હો�ું જ�ર� છે ,
અને તે માટ� કોઈ દબાણને વશ થયા ન હોવા જોઈએ.
સાથે સાથે વક�લ નીમનાર માટ� જ�ર� છે ક� બાલીગ હોવો
જોઈએ, િસવાય એ કામો માં ક� � સમજદાર અને તમીઝ
ધારવ�ું બાળક ��મ આપી શક�.

મસઅલો રર૬૮ :

� કામ ઈન્સા પોતે ન

કર� શકતો હોય, અથવા એ કામ શર�અતની �એ �એઝ
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ન હોય, તે માટ� એ વક�લ નહ� થઈ શક�. દા.ત; � શખ્
હજના એહરામમાં હોય, તેના માટ� િનકાહ પડ�ું �એઝ ન
હોવાથી. એ બી� તરફથી વક�લ બનીને િનકાહ નહ� પડ�
શક�.

મસઅલો રર૬૯ : અગર ઈન્સા કોઈ શખ્સન
તેના તમામ કાય�ને ��મ આપવા માટ� વક�લ નીમે તો
એ વકાલત સહ�હ ગણાશે. પણ અગર અ�ુક 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 તેમા વતર્વ માટ� ઈખ્તીયા આપે,
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�મક� , વક�લ નીમે ક� મકાન વેચે અથવા ભાડ� આપે, તો
એ વકાલત સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો રર૭૦ : અગર કોઈ શખ્ વક�લને
બરતરફ કર� , તો વક�લને તેની �ણ થઈ �ય ત્યા પછ�
એ કોઈ કામ એના વતી ��મ નહ� આપી શક�, પણ
એને �ણ થાય એથી પહ�લાં �ુપરત થએલ વકાલત
�ુજબ કામ ક�ુ્ર હોય તો એ સહ�હ છે .

મસઅલો રર૭૧ :

વક�લ પોતાને વકાલત

માંથી �ુક્ કર� શક� છે , અગરચે તેને વક�લ નીમનાર
હાજર ન હોય.
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મસઅલો રર૭ર : �

કામ માટ� વક�લને

વકાલત આપવામાં આવી હોય, તે માટ� એક વક�લ કોઈ
બી� ને વક�લ નીમી શકતો નથી, પણ વક�લ નીમનાર�
જો ર� આપી હોય ક� બી�ને વક�લ નીમે, તો �
પ્રકાર ર� આપી હોય તે �ુજબ અમલ કરશે. તો જો
નીમનાર� ક�ું હોય ક� મારા માટ� કોઈ બીજો વક�લ
નીમીઆપ, તો એ �ુવકક�લ ( વક�લ નીમનાર) વતી
વક�લની િનમ� ૂક કર� શકશે. પોતા વતી નહ�.

મસઅલો રર૭૩ : અગર

વક�લ વકાલત

આપનારની ર�થી તેના વતી બીજો વક�લ નીમી આપે,
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તો એ (પહ�લો) વક�લ બી� વક�લને બરતરફ નહ� કર�
શક�. એવીજ ર�તે પહ�લા વક�લના મર� જવાથી, યા
બરતરફ થઈ જવાથી, બી� વક�લની વકાલત બાિતલ
નહ� થાય.

મસઅલો રર૭૪ : અગર

વકાલત આપનાર

કોઈ વક�લને ર� આપે ક� એ પોતાના વતી કોઈ ને
વક�લ બનાવે, તો એ બી� વક�લને, વકાલત આપનાર
અને પહ�લો વક�લ, બંને બરતરફ કર� શક� છે . અને જો
પહ�લો વક�લ મરણ પામે તો બી� વક�લની વકાલત
બાિતલ થઈ જશે.
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મસઅલો રર૭પ : અગર કોઈ શખ્ એક થી
વ�ુ વ�કલો નીમે અને દર� કને વ્ય�ક્ત ર�તે કાયર
��મ આપવાની વકાલત આપે, તો દર� ક વક�લ
વકાલત �ુજબ અમલ કર� શકશે, અને તેમાંથી કોઈ એક
ના મરણથી બાક�નાઓની વકાલત રદ નહ� થાય, પણ
જો એમ ક�ું હોય ક� એ સવ� વ�કલો સાથે રહ�ને કાયર
��મ આપે, તો કોઈને પણ વ્ય�ક્ત ર�તે કામ ��મ
આપવાનો હક નહ� રહ�. અને જો તેમાંથી કોઈ પણ એક
વક�લ �ુજર� �ય તો બાક� રહ�લાઓની વકાલત બાિતલ
ગણાશે.

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2018

મસઅલો રર૭૬ : વક�લ

અથવા

વક�લ

નીમનાર જો મરણ પામે, તો વકાલત બાિતલ થઈ �ય
છે . એવીજ ર�તે � ખાસ વસ્� ��મ આપવાની વકાલત
હોય તે ના� ૂદ થઈ �ય, �મક� , ધ�ટાં, બકરાં વેચવા
આપ્ય હોય, એ મર� �ય તો વકાલત બાિતલ થઈ
ગણાશે. ઉપરાંત વકાલત આપનાર અને વક�લ, બે માંથી
કોઈપણ એક હંમશ
ે માટ� દ�વાનો અથવા બેહોશ થઈ
�ય, તો વકાલત બાિતલ થઈ જશે. પણ જો પ્રસંગોપ
દ�વાનગી ક� બેહોશી રહ�તી હોય, તો એ �સ્થિતમા યા સા�
હોવાની �સ્થિતમા વકાલત બાિતલ થવા િવષે ઈશ્કા છે .
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મસઅલો રર૭૭ : અગર કોઈ શખ્ બી� ને
વક�લ નીમે અને એ કાયર ��મ આપવા બદલ કાંઈ
વળતર ન�� કર� , તો એ કામ ��મ અપાયાબાદ ન��
કર� લ વળતર આપ�ું લા�ઝમ છે .

મસઅલો રર૭૮ : અગર

વક�લ પોતાના

કબ�માં રહ�લ માલની સરખી �હફાઝતમાં કોઈ કોતાહ� ન
કર� , અને એને આપવામાં આવેલી ર� િસવાય કોઈ બી�
ર�તે એ માલને ઉયોગમાં ન લીધો હોય તે છતાં જો એ
માલ યોગા�ુયોગ �ુમ ક� ના� ૂદ થઈ �ય, તો વક�લ
ઉપર જ�ર� નથી ક� તેના બદલામાં કાંઈ આપે.
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મસઅલો રર૭૯ : અગર

વક�લ પોતાના

કબ�માં રહ�લ માલની સરખી �હફાઝત ન કર� , અથવા
આપવામાં આવેલી ર� િસવાય કોઈ બી� ઉપયોગમાં
લીએ, અને એ માલ �ુમ ક� ના� ૂદ થાય, તો એ વક�લ
જવાબદાર ગણાશે. દા.ત; � �લબાસ એને વ�ચવા માટ�
આપ્�ુ હોય, તે એ પહ�ર� લીએ , અને એને પ�રણામે
લીબાસમાં કોઈ એબ ક� ખામી ઉત્પ� થાય, તો એના
બદલામાં દ� � ું જ�ર� છે .

મસઅલો રર૮૦ : અગર વક�લને માલમા �વા
ઉપયોગની ર� હોય, તે િસવાયનો ઉપયોગ કર� , �મક�,
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વ�ચવા માટ� આપે� ું �લબાસ પહ�ર� લીએ, અને તે બાદ
ર� �ુજબ તેનો ઉપયોગ લીએ, તો એ ઉપયોગ (�ના
માટ� ર� આપેલ હતી તે) સહ�હ ગણાશે.
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ઉધાર આપવાના અને લેવાના એહકામ
મોઅમીન ભાઈઓને, તેમાં ખાસ કર� હાજતમંદોને
કરજ આપ�ું �ુસ્તહ છે , અને તે માટ� હદ�સોમાં ધણી
સીફા�રશ થઈ છે .
હઝરત

ર� ૂલે

�ુદા

સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

આલેહ� વસલ્લમથ �રવાયત થઈ છે � શખ્ પોતાના
�ુસલમાન ભાઈને કરજ આપે છે

તેના માલમાં �ુદા

વધારો કર� આપે છે , અને તેના ઉપર ફ�રશ્તા રહ�મત
મોકલે છે . અને � શખ્ પોતાના કઝર્દા સાથે નમ્રતાથ
વત� છે , તે વગર �હસાબે અને ઘણી ઝડપથી � ૂલે િસરાત
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ઉપરથી પસાર થશે. અને � શખ્ માંગનાર �ુસલમાન
ભાઈને કઝર ન આપે, તેના ઉપર બે�હશ્ હરામ થાઈ છે .

મસઅલો રર૮૧ : કરજ

માટ� કોઈ સીગોના

ઉચ્ચારન જ�રત નથી. બલ્ક અગર કોઈ વસ્� કરજ�પે
કોઈને આપે, અને લેનાર એજ િનય્યતન તેનો સ્વીકા
કર� , તો એ સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો રર૮ર : જયાર�

કરજદાર કરજની

રકમ અદા કર� , ત્યાર લેણદાર� એ સ્વીકાર લેવી જોઈએ.
પણ નો રકમની અદાયગી માટ� લેણદાર અથવા બંને
તરફથી કોઈ �ુદ્ ન�� થઈ હોય, તે એવા સંજોગમાં
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લેણદાર �ુદ્ તમામ થયા પહ�લા રકમ સ્વીકારવ માટ�
મનાઈ કર� શકશે.

મસઅલો રર૮૩ : અગર કરજના સીગામાં ક�
કરારમાં ભરપાઈ માટ� �ુદ્ ન�� થઈ હોય, તો અગર એ
�ુદ્ કરજદારના પ્રસ્તા યા બંનન
ે ી દરખાસ્તથ થઈ
હોય, તો લેણદાર �ુદ્ � ૂર� થાય એથી પહ�લાં ભરપાઈ
માટ� માંગણી નહ� કર� શક�. પણ જો એ �ુદ્ લેણદાર�
ન�� કર� હોય, અથવા ભરપાઈ િવષે સદં તર કોઈ �ુદ્
િન�ુકત ન થઈ હોય તો લેણદાર ચાહ� ત્યાર ભરપાઈ માટ�
માંગણી કર� શક� છે .
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મસઅલો રર૮૪ : અગર લેણદાર પોતા�ુ ં લે� ું
માંગે, અને કરજદાર ભરપાઈ કરવાની શ�ક્ ધરાવતો
હોય, તો તરતજ ભરપાઈ કર� દ� � ું જોઈએ અને જો તેમાં
ઢ�લ કર� તો એ �ુનહ
ે ગાર થશે.

મસઅલો રર૮પ : અગર

કરજદાર પોતાના

રહ�વાના મકાન અને બી� જ�ર�આતની સામગ્ર
િસવાય કાંઈ ધરાવતો ન હોય, એવી સામગ્ર ક� �
િવના એ �ુશક�લીમાં � ૂકાઈ જતો હોય, તો એવા સંજોગમાં
લેણદાર તકાજો નહ� કર� શક�, બલ્ક એને એટલી વાર
સબર કર�ું જોઈએ ક� �થી કરજદાર લે� ું ભરપાઈ કર�
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શક�.

મસઅલો રર૮૬ : � કરજદાર પોતા�ુ ં કરજ
અદા ન કર� શકતો હોય, પણ એ પોતાની લાયકાત
�ુજબ કમાણી કરવા સશક્ હોય, તો એહતીયાતે વા�જબ
એ છે ક� કમાણી કર�ને લે� ું ભરાઈ કર� આપે. ખાસ કર�ને
જો એ આસાનીથી કમાણી કર� શકતો હોય. યા એ
ધંધાદાર� હોય, તો તે �ુજબ વતર્�ુ એના માટ� વા�જબ છે .

મસઅલો રર૮૭ : � માણસ પોતાના લેણદારને
પામી શકતો ન હોય, અને ભિવષ્યમા તેની યા તેની
વારસદારોની �ુલાકાતની આશા ક� ઉમેદ ધરાવતો ન
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હોય, તો એવા સંજોગમાં એ લેણદાર વતી લેણાની રકમ
કોઈ ફક�રને આપી દ�એ , અને એહતીયાતની �એ તેમ
કરવા પ્ર હાક�મે શરઅની ર� મેળવે. અને જો એનો
લેણદાર સૈયદ ન હોય, તો એ એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક�
એ�ુ ં લે� ું સૈયદ ફક�રને ન આપે.
પણ જો એવી ઉમેદ હોય ક� લેણદાર યા તેના
વારસદારોને મળ� શકશે, તો તે માટ� ઈન્તેઝા કર�ું
જોઈએ, અને તેની શોધ કરવી જોઈએ. અને જો એ ન
મળે તો વિસયત કર� ક� અગર એ મરણ પામે અને
લેણદાર યા તેના વારસદારો ઉપ�સ્થ થાય, તો તેના
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માલ માંથી એ લે� ું ભરપાઈ કરવામાં આવે.

મસઅલો રર૮૮ : અગર

મરણ પામનારના

માલમાં ફકત દફનના વા�જબ ખચર અને કરજની રકમ
કરતાં વ�ુ ન હોય, તો એ કામમાં જ માલનો ઉપયોગ
કરવામાં આવશે. અને વાર�સોને કાંઈ નહ� મળે .

મસઅલો રર૮૯ : અગર

કોઈ શખ્ ના�ુ,ં

સો�ુ,ં યા ચાંદ� કરજ �પે લીએ, અને આગળ જતાં તેની
�ક�મત ધટ� �ય, તો � પ્રમાણમ કરજ લી�ું હોય તે
પ્રમાણમ પા�ં આપે તો કાફ� ગણાશે, અને જો તેની
�ક�મત વધી ગઈ હોય, તો લા�ઝમ છે ક� � પ્રમાણમ લી�ુ
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હ�ું એજ પ્રમાણમ પા�ં આપે. પણ બંને સંજોગમાં
લેણદાર અને કરજદાર એ િસવાયની સમ�ૂતી ઉપર ર�
મંદ હોય, તો તેમાં ઈશ્કા નથી.

મસઅલો રર૯૦ : � માલ કરજ �પે લેવામાં
આવ્ય હોય, તે માલ અગર સલામત રહ્ હોય, અને
લેણદાર� પા�ં માંગે તો એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક�
કરજદાર એ જ માલ પાછો આપે.

મઅસલો રર૯૧ : � શખ્ કરજ આપતી વેળા
શરત કર� ક� ભરપાઈ વેળા વ�ુ લેશે, �મક� , એક મણ
ધ�ના બદલામાં એક મણ અને પાંચ શેર માંગે, અથવા
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દસ �ડા સામે અ�ગયાર માંગે, તો એ વ્યા અને હરામ
ગણાશે, બલ્ક જો એવી શરત કર� ક� કરજદાર કરજ
ઉપરાંત તેના માટ� કોઈ કામ ��મ આપે, અથવા �
કરજ લી�ું છે , તેની ભરપાઈ વેળા કોઈ બી� વસ્� અ�ુક
ુ ાન કરજ
પ્રમાણમ દ� શે, �મક�, એવી શરત કર� ક� એક �મ
ભરપાઈ કરતી વેળા સાથે એક બાકસ આપશે, તો એ પણ
વ્યા અને હરામ ગણાશે, ઉપરાંત, જો એવી શરત કર� ક�
� વસ્� કરજ �પે આપી છે , તે ભરપાઈ વેળા બી� ખાસ
સ્વ�પમા આપશે, �મક�, કા�ું સો�ુ ં કરજ �પે આપી શરત
કર� ક� ભરપાઈ વેળા ધડ�� ું સો�ુ ં આપશે, તો એ પણ
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વ્યા અને હરામ છે .
પણ જો કોઈપણ શરત િવના પોતે કરજદાર કરજ
કરતા વ�ુ ભરપાઈ કર� , તો તેમાં ઈશ્કા નથી, બલ્ક તેમ
કર�ું �ુસ્તહ છે .

મસઅલો રર૯ર : વ્યા આપ�ુ,ં વ્યા લેવાની
�મ હરામ છે અને અગર કોઈ શખ્ વ્યા સામે કરજ
ઉપાડ� તો અગરચે �હ�ર ર�તે એ માલનો ધણી થઈ �ય
છે , પણ બેહતર છે ક� એ માલને ઉપયોગમાં ન લીએ. પણ
જો એવી �ુરત હોય ક� વ્યાજન સમ�ૂતી ન હોવા છતાં
કરજદ� નાર રા� હતો ક� કરજદાર� નાણાનો ઉપયોગ કર� ,
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તો પછ� કોઈ પણ ઈશ્કા િવના એ ઉપયોગ કર� શકશે.

મસઅલો રર૯૩ : અગર કોઈ શખ્ ઘ� યા
એવી વસ્� વ્યાજવાળ કરજ �પે લીએ અને વાવેતર કર�
તો �હ�ર એ છે ક� તેમાંથી હાંિસલ કર� લા પાકનો એ
મા�લક છે . અગરચે બહ�તર છે એ પાક ઉપર કોઈ �તનો
તસર�ફ (વપરાશ) ન કર� .

મસઅલો રર૯૪ : અગર કોઈ શખ્ �લબાસ
ખર�દ� , અને તે બાદ વ�ચનાર � વ્યાજન પૈસો યા એ
હલાલ ના�ું ક� �માં વ્યાજ�ુ ભેળસેળ હોય. �ક�મત �પે
આપે તો એ �લબાસ�ુ ં પહ�ર�ું અને એ સાથે નમાઝ પડવી
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�એઝ છે , પણ જો વ�ચનારને એમ કહ� ક� આ કપ�ું �ુ ં આ
નાણાંથી ખર�દ� રહ્ �ં તો એ કપ�ું કહ�ર�ું હરામ છે ,
તેવા કપડાંમાં નમાઝ પડવા સંબધ
ં ી � �ુકમ છે તે નમાઝ
પડનારના �લબાસના પ્રકરણમ બયાન થઈ � ૂકયો છે .

મસઅલો રર૯પ : અગર કોઈ શખ્ વેપાર�ને
કોઈ રકમ કરજ�પે આપીને કહ� ક� બી� શહ�રમાં તેની
પાસેથી ઓછ� રકમ વ� ૂલ કરશે, તો તેમાં વાંધો નથી
અને એને “સરફએ બરાઅત” કહ�વાય છે .

મસઅલો રર૯૬ : અગર ઈન્સા કોઈ શખ્સન
એક રકમ એ શરતે આપે ક� અ�ુક �દવસો બાદ બી�
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ુ ાન
શહ�રમાં એથી વ�ુ વ� ૂલ કરશે, �મક� નવસો ને� ું �મ
ુ ાન વ� ૂલ
દઈને દસ �દવસ બાદ બી� સ્થળ હ�ર �મ
કરશે, તો જો એ ના�ું સોના ચાંદ�થી બને� ું હોય, તો
વ્યા હરામ ગણાશે. પણ જો વ�ુ વ� ૂલ કરનાર એ
વધારના �ુકાબલામાં કોઈ જણસ આપે અથવા કોઈ કાયર
��મ આપે, તો પછ� તેમાં કોઈ વાંધો નથી. અને જો એ
નાણાં ગણતર� ચલણી નોટો �પે હોય તો વધાર�
વ� ૂલવામાં વાંધો નથી. અલબ�, અગર કોઈએ ચલણી
ના�ું કરજ �પે આપે અને વ�ુ વ� ૂલ કરવાની શરત � ૂક�,
તો એ હરામ છે , અથવા જો ઉધારનો સોદો કર� , અને
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આપે� ું તેમજ વ� ૂલ કર� � ું જણસ એક જ પ્રકાર� હોય,
તો આવા સંજોગમાં સોદો સહ�હ હો�ું ઈશ્કાલથ ખાલી
નથી.

મસઅલો રર૯૭ : અગર કોઈ લેણદાર પોતા�ુ ં
કરજ ક� � સોના, ચાંદ� યા માપતોલની વસ્� ન હોય,
તેને કરજદાર પાસે યા બી� કોઈ શખ્ પાસે ઓછ�
�ક�મતે વ�ચી, તેની રોકડ �ક�મત વ� ૂલ કરવા માંગે તો તેમ
કર� શક� છે . એ �હસાબે વતર્મા કાળમાં વચનપત્,
�ડ
ં ૂ �ઓ ક� � કરજદાર પાસેથી લેણદારો લીએ છે , તેને
બેન્કમા યા કોઈ બી� પાસે પોતાના લેણા કરતા ઓછ�
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�ક�મતે વ�ચીને બાક� રકમ રોકડ વ� ૂલ કર� શક� છે ; કારણ
ક� ચલણી નોટોનો મામલો માપતોલથી થતો નથી.
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હવાલાના એહકામ
મસઅલો રર૯૮ : અગર કોઈ શખ્ પોતાના
લેણદારને હવાલો આપે ક� એ�ુ ં લે� ું બી� કોઈ પાસેથી
વ� ૂલ કર� , અને લેણદાર એ મં�ૂર રાખે, જો હવાલા
માટ� ની � શરતો આગળ જતાં જણાવવામાં આવશે તે
� ૂર� જઈ �ય, તો �ને નામે હવાલો થાય એ કરજદાર
ગણાશે. ત્યા બાદ લેણદાર પોતા�ુ ં લે� ું અસલ દાવેદાર
પાસેથી નહ� માંગી શક�.

મસઅલો રર૯૯ : કરજદાર, લેણદાર અને �ને
નામે હવાલો દ� વામાં આવે, એ ત્રણેય� બાલીગ, આક�લ
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હો�ું જ�ર� છે , અને તે માટ� કોઈ દબાણ થયો ન હોવો
જોઈએ. એવી જ ર�તે એમાં કોઈસફ�હ એટલે ક� એવો � ૂખર
ન હોવો જોઈએ ક� � પોતાના માલને વેડફ� નાખતો હોય,
ઉપરાંત જ�ર� છે ક� કરજદાર અને લેણદાર દ� વા�ળયો ન
હોય, અલબ�, અગર �ને નામે હવાલો દ� વાતો હોય તે
કરજ�ુક્ હોય, તો હવાલો આપનાર દ� વા�ળયો હોય તો
તેમાં ઈશ્કા નથી.

મસઅલો ર૩૦૦ : અગર �ના નામે હવાલો
દ� વાઈ રહ્ હોય તેના ઉપર હવાલો આપનાર�ુ ં કરજ ન
હોય, તો જો એ મં�ૂર ન કર� તો હવાલો સહ�હ નહ�

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2039

ગણાય. એવી જ ર�તે હવાલો આપનાર�ુ ં � વસ્�ુ�ુ કરજ
હોય, તે િસવાય કોઈ બી� વસ્�ુન હવાલો આવે તો
હવાલો લેનાર માન્ ન રાખે તો સહ�હ નહ� ગણાય.�મક�
જવ�ુ ં કરજ હોય અને ઘ� વ� ૂલ કરવાનો હવાલો આપે,
તો એ સહ�હ નથી. બલ્ક દર� ક સંજોગમાં �ને નામે હવાલો
દ� વાનો હોય તેની મં�ૂર� લેવી જોઈએ, નહ�તર એ સહ�હ
નથી.

મસઅલો ર૩૦૧ : � સમયે ઈન્સા હવાલો
આપી રહ્ હોય, ત્યાર વાસ્તવમા કરજવાન હોવો જોઈએ,
એટલે ક� અગર કોઈ કરજ લેવાનો ઈરાદો ધરાવતો હોય,
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તો જયાં �ુધી કરજ ન લીએ, ત્યા �ુધી થનાર લેણદારને
કહ� નહ� શક� ક� ફલાણાના નામે હવાલો આ�ું �ં.

મસઅલો ર૩૦ર : હવાલામાં માલનો પ્રક,
અને તે� ુ ં પ્રમ ન�� હો�ું જ�ર� છે , તો અગર કોઈ
ુ ાન રોકડા�ુ ં કરજ
શખ્ ઉપર દસ મણ ઘ� અને દસ �મ
હોય, અને એ લેણદારને કહ� ક� બેમાંથી એક વસ્� ફલાણા
પાસેથી લઈ લેજો, અને એ વસ્� ન�� ન કર� તો હવાલો
�ુરસ્ નહ� ગણાય.

મસઅલો ર૩૦૩ : અગર કરજ ન�� હોય, પણ
હવાલો દ� તી વેળા લેણદાર અને કરજદાર તે� ુ ં પ્રમ ક�
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તેના પ્રકાર મા�હતી ન હોય, તો હવાલો સહ�હ ગણાશે.
�મક� , એ લેણાની ન�ધ ચોપડામાં હોય, અને ચોપડામાં
જોયા પહ�લાં હવાલો સહ�હ ગણાશે. �મક�, એ લેણાની
ન�ધ ચોપડામાં જોઈ કરજ�ુ ં પ્રમ લેણદારને જણાવે, તો
હવાલો સહ�હ છે .

મસઅલો ર૩૦૪ : લેણદારને હક છે ક� હવાલો
મં�ૂર ન કર� , અગરચે �ને નામે હવાલો હોય એ શખ્
પૈસાદાર હોય, અને હવાલા �ુજબ ભરપાઈ કર� દ� વામાં
કોતાહ� ન કરતો હોય.

મસઅલો ર૩૦પ : અગર

� શખ્સન નામે
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હવાલો અપાતો હોય, તે હવાલો દ� નારનો કરજદાર ન
હોય, અને હવાલો સ્વીકાર લીએ, તો હવાલો ભરપાઈ
કરવા પહ�લાં પણ હવાલો દ� નાર પાસેથી હવાલા પેટ�
અ�ુક રકમ માંગી શક� છે , પણ � લેણાનો હવાલો તેને
આપવામાં આવ્ય હોય, તેની �ુદ્ હ� � ૂર� ન થઈ હોય,
તો �ુદ્ � ૂર� થયા પહ�લાં એ હવાલા દ� નાર પાસેથી કાંઈ
માંગી શકશે નહ�, અગર� પોતે ભરપાઈ કર� � ૂ�ો હોય.
એવી જ ર�તે જો લેણદાર� પોતાના કરજ કરતા ઓછ�
રકમની સમ�ૂતી કર� હોય, તો એ હવાલો દ� નાર પાસેથી
માત એટલી જ રકમ માંગી શકશે.
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મસઅલો ર૩૦૬ : હવાલો જયાર� સવ� શરતો
સાથે તૈયાર થાય, તે બાદ હવાલો આપનાર અને હવાલો
સ્વીકારના એ હવાલાને રદબાતલ નહ� કર� શક�.
અને હવાલો આપતી વેળા હવાલો લેનાર જો
ફક�ર ન હોય, પણ આગળ જતાં નાદાર, ફક�ર થઈ �ય,
તો લેણદાર પણ એ હવાલાને રદ નહ� કર� શક�. અને
અગર હવાલો લેતી વેળા એ ફક�ર હોય, અને લેણદારને
તેની ફક�ર�ની �ણ હોય, તો પણ હવાલો તૈયાર થઈ
ગયા બાદ તેને રદ નહ� કર� શક�. પણ જો લેણદારને તેના
ફક�ર હોવાની ખબર ન હોય, અને પછ�થી તેને �ણ
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થાય, તો અગર હ�ુ �ુધી એ માલદાર ન થયો હોય, તો
લેણદારને હક છે ક� એ હવાલો રદ કરાર દઈ હવાલા
દ� નાર પાસેથી લે� ું વ� ૂલ કર� , પણ જો હવાલો લેનાર
માલદાર થઈ ગયો હોય, તો હવાલાને રદ કર� શકાય ક�
નહ�, તે મા� ૂમ નથી.

મસઅલો ર૩૦૭ : અગર કરજદાર, લેણદાર
અને હવાલો સ્વીકારના, અથવા તેમાંથી કોઈ પણ એક
પોતા માટ� હવાલાને રદ કરવાનો અિધકાર શરત�પે � ૂક� ,
તો પછ� � ર�તે કરાર થયો હોય, તે �ુજબ હવાલાને રદ
કર� શકશે.
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મસઅલો ર૩૦૮ : અગર હવાલો દ� નાર પોતે
લેણદાર�ુ ં લે� ું � ૂક્વ દ�એ, તો �ને નામે હવાલો દ�ધો
હતો અને �ના ઉપર એ�ુ ં કરજ પણ હ�,ું તે પાસેથી
લેણદારને � આપ્�ુ હ�ું તે પરત મેળવી શક� છે , પણ
તેમાં શરત એ ક� હવાલો સ્વીકારનાર એવી િવનંતી કર� લી
હોય, પણ જો એવી િવનંતી ન કર� લી હોય, અથવા એ
હવાલો લેનાર તેનો કરજવાન ન હોય, તો તેની પાસેથી
કોઈ વસ્� માંગી નહ� શક�.
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ગીરવી રાખવાના એહકામ
મસઅલો ર૩૦૯ : ‘ર� હન’ એટલે ગીરો, એને
કહ�વાય ક� ઈન્સા કોઈ પાસે કરજ સામે, યા કોઈ એવા
માલ સામે ક� �ની �ઝમ્મેદાર એને શીર� હોય, કોઈ માલ
� ૂક�; ક� �થી અગર એ લે� ું યા માલ અદા ન થાય તો એ
માલમાંથી તે� ુ ં અવેજ હાંિસલ કર� શક�.

મસઅલો ર૩૧૦ : ગીરો માટ� સીગાનો ઉચ્ચા
જ�ર� નથી, અગર ગીરો � ૂકનાર માલને એ િનય્યતથ
ગીરો લેનાર પાસે � ૂક�, અને લેનાર પણ એજ ઈરાદ� તેનો
સ્વીકા કર� લીએ, તો ગીરો સહ�હ ગણાશે.
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મસઅલો ર૩૧૧ : ગીરો � ૂકનાર અને લેનાર
બંને માટ� બાલીગ, આક�લ હો�ું જ�ર� છે , અને એ
મામલામાં કોઈ દબાણને વશ ન થયા હોવા જોઈએ.
ઉપરાંત ગીરો � ૂકનાર દ� વા�ળયો યા સફ�હ ન હોવો
જોઈએ (એ બંનન
ે ા અથર મસઅલા રર૬રમાં સમ�વવામાં
આવ્ય છે ) અગર દ� વા�ળયો હોય, પણ � માલ ગીરવે
� ૂક્ત હોય તે એનો માલ ન હોય, યા એવો માલ ન હોય
ક� �માં તસર�ફ (વપરાશ) કરવાથી તેને રોકવામાં આવ્ય
હોય, તો કોઈ વાંધો નથી.

મસઅલો ર૩૧ર : ઈન્સા માત એ જ માલને

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2048

ગીરો રાખી શક� છે ક� �નો ઉપયોગ, વહ�વટ વી. શર�અત
�ુજબ �એઝ હોય. અને અગર પારકા માલને તેના
મા�લકને ર�થી ગીરો � ૂક� તો એ સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ર૩૧૩ : � વસ્� ગીરો � ૂકાય તે માટ�
શરત છે ક� તે� ુ ં ખર�દ,વેચાણ શર�અત પ્રમા સહ�હ
હોય, અગર કોઈ શખ્ દા� યા એવી �તની વસ્� ગીરો
� ૂક� તો એ સહ�હ નહ� ગણાય.

મસઅલો ર૩૧૪ : ગીરો � ૂક�લી વસ્�ુમાંથ �
કાંઈ નફો ક� ફાયદો થાય, તે વસ્�ુન મા�લકની િમલક�યત
ગણાશે, ચાહ� એ મા�લક ગીરો � ૂકનાર પોતે હોય, યા કોઈ
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બીજો શખ્ હોય.

મસઅલો ર૩૧પ : ગીરો રાખનાર શખ્સન હક
નથી ક� તેની પાસે ગીરો રાખેલી વસ્� તેના મા�લકની
ર� વગર કોઈ બી�ની મા�લક�માં ભેટ�પે યા વેચીને
આપે; ચાહ� એ વસ્�ુન મા�લક પોતે ગીરો � ૂકનાર હોય,
યા કોઈ બીજો શખ્ હોય, તેની ર� લેવાની જ�રત છે ,
અને અગર ભેટ�પે આપી યા વેચી નાખીને પછ�થી ર�
મેળવી લીએ તો વાંધો નથી.

મસઅલો ર૩૧૬ : અગર ગીરો રાખનાર શખ્
પોતા પાસે ગીરવે પડ�લી વસ્� તેના મા�લકની સંમિં તથી
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વેચી નાખે, તો તેમાંથી હાંિસલ થએલ રોકડ નાણા માલની
�મ ગીરવી નહ� ગણાય. એવી જ ર�તે જો ધણીની ર�
વગર વેચી નાંખે અને પછ�થી તેની સંમિં ત મેળવી લીએ,
તો પણ રોકડ ના�ું ગીરવી નહ� ગણાય.
પણ જો ગીરો � ૂકનાર શખ્ ગીરો લેનારની
ર�થી એ શરતે વેચે ક� તેના બદલામાં � મળશે એ પણ
ગીરો રહ�શે, તો પછ� એ �ુજબ વતર્� જ�ર� રહ�શે,
નહ�તર એ મામલો બાિતલ ગણાશે, િસવાય ક� ગીરો
લેનાર� ર� આપી હોય.

મસઅલો ર૩૧૭ : જયાર� કરજ અદા કરવાનો
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સમય પાક� ગયો હોય, અને લેણદાર માંગણી કર� , પણ
કરજ અદા ન કર� , તો લેણદાર પોતા પાસે કરજદારની
પડ�લી ગીરવી વસ્� વેચીને �ટ�ું લે� ું હોય તે વ� ૂલ કર�
શકશે, પણ તેમાં શરત એ છે ક� લેણદારને તેમ કરવા
માટ� કરજદાર� પહ�લથ
ે ી વકાલત સ�પી હોય.
અને જો પહ�લથ
ે ી વકાલત આપી ન હોય, તો
લા�ઝમ છે ક� પ્ર કરજદારની ર� મેળવે, અને જો એ
કરજદારનો ભેટો ન થતો હોય, અથવા એને શોધ�ું �ુશ્ક�
હોય, તો હાક�મે શરઅની ર� લઈને ગીરવી વસ્�ુન
વહ�ચશે, અને પોતા�ુ ં લે� ું વ� ૂલ કરશે.
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અલબ�, દર� કમાં સંજોગમાં લે� ું વ� ૂલ કયાર્
બાદ � વધારો રહ� તેનો હક કરજદારનો છે , માટ� તેને
�ુપરત કર� દ� � ું જોઈએ.

મસઅલો ર૩૧૮ : અગર

કરજદાર

પાસે

પોતાના રહ�વાના મકાન અને જ�ર�આતની ઘર સામગ્
િસવાય કાંઈ ન હોય, તો એવા સંજોગમાં લેણદાર પોતા�ુ ં
લે� ું તેની પાસેથી તલબ નહ� કર� શક�. પણ જો એ
કરજદાર� તેની પાસે ગીરવે માલ રાખ્ય હોય,ચાહ� એ
માલ મકાન અને તેની સામગ્ર �પે હોય. લેણદાર તે� ુ ં
વેચાણ કર� પોતા�ુ ં લે� ું વ� ૂલ કર� શકશે.

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2053

�મીન થવાના એહકામ
મસઅલો ર૩૧૯ : જયાર� ઈન્સા કોઈ�ુ ં કરજ
અદા કરવા માટ� �મીનગીર� લેવા તૈયાર થાય, ત્યાર
તેના માટ� શરત છે ક� લેણદારને ગમે તે ભાષાના સ્પષ
શબ્દોમ, યા અમલ�પે, ખાત્ આપે ક� એ �મીન થયો છે
અને કરજ અદા કર� આપશે. સાથે સાથે લેણદારની પણ
ર�મંદ� હોવી જોઈએ. અલબ�, કરજદારની ર�મંદ�ની
શરત નથી.

મસઅલો ર૩ર૦ : �મીન અને લેણદાર બંને
બાલીગ અને આક�લ હોવા જોઈએ, અને કોઈએ એમના
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ઉપર દબાણ કોઈએ ક�ુ્ર ન હો�ું જોઈએ. ઉપરાંત, જ�ર�
છે ક� તેઓ સફ�હ ન હોય, એટલે ક� બેવ�ુફ�થી પોતાનો
માલ વેડફ� નાંખનારા ન હોય, તેમજ લેણદાર દ� વા�ળયો
ન હોવો જોઈએ.
પરં � ુ આ શરતો કરજદારને લા�ુ પડશે નહ�,
દાખલા તર�ક� કોઈ શખ્ એવી �મીનગીર� લીએ ક�
બાળક�ુ,ં યા કોઈ દ�વાના�ુ,ં યા કોઈ સફ�હ�ુ ં કરજ ભર�
આપશે, તો એ �મીનગીર� સહ�હ છે .

મસઅલો ર૩ર૧ : અગર કોઈ શખ્ એવી શરતે
�મીનગીર� લીએ ક� જો કરજદાર તા�ં લે� ું નહ� ભર� તો
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�ુ ં ભર� આપીશ, તો એવી �મીનગીર��ુ ં કાયદ� સર હો�ું
ઈશ્કા ધરાવે છે .

મસઅલો ર૩રર : � શખ્ વતી �મીનગીર�
લેવાનો ઈરાદો હોય, તે શખ્સ�ુ વાસ્તવમા કરજદાર હો�ું
જ�ર� છે . એટલે ક� અગર કોઈ શખ્ માત કરજ
ઉપાડવાનો ઈરાદો ધરાવતો હોય, તો જયાં �ુધી કરજ ન
લીએ ત્યા �ુધી તેની �મીનગીર� લઈ નહ� શકાય.

મસઅલો ર૩ર૩ : �મીન

થવા લેણદાર,

કરજદાર કોણ છે , તે િન�ુકત થવા જોઈએ, અને �
વસ્�ુ�ુ લે� ું છે તે વસ્�ુન � ૂર� � ૂર� પીછાન થઈ ગઈ
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હોવી જોઈએ. અગર કોઈ શખ્સન બે લેણદારો હોય અને
�મીન થવાવાળો એમ કહ� ક� એ બે લેણદારોમાંથી એક�ુ ં
લે� ું ભરપાઈ કરશે, તો ન�� ન કરવાના કારણે આ
જમીનગીર� બાિતલ છે .
એવી જ ર�તે અગર કોઈ શખ્સન બે કરજદારો
હોય, અને �મીન થવાવાળો કહ� ક� બેમાંથી એક
કરજદાર�ુ ં કરજ ભર� આપશે,તો ન�� ન કયાર્ હોવાના
કારણે તેની �મીનગીર� નહ� ગણાય.
એજ �હસાબે અગર કોઈ શખ્સન લેણામાં દસ
ુ ાન રોકડા હોય, અને �મીન
મણ ઘ� અને દસ �મ
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થવાવાળો કહ� ક� એ બે લેણામાંથી એક ભર� આપશે, અને
િન�ુકત ન કર� ક� ઘ� ભરશે યા રોકડા નાણા, તો એ
�મીનગીર� બાિતલ છે .

મસઅલો ર૩ર૪ : અગર લેણદાર પોતા�ુ ં લે� ું
જમાનત લેવાવાળાને બક્ આપે, તો પછ� �મીન
કરજદાર પાસેથી કોઈ માંગણી નહ� કર� શક�, અને જો
લેણાનો અ�ુક ભાગ બક્ આપે, તો એટલો ભાગ
કરજદાર પાસેથી �મીન નહ� માંગી શક�.

મસઅલો ર૩રપ : અગર કોઈ શખ્ કોઈના
વતી કરજ ભરપાઈ કરવા માટ� �મીન થઈ �ય, તો
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પછ� એમાંથી ફર� શકશે નહ�.

મસઅલો ર૩ર૬ : લેણદાર

અને

�મીન

પોતાના કરારમાં, અહવતની �એ, એવી શરત રાખી નથી
શકતા ક� ચાહ� ત્યાર �મીનની �મીનગીર� રદ કર�
શકશે.

મસઅલો ર૩ર૭ : અગર �મીન થતી વેળા
લેણદાર�ુ ં લે� ું ભરપાઈ કરવાની શ�ક્ ધરાવતો હોય,
અગરચે આગળ જતા એ ફક�ર થઈ �ય, તો લેણદાર
એની �મીનગીર� રદ કર�ને અસલ કરજદાર પાસેથી
પોતા�ુ ં લે� ું નહ�

માંગી શક�. એવી જ ર�તે અગર
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લેણદારને �ણ હોય ક� �મીન લે� ું ભરવા અશક્ છે ,
પણ એ છતાં એણે માન્ રાખ્�ુ હોય,તો �મીનને � ૂક�ને
અસલ કરજદાર પાસેથી તલબ નહ� કર� શક� .

મસઅલો ર૩ર૮ : અગર ઈન્સા �મીન થતી
વેળા લેણદાર�ુ ં લે� ું ભરવાની તાક્ ન ધરાવતા હોય,
અને લેણદારને એ હક�કતની �ણ ન હતી, તો એવા
સંજોગમાં અગર લેણદાર �મીનની �મીનગીર�ને રદ
કરવા માંગે તેમાં ઈશ્કા છે , ખાસ કર�ને જો એ�ું બન્�ુ
હોય ક� લેણદારને ખર� હક�કતની ખબર પડ� એથી પહ�લાં
�મીન શખ્ શ�ક્તશાળ થઈ ગયો હોય.
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મસઅલો ર૩ર૯ : અગર કોઈ શખ્ કરજદારની
ર� ક� સંમિત િવના તેના કરજ માટ� �મીન થાય, તો
પછ� એ કરજદાર પાસેથી કોઈ માંગણી નહ� કર� શક�.

મસઅલો ર૩૩૦ : અગર કોઈ શખ્ કરજદારની
ર�થી તે� ુ ં કરજ ભરવાની �મીનગીર� લીએ, તો �ટલી
જમાનત આપી હોય તે લેણદારને આપ્ય પહ�લાં કરજદાર
પાસેથી ઉઘરાવી શક� છે .
પરં � ુ અગર કરજદાર�ુ ં કરજ � પ્રકાર� હોય,
તેથી હટ�ને કોઈ બી� પ્રકાર વસ્� લેણદારને ભર� , તો
એ બી� વસ્� કરજદાર પાસેથી તલબ નહ� કર� શક�.
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દાખલા તર�ક� કરજદાર ઉપર દસ મણ ઘ��ુ ં કરજ હ�ુ,ં
અને �મીને લેણદારને તે ઘ�ના બદલામાં દસ મણ
ચોખા-ચાવલ આપી દ�ધા, તો એ �મીન કરજદાર
પાસેથી ચોખા નહ� માંગી શક� .
અલબ�, અગર કરજદાર પોતે રા� હોય ક�
ચોખા આપશે તો તેમાં કોઈ ઈશ્કા નથી.
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�કફાલતના અહકામ
મસઅલો ર૩૩૧ : �કફાલતનો અથર એ છે ક�
ઈન્સા એવી �મીનગીર� આપે ક� જયાર� પણ લેણદાર
તકાજો કર� ત્યાર તરત જ કરજદારને હાજર કર�ને તેને
�ુપરત કર� આપે. આવી �તની �મીનગીર� લેનારને
કફ�લ કહ�વાય છે .

મસઅલો ર૩૩ર : �કફાલત માટ� શરત છે ક�
કફ�લ ગમે તે ભાષામાં સ્પષ ઉચ્ચારથ, યા અમલી�પે,
લેણદારને ખાત્ આપે ક� જયાર� પણ એ તલબ કરશે ત્યાર
કરજદારને હાજર કર� �ુપરત કર� આપવાની જવાબદાર�
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એણે લીધી છે , સાથે સાથે શરત છે ક� લેણદાર એ ખાત્રી
સ્વીકા કર� . અહવતની �એ �કફાલતના સહ�હ હોવામાં
કરજદારની ર�મંદ� પણ હોવી જોઈએ; બલ્ક અહવત એ
છે ક� કોલકરારના પક્ષમ કરજદારનો સમાવેશ થવો
જોઈએ. એટલે ક� કરજદાર અને લેણદાર બંને �કફાલતની
સંમિત આપે.

મસઅલો ર૩૩૩ : કફ�લ

માટ� જ�ર� છે ક�

બાલીગ, આક�લ હોય,કોઈ પણ �તના દબાણ હ�ઠળ ન
હોય, અને �ના માટ� કફ�લ બન્ય હોય તેને હાજર કર�
આપવા

શ�ક્તમા

હોય,

ઉપરાંત

કફ�લ

બનનાર
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દ� વા�ળયો ક� સફ�હ (પોતાનો માલ � ૂખાર્ અને બેવ�ુફ�થી
વેડફ� નાખનારો ન હોવો જોઈએ), ખાસ કર�ને જયાર�
કરજદારને હાજર કર� �ુપરત કર� આપવા માટ� પોતાના
માલમાંથી ખચર્વાન જ�રત પડ� તેમ હોય.

મસઅલો

ર૩૩૪

: નીચે

જણાવેલ

પાંચ

સંજોગોમાંથી કોઈ પણ એક સંજોગમાં �કફાલત રદ બાતલ
થઈ �ય છે :(૧)

જયાર�

કફ�લ

કરજદારને

લેણદારને

લેણદારના કબ્�મા આપી દ�એ, અથવા એ
કરજદાર પોતે આવીને લેણદારને શરણે થઈ
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�ય.
(ર) જયાર� લેણદાર�ુ ં લે� ું ભરાઈ �ય.
(૩) જયાર� લેણદાર પોતા�ુ ં લે� ું માફ કર� દ�એ.
અથવા એ લે� ું બી�ને નામે તબદ�લ કર� .
(૪) કફ�લ અથવા કરજદાર મરણ પામે.
(પ) જયાર� લેણદાર કફ�લને તેની જવાબદાર�થી
�ુક્ કર� .

મસઅલો ર૩૩પ : �
કરજદારને

તેના

લેણદારથી

શખ્ જબરદસ્તીથ

છોડાવે,

�ને

પ�રણામે

લેણદાર એ કરજદાર �ુધી ન પહ�ચી શક� , તો � શખ્સ
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કરજદારને છોડાવ્ય, એના માટ� જ�ર� છે ક� યા તો એને
લેણદારને હવાલે કર� , અને યા તે� ુ ં કરજ ભરપાઈ કર�
આપે.
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અમાનત સંબધ
ં ન
ે ા એહકામ
મસઅલો ર૩૩૬ : અગર ઈન્સા કોઈને માલ
�ુપરત કર�ને કહ� ક� આ માલ તાર� પાસે અમાનત રહ�શ;ે
અને

સામે

પક

મં�ૂર�

આપે,

તો

તેના

ઉપર

અમાનત/વદ�અતના સવ� �ુકમો લા�ુ પડશે, � હવે પછ�
સિવસ્તા જણાવવામાં આવશે. બલ્ક અગર માલનો ધણી
કાંઈ બોલ્ય િવના કોઈ શખ્ પાસે એવી ર�તે માલ રાખે
ક� �થી એની �ુરક્ થાય, અને રાખી આપનાર પણ એ
જ િનય્યતથ સ્વીકાર લીએ, તો અમાનત/વદ�અતના
એહકામ લા�ુ પડશે.
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મસઅલો ર૩૩૭ : અમાનત

આપનાર અને

સ્વીકારના બંને માટ� જ�ર� છે ક� બાલીગ, આક�લ હોય,
અને કોઈએ તેમને મજ� ૂર ન કય� હોય. તો અગર કોઈ
શખ્ દ�વાના ક� બાળક પાસે અમાનત � ૂક�, અથવા
દ�વાનો ક� બાળક આવીને કોઈ પાસે અમાનત � ૂક� �ય,
તો એ સહ�હ નહ� ગણાય, અલબ�, કોઈ સમજદાર
બાળક ક� � સા�ં નર�ું સમજવા લાયક થયો હોય , તે
પારકો માલ તેના ધણીની ર�થી કોઈ પાસે અમાનત � ૂક�
તો �એઝ છે .
એવી જ ર�તે અમાનત � ૂકનાર માટ� જ�ર� છે ક�
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દ� વા�ળયો યા સફ�હ ન હોવો જોઈએ, પણ અગર
દ� વા�ળયો શખ્ એવો માલ અમાનત�પે ન � ૂક� �ય,
�માં તસર�ફ (વપરાશ)

કરવાથી એને રોકવામાં ન

આવ્ય હોય તો વાંધો નથી.સાથે સાથે એ પણ જ�ર� છે ક�
અમાનત સ્વીકારના દ� વા�ળયો ક� સફ�હ ન હોય, ખાસ
કર�ને જયાર� અમાનતના રક્ માટ� તેને પોતાના
માલમાંથી ખચર કરવાની જ�રત પડ�.

મસઅલો ર૩૩૮ : અગર કોઈ બાળક પાસેથી
કોઈ ચીજ અમાનત�પે લીએ, અને એ ચીજના મા�લકની
ર� મેળવી ન હોય, તો એ વસ્�ુન તેના મા�લક �ુધી
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પહ�ચાડ� દ� � ું જોઈએ. પણ અગર એ ચીજ �ુદ બાળકની
મા�લક�ની હોય, તો તેના વલી �ુધી પહ�ચાડ� દ� � ું જોઈએ
અને અગર મા�લક �ુધી યા બાળકના વલી �ુધી માલ
પહ�ચાડ� એથી પહ�લાં એ માલને �ુકસાન થાય, ના� ૂદ
થઈ �ય, તો તે� ુ ં અવેજ દ� � ું જોઈએ.
અલબ�, અગર એ વસ્� બગડ� નહ�, અથવા
તેમાં ખામી ક� ખોડ પેદા ન થાય અને જલદ�થી તેના
મા�લક �ુધી પહ�ચાડવા માટ� પોતા પાસે રાખી હોય, અને
તેની રક્ષામ કોઈ કમી ન કર� હોય, તો એવા સંજોગમાં
(�ુકસાની ક� બગાડો વી. માટ� ) એ �મીન ક� જવાબદાર
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નથી અને અગર અમાનત � ૂકનાર દ�વાનો હોય તો એને
પણ એ જ �ક
ુ મ લા�ુ પડશે.

મસઅલો ર૩૩૯ : � શખ્ અમાનતની દ� ખર� ખ
અને �ુરક્ ન કર� શકતો હોય, અને અમાનત રાખનારને
તેની એવી હાલતની �ણ ન હોય, તો એવા સંજોગમાં એ
શખ્સ અમાનતનો સ્વીકા ન કરવો જોઈએ.

મસઅલો ર૩૪૦ : અગર કોઈ શખ્ માલના
મા�લકને સ્પષ જણાવી દ�એ ક� તેની સંભાળ ક� દ� ખર� ખ
રાખવા તૈયાર નથી, અને માલ પણ હસ્તગ ન કર� , તે
છતાં એ માલનો મા�લક માલ તેની પાસે � ૂક�ને ચાલતો
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થાય, અને એ માલને કાંઈ �ુકસાન પહ�ચે યા ના� ૂદ થઈ
�ય, તો એ શખ્સ અમાનતનો અસ્વીકા કય� હોવાથી
�મીન ક� જવાબદાર નહ� ગણાય. પણ એહતીયાતે
�ુસ્તહ એ છે ક� અગર શ� હોય તો માલની �હફાઝત
કર� .

મસઅલો ર૩૪૧ : � શખ્ અમાનત � ૂક્ત
હોય, તે જયાર� ચાહ� ત્યાર અમાનત પાછ� લઈ જઈ શક�
છે . એવી ર�તે �ણે અમાનતનો સ્વીકા કય� હોય, તે પણ
જયાર� ઈચ્છ ત્યાર તેનો અસ્વીકા કર� અમાનત પાછ�
�ુપરત કર� શક� છે .
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મસઅલો ર૩૪ર : અગર
સંભાળ

રાખવા

તૈયાર

ન

હોય,

ઈન્સા માલની
અને

અમાનતની

સમ�ૂતીને રદ કર� નાખે, તો લા�ઝમ છે ક� માલ તેના
ધણી, વક�લ યા વલી �ુધી કોઈ પણ ઢ�લ વગર
પહ�ચાડ� આપે. અથવા એમને ખબર પાડ� દ�એ ક� એ
માલની સંભાળ રાખવા માટ� તૈયાર નથી. અને જો કોઈ
પણ કારણ ક� ઉઝર િવના ધણી �ુધી યા પ્રિતિનિ
�ુધી માલ ન પહ�ચાડ� અને તેમને ખબર પણ ન આપે,
અને તેમાં કોઈ ખામી, બગાડ ક� �ુકસાની થાય તો તે� ુ ં
અવેજ દ� � ું પડશે.

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2074

મસઅલો ર૩૪૩ : અગર કોઈ શખ્ અમાનતને
સ્વીક કર� , તો અગર એના માટ� તેની પાસે �ુનાસીબ
જગ્ય ન હોય તો જ�ર� છે ક� અ�ુ�ુળ જગ્ય બનાવે યા
મેળવે, અને એ અમાનતની એવી સંભાળ રાખે ક� �થી
લોકો એમ ન કહ� ક� એણે કોઈ કચાશ રાખી હતી. અને
અગર સંભાળ રાખવમાં કોઈ કચાશને કારણે અમાનતને
�ુકશાન પહ�ચે યા બરબાદ થઈ �ય, તો તે� ુ ં અવેજ દ� � ું
પડશે.

મસઅલો ર૩૪૪ : અગર કોઈ શખ્ અમાનત
સ્વીકાર તેની સંભાળમાં કોઈ કચાશ ન રાખે, યા િનયમની
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હદો ન ઓળંગી �ય, અને અનાયાસે માલ બગડ� ક�
ના� ૂદ થાય, તો જવાબદાર નહ� ગણાય.
પણ જો સંભાળ રાખવામાં કચાશ દાખવે, �મક�
એવા સ્થળ � ૂક� ક� � �ુર�ક્ ન હોય, અને કોઈ ��લમને
ખબર પડ� જતાં એ ત્યા આસાનીથી પહ�ચી શક� એમ
હોય, અથવા િનયમની હદો વટાવી �ય, એટલે ક�
અમાનતનો એવો ઉપયોગ કર� ક� �ની મા�લક� પરવાનગી
ન આપી હોય, �મક�, �લબાસ હોય તો પહ�રવા માંડ�,
�નદાર હોય તો તેના ઉપર સવાર� કર� , અને તેને કારણે
બગાડ ક� �ુકસાન થાય તો તે� ુ ં અવેજ મા�લકને આપ�ું
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જોઈએ.

મસઅલો ર૩૪પ : અગર

અમાનત � ૂકનાર

મા�લક પોતાના માલની સંભાળ માટ� જગ્ય ન�� કર�
�ય, અને અમાનત સ્વીકારનારન સ્પષ જણાવી દ�એ ક�
માલ ફલાણી જગ્યા �ુર�ક્ રાખે, અને કોઈ પણ
સંજોગે,

�ુકસાનનો

ખોફ

હોવા

છતાં,

ત્યાંથ

માલ

હટાવવામાં ન આવે, તો એવા સંજોગમાં અમાનત લેનાર
માલને બી� જગ્યા નહ� તબદ�લ કર� શક�. અને અગર
તબદ�લ કર� અને માલને �ુકસાન થાય તો એ જવાબદાર
અને �મીન ગણાશે.
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મસઅલો ર૩૪૬ : અગર માલનો ધણી પોતાના
માલની સંભાળ માટ� કોઈ જગ્ય ન�� કર� , પણ એની
વાતનો સાર એ હોય ક� જગ્ય માટ� ની �દ નથી, બલ્ક
એની નજર� �ુરક્ષ જગ્યાઓમાંન એક છે . તો એવા
સંજોગમાં અમાનત ક� ૂલ કરનાર એ માલને બી� એવી
જગ્યા તબદ�લ કર� શક� છે ક� � એટલી જ યા એથી
વ�ુ �હફાઝતવાળ� હોય. અને ત્યા જો માલને કોઈ
�ુકસાન થાય તો તેના માટ� એ જવાબદાર નહ� ગણાય.

મસઅલો ર૩૪૭ : અગર

અમાનત � ૂકનાર

ધણી હંમશ
ે
માટ� દ�વાનો ક� બેહોશ થઈ �ય, તો
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વદ�અતની સમ�ૂતી

રદ

થઈ જશે

અને અમાનત

સ્વીકારના ઉપર લા�ઝમ છે ક� તરત જ વલી �ુધી
અમાનત પરત પહ�ચાડ� આપે, અથવા એને ખબર આપે.
અને અગર શરઈ નજર� મં�ૂર રહ� શક� એવા ઉઝર વગર
જો એ શખ્સ  વલીને માલ પહ�ચાડ� અને ન તો એને
ખબર આપે, અને માલને કોઈ �ુકસાન થાય તો તે� ુ ં
અવેજ દ� � ું પડશે.
પણ જો માલના ધણીની દ�વાનગી યા બેહોશી
પ્રસંગોપ હોય, તો આ સંજોગમાં વદ�અતની સમ�ૂતી�ુ ં
બાિતલ થ�ું ઈશ્કાલથ ખાલી નથી.
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મસઅલો ર૩૪૮ : અગર માલનો ધણી �ુજર�
�ય, તો વદ�અત બાિતલ થઈ જશે. અને એ માલ ઉપર
અગર કોઈ બી�નો હક ન હોય, તો અમાનતદાર તરત
જ વારસદારોને માલ �ુપરત કરશે, અથવા એમને ખબર
આપશે. પણ શરઈ ઉઝર િવના જો માલ વાર�સોને ન
આપે, અથવા ખબર આપવામાં પણ કચાશ રાખે અને
એવા સંજોગમાં માલને �ુકસાની થાય, તો એ જવાબદાર
અને �મીન ગણાશે.
પણ અગર એ ર�તે ઢ�લ થાય ક� મય્યતન
વાર�સો હોવાનો � દાવો કર� છે , તે સાચા છે ક� નહ�; તેની
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તપાસ કરવાની હોય, અથવા એ ક� મય્યતન બી� કોઈ
વારસદારો પણ છે ક� નહ� તે તપાસ�ું હોય, �ને કારણે
માલ �ુપરત ન કર� અથવા ખબર આપવામાં િવલંબ કર� ,
અને એ માલને �ુકસાની પહ�ચે તો એ �મીન નહ�
ગણાય.

મસઅલો ર૩૪૯ : જયાર� માલનો ધણી �ુજર�
�ય, અને માલ તેના વારસદારોને મળવા�ુ ં હોય, તો
અમાનતદાર માટ� જ�ર� છે ક� તમામ વાર�સોને માલ
�ુપરત કર� . અથવા એને સ�પે ક� �ને તમામ વાર�સોએ
માલ સ્વીકારવાન ર� આપી હોય. તો અગર તમામ
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વાર�સોની ર� વગર કોઈ એક વાર�સને �ુપરત કર�
નાખે, તો એ અમાનતદાર બાક�ના વાર�સોને ભાગો માટ�
�મીન રહ�શ.ે

મસઅલો ર૩પ૦ : અગર અમાનત સ્વીકારના
(અમાનતદાર) �ુજર� �ય, અથવા દાયમી દ�વાનો ક�
બેહોશ થઈ �ય, તો વદ�અત બાિતલ થઈ જશે, અને
તેનો વાર�સ યા વલી માટ� લા�ઝમ છે ક� તરત જ માલના
ધણીને ખબર આપી દયે યા અમાનત તેમના �ુધી
પહ�ચાડ� આપે.
પણ જો દ�વાનગી યા બેહોશી પ્રસંગોપ હોય
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તો આ � ૂરતમાં વદ�અત�ુ ં બાિતલ થ�ું ઈશ્કા ધરાવે
છે .

મસઅલો ર૩પ૧ : અગર અમાનતદાર પોતામાં
મોતની િનશાનીઓ �ુએ, તો અગર શ� હોય તો
અહવતની �એ અમાનત તેના ધણી, વલી ક� વક�લ �ુધી
પહ�ચાડ�, અથવા એને ખબર કર� અને જો તે શ� ન હોય
તો એવી બધી વ્યવસ્ કર� ક� �થી એને ઈત્મેના થાય
ક� એના મરણ બાદ અમાનત ધણી �ુધી પહ�ચાડવામાં
આવશે, �મક�, વિસયત કર� સાક્ષ નીમે, અને પોતાના
વસીને તેમજ સાક્ષી અમાનતના મા�લક�ુ ં � ૂ�ં નામઠામ
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અને અમાનત કઈ �તની છે , અને �ાં પડ� છે , તેની
િવગત આપી દ� .

મસઅલો ર૩પર : અગર

ઈન્સા

મરણ

પથાર�એ પડયો હોય, તે છતાં ઉપરોકત મસઅલામાં
જણાવેલી વ્યવસ્ ન કર� તો તે �મીન ગણાશે, અને
અમાનતને �ુકસાન થતાં તે� ુ ં અવેજ દ� � ું જ�ર� થશે.
અલબ� અગર એ સાજો થઈ �ય, ત્યાર અથવા ત્યા
પછ� અ�ુક �ુદ્દ તેને પસ્તાવ થાય, અને ઉપરોકત
મસઅલા �ુજબ � ૂર� વ્યવસ્ કર� તો પછ� �મીન નથી.
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ું
આર�યતના એહકામ (ઉછ��ુ ં લે�-આપ�ુ
ં તેનાં
એહકામ)
મસઅલો ર૩પ૩ : આર�યત એટલે ક� ઈન્સા
પોતાનો માલ ઉપયોગ અને વપરાશ માટ� બી� કોઈને
સ�પે, અને તેના બદલામાં કોઈ વળતર ન લ્ય.

મસઅલો ર૩પ૪ : આર�યત

આપવા માટ�

સીગાના ઉચ્ચારન જ�રત નથી. દાખલા તર�ક� અગર
કોઈ શખ્ આર�યતની િનય્યતથ કોઈને કપ�ું આપે, અને
લેનાર એ જ િનય્યતન સમ�ને લીએ, તો સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ર૩પપ : અગર કોઈ વસ્� ગસ્બ
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હોય, અથવા મા�લક� તે વસ્� કોઈને ભાડ� આપી દ�ધી
હોય, તો એવી વસ્� આર�યતમાં ન આપી શકાય, િસવાય
એવા સંજોગમાં ક� ગસ્બ વસ્�ુન મા�લક અથવા �ને
વસ્� ભાડ� આપી હોય, તે આર�યત માટ� ર�મંદ થાય.

મસઅલો ર૩પ૬ : અગર કોઈ શખ્સ કોઈ વસ્�
ભાડ� લીધી હોય, તો એ વસ્�ુન આર�યત તર�ક� આપી
શકશે, પણ અહવતની �એ એ વસ્�ુન અસલ મા�લકની
ર� િવના આર�યત લેનારને �ુપરત નહ� કર� શક�,
અથવા એને હવાલે નહ� કર� શક�.

મસઅલો ર૩પ૭ : અગર કોઈ દ�વાનો, બાળક,
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દ� વા�ળયો યા સફ�હ પોતાની વસ્� ક� માલ આર�યત
આપે, (ઉછ��ુ ં આપે), તો એ સહ�હ નથી. પણ અગર કોઈ
વલી મસ્લેહ સમ�ને, એની દ� ખર� ખ હ�ઠળ રહ�લ માલ
ઉછ��ુ ં આપે તો તેમાં ઈશ્કા નથી. એવી જ ર�તે અગર
ઉછ��ુ ં લેનાર �ુધી માલ પહ�ચાડવા માટ� કોઈ બાળક
દરમ્યાનમા હોય તો કોઈ વાંધો નથી.

મસઅલો ર૩પ૮ : અગર

આર�યત લીધેલી

વસ્�ુન ધ્યા સંભાળમાં કોઈ કચાશ ન રાખી હોય, અને
તેના ઉપયોગમાં િવવેક �ળવ્ય હોય,તે છતાં અનાયાસે
એને �ુકસાન, બગાડ થાય, તો આર�યત લેનાર �મીન
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નથી. પણ જો પહ�લથ
ે ી એવી શરત � ૂકાઈ હોય ક�
આર�યતના માલમાં કોઈ પણ ખામી ક� �ુકસાન થતાં
ઉછ��ુ ં લેનાર જોખમદાર રહ�શ.ે તો તે� ુ ં અવેજ દ� � ું
જોઈએ. એવી જ ર�તે અગર આર�યત લીધેલી વસ્� સો�ુ ં
યા ચાંદ� હોય, તો તે� ુ ં અવેજ દ� � ું જોઈએ.

મસઅલો ર૩પ૯ : સો�ુ ં અને ચાંદ� આર�યત
લેતી વેળા અગર એવી શરત � ૂકવામાં આવે ક� તેમાં જો
કાંઈ �ુકસાની, ખામી ઉપ�સ્થ થાય તો ઉછ��ુ ં લેનાર
જોખમદાર નહ� રહ�, તો એવા સંજોગમાં એ �મીન નથી.

મસઅલો ર૩૬૦ : અગર

ઉછ��ુ ં આપનાર
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મરણ પામે, તો આર�યત લેનાર� , મસઅલા ર૩૪૮ માં
અમાનત લેનાર માટ� ની � ફરજો દશાર ્વવામા આવી છે ,
તે �ુજબ અમલ કર�ું જોઈએ.

મસઅલો ર૩૬૧ : અગર ઉછ��ુ ં આપનાર એવી
હાલતમાં �ુબતેલા થાય ક� એ પોતાના માલમાં કોઈ
તસર�ફ (વપરાશ) ન ધરાવતો હોય, �મક�, દ�વાનો યા
બેહોશ થઈ �ય, તો આર�યત લેનાર� , મસઅલો ર૩૪૭
માં અમાનત સંબધ
ં ી � માગર્દશર આપવામાં આવી છે , તે
�ુજબ અમલ કર�ું જોઈએ.

મસઅલો ર૩૬ર : ઉછ��ુ ં લેનાર ને આપનાર
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બંનન
ે ે અિધકાર રહ� છે ક� ચાહ� ત્યાર આર�યત સંબધ
ં ી
થયેલ કરારને રદ કર� નાખે.

મસઅલો ર૩૬૩ : � વસ્�ુન ઉપયોગ હલાલ
ન હોય, �મક� સંગીતના વાજ�ત્, �ુગારના સાધનો, યા
સોના ચાંદ�ના પાત્ ક� � ખાવા પીવા માટ� વપરાશમાં
આવતા હોય, તેને આર�યત દ� � ું બાિતલ છે , બલ્ક
એહતીયાતે વા�જબ છે ક� ખાવા પીવાના ઉપયોગમાં ન
લેવાતા હોય તો પણ સોના ચાંદ�ના વાસણો આર�યત
દ� વાય તો બાિતલ છે . અલબ�, ફકત

શોભા માટ�

આર�યત આપી હોય તો વાંધો નથી, પણ અહવત છે ક�
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એ પણ ન કર� .

મસઅલો ર૩૬૪ : �ૂ ધ ક� ઊન વી.થી ફાયદો
ુ ી ઘેટાંબકરાં આર�યત દ� વા સહ�હ
હાંિસલ કરવાના હ��થ
છે . ઉપરાંત કોઈ નર પ્રા માદાને ગભર્વન કરવાના
ુ ી ઉછ��ુ ં આપે તો એ સહ�હ છે .
હ��થ

મસઅલો ર૩૬પ : અગર � વસ્� આર�યતમાં
લીધી હોય, તે તેના મા�લક અથવા મા�લકના વલી ક�
વક�લને �ુપરત કર� લીએ, અને ત્યા બાદ તેમાં કોઈ
�ુકસાન યા ખામી ઉપ�સ્થ થાય, તો આર�યત લેનાર
�મીન નથી. પણ જો મા�લક ક� તેના વલી યા વક�લની
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ર� વગર એ વસ્� કોઈ જગ્યા રાખે, અગરચે મા�લક
પોતે પણ એ વસ્� ત્યા જ રાખતો હોય, �મક�, ઘોડો હોય,
અને મા�લક હંમશ
ે ા એ જ તબેલામાં એને બાંધી રાખતો
હોય, અને તેમાં કોઈ �ુકસાની ક� ખોડખામી ઉપ�સ્થ
થાય અથવા કોઈ એને હાિન પહ�ચાડ�, તો આર�યત
લેનાર �મીન ગણાશે.

મસઅલો ર૩૬૬ : અગર � વસ્� આર�યત
અપાતી હોય તે ન�સ હોય, તો મસઅલા ર૦૬પમાં
જણાવ્ય �ુજબ આર�યત લેનારને ( ઉછ��ુ ં લેનાર) એ
વસ્�ુન ન�સત સંબધ
ં ી �ણ કરવી જોઈએ.
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મસઅલો ર૩૬૭ : � વસ્� આર�યત �પે લીધી
હોય તે મા�લકની ર� િવના કોઈ બી�ને ભાડ� આપી
શકાશે નહ�, તેમ બી�ને આર�યત તર�ક� પણ નહ� દઈ
શકાય.

મસઅલો ર૩૬૮ : અગર કોઈ શખ્ આર�યત
લીધેલી વસ્� તેના મા�લકની ર�થી બી� કોઈને
આર�યત આપે, અને પ્ર આર�યત લેનાર મર� �ય
અથવા દ�વાનો થઈ �ય, તો બી� આર�યત બાિતલ
થતી નથી.

મસઅલો ર૩૬૯ : અગર આર�યત (ઉછ��ુ)ં
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લેનારને �ણ થઈ �ય ક� � વસ્� એ આર�યત લઈ
આવ્ય છે ક� તે ગસ્બ છે , તો તેની ફરજ છે ક� વસ્�
અસલ મા�લકને સ�પે, આર�યત આપનારને નહ�.

મસઅલો ર૩૭૦ : અગર કોઈ શખ્ �ણતો
હોય ક� � વસ્� આર�યત લીધી છે તે ગસ્બ છે , અને તેનો
ઉપયોગ પણ કર� , અને હ� જયાર� એના કબ્�મા હોય
ત્યાર એ બરબાદ ક� �ુમ થઈ �ય, તો એ વસ્�ુન અસલ
મા�લક તેની પાસેથી યા ગસબ કરનાર પાસેથી, એ
વસ્�ુ�ુ તેમજ તેમાંથી હાંિસલ કર� લ ફાયદા�ુ ં અવેજ માંગી
શકશે. પણ જો આર�યત લેનાર પાસેથી અવેજ લીએ, તો
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આર�યત લેનાર તેના માટ� આર�યત દ� નાર પાસેથી
તકાજો નહ� કર� શક�.

મસઅલો ર૩૭૧ : અગર કોઈ શખ્ જણતો ન
હોય ક� આર�યત લીધેલી વસ્� ગસ્બ છે , અને એના
કબ્�મા હોય ત્યાર ખોવાઈ �ય યા બરબાદ થઈ �ય,
તો માલનો અસલ મા�લક એની પાસેથી � અવેજ લીએ
તે અવેજનો તકાજો આર�યત દ� નાર પાસે કર� શકશે, પણ
જો આર�યત(ઉછ��ુ)ં સોના ચાંદ�ની હોય, અથવા જો
ઉછ��ુ ં આપનાર� પહ�લથ
ે ી શરત � ૂક� હોય ક� વસ્� ખોવાઈ
�ય �ુકસાન ક� ખોડ ખામી ઉપ�સ્થ થાય તો ઉછ��ુ ં
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લેનાર જવાબદાર રહ�શે ક� તે� ુ ં અવેજ આપે, તો એવા
સંજોગમાં � માલના મા�લકને અવેજ આપે તેનો તકાજો
ઉછ��ુ ં આપનાર પાસે નહ� કર� શક�.
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િનકાહના એહકામ
િનકાહનો સીગો પડાઈ જતા �ી મરદ માટ� અને
મરદ �ી માટ� હલાલ થાય છે ; અને એ સીગા બે પ્રકાર
છે ; એક દાઈમી અને બીજો ગૈર દાઈમી.
અકદ� દાઈમીમાં શાદ�ની કોઈ �ુદ્ હોતી નથી,
બલ્ક એ હંમશ
ે માટ� હોય છે . અને એ ર�તે ન �ી કોઈની
પત્નીબને છે , તેને દાઈમી કહ�વાય છે .
ગૈર

દાઈમી

અકદમાં

શાદ�ની

�ુદ્

ન��

કરવામાં આવે છે , �મક�, એક કલાક, એક �દવસ, એક
માસ યા એક વષર યા એથી વ�ુ �ુદ્ માટ� સીગો પડ�,
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પણ એ �ુદ્ મરદ અને �ીની �મરથી િવશેષ ન હોવી
જોઈએ, નહ�તર એ અકદ બાિતલ ગણાશે. એ ર�તે �
અકદ થાય છે , તેને �ુ�આ
પણ કહ�વામાં આવે છે .
્ ન
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અકદના એહકામ
મસઅલો ર૩૭ર : િનકાહ ચાહ� દાયમી હોય ક�
ગૈર દાઈમી, બંનમ
ે ાં શર�અતે બતાડ�લ સીગો પઢવાની
જ�રત છે . �ી-�ુ�ષની માત ર�મંદ�, અથવા લે�ખત
સંમિત કાફ� નથી. િનકાહનો સીગો યા તો પરણતા �ી�ુ�ષ પોતે પઢ� શકશે, યા તે માટ� કોઈ બી�ને વક�લ
નીમી સ�ા આપશે ક� એમના વતી સીગો પઢ�.

મસઅલો 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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મસઅલો ર૩૭૪ : �ી અને �ુ�ષને જયાં �ુધી
ઈ�ત્મના હાંિસલ ન થાય ક� એમના વક�લે સીગો પડયો
છે , ત્યા �ુધી તેઓ એકબી� સાથે મેહરમ તર�ક� વતાર્
નહ� રાખી શક� ; અને માત એવો ભાસ ક� �ુમાન હોય ક�
વક�લે સીગો પડ� આપેલ હશે, તો કાફ� નહ� ગણાય.
બલ્ક અગર વક�લ પોતે કહ� ક� સીગો પડ� આપેલ છે , પણ
એ�ુ ં કહ�� ું ભરોસાપાત ન જણાય, અને સંતોષકારક ન
હોય, તો તે ઉપર ક�ફાયત કર�ું ઈશ્કાલથ ખાલી નથી.

મસઅલો ર૩૭પ : અગર કોઈ �ી વક�લને
એવી સ�ા આપે ક� એના અકદ દસ �દવસ માટ� ફલાણા
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�ુ�ષ સાથે પડ� આપે, અને એ દસ �દવસોની શ�આત
�ાર� થાય તે ન�� ન કર� , તો એ વક�લ જયારથી ચાહ�
ત્યારથ દસ �દવસો માટ� એ �ુ�ષ સાથે એના અકદ પડ�
શકશે. પણ જો એ વક�લને ખબર હોય ક� એ �ીએ �દવસ
યા ઘડ� ન�� કર� છે . તો વક�લની ફરજ રહ�શે ક� �ીની
ઈચ્છ અ�ુસાર સીગો �ર� કર� .

મસઅલો ર૩૭૬ : અકદ�

દાઈમ અને ગૈર�

દાઈમ, બંનમ
ે ાં એક જ શખ્ બે પક્ષનો વક થઈને
સીગો પડ� શક� છે . એવી જ ર�તે � �ી સાથે એ પોતાના
દાઈમી યા ગૈરદાઈમી અકદ કરતો હોય, તેનો પણ વક�લ
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થઈ શક� છે . પણ એહતીયાતે �ુસ્તહબન �એ અકદ પ્રસં
બે વ�કલો હોવા બેહતર છે .
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િનકાહ પઢવાની ર�ત :
મસઅલો ર૩૭૭ : અગર દાઈમી અકદ પોતે
�ી �ુ�ષ પઢવાના હોય, તો મહ�રની રકમ ન�� કયાર્
બાદ પ્ર �ી કહ� :

ઝવ્વજતો

નફસી

અલસ

િસદા�કલ

મઅ� ૂમ
(એટલે ક� �ુ ં માર� �તને તાર� પત્નીતર�ક� આ�ું
�ં, અને મહ�રની ફલાણી રકમ માન્ રહ� છે .)
તરતજ, કોઈ પણ ન�ધપાત ઢ�લ વગર �ુ�ષ
જવાબ આપે :
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ક�બલ્�ુ�ઝવી
(એટલે મ� આ શાદ� માન્ રાખી છે ).
આમ પડ� લેવાથી અકદ સહ�હ થશે, અને જો
તેઓ બંને કોઈ બી�ને વક�લ નીમતા હોય ક� તેમના
વતી િનકાહનો સીગો �ર� કર� , તો પ્ર �ીનો વક�લ
પડશે : ( દાખલ તર�ક� �ી�ુ ં નામ ફાતેમા હોય ને �ુ�ષ�ુ ં
નામ એહમદ હોય.)

ઝવ્વજત

મોવકક�લક

અહમદ

મોવકક�લતી ફાતેમત અલસ િસદા�કલ મઅ� ૂમ
અને તરત �ુ�ષનો વક�લ કોઈ પણ ઢ�લ િવના

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2104

જવાબ આપે :

કબીલ્�ુ�ઝવી

લેમોવકક�લી

અહમદ

અલસ િસદા�કલ મઅ� ૂમ
તો એ અકદ સહ�હ ગણાશે.
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� � શબ્ મરદ સીગામાં
�ર� કર� , એ �ીના �ર� કર� લા શબ્ �ુજબ જ હોવા
જોઈએ. �મક� , અગર સીગામાં �ીએ ક�ું હોય “ઝવ્વજ�’’
તો મરદ� પણ “કબીલ્� �ઝવીજ” કહ�� ું જોઈએ. ન ક�
“કબીલ્�ુિ� કા”

મસઅલો

ર૩૭૮ :

અગર

�ી

�ુ�ષ
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ગૈરદાઈમી ( �ુ�આ
ણ સીગો �ર� કરવા માંગે તો �ુદ્
્ )નો
અને મહ�ર ન�� કયાર્બાદ �ી કહ� :

ઝવ્વજતો

નફસી

ફ�લ

�દુ ્દિ

મઅ� ૂમહ અલલ મ�હરલ મઅ� ૂમ
ત્યા બાદ કોઈ પણ ઢ�લ વગર �ુ�ષ કહ� :

કબીલતો.
તો એ અકદ સહ�હ થશે.
અને જો તેઓ વક�લ નીમે, તો પ્ર �ીનો
વક�લ કહ� :

ઝવ્વજત મોવકક�લતી મોવકક�લક ફ�લ
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�દુ ્દિ

મઅ� ૂમહ

અલલ

મ�હરલ

મઅ� ૂમ
અને કોઈ પણ ઢ�લ વગર �ુ�ષનો વક�લ કહ� :

ુ તઝવીજ લી �વ
ુ કક�લી હાકઝા.
કબીલ�ત
તો એ અકદ સહ�હ ગણાશે.
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અકદની શરતો
મસઅલો ર૩૭૯ : િનકાહના અકદ માટ� અ�ુક
શરતો છે :
(૧) એહતીયાત છે ક� સીગો સહ�હ અરબીમાં
પડાય. અને જો

�તે પોતે �ી �ુ�ષ સહ�હ

અરબીમાં સીગો �ર� કરવા અશક્ હોય, તો
અરબી િસવાય બી� ભાષામાં િનકાહ પડ� શક�
છે , અને અરબીમાં જ પડાવવા ખાતર વક�લ
નીમવાની જ�રત નથી, પણ એ બી� ભાષામાં
એ વસ્�ુન ખ્યા રહ� ક� “ઝવ્વજત” અને
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“કબીલ્�”ના અથર જળવાય.
(ર) �ી

�ુ�ષ યા તેમના વક�લ માટ� અત્યં

જ�રત છે ક� , િનકાહનો સીગો �ર� કરતી વેળા
“કસ્દ ઈન્શા’’ કર� , �નો અથર એ ક� અગર �ી
પોતે કહ� ઝવ્વજ�ુ નફસી, તો તે કહ�તી વેળા
તેનો કસ્ હોય ક� પોતાની �તને ફલાણા
�ુ�ષની પત્ની તર�ક� અપર્ કર� છે , અને �ુ�ષ
“કબીલ્� �તઝવીજ” કહ�તી વેળા એવા કસ્
ધરાવે ક� ફલાણી �ીને પોતાની પત્ની તર�ક�
સ્વીકાર છે અને જો બંને વતી વક�લ િનકાહ
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પડતા હોય, તો બંને વ�કલો જયાર� “ઝવ્વજ�કબીલ્�” કહ� ત્યાર તેમના મનમાં એ કસ્ હોવો
જોઈએ ક� � �ી �ુ�ષે તેમને વક�લ બનાવ્ય છે
તે વાસ્તવમા પિત-પત્ન થઈ રહ્ છે .
(૩) િનકાહ પડનારા માટ� જ�ર� છે ક� અકલમંદ
હોય, અને 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 વેળા થનાર પિત પત્નીન ન�� કર� .
�મક� , સીગામાં એમના નામો દશાર્વ, અથવા
એમના તરફ ઈશારો કર� .
અગર કોઈ શખ્સન અનેક દ�કર�ઓ હોય, અને
એ

કોઈ

�ુ�ષને

એમ

કહ�

ક�

�ુ ં

માર�

દ�કર�ઓમાંથી એકને પત્ની તર�ક� તને િનકાહમાં
આ�ું �ં. અને પહ�લો �ુ�ષ કબીલ્ત કહ�, તો
દ�કર� ન�� થઈ ન હોવાથી અકદ બાિતલ
ગણાશે.
(પ) �ી �ુ�ષ બંને શાદ� માટ� ર�મંદ હોવા
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જોઈએ. પણ �ી જો બાહ્ય� નાપસંદગી �હ�ર
કર� , અને ખબર હોય ક� મનમાં રા� છે , તો અકદ
સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ર૩૮૦ : અગર અકદ પડતી વેળા
એક શબ્ ક� અક્ ગલત પડાય, ક� �ને કારણે અથર
બદલી �ય, તો એ અકદ બાિતલ ગણાશે.

મસઅલો ર૩૮૧ : અકદનો સીગો પડનાર
અગર તેના અથર્ન સાધારણ સમજણ ધરાવતો હોય, અને
એટ�ું �ણતો હોય ક� તેના કસદને એ સીગાઓ વડ� ક�વી
ર�તે અદા કર� લીએ છે , તો તે કાફ� ગણાશે. સિવસ્ત
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અરબી ભાષા�ુ ં જ્ઞ ધરાવ�ું જ�ર� નથી, તેમ સીગાનો
એક એક બોલનો અથર �ણવો પણ લા�ઝમ નથી.

મસઅલો ર૩૮ર : અગર કોઈ �ી �ુ�ષના
િનકાહ તેમની ર� વગર પડ� લેવામાં આવે, અને પછ�થી
એ �ી �ુ�ષ એ િનકાહની સંમતી આપે, તો એ િનકાહ
સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ર૩૮૩ : અગર �ી �ુ�ષને, યા
બેમાંથી કોઈ પણ એકને શાદ� માટ� મજ� ૂર કરવામાં
આવે, અને િનકાહ પડ� લીધા બાદ તેઓ સંમિત આપે, તો
િનકાહ સહ�હ ગણાશે. પણ એ સંજોગમાં બેહતર છે ક�
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િનકાહ ફર�થી પડવામાં આવે.

મસઅલો ર૩૮૪ : બાપ તેમજ દાદાને હક છે ક�
પોતાના દ�કરા યા દ�કર�, ક� � નાબાલીગ હોય, અથવા
દ�વાનગીની હાલતમાં બાલીગ થયો ક� થઈ હોય, તેના
િનકાહ કર� . અને દ�કરો ક� દ�કર� બાલીગ થયા બાદ,
અથવા દ�વાનો સાજો થયા બાદ, બાપ ક� દાદાને એ
િનકાહમાં કોઈ ખરાબી જણાય તો ચાહ� તેને બરકરાર રાખે
યા રદ કર� , તેનો ઈખ્તીયા રહ�શ.ે પણ જો એમાં કોઈ
ખરાબી ન �ણય, અને નાબાલીગ દ�કરો ક� દ�કર� એ
િનકાહને રદબાતલ કર� નાખે, તો સંજોગ �ુજબ તલાક યા

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2114

નવા િનકાહ�ુ ં એહતીયાત તકર ન કરવામાં આવે.

મસઅલો ર૩૮પ : � કન્ય બાલીગ અને
સમજદાર હોય, એટલે પોતાના હકમાં સા�ં નર�ું પારખી
શકતી હોય, તે અગર શાદ� કરવા માગે અને �ુંવાર� હોય,
તો પોતાના બાપ યા દાદાની ર� લેવી જોઈએ. અગરચે
એ પોતાના કામો અને િનણર્યોમા આઝાદ ક�મ ન હોય,
અલબ�, માની ર� ક� ભાઈની ર� લેવી લા�ઝમ નથી.

મસઅલો ર૩૮૬ : નીચે જણાવેલા સંજોગોમાં
બાપ ક� દાદાની ર�ની જ�રત નથી :
(૧) અગર �ી �ુંવાર� ન હોય.

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2115

(ર) અગર �ી �ુંવાર� હોય, પણ બાપ દાદા
�ુસગ
ં ત અને શર�અત તેમજ સમાજની નજર� �
લાયક અને �ુફવ �ુ�ષ હોય, તેની સાથે શાદ�
કરવાથી રોક�,
(૩) અગર કન્ય ( દ�કર�)ની શાદ�માં કોઈ પણ
�તનો ભાગ લેવા હાજર ન હોય.
(૪) અગર ર� આપવાની કાબેલીય્ય બાક� ન
રહ� હોય, �મક� દ�વાનો હોય, અથવા એવા કોઈ
ઉઝરને કારણે હોય.
(પ) અગર એમની ગેરહાજર�ને કારણે અથવા
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કોઈ બી� સંજોગે એમની ર�મંદ� મેળવવી
શ� ન હોય.

મસઅલો ર૩૮૭ : અગર બાપ યા દાદા
પોતાના નાબાલીગ ફરઝંદની શાદ� કરાવે, તો એ ફરઝંદ
જયાર� બાલીગ થાય ત્યાર તેના ઉપર � �ી સાથે તેની
શાદ� કરવામાં આવી હોય તે� ુ ં ભરણપોષણ વા�જબ છે .
બલ્ક બાલીગ ન થયો હોય, પરં � ુ �તીય �લજ્જ હાંિસલ
કરવા સમથર હોય, અને કન્ય પણ એટલી નાની ન હોય ક�
�ની સાથે તેનો શવહર �તીય �લજ્જ ન મેળવી શક� ,
તો પણ ફરઝંદ ઉપર તેની પત્ની�ુ ભરણપોષણ વા�જબ
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છે . આ િસવાયના સંજોગમાં પણ ભરણપોષણ�ુ ં વા�જબ
હો�ું અને પત્ની�ુ તે માટ� �ુસ્તહ હો�ું બ�ુ જ સંભિવત
છે , માટ� અરસપરસ સમ�ૂતીથી સમાધાન કર�ું જોઈએ.

મસઅલો ર૩૮૮ : અગર બાપ યા દાદા
પોતાના નાબાલીગ ફરઝંદની શાદ� કરાવે, અને િનકાહ
પડાવવા સમયે એ ફરઝંદ પાસે કોઈ માલ ન હોય, તો
બાપ અથવા દાદાએ એ ફરઝંદની પત્ની�ુ મહ�ર અદા
કર�ું જોઈએ. એવી જ ર�તે જો ફરઝંદ માલદાર હોય,
અને તેના બાપ યા દાદાએ મહ�ર માટ� જવાબદાર� લીધી
હોય, તો તેઓ મહ�ર અદા કર� આપશે. આ િસવાયના
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સંજોગમાં અગર મહ�રની રકમ સામાન્ ર�તે પ્રચલ
મહ�ર �ટલી જ હોય, યા મસ્લેહતન વશ થઈને વધાર�
મહ�ર દ� વી પડતી હોય, તો બાપ યા દાદા ફરઝંદના
માલમાંથી એ મહ�ર અદા કર� શકશે. પણ જો એવી કોઈ
મસ્લેહ વીગેર� ન હોય, તો બાપ યા દાદા સામાન્ ર�તે
� પ્રચ� મહ�ર હોય એથી વધાર� ફરઝંદના માલમાંથી
આપી શકશે નહ�, િસવાય એ ક� બાલીગ થયા બાદ એ
ફરઝંદ એના બાપ યા દાદાને એ માટ� સંમિત આપે.

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2119

� અયબોને કારણે અકદને તોડ� શકાય છે
મસઅલો ર૩૮૯ : અગર �ુ�ષને અકદ બાદ
ખબર પડ� ક� � �ી સાથે તેના અકદ થયા છે , તે �ીમાં
અકદ પડાતી વેળા નીચે �ુજબના છ એબોમાંથી કોઈ એક
એબ હ�ુ,ં તો એ અકદને રદ કર� શક� છે .
(૧) દ�વાનગી- ચાહ� એ પ્રાસં� હોય.
(ર) રક્તિપતથ પી�ડત હોય,(�ને �ગ્રે�મ
લેપ્ર કહ�વાય છે ).
(૩) કોઢ અને સફ�દ દગની બીમાર� ધરાવતી
હોય.
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(૪) �ધળ� હોય.
(પ) અપંગ હોય, અગરચે તદ્ પથાર�વશ ક�
િન�લ ન હોય.
(૬) �ીના ગભાર્શયમા હાડ�ું યા માસ હોય, ચાહ�
એને કારણે સંભોગ અશ� હોય ક� ન હોય, અને
ચાહ� એ ગભર્ન રોક� યા ન રોક�. અને જો �ુ�ષને
�ણ થાય ક� �ીને ઈફઝાની તકલીફ છે , ક� �ને
કારણે, પેશાબ અને હયઝ નીકળવાની જગ્યા,
યા હયઝ અને પાયખાનાની જગ્યા એક થઈ
ગઈ છે , તો એવા એબને કારણે અકદને રદ કર�
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શકવામાં ઈશ્કા છે અને એહતીયાતે લા�ઝમ છે
ક� જો શાદ�ને રદ કરવા માંગે તો તલાક પણ પડ�.

મસઅલો ર૩૯૦ : �ીને

નીચે

જણાવેલા

સંજોગોમાં તલાક લીધા વગર અકદને રદ કરવાનો હક છે
:
(૧) અગર અકદ બાદ �ણ થાય ક� �ુ�ષને લ�ગ
નથી.
(ર) અથવા અકદ બાદ, સંભોગ પહ�લા યા બાદ,
એને �ણ થાય ક� �ુ�ષ�ુ ં લ�ગ કપાયે� ું છે .
(૩) અથવા �ીને �ણ થાય ક� એ �ુ�ષ કોઈ
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બીમાર�ના કારણે સંભોગ કરવા અશક્ છે , ચાહ�
એ બીમાર� અકદ બાદ, સંભોગ પહ�લા યા બાદ
ઉપ�સ્થ થઈ હોય.
ઉપરોકત સંજોગોમાં �ીને હક છે ક� તલાક લીધા
વગર અકદને રદબાતલ કર� નાખે.
નીચે જણાવેલ સંજોગોમાં જો

�ી લગ્નસંબં

ચા�ુ રાખવા ન માંગતી હોય, તો એહતીયાતે
વા�જબ છે ક� શવહર યા તેનો વલી તેને તલાક
આપી દ�એ :
(૧) અગર �ીને �ણ થાય ક� તેનો પિત અકદ
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પહ�લા દ�વાનો હતો, અથવા જો એ �ુ�ષ અકદ
બાદ, સંભોગ પહ�લાં યા પછ� દ�વાનો થઈ �ય.
(ર) અથવા એને ખબર પડ� ક� અકદ વેળા એનો
થનાર પિત ખસી હતો એટલે ક� તે� ુ ં �ડ ખેચી
લેવામાં આવ્�ુ હ�ું વીગેર� .
(૩) યા એવી �ણ થાય ક� અકદ સમયે એના
ધણીને રક્તિપ યા કોઢની તકલીફ હતી.
� સંજોગમાં પિત સંભોગ કરવા અશક્ હોય
અને પત્ની અકદને રદ કરવા માંગે, તે સંજોગમાં
લા�ઝમ છે ક� પહ�લાં હાક�મે શરઅ તરફ યા એના
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વક�લ તરફ ર�ુઅ કરવામાં આવે, �થી હાક�મે
શરઅ શવહરને બાર મ�હનાની મોહલત આપશે.
અને અગર એ ગાળામાં એ �ુ�ષ પોતાની પત્ની
યા બી� કોઈ �ી સાથે સંભોગ ન કર� શક�, તો
એ બાદ �ી એ અકદને રદ કર� શકશે.

મસઅલો ર૩૯૧ : અગર �ુ�ષ સંભોગ નથી
કર� શકતો એ કારણે �ી અકદને રદ કર� તો શવહર ઉપર
જ�ર� છે ક� અડધી મહ�ર અદા કર� .
પણ તે િસવાય બી� એબોને કારણે �ુ�ષ યા �ી
અકદ રદ કર� , અને અગર �ુ�ષે પત્ની સાથે સંભોગ ન
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કય� હોય તો મહ�રની અદાયગી લા�ુ નહ� પડ�. પણ જો
સંભોગ કય� હોય, તો � ૂર� મહ�ર દ� વી જોઈએ.
ઉપરાંત મસઅલો ર૩૮૯ માં જણાવ્ય �ુજબ
�ીના એબોને કારણે �ુ�ષ અકદને રદ કર� , અને એણે એ
�ી સાથે સંભોગ ન કય� હોય, તો મહ�ર અદા કરવાની
જ�રત નહ� રહ�. પણ અગર સંભોગ કયાર્ બાદ અકદ રદ
કર� તો � ૂર� મહ�ર અદા કરશે.

મસઅલો ર૩૯ર : અગર �ી યા �ુ�ષના એવા
�ુણ બયાન કરવામાં આવે ક� � હક�કતથી િવશેષ હોય,
અને જો એવા �ુણો, ચાહ� અકદ પહ�લાં યા અકદ સમયે
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બયાન કર�ને સામે પક્ષ પરણવા માટ� પ્રોત્સા કર� ,
અને એ જ �ુણોને આધાર� અકદ થાય, તો અગર અકદ
બાદ સામે પક્ષ �ણ થાય ક� એવી કોઈ િવિશષ્ટત ક�
એવા કોઈ �ુણો મો�ૂદ નથી. તો એ અકદને રદ કર� શક�
છે . આ મસઅલાનો વ�ુ �ુલાસો એહકામની બી�
�કતાબોમાં આપવામાં આવ્ય છે .
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�મની સાથે લગ્ કરવા હરામ છે તે �ીઓ
મસઅલો ર૩૯૩ : � �ી ઈન્સા માટ� મહ�રમ
ગણાય છે , �મક� , મા, બહ�ન, દ�કર�, ફઈ, માસી, ભત્ર,
ભાણે� અને સા�ુ, તેમની સાથે શાદ� કરવી હરામ છે .

મસઅલો ર૩૯૪ : � �ી સાથે ઈન્સા િનકાહ
કર� , ચાહ� તેની સાથે સંભોગ ન કર� , તો પણ એ �ીની મા,
નાનીમા, દાદ�મા, અને વંશનો િસલિસલો �મ ઉપર જતો
રહ�, સવર ઓરતો મહ�રમ થઈ જશે.

મસઅલો ર૩૯પ : � �ી સાથે ઈન્સા િનકાહ
કર� સંભોગ કર� , એ �ીની દ�કર�, દોહ�ત્, પૌત્ અને
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વંશનો િસલિસલો �મ ઉતરતો રહ�, તે સવ� ઓરતો ચાહ�
અકદ સમયે મો�ૂદ હોય યા એ બાદ જન્મ, તેના માટ�
મહ�રમ ગણાશે.

મસઅલો ર૩૯૬ : અગર કોઈ શખ્સ એક �ી
સાથે અકદ કય� હોય, પણ સંભોગ ન કય�

હોય, તો

એહતીયાતે વા�જબ છે ક� જયાં �ુધી એ �ી અકદમાં બાક�
હોય ત્યા �ુધી તેની દ�કર� સાથે શાદ� ન કર� .

મસઅલો ર૩૯૭ : ઈન્સાનન ફઈ અને માસી,
એના બાપની ફઈ, માસી, દાદાની ફઈ અને માસી,દાદ�મા,
માની ફઈ અનેમાસી,નાનીમા, નાના બાપાની ફઈ અને
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માસી, અને �મ �મ વંશ ઉપર જતો રહ�, સવ� ઓરતો
તેના માટ� મહ�રમ ગણાશે.

મસઅલો ર૩૯૮ : શવહરના બાપા અને દાદા
અને �મ �મ િસલિસલો ઉપર જતો રહ�, પત્ની માટ�
મહ�રમ ગણાશે. એવી જ ર�તે શવહરનો દ�કરો, પૌત અને
દોહ�ત અને �મ �મ વંશ ઉતરતો �ય, એ સવર પત્ની
માટ� મહ�રમ છે , ચાહ� િનકાહ સમયે તેઓ મો�ૂદ હોય, યા
પછ�થી જન્મ.

મસઅલો ર૩૯૯ : � �ી સાથે ઈન્સા િનકાહ
કર� , ચાહ� એ દાયમી હોય યા �ુ�આ
હોય, જયાં �ુધી એ
્ ન
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�ી તેના હકમાં હોય ત્યા �ુધી તેની બહ�ન સાથે શાદ�
નહ� કર� શક�.

મસઅલો

ર૪૦૦

: તલાકના

પ્રકરણમ

જણાવવામાં આવશે એ ર�તે અગર કોઈ શખ્ પોતાની
પત્નીન તલાક� રજઈ આપે, તો ઈદ્દા �ુદ્ દરમ્યા એ
પત્નીન બહ�ન સાથે શાદ� નહ� કર� શક�. પણ જો એ
તલાક� બાઈન હોય, તો પોતાની પત્નીન બહ�ન સાથે ઈદ્
દરમ્યા શાદ� કર� શકશે અને �ુ�આ
ઈદ્ દરમ્યા
્ તના
એહતીયાતે વા�જબ છે ક� એ બહ�નને ન પરણે.

મસઅલો ર૪૦૧ : ઈન્સા પોતાની પત્નીન
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ર� વગર પત્નીન ભત્ર યા ભાણે� સાથે શાદ� નહ�
કર� શક�. પણ અગર પત્નીન ર� વગર એમને પરણે,
અને ત્યા બાદ તેની પત્ની તેને ર� આપે, તો વાંધો
નથી.

મસઅલો ર૪૦ર : અગર પત્નીન �ણ થાય ક�
તેના શવહર� તેની ભત્ર યા ભાણે� સાથે અકદ કયાર્છે ,
અને ખામોશ રહ�, તો અગર ત્યા બાદ સંમિં ત આપે તો
અકદ સહ�હ ગણાશે. અને સંમિત ન આપે તો અકદ
બાિતલ ગણાશે.

મસઅલો ર૪૦૩ : અગર

ઈન્સા પોતાની
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માસીની ક� ફઈની દ�કર� સાથે પરણ્ય પહ�લા એ દ�કર�ની
મા સાથે �ઝના કર� , તો એહતીયાતની �એ તે દ�કર�ની
સાથે શાદ� નહ� કર� શક�.

મસઅલો ર૪૦૪ : અગર

ઈન્સા પોતાની

માસી ક� ફઈની દ�કર�ને પરણી, સંભોગ બાદ, એ દ�કર�ની
મા સાથે �ઝના કર� , તો દ�કર� સાથેનો અકદ � ૂટશે નહ�,
એવી જ ર�તે અકદ પડાઈ ગયા બાદ પણ સંભોગ પહ�લાં
એ દ�કર�ની મા સાથે ઝીના કર� તો અકદ નહ� � ૂટ� પણ
આવા સંજોગમાં એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� એ દ�કર�ને
તલાક આપી અકદમાંથી �ટ� કર� .
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મસઅલો ર૪૦પ : અગર

ઈન્સા પોતાની

માસી અને ફઈ િસવાય કોઈ બી� �ી સાથે �ઝના કર� , તો
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� એ �ીની દ�કર� સાથે શાદ� ન
કર� . બલ્ક અગર કોઈ �ીને પરણે, અને તેની સાથે સંભોગ
કર� એથી પહ�લાં એ �ીની મા સાથે �ઝના કર� , તો
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� એ �ીથી �ટો થઈ �ય, પણ
જો એ �ી સાથે સંભોગ કર� � ૂ�ા બાદ તેની મા સાથે
�ઝના કર� , તો લા�ઝમ નથી ક� એ �ીને �ટ� કર� .

મસઅલો ર૪૦૬ : �ુસલમાન ઔરત કા�ફરને
પરણી નહ� શક�, એવી જ ર�તે �ુસલમાન મરદ એહલે
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�કતાબ િસવાય કા�ફર ઔરત સાથે અકદ નહ� કર� શક�.
પરં � ુ એહલે �કતાબ, એટલે ક� ય�દ
ૂ � અને ઈસાઈ ઔરત
સાથે �ુ�આ
્ ૦કરવામાં કોઈ વાંધો નથી, પણ એહતીયાતે
વા�જબ છે ક� તેમની સાથે દાએમી અકદ ન કર� .
એવી

જ

ર�તે

અ�ુક

ફ�રકાઓ

�

પોતાને

�ુસલમાન કહ� છે , �મક� નાસીબી વીગેર� તેમનો �ુકમ
કા�ફર �વો છે ને �ુસલમાન મરદ યા ઔરત એમની
સાથે દાએમી યા �ુ�આ
અકદ નહ� કર� શક�.
્ ટનો

મસઅલો ર૪૦૭ : અગર ઈન્સા એવી ઔરત
સાથે �ઝના કર� ક� � રજઈ તલાકના ઈદ્દામ હોય, તો
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એહતીયાતની �એ એ ઔરત તેના માટ� હરામ થઈ જશે.
અને જો ઔરત �ુ�આ
્ ટનાઈદ્દામ હોય, યા તલાક�
બાઈનના ઈદ્દા મ હોય, યા પિતની વફાતના ઈદ્દામ હોય,
અને તે દરમ્યા કોઈ તેની સાથે ઝીના કર� તો ઈદ્ � ૂર�
થયા બાદ તેને પરણી શક� છે , જો ક� એહતીયાતે �ુસ્તહ
છે ક� તેને ન પરણે.
તલાક� રજઈ, બાઈન, �ુ�આ
્ કનાઈદ્, પિતની
વફાતના ઈદ્ એ સવ� બાબતો તલાકના પ્રકરણમ
સમ�વવામાં આવશે.

મસઅલો ર૪૦૮ : અગર ઈન્સા કોઈ એવી
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ઓરત સાથે �ઝના કર� � અિપરણીત હોય અને ઈદ્દા
હાલતમાં ન હોય, તો એહતીયાત છે ક� તૌબા કયાર્ પહ�લાં
તેની સાથે શાદ� ન કર� . પણ અગર કોઈ બી� જણ
(�ઝના કરનાર િસવાય) એ �ીને પરણવા માંગે તો વાંધો
નથી.
પણ જો એ વ્ય�ભચાર �ી તર�ક� મશ્�ૂ હોય તો
જયાં �ુધી એ તૌબા ન કર� ત્ય �ુધી એહતીયાતની �એ
તેને પરણ�ું �એઝ નથી. એવી જ ર�તે કોઈ મરદ ઝાની
(વ્ય�ભચાર) તર�ક� મશ્�ૂ હોય, તો જયાં �ુધી એ તૌબા
ન કર� ત્યા �ુધી તેને પરણ�ું એહતીયાતની �એ �એઝ
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નથી.
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� �ઝનાકાર ઓરતને
પરણનાર એટલીવાર સબર કર� ક� એ �ી હયઝ જોઈ
લીએ, અને પછ� પોતાના અકદમાં તેને લીએ; ચાહ� એ
ઓરત સાથે એણે પોતે �ઝના કર� હોય યા કોઈ બી�એ
કર� હોય.

મસઅલો ર૪૦૯ : અગર ઈન્સા કોઈ એવી
�ીને પરણે ક� � બી�ના ઈદ્દામ હોય, અને જો બંનન
ે ે,
યા તેમાંથી એકને, �ણ હોય ક� ઓરતનો ઈદ્ હ� � ૂરો
થયો નથી, અને એ પણ ખબર હોય ક� ઈદ્દા હાલતમાં
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જો �ી હોય તો તેને પરણ�ું હરામ છે , તો એવા સંજોગમાં
એ ઓરત મરદ ઉપર હંમશ
ે માટ� હરામ થશે; અગરચે એ
મરદ� અકદ બાદ એ �ી સાથે સંભોગ ન કય� હોય.

મસઅલો ર૪૧૦ : અગર કોઈ શખ્ એવી �ીને
પરણે ક� � બી�ના ઈદ્દા મ હોય, અને તેની સાથે સંભોગ
પણ કર� , તો એ ઓરત તેના ઉપર હંમશ
ે માટ� હરામ થઈ
જશે; અગરચે તેને ખબર ન હતી ક� એ ઓરત ઈદ્દામ
હતી, યા એ ઈદ્ દરમ્યા ઓરતને પરણ�ું હરામ છે .

મસઅલો ર૪૧૧ : અગર કોઈ શખ્ �ણતો
હોય ક� એણે શવહરદાર �ી સાથે શાદ� કર� છે , તો પ્ર
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તો તેના ઉપર વા�જબ છે ક� તેને તરત જ �ટ� કર� . અને
તે બાદ પણ એ �ી સાથે િનકાહ નહ� કર� શક�. એવી જ
ર�તે અગર એ અ�ણ્ય શવહરદાર �ી સાથે અકદ કર�
અને તેની સાથે સંભોગ કર� તો એહતીયાતની �એ ઉપર
જણાવ્ય �ુજબ વતર્શ.

મસઅલો ર૪૧ર : શવહરદાર

ઓરત અગર

�ઝના કર� , તો એહતીયાતની �એ તેની સાથે �ઝના કરનાર
�ુ�ષ તેના ઉપર હંમશ
ે ને માટ� હરામ થઈ �ય છે , પણ
પોતાના અસલ શવહર ઉપર એ હરામ નહ� થાય. અને
અગર એ �ી તોબા ન કર� , અને પોતાના � ૂરા અમલ
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ઉપર બાક� રહ�, તો બેહતર છે ક� શવહર તેને તલાક
આપી દ�એ. પણ એની મહ�ર અદા કર� .

મસઅલો ર૪૧૩ : � ઓરતને તલાક થઈ હોય,
અથવા � �ુ�આ
હતી અને તેના શવહર� બાક� રહ�લી
્ ણમાં
�ુદ્ તેને બક્ષી આઝાદ કર� હોય, અથવા �ુ�આ
ૂ ી
્ ન
�ુદ્ � ૂર� થઈ હોય, તે અ�ુક સમય બાદ જયાર�
બી�વાર પરણે, ત્યાર શક કર� ક� બી�વાર પરણતી વેળા
પહ�લાં શવહરની ઈદ્દા �ુદ્ � ૂર� થઈ હતી ક� નહ�; તો
તે શક ઉપર ભરોસો નહ� કર� .

મસઅલો ર૪૧૪ : અગર કોઈ બાલીગ શખ્
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બાલીગ છોકરા સાથે લવાત કર� , તો એ છોકરાની મા,
બહ�ન અને દ�કર� લવાત કરનાર માટ� હરામ થઈ જશે.
અને એહતીયાતની �એ જો લવાત કરાવનાર �ુખ્
વયનો હોય, અથવા લવાત કરનાર નાબાલીગ હોય તો
પણ એ જ �ુકમ લા�ું પડશે, પણ ઇ�ન્દ્ર પ્રવ થયો
હતો તે� ુ ં અ�ુમાન હોય, અથવા શક હોય તો હરામ નહ�
થાય.

મસઅલો ર૪૧પ : અગર કોઈ છોકરાની મા યા
બહ�ન સાથે કોઈએ શાદ� કર� હોય, અને ત્યા બાદ એ
છોકરા સાથે લવાતા કર� , તો એહતીયાતની �એ એ મા યા
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બહ�ન તેના ઉપર હરામ થઈ જશે.

મસઅલો ર૪૧૬ : અગર કોઈ શખ્ એહરામની
હાલતમાં ક� � હજના અઅમાલમાંથી એક છે , કોઈ �ી
સાથે પરણે તો એ અકદ બાિતલ ગણાશે. અને જો એને
�ણ હતી ક� એ હાલતમાં શાદ� કરવી �એઝ નથી, તો
એ જ �ીને ફર� નહ� પરણી શક�.

મસઅલો

ર૪૧૭

: અગર

કોઈ

ઓરત

એહરામની હાલતમાં એવા �ુ�ષને પરણે ક� � એહરામની
હાલતમાં ન હોય, તો એ અકદ બાિતલ ગણાશે, અને જો
એ �ીને �ણ હતી ક� એહરામની હાલતમાં શાદ� �એઝ
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નથી, તો એહતીયાતે વા�જબની �એ ફર� એ જ �ુ�ષને
નહ� પરણી શક� .

મસઅલો
તવા�િ�રસાઅ,

ક�

ર૪૧૮

: અગર

� હજ

અને ઉમરએ

કોઈ

શખ્

�ુફરદાના

આમાલમાંથી છે , ન બ�વી લાવે, તો તેના માટ� તેની
પત્ની અને અન્ �ીઓ હલાલ નહ� થઈ શક�. એવી જ
ર�તે જો કોઈ ઓરત તવા��ી સાઅ ન બ�વી લાવે તો
તેના માટ� તેનો પિત યા અન્ �ુ�ષો હલાલ નહ� થઈ
શક�. પણ જો મોડ�થી તવા��ી સાઅ બ�વી લાવે, તો
હલાલ થઈ શકશે.
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મસઅલો ર૪૧૯ : અગર કોઈ શખ્ નાબાલીગ
કન્ય સાથે અકદ કર� , તો તેની નવ વરસની ઉમર � ૂર�
થાય તે પહ�લાં તેની સાથે સંભોગ કરવો હરામ છે . અને
અગર સંભોગ કર� , તો �હ�ર એ છે ક� બાલીગ થતા એ
કન્ય તેના માટ� હરામ નહ� થાય, અગરચે કન્યાન
ઈફઝાની

તકલીફ

ઉપ�સ્થ

થાય. ( ઈફઝાના

અથર

મસઅલા ર૩૮૯ માં આપી � ૂ�ા છ�એ). પણ એહતીયાત
એ છે ક� કન્યાન તલાક આપી દ�એ.

મસઅલો ર૪ર૦ : � ઓરતને ત્રણવ તલાક
અપાઈ ગઈ હોય, તે તેના પિત માટ� હરામ થઈ �ય છે .
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પણ

�

શરતો

આગળ

જતાં

તલાકના

પ્રકરણમ

જણાવવામાં આવશે તે શરતોની સાથે એ �ી બી�
�ુ�ષને પરણે, અને એ બીજો �ુ�ષ �ુજર� �ય, યા તેને
તલાક આપે, તો ઈદ્દા �ુદ્ � ૂર� થતાં એ પોતાના
પહ�લા પિત સાથે ફર� અકદ કર� શકશે.
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દાયમી અકદના એહકામ
મસઅલો ર૪ર૧ : � ઓરત અકદ� દાઈમની
�એ પરણી હોય, તેના માટ� પોતાના શવહરની ર� વગર
ઘરમાંથી બહાર નીકળ�ું હરામ છે , અગરચે તેમ કરવાથી
શવહરના હકને કોઈ હાિન ન પહ�ચે. એવી ર�તે જયાર�
શવહરને �તીય સમાંગમ માટ� ઈચ્છ થાય, ત્યાર તેને
મં�ૂર રાખે, અને શરઈ ઉઝર વગર �તીય સમાંગમથી
ઈન્કા ન કર� .
એવી જ ર�તે ફરમાબરદાર પત્ની�ુ ભરણપોષણ,
કપડાં લ�ા, મકાન અને અન્ જ�ર�યાતની વસ્�ુ � ૂર�
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પાડવી શવહર ઉપર વા�જબ છે . અને તે એ � ૂર� ન પાડ�
તો પત્નીકરજદાર રહ�શ,ે ચાહ� શ�ક્ ધરાવતો હોય યા ન
ધરાવતો હોય.

મસઅલો ર૪રર : અગર કોઈ પત્ની પોતાના
પિત પ્રત્ય 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 પ્રાસં�
નાફરમાની કરતી હોય, તો ફોકહા વચ્ચ મશ્�ૂ છે ક� એવા
સંજોગમાં પણ એને ભરણપોષણ િવગેર�નો હક નહ� રહ�,
પરં � ુ એ �ુકમ ઈશ્કાલ ધરાવે છ. અલબ� દર� ક
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સંજોગોમાં ઓરતનો મહ�રનો હક બાક� રહ�શ.ે

મસઅલો ર૪ર૩ : પિતને હક નથી ક� પત્નીન
ઘરના કામકાજ માટ� મજ� ૂર કર� .

મસઅલો ર૪ર૪ : સફર

દરમ્યા

અગર

પત્નીન િનભાવ ખચર વતનમાં થતા ખચર કરતા વધાર�
હોય, અને એ સફર પિતની ર�થી કર� હોય, તો એ
ખચર્ન જવાબદાર� શવહરને �ઝમ્મ રહ�શે. પણ વાહન
વીગેર�નો ખચર તેમ સફર ભા�ું વીગેર� માટ� એ પત્ની પોતે
જવાબદાર રહ�શ.ે અલબ�, અગર પિત પોતે પોતાની
પત્નીન સાથે લઈ જતો હોય, તો તેના ઉપર વા�જબ છે ક�
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તેનો ખચર પણ આપે.

મસઅલો ર૪રપ : જો પત્નીન િનભાવ ખચર
શવહરને િશર� હોય, પણ એ અદા ન કર� તો પોતાના
શવહરના મલમાંથી તેની ર� વગર િનભાવ � ૂર� ું લઈ
શક� છે .
પણ જો તેમ કર�ું શ� ન હોય, અને પોતાના
િનભાવ માટ� લાચાર હોય અને હાકામે શરઅ �ુધી
શીકાયત પહ�ચાડ� શવહરને ખચર આપવા માટ� મજ� ૂર
પણ ન કર� શકતી હોય, તો �ટલો સમય એ પોતાની
આ�િવકા ક� િનભાવ માટ� મશ્�ૂ હોય, એટલા સમયમાં
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તેના ઉપર શવહરની ફરમાબરદાર� વા�જબ નથી.

મસઅલો

ર૪ર૬

: દાખલા

તર�ક� અગર

ઈન્સાનન બે પત્ની અકદ� દાઈમથી હોય, અને એક
પાસે રાત વીતાડ�, તો વા�જબ છે ક� ચાર રાતોમાંથી એક
રાત બી� પત્ની
સંજોગમાં પત્ની

પાસે પણ વીતાડ�. એ િસવાયના
પાસે રહ�� ું વા�જબ નથી. અલબ�

લા�ઝમ છે ક� પત્નીન તદ્ ત� ન દયે, અને બેહતર
બલ્ક એહતીયાત છે ક� પિત દર ચાર રાતે એક રાત
પોતાની અકદ� દાઈમની પત્નીપાસે �ુ�ર� .

મસઅલો ર૪ર૭ : શવહર� પોતાની �ુવાન પત્ની
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સાથે ચાર મ�હનાથી િવશેષ �ુદ્ �ુધી સોહબત તકર નહ�
કરવી જોઈએ, િસવાય એ ક� સંભોગથી તેને કોઈ અિનવાયર
�ુકસાન ક� તકલીફ થવાની બીક હોય, અથવા એ ક� પોતે
પત્ની તે માટ� ર�મંદ હોય, અથવા અકદ પડતી વેળા
એવી શરત પહ�લથ
ે ી � ૂકવામાં આવી હોય.
એહતીયાતની �એ ઉપરોકત �ુકમ, શવહર ચાહ�
સફરમાં હોય ક� વતનમાં હાજર હોય અને ચાહ� પત્ની
દાઈમી હોય ક� �ુ�આ
હોય, દર� ક સંજોગમાં લા�ુ પડશે.
્ તથી

મસઅલો ર૪ર૮ : અગર અકદ� દાઈમ વેળા
મહ�ર ન�� ન થાય તો પણ અકદ સહ�હ ગણાશે. એવા
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સંજોગમાં જો �ુ�ષ તેની પત્નીસાથે સંભોગ કર� , તો તેના
માટ� જ�ર� છે ક� સામાન્ ર�તે � પ્રચ� મહ�ર હોય તે
મહ�ર પત્નીન આપે. પરં � ુ �ુ�આ
્ ીમાંજો મહ�ર ન�� ન
કરવામાં આવે તો �ુ�આ
્ ોબાિતલ ગણાશે.

મસઅલો ર૪ર૯ : અગર અકદ પડાતી વેળા
મહ�રની અદાયગી માટ� કોઈ સમય ક� �ુદ્ ન�� ન
કરવામાં આવી હોય, તો પત્ની સંભોગ માટ� ર�મંદ થતા
પહ�લાં શવહર પાસેથી મહ�રની માંગણી કર� શકશે. અને
ચાહ� શવહર મહ�ર અદા કરવા શ�ક્તશાળ હોય ક� ન હોય
એ પત્ની�તીય સમાંગમનો ઈન્કા કર� શકશે.
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પણ જો મહ�ર લીધા પહ�લાં �તીય સમાંગમ માટ�
ર�મંદ થઈ �ય, અને તેનો પિત તેની સાથે સંભોગ કર�
લીએ, તો ત્યા પછ� શરઈ ઉઝર વગર શવહરને
સંભોગથી નહ� રોક� શક�.
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�ુ�આ
ુ ાએહકામ (મયાર્�દત �ુદ્દત માટ�ના )
્ ન
મસઅલો ર૪૩૦ : �ી સાથે �ુ�આ
્ ો સીગો
્ ન
પડવો �એઝ છે . અગરચે �તીય �ુખસંતોષનો ઈરાદો
ન હોય.

મસઅલો ર૪૩૧ : એહતીયાતે વા�જબ છે ક� �
�ી સાથે �ુ�આ
્ કયાર્ હોય, તેની સાથે પિત ચાર માસથી
વ�ુ �ુદ્ માટ� �ી સમાંગમનો ત્યા ન કર� .

મસઅલો ર૪૩ર : અગર �ુ�આ
સીગો પડાતો
્ દનો
હોય ત્યાર �ી એવી શરત � ૂક� ક� પિત તેની સાથે �તીય
સમાંગમ નહ� કર� , તો એ શરત સાથે સીગો સહ� ગણાશે.
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પ�રણામે પિત સંભોગ િસવાયની �લજ્જ એ �ીથી
મેળવી શકશે. પણ જો આગળ જતાં �ી પોતે ર�મંદ
થાય તો પિત તેની સાથે �તીય સમાંગમ કર� શકશે.
દાયમી િનકાહની પણ આવો જ �ક
ુ મ છે .

મસઅલો ર૪૩૩ : �ુ�આ
્ ોથી પરણેલી �ી
અગરચે ગભર્વંત થઈ �ય, તો પણ િનભાવ ખચર્ન
હકદાર થતી નથી.

મસઅલો ર૪૩૪ : �ુ�આ
્ ાથી પરણેલી �ીને
શવહર સાથે લગ્નશૈયા ઉપ હક નથી, તેમ એ પિતથી
કોઈ વારસો પણ પામશે નહ�. અને પિત પણ તેનાથી
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વારસામાં કંઈ નહ� મેળવે. અને જો સીગો પડાતી વેળા
એવી શરત � ૂકાઈ હોય ક� બંને એક બી�નો વારસો પામી
શકશે, તો એ શરત�ુ ં સહ�હ હો�ું જો ક� ઈશ્કાલથ ખાલી
નથી. પણ સાથે એહતીયાતને પણ તકર ન કરવામાં આવે.

મસઅલો ર૪૩પ : �ુ�આ
્ ાથીપરણેલી �ીને જો
�ણ ન હોય ક� તેને િનભાવ ખચર્ન હક નથી, અને એ
શવહરના લગ્નશૈય ઉપર �ુવાનો હક ધરાવશે નહ� તો
એથી સીગો સહ�હ રહ�શ,ે અને એવી અજ્ઞાનતા કારણે
શવહર સામે એ હક તલબ નહ� કર� શક�.

મસઅલો ર૪૩૬ : �ુ�આ
્ ુથી

પરણેલી

�ી
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પિતની ર� વગર જો ઘર બહાર નીકળે , અને તેમ
કરવાથી પિતના કોઈ હકનો અનાદર થતો હોય, તો તેના
માટ� ઘરથી બહાર નીકળ�ું હરામ છે . બલ્ક એહતીયાતે
�ુસ્તહ છે ક� પિતનો હક કોઈ ર�તે બરબાદ ન થતો
હોય, તો પણ ર� વગર બહાર ન �ય.

મસઅલો ર૪૩૭ : અગર કોઈ �ી એક શખ્સન
વક�લ નીમે ક� િન�ુકત �ુદ્ અને મહ�રની શરતે તેની
સાથે �ુ�આ
્ ૩નોસીગો પડ�, અને એ શખ્ �ુ�આ
્ રનેબદલે
દાયમી િનકાહ પડ�, અથવા કોઈ પણ �ુદ્ ક� મહ�રની
ન�� કયાર્ વગર સીગો પડ�, તો જયાર� �ીને એ િવષે
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�ણ થાય ત્યાર અગર ર�મંદ� આપે તો અકદ સહ�હ
ગણાશે. નહ�તર બાિતલ ગણાશે.

મસઅલો ર૪૩૮ : અગર ફકત મહ�રમ થવા
માટ� , દાખલા તર�ક�, બાપ યા દાદા પોતાની દ�કર� યા

નાબાલીગ �ુત્ર કોઈ સાથે �ૂંક સમય માટ� �ુ�આ
્ ીથી
પરણાવે, તો અગર તેમ કરવાથી િનિતમ�ાનો કોઈ દોષ
થતો ન હોય, તો એ અકદ સહ�હ છે . પરં � ુ �ુ�આ
�ુદ્
્ હની
દરમ્યા દ�કરો �તીય સમાંગમ કરવાને �બલ્�ુ કાબીલ
ન હોય, અથવા દ�કર�થી કોઈ �તીય �ુખસંતોષ મેળવ�ું
તદ્ અશ� હોય, તો એવી �ત�ુ ં અકદ સહ�હ હો�ું
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�ુ�શ્ક છે .

મસઅલો ર૪૩૯ : અગર

બાપ યા દાદા

પોતાની એવી દ�કર�ને ક� � હાજર ન હોય, અને એ �વે
છે ક� નહ� તેની ખબર ન હોય, ફકત મહ�રમ બનવાના
આશયથી કોઈ સાથે �ુ�આ
્ થીપરણાવે, તો જો �ુદ્
દરમ્યા એ દ�કર� �તીય સમાંગમ માટ� કા�બલ હોય તો
મહ�રમ થવાનો આશય સા�બત

થઈ શકશે. અને જો

પછ�થી �ણ થાય ક� એ દ�કર� અકદ ટાણે �ુજર� ગઈ
હતી તો અકદ બાિતલ ગણાશે, અને અકદને કારણે �
પક્ �હ�ર ર�તે મહ�રમ થયા હતા, એ નામહ�રમ ગણાશે.
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મસઅલો ર૪૪૦ : અગર �ુ�ષ �ુ�આ
�ુદ્
્ નની
�ીને બક્ આપી તેને વહ�લી �ટ� કરવા ધાર� , તો જો
તેની સાથે સંભોગ કર� � ૂ�ો હોય તો લા�ઝમ છે ક� �
કરાર હોય તે �ુજબ તમામ વસ્�ુ તેને આપી દ�એ.
પણ જો સંભોગ ન કય� હોય, તો વા�જબ છે ક� મહ�રની
અડધી રકમ તેને આપે. અને એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક�
મહ�રની � ૂર� � ૂર� રકમ આપી દ�એ.

મસઅલો ર૪૪૧ : �

�ી સાથે કોઈ શખ્

�ુ�આ
્ ીથીપરણ્ય હોય, તેની ઈદ્ � ૂર� થાય એથી પહ�લાં
તેની સાથે ફર�વાર �ુ�આ
્ ોકર� શક� છે , તેમ ચાહ� તો એને
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અકદ� દાયમમાં પણ લઈ શક� છે .
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નામહ�રમ �ી પર નઝર નાખવા િવષે
મસઅલો ર૪૪ર : મરદ માટ� નામહ�રમ �ીના
શર�ર ઉપર અને તેના વાળ તરફ નઝર કરવી હરામ છે ,
ુ ી હોય ક� ન હોય, અને
ચાહ� એ નઝર �લજ્જતન હ��થ
ચાહ� તેમ કરવાથી હરામ કાયર્મા સપડાઈ જવાનો ભય
હોય ક� ન હોય. એવી જ ર�તે નામહ�રમ �ીના ચેહરા ને
ુ ી નઝર કરવી,
કાંડા �ુધી હાથ તરફ �લજ્જતન હ��થ
અથવા જો તેમ કરવાથી હરામ કાયર્મા સપડાઈ જવાનો
ભય હોય, તો એ પણ હરામ છે . બલ્ક એહતીયાતે
�ુસ્તહ છે ક� �લજ્જ મેળવવાના હ�� ુ વગર અને હરામ
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કાયર્મા સપડાવવાની બીક િવના પણ નઝર ન કર� .
એવી જ ર�તે �ી માટ� નામહ�રમ મરદના શર�ર
ઉપર નઝર કરવી હરામ છે . િસવય શર�રના એ ભાગો ક�
� સામાન્ ર�તે �ુલ્લ હોય છે , �મક� , મા�ુ,ં હાથો,
ુ ી યા હરામ
પગની �ુટં �, તેની તરફ લીઝઝતના હ��થ
કાયર્મા સપડાવવાની બીક ન હોય તો તેમાં ઈશ્કા નથી.

મસઅલો

ર૪૪૩

:�

�ીઓ

પડદાની

લાપરવાહ� કરતી હોય, અને તે તરફ કોઈ �તની દરકાર
ન કરતી હોય, તેમના શર�ર ઉપર નઝર કરવી હરામ
નથી, પણ શરત એ ક� તેમ કરવામાં �લજ્જતન હ�� ુ ન
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હોય, અથવા હરામ કાયર્મા પડ� જવાનો ભય ન હોય. આ
�ક
ુ મમાં કા�ફર અને કા�ફર િસવાયની ઓરતો વચ્ચ ફ�ર
નથી. અને એવી જ ર�તે હાથ, ચહ�રો અને શર�રના બી�
ભાગો ક� �ને તેઓ સામાન્ ર�તે ઢાંકતા નથી, તેમાં કોઈ
ફ�ર નથી.

મસઅલો ર૪૪૪ : �ીએ પોતાના શર�ર અને
માથાના વાળને ચહ�રો અને હાથ િસવાય નામહ�રમથી
�પાવવા

જોઈએ.

અને

એહતીયાતે

લા�ઝમની

�એ

નાબાલીગ છોકરાઓથી પણ �પાવવા જોઈએ ક� �
એટલો સમજદાર થઈ ગયો હોય ક� �ીના શર�ર પર
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નઝર પડતાં તેની �તીય ખ્વાહ� ��ૃત થાય. પણ
પોતાના ચહ�રા તેમજ કાંડા �ુધી હાથને નામહ�રમ સામે
�ુલ્લ રાખી શક� છે , િસવાય ક� એને એવો ડર હોય ક� તેમ
કરવા જતાં હરામ કાયર્મા સપડાઈ જશે. અથવા જો પોતે
�ીનો મકસદ એ હોય ક� મરદને હરામ નઝરમાં ફસાવે,
તો એવા સંજોગમાં ચહ�રો અને હાથને ન ઢાંક્વ �એઝ
નથી.

મસઅલો

ર૪૪પ

: બાલીગ

�ુસલમાનની

શરમગાહ ઉપર નઝર કરવી હરામ છે . ચાહ� એ અર�સામાં
હોય, યા કાચ ક� સાફ પાણીમાં પ્રિતબ �પે હોય. એવી
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જ ર�તે એહતીયાતે લા�ઝમની �એ કા�ફરની શરમગાહ
તરફ નઝર કરવી, અને એવા નાબાલીગની શરમગાહ
તરફ નઝર કરવી ક� � સા�ં નર�ું સમ� શક� તેમ હોય,
હરામ છે . અલબ�, પિત પત્ની એક બી�ના શર�રના
દર� ક ભાગો તરફ નઝર કર� શક� છે .

મસઅલો ર૪૪૬ : � �ુ�ષ અને �ી એકબી�
માટ� મહ�રમ હોય અને �લજ્જ મેળવવાનો કોઈ મકસદ
ધરાવતા ન હોય, તેઓ શરમગાહ િસવાય એકબી�ના
શર�રને જોઈ શક� છે .

મસઅલો ર૪૪૭ : �ુ�ષે �લજ્જ મેળવવાના
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ુ ી બી� �ુ�ષના શર�ર તરફ નઝર ન કરવી જોઈએ.
હ��થ
એવી જ ર�તે �ી માટ� હરામ છે ક� બી� �ીના શર�ર
તરફ �લજ્જ મેળવવાના આશયથી ન �ુએ.

મસઅલો ર૪૪૮ : અગર �ુ�ષ કોઈ નામહ�રમ
�ીને ઓળખતો હોય, તો તેના ફોટા વીગેર� તરફ જો�ું
એહતીયાતની �એ �એઝ નથી, િસવાય ક� એ ઓરત
લાપરવાહ અને િનલર્જ હોય.

મસઅલો ર૪૪૯ : અગર કોઈ �ી બી� �ીને,
યા પોતાના પિત િસવાય અન્ �ુ�ષને, એનીમા આપી
મળાશયની

પીચકાર�

દ� વા

માંગે,

અથવા

એની
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શરમગાહને ધોવા માગે, તો હાથમાં એવા હાથમો�ં વગેર�
પહ�ર� ક� �થી શરમગાહને હાથ ન અડ�. એજ �ક
ુ મ મરદને
લા�ુ પડશે, અગર એ બી� મરદને, યા પત્ની િસવાય
બી� કોઈ �ીને એનીમાની પીચકાર� આપે, યા તેના
શરમગાહને ધોવે.

મસઅલો ર૪પ૦ : � સંજોગમાં �ી પોતાની
બીમાર�ના ઈલાજ માટ� મજ� ૂર થાય ક� નામહ�રમ �ુ�ષ
પાસે ઈલાજ માટ� �ય, તો �એઝ છે . અને જો એ �ુ�ષ
ુ ી તેની તરફ નઝર કર� અથવા તેને હાથ
ઈલાજના હ��થ
લગાડ�, તો તેમાં ઈશ્કા નથી. પણ જયાં �ુધી 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� .
મસઅલો ર૪પ૧ : અગર ઈન્સા કોઈના ઈલાજ
માટ� તેની શરમગાહ તરફ નઝર કરવા મજ� ૂર થાય, તો
એહતીયાતે વા�જબ છે ક� તેની સામે અર�સો રાખે અને
તેમાં નઝર કર� . પણ જો ઈન્દ્ તરફ નઝર કયાર્ િસવાય
િવકલ્ ન હોય, અથવા તેની તરફ જોવાની �ુદ્
અર�સામાં જોવાની �ુદ્ કરતા ઓછ� હોય, તો તેમાં
ઈશ્કા નથી.
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પિત-પત્ન સંબધ
ં ે શાદ�ના �ુદા �ુદા
મસઅલાઓ
મસઅલો ર૪પર : � શખ્ શાદ� ન કરવાથી
હરામ કાયર્મા પડ� જતો હોય, તેના માટ� વા�જબ છે ક�
શાદ� કર� .

મસઅલો ર૪પ૩ : અગર

દાખલા

તર�ક�

અકદમાં પિતએ એવી શરત � ૂક� હોય ક� કન્ય �ુંવાર�
હોવી જોઈએ, ને અકદ બાદ �ણ થાય ક� એ �ુંવાર� ન
હતી, તો એ પિત અકદને રદ કર� શકશે. અને એ રદ કર�
નાખે તો �ુંવાર� અને ગૈર �ુંવાર� વચ્ચ મહ�રનો �
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તફાવત હોય, તે પોતે ન�� કર� લા મહ�રમાંથી પરત લઈ
શકશે.

મસઅલો ર૪પ૪ : નામહ�રમ

�ુ�ષ �ી�ુ ં

એકાંતની જગ્યા સાથે રહ��,ું ક� �થી હરામ કામમાં
સપડાઈ જવાનો સંભવ રહ�તો હોય, હરામ છે ; અગરચે
ત્યા કોઈ અન્ય�ુ આવી જ�ું �ુમ્ક� હોય. પણ જો
હરામમાં �ુબતેલા થવાનો સંભવ ક� ભય ન હોય તો વાંધો
નથી.

મસઅલો ર૪પપ : અગર �ુ�ષ િનકાહ સમયે
�ીની મહ�ર ન�� કર� , પણ તેનો ઈરાદો મહ�ર અદા
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કરવાનો ન હોય, તો અગરચે િનકાહ સહ�હ રહ�શે પણ
તેના ઉપર મહ�રનો �ઝમ્મ રહ�શ,ે � અદા કરવી જ�ર� છે .

મસઅલો ર૪પ૬ : �

�ુસલમાન ઈસ્લા

ધમર્ન ત્યા કર� , અને �ુફર ઈખ્તીયા કર� તે �ુરતદ
કહ�વાય છે , અને તેના બે પ્રક છે : એક �ફત્ અને બી�ુ ં
િમલ્લ. �ફત્ એ છે ક� �ના જ� ૂમ વખતે તેના માબાપ યા
તેમાંથી એક �ુસલમાન હોય, અને પોતે સમજદાર થયા
બાદ �ુસલમાન હોય, અને ત્યા બાદ કા�ફર થયો હોય.
�ુરતદ� િમલ્લ એથી �બલ�ુલ િવ�ધ્ હોય છે .

મસઅલો ર૪પ૭ : અગર શાદ� બાદ �ી �ુરતદ
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થઈ �ય તો તેના િનકાહ બાિતલ થશે. અને જો પિતએ
તેની સાથે �તીય સમાંગમ ન કય� હોય, તો તેની ઈદ્
પણ નથી. અને જો �તીય સમાંગમ થઈ ગયા બાદ એ
�ુરતદ થઈ હોય, અને એ એવી અવસ્થામા હોય ક� �માં
સાધારણ �ીઓ હયઝ �ુએ છે , તો તલાકના એહકામમાં
જણાવવામાં આવશે એ ર�તે ઈદ્ પાળવી જોઈએ. પણ
જો એ સગીર વયની હોય અથવા યાઈસા હોય, એટલે
એવી ઉમર� ક� હયઝ બંધ થઈ ગ�ું હોય, તો ઈદ્દત
જ�રત નહ� રહ�. ફોકહા વચ્ચ મશ�રૂ એ છે ક� અગર
ઈદ્ દરમ્યા એ �ુસલમાન થઈ �ય, તો તેના િનકાહ
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સલામત બાક� રહ�શ,ે પણ એ �ુકમ ઈશ્કાલથ ખાલી
નથી.અગરચે એહતીયાત તકર ્ 

કર�ું જોઈએ.યાઈસા

ઓરત એને કહ�વાય ક� �ના પચાસ વષર � ૂરા થઈ ગયા
હોય, અને �મર વધી જવાના કારણે હયઝ બંધ હોય,
અને ફર� હયઝ શ� થવાની આશા ન હોય.

મસઅલો ર૪પ૮ : અગર કોઈ �ુ�ષ િનકાહ
બાદ �ુરતદ� �ફત્ થઈ �ય, તો તેની પત્ની તેના ઉપર
હરામ થઈ જશે. અને એહકામે તલાકમાં સમ�વવામાં
આવશે તે �ુજબ એ �ીને ઈદ્દ વફાત પાળવી જોઈશે.

મસઅલો ર૪પ૯ : અગર કોઈ �ુ�ષ િનકાહ
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બાદ �ુરતદ� મીલ્લ થઈ �ય, તો તે� ુ ં અકદ બાિતલ
ગણાશે, અને જો એણે પોતાની �ી સાથે સંભોગ ન કય�
હોય, અથવા એ સગીર વયની યા યાઈસા હોય, તો
ઈદ્દત જ�રત નહ� રહ�. પણ જો સંભોગ બાદ �ુરતદ
થયો હોય, અને તેની પત્ની હ� એ અવસ્થામા હોય ક�
�માં હયઝ

�ર�

હોય

છે ,

તો

એહકામે

તલાકમાં

સમ�વવામાં આવશે એ પ્રમા �ીને તલાકની ઈદ્
પાળવી જોઈશે. અને મશ�રૂ એ છે ક� ઈદ્દત �ુદ્ � ૂર�
થયા એથી પહ�લા શવહર �ુસલમાન થઈ �ય તો અકદ
સલામત બાક� રહ�શ,ે પણ આ �ુકમ પણ ઈશ્કાલથ ખાલી
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નથી, માટ� એહતીયાત કર�ું બેહતર ગણાશે.

મસઅલો ર૪૬૦ : અગર �ી અકદ વેળા �ુ�ષ
સાથે એવી શરત કર� ક� એને પોતાના શહ�રથી બહાર નહ�
લઈ �ય, અને �ુ�ષ એ શરતનો સ્વીકા કર� , તો �ીની
ર�મંદ� વગર તેને એ શહ�રથી બહાર નહ� લઈ જવી
જોઈએ.

મસઅલો ર૪૬૧ : અગર કોઈ �ીને આગલા
ધણીથી દ�કર� હોય, અને તેના હાલના ધણીનો દ�કરો
હોય ક� � બી� �ીથી અવતય� હોય, તો એ બે એક
બી�ને પરણી શક� છે . એવી જ ર�તે અગર એ કોઈ
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કન્યાન અકદ પોતાના દ�કરા વેર� કર� , તો એ કન્યાન
માને પોતે પરણી શક� છે .

મસઅલો ર૪૬ર : અગર

કોઈ �ી �ઝનાથી

હામેલા થાય, તો તેના માટ� એ હમલને પાડ� નાખ�ું
�એઝ નથી.

મસઅલો ર૪૬૩ : અગર કોઈ શખ્ એવી �ી
સાથે �ઝના કર� ક� �નો કોઈ પિત ન હોય, અથવા કોઈના
ઈદ્દત �ુદ્દતમાં હોય, અને ત્યા બાદ શરઈ ર�તે
તેની સાથે િનકાહ કર� નાખે, અને � બચ્�ુ જન્મ એ માટ�
યક�ન ન હોય ક� હલાલા �ુત્ફાથ છે યા હરામથી, તો એ
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બચ્�ુ હલાલઝાદો ગણાશે.

મસઅલો ર૪૬૪ : અગર કોઈ �ુ�ષને ખબર ન
હોય ક� � �ી સાથે એણે શાદ� કર� છે એ ઈદ્દતમ છે ,
અને �ીને પણ તેની ખબર ન હોય, તો એવા સંજોગમાં �
બચ્�ુ જન્મ એ હલાલઝાદો ગણાશે, અને એ બંનન
ે ી
ઓલાદ ગણાશે. પણ જો �ીને ખબર હતી ક� પોતે ઈદ્દતમ
છે , અને ઈદ્ દરમ્યા પરણ�ું �એઝ નથી, તો
શર�અતની �એ એ બાળક બાપની અવલાદ ગણાશે.
ઉપરોકત બંને સંજોગમાં િનકાહ બાિતલ ગણાશે, અને
ઉપર જણાવ્ય �ુજબ એકબી� માટ� હરામ ગણાશે.
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મસઅલો ર૪૬પ : અગર �ી કહ� ક� એ યાઈસા
થઈ ગઈ છે , તો તેની વાત મં�ૂર નહ� રહ�. પણ જો એ
કહ� ક� તેને કોઈ પિત નથી, તો તેની વાત માન્
રાખવામાં આવશે. િસવાય ક� એ �ી�ુ ં ચા�ર�ય શકમંદ
હોય,

તો

એવા

સંજોગમાં એહતીયાતની

�એ

ખર�

પ�ર�સ્થિતન તપાસ કરવી જોઈએ.

મસઅલો ર૪૬૬ : અગર કોઈ શખ્ એવી �ીને
પરણે ક� �ણે એમ ક�ું હોય ક� તેનો કોઈ પિત નથી, અને
ત્યા બાદ કોઈ જણ દાવો કર� ક� એ �ી તેની પત્ની છે ,
તો જયાં �ુધી શર�અતની �એ તેનો દાવો સા�બત ન થાય
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ત્યા �ુધી તેની વાતની સ્વીકા નહ� કરવામાં આવે.

મસઅલો ર૪૬૭ : બાળક યા બાળાને બે વષર
� ૂરા ન થયા હોય ત્યા �ુધી બાપ બચ્ચાન માથી �ુદા
નહ� કર� શક�. અને એહતીયાત તેમજ બેહતર એ છે ક�
બચ્ચાન સાત વષર �ુધી માથી �ટા ન કર� .

મસઅલો ર૪૬૮ : અગર દ�કર� ઉપર માં� ુ
મોકલનાર અખ્લા અને દ�નદાર�ની �એ પસંદ કરવા
જોગ હોય, તો બેહતર છે ક� તેની વાત રદ ન કરવામાં
આવે. પયગમ્બર અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ ફરમાવ્�ુ છે ક� જયાર� તમાર� દ�કર� ઉપર એવા
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શખ્સન વાત આવે ક� � અખ્લા, ચા�ર�ય અને
દ�નદાર�ની �એ પસંદ કરવા લાયક હોય, તો તેની સાથે
દ�કર�ને પરણાવી દ�યો. અને જો તેમ નહ� કરો તો આ
�ુન્યામા અસામાન્ ર�તે ફસાદ ફ�લાઈ જશે.

મસઅલો ર૪૬૯ : અગર પત્ની પોતાના મહ�ર
સંબધ
ં ી પોતાના શવહર સાથે એ શરતે સમાધાન કર� ક� તે
બી� �ીને નહ� પરણે તો વા�જબ છે ક� શવહર બી�
�ીને ન પરણે, અને પત્નીન પણ મહ�ર લેવાનો હક બાક�
નહ� રહ�.

મસઅલો ર૪૭૦ : � શખ્ �ઝનાના પ�રણામે
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જનમ્ય હોય, તે જયાર� પરણે ત્યાર તેની અવલાદ
હલાલઝાદા ગણાશે.

મસઅલો ર૪૭૧ : અગર

કોઈ શખ્ માહ�

રમઝાનના રોઝા દરમ્યા યા �ીની હયઝની હાલતમાં
સોબત કર� , તો એ �ુનાહ�ુ ં કાયર ગણાશે. પણ એથી
અવતર� લી અવલાદ હલાલઝાદા ગણાશે.

મસઅલો ર૪૭ર : � �ીને યક�ન હોય ક� તેનો
શવહર �ુસાફર�માં �ુજર� ગયો છે , અને ઈદ્દ વફાત
પાળ્ય બાદ એ બી� લગ્ કર� , અને ત્યા બાદ તેનો
પહ�લો શવહર પાછો ફર� , તો નવા શવહરથી તરત �ુદ�
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થઈ �ય, અને પહ�લા શવહર માટ� એ હલાલ ગણાશે.
પણ જો નવા શવહર� તેની સાથે �તીય સમાંગમ
કર� લી�ું હોય, તો તેના ઉપર ઈદ્દત �ુદ્ પાળવી
જ�ર� રહ�શે અને નવો શવહર તેની મહ�ર અદા કરશે, પણ
ઈદ્ દરમ્યા ખચર આપવાનો �ઝમ્મ નહ� રહ�.
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�ૂધ પીવડાવવાના એહકામ
મસઅલો ર૪૭૩ : મસઅલા નંબર ર૪૮૩ માં
જણાવ્ય �ુજબ શરતો પ્રમા અગર કોઈ �ી બાળકને
�ૂ ધ પીવડાવે, તો એ બચ્�ુ નીચે જણાવેલ લોકો માટ�
મહ�રમ ગણાશે :
(૧) પોતે �ૂ ધ

પીવડાવનાર �ી , ક� � રઝાઈ

(�ૂ ધમા) માતા તર�ક� ઓળખાશે.
(ર) �ૂ ધ પીવડાવનાર �ીનો પિત, ક� હક�કતમાં
�ૂ ધ તે� ુ ં છે . અને તે રઝાઈ બાપ તર�ક�
ઓળખાશે.
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(૩) �ૂ ધ પીવડાવનાર �ીના માતા િપતા, અને
�મ �મ િસલિસલો ઉપર �ય; અને તેમાં રઝાઈ
માતા િપતાનો પણ સમાવેશ થઈ જશે.
(૪) �ૂ ધ

પીવડાવનાર� �ીના બચ્ચા � તે

વખતે મો�ૂદ હોય, ને � ત્યારબા જન્મ.
(પ) �ૂ ધ પીવડાવનાર �ીની અવલાદના વંશજો,
અને �મ �મ વંશનો સીલસીલો નીચે જતો રહ�,
ચાહ� એ અવલાદથી અવતયાર હોય, યા તેની
અવલાદ� એ બચ્ચાઓન �ૂ ધ પા�ું હોય.
(૬) �ૂ ધ પીવડાવનાર� �ીના ભાઈ બહ�નો, ચાહ�
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એ રઝાઈ ભાઈ બહ�ન ક�મ ન હોય, એટલે ક� એક
જ માતા�ુ ં �ૂ ધ ધાવવાને કારણે ભાઈ બહ�ન થયા
હોય.
(૭) �ૂ ધ

પીવડાવનાર �ીના કાકા અને ફઈ,

અગરચે એ રઝાઈ હોય.
(૮) �ૂ ધ પીવડાવનાર �ીના મામા અને મામી,
અગરચે એ રઝાઈ હોય.
(૯) �ૂ ધ પીવડાવનાર� �ીના � શવહર�ુ ં �ૂ ધ
હોય, એ શવહરની તમામ અવલાદ, અને �મ
�મ વંશવેલો ઉતરતો �ય; અગરચે એ અવલાદ
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રઝાઈ હોય.
(૧૦) �ૂ ધ પીવડાવનાર� �ીના � શવહર�ુ ં �ૂ ધ
હોય, એ શવહરના માબાપ અને �મ �મ વંશ
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 તે શવહરના કાકા, ફઈ, મામા અને મામી,
અને �મ �મ વંશ ઉપર જતો રહ�, અગરચે એ
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રઝાઈ હોય.
તે ઉપરાંત બી� અ�ુક �ૂ ધ પીવડાવવાના કારણે
મહ�રમો

છે

ક�

�

હવે

પછ�ના

મસાઈલમા

જણાવવામાં આવશે.

મસઅલો ર૪૭૪ : અગર કોઈ �ી બાળકને
મસઅલા ર૪૮૩માં જણાવવામાં આવેલી શરતો અ�ુસાર
�ૂ ધ પીવરાવે, તો એ બાળકનો બાપ �ૂ ધ પીવડાવનાર�
�ીના પેટ� અવતર� લી દ�કર�ઓને નહ� પરણી શક�. અને
જો એવો સંજોગ હોય ક� એ �ીની કોઈ દ�કર� તેના
િનકાહમાં હોય, તો એ અકદ બાિતલ થઈ જશે. પરં � ુ �ૂ ધ
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પીવડાવનાર� �ીની રઝાઈ દ�કર�ઓને પરણી શકશે,
અગરચે એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� ન પરણે.
એવીજ ર�તે એહતીયાત છે ક� � શવહર�ુ ં �ૂ ધ
હોય તે શવહરની દ�કર�ને પણ બાળકોનો બાપ ન પરણે,
અગરચે એ રઝાઈ દ�કર� હોય અને જો એવો સંજોગ હોય
ક� એવી દ�કર� સાથે પરણી � ૂકયો હોય, તો એહતીયાતની
�એ એ અકદ બાિતલ ગણાશે.

મસઅલો ર૪૭પ : અગર કોઈ �ી બાળકને
મસઅલા ર૪૮૩માં �ણાવેલી શરતો �ુજબ �ૂ ધ પીવરાવે
તો એ �ીનો ધણી ક� ��ુ ં એ �ૂ ધ છે , બાળકની બહ�નોનો
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મહ�રમ નહ� થાય. પણ એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� તેમને
ન પરણે. એવી જ ર�તે એ શવહરના સગાવ્હાલા એ
બાળકના ભાઈ બહ�નોના મહ�રમ નહ� થાય.

મસઅલો ર૪૭૬ : અગર કોઈ �ી બાળકને �ૂ ધ
પીવરાવે તો એ �ી બાળકના ભાઈઓ માટ� મહ�રમ નહ�
થાય. એવી જ ર�તે એ �ીના સગાં સ્નેહ� એ બાળકના
ભાઈ બહ�નોનાં મહ�રમ નહ� ગણાય.

મસઅલો ર૪૭૭ : અગર ઈન્સા એવી �ીને
પરણે ક� �ણે કોઈ બાળાને પોતા�ુ ં � ૂ�ં �ૂ ધ આપ્�ુ હોય
અને એ �ી સાથે �તીય સમાંગમ પણ કર� � ૂકયો હોય,
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તો એ શખ્ એ બાળાને કોઈ કાળે પરણી નહ� શક�.

મસઅલો ર૪૭૮ : અગર ઈન્સા કોઈ �ીને
પરણે, તો � �ીએ એની એ પત્નીન � ૂ�ં �ૂ ધ આપ્�ુ હોય,
તે �ીને કોઈ કાળે નહ� પરણી શક�.

મસઅલો ર૪૭૯ : � �ીને ઈન્સાનન માતાએ
અથવા દાદ�એ � ૂ�ં �ૂ ધ પા�ું હોય, તે �ીને એ ઈન્સા
પરણી નહ� શક�. એવી જ ર�તે જો સાવક� માતાએ
ઈન્સાનન બાપ�ુ ં �ૂ ધ કોઈ બાળાને પીવરાવ્�ુ હોય, તો
તે

ઈન્સા

એ

સંજોગોવશાત, �ૂ ધ

બાળાને

પરણી

નહ�

શક�.

અગર

પીતી બાળા સાથે કોઈએ પોતાનો
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અકદ કય� હોય, અને તે પછ� એ બાળાને એ શખ્સન મા,
યા દાદ� અથવા સાવક� માતા �ૂ ધ પીવરાવે, તો અકદ
બાિતલ થઈ જશે.

મસઅલો

ર૪૮૦

:

અગર

કોઈ

બાળાને

ઈન્સાનન બહ�ને અથવા ભાભીએ ભાઈ�ુ ં �ૂ ધ ધાવણ�પે
પા�ું હોય, તો એ બાળાને તે ઈન્સા નહ� પરણી શક�.
એવી જ ર�તે જો ઈન્સાનન ભાણે�, ભત્ર અથવા ભાઈ
બહ�નની પૈાત્ ક� દોહ�ત્ર એ બાળાને �ૂ ધ પા�ું હોય, તો
એ જ �ુકમ લા�ુ પડશે.

મસઅલો ર૪૮૧ : અગર

કોઈ �ી પોતાની
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દોહ�ત્રી � ૂ�ં �ૂ ધ પાય, તો દ�કર� પોતાના શવહર માટ�
હરામ થઈ જશે. એવી જ ર�તે અગર કોઈ �ી પોતાના
જમાઈની બી� પત્ની( પોતાની દ�કર� િસવાય) થી
અવતર� લી દ�કર�ને �ૂ ધ પાય, તો એ જ �ક
ુ મ લા�ુ પડશે.
પરં � ુ અગર કોઈ �ી પોતાના પૈાત ક� પૈાત્રી
�ૂ ધ પાય, તો દ�કરાની પત્નીક� � એ બચ્ચાઓન મા છે ,
એ �ીના શવહર માટ� હરામ થતી નથી.

મસઅલો ર૪૮ર : અગર કોઈ �ીની સાવક�
માતા એના ધણીના બાળકને એ �ીના બાપ�ુ ં �ૂ ધ
ધવડાવે, તો મસઅલો ર૪૭૪માં જણાવેલ એહતીયાતની
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�એ એ �ી પોતાના ધણી માટ� હરામ થઈ જશે, ચાહ� એ
બચ્� એ �ી�ુ ં પોતા�ુ ં હોય, યા બી� પત્ની�ુ હોય.
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�ૂધ પીવડાવવાના કારણે મહ�રમ થઈ જવાની
શરતો
મસઅલો ર૪૮૩ : � �ૂ ધ પીવડાવવાના કારણે
મહ�રમ થવાય છે તેની આઠ શરતો નીચે �ુજબ છે :
(૧) બાળક� �વતી �ીના સ્તનથ �ૂ ધ પી�ું હો�ું
જોઈએ. અગર �ુડદા �ીથી �ૂ ધ પી�ું હોય, તો
તેનો કોઈ અથર નથી.
(ર) �ી�ુ ં �ૂ ધ હલાલથી હો�ું જોઈએ અગર કોઈ
�ીને ત્યા �ઝનાથી બચ્�ુ જનમ્�ુ હોય, એ �ી
કોઈ બી� બચ્ચાન �ૂ ધ

પીવડાવે, તો એ

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2196

હરામના �ૂ ધ થી બચ્�ુ કોઈ�ુ ં મેહરમ નહ� થાય.
(૩) બાળક� �ીના સ્તનથ �ૂ ધ પી�ુ હો�ું જોઈએ.
અગર �ૂ ધ

કાઢ�ને બાળકના ગળામાં ર� ડવામાં

આવે, તો એથી કોઈ અસર નહ� થાય.
(૪) �ૂ ધ ચોખ્�ુ હો�ું જોઈએ. કોઈ બી� વસ્�
સાથે િમિશ્ ન હો�ું જોઈએ.
(પ) એક જ શવહર�ુ ં �ૂ ધ
દાખલા

તર�ક�

અગર

હો�ું જોઈએ. તો
કોઈ

શખ્ �ૂ ધ

પીવડાવનાર પત્નીન તલાક આપી દ�એ, અને
ત્યા બાદ એ �ી બી� લગ્નથ હામેલા થાય,
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તો ન�ું બચ્�ુ જન્મ ત્ય �ુધી પહ�લાં શવહર�ુ ં
�ૂ ધ અને ત્યા બાદ બી� શવહર�ુ ં �ૂ ધ બચ્ચાન
પાય, તો એ બચ્�ુ કોઈ�ુ ં મહ�રમ નહ� થાય,
�મક� પ્ર શવહરના �ૂ ધથી આઠ વાર ધવડાવે
અને બી�

શવહરના �ૂ ધ

વડ�

સાત

વાર

ધવડાવે, તો એ બચ્�ુ કોઈ�ુ ં મહ�રમ નહ�
ગણાય.
(૬) બચ્�ુ ધાવ્ય બાદ, કોઈ બીમાર�ને કારણે
ઉલટ� કર� �ૂ ધ બહાર ન કાઢ�. અગર એ પ્રમા
ઉલટ� કર�ું રહ�, તો કોઈ અસર નહ� થાય.
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(૭) �ૂ ધ

એટ�ું ધવડાવ�ું જોઈએ ક� એથી

બાળકના હાડકા મજ� ૂત થાય, અને શર�ર
માંસલ બને. અને જો એ ન�� ન કર� શકા�ું
હોય, તો અગર બચ્�ુ એક �દવસ રાત પેટ
ભર�ને

ધાવે,

યા

હવે

પછ�ના

મસઅલામાં

જણાવવામા આવશે એ ર�તે પંદર વાર � ૂ�ં
ધાવણ લ્ય, તો કાફ� ગણાશે. પણ જો યક�ન હોય
ક� એક �દવસ રાત યા પંદર વખત �ૂ ધ ધાવ્ય
છતાં બચ્ચાન શર�રમાં કોઈ અસર ઉત્પ� નથી
તો એવા સંજગોમાં એહતીયાત તકર ન કર�ું
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જોઈએ.
(૮) બાળકને બે વષર � ૂરાં ન થયા હોવા જોઈએ.
અને

જો

બે

વષર

� ૂરાં

થયા

બાદ

તેને

ધવડાવવામાં આવ્�ુ હોય, તો એ બાળક�ુ ં કોઈ�ુ ં
મહ�રમ નહ� થાય. બલ્ક, જો બે વષર �ુરાં થયા
પહ�લા આઠ�ક વાર ધવડાવવામાં આવ્�ુ હોય,
અને

બે

વષર

�ુરાં

થયા

બાદ

સાતેક્વા

ધવડાવવામાં આવ્�ુ હોય, તો પણ એ બાળક
કોઈ�ુ ં મહ�રમ નહ� બને. પરં � ુ જો ધવડાવનાર
�ી, માતા બની ત્યારથ બે વષર બાદ �ુધી �ૂ ધ
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ધવડાવતી હોય અને એ �ુધથી કોઈ બચ્ચાન
ધવડાવે તો ઉપરોકત જણાવેલા લોકો માટ� એ
બાળક મહ�રમ થઈ જશે.

મસઅલો ર૪૮૪ : એક �દવસ રાત દરમ્યા
જયાર� બચ્�ુ ધાવ�ું હોય, ત્યાર જ�ર� છે ક� એ દરમ્યા
કોઈ બી� �ી�ુ ં �ૂ ધ ન પી�ું હોય, તેમ ખોરાક� પણ ન
લીધી હોય, અલબ�, તદ્ થોડા પ્રમાણમ ખોરાક�
આપવામાં આવી હોય ક� � ખાસ ન�ધપાત ન હોય, તો
વાંધો નથી.
એવી જ ર�તે પંદર વાર એક જ �ીના સ્તનથી
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ધાવે, એવી શરત છે , અને એ દરમ્યાન કોઈ બી� �ી�ું
�ૂ ધ ન પીએ.
�ૂ ધ ધાવતી વેળા બાળક� એક� સાથે કોઈપણ
�તના ફાસલા િવના �ૂ ધ પી�ું હો�ું જોઈએ. અલબ�,
ધાવતી વેળા દરમ્યાનમાં �ાસ લેવા માટ� યા બી�
કારણસર થંભી �ય, પણ એમ કહ� શકાય ક� એક વારમાં
�ૂ ધ પી�ું છે તો વાંધો નથી.

મસઅલો ર૪૮પ : અગર કોઈ �ી પોતાના
પહ�લાં શવહરના �ુધથી કોઈ બાળકને ધવડાવે. અને
ત્યા બાદ સંજોગોવશાત બી� શવહરના �ૂ ધથી બી�
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બાળકને ધવડાવે, તો એ બે બાળકો એક બી�ના મહ�રમ
નહ� થાય, જો ક� બેહતર છે ક� એ બંને એક બી�ને ન
પરણે.

મસઅલો ર૪૮૬ : અગર

કોઈ �ી એક જ

શવહરના �ૂ ધથી અનેક બચ્ચાઓન ધવડાવે, તો એ
તમામ બચ્ચા એક બી� માટ� મહ�રમ થઈ જશે, અને
સાથે સાથે ધવડાવનાર� �ી અને તેના શવહરના પણ
મહ�રમ બનશે.

મસઅલો ર૪૮૭ : અગર કોઈ શખ્સન અનેક
પત્ની હોય, અને એ સવર પત્ની ઉપર જણાવેલી
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શરતો �ુજબ એક�ક બચ્ચાન ધવડાવતી હોય, તો એ સવર
બચ્ચા એક બી�ના મેહરમ કરાર થશે, ઉપરાંત એ
શવહર અને તેની તમામ પત્નીઓન મહ�રમ બનશે.

મસઅલો ર૪૮૮ : અગર

કોઈ શખ્સન બે

પત્ની ધવડાવનાર� હોય, અને એમાંથી એક પત્નીકોઈ
બચ્ચાન, દાખલા તર�ક� આઠ વાર ધવડાવે અને બી�
પત્ની એ જ બચ્ચાન સાત વાર ધવડાવે, તો એ બચ્�ુ
કોઈ�ુ ં મહ�રમ નહ� લેખાય.

મસઅલો ર૪૮૯ : અગર કોઈ �ી એક બાળક
અને એક બાળાને પોતાના એક જ શવહર�ુ ં � ૂર� ર�તે �ૂ ધ

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2204

ધવડાવે, તો એ બાળાના ભાઈ-બહ�ન, બાળકના ભાઈબહ�ન માટ� મહ�રમ નહ� બને.

મસઅલો ર૪૯૦ : �ૂ ધ ધવડાવવાને કારણે �
�ીઓ ભાણે� ક� ભત્ર થઈ હોય, તે �ીઓ સાથે
ધવડાવનાર પત્નીન ર� વગર ઈન્સા અકદ નહ� કર�
શકશે.
એવી જ ર�તે અગર ઈન્સા કોઈ મરદ સાથે
�તીય સમાંગમ કર� , (લવાત કર� ) તો એ મરદની �ૂ ધ
દ�કર�, બહ�ન, મા અને દાદ�ને નહ� પરણી શક�. એટલે ક�
�ૂ ધ ધાવણથી � �ીઓ એ મરદના ઉપરોકત ર�શ્તામા
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જોડાઈ હોય, તેની 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 �ક
ુ મ લા�ુ પડશે.

મસઅલો ર૪૯૧ : � શખ્સન ભાઈ ને કોઈ
�ીએ ધાવણ આપ્�ુ હોય, તે શખ્ ધવડાવનાર� માટ�
મહ�રમ નહ� થાય; અગરચે એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક�
તેની સાથે શાદ� ન કર� .

મસઅલો ર૪૯ર : બે બહ�નો સાથે એક ઈન્સા
એક� સાથે લગ્ નથી કર� શકતો, અગરચે એ બે બહ�નો
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રઝાઈ હોય, એટલે ક� ધાવણની િનસ્બતથ બેહનો બની
હોય. અને જો કોઈ શખ્સન બે પત્ની હોય, અને પછ�
થી તેને �ણ થાય ક� એ બંને બહ�નો હતી. અગર બંનન
ે ા
અકદ સાથે પડાયા હોય તો બંને અકદ બાિતલ ગણાશે,
અને જો બંને અકદ સાથે ન પડાયા હોય, તો � અકદ
પહ�લાં પડાયા હોય, એ સહ�હ અને બી� અકદ બાિતલ
થશે.

મસઅલો ર૪૯૩ : અગર કોઈ ધવડાવનાર� �ી
નીચે જણાવેલાઓને ધવડાવે, તો તેનો શવહર તેના ઉપર
હરામ નહ� થાય, અગરચે એહતીયાત કર�ું બેહતર છે .
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(૧) પોતાના ભાઈ બહ�નને,
(ર) પોતાના કાકા, ફઈ, મામા ક� માસીને,
(૩) પોતાના કાકા, ફઈ, મામાની અવલાદને,
(૪) પોતાના ભત્રી�,
(૫) પોતાના �ઠ, દ� ર ક� નણંદને,
(૬) પોતાના

ભાણેજ યા પોતાના શવહરના

ભાણેજને,
(૭) પોતાના શવહરના કાકા, ફઈ, મામા, માસીને,
(૮) પોતાના શવહરની બી� પત્નીન નવાસા,
નવાસીને.

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2208

મસઅલો ર૪૯૪ : અગર કોઈ �ી ઈન્સાનન
કાકાની દ�કર� યા માસીની દ�કર�ને � ૂર� ર�તે ધવડાવે,
તો એથી એ ઈન્સા તેના માટ� મહ�રમ નહ� થાય, પણ
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� તેની સાથે લગ્ ન કર� .

મસઅલો ર૪૯પ : � શખ્સન બે પત્ની હોય,
અને તેમાંથી એક પત્ની જો બી� પત્નીન કાકાના
દ�કરાને ધવડાવે, તો � પત્નીન કાકાના દ�કરાએ �ૂ ધ
પી�ું હોય એ પત્ની પોતાના શવહર માટ� હરામ નહ�
થાય.
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�ૂધ પીવડાવવાના આદાબ
મસઅલો ર૪૯૬ : બચ્ચાન �ૂ ધ પીવડાવવા
માટ� સૌથી શ્રે પસંદગી તેની માતાની છે , અને યોગ્ એ
છે ક� માતા પોતાના બચ્ચાન �ૂ ધ

પીવડાવવા માટ�

પોતાના શવહર પાસેથી કોઈ �ત�ુ ં વેતન ન માગે, જો ક�
બેહતર છે ક� શવહર સ્વેચ્છ તે માટ� વેતન આપે. પણ
જો માતા સાધારણ �ૂ ધ પીવડાવનાર� દાયા કરતાં વ�ુ
વેતન માગે તો શવહરને હક છે ક� બચ્�ુ તેની પાસેથી
લઈને દાયાને �ુપરત કર� .

મસઅલો ર૪૯૭ : �ુસ્તહ

છે ક� દાયાની
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પસંદગી કરતી વેળા એ વાતનો ખ્યા રહ� ક� દાયા િશયા
ઈસ્નાઅશર, અકલમંદ, પાકદામન અને નેક � ૂરત હોય.
કોઈ બેઅકલ, અથવા ગૈર િશયા

ઈસ્નાઅશર, યા

બદઅખ્લા અને બદ� ૂરત અથવા �ઝનાઝાદા દાયાને
ધવડાવવા માટ� બચ્�ુ આપ�ું મક�હ છે . એવી જ ર�તે
એવી દાયાને બચ્�ુ સ�પ�ું મક�હ છે ક� ��ુ ં �ૂ ધ એવા
બચ્ચાન કારણે હોય ક� � બચ્�ુ �ઝનાથી જનમ્�ુ હોય.
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�ૂધ પીવડાવાને લગતા બી� મસઅલાઓ
મસઅલો ર૪૯૮ : ઓરતો માટ� બેહતર છે ક� તે
દર� ક બચ્ચાન �ૂ ધ ન પીવરાવે, કારણક� એ યાદ રાખ�ું
�ુશ્ક� છે ક� કોણે કોણે તેમ�ુ ં �ૂ ધ પીવરાવ્�ુ છે , �ને
પ�રણામે �ુમ્ક� છે ક� બે મહ�રમ એક બી�ને પરણી
�ય.

મસઅલો ર૪૯૯ : જયાં

�ુમ્ક� હોય ત્યા

�ુસ્તહ છે ક� બચ્ચાન � ૂરા એક્વી મ�હના �ુધી � ૂ�ં
પીવરાવવામાં આવે. બે વષર્થ વ�ુ ધવડા�ું યોગ્ નથી.

મસઅલો

રપ૦૦

: અગર

ધવડાવવાથી
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શવહરના હકને કોઈ હાિન ન પહ�ચતી હોય, તો �ી
પોતાના શવહરની ર� વગર અન્ બચ્ચાઓન ધવડાવી
શક� છે .

મસઅલો રપ૦૧ : અગર કોઈ ઓરતનો ધણી
નાની �ૂ ધ પીતી બાળા સાથે પોતાના અકદ કર� , અને એ
ઓરત એ જ બાળાને ધવડાવે, તો મશ્�ૂ કોલ પ્રમા એ
ઓરત પોતાના ધણીની સા�ુ થઈ જવાથી તેના ઉપર
હરામ થઈ �ય છે . પણ એ �ુકમ ઈશ્કાલથ ખાલી
નથી,અગરચે એહતીયાત તકર ન કર�ું જોઈએ.

મસઅલો રપ૦ર : અગર કોઈ શખ્ ઈચ્છ ક�
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એની ભાભી એના માટ� મહ�રમ થઈ �ય, તો અ�ુક
ફક�હોએ ક�ું છે ક� એ શખ્ કોઈ �ૂ ધ પીતી બાળા સાથે,
દાખલા તર�ક� બે �દવસ માટ� �ુ�આ
સીગો �ર� શક� ,
્ ખનો
અને પછ� એની ભાભીને એ બાળાને ધવડાવવા કહ� તો
મસઅલો ર૪૮૩ માં જણાવેલી શરતો અ�ુસાર જો એ
ધવડાવે, તો ભાભી એ શખ્સન સા�ુ બની જતાં મહ�રમ
થઈ જશે. પરં � ુ કારણ ક� ભાભી � �ૂ ધ આપી રહ� છે , એ
ભાઈ�ુ ં છે , તો આવા સંજોગમાં આ �ુકમમાં ઈશ્કા છે .

મસઅલો રપ૦૩ :

અગર કોઈ શખ્ અકદ

પહ�લા કહ� દ�એ ક� � ઓરતને પરણે છે તે એની રઝાઈ
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બહ�ન હોવાને કારણે તેના માટ� હરામ છે , તો જો એવા
કથનની તહક�ક શ� હોય તો એ શખ્ એ ઓરતને નહ�
પરણી શક�. અને જો અકદ બાદ એ કહ� અને ઓરત પણ
તેની વાતને ટ� કો આપે, તો િનકાહ બાિતલ ગણાશે.
તો અગર એ શખ્સ એ ઓરત સાથે સોહબત કર�
ન હોય, અથવા સોહબત કર� હોય પણ ઓરતને ખબર
હોય ક� એ મરદ તેના માટ� હરામ છે . તો એવા સંજોગમાં
મહ�ર આપવાની રહ�શે નહ�.
પણ જો સોબત બાદ �ીને ખબર પડ� હોય ક� એ
મરદ તેના માટ� હરામ હતો તો શવહર માટ� જ�ર� છે ક�
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પ્રચ� મહ�ર � હોય, તે આપે.

મસઅલો રપ૦૪ : અગર કોઈ ઓરત અકદ
પહ�લા કહ� ક� � મરદ તેને પરણી રહ્યો, તે �ૂ ધ ભાઈ
હોવાને કારણે તેના માટ� હરામ છે , તો જો એના કથનની
તહક�ક થઈ શક� તેમ હોય તો એની સાથે શાદ� નહ� કર�
શક�. પણ જો અકદ બાદ એમ કહ�, તો ઉપરોકત
મસઅલામાં �મ �ુ�ષે ક�ું ક� એ �ીના માટ� હરામ છે એ
જ �ુકમ અહ� લા�ુ પડશે.

મસઅલો રપ૦પ : ધાવણને કારણે મહ�રમ થયા
હોવાની સા�બતી બે ર�તે હાંિસલ થઈ શક�:
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(૧) અ�ુક માણસો�ુ ં �ુથ ખબર આપે, ક� �મના
કહ�વાથી સંતોષ અથવા ખાત્ થઈ �ય.
(ર) બે આદ�લ �ુ�ષોની ગવાહ�. પણ એ
ગવાહ�માં ધાવણ સંબધ
ં ી � ૂર� િવગતો આપેલી
હોવી જોઈએ. �મક� , એમ જણાવે ક� અમે જો�ું ક�
ફલાણા બાળક� ચોવીસ કલાક દરમ્યા સતત
ફલાણી �ી�ુ ં ધાવણ પી�ું હ�ુ,ં અને દરમ્યાનમા
અન્ ખોરાક� લીધી ન હતી. ઉપરાંત એવી
તમામ શરતોનો �ઝક હોવો જોઈએ ક� �નો
ઉલ્લે મસઅલા ર૪૭૩ માં થઈ ગયો છે .
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પણ જો એક �ુ�ષ અને બે �ીઓ અથવા ચાર
�ીઓ ક� � સવ� આદ�લ પણ હોય ગવાહ� આપે
તો એ�ુ ં માન્ ઈશ્કાલથ ખાલી નથી.

મસઅલો રપ૦૬ : અગર કોઈને શક હોય ક�
બચ્ચા �ટલી િમકદારમાં મહ�રમ થવા માટ�
જોઈએ તેટ�ું પી�ું હ� ું ક� નહ�, અથવા માત
અ�ુમાન ધરાવે ક� એટ�ું �ૂ ધ પી�ું હશે; તો એ
બચ્�ુ

કોઈ�ુ ં

મહ�રમ

નહ�

એહતીયાતથી વતર્�ુ બહ�તર છે .

થાય.

પણ
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તલાકના એહકામ
મસઅલો રપ૦૭ : � �ુ�ષ પોતાની પત્નીન
તલાક દ� વા ઈચ્છત હોય તેના માટ� જ�ર� છે ક� બાલીગ
અને આક�લ હોય પણ જો દસ વષર્ન �મરનો સમજદાર
બાળક પોતાની પત્નીન તલાક આપે, તો એ સંજોગમાં
એહતીયાત તકર ન કર�ું જોઈએ. એવી જ ર�તે શરત છે ક�
�ુ�ષ પોતાની સ્વેચ્છ તલાક આપે, અને જો એને
પત્નીન તલાક આપવા માટ� મજ�ુર કરવામાં આવ્ય
હોય, તો એ તલાક બાિતલ ગણાશે. ઉપરાંત તલાક દ� તી
વેળા તે માટ� કસદઅને ચો�સ ઈરાદો હોવો જ�ર� છે ,
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એટલે અગર કોઈ શખ્ મશ્કર�મા તલાકનો સીગો �ર�
કર� , તો એ સહ�હ નથી.

મસઅલો રપ૦૮ : તલાક આપતી વેળા પત્ની
માટ� હયઝ અને િનફાસથી પાક હો�ું જ�ર� છે , અને સાથે
એ પણ શરત છે ક� એ પાક �દવસોમાં તેના પિતએ તેની
ુ ાસો
સાથે સંભોગ ન કય� હોય. આ બંને શરતોનો વ�ુ�લ
આગળ જતાં આપવામાં આવશે.

મસઅલો રપ૦૯ : હયઝ

અને

િનફાસની

હાલતમાં પત્નીન આપેલી તલાક નીચે જણાવેલા ત્
સંજોગોમાં સહ�હ ગણાશે :
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(૧) અગર પિતએ શાદ� બાદ તેની સાથે સંભોગ
ન કય� હોય;
(ર) અગર એવી �ણ હોય ક� પત્ની હામેલા છે .
અગર એવી �ણ ન હોય, અને પિત તેને
હયઝની હાલતમાં તલાક આપે, ત્યા બાદ �ણ
થાય ક� એ હામેલા હતી, તો તલાક બાિતલ છે ,
જો ક� એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� ફર�થી તલાક
આપે.
(૩) અગર �ુ�ષ ગેરહાજર હોવાને કારણે યા
એવા બી� કારણસર પત્નીથ એવી ર�તે અલગ
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રહ્ હોય ક� એ ખાત્ ન કર� શકતો હોય ક� પત્ની
હયઝ અને િનફાસથી પાક છે ક� નહ�, પણ આવા
સંજોગમાં એહતીયાતે વા�જબ છે ક� �ુ�ષ એટલી
સબ કર� ક� પત્નીથ �ુદા હોવાને કમમાં કમ એક
માસ વીતી �ય, અને ત્યા બાદ તલાક આપે.

મસઅલો રપ૧૦ : અગર પિત એમ ધાર�ને ક�
પત્ની હયઝથી પાક છે તેને તલાક આપે, અને પછ�થી
�ણ થાય ક� તલાક દ� તી વેળા એ હયઝમાં હતી, તો એ
તલાક બાિતલ છે અને જો એમ ધાર�ને ક� પત્ની હયઝમાં
છે , તેને તલાક આપે, અને પછ�થી ખબર પડ� ક� એ
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હયઝની હાલતમાં ન હતી, તો તલાક સહ�હ છે .

મસઅલો રપ૧૧ : અગર પિતને ખબર હોય ક�
પત્ની હયઝ અથવા િનફાસની હાલતમાં છે , અને એવા
સંજોગમાં એનાથી �ુદો થાય, �મક�, સફર ઉપર ચાલ્ય
�ય, અને ત્યાર પોતાની પત્નીન તલાક આપવા માંગે,
તો જ�ર� છે ક� એટલો સમય સબર કર� ક� �થી એને
યક�ન અથવા ઈ�ત્મના હાંિસલ થાય ક� પત્ની હયઝ
અથવા િનફાસથી પાક થઈ ગઈ હશે. અને જયાર� એને
�ણ થાય ક� પાક�ઝગીની હાલતમાં છે , તો તેને તલાક
દઈ શક� છે . એવી જ ર�તે અગર શક હોય, તો ગેરહાજર
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સંબધ
ં ી મસઅલા રપ૦૯માં � શરતો છે તે �ુજબ અમલ
કરવામાં આવે.

મસઅલો રપ૧ર : � પિત પોતાની પત્નીથ
�ુદો થઈ ગયો હોય, અને એ પત્નીન તલાક દ� વા માંગે,
તો જ�ર� છે ક� શ� ર�તે �ણ કર� ક� એ હયઝ અથવા
િનફાસમાં છે ક� નહ�. ચાહ� એ પત્નીન હયઝની આદતની
�એ ખાત્ કર� , અથવા બી� િનશાનીઓ ક� � શર�અતમાં
ન�� છે તે �ુજબ �ણ હાંિસલ કર� . પણ છતાં જો તલાક
આપ્ય બાદ ખબર પડ� ક� પત્ની હયઝ યા િનફાસની
હાલતમાં હતી, તો તલાક બાિતલ ગણાશે.
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મસઅલો રપ૧૩ : અગર કોઈ શખ્સ પોતાની
પત્નીસાથે પાક�ઝગીની હાલતમાં સંભોગ કય� હોય, અને
તેને તલાક દ� વા માંગે, તો જ�ર� છે ક� એ બી�વાર
હયઝની હાલતમાં દાખલ થઈને પાક થાય ત્યા �ુધી
સબર કર� . પણ � પત્નીન ઉમર નવ વરસની થઈ ન
હોય, અથવા �ના િવષે ખબર હોય ક� હામેલા છે , અથવા
એ યાએસા હોય, અને તેને સંભોગ કયાર્બાદ તલાક આપે,
તો વાંધો નથી. યાએસાનો અથર ર૪પ૭માં આવ્ય છે .

મસઅલો રપ૧૪ : અગર કોઈ શખ્ પત્નીન
પાક�ઝગીની

હાલતમાં

સંભોગ કયાર્

બાદ

એજ
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પાક�ઝગીની હાલતમાં તલાક આપે, અને પછ�થી ખબર
પડ� ક� તલાક વેળા એ હામેલા હતી, તો તલાક બાિતલ
ગણાશે જો ક� એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� ફર�થી તલાકનો
સીગો �ર� કર� .

મસઅલો રપ૧પ : અગર કોઈ શખ્ પત્ની
સાથે પાક�ઝગીની હાલતમાં સંભોગ કર� , ત્યા બાદ સફર
વીગેર� ઉપર જવાથી તેનાથી �ુદો થઈ �ય અને એવી
હાલતમાં તલાક દ� વા માંગે, તો જો એવી �ણ ન કર�
શકતો હોય ક� એ કઈ હાલતમાં છે તો એટલો સમય સબર
કર�ું જ�ર� છે ક� પત્ની ફર� હયઝની હાલતમાં દાખીલ
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થઈને પાક થઈ �ય, અને એહતીયાતે વા�જબ એ છે ક�
એ �ુદ્ એક મ�હનાથી ઓછ� ન હોય.

મસઅલો રપ૧૬ : અગર કોઈ શખ્સન પત્નીન
બીમાર�ને કારણે યા જન્મથ આદત �ુજબ તદ્ હયઝની
હાલતમાં ન રહ�તી હોય, પણ તેની ઉમરની બી� �ીઓ
સ્વભાિવ ર�તે હયઝ જોતી હોય, એવી પત્ની સાથે
�તીય સમાંગમ બાદ તેને તલાક દ� વા માંગે તો
સંભોગથી ત્ મ�હના �ુધી સબર કયાર્ બાદ તલાક આપે,
અને એ ત્ મ�હનાની �ુદ્દતમ તેની સાથ સંભોગ ન કર� .
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મસઅલો રપ૧૭ : તલાકનો

સીગો સહ�હ

અરબીમાં, “તા�લક” શબ્દન પ્રય સાથે પડાવો જોઈએ,
અને એ સીગાને બે આદ�લ �ુ�ષો સાંભળે . અગર પિત
પોતે તલાક પડવા માંગતો હોય, અને દાખલા તર�ક� ,
તેની પત્ની�ુ નામ ફાતેમહ હોય, તો એ કહ�શે : “ઝવજતી
ફાતેમહ ત�લક”, એટલે ક� “માર� પત્ની ફાતેમ લગ્નથ
�ટ� થઈ છે .” અને જો કોઈ ને વક�લ નીમે, તો વક�લ
કહ�શે : “ઝવજતો �ુવકક�લી ફાતેમહ તા�લક” અલબ�, �
સંજોગમાં પત્ની ન�� હોય તેમાં તે� ુ ં નામ લે� ું જ�ર�
નથી. અગર પિત અરબીમાં તલાકનો સીગો અદા ન કર�
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શકતો હોય, અથવા વક�લ ન મેળવી શકતો હોય, તો
પછ� અરબી સીગાના શબ્દાથર્ લક્ષમ રાખી તે પ્રમા
કોઈ પણ ભાષામાં તલાક દઈ શક� છે .

મસઅલો રપ૧૮ : � �ી સાથે �ુ�આ
્ ો થયા
હોય, �મક�, એક મ�હના યા એક વષર માટ� ની �ુદ્ હોય,
તો તે માટ� તલાક નથી, બલ્ક �ુદ્ � ૂર� થતાં એ આપો
આપ �ટ� થઈ જશે. અથવા �ુદ્દતમ બાક� રહ�લો સમય
જો પિત તેને બક્ આપી વહ�લી �ટ� કર� અને આ �ુજબ
ઉચ્ચા કર� : મ� બાક�ની �ુદ્ તને બક્ આપી છે , તો
કાફ� છે , એ માટ� �ી�ુ ં હયઝથી પાક હો�ું જ�ર� નથી.
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તલાકનો ઈદ્
મસઅલો રપ૧૯ : � પત્નીન �મરના નવ
વષર � ૂરા ન થયા હોય, અને � �ી યાએસા હોય, તેના
માટ� ઈદ્દા �ુકમ નથી. એટલે અગરચે તેના પિતએ તેની
સાથે �તીય સમાંગમ કય� હોય, તો પણ તલાક બાદ
એવી �ી તરત બી� શાદ� કર� શકશે.

મસઅલો રપર૦ : � પત્નીન નવ વષર � ૂરા
થયા હોય, અથવા એ યાએસા ન હોય, અને તેની સાથે
પિતએ સંભોગ કય� હોય, તે પત્નીન જો તલાક અપાય તો
જ�ર� છે ક� તલાક બાદ તેનો ઈદ્ પાળે . આઝાદ પત્નીન
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ઈદ્ એ છે ક� પિત તેની પાક�ઝગીની હાલતમાં તલાક
આપે ત્યા બાદ એટલો સમય સબર કર� ક� બે વાર
હયઝની હાલતમાં પ્રવ કર�ને પાક થાય. જયાર� ત્ર
વાર હયઝ �ુએ ત્યાર તેનો ઈદ્ � ૂરો થયો ગણાશે, અને
તે બાદ ફર� શાદ� કર� શકશે.
પણ જો પિત તેની સાથે સંભોગ કયાર્ પહ�લા
તલાક આપે, તો એ તલાકનો કોઈ ઈદ્ નથી, એટલે ક� એ
તલાક બાદ �ી તરત જ �ુન:લગ્ કર� શકશે. પણ
ઇ�ન્દ પ્રવ વગર પિત�ુ ં વીયર શોષણ થઈ જવા પામ્�ુ
હોય, તો એવા સંજોગમાં �હ�ર એ છે ક� ઈદ્ પાળવો
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જોઈશે.

મસઅલો રપર૧ : � �ી હયઝ જોતી ન હોય,
પણ એવી �ીઓના વયની હોય ક� � સ્વભાિવ ર�તે
હયઝ �ુએ છે , તેને અગર તેનો પિત સંભોગ બાદ તલાક
આપે, તો એ બાદ ત્ મ�હનાઓ �ુધી ઈદ્ પાળવો જ�ર�
છે .

મસઅલો રપરર : � પત્નીઉપર ત્ મ�હનાનો
ઈદ્ હોય, તેને જો મ�હનાની શ�આતમાં તલાક અપાઈ
હોય, તો એ ચાંદના �હસાબે ત્ માસ �ુધી ઈદ્ પાળશે.
એટલે ક� ચાંદ દ� ખાયો હોય ત્યારથ ત્ મ�હના �ુધી
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ઈદ્દા �ુદ્ ગણશે. અને જો માસ દરમ્યા તલાક થઈ
હોય, તો એ માસના બાક�ના �દવસો, તે પછ�ના બે � ૂરાં
મ�હનાઓ, અને ચોથા મ�હનામાં પહ�લા માસના રહ�
ગએલા �દવસો ઉમેર�ને ત્ મ�હનાની �ુદ્ � ૂર� કરશે.
દાખલા તર�ક�, જો વીસમી તાર�ખે મગ�રબ બાદ તલાક
થઈ હોય, અને એ મ�હનાના ર૯ �દવસો થયા હોય, તો એ
નવ �દવસ, તે પછ�ના બે મ�હનાઓ , અને ચોથા
મ�હનાના વીસ �દવસો �ુધી ઈદ્ રાખશે. બલ્ક એહતીયાતે
વા�જબ છે ક� ચોથા મ�હનામાં એક્વી �દવસ ઈદ્ પાળે
�થી પહ�લા મ�હનામાં �ટલાં �દવસનો ઈદ્ પાળ્ય હોય,
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તેને સાથે ઉમેર�ને ત્ર �દવસ � ૂરા થાય.

મસઅલો રપર૩ : અગર હામેલા પત્નીન તલાક
આપવામાં આવી હોય, તો એનો ઈદ્ બાળક જન્મ, અથવા
ક�ુવાવડ થાય ત્યા �ુધી છે . તો દાખલા તર�ક� અગર
તલાક બાદ એક જ કલાકમાં બચ્�ુ જન્મ, તો એનો ઈદ્
� ૂરો થયો ગણાશે. પણ તેમાં શરત એ છે ક� બચ્�ુ
શવહરની શરઈ અવલાદ હોય, એટલે અગર ઓરત
�ઝનાને પ�રણામે હમેલા થઈ હોય,

તો તેના પિતના

તલાક દ� વા બાદ બચ્ચાન જન્મથ તલાકનો ઈદ્ � ૂરો
થયો નહ� ગણાય.
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મસઅલો રપર૪ : � �ીની �મરના નવ વષર
� ૂરાં થયા હોય, અને યાએસા ન હોય, તો અગર અ�ુક

�ુદ્ માટ� �ુ�આ
્ કર� , �મક� મ�હના ક� વષર માટ� �ુ�આ
્ હમ
હોય, અને તેના શવહર� તેની સાથે સંભોગ કય� હોય, તો
�ુદ્ � ૂર� થયા બાદ, યા શવહર� �ુદ્દત �દવસો બક્
આપીને તેને �ટ� કર� હોય, તે બાદ, તેના માટ� ઈદ્
પાળવો જ�ર� છે . તો અગર એ હયઝ જોતી હોય તો
એહતીયાત છે ક� બે હયઝ � ૂરાં થાય ત્યા �ુધી ઈદ્ પાળે ,
અને એ અરસામાં લગ્ ન કર� . અને જો હયઝ ન જોતી
હોય તો પીસ્તાળ� �દવસ �ુધી ફર� લગ્ ન કર� . અને
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અગર એ હામેલા હોય, તો �હ�ર એ છે ક� બચ્�ુ જન્મ યા
ક�ુવાવડ થાય ત્યા �ુધી તેનો ઈદ્ રહ�શ,ે જો ક�
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� બચ્ચાન જન્ અને ૪પ �દવસ
વચ્ચ � �ુદ્ વધાર� હોય ત્યા �ુધી ઈદ્ પાળે .

મસઅલો રપરપ : તલાકનો સીગો પડાઈ �ય
એટલે ત્યારથ ઈદ્દા �ુદ્ શ� થઈ �ય છે , ચાહ�
પત્નીન ખબર હોય ક� તેને તલાક અપાઈ છે યા ખબર ન
હોય. તો અગર ઈદ્દા �ુદ્ � ૂર� થયા બાદ તેને
તલાકની �ણ થાય, તો ફર� ઈદ્ પાળવો જ�ર� નથી.
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� �ી બેવા થઈ હોય તેનો ઈદ્
મસઅલો રપર૬ : �

�ીનો શવહર �ુજર�

�ય. તો અગર એ આઝાદ હોય,(કનીઝ ન હોય)અને
હામેલા ન હોય તો તેના માટ� જ�ર� છે ક� ચાર મ�હના
અને દસ �દવસનો ઈદ્ પાળે , એટલે ક� એ �ુદ્ દરમ્યા
લગ્ ન કર� , અગરચે એ યાએસા હોય અથવા �ુ�આ
્ ાં
્ મ
હોય, અને શવહર� તેની સાથે સંભોગ ન �� હોય.
અગર એ હામેલા હોય તો બચ્�ુ જન્મ ત્યા �ુધી
ઈદ્ પાળશે. પણ જો ચાર મ�હના અને દસ �દવસ પહ�લાં
બાળકનો જન્મ થા, તો શવહરના �ુજર� જવાના
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�દવસથી ચાર મ�હના અને દસ �દવસ �ુધી રાહ જોવી
જોઈએ. આ ઇદ્દાને ઇદ્દએ વફાત કહ�વા.

મસઅલો રપર૭ : � ઓરત ઈદ્ વફાતમાં
હોય તેના માટ� રં ગીન વ�ો પહ�રવા, �ુરમો �જવો, અને
એવી �તની �ઝનત વીગેર� હરામ છે .

મસઅલો રપર૮ : અગર કોઈ �ીને ખાત્ હોય
ક� તેનો પિત �ુજર� ગયો છે , અને વફાતનો ઈદ્ પાળ્ય
બાદ તે �ુન:લગ્ કર� , અને પછ� એને �ણ થાય ક� તેનો
પિત મોડ�થી �ુજર� ગયો હતો, તો તેના માટ� જ�ર� છે ક�
નવા શવહરથી તરતજ �ુદ� થઈ �ય, અને જો હામેલા
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થઈ હોય તો એહતીયાત છે ક� બાળકને જન્ થાય ત્યા
�ુધી નવા શવહરનો ઈદ્ ક� �નો �ક
ુ મ તલાકના ઈદ્
�વો છે .(એ ઈદ્દા વતી �બશ્�ુબ્ નો ઈદ્ કહ�વાય છે ,
એટલે ક� ગફલત યા � ૂલથી �તીય સમાંગમનો ઈદ્),
અને ત્યારબા પહ�લા શવહરનો ઈદ્ વફાત પણ પાળે .
અને જો હામેલા ન હોય, તો પહ�લા શવહરની વફાતનો
ઈદ્ પાળ�ને બી� શવહરનો વતી �બશ્�ુબ્બહ ઈદ્
પાળશે.

મસઅલો

રપર૯ :

�

સજોગમાં

શવહર

ગેરહાજર યા લાપતા હોય, તે સંજોગમાં ઈદ્ વફાતની
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શ�આત પત્નીન શવહરના �ુજર� જવાની ખબર પડ�
ત્યારથ થશે,અને શવહરના �ુજર� જવાના �દવસથી નહ�.
પણ આ �ુકમ નાબાલીગ પત્ની અથવા � દ�વાનગીની
હાલતમાં હોય તેને લા�ુ પાડવામાં ઈશ્કા છે .

મસઅલો રપ૩૦ : અગર ઓરત એમ કહ� ક�
મારો ઈદ્ � ૂરો થયો છે , તો એ�ુ ં કહ�� ું મં�ૂર રહ�શ;ે
િસવાય ક� એ�ુ ં કહ�� ું શકમંદ હોય , તો એવા સંજોગમાં
એહતીયાતની �એ તેની વાત માન્ રહ�શે નહ�. �મક� ,
અગર એવો દાવો કર� ક� એક માસમાં એણે ત્ વાર
હયઝ�ુ ં લોહ� જો�ું છે , તો એ દાવો સ્વીકાય નહ� થાય,
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િસવાય ક� એના �ું�ુંબની �ીઓ સાક્ આપે ક� એ
ઓરતની એવી માિસક આદત છે .
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બાઈન અને રજઈ તલાક
મસઅલો રપ૩૧ : તલાક�

બાઈન એટલે ક�

તલાક આપ્ય પછ� �ુ�ષને હક નથી ક� પોતાની પત્નીન
પાછ� લઈ શક� , એટલે ક� િનકાહ પડયા િવના એને પત્ની
તર�ક� સ્વીકાર. અને તેના છ પ્રકા છે :
(૧) એવી પત્નીન તલાક આપી હોય ક� �ના નવ
વષર � ૂરાં ન થયા હોય,
(ર) એવી પત્નીન તલાક આપી હોય ક� એ
યાએસા હોય.
(૩) એવી પત્નીન તલાક આપી હોય ક� �ની

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2242

સાથે િનકાહ કયાર્ બાદ �તીય સમાંગમ ન કય�
હોય.
(૪) જયાર� પત્નીન ત્ વાર તલાક આપી હોય,
તો ત્ર તલાક બાદ એ બાઈન ગણાશે.
(પ) �ુલા અને �ુબારાત �પે તલાક આપી હોય.
(૬) જયાર� હાક�મે શરઅ પત્નીન એવા સંજોગમાં
તલાકથી �ટ� કર� ક� તેનો પિત ન તેનો ખચર
આપવા તૈયાર હોય, અને ન તેને તલાક આપતો
હોય.
આ સવ�ના એહકામ આગળ જતાં આપવામાં
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આવશે. આ િસવાય અપાએલી તલાકને રજઈ
કહ�વાય છે , �નો અથર એ છે ક� જયાર� પત્ની હ�
ઈદ્દા મ હોય ત્યાર શવહર તેને ફર� પાછ� લઈ
શક� છે .

મસઅલો રપ૩ર : જયાર� કઈ પોતાની પત્નીન
રજઈ તલાક આપે, ત્યાર પત્ની � મકાનમાં િનવાસ કર�
કહ� હોય તેમાંથી તેને બહાર કાઢ�ું હરામ છે ; િસવાય
અ�ુક સંજોગોમાં, �માંનો એક સંજોગ એ ક� પત્ની �ઝના
કર� , તો તેને ઘરની બહાર કાઢવામાં ઈશ્કા નથી. એવી
જ ર�તે રજઈ તલાકના ઈદ્ દરમ્યા પિતની ર� વગર
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બીન જ�ર� કામો માટ� ઘરની બહાર જ�ું પત્નીમાટ� હરામ
છે .
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ર�ુઅ કરવાના એહકામ
મસઅલો રપ૩૩ : તલાક� રજઈના સંજોગમાં
�ુ�ષ બે ર�તે પોતાની પત્નીન પાછ� લઈ શક� છે .
(૧) એવા ઉચ્ચારથ ક� �નો અથર એ થાય ક� એ
પોતાની પત્નીન પાછ� લઈ રહ્ છે ,
(ર) એ�ું કાયર ક� �થી ર�ુઅનો ઈરાદો સા�બત
થાય. અને �હ�ર એ છે ક� અગર તેની સાથે
�તીય સમાંગમ કર� , તો ર�ુઅ સા�બત

થઈ

જશે, અગરચે ર�ુઅનો ઈરાદો ન રાખ્ય હોય.
બલ્ક અ�ુક ફોકહા�ુ ં માન�ું છે ક� અડવાથી યા
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�ુબનથી,
ં
ર�ુઅના ઈરાદા વગર, ર�ુઅ સા�બત
થશે, પણ એ ઈશ્કાલથ ખાલી નથી.

મસઅલો રપ૩૪ : ર�ુઅ માટ� સાક્ષી જ�રત
નથી, અથવા પત્નીને તેન �ણ કર� . બલ્ક કોઈને પણ
જણાવ્ય િવના પોતે ર�ુઅ કર� , તો એ સહ�હ ગણાશે.
પરં � ુ ઈદ્દા �ુદ્ થઈ ગયા બાદ પિત દાવો કર� ક� ઈદ્
દરમ્યા એણે ર�ુઅ કર� લી�ું હ�,ું તો લા�ઝમ છે ક�
�ુરાવો આપે.

મસઅલો રપ૩પ : � �ુ�ષે પોતાની પત્નીન
તલાક� રજઈ આપી હોય, અને તેની પાસેથી અ�ુક માલ
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લઈને એમ સમાધાન ક�ુ્ર હોય ક� તેના તરફ ર�ુઅ નહ�
કર� . તો આ સમાધાન સહ�હ છે , અને તે �ુ�ષ ઉપર
વા�જબ થશે ક� ર�ુઅ ન કર� . પરં � ુ તેમ છતાં ર�ુઅ માટ�
તેનો હક અને અિધકાર બાક� રહ�શ,ે અને જો ર�ુઅ કર�
લીએ તો � તલાક આપી હતી તેને કારણે િવ�ુટા નહ�
થાય.

મસઅલો રપ૩૬ : અગર કોઈ શખ્ પોતાની
પત્નીન બે વાર તલાક આપીને ર�ુઅ કર� , અથવા બે વાર
તલાક આપી દર� ક તલાક બાદ િનકાહથી પરણે, અથવા
એક તલાક બાદ ર�ુઅથી અને બી� તલાક બાદ
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િનકાહથી તેને પાછ� લીએ, તો દર� ક સંજોગમાં જયાર�
ત્રી�વ તલાક આપે, ત્યાર એ ઓરત તેના માટ� હરામ
થઈ જશે. પણ અગર એ ઓરત ત્ર વાર તલાક બાદ
બી� �ુ�ષ સાથે લગ્ કર� તો પાંચ શરતે પહ�લા શવહર
માટ� ફર� વાર હલાલ થઈ શકશે.
(૧) બી� શવહર સાથે અકદ� દાઈમ કયાર્ હોવા
જોઈએ. અગર એક માસ ક� વષર માટ� એણે �ુ�આ
્ ા
કયાર્હોય, તો તેને �ુદ્ � ૂર� થતાં પહ�લો શવહર
તેને નહ� પરણી શક�.
(ર) બી� શવહર� તેની સાથે �તીય સમાંગમ
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કય� હોવો જોઈએ. �માં યોિનપ્રવ થયો હોવો
જોઈએ.
(૩) બીજો શવહર તેને તલાક આપે, યા �ુજર�
�ય.
(૪) બી� શવહરને આપેલી તલાકનો ઈદ્ � ૂરો
કર� , યા મરણનો સંજોગ હોય તો ઈદ્ વફાત
પાળ્ય હોવો જોઈએ.
(પ) એહતીયાતની �એ બીજો શવહર �તીય
સમાંગમ વેળા બાલીગ હોવો જોઈએ.
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તલાક� �ુલઅ
મસઅલો રપ૩૭ : જયાર�

ઓરતને પોતાના

પિત તરફ કોઈ લાગણી, ભાવના ક� પ્ર ન હોય, બલ્ક
એનાથી નફરત કરતી હોય, અને તેની પાસેથી તલાક
મેળવવા માટ� પોતા�ુ ં મહ�ર અથવા પોતાના માલમાંથી
કાંઈ અપર્ કર� પિતને તલાક દ� વા માટ� તૈયાર કરવા
માંગે, તો એ તલાકને ‘�ુલઅ’ કહ�વાય છે . ‘�ુલઅ’ની
તલાક માટ� પત્નીન પોતાના પિત તરફ નફરત એ હદ�
પહ�ચી હોવી જોઈએ ક� પત્ની તર�ક�ના હકો અદા નહ�
કરવાની ધમક� આપે.

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2251

મસઅલો રપ૩૮ : અગર ધણી પોતે તલાક
પડવા માગે, તો અગર પત્ની�ુ નામ દાખલા તર�ક�
ફાતેમહ હોય, તો �ુલઅ માટ� અપાએલ અવેજ સ્વીકાયા
બાદ એ કહ�શે :
“ઝવજતી ફાતમત ખાલઅતોહા અલા મા

બઝલત” અને એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� સાથે એમ પણ
કહ� : હ�ય તા�લક. એટલે ક� માર� પત્ની ફાતેમહને �
અવેજ એણે આપ્�ુ છે તે બદલ તલાક� �ુલા મ� આપી છે .
અને હવે એ �ટ� થઈ ગઈ. � સંજોગમાં પત્ની ન��
હોય, તેમાં �ુલા ક� �ુબારાતની તલાકમાં નામ લેવાની
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જ�રત નથી.

મસઅલો રપ૩૯ : અગર પત્ની કોઈને વક�લ
નીમી તેની મારફતે ધણીને મહ�ર બક્, ક� અદા કર� , અને
એ જ શખ્સન પિત વક�લ નીમી સ�ા આપે ક� તલાક પડ�
આપે, તો અગર પિત�ુ ં નામ, દાખલા તર�ક� �ુહમ્મ, ને
પત્ની�ુ નામ ફાતેમહ હોય, તો વક�લ આ ર�તે સીગો
પડશે :
અન

ુ કક�લતી
�વ

ફાતેમત

બઝલતો

મહ�રહા

લેમોવકક�લી મોહમમ�દન લેયખલઓહા અલયહ.
અને તે બાદ ઢ�લ વગર કહ� :
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ઝવજતો મોવકક�લી ખાલઅતોહા અલા મા
બઝલત, હ�ય તાલેક.
અને જો પત્ની મહ�ર િસવાય કોઈ બીજો માલ
વક�લ મારફત ધણીને બક્ ક� અદા કર� , અને તલાક
પડવા કહ�, તો વક�લ સીગામાં મહ�રહાની જગ્યા �
ુ ાન
માલ અપાયો હોય તેનો �ઝક્કરશે. �મક� સાથે સો �મ
ુ ાન” કહ�શ.ે
અપાયા હોય, તો “બઝલત િમઅત �મ
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તલાક� �ુબારાત
મસઅલો રપ૪૦ : જયાર� પિત પત્ની બંને એક
બી�થી �ટા પડવા માંગે, અને એક બી� પ્રત નફરત
ધરાવે, અને એવા સંજોગમાં પત્ની પોતાના ધણીને કાંઈ
માલ અપર્ કર�ને તલાક મેળવવા માંગે, તો એ તલાકને
�ુબારાત કહ�વાય છે .

મસઅલો

રપ૪૧ :

અગર

ધણી

પોતે

�ુબારાતની તલાક માટ� સીગો પડવા માંગે, તો જો,
દાખલા તર�ક�, પત્ની�ુ નામ ફાતેમહ હોય, તો એ આ ર�તે
પડશે:
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બારઅતો ઝવજતી ફાતેમત અલામા બઝલત
અને એહતીયાતે વા�જબની �એ આ ઉમેરો પણ કહ�: ફહ�ય
તાલેક એટલે ક� �ુ ં અને માર� પત્ની એણે આપેલ માલના
અવેજ સામે એકાબી�થી �ટા પડયા છ�એ, અને હવે એ
મારાથી �ટ� ગઈ.અને જો એ તલાક પડવા માટ� કોઈને
વક�લ નીમે,તો વક�લ આમ કહ�શ:ે
અન

�કબલે

મોવકક�લી

બારઅતો

ઝવજત�ુ

ફાતેમત અલા માં બઝલત ફહ�ય તાલેક
બંને સંજોગમાં અલામા બઝલતને બદલે અગર
બીમા બઝલત કહ�, તો વાંધો નથી.
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મસઅલો રપ૪ર : �ુલા

અને �ુબારાતની

તલાકનો સીગો શ� સંજોગમાં સહ�હ અરબીમાં પડાવો
જોઈએ. પણ જો એ �ુમ્ક� ન હોય, તો મસઅલા
રપ૧૭માં તલાક માટ� � �ુકમ સમ�વવામાં આવ્ય છે ,
એ �ુકમ લા�ુ પડશે. પણ પત્ની તલાક મેળવવા માટ�
પોતાના માલમાંથી પિતને અપર્ કરતી વેળા કોઈ પણ
ભાષામાં કહ� ક� તલાક મેળવવા માટ� તને ફલાણો માલ
અપર્ ક�ં �ં, તો તેમાં હરજ નથી.

મસઅલો

રપ૪૩ :

તલાક�

�ુબારાતના ઈદ્ દરમ્યા પત્ની

�ુલઅ

અને

અગર પોતે માલ
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આપવાથી ફર� �ય, તો પિત ��ુઅ કર� શકશે, અને
અકદ પડયા િવના ફર�થી તેને પોતાની પત્નીતર�ક� કરાર
દઈ શકશે.

મસઅલો રપ૪૪ : �ુબારાતની તલાકમાં અવેજ
�પે � માલ પિત લીએ, તે� ુ ં પ્રમ મહ�રની રકમથી વ�ુ
ન હો�ું જોઈએ. પરં � ુ તલાક� �ુલઅમાં અગર મહ�ર કરતા
વ�ુ હોય તો ઈશ્કા નથી.
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તલાકને લગતા �ુદા �ુદા મસાઈલ
મસઅલો રપ૪પ : અગર કોઈ શખ્સન �ુમાન
હોય ક� ફલાણી �ી તેની પત્નીછે , અને તેની સાથે સંભોગ
કર� , ચાહ� �ીને ખબર હોય ક� એ તેનો પિત નથી યા એને
પણ �ુમાન હોય ક� તેનો પિત હશે, તો અવા સંજોગમાં એ
�ી માટ� જ�ર� છે ક� ઈદ્ પાળે .

મસઅલો રપ૪૬ : અગર એક શખ્સન �ણ
હોય ક� ફલાણી �ી તેની પત્ની નથી, અને તેની સાથે
�ઝના કર� , અને જો �ીને પણ �ણ હોય ક� એ �ુ�ષ તેનો
પિત નથી, તો તેના માટ� ઈદ્ રાખવો લા�ઝમ નથી. પણ
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જો એને એવો �ુમાન હોય ક� એ �ુ�ષ તેનો પિત હોઈ
શક�, તો એહતીયાતે લા�ઝમ છે ક� ઈદ્ પાળે .

મસઅલો રપ૪૭ : અગર કોઈ શખ્ કોઈ �ીને
એવી ર�તે ફર� બની �ળમાં ફસાવે ક� �થી એ એના
શવહરના �તીય હકો અને પત્નીતર�ક�ની ફરજો અદા ન
કર� , �ને પ�રણામે એ શવહર તેને તલાક આપી દ�એ,
અને �થી એ ફર� બ આપનાર શખ્ એ �ીને પરણી શક� ,
તો આવા સંજોગમાં અકદ સહ�હ છે , પણ બંનએ
ે
મોટો
�ુનો કય� ગણાશે.

મસઅલો ર૫૪૮ : અગર કોઈ �ી અકદ હ�ઠળ
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પોતાના શવહર સાથે એવી શરત � ૂક� ક� અગર શવહર
�ુસાફર�એ જશે, અથવા દાખલા તર�ક� , છ માસ એને
ભરણપોષણનો ખચર ન આપે, તો તેને તલાકનો ઈખ્તીયા
રહ�શ,ે તો એ શરત બાિતલ છે . પણ જો શરત કરતી વેળા
ત્યારથ જ વાસ્તવમા શવહરની વક�લ બને ક� �થી
અગર શવહર �ુસાફર� ઉપર �ય, અથવા છ મ�હનાનો
ખચર ન આપે તો પોતાને તલાક આપી શકશે, તો તેમાં
વાંધો નથી.

મસઅલો રપ૪૯ : � �ીનો શવહર લાપતા
થઈ ગયો હોય, તે અગર બી� વાર લગ્ કરવા માંગતી
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હોય, તો તેના માટ� જ�ર� છે ક� એ માટ� આદ�લ �ુજતહ�દ
પાસે જઈ તેના �ક
ુ મ �ુજબ અમલ કર� .

મસઅલો રપપ૦ : દ�વાના ફરઝંદના બાપ અને
દાદાને હક છે ક� તેની પત્નીન તલાક આપે.

મસઅલો રપપ૧ : અગર

બાપ યા દાદા

પોતાના નાબાલીગ ફરઝંદના �ુ�આ
્ ◌ેકોઈ �ી સાથે કર� ,
અને તે માટ� ઠરાવેલ �ુદ્ દરમ્યા એ ફરઝંદ બાલીગ
થઈ જવાનો હોય, �મક� , ચૌદ વષર્ન દ�કરાના બે વષર્ન
�ુદ્ માટ� �ુ�આ
◌ે ્ હોય, તો અગર એ ફરઝંદની
્ કયાર
ભલાઈ અને મસ્લેહતન પ્ ઉપ�સ્થ હોય, તો ઠરાવેલ
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�ુદ્ એ �ીને બક્ષી બાપ દાદા �ુ�આ
�ત લાવી શક�
્ ઈનો
છે . પણ દ�કરાની અકદ� દાઈમથી પરણેલી �ીને તેઓ
તલાક નહ� આપી શક�.

મસઅલો

રપપર :

અગર

કોઈ

શખ્,

શર�અતમાં િન�ુકત િનશાનીઓ �ુજબ, બે શખ્સન આદ�લ
�ણી તેમની �બ�માં તલાક આપે, તો બીજો જણ ક� �ની
નજરમાં એ બે શખ્સ આદ�લ ન હોય, એ તલાક
દ� વાએલી �ીને ઈદ્ ખતમ થયા બાદ, પોતે પરણી શકશે,
અથવા કોઈ ત્ર જોડ� પરણાવી શકશે. પણ એહતીયાતે
�ુસ્તહ છે ક� એ �ીને ન પરણે, તેમ કોઈ બી� સાથે
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તેના અકદ ન કર� આપે.

મસઅલો રપપ૩ : અગર કોઈ શખ્ પોતાની
પત્નીન તેને જણાવ્ય વગર તલાક આપી દ�એ, અને તે
બાદ સામાન્ ર�તે, તલાક આપ્ય પહ�લાની �મ, તેનો
ખચર વીગેર� આપતો રહ�, અને પછ�, દાખલા તર�ક� એક
વષર વીત્ય બાદ એને જણાવે ક� એક વષર પહ�લા તેને
તલાક આપી � ૂકયો છે ; અને શર�અત �ુજબ તેનો �ુરાવો
પણ આપે, તો વષર દરમ્યા આપેલ સામાન સામગ્ ક� �
પત્ની ઉપયોગમાં ન લીધો હોય તે પાછ� લઈ શક� છે .
પણ � વસ્�ુ પત્ની ઉપયોગમાં લીધી હોય, તે પાછ�
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નહ� માંગી શક� .
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ગસબ સંબધ
ં ેના એહકામ
ગસબ એટલે ઈન્સા �લ્ અને જબરદસ્તીથ
કોઈનો માલ ક� હક ઉપર કબ્જ મેળવે; અને તે �ુનાહ�
કબીરામાંથી છે . અગર કોઈ એવો વતાર્ કર�
કયામતના

�દવસે

સખ્

અઝાબમાં �ગરફતાર

તો
થશે.

આપણા પયગમ્બ સ.અ.વ.થી �રવાયત છે ક� આપે
ફરમાવ્�ુ : � શખ્ એક વ�તભર બી�ની જમીન ગસબ
કરશે.

કયામતના

�દવસે

એ

જમીનના

સાતે

સાત

તબકકાઓને તૌક�પે તેની ગરદનમાં નાખી દ� વામાં
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આવશે.

મસઅલો રપપ૪ : અગર કોઈ શખ્ સાવર્જિન
મ�સ્જ, મદ્ર�, �ુલ અને એવા અન્ સ્થળોથ ફાયદો
મેળવવા લોકોને અટકાવે, તો લોકોનો હક ગસબ કય�
ગણાશે. એવી જ ર�તે અગર કોઈ શખ્સ મ�સ્જદમા
પોતાની સાધારણ જગ્ય બનાવી રાખી હોય, અને કોઈ
બીજો આવીને તેને ત્યાંથ હાંક� કાઢ�, અને એ જગ્યાન
વપરાશ ન કરવા દ�એ, તો �ુનહ
ે ગાર ગણાશે.

મસઅલો રપપપ : ગીરવી � ૂકનાર અને લેનાર
વચ્ચ જો સમ�ૂતી થઈ હોય ક� ગીરવે � ૂક�લી વસ્� યા તો
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ગીરવી લેનારના કબ્�મા હશે. યા કોઈ ત્ર જણ પાસે
રહ�શ,ે તો એવા સંજોગમાં ગીરવે � ૂકનાર પોતા ઉપર
રહ�લ કરજ અદા કયાર્ પહ�લાં એ વસ્�ુન પાછ� લઈ શકતો
નથી, અને અગર પાછ� લીધી હોય તો તરત જ પરત
કરવી જોઈએ.

મસઅલો રપપ૬ : � માલ ગીરવી � ૂકવામાં
આવ્ય હોય, તે અગર કોઈ બીજો આવીને ગસબ કર� , તો
માલનો અસલ ધણી અને ગીરવી લેનાર, બંનન
ે ે અિધકાર
છે ક� ગસબ કરનાર પાસેથી એ માલની ઉઘરાણી કર� , અને
જો વ� ૂલ કર� તો એ માલ ગીરવી તર�ક� �ર� રહ�શ,ે અને
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જો એ માલ બરબાદ થઈ ગયો હોય, તો તેના અવેજ �પે
હાંિસલ કર� લ માલ પણ ગીરવી ગણાશે.

મસઅલો રપપ૭ : અગર ઈન્સા કોઈ ચીજ
ગસબ કર� , તો તેની ફરજ છે ક� એ ચીજ તેના મા�લક
�ુધી પહ�ચાડ� આપે, અને જો એ ગસબ કર� લી વસ્� �ુમ
ક� બરબાદ થઈ �ય, અને એ કોઈ �ક�મત ધરાવતી વસ્�
હોય, તો તેના બદલામાં મા�લકને �ક�મત � ૂકવે.

મસઅલો રપપ૮ : અગર કોઈ શખ્ ગસબ
કર� લી વસ્�ુથ નફો હાંિસલ કર� . �મક� , ગસબ કર� લી
બકર�, ઘેટ�થી બચ્�ુ થાય, તો એ માલના અસલ ધણીનો
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હક ગણાશે. એવી જ ર�તે અગર કોઈ શખ્ મકાન ગસબ
કર� , તો ચાહ� તેમાં એ રહ� ક� ન રહ� તેના ઉપર વા�જબ છે
ક� તે� ુ ં ભા�ું મા�લકને � ૂકવે.

મસઅલો રપપ૯ : અગર કોઈ શખ્ બચ્ચ
પાસેથી યા દ�વાના પાસેથી એનો માલ ગસબ કર� , તો
જ�ર� છે ક� એના વાલી �ુધી એ માલ પાછો પહ�ચાડ�,
અને જો એ માલ �ુમ ક� બરબાદ થયો હોય, તો તે� ુ ં
અવેજ આપે.

મસઅલો રપ૬૦ : અગર બે જણ સાથે મળ�ને
કોઈ ચીજ ગસબ કર� , અને બંને જણનો એ ચીજ ઉપર
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� ૂરો કબ્જ હોય, તો બંને એ ચીજ માટ� � ૂરાં જોખમદાર
ગણાશે; અગરચે એ�ું હોય ક� એમાંથી કોઈ એકલો એ
ગસબ ન કર� શ�ો હોત.

મસઅલો રપ૬૧ : અગર

ગસબ

થએલી

ચીજમાં બી� વસ્� ભેળસેળ કરવામાં આવે, �મક� ગસબ
કરવામાં આવેલ ઘ�માં જવ ભેળવી દ� વામાં આવે, તો જો
�ટા પાડવાની શ�તા હોય, તો એમ કર�ને અસલ માલ
ધણીને �ુપરત કર�ું જોઈએ. ચાહ� �ટા પાડવા માટ�
ઝેહમત ભોગવવી પડ�.

મસઅલો રપ૬ર : અગર કોઈ શખ્ ઘડ�લ સો�ુ ં
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ગસબ કર� , �મક� , સોનાની એર�ગ હોય, અને તેને
પીગળાવી દ�એ, તો ધણીને તેની વસ્� પરત આપતી
વેળા એ પીગળાવે� ું સો�ુ ં સાથે, પીગળાવ્ય પહ�લાં અને
પછ� �કમ
� તમાં � ફ�ર હોય, તે ઉમેર�ને આપ�ું જોઈએ.
હવે જો એ ભાવફ�ર આપવાને બદલેએ કહ� ક� �ુ ં એ સો�ુ ં
અસલી સ્વ�પમા ફ�રવીને ( એર�ગ તર�ક� આપીશ), તો
ધણી એ સ્વીકારવ મજ� ૂર નથી. એવી જ ર�તે ધણી પણ
ગસબ કરનારને મજ� ૂર નહ� કર� શક� ક� એ અસલ
સ્વ�પમા ફ�રવે.

મસઅલો રપ૬૩ : અગર કોઈ શખ્ ગસબ
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કર� લી વસ્�ુન એવી ર�તે બદલે ક� તેની હાલત પહ�લા હતી
એના કરતા બેહતર થઈ �ય, �મક� સોનાને ઘર� ણામાં
ફ�રવે, તો જો અસલધણી એ જ સ્વ�પમા પોતાના માલની
ઉઘરાણી કર� તો તેને �ુપરત કર� દ� � ું જોઈએ, અને તે
માટ� ઘડામણીનો ખચર ગાિસબ તલબ નહ� કર� શક�. એવી
જ ર�તે તે ગાસીબને હક નથી ક� એ ગસબ કર� લા માલને
મા�લકની ર� િવના પાછ� અસલી હાલતમાં ફ�રવી નાંખે.
પણ જો મા�લકની ર� િવના અસલી હાલતમાં યા બી�
સ્વ�પમા ફ�રવી નાંખે, તો એ હાલત વચ્ચેન ભાવ ફ�રનો
એ ગાસીબ જોખમદાર થશે ક� નહ� એ મા� ૂમ નથી.
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મસઅલો રપ૬૪ : અગર ગસબ કરનાર ચીજને
એવી ર�તે બદલે ક� તેની અસલી હાલત કરતા બેહતર
થાય, પણ માલનો અસલ ધણી એમ કહ� ક� એના અસલ
સ્વ�પમા લઈ આવવામાં આવે, તો વા�જબ છે ક� ગાસીબ
તે વસ્�ુન અસલી સ્વ�પમા ફ�રવે. અને જો એમ કરવાથી
વસ્�ુન �ક�મત ઘટ� �ય, તો �ક�મતનો � તફાવત હોય તે
ધણીને � ૂકવે. �મક� , સો�ુ ં ગસબ કર� તેના એર�ગ ઘડ�,
અને અસલ મા�લક આગ્ રાખે ક� તેને અસલી હાલતમાં
ફ�રવી નાખે, તો પીગળાવ્ય બાદ જો સોનાની �ક�મત,
એર�ગ બનાવ્ય પહ�લાં �ટલી હતી, તેનાથી ઓછ� થાય,
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તો તફાવત � ૂકવવો જોઈશે.

મસઅલો રપ૬પ : અગર કોઈ શખ્ ગસબ
કર� લી જમીનમાં ખેતીવાડ� કર� , અથવા તેમાં કોઈ ઝાડ
વાવે, તો ખેતીવાડ�, ઝાડ, ફળ વીગેર� ગસબ કરનારનો જ
માલ ગણાશે; અને જો જમીનનો ધણી ર�મંદ ન હોય ક�
તેની જમીન ઉપર વાવેતર કર� , તો ગસબ કરનારની
ફરજ રહ�શે ક� તરત જ ખેતી અને વાવેતરના ઝાડો વીગેર�
ઉખેડ� નાખે. અગરચે તેમ કરવા જતા તેને �ુકસાની
ભોગવવી પડ�. ઉપરાંત �ટલો સમય એ જમીન ઉપર
ખેતીવાડ� અને વાવેતર વીગેર� રહ�વા પામ્�ુ હોય, તે� ુ ં
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ભા�ું જમીનના મા�લકને � ૂકવે, અને જમીનમાં � બગાડ
થયો હોય તેને �ૂ ર કર� ; �મક� જયાં ઝાડ વીગેર� કારણે
ખોદકામ થ�ું હોય, ક� ખાડા થઈ ગયા હોય, તેને ભર�ને
સપાટ કર� આપે. અને જો એ ખેતીવાડ�ને લીધે જમીનની
�કમ
� તમાં પહ�લા કરતા ઘટાડો થયો હોય, તો ભાવફ�ર �
હોય તેની � ૂકવણી પણ કર� . અને જમીનના મા�લકને
મજ� ૂર નહ� કર� શક� ક� એ જમીન એને વહ�ચી આપે
અથવા ભાડ� આપે. એવી જ ર�તે જમીનનો મા�લક એ
ગાસીબને મજ� ૂર નહ� કર� શક� ક� ખેતીવાડ� ક� રોપેલા
ઝાડ વીગેર� તેને વહ�ચી આપે.
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મસઅલો રપ૬૬ : અગર જમીનનો મા�લક એ
ખેતીવાડ� અને વાવેતરને બરકરાર રાખવા ર�મંદ થાય,
તો ગસબ કરનાર માટ� લા�ઝમ નથી ક� કર� � ું વાવેતર
ઉખેડ� નાખે. પરં � ુ � સમયથી એણે જમીન ગસબ કર�
ત્યારથ મા�લકની ર�મંદ� હાંિસલ કર�, ત્યા �ુધી�ુ ં ભા�ું
અદા કર�ું જોઈએ.

મસઅલો રપ૬૭ : અગર ગસબ કર� લી વસ્�
�ુમ ક� બરબાદ થઈ �ય, તો અગર એ ગાય, બકરાં ઘેટાં
ુ ીયત
વીગેર� હોય ક� �માં એક એકની �ક�મત એની �ુ�સ
અને િવિશષ્ટતાન કારણે અલગ હોય છે , તો તેની �ક�મત
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� ૂકવવી જોઈએ. અને જો એ વખતે બ�રમાં માંગ અને
જ�રત વીગેર� ને કારણે ભાવમાં ફ�ર પડયો હોય તો �
વખતે એ �ુમ ક� બરબાદ થયા હોય, તે વખતની �ક�મત
અદા કરવી જોઈએ. અને એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� એ
વસ્� ગસબ કર� ત્યારથ લઈને બરબાદ ક� �ુમ થઈ
ત્યા �ુધીમાં �કમ
� તનો � �ચામાં �ચો �કડો રહ્ હોય
તે �ુજબ � ૂકવણી કર� .

મસઅલો રપ૬૮ : અગર ગસબ કર� લી વસ્�
�ુમ ક� બરબાદ થાય,અને એ ઘ� ક� જવના પ્રકાર હોય,
ક� �માં વ્ય�ક્ત અલગ અલગ ભાવ ફ�રનો પ્ નથી,
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તો પછ� � વસ્� ગસબ કર� હતી એ જ વસ્� પાછ� દ� વી
જોઈએ પણ તેમાં એટલો ખ્યા રહ� ક� તેની સવર
ખાિસયતો ગસબ અને �ુમ કર� લી વસ્� �વી જ હોવી
જોઈએ. �મક� , જો �ચા

પ્રકાર ચાવલ ગસબ કયાર્

હોય, તો નીચલા પ્રકાર ચાવલ નહ� દઈ શક�.

મસઅલો રપ૬૯ : અગર બકરાં ઘેટાં અથવા એ
પ્રકાર માલ ગસબ કર� અને તે �ુમ થાય ક� બરબાદ
થઈ �ય, અને બ�રમાં તેની �ક�મતમાં કોઈ ફ�ર ન
પડયો હોય, પણ �ટલી �ુદ્ ગસબ કરનાર પાસે એ
રહ્ હોય એ અરસામાં દાખલા તર�ક�, �ુબ માતેલાં થયા
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હોય, અને ત્યા પછ� �ુમ ક� બરબાદ થયા હોય તો એ
માતેલા હતાં એ વખતની �ક�મત અદા થવી જોઈએ.

મસઅલો રપ૭૦ : અગર કોઈ ગાસીબ પાસેથી
બીજો કોઈ આવીને એ વસ્� ગસબ કર� , અને એ વસ્�
�ુમ ક� બરબાદ થઈ �ય, તો અસલ માલનો ધણી બંને
પાસેથી ઉઘરાણી કરવાનો હક ધરાવશે. અથવા બંને
પાસેથી અવેજ �પે અલગ અલગ અ�ુક ભાગ ઉઘરાવી
શકશે. એ માલના અવેજ �પે પહ�લો ગાસીબ � કાંઈ
ધણીને આપે, તો પહ�લો ગાસીબ બી� ગાસીબ પાસેથી
લઈ શકશે, પણ જો બીજો ગાસીબ ધણીને અવેજ �પે
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� ૂકવે, તો એણે � કાંઈ આપ્�ુ હોય તે પહ�લાં ગાિસબ
પાસેથી નહ� ઉઘરાવી શક�.

મસઅલો રપ૭૧ : અગર કોઈ વસ્� એવી ર�તે
વહ�ચવામાં આવે ક� તેમાં મામલાની એકાદ જ�ર� શરત ન
હોય, �મક� � વસ્�ુ�ુ વજન �પે ખર�દ વહ�ચાણ થ� ું
હોય, તે વસ્� માટ� વજનનો ઉલ્લે ન કરવામાં આવે, તો
એ મામલો બાિતલ છે . અલબ�, અગર ખર�દનાર અને
વહ�ચનાર એવી અવગણના કર�ને સોદાથી ર�મંદ થાય,
ક� એકબી�ના માલમાં વહ�વટ કર� , તો તેમાં હરજ નથી.
અગર ર�મંદ ન હોય તો એકબી� પાસેથી હાંિસલ કર� લા
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માલનો �ુકમ ગસ્બ �વો થશે; અને બંનન
ે ી ફરજ થશે ક�
એકબી�નો માલ પાછો આપી દ�એ. અને જો બંનન
ે ા
કબ�માં આવેલો એવો માલ �ુમ ક� બરબાદ થઈ �ય
તો તેનો બદલો દ� વો પડશે, ચાહ� એ મામલો બાિતલ
હોવાની �ણ તેમને હોય ક� ન હોય.

મસઅલો રપ૭ર : અગર

કોઈ શખ્ માલ

વહ�ચનાર પાસેથી તપાસ કરવા માટ� માલ લીએ, અથવા
અ�ુક સમય પોતા પાસે રાખે ક� જો પસંદ પડશે તો
ખર�દશે, અને તેમાં એ માલ �ુમ ક� બરબાદ થાય તો
મશ્�ૂ કોલ પ્રમા એની ફરજ છે ક� માલના ધણીને તેનો
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બદલો અવેજ �પે આપે.
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જડ� આવેલી વસ્� િવષે
મસઅલો રપ૭૩ : અગર �નવર િસવાય કોઈ
બી� પ્રકાર ખોવાએલી વસ્� ઈન્સાનન જડ�, અને તેના
ઉપર કોઈ એવી િનશાની ન હોય ક� � વડ� મા�લક �ણી
શકાય, તો ચાહ� તેની �ક�મત ૧ દ�રહમ ( ૧ર ચણાના
વજન �ટલી િસ�ે દાર ચાંદ�) થો ઓછ� હોય ક� ન હોય,
ઈન્સા

પોતાના

માટ�

એ

વસ્� લઈ

શકશે.

પણ

એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� તેના મા�લક વતી ફક�રોને
સદકા�પે આપી દ�એ.

મસઅલો રપ૭૪ : અગર

ઈન્સાનન કોઈની
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એવી વસ્� જડ� ક� �ની �ક�મત એક દ�રહમથી ઓછ� હોય,
તો જો એના મા�લકની �ણ હોય પણ ઈન્સાનન ખબર ન
હોય ક� મા�લક ર�મંદ છે ક� નહ�, તો ર� વગર એ વસ્�
નહ� લઈ શક� , પણ જો મા�લકની �ણ ન હોય તો
એહતીયાતે વા�જબ એ છે ક� તેના વતી સદકા�પે આપી
દ�એ અને જયાર� પણ મા�લક ઉપ�સ્થ થાય અને એ
સદકા�પે આપવા સંબધ
ં ી ર�મંદ ન હોય, તો તેના
માલનો બદલો અવેજ �પે આપે.

મસઅલો રપ૭પ : જયાર� કોઈને એવી વસ્�
જડ� ક� �ના ઉપર એવી િનશાની હોય ક� � વડ� તેના
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મા�લકની ઓળખ થઈ શકતી હોય, તો જો તેની �ક�મત
એક દ�રહમ �ુધી થતી હોય, તો � �દવસથી એ જડ� તે
�દવસથી એક વષર �ુધી જયાં લોકો એકિત્ થતા હોય
ત્યા એલાન કર�ુ જોઈએ, અગરચે એને �ણ હોય ક�
એનો મા�લક એવો ગેર�ુસ્લી છે ક� �નો માલ ઈસ્લામમા
�ુર�ક્ છે .

મસઅલો રપ૭૬ : અગર ઈન્સા પોતે એલાન
ન કરવા માંગે, તો પોતા વતી કોઈ પણ િવ�ા�ુ શખ્
મારફતે એલાન કરાવી શક� છે .

મસઅલો રપ૭૭ : અગર એક વષર �ુધી એલાન
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બાદ માલનો મા�લક ન જડ�, તો અગર એ માલ મ�ાના
હરમ િસવાયની જગ્યા જડયો હોય, તો એ માલને
મા�લક વતી પોતા પાસે એ િનય્યત રાખી શક� છે ક� જયાર�
મા�લક જડશે, ત્યાર તેને �ુપરત કર� આપશે, અથવા
મા�લક વતી એ માલ ફક�રો વચ્ચ સદકો આપી દ�એ.
અને અહવતે લા�ઝમ છે ક� એ માલને પોતા માટ� ન લ્ય.
અગર એ માલ હરમમાં જડયો હોય તો એહતીયાતે
વા�જબ છે ક� તેને સદકા�પે આપી દ�એ.

મસઅલો રપ૭૮ : અગર એક વષર �ુધી એલાન
કયાર્બાદ મા�લકનો પતો ન મળે , અને ઈન્સાન એ માલને
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મા�લક વતી પોતા પાસે રાખ્ય હોય, પણ એ દરમ્યા
માલ �ુમ ક� બરબાદ થઈ �ય, તો જો માલની
હ�ફાઝતમાં એણે કોઈ કોતાહ� ન કર� હોય, તેમ બીનજ�ર�
અિતશયતા ન કર� હોય, તો એ જોખમદાર નહ� થાય.
પણ જો મા�લકવતી સદકા�પે આપી દ�ધો હોય,

તો

મા�લકને ઈખ્તેયા રહ�શે ક� ચાહ� તો તે પ્રત ર�મંદ�
દશાર્વ, યા માલનો બદલો અવેજમાં તલબ કર� , એવા
સંજોગોમાં સદકાનો સવાબ સદકો દ� નાર માટ� લેખાશે.

મસઅલો રપ૭૯ : � શખ્સન માલ જડયો હોય,
તે �ણી�ુ�ને જણાવેલા �ુકમ અ�ુસાર એેલાન ન કર� ,
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તો એ �ુનહ
ે ગાર ગણાશે. તે ઉપરાંત જયાર� પણ એને
લાગે ક� એલાન કરવામાં ફાયદો છે , ત્યાર એલાન કર�ું
વા�જબ થશે.

મસઅલો રપ૮૦ : અગર નાબાલીગ બચ્ચાન
અથવા �દવાનાને કોઈ માલ જડ�, ક� �ના ઉપર િનશાની
હોય, અને તેની �ક�મત એક દ�રહમ થતી હોય, તો એનો
� વલી હોય તે એલાન કર� શકશે. બલ્ક વા�જબ છે ક�
એલાન કર� , જો એ વસ્� એના કબ�માં પહ�ચી ગઈ હોય.
અગર એક વષર એઅલાન કયાર્ બાદ માલનો ધણી
ઉપ�સ્થ ન થાય તો મસઅલા રપ૭૭ માં જણાવ્ય
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અ�ુસાર વત�.

મસઅલો રપ૮૧ : અગર ઈન્સા વષર દરમ્યા
એલાન કર�ને માલના ધણીને પામવા સંબધ
ં ી નાઉમેદ
થઈ

�ય,

તો

પછ�

હાક�મે

શરઅની

ર�

લઈને

એહતીયાતની �એ તે માલ સદકા�પે આપી દયે.

મસઅલો રપ૮ર : અગર

કોઈ શખ્ વષર

દરમ્યા એલાન કરતો રહ્ હોય, અને તે અરસામાં માલ
�ુમ ક� ના� ૂદ થઈ �ય, તો જો તેના રક્ષણમ કચાશ કર�
હોય, અથવા તે િવષે અિતશયતા કર� હોય, તો તેનો
બદલો આપવા માટ� જોખમદાર બનશે, અને એલાન
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કરવા�ુ ં �ર� રાખશે. પણ જો એણે કચાશ ક� અિતશયતા
ન કર� હોય તો તેના ઉપર કોઈ વસ્� વા�જબ નથી.

મસઅલો

રપ૮૩ :

અગર

કોઈ

શખ્સન

િનશાનદાર વસ્� ક� �ની �ક�મત એક દ�રહમની થતી હોય,
એવી જગ્યા જડ� ક� જયાં ખબર હોય ક� વષર �ુધી
એલાન કરવા છતાં એનો મા�લક નહ� મળે , તો પછ�
પહ�લે જ �દવસે એના મા�લક વતી, એહતીયાતે વા�જબની
�એ હાક�મે શરઅની ર� લઈને, સદકા�પે ફક�રોને આપી
દ� � ું જોઈએ, અને વષર તમામ થાય ત્યા �ુધી વાટ ન
જોવી જોઈએ.
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મસઅલો રપ૮૪ : અગર કોઈ શખ્સન વસ્�
જડ�, અને એમ સમ�ને ક� એની પોતાની મા�લકની છે , એ
લઈ લીએ, અને પછ�થી જણાય ક� એ પારક� વસ્� છે , તો
ઉપરોકત જણાવેલા મસાઈલમાં � �ુકમો છે તે લા�ુ
પડશે.

મસઅલો રપ૮પ : જયાર� ખોવાયેલી વસ્� જડ�,
ત્યાર એવી ર�તે એલાન કર�ું જોઈએ ક� અગર તેનો
મા�લક સાંભળે તો એને એ અ�ુમાન ઉદભવે ક� એનો માલ
હોઈ શક�. અલબ�, �ુદા �ુદા સંજોગોમાં �ુદ� �ુદ� ર�તે
એલાન થઈ શકશે. ઘણીવાર એલાનમાં એટ�ુજ
ં કહ�� ું
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કાફ� છે ક� મને એક ખોવાયેલી વસ્� જડ� છે . પણ બી�
સંજોગોમાં એ વસ્�ુન પ્રકાર જણાવ�ું પડ� છે , �મક�,
કહ�� ું પડ� ક� મને સોનાનો �ુકડો જડયો છે . એથી િવશેષ
અ�ુક સંજોગોમાં વસ્�ુન િવિશષ્ટત પણ બયાન કરવી
પડ�. �મક� , મને સોનાની એર�ગની જોડ� મળ� છે . પણ
એટલો ખ્યા રહ� ક� દર� ક સંજોગમાં જડ�લી વસ્�ુન સવર
�ુણો બયાન ન કરવા જોઈએ, ક� �થી એ વસ્� ન�� થઈ
�ય.

મસઅલો રપ૮૬ : અગર કોઈને વસ્� જડ�, અને
બીજો આવીને દાવો કર� ક� એનો માલ છે , અને તેની
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િનશાનીઓ પણ બયાન કર� , તો પણ એવા સંજોગોમાં તેને
ુ ર ખાત્ થાય ક� એ ખરો મા�લક છે ,
દ� શે જયાર� એને સં�ણ
અને તે માટ� એવી ઝીણવટભર� િનશાનીઓ માંગવાની
જ�રત નથી ક� �ના તરફ સામાન્ ર�તે માલના મા�લક�ુ ં
પણ લક ખ�ચા�ું નથી.

મસઅલો રપ૮૭ : અગર કોઈ શખ્સન એવી
વસ્� જડ� ક� �ની ક�મત એક દ�રહમ થતી હોય, પણ
એઅલાન કરવાને બદલે એ વસ્�ુન મ�સ્જદમા, અથવા
એવી જગ્યા રાખે ક� જયાં લોકો ભેગાં થતા હોય, �ને
પ�રણામે એ �ુમ ક� ના� ૂદ થઈ �ય, અથવા કોઈ બીજો
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લઈ �ય તો એ શખ્ જોખમદાર રહ�શ.ે

મસઅલો રપ૮૮ : અગર ઈન્સાનન એવી વસ્�
જડ� ક� � એક વષર �ુધી સલામત ન રહ� શકતી હોય, તો
�ટલો સમય રહ� શક� ત્યા �ુધી સં� ૂણર ર�તે રક્ કર� , ક�
�થી તેની એ િવિશષ્ટતા ક� �ના ઉપર તેની �ક�મતનો
આધાર છે , તેમાં કશો ફ�ર ન પડ�. અને એ �ુદ્ દરમ્યા
એહતીયાતે વા�જબ છે ક� એ િવષે એલાન કર� . અને જો
તેમ કયાર્ બાદ મા�લક ઉપ�સ્થ ન થાય તો એહ�તયાત
છે ક� હાક�મે શરઅ અથવા તેના વક�લની ર�થી તેની
�ક�મત �ક� અને વહ�ચી નાખે. � પૈસા ઉપ� તેને સંભાળ�
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રાખી તે િવષે એક વષર �ુધી એઅલાન �ર� રાખે. અને
જો તે બાદ પણ મા�લક ન જડ�, તો મસઅલા રપ૭૭
�ુજબ અમલ કર� .

મસઅલો રપ૮૯ : અગર કોઈ શખ્ જડ�લી
વસ્� �ુ� કરતી વેળા યા નમાઝ પડતી વેળા પોતાની
પાસે રાખતો હોય, અને તેનો મા�લક જયાર� જડ� ત્યાર તેને
�ુપરત ન કરવા માંગતો હોય, તો તે� ુ ં �ુ� ક� નમાઝ
બાિતલ નહ� થાય.

મસઅલો રપ૯૦ : અગર કોઈ શખ્સન જોડાં,
� ૂટ કોઈ લઈ �ય. અને તેની જગ્યા બી� � ૂટની જોડ�
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રાખવામાં આવી હોય, તો અગર એને ખબર હોય ક�
રાખવામાં આવેલી જોડ� ફલાણાની છે ક� � એના જોડાં
પહ�ર� ગયો છે , અને એ રા� છે ક� તેના બદલામાં સામે
પડ�લી જોડ� પહ�ર� લીએ, તો તે પહ�ર� શકશે. એવી જ
ર�તે જો એને �ણ હોય ક� એના જોડાં નાહક ર�તે યા
ુ ી ઉપાડ� લેવામાં આવ્ય છે , પણ તે
�લમના હ��થ
સંજોગમાં એટલો ખ્યા રાખે ક� રાખેલી જોડ�ની �ક�મત
પોતાના જોડાં કરતા વધાર� ન હોય, નહ�તર ભાવફ�રના
ુ મા�લકનો �ુકમ લા�ુ પડશે. અને
વધારા ઉપર મજ�ુ�લ
ુ
ઉપરોકત બે સંજોગો િસવાય એ જોડાં ઉપર મજ�ુ�લ
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મા�લકનો �ુકમ લા�ુ પડશે.

મસઅલો રપ૯૧ : અગર ઈન્સાનન કબ્�મા
ુ મા�લક માલ હોય, ક� �નો ધણી મા� ૂમ ન હોય,
મજ��
ુ લ
તો એ ખોવાએલી વસ્�ુન �ુકમમાં નહ� ગણાય. એવા
સંજોગમાં જો એને ઈત્મેના હોય ક� માલનો મા�લક રા�
હશે ક� તે માલનો ઉપયોગ કર� , તો �એઝ છે ; અને એ
ઈત્મેના ગમે એ ર�તે એણે હાંિસલ કય� હોય, કાફ� છે .
નહ�તર લા�ઝમ છે ક� માલના મા�લકની શોધ કર� , અને
જયાં �ુધી એને અ�ુમાન હોય ક� શોધ ફળદાયી નીવડશે
ત્યા �ુધી શોધ કરતો રહ�. જયાર� મા�ુસ થાય, ત્યાર એ
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માલને ફક�રોમાં સદકા�પે આપી દ�એ. પણ એહતીયાતે
વા�જબ છે ક� હાક�મે શરઅની ર�થી આપે. અને જો ત્યા
પછ� મા�લક ઉપ�સ્થ થાય, તો જો અપાએલ સદકા માટ�
ર�મંદ ન થાય તો એહતીયાતની �એ તેને માલનો
બદલો આપે.
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િશકાર અને �ઝબ્ કરવાના એહકામ
મસઅલો રપ૯ર : �નવર ચાહ� જગલી
ં
હોય ક�
પાલ�ુ,ં તેને જો હવે પછ� જણાવવામાં આવેલ �ક
ુ મ
અ�ુસાર �ઝબ્ કરવામાં આવે, તો એ �નવરના મર�
ગયા બાદ તે� ુ ં ગોશ્ હલાલ અને તે� ુ ં શર�ર પાક છે .
િસવાય એ હરામ �નવરો ક� ��ુ ં ગોશ્ શર�અતે હરામ
કર� દ��ું છે , ક� �નો સિવસ્તા ઉલ્લે ખાવા પીવાના
મસાઈલમાં આવશે. ઉપરાંત �ટ, માછલી અને તીડ
હલાલ થવા માટ� �ઝબ્હન �ુકમ નથી, �ના મસાઈલ
આગળ જતાં આવશે.
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મસઅલો રપ૯૩ : �

જગલી
ં
પ�ુઓ ક�

પક્ષીઓ� ગોશ્ હલાલ છે , �મક� હરણ, ચકોર અને
પહાડ� બકરા વીગેર� , અથવા એ પાલ�ું �નવરો ક� �
જગલી
ં
થઈ �ય, �મક�, ગાય, �ટ ક� � જગલમાં
ં
નાસી
�ટયા હોય તેનો હવે પછ� જણાવેલા �ુકમો અ�ુસાર
િશકાર કરવામાં આવે, તો એ પાક અને હલાલ ગણાશે.
પણ પાલ�ું �નવરો, �મક� ઘેટાં બકરાં, �ુરઘી, અથવા
એવા જગલી
ં
પ્રાણ ક� ��ુ ં ગોશ્ હલાલ છે , તેને
પાળ�ને તરબીયત કર�ને, પાલ�ું બનાવવામાં આવે, તેનો
િશકાર કરવાથી એ પાક હલાલ નહ� થાય.
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મસઅલો રપ૯૪ : � જગલી
ં
પ્રાણી� હલાલ
ગોશ્ હોય, તેનો જો િશકાર કરવામાં આવે, તો ફકત એ
સંજોગમાં પાક અને હલાલ ગણાશે ક� તેમાં નાસી �ટવા ક�
ઉડ� જવાની શસક્ હોય. પ�રણામે અગર કોઈ હરણ�ુ ં
ના�ુ ં બચ્�ુ િશકાર કર� ક� � ભાગી ન શક�, અથવા
નાનકડાં ચકોરનો િશકાર કર� ક� �માં ઉડ� જવાની શ�ક્
ન હોય, તો એ પાક, હલાલ નહ� થાય. જો હરણ અને
તેના બચ્ચાન એક જ તીર ક� ગોળ�થી િશકાર કર� , અને
એ બચ્ચામા ભાગી જવાની શ�ક્ ન હોય, તો હરણ
હલાલ ગણાશે, પણ બચ્�ુ હરામ છે .
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મસઅલો રપ૯પ : હલાલ ગોશ્તવા� પ્રા ક�
��ુ ં લોહ� ઉછળ�ને ન નીકળ�ું હોય, �મક�, માછલી, તે
અગર આપમેળે મર� �ય, તો એ પાક છે , પણ તે� ુ ં
ગોશ્ નહ� ખાઈ શકાય.

મસઅલો રપ૯૬ : હરામ ગોશ્તવા� પ્રા ક�
��ુ ં � ૂન ઉછળ�ને ન નીકળ�ું હોય, �મક�, સાંપ, તે� ુ ં
�ુડ�ું પાક છે , પણ તેને �ઝબ્ કરવાથી એ હલાલ નહ�
થાય.

મસઅલો રપ૯૭ : �ુતરો અને �ુવ્વ �ઝબ્
કરવાથી ક� િશકાર કરવાથી પાક થતા નથી, અને એ
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બંન�
ે ુ ં ગોશ્ પણ હરામ છે . પરં � ુ હરામ ગોશ્તવાળ ફાડ�
ખાનાર �નવરો, �મક� વ�, ચીતો વીગેર� �ઝબ્ ક�
િશકારથી મારવામાં આવે તો તેમ�ુ ં શર�ર પાક છે , પણ
ગોશ્ હલાલ નહ� થાય. અને જો િશકાર� �ુતરાથી એ
ફાડ� ખાનાર �નવરોનો િશકાર કરવામાં આવે તો તેમના
શર�ર�ુ ં પાક હો�ું ઈશ્કા ધરાવે છે .

મસઅલો રપ૯૮ : હાથી, ર�છ અને વાંદરા માટ�
જગલી
ં
ફાડ� નાખનાર પ્રાણી � �ુકમ જણાવવામાં
આવ્ય છે , એ જ લા�ુ પડશે, પણ ક�ડામકોડા અને એ
નાના પ્રાણ ક� � દરોમાં રહ� છે , �મક� �દર વીગેર� , તે
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અગર ઉછળ�ું લોહ� ધરાવતા હોય તો �ઝબ્ કરવાથી, યા
િશકારથી તે� ુ ં ગોશ્ ક� ખાલ પાક નહ� થાય.

મસઅલો રપ૯૯ : અગર �વતા �નવરના
પેટથી �ુડદા બચ્�ુ જન્મ, અથવા બહાર કાઢવામાં આવે
તો તે� ુ ં ગોશ્ હરામ છે .
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�ઝબ્ કરવાના એહકામ
મસઅલો ર૬૦૦ : �નવરને �ઝબ્ કરવાની
ર�ત એ છે ક� તેની ગરદનની ચાર ધોર� નસોને � ૂર� ર�તે
કાપવામાં આવે, તો જો તેમને ફકત ચીર� નાખે, અથવા
આખી ડોક કાપી નાખે, તો એહતીયાતની �એ એ કાફ�
નથી. અને એ ચાર ધોર� નસો�ુ ં કાપ�ું ત્યાર શ� બને ક�
જયાર� ગળાની નીચે ઉપસેલી ગાંઠને એવી ર�તે કાપે ક�
�ને પ�રણામે �ાસની નળ�, ખોરાકની નળ� અને �ાસની
નળ�ની બંને બા�ુએ બે �ડ� નળ�ઓ કપાઈ �ય.

મસઅલો ર૬૦૧ : અગર

એ ચાર ધોર�
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નસોમાંથી અ�ુકને કાપે અને પછ� ઈન્તી� કર� ક�
હયવાન મર� �ય, ત્યા પછ�ની બાક�ની નસો કાપે, તો
ફાયદો નથી. પણ જો ચાર� ય નળ�ઓને �નવર મર� �ય
એથી પહ�લાં કાપી નાખે. અગરચે સામાન્ ર�તે એકધા�
ન હોય, તો પણ એ હયવાન પાક અને હલાલ ગણાશે. �
ક� એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� એકધાર� ર�તે એ નળ�ઓ
કાપવામાં આવે.

મસઅલો ર૬૦ર : અગર વ� કોઈ ઘેટાં બકરાની
ગરદન એવી ર�તે ફાડ�, ક� � ચારનળ�ઓને કાપવાની
જ�રત છે તેમાંથી કાંઈ પણ બાક� ન રહ�વા પામે, તો એ
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ઘે�ું બક�ં હરામ ગણાશે. અને જો ડોક બાક� જ ન રહ�વા
પામે તો એ જ �ક
ુ મ લા�ુ પડશે. બલ્ક જો ગરદનનો
અ�ુક ભાગ ચીર� નાખે, અને એ ચાર નસો માથામાં ક�
શર�ર સાથે લટક્ત રહ� �ય, તો પણ એહતીયાતની �એ
એ �નવર હરામ ગણાશે. પણ અગર એ શર�રના કોઈ
બી� ભાગને ફાડ� ખાય, અને હ� ઘે�ું ક� બકરામાં �વ
બાક� હોય, તો શર�અતમાં જણાવ્ય અ�ુસાર �ઝબ્
થવાથી એ હલાલ અને પાક ગણાશે.
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�ઝબ્ કરવા માટ� ની શરતો
મસઅલો ર૬૦૩ : �ઝબ્ કરવા માટ� ની અ�ુક
શરતો છે :
(૧) હયવાનને �ઝબ્ કરનાર �ુ�ષ ક� �ી�ુ ં
�ુસલમાન હો�ું જ�ર� છે . અને જો �ુ�સ્લ બાળક
સા�ં નર�ું સમ� શક� એ વયે પહ�ચ્�ુ હોય, તો
એ પણ �ઝબ્ કર� શક� છે . પરં � ુ એહલે �કતાબ
િસવાયના કાફરો, અથવા પોતાને �ુસલમાન
કહ�વડાવતા અ�ુક �ફરકાઓ ક� �મનો �ુકમ
કા�ફરનો છે , �મક� , નાસબી, તેઓ જો �ઝબ્ કર�
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તો હયવાન હલાલ નહ� થાય, બલ્ક એહલે
�કતાબ કાફર જો �ઝબ્ કર� અને �બસ્મીલ્લ પણ
પડ�, તો પણ એહતીયાતની �એ એ હયવાન
હલાલ નહ� ગણાય.
(ર) �ઝબ્ વેળા હયવાન�ુ ં મા�ું એ ઓ�રથી
કાપ�ું જોઈએ ક� � લોખંડ, પોલાદ ધા�ુથી બન્�ુ
હોય. પણ અગર એ ઉપ�સ્થ ન હોય, તો કોઈ
પણ તેજ ધારદાર વસ્�, �મક�, ધારવાળા પત્થ
યા કાંચથી �ઝબ્ કર� શકાશે. અગરચે �ઝબ્
કરવા માટ� તાત્કાળ� જ�રત ઉભી થઈ ન હોય.
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(૩) �ઝબ્ વેળા હયવાન�ુ ં મો�ુ ં �કબ્લ તરફ હો�ું
જોઈએ, અને બેઠ�લા ક� ઉભેલા પ્રાણી� �કબ્લ
તરફ હો�ું એ જ ર�તે હોય છે , �મક�, નમાઝમાં
ઇન્સા એ બે હાલતમાં �કબ્લ તરફ હોય છે .
અગર

હયવાનને

જમણી

યા

ડાબી

બા�ુએ

�ુવડાવવામાં આવ્�ુ હોય. તો પછ� તેની �ઝબ્હન
જગ્ય અને પેટ �કબ્લ તરફ હો�ું જોઈએ. તે� ુ ં
પગ, હાથ ક� ચહ�રો �કબ્લ તરફ હોવા જ�ર�
નથી.
� શખ્ �ણતો હોય ક� �નવરને �ઝબ્ વેળા
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�કબ્લ ભણી કર�ું જ�ર� છે , તે �ણી�ુ�ને તેમ
ન કર� , તો હયવાન હરામ ગણાશે; પણ જો � ૂલી
�ય, અથવા મસઅલાથી અ�ણ હોય, અથવા
�કબ્લાન િન�ુકત કરવામાં � ૂલ કર� , અથવા
�કબ્લ કઈ તરફ છે એ ન �ણતો હોય, અથવા
કોઈ કારણસર હયવાનને �કબ્લા તરફ રાખવો
અશક્ત હોય ત વાંધો નથી. એહતીયાતે �ુસ્તહ
છે ક� �ઝબ્ કરનાર�ુ ં મો�ુ ં �કબ્લ તરફ હોય.
(૪) જયાર� �ઝબ્ કર�ું હોય ત્યાર, અથવા �ઝબ્
કરવાની સાથે, �ુદા�ુ ં નામ લે� ું જ�ર� છે અને
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જો માત �બસ્મીલ્લ કહ�, તો કાફ� છે , બલ્ક ફકત
અલ્લા કહ� તો પણ કાફ� થવામાં શ�તા રહ�
છે .તો અગર કોઈ શખ્ અલ્લા�ુ નામ લીએ, પણ
�ઝબ્હન કસદ માટ� ન હો તો એ હયવાન પાક
નહ� થાય, અને તે� ુ ં ગોશ્ હરામ ગણાશે. પણ
અગર કોઈ શખ્ � ૂલી જવાને કારણે અલ્લાહ�ુ
નામ ન લીએ તો વાંધો નથી.
(પ) �ઝબ્ બાદ ગરદનની નસો કપાઈ જવા પછ�
�નવરમાં હરક્ રહ�વી જોઈએ, ચાહ� એ �ખના
ડોળાં યા � ૂછડ�ને હરક્ આપે, અથવા પોતાના
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પગ જમીન ઉપર પછાડ�, પણ આ �ુકમ એવા
સંજોગ માટ� છે ક� �માં �ઝબ્ વેળા હયવાન�ુ ં
�વંત હો�ું શક ભર� � ું હોય, અગર શક ન હોય
તો આ શરત લા�ઝમ નથી.
(૬) �ઝબ્ બાદ હયવાનના શર�રમાંથી સામાન્
ર�તે �ટ�ું લોહ� વહ� જ�ું જોઈએ, તે માટ� કોઈ
અટકાયત ન હોવી જોઈએ. અગર કોઈ શખ્
લોહ�ને તેની નસોમાં અટકાવી દ�એ ક� �થી એ
વહ�વા ન પામે, અથવા એ�ું જણાય ક� એ
પ્રકાર

હયવાનમાંથી

સામાન્

ર�તે

�
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પ્રમાણમ લોહ� વહ� જ�ું જોઈએ તેટ�ું વહ� ગ�ું
નથી, તો એ હયવાન હલાલ નહ� થાય. અલબ�,
� લોહ��ુ ં ઓ�ં નીકળ�ું એ કારણસર હોય ક�
�ઝબ્ પહ�લા હયવાનના શર�રમાંથી ગમે તે
કારણસર લોહ� નીકળ� જવા પામ્�ુ હોય, તો
વાંધો નથી.
(૭) �ઝબ્ ડોકની આગળના ભાગમાં કર� , અને
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� ચાર નસોને ગરદનના
આગલા ભાગથી કાપે, અને ડોકની પાછળના
�હસ્સામા �ર� ઘ�ચીને આગળ ન ખ�ચે, ક� �થી
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ડોકની પાછળનો �હસ્સ કપાઈ �ય.

મસઅલો ર૬૦૪ : એહતીયાતની �એ હયવાન
મર� �ય એથી પહ�લાં તે� ુ ં મા�ું શર�રથી �ૂ�ું કર� લે� ું
�એઝ નથી, અગરચે તેમ કરવાથી તે� ુ ં ગોશ્ હરામ
નહ� થઈ �ય. પણ અગર ગફલતને કારણે યા �ર�
િત�ણ હોવાને કારણે મા�ું ધડથી �ુ�ું થઈ �ય તો વાંધો
નથી. એવી જ ર�તે એહતીયાત છે ક� હયવાન�ુ ં દમ
નીકળ� �ય એથી પહ�લાં તે� ુ ં ગ�ં ચીર�ને તેની સફ�દ
નસ ક� � કરોડકજ�ુ વડ� �ુછડ� સાથે પહ�ચે છે . કાપી
નાખવી �એઝ નથી.
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�ટને નહર કરવાની ર�ત
મસઅલો ર૬૦પ : અગર કોઈ શખ્ �ટને
નહર કરવા માંગે ક� �થી એ એના માટ� પાક અને હલાલ
થઈ શક� , તો એ તમામ શરતો � બાક�ના પ્રાણીઓ
�ઝબ્ માટ� બ્યા થયા છે તે � ૂર� કયાર્ બાદ �ર� યા કોઈ
િત�ણ હિથયારને �ટની ગરદન અને છાતી વચ્ચેન �ડા
ભાગમાં ઘ�ચે. બેહતર એ છે ક� �ટ એ વખતે ઉ�ું હોય.
પણ જો બે�ું હોય અથવા �ુ� ું હોય, અને �કબ્લ તરફ
હોય, તો ફકત ગરદનના �ડાણમાં ઘ�ચે, તો વાંધો નથી.

મસઅલો ર૬૦૬ : અગર કોઈ શખ્ ગરદનની
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�ડાણમાં �ર� ઘ�ચવાને બદલે �ટ�ુ ં મા�ું ધડથી �ુ�ું
કાપી નાખે, અથવા ઘેટાં,બકરાં, ગાય વીગેર� ને �ટની �મ
નહર કર� તો એ સવ�� ુ ં ગોશ્ હરામ થઈ જશે, અને તેમ�ુ ં
શર�ર પણ ન�સ ગણાશે. પણ જો �ટની ગરદનની ચાર
ધોર� નસોને કાપ્ય બાદ �ટ અગર હ� �વ� ું હોય,
અને એ હાલતમાં તેના ગરદનના �ડાણમાં �ર� ઘ�ચી
દ�એ, તો એ હલાલ અને પાક ગણાશે. એવી જ ર�તે જો
ઘેટાં બકરાં, ગાય વીગેર�ની ગરદનમાં �ર� િવગેર�
ઘ�ચવામાં આવે, અને એ �વતા હોય તે જ હાલતમાં
તેમને �ઝબ્ કરવામાં આવે તો એ હલાલ અને પાક છે .
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મસઅલો ર૬૦૭ : અગર કોઈ હયવાન મસ્
અને તોફાની બની �ય, �ને પ�રણામે એ કા�ુમાં ન
આવે અને એને શર�અતના �ક
ુ મ પ્રમા �ઝબ્ કર�ું શ�
ન હોય. અથવા દાખલા તર�ક�, એ �ુવામાં પડ� �ય, અને
એવો અ�ુમાન થાય ક� એ તેમાં મર� જશે, અને એને
શરઈ ર�તે �ઝબ્ ક� નહર નહ� કર� શકાય, તો એવા
સંજોગમાં તેના શર�રના ગમે તે ભાગને જખ્મ ક� ઘાયલ
કર� ક� �થી એ ઘાને પ�રણામે મર� �ય, તો એ હલાલ
ગણાશે, અને તે માટ� �કબ્લ તરફ તે� ુ ં હો�ું લા�ઝમ નથી,
પણ એ િસવાયની શરતો � �ઝબ્હમા આલેખવામાં આવી
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છે , તે મો�ૂદ હોવી જોઈએ.
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�ઝબ્ માટ� �ુસ્તહ બાબતો
મસઅલો ર૬૦૮ : ફોકહાએ (�ુદા એમના ઉપર
પોતાની ર�મંદ� ઉતાર� ) અ�ુક બાબતોને �ઝબ્ વેળા
�ુસ્તહ કરાર આપેલ છે , � નીચે �ુજબ છે :
(૧) ઘેટાં બકરાંને �ઝબ્ કરતી વેળા તેના બે
હાથો અને એક પગને બાંધી લેવા જોઈએ, અને
બી� પગને �ટો � ૂકવો જોઈએ, અને ગાયને
ઝબ્હ કરતી વખતે હાથ અને પગને સાથે બાંધવા
જોઈએ અને �ુછડ� �ટ� � ૂકવી જોઈએ. �ટને
નહર કરતી વેળા, અગર એ બે�ું હોય, તો તેના
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બે હાથોને નીચે ગોઠણ અથવા તેના બગલની
નીચેના ભાગ સાથે બાંધી લેવા જોઈએ, ને તેના
પગો �ટા રાખવા જોઈએ. �ુસ્તહ છે ક� �ુરઘીને
�ઝબ્ કયાર્ બાદ �ટ� � ૂક� દ� વામાં આવે ક� �થી
પાંખ પીછાં ફફડાવી શક�.
(ર) �ઝબ્ કયાર્ પહ�લાં હયવાન સામે પાણી � ૂક�ું
જોઈએ.
(૩) �ઝબ્ એવી ર�તે કર� ક� પ્રાણી ઓછામાં
ઓછ� તકલીફ થાય, �મક� , �ર� વીગેર�ની ધાર
તેજ અને િત�ણ રાખે, અને �ઝબ્હ�ુ કામ શ�
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તેટલી ઉતાવળે પતાવે.

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2323

� બાબતો �ઝબ્ વેળા મક�હ છે .
મસઅલો ર૬૦૯ : અ�ુક �રવાયતો �ુજબ નીચે
�ુજબના કાય� �ઝબ્ સમયે મક�હ છે .
(૧) હયવાન�ુ ં દમ નીકળે એથી પહ�લાં તેની
ખાલ ઉતારવી વીગેર�
(ર) એવી જગ્યા �નવરને �ઝબ્ કર�ું ક� જયાં
એના જ પ્રકાર� બી�ુ ં �નવર તેને જોઈ ર�ું
હોય.
(૩)

�ુમર
ે ાતના

નમાઝના

સમય

અથવા �ુ�આ
્ ાના
પહ�લાં

�ઝબ્

ઝોહરની

કર�ુ.ં

પણ
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જ�રતના સંજોગમાં કોઈ વાંધો નથી.
(૪) � �નવરને ઈન્સાન પોતે પાળ્ય હોય તેને
પોતાને હાથે �ઝબ્ કર�ુ.ં
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હિથયાર વડ� િશકાર કરવાના એહકામ
મસઅલો ર૬૧૦ : અગર

હલાલ ગોશ્તવા�

જગલી
ં
પ�ુનો હિથયાર વડ� િશકાર કરવામાં આવે, અને
પ�રણામે એ મર� �ય, તો પાંચ શરતે એ હલાલ અને
પાક ગણાશે.
(૧) િશકાર માટ� � ુ ં હિથયાર �ર� યા તલવારની
�મ ધારદાર કાપનાર વસ્� હોય, યા નેઝા ક�
તીરની �મ અણીદાર હોય, ક� � હયવાનના
બદનને ચીર� નાખે, તો અગર કોઈ શખ્ �ળ
પાથર�, ક� લાકડ� યા પત્થરથ માર�ને િશકાર
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કર� , તો એ ર�ત મર� � ું �નવર પાક નહ� ગણાય,
અને એ�ુ ં ગોશ્ ખા�ું હરામ થશે. અગર બં�ુકથી
િશકાર કર� , અને તેમાંથી નીકળતી ગોળ�ઓ
એટલી તેજ હોય ક� હયવાનના શર�રમાં પેસીને
તેને ચીર� નાખે, તો એ હયવાન પાક અને હલાલ
છે . પણ જો ગોળ� તેજ ન હોય, પણ માત ટકકર
ને દબાણના વેગથી શર�રમાં પેસીને હયવાનને
માર� નાંખે, અથવા તેની ગરમી અને �ચને
પ�રણામે �નવરના શર�રને બાળ� નાખે, અને
એ બળતરાને કારણે હયવાન મર� �ય, તો તેના
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માટ� હલાલ અને પાક હોવામાં ઈશ્કા છે .
(ર) િશકાર કરનાર �ુસલમાન હોવો જોઈએ,
અથવા એ �ુ�સ્લ બાળક ક� � સા�ં નર�ું
પારખી શકવાની વયે પહ�ચ્�ુ હોય તે િશકાર કર� .
અગર એહલે �કતાબ િસવાયના

કાફરો, યા

ફ�રકાઓ ક� � કાફરનો �ુકમ ધરાવે છે , �મક� ,
નાસબી વીગેર� િશકાર કર� , તો એ હલાલ નથી.
બલ્ક અહલે �કતાબ કાફર િશકાર કર� , અને �ુદા�ુ ં
નામ પણ ઉચ્ચાર, તો પણ એહતીયાતની �એ એ
હયવાન હલાલ નહ� ગણાય.
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(૩) હિથયારનો ઉપયોગ એ હયવાનને મારવા
માટ� થયો હોવો જોઈએ. અગર કોઈ બી�
િનશાન

તરફ

ચ�ધ્ય

હોય,

અને

અનાયાસે

હયવાનને લાગતાં એ મર� �ય, તો એ હયવાન
પાક અને હલાલ નહ� ગણાય.
(૪) હિથયારના ઉપયોગ સમયે અલ્લાહ�ુ નામ
લે� ું જોઈએ. અને િનશાન ઉપર ઘા લાગે એથી
પહ�લા પણ જો અલ્લાહ�ુ નામ ઉચ્ચાર લીએ તો
અક્વાન �એ કાફ� છે . પણ જો �ણી જોઈને
અલ્લાહ�ુ નામ ન લીએ, તો િશકાર હલાલ નહ�
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થાય. અલબ�, જો � ૂલી જવાથી એમ થાય તો
વાંધો નથી.
(પ) એવા સમયે િશકાર પાસે પહ�ચે ક� તે મર�
ગ�ું હોય; અથવા જો �વ� ું હોય તો એટલો
સમય ન હોય ક� તેને �ઝબ્ કર� શક�. અગર
�ઝબ્ કરવા �ટલો સમય હોય અને તે છતાં
�ઝબ્ ન કર� , અને �નવર મર� �ય, તો હરામ
ગણાશે.

મસઅલો ર૬૧૧ : અગર બે જણ સાથે મળ�ને
એક હયવાનનો િશકાર કર� અને તેમાંનો એક શર�અતે
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� ૂક�લી શરતો �ુજબ અમલ કર� , જયાર� બીજો તે �ુજબ
અમલ નકર� , �મક� , એક અલ્લાહ�ુ નામ લીએ, અને
બીજો �ણી જોઈને નામ ન લ્ય, તો એ હયવાન હલાલ
નહ� ગણાય.

મસઅલો

ર૬૧ર :

અગર

િશકાર

કર� લા

હયવાનને તીર ક� ગોળ� લાગી ગઈ હોય,અને તે બાદ ,
દાખલા તર�ક� , એ પાણીમાં પડ� �ય અને ઈન્સાનન
ખબર હોય ક� એ તીર ક� ગોળ� લાગવાથી અને પાણીમાં
પડ� જવાથી હયવાન મર� ગ�ું છે , તો એ હલાલ નથી.
બલ્ક જો એને ખાત્ ન હોય ક� માત તીર ક� ગોળ�
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લાગવાથી એમ મરણ પામ્�ુ છે , તો એ પણ હલાલ નહ�
ગણાય.

મસઅલો ર૬૧૩ : અગર ગસબ કર� લા િશકાર�
�ુતરા યા ગસ્બ હિથયાર વડ� િશકાર કરવામાં આવે, તો
િશકાર હલાલ ગણાશે, અને િશકાર� એ હયવાનનો મા�લક
ગણાશે. પણ તે છતાં િશકાર� �ુનહ
ે ગાર થશે, અને તેની
ફરજ છે ક� ગસબ કર� લા �ુતરા યા હિથયારના ઉપયોગ
બદલ તેના ધણીને ઉજરત આપે.

મસઅલો

ર૬૧૪ : અગર

િશકાર

માટ� ના

હિથયાર વડ�, �મક� , તલવારથી, હયવાનના કોઈ �ગને
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કાપી નાખે, �મક�, તેના હાથ યા પગ �ુદા કર� નાખે, તો
એ �ુદો પડ�લો �ગ હરામ ગણાશે. પણ જો હયવાનને
મસઅલા ર૬૧૦માં જણાવેલ � ૂર� શરતો સાથે �ઝબ્ કર� ,
તો શર�રના બાક� રહ�લા ભાગો હલાલ ગણાશે.
એવી જ ર�તે ઉપરોકત શરતો સાથે અગર
િશકાર� હયવાનના શર�રના બે �ુકડા કર� નાખે, અને તેમાં
એક ભાગમાં મા�ું અને ગરદન હોય, અને િશકાર જયાર�
એની નઝદ�ક પહ�ચે ત્યાર એ�ુ ં દમ નીકળ� ગ�ું હોય, તો
એ બંને ભાગો હલાલ ગણાશે. અને જો એ સમયે
હયવાનમાં �વ બાક� હોય, પણ �ઝબ્ કરવા માટ� � ૂરતો
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સમય ન હોય, તો પણ એ જ �ુકમ છે .
અલબ�, અગર �ઝબ્ કરવા માટ� સમય હોય
અને �ટલી વાર હયવાન �વતો રહ� એ શ� હોય, તો �
ભાગમાં મા�ુ,ં ગરદન નથી એ હરામ ગણાશે અને �
ભાગમાં મા�ું અને ગરદન હોય તેને શર�અત �ુજબ �ઝબ્
કર� તો હલાલ થશે. નહ�તર એ પણ હરામ ગણાશે.

મસઅલો ર૬૧પ : અગર

કોઈ હયવાનનો

િશકાર એવી વસ્�ુથ કર� ક� � �એઝ નથી. �મક� પત્થ,
લાકડ�-વીગેર� અને એને પ�રણામે હયવાનના શર�રના બે
�ુકડા થઈ �ય, તો � ભાગમાં મા�ું અને ગરદન ન હોય
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તે ભાગ હરામ ગણાશે અને � ભાગમાં મા�ું અને ગરદન
હોય, અને તેમાં �વ બાક� હોય, અને �ઝબ્ કયાર્ �ુધી
�વતા રહ�વાની શ�તા હોય, અને તેને શરઈ �ુકમ
પ્રમા �ઝબ્ કર� , તો એ હલાલ થશે. નહ�તર એ બીજો
ભાગ પણ હરામ ગણાશે.

મસઅલો ર૬૧૬ : અગર કોઈ �નવરનો િશકાર
કરવામાં આવે, અથવા તેને �ઝબ્ કર� , અને તેના
પેટમાંથી �વ� ું બચ્�ુ નીકળે તો એને જો શરઈ �ુકમ
અ�ુસાર �ઝબ્ કરવામાં આવે તો હલાલ ગણાશે, નહ� તો
હરામ છે .
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મસઅલો ર૬૧૭ :

અગર િશકાર યા �ઝબ્

કર� લા �નવરના પેટમાંથી �ુડદા બચ્�ુ નીકળે , તો જો તે
બચ્�ુ હયવાનના મર� ગયા પહ�લાં મર� � ું ન હોય, યા તો
પેટમાંથી બ્હા લઈ આવવામાં થએલી ઢ�લને કારણે
મર� � ું ન હોય, અને એ બચ્�ુ કામીલ જન્મ, એટલે ક� તેના
�વાં અથવા ઊન વીગેર� ઉગી નીકળયા હોય, તો એ પાક
અને હલાલ છે .
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િશકાર� �ુતરા વડ� િશકારના એહકામ
મસઅલો

ર૬૧૮ :

અગર

કોઈ

હલાલ

ગોશ્તવાળ જગલી
ં
પ્રાણી િશકાર િશકાર� �ુતરા વડ�
કરવામાં આવે, તો તેના પાક અને હલાલ થવા માટ� છ
શરતો છે :
(૧) �ુતરાની એવી ક�ળવણી અને તરબીયત થઈ
હોવી

જોઈએ

ક�

જયાર�

તેને

િશકાર

માટ�

મોકલવામાં આવે, તો �ય, અને જયાર� રોકવામાં
આવે, તો અટક� �ય. પણ જો િશકાર કર� લા
પ્રા �ુધી પહ�ચી ગયા બાદ, અને તેને જોઈ
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લીધા બાદ તેની ઉત્�ુક્ રોક� ન શકાય, તો
તેમાં વાંધો નથી. અને એ પણ જ�ર� નથી ક�
િશકાર� �ુતરાને એવી ર�તે ક�ળવે ક� જયાં �ુધી
પોતે િશકાર� હયવાન પાસે ન પહ�ચે ત્યા
�ુધીમાં તેમાંથી ક�ુય
ં ન ખાય. બલ્ક જો એની
ટ� વ પડ� હોય ક� િશકાર� પોતે આવી પહ�ચે એથી
પહ�લા તેમાંથી થો�ું ખાઈ લેતો હોય, તો વાંધો
નથી. અને જો િશકાર કર� લા પ્રાણી� લોહ� ચાટ�
જવાની ટ� વ પડ� હો તો પણવાંધો નથી.
(ર) �ુતરાને િશકાર� ધણીએ િશકાર માટ� મોકલ્ય
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હોવો જોઈએ. અગર �ુતરો પોતે પ્રાણી પાછળ
દોડ� તેનો િશકાર કર� , તો એ હયવાન હરામ થશે.
બલ્ક

અગર

�ુતરો

પોતાની

ઈચ્છા

કોઈ

હયવાનની પાછળ દોડ� રહ્ હોય, અને એ સમયે
તેનો ધણી � ૂમ પાડ� ઝડપથી િશકાર તરફ
દોડવા માટ� પ્રે, તો અગરચે એ મા�લકની � ૂમને
કારણે ઝડપથી દોડયો હોય, તો પણ એહતીયાતે
વા�જબની �એ એ હયવાન�ુ ં ગોશ્ ખાવાથી
પરહ�ઝ કર�ું જોઈએ.
(૩) િશકારમાટ� �ુતરાને મોકલનાર �ુસલમાન
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હોવો જોઈએ, �ની � ૂર� િવગતો, હિથયાર વડ�
�ઝબ્ કરવાના મસાઈલમાં, આપી � ૂ�ા છ�એ.
(૪)

જયાર�

�ુતરાને

મોકલે

ત્યાર

િશકાર�

અલ્લાહ�ુ નામ લીએ; અને જો �ણી�ુ�ને ન
લીએ તો હયવાન હરામ ગણાશે, પણ જો � ૂલી
�ય તો વાંધો નથી.
(પ) િશકાર થએલો હયવાન �ુતરાના દાંત વડ�
લાગેલા

જખ્મથ

મર�

ગયો

હોવો

જોઈએ.

અગર�ુતરો િશકારને ગ�ં દબાવીને માર� નાખે,
અથવા એ પ્રા � ૂબ દોડવાને કારણે, યા ખોફને

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2340

કારણે મર� ગ�ું હોય, તો એ હલાલ નહ� ગણાય.
(૬) િશકાર� જયાર� િશકાર થએલા હયવાન �ુધી
પહ�ચે ત્યાર એ મર� ગ�ું હો�ું જોઈએ, અથવા
જો હ� તેમાં �વ બાક� હોય, તો �ઝબ્ કરવા
�ટલો સમય બાક� ન રહ્ હોવો જોઈએ.
અલબ� એ�ુ ં કારણ એ ન હોય ક� િશકાર કયાર્
બાદ ત્યા �ુધી પહ�ચવામાં અસાધારણ ઢ�લ કર�
હોય.
પણ અગર િશકાર� એવા સમયે પહ�ચે ક� �ઝબ્
કરવા �ટલો સમય હોય, તે છતાં �ઝબ્ ન કર� , અને
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હવાન એમ જ મર� �ય, તો એ હલાલ નથી.

મસઅલો ર૬૧૯ : � ઈન્સા િશકાર� �ુતરા વડ�
િશકાર કર� , અને એવા સમયે હયવાન પાસે પહ�ચે ક� તેને
�ઝબ્ કરવા �ટલો સમય હોય, પણ એ માટ� � ૂવર
તૈયાર�માં એ સમય નીકળ� �ય, �મક� , �ર� વીગેર�
બહાર કાઢવામાં એટલો સમય વીતે, ક� એ અરસામાં
હયવાન મર� �ય, તો એ હલાલ ગણાશે. પણ જો એની
પાસે કોઈ એવી વસ્� જ ન હોય ક� �ના વડ� એ
હયવાનને �ઝબ્ કર� શક�, અને એ મર� �ય. તો
એહતીયાતની �એ એ હલાલ નહ� થાય. અલબ�, એવા
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સંજોગમાં જો એ હયવાનને �ટો � ૂક� ક� �થી િશકાર� �ુતરો
તેને માર� નાખે, તો હલાલ ગણાશે.

મસઅલો ર૬ર૦ : અગર એકથી વ�ુ િશકાર�
�ુતરાઓ વડ� િશકાર કર� , અને તેઓ સાથે મળ�ને
હયવાનનો િશકાર કર� , તો જો મસઅલા ર૬૧૮ માં
જણાવેલ શરતો તે સવ�માં હોય, તો હયવાન હલાલ
ગણાશે; પણ જો એમાંથી એક પણ �ુતરામાં જણાવેલી
શરતો � ૂર� ન થતી હોય, તો િશકાર થએલ પ્રા હરામ
ગણાશે.

મસઅલો ર૬ર૧ : અગર િશકાર� �ુતરાને કોઈ
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એક પ્રાણી િશકાર માટ� છોડયો હોય, અને એ બી�
પ્રાણી િશકાર કર� , તો એ હલાલ અને પાક ગણાશે, અને
જો એ જ હયવાન સાથે બી�નો પણ િશકાર કર� , તો બંને
પાક અને હલાલ ગણાશે.

મસઅલો ર૬રર : અગર એકથી વ�ુ િશકાર�ઓ
સાથે મળ�ને એક િશકાર� �ુતરાને િશકાર કરવા માટ�
મોકલે,અને તેમાંથી એક િશકાર� �ણી�ુ�ને અલ્લાહ�ુ
નામ ન લીએ તો એ હયવાન હરામ ગણાશે. એવી જ ર�તે
અગર મોકલેલા �ુતરાઓમાં એક એવો હોય ક� �ની
તરબીયત મસઅલા ર૬૧૮ માં જણાવ્ય �ુજબ ન થઈ

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2344

હોય, તો એ હયવાન હરામ ગણાશે.

મસઅલો ર૬ર૩ : અગર બાજપક્ વડ� યા
િશકાર� �ુતરા િસવાય કોઈ બી� પ�ુ ક� પક્ વડ� િશકાર
કરવામાં આવે, તો એ હયવાન હલાલ નહ� થાય. પણ જો
િશકાર� હયવાન પાસે એવા સમયે પહ�ચી �ય ક� એમાં
હ� �વ બાક� હોય, અને તેને શર�અતના �ુકમ પ્રમા
�ઝબ્ કર� લીએ, તો હલાલ ગણાશે.
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માછલી અને તીડના િશકારના એહકામ
મસઅલો ર૬ર૪ : અગર માછલી ઉપર �ુદરતી
ર�તે ભ�ગડાં હોય, અગરચે કોઈ કારણસર એ તેના શર�ર
ઉપરથી ખર� પડ�ા હોય, અને તેને પાણીમાંથી �વતી
પકડ� હોય, અને એ પાણીની બહાર મર� , તો તે� ુ ં ખા�ું
હલાલ છે . અલબ� જો પાણીમાં જ મર� �ય, તો તે� ુ ં
શર�ર પાક છે , પણ ખા�ું હરામ છે . પણ જો માછ�મારના
�ળમાં ફસાયા બાદ પાણીમાં મર� �ય તો એ માછલી
ખાવી હલાલ છે .
� માછલીમાં �ુદરતી ર�તે ભ�ગડાં ન હોય, તેને
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અગરચે �વતી પકડવામાં આવે, અને પાણીની બહાર
આવીને એ મર� , તો પણ એ ખાવી હરામ છે .

મસઅલો ર૬રપ : અગર

માછલી પાણીની

બહાર આવી પડ�, અથવા મો�ં એને ઉછાળ�ને બહાર ફ�ક�,
અથવા પાણી ઉતર� જતાં એ પાણીની બહાર પડ� રહ�, તો
અગર કોઈ શખ્, એ મર� �ય એથી પહ�લાં, હાથે યા
કોઈ પણ સાધન વડ� એને પકડ� લીએ, તો મર� જવા
બાદ એ હલાલ ગણાશે.

મસઅલો ર૬ર૬ : માછ�માર માટ� જ�ર� નથી ક�
�ુસલમાન હોય, અને એ પણ જ�ર� નથી ક� માછલી
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પકડતી વેળા અલ્લાહ�ુ નામ લેવાય. પણ જ�ર� છે ક�
�ુસલમાને ગેર�ુ�સ્લ પાસેથી માછલી ખર�દવા પહ�લાં
પોતે જો�ું હોય, યા બી� ર�તે ઈત્મેના મેળવ્�ુ હોય ક�
માછલી પાણીમાંથી �વતી પકડવામાં આવી હતી, યા એ
ક� માછ�મારના �ળમાં ફસાઈને પાણીમાં મર� ગઈ હતી.

મસઅલો ર૬ર૭ : � માછલી માટ� મા� ૂમ ન
હોય ક� પાણીમાંથી �વતી પકડવામાં આવી હતી ક�
�ુડદા, તો અગર �ુસલમાન પાસેથી લેવાની હોય, તો
હલાલ ગણાશે. અને જો ગેર�ુ�સ્લ પાસેથી લેવાની હોય,
તો અગરચે એ એમ કહ� ક� માછલી �વતી પાણીમાં
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પકડવામાં આવી હતી, તો હરામ છે , િસવાય ક� ઈન્સાનન
ઈત્મેના થઈ �ય ક� �વતી પકડ� હતી, યા એક
માછ�મારની �ળમાં ફસાઈને પાણીમાં મર� હતી.

મસઅલો ર૬ર૮ : માછલી હ� �વતી હોય તો
એ ખાઈ શકાય છે , પણ બેહતર છે ક� તેમ કરવાથી
પરહ�ઝ કરવામાં આવે.

મસઅલો ર૬ર૯ : અગર

�વતી માછલી

શેક્વામા આવે, અથવા પાણીની બહાર એ પોતે મર� �ય,
એથી પહ�લા માર� નાખવામાં આવે, તો એ ખાઈ શકાય
છે . પણ બેહતર છે ક� તેમ કરવાથી પરહ�ઝ કરવામાં આવે.
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મસઅલો ર૬૩૦ : અગર પાણીમાંથી કાઢયા
બાદ માછલીને બે �ુકડા કરવામાં આવે અને એક ભાગ ક�
�માં હ� �વ બાક� હોય તે પાણીમાં પડ� �ય, તો
પાણીની બહાર રહ� ગએલો ભાગ �એઝ છે , પણ
એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� તેમ કરવાથી પરહ�ઝ કર� .

મસઅલો ર૬૩૧ : અગર તીડને હાથો વડ� યા
બી� કોઈ સાધનથી �વતી પકડવામાં આવે, તો એના
મર� ગયા પછ� એ હલાલ ગણાશે, અને તેના માટ� શરત
નથી ક� પકડનાર �ુસલમાન હોય, અથવા પકડતી વેળા
અલ્લાહ�ુ નામ લી�ું હોય. પણ જો કાફર પાસે �ુડદા તીડ
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હોય, અને એને �વતી પકડ� હતી ક� નહ� તેની �ણ ન
હોય, તો અગરચે એ એમ કહ�તો હોય ક� �વતી પકડ�
હતી, તે હરામ ગણાશે.

મસઅલો ર૬૩ર : � તીડના પાંખ ઉગ્ય ન
હોય, અને ઉડ� ન શક� , તો તે� ુ ં ખા�ુ હરામ છે .
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ખાવા પીવાની વસ્�ુઓન લગતા એહકામ
મસઅલો ર૬૩૩ : �

પક્ષ ફાડ� ખાનાર

હોય, �મક� ગીધ, ગ�ડ ક� બાજ, અને તેના નહોરવાળા
પં� હોય, તે હરામ છે ; અને ઝાહ�ર એ છે ક� � પક્ષ
ઉડતી વેળા પાંખો ઓછ� માર� , અને હવામાં �ુલ્લ પાંખો
સાથે સરક્ત હોય, તેમ નહોરદાર પં� ધરાવતા હોય, એ
હરામ છે . એથી ઉલ�ું � પક્ષ ઉડતી વેળા પાંખો વ�ુ
મારતા હોય, અને સરક્�ુ ઓછા પ્રમાણમ હોય, તે હલાલ
છે . આ િસદ્ઘાંત �એ ઉડવાની ર�ત ઉપરથી હલાલ અને
હરામ ગોશ્ પક્ષ વચ્ચ તમીઝ કર� શકાય. પણ જો
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એથી સ્પષ ર�તે િનણર્ ન લઈ શકાય, તો � પક્ષી
બી�ુ ં જઠર ( �માં પત્થરન કાંકળ�ઓ પડ� ખોરાકનો �ંદો
થાય છે ) હોય , અથવા તેના પગના પાછલા �હસ્સામા
કાંટા�પે એડ� હોય તો એ હલાલ છે ; અને જો એમાંથી કાંઈ
પણ ન હોય તો એ હરામ છે .
એહતીયાતે લા�ઝમની �એ કાગડાઓના સવ�
પ્રકાર પરહ�ઝ કર�ું જોઈએ; પરં � ુ બી� પક્ષ,
ઉપરોકત િસવાય, �મક� �ુરઘી, ક�ુતર, ચકલીઓ, એટલે
�ુધી ક� શાહ� ૃગ અને મોર પણ હલાલ છે .પણ �ુદ�ુદ અને
અ�ુક પ્રકાર ચકલીઓને માર� નાખ�ું મક�હ છે .
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અને � પક્ષીઓ ઉડ્ડ શ�ક્ છે , પણ પાંખો
નથી, �મક� ચામા�ચડ��ુ,ં તો એ હરામ છે , અને એવી જ
ર�તે મધમાખી, ભમરો, મચ્છ અને બી� સવ� ઉડતા
જ�ુ
ં ઓને પણ એહતીયાતે વા�જબની �એ એ જ �ક
ુ મ છે .

મસઅલો ર૬૩૪ : અગર �વતા હયવાનના
શર�રનો એ ભાગ ક� �માં �વ છે , તેને કાપવામાં આવે,
�મક�

ચરબીવાળ�

�ુછડ�
ં

ક�

અ�ુક

ગોશ્

�વતા

હયવાનમાંથી કાપવામાં આવે, તો એ ન�સ અને હરામ
ગણાશે.

મસઅલો ર૬૩પ : હલાલ ગોશ્તવાળ પ્રાણી

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2354

શર�રના અ�ુક ભાગો હરામ છે , અને તે ચૌદ છે :
(૧) � ૂન, (ર) પાયખા�ુ,ં (૩) અને (૪)

નર ક�

માદાની પેશાબની નળ� અને શરમગાહ,

(૫)

બચ્ચાદાન, (૬) ગ્રંિ, (૭) � ૃષણ અથવા �ડ,
(૮) મગજમાં � ચણાના �પમાં ગ્રં હોય છે તે,
(૯) હરામ મેદ ક� � કરોડરજ�ુ વચ્ચેથ પસાર
થાય

છે ,

(૧૦)

ચરબીવાળ�

નળ�ઓ

�

કરોડરજ�ુની બંને બા�ુએથી પસાર થાય છે ,
(૧૧) િપ�ાશય, (૧૨) જલીહા ક� બરોળ, (૧૩)
� ૂત્રા, (૧૪) �ખના ડોળાં.
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આ સવ� ભાગો હરામ છે , િસવાય ક� હલાલ ગોશ્તવાળ
પક્ષ ક� �માં �ુન અને પાખા�ુ ં તો િવના શંકાએ હરામ
છે , પણ તે િસવાયના ઉપરોકત ભાગો એહતીયાતની �એ
હરામ છે .

મસઅલો ર૬૩૬ : હરામ ગોશ્તવાળ પ્રાણીઓ�
પેશાબ પી�ું હરામ છે , બલ્ક હલાલ ગોશ્તવાળ પ્રાણી� �ટ સહ�ત-પેશાબ પી�ું પણ એહતીયાતે �ુ�ુબીની �એ
હરામ છે . પણ જો �ટ, ગાય ક� ઘેટાં બકરાં� ુ ં પેશાબ
ઈલાજ અથ� પી�ું પડ� તો વાંધો નથી.

મસઅલો ર૬૩૭ : માટ� ખાવી હરામ છે , અને
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એહતીયાતે વા�જબની �એ � ૂળ, ર� તી ખાવી પણ હરામ
છે .અલબ�, મજ� ૂર�ની હાલતમાં ઈલાજ અથ� દાગસ્તા
ક� અરમેનીયાની માટ� ખાવી �એઝ છે . તેમજ થોડ�ક
ખાક�

િશફા

ઈમામ

�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામ

મઝાર

�ુબારકની માટ� શફા ખાતર ખાવી �એઝ છે . બેહતર છે
ક� એ ખાક િશફાનો થોડોક ભાગ પાણીમાં એવી ર�તે
ઘોળ�ને પીએ ક� �થી પાણી સાથે એકરસ થઈ �ય.

મસઅલો ર૬૩૮ : નાકની

લ�ટ, સડ�ખમ ક�

બલગમ મોઢામાં આવી પછ� ઉતાર� લે� ું હરામ નથી.
દાંત ખોતરતી વેળા � અનાજનો ભાગ બહાર આવે તેને
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ઉતાર� લેવામાં વાંધો નથી.

મસઅલો ર૬૩૯ : �

વસ્� ખાવાથી � ૃત્�

નીપ�, અથવા ઈન્સાનન સં� ૂણર્ ર�ત �ુકસાનકારક હોય,
તેનો આહાર (ખોરાક) હરામ છે .

મસઅલો ર૬૪૦ : ઘોડા , ખચ્ચ અને ગધેડા�ુ ં
ગોશ્ ખા�ું મક�હ છે , અને અગર કોઈ એ �નવરો સાથે
બદફ�લી કર� , તો એ �નવરો હરામ થઈ જશે. બલ્ક
એહતીયાતની �એ બદફ�લી બાદ એ �નવરોની નસલ
પણ હરામ ગણાશે. તેમજ એ�ુ ં પેશાબ, પાખા�ુ ં ન�સ છે .
અને જ�ર� છે ક� એ �નવરોને શહ�રથી બહાર લઈ જઈ
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કોઈ બી� જગ્યા વહ�ચી નાખે, અગર � �નવર સાથે
બદફ�લી કર� હોય એ એની પોતાની મા�લક��ુ ં ન હોય, તો
� એનો મા�લક હોય તેને બદફ�લી કરનાર એ �નવરની
�ક�મત � ૂકવશે.
અગર કોઈ શખ્ હલાલ ગોશ્તવાળ પ્રાણ,
�મક� ગાય, ઘેટાં બકરાં સાથે બદફ�લી કર� , તો એ
પ્રાણીઓ� પેશાબ, પાયખા�ુ ં ન�સ ગણાશે, અને એમ�ુ ં
ગોશ્ ખા�ું હરામ થશે. બલ્ક એમ�ુ ં �ૂ ધ એહતીયાતની
�એ પી�ું હરામ છે , અને બદફ�લી બાદ એ �નવરોની
નસલ પણ હરામ ગણાશે. એવા �નવરોને તરત જ માર�
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નાખીને બાળ� � ૂકવા જોઈએ; અને જો એ �નવરો
બદફ�લી કરનારની મા�લક�ના ન હોય, તો � મા�લક હોય
તેને બદફ�લી કરનાર �ક�મત � ૂક્વ આપે.

મસઅલો ર૬૪૧ : � બકર��ુ ં બચ્�ુ �ુવ્વર�ુ
એટ�ું �ૂ ધ ધાવી લીએ ક� તેથી તેના શર�રમાં માંસ અને
હાડકાં મજ� ૂત થાય, તો એ બક�ં અને તેની નસલ હરામ
ગણાશે. પણ જો એથી ઓછા પ્રમાણમ ધાવ્�ુ હોય, તો
એહતીયાતે વા�જબની �એ તેનો ઈસ્તબર થવો જોઈએ,
� બાદ એ હલાલ ગણાશે, અને એ ઈસ્તબર એ છે ક�
સાત �દવસ �ુધી પાક �ૂ ધ પીએ, અને જો �ૂ ધ પી� ું બચ્�ુ
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ન હોય, તો તેને સાત �દવસ �ુધી ઘાંસચારો આપવો
જોઈએ.
એહતીયાતે વા�જબની �એ એ જ �ુકમ ઘેટાંના
બચ્ચાંન, ગાયના વાછરડાને અને તમામ હલાલ ગોશ્
પ્રાણીઓ બચ્ચાઓન લા�ુ પડશે. ઉપરાંત ન�સખોર
હયવાન�ુ ં ગોશ્ પણ હરામ છે , િસવાય ક� તેના હલાલ
થવા માટ� ઈસ્તબર થાય, �ની � ૂર� ક�ફ�યત મસઅલા
રર૬માં બયાન થઈ છે .

મસઅલો ર૬૪ર : દા� પી�ું હરામ છે , અને
અ�ુક હદ�સોમાં એ તમામ �ુનાહો કરતા બદતર �ુનાહ
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તર�ક� વણર્વામા આવ્�ુ છે . હઝરત ઈમામ �ફર સા�દક
અલ�ય્હસ્સલા ફરમાવ્�ુ : દા� તમામ બદ�ઓ�ુ ં � ૂળ છે ,
અને �ુનાહો�ુ ં જન્મસ્થ છે . � શખ્ શરાબ પીએ છે , તે
ભાન, અકલ �ુમાવી બેસે છે , અને એ પળોમાં પોતાના
પરવરદ�ગારને � ૂલાવી દ�એ છે . નશાની પળોમાં કોઈ
નાફરમાની

કરવાથી

ડરતો

નથી,

અને

કોઈના

એહતેરામની પરવા કરતો નથી, એટલે �ુધી ક� પોતાના
�ુ�ુંબીઓ અને સ્વજનોન હકો પણ �ળવતો નથી. �હ�ર
બદ�ઓથી મો�ુ ં ફ�રવતો નથી, �થી �તે ઈમાનની �હ
અને �ુદાશનાસી એના શર�રમોથી નીકળ� �ય છે , અને
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ખબીસ, નાપાક �હ, � અલ્લાહન રહ�મતથી �ૂ ર હોય છે ,
તે તેના શર�રમાં બાક� રહ� છે , તે �ુદા ફ�રશ્તા અને
�ુઅમીનો તરફથી લઅનતનો પાત બને છે , અને ચાળ�સ
�દવસ �ુધી તેની નમાઝ ક� ૂલ થતી નથી. કયામતના
�દવસે તે� ુ ં મો�ુ ં કા�ં હશે, અને �ભ બહાર લટક્ત રહ�શે,
�થી મ�ની લાળ તેની છાતી ઉપર ટપકશે, અને સતત
પ્યાસન ફ�રયાદ કરતો રહ�શ.ે

મસઅલો ર૬૪૩ : � �ુફરા ઉપર દા� પીવાઈ
ર�ું હોય, તે �ુફરા ઉપર બેસીને કાંઈ પણ ખા�ું હરામ છે .
એવી ર�તે એ �ુફરા ઉપર માત બેસ�ુ,ં ક� જયાં શરાબની
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મહ�ફ�લ હોય, અને બેસવાથી બદનામીનો ભય હોય ક� એ
લોકોમાં તેનો �ુમાર થઈ શકશે, એહતીયાતની �એ હરામ
છે .

મસઅલો ર૬૪૪ : દર� ક

�ુસલમાન ઉપર

વા�જબ છે ક� � ૃત્�ુન �ગણે પહ�ચેલ � ૂખ્ય તરસ્ય
�ુ�સ્લ �બરાદરને ખોરાક અને પાણી આપી મોતથી
ન�ત અપાવે.
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જમવાના આદાબ
મસઅલો ર૬૪પ : ખોરાક લેતી વેળા અ�ુક
બાબતો �ુસ્તહ ગણાય છે :
(૧) ખાવા પહ�લા બંને હાથો ધોઈ લેવા. (ર) ખાઈ
લીધા પછ� બંને હાથ ધોઈ, �ુવાલ વીગેર�થી �ુછ
ં �
લેવા.

(૩)

મેજબાન

સૌથી

પહ�લાં ખાવાની

શ�આત કર� , પણ સૌથી છે લ્લ પોતાનો હાથ ખ�ચે,
અને સૌથી પ્ર પોતાનો હાથ ધોએ, અને તે
પછ� જમણી બા�ુએ બેઠ�લાઓ હાથ ધોએ, એવી
ર�તે એક પછ� એક આગળ વધીને છે લ્લ તેની
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ડાબી બા�ુએ બેઠ�લા મહ�માન હાથ ધોએ. જમી
પરવાર�ને હાથ ધોવા માટ� મેજબાનની ડાબી
બા�ુએ બેઠ�લો મહ�માન પ્ર આગળ વધે, એવી
ર�તે એક પછ� એક છે લ્લ જણ હાથ ધોશે ક� �
મેજબાનની જમણી બા�ુએ હોય. (૪) ખાવા�ુ ં શ�ં
કયાર્ પહ�લાં �બસ્મીલ્લ કહ��,ું અને જો �ુફરા
ઉપર �ત�તની વાનગીઓ હોય, તો દર� ક
વાનગી ખાવા પહ�લા �બસ્મીલ્લ કહ�� ું �ુસ્તહ
છે . (પ) જમણા હાથે ખા�ુ.ં (૬) �ુકમો ત્
�ગળ�ઓ

યા

એથી

વ�ુ વડ�

ખાવો. બે
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�ગળ�ઓ વડ� ન ખાવો. (૭) અગર �ુફરા ઉપર
ઘણા જમવાવાળા સાથે બેઠાં હોય, તો દર� ક તેની
સામે રહ�લી વાનગીમાંથી ખા�ુ.ં (૮) �ુકમો નાનો
રાખવો. (૯) �ુફરા ઉપર લાંબા સમય �ુધી
બેસ�ુ,ં અને આહાર સમયે ઉતાવળ ન કરવી.
(૧૦) ખોરાકને � ૂર� ર�તે ચાવીને ખા�ુ.ં (૧૧)
ખાઈ લીધા બાદ �ુદાનો �ુક અદા કરવો. (૧ર)
જમી પરવાર�ને �ગળ�ઓ ચાટવી. (૧૩) ખાઈ
લીધા બાદ દાંત ખોતરવા, પણ તે માટ� રયહાની
�ુશ્�ુદા કાંઠ�ઓ ક� ખ�ૂરના પાંદડાનો ઉપયોગ
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ન કરવો. (૧૪) �ુફરાની બહાર ખોરાક�નો �
�હસ્સ દાણો પડ� ગયો હોય, તે એક�ું કર�ને ખાઈ
લે�.ું પણ જો જગલમાં
ં
ક� વાડ� વીગેર�માં ખા�ું
હોય, તો � દાણો ખોરાકનો ભાગ �ુફરાની બહાર
પડ� �ય, તેને પક્ષ અને અન્ �નવરો માટ�
� ૂક�

આપ�ું

�ુસ્તહ

છે .

(૧પ)

�દવસની

શ�આતમાં અને રાતની પ્રાથિ ભાગમાં ખા�ું
અને એ દરમ્યા �દવસમાં ક� રાતમાં કોઈ પણ
આહાર ન લેવો. (૧૬) જમી પરવાર�ને પીઠ ઉપર
� ૂ�ુ,ં અને જમણા પગને ડાબા પગ ઉપર � ૂક�ુ.ં
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(૧૭) ખાવા પહ�લા અને પછ� નીમક લે�.ું (૧૮)
ફળ ખાતા પહ�લાં ફળને પાણીથી ધોઈ લેવા.
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� વાતો જમતી વખતે ખરાબ છે
મસઅલો ર૬૪૬ : આહાર સમયે અ�ુક વસ્�ુ
અિનચ્છની ગણાવવામાં આવી છે :
(૧) પેટ ભર� � ું હોય ત્યાર જમ�ુ.ં (ર) પેટ ભર�ને
જમ�ુ.ં હદ�સમાં છે ક� અલ્લાહન નજરમાં એ
સૌથી

અગમ્

વસ્� છે .

(૩)

જમતી

વેળા

બી�ઓના ચહ�રા સામે જો�ુ.ં (૪) ગરમ ખોરાક
ખાવો. (પ) ખાવાની ક� પીવાની વસ્� ઉપર �ંક
મારવી વીગેર� . (૬) �ુફરા ઉપર રોટલી આવી
�ય તે બાદ અન્ વાનગીની રાહ જોવી. (૭)
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રોટલીને

�ર�થી

�ુકડા

કરવી.

(૮)

રોટલી

વાનગીનાં પાત નીચે રાખવી. (૯) હાડકાં ઉપર
ચ�ટ� � ું માંસ એવી ર�તે ખા�ું ક� તેના ઉપર કાંઈ
ન રહ�વા પામે. (૧૦) � ફળો છાલ સાથે ખવાય
છે તેની છાલ ઉતારવી. (૧૧) ફળને � ૂર� ર�તે
ખાધા વગર ફ�ક� દ� �.ું
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પાણી પીવાના આદાબ
મસઅલો ર૬૪૭ : પીવાના અ�ુક આદાબો છે :
(૧) પાણીને � ૂસીને પી�ુ.ં (ર) �દવસના ભાગમાં
પાણી ઉભા રહ�ને પી�ુ.ં (૩) પાણી પીવા પહ�લાં
�બસ્મીલ્લ, અને બાદમાં અલ્હમ્દોલીલ્ કહ��.ું
(૪) ત્ �ાસે પાણી પી�ુ.ં (પ) પાણીની તલબ
થાય ત્યાર પી�ુ.ં (૬) પાણી પી લીધા બાદ
હઝરત ઈમામ �ુસન
ૈ અલ�ય્હસ્સલ અને તેમના
એહલેબત
ૈ અલય્હ��ુસ્સલામ યાદ કર�, આપના
કાતીલો ઉપર લઅનત કરવી વીગેર� .
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એ વાતો � પાણી પીતી વખતે ખરાબ છે
મસઅલો ર૬૪૮ :
(૧) વ�ુ પ્રમાણમ પી�ુ.ં (ર) ચરબી, તેલ-ઘી
વાળો ખોરાક ખાધા બાદ પાણી પી�ુ.ં (૩) રાતના
સમયે ઉભા રહ�ને પી�ુ.ં (૪) ડાબા હાથે પાણી
પી�ુ.ં (પ) � �ુ�માં તડ પડ� હોય, અને જયાં
તેનો હાથો હોય ત્યાંથ પી�ુ.ં
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નઝર અને અહદના એહકામ
મસઅલો ર૬૪૯ : નઝર એટલે ઈન્સા �ુદાની
ુ દ� ખાતર પોતાના ઉપર કોઈ કાર� ખૈર બ�વી
�ુ�લ
લાવ�ું વા�જબ કર� , અથવા � કામ ન કરવા લાયક હોય
તેને તકર કર�ુ.ં

મસઅલો ર૬પ૦ : નઝરમાં

સીગો પડવો

જોઈએ, અને તે માટ� લા�ઝમ નથી ક� અરબીમાં પડાય.
અગર કોઈ એમ જ કહ� દ�એ ક� “જો મારો બીમાર
તં�ુરસ્ થઈ જશે, તો �ુ ં �ુદાની ખાતર મારા ઉપર
ુ ાન ફક�રને આપીશ.” તો એ
વા�જબ ક�ં �ં ક� દસ �મ
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નઝર સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ર૬પ૧ : નઝર કરાર બાલીગ અને
આક�લ

હોવો

જોઈએ,

અને

પોતાની

સ્વેચ્

અને

સ્વતંત્ર નઝર કર� હોવી જોઈએ. અગર કોઈને મજ� ૂર
કરવામાં આવે ક� ફલાણી નઝર કર� , અથવા કોઈએ કસ્
િવના �ુસ્સાન આવેશમાં નઝર કર� હોય. અથવા
બેઈખ્તીયાર�ન હાલતમાં નઝર કર� હોય, તો એ સહ�હ
નથી.

મસઅલો ર૬પર : � શખ્ સફ�હ હોય, એટલે
ક� પોતાના માલને બેવ�ુફ�ભર� ર�તે વેડફ� નાખતો હોય,
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તે અગર નજર કર� ક�, દાખલા તર�ક�, ફક�રને કાંઈ
આપશે, તો એ નઝર સહ�હ નથી. એવી જ ર�તે �
દ� વાળ�યો હોય, તો � માલના તસર�ફ (વપરાશ)માં તેના
ઉપર ��ુશ હોય તે માલમાંથી નઝર�પે કાંઈ વાપરવાની
િનય્ય કર� તો એ પણ સહ�હ નથી.

મસઅલો ર૬પ૩ : પત્ન પોતાના શવહરની
ર� વગર જો એવી નઝર કર� ક� �માં શવહરના હકની
�ળવણી ન હોય તો એ નજર સહ�હ નહ� ગણાય.
એવી જ ર�તે પત્નીપોતાના માલમાંથી શવહરની
ર� િવના નઝર�પે કાંઈ વાપરવાની િનય્ય કર� , તો
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તેમાં ઈશ્કા છે , િસવાય ક� હજ, ઝકાત, સદકો, અથવા
પોતાના માતા િપતાની તેમ નઝદ�કના સગાંઓની મદદ
માટ� નઝર કર� હોય.

મસઅલો ર૬પ૪ : અગર પત્ની

પોતાના

શવહરની સંમિતથી નજર કર� , તો શવહરને હક રહ�તો
નથી ક� તેની નઝરને રદબાતલ કર� , અથવા તે �ુજબ
વતર્વાથ રોક�.

મસઅલો ર૬પપ : અગર અવલાદ બાપની ર�
વગર યા ર�થી નઝર કર� , તો તે �ુજબ અમલ કર�ું
જ�ર� છે પણ અગર મા અથવા બાપ એ નઝર પ્રમા
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અમલ કરવાથી રોક�, અને તે બાદ તે પ્રમા વતર્વામા
અવલાદ માટ� કોઈ �હત ન હોય, તો નઝર આપો આપ
રદ થઈ જશે.

મસઅલો ર૬પ૬ : ઈન્સા માત એવા અમલ
માટ� નઝર કર� શક� છે ક� �ને બ�વી લાવ�ું શ� હોય.
દાખલા તર�ક�, અગર કોઈના માટ� કરબલા પગે જ�ું
અશ� હોય, અને તે છતાં એવી નઝર કર� , તો એ સહ�હ
નહ� ગણાય.

મસઅલો ર૬પ૭ : અગર

કોઈ શખ્ એવી

નજર કર� ક� હરામ યા મક�હ કાયર કરશે, અથવા વા�જબ
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યા �ુસ્તહ કાયર્ન તકર કરશે, તો એ નઝર બાિતલ છે .

મસઅલો ર૬પ૮ : અગર

કોઈ શખ્ એવી

નઝર કર� ક� એક �ુબાહ અમલ બ�વી લાવશે, અથવા
તરક કરશે, તો જો એ બ�વી લાવવા અને તકર કરવામાં
દર� ક ર�તે સમાનતા હોય અને કંઈ ફ�ર ન પડતો હોય, તો
એ નજર સહ�હ નથી. પણ જો તે� ુ ં બ�વી લાવ�ું અ�ુક
કારણસર બેહતર હોય. અને એ જ વસ્�ુન લક્ષમ રાખી
િનય્ય કર� હોય, �મક� , નઝર કર� ક� એવી ખોરાક� ખાશે
ક� �થી ઈબાદત માટ� �ુવ્વ હાંિસલ કર� , તો એ નઝર
સહ�હ છે .
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એવી જ ર�તે એ અમલને તકર કરવામાં બેહતર�
હોય, અને ઈન્સા એ જ બાબતને લક્ષમ રાખીને િનય્ય
કર� , �મક�, નઝર કર� ક� તંબા�ુ �ુકસાનકારક છે . એટલે
તેને તકર કરશે, તો નઝર સહ�હ છે . પણ જો પછ�થી
તંબા�ુના ઉપયોગને તરક કર�ું તેના માટ� �ુકસાનકારક
સા�બત થાય, તો નજર આપોઆપ રદ થઈ જશે.

મસઅલો ર૬પ૯ : અગર કોઈ શખ્ નઝર કર�
ક� પોતાની વા�જબ નમાઝો એવી જગ્યા અદા કરશે ક� �
જગ્યા નમાઝ પડવામાં વધાર� સવાબ નથી, �મક� ,
નઝર કર� ક� નમાઝો પોતાના ઓરડામાં પડશે, અને તેમાં
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અ�ુક કારણોસર બેહતર� હોય, �મક�, એકાંત હોવાને
કારણે વ�ુ ધ્યા દઈને �ુશઅ �ુ�અ સાથે નમાઝ પડ�
શકશે, તો જો એ કારણને લક્ષમ લઈને નઝર કર� હોય
તો નઝર સહ�હ છે .

મસઅલો ર૬૬૦ : � ર�તે નઝર કર� હોય તે જ
�ુજબ વતર્�ુ જ�ર� છે . અગર કોઈએ નઝર કર� હોય ક�
મ�હનાના પહ�લા �દવસે સદકો આપશે, યા રોજો રાખશે
યા પહ�લી તાર�ખની �ુસ્તહ નમાઝ પડશે, તો એ
�દવસથી પહ�લા યા બાદ એ અમલ બ�વી લાવે તો કાફ�
નહ� ગણાય. એવી જ ર�તે અગર નઝર કર� હોય ક�
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બીમાર તં�ુરસ્ થઈ જતાં સદકો આપશે, અને એ સાજો
થાય એથી પહ�લા સદકો આપી દ�એ, તો કાફ� નથી.

મઅસલો ર૬૬૧ : અગર કોઈ શખ્ વખત ક�
સંખ્ય ન�� કયાર્ િવના નઝર રાખે ક� રોઝો રાખશે, તો
ગમે ત્યાર એક રોઝો રાખવાથી નઝર અદા થશે. એવી જ
ર�તે સંખ્ય ક� બી� િવગતો ન�� કયાર્ િવના નમાઝની
નઝર કર� , તો એકવાર બે રકાતવાળ� નમાઝ કાફ�
ગણાશે. અગર નઝર કર� ક� સદકો આપશે, પણ સંખ્ય ક�
જણસ ન�� ન કર� , તો કોઈ પણ વસ્� સદકા�પે આપે ક�
�થી કહ� શકાય ક� સદકો આપ્ય છે , કાફ� ગણાશે. અગર
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કોઈ શખ્ એવી નઝર કર� ક� કોઈ કાયર અલ્લાહન
ુ દ� ખાતર બ�વી લાવશે, તો અગર નમાઝ પડ�,
�ુ�લ
રોઝા રાખે, યા સદકો આપે, તો નઝર �ુજબ અમલ કર� � ું
ગણાશે.

મસઅલો ર૬૬ર : અગર કોઈ નઝર કર� ક�
ફલાણા �દવસે રોઝો રાખશે, તો પછ� એ �ુજબ વતર્�ુ
જ�ર� છે . અને જો એ િન�ુકત �દવસે �ણી જોઈને રોઝો
ન રાખે, તો તેની કઝા ઉપરાંત કફ્ફાર પણ આપશે. અને
તે કફ્ફાર કસમ તોડવા માટ� નો કફ્ફાર છે , �ની િવગતો
હવે પછ� આવશે. અલબ�, � �દવસે રોઝો રાખવાની
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નઝર કર� હોય, એ �દવસે ઈખ્તીયારન સાથે સફર કર�
શકશે,અને રોઝો નહ� રાખે. અને એ સફરમાં દસ �દવસ
રોકાવવાનો ઈરાદો કરવો લા�ઝમ નથી ક� �થી રોઝો
રાખી શક�. અગર સફર અથવા બીમાર� વીગેર� �વા
ઉઝરને કારણે, યા હયઝને કારણે, એ �દવસે રોઝો ન
રાખી શક�, તો તેની કઝા છે ,પણ કફ્ફાર નથી.

મસઅલો ર૬૬૩ : અગર

કોઈ શખ્ કોઈ

લાચાર� િવના, ઈખ્તીયારન હાલતમાં નઝર �ુજબ અમલ
ન કર� તો કફ્ફાર દ� વો જોઈશે.

મસઅલો ર૬૬૪ : અગર કોઈ એવી નઝર કર�
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ક� અ�ુક સમય �ુધી ફલા�ું કાયર તકર કરશે, તો વખત
વીતી ગયા બાદ એ કાયર્ન ફર� કર� શકશે. અને સમય
વીતવા પહ�લાં � ૂલથી યા લાચાર�થી એ કામ ��મ
દ�એ, તો તેના ઉપર કાંઈ વા�જબ નથી. પણ તે બાદ
િન�ુકત સમય �ુધી એ અમલને તકર કરવા�ુ ં �ર� રાખે,
અને જો બી� વાર કોઈ પણ ઉઝર વગર સમય વીતી
ગયા પહ�લાં એ અમલને ��મ આપશે, તો તેના ઉપર
કફ્ફાર લા�ુ પડશે.

મસઅલો ર૬૬પ : અગર કોઈ શખ્ સમયની
હદ ન�� કયાર્િવના નઝર કર� ક� ફલા�ું કાયર ��મ નહ�
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આપે, તો જો � ૂલી જવાથી, લાચાર�થી યા ગફલતથી એ
કામ બ�વી લાવે, તો તેના ઉપર કફ્ફાર વા�જબ નથી.
પણ જયાર� પણ એ ઈખ્તીયારન હાલતમાં એ કાયર
બ�વી લાવે ત્યાર કફ્ફાર દ� વો પડશે.

મસઅલો ર૬૬૬ : અગર એવી નઝર કર� હોય
ક� દર અઠવા�ડયે એક �દવસ રોઝો રાખશે, �મક�
�ુક્રવાર �દવસ રોઝા માટ� ન�� કર� , અને એ �દવસે
ઈ�ુલ ફ�ત ક� ઈ�ુલ હજનો પ્રસ આવે, અથવા સફર યા
હયઝ વીગેર� �વા ઉઝર ઉપ�સ્થ થાય, તો એ �દવસે
રોઝો નહ� રાખે, પણ તેની કઝા આપશે.
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મસઅલો ર૬૬૭ : અગર કોઈ શખ્ નઝર કર�
ક� એક િન�ુકત પ્રમાણમ સદકો આપશે, પણ એ સદકો
આપે એથી પહ�લાં તે� ુ ં મરણ થાય, તો એના માલમાંથી
એ સદકો આપવો લા�ઝમ નથી. બેહતર એ છે ક�
વારસદારો એ સદકાને િન�ુકત પ્રમાણ

પોતાના

�હસ્સામાંથ મર�મ
ૂ વતી આપે.

મસઅલો ર૬૬૮ : અગર એવી નઝર કર� હોય
ક� એક ખાસ ફક�રને સદકો આપશે, તો એ િસવાય કોઈ
બી� ફક�રને નહ� આપી શક�. અને જો એ ફક�ર �ુજર�
�ય, તો એહતીયાતે �ુસ્તહ છે ક� તેના વાર�સોને આપે.
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મસઅલો ર૬૬૯ : અગર એવી નઝર કર� હોય
ક� ફલાણા ઈમામ અ.ની �ઝયારત માટ� જશે, �મક� ,
હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ �ઝયારત માટ�
ુ ન
જશે, તો અગર એમ ન કરતાં બી� ઈમામની �ઝયારત
માટ� �ય, તો કાફ� નથી. અને જો કોઈ ઉઝરને કારણે ન
જઈ શક� , તો તેના ઉપર કાંઈ વા�જબ નથી.

મસઅલો ર૬૭૦ :

� શખ્સ �ઝયારત જવા

માટ� ની નઝર કર� હોય, પણ તેમાં �ુસલ ક� નમાઝે
�ઝયારત શામીલ ન કર� હોય, તો એ અમલો બ�વી
લાવવાની ફરજ નહ� રહ�.
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મસઅલો

ર૬૭૧ :

અગર

ઈમામો

યા

ઈમામઝાદાઓના હરમમાં કાંઈ દ� વા માટ� નઝર કર� હોય,
પણ ક�વી �તનો ઉપયોગ થાય તે ન�� ન ક�ુ્ર હોય, તો
પછ� હરમના સમારકામ, દ�વાબ�ી, ફરશ વીગેર� માટ�
વાપર� .

મસઅલો ર૬૭ર : અગર

કોઈ શખ્ કોઈ

ઈમામ અ.સ.ના નામની નઝર કર� , અને તેમાં કોઈ ખાસ
વપરાશનો કસ્ કય� હોય, તો પછ� એ �ુજબ વાપર�ું
જોઈએ. પણ જો કોઈ કસ્ ન હોય, તો એવા કાયર્મા
વાપર� ક� તેની િનસ્બ એ ઈમામ અલ�ય્હસ્સલ સાથે
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હોય. �મક� એ ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામ ફક�ર ઝવ્વારન
આપે, યા એમના હરમ માટ� ઉપયોગમાં લીએ, યા એવા
કાયર માટ� વાપર� ક� �માં એ ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામ
શાનમાં વધારો થાય, અને એમ�ુ ં નામ જલવંત રહ�. એ
જ �ુકમ ઈમામઝાદાઓના નામે કર� લ નઝરને લા�ુ પડશે.

મસઅલો ર૬૭૩ : �

હયવાન, �મક� , ઘેટાં

બકરાં સદકા�પે યા ઈમામ અ. ના નામે નઝર�પે
આપવામાં આવ્�ુ હોય, તે �ુરબાની પહ�લાં જો �ૂ ધ આપે,
યા તે� ુ ં બચ્�ુ જન્મ, તો એ નઝર કરનારની િમલકત
ગણાશે, િસવાય ક� એણે િનય્યતમા બધી વસ્�ુ પહ�લથ
ે ી
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શામીલ કર� હોય, પણ ઊન, અને હયવાન �ટ�ું માતે� ું
થાય, અને તેમાં માંસ વધે, એ સવ� નઝરનો જ �હસ્સ
ગણાશે.

મસઅલો ર૬૭૪ : અગર કોઈ શખ્ નઝર કર�
ક� જો બીમાર તં�ુરસ્ થઈ જશે, અથવા જો �ુસાફર
સલામત પાછો ફરશે, તો ફલા�ું કાયર ��મ આપશે,
અને જો તેને એ અરસામાં ખબર પડ� ક� નઝર માની
એથી પહ�લાં બીમાર સાજો થઈ ગયો હતો, અથવા
�ુસાફર પાછો આવી ગયો હતો, તો એ નઝર �ુજબ વતર્�ુ
લા�ઝમ નથી.
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મસઅલો ર૬૭પ : અગર માતા યા િપતા એવી
નઝર માને ક� પોતાની દ�કર�ને સૈયદ સાથે પરણાવશે, તો
એ દ�કર� જયાર� બાલીગ થાય ત્યાર તેને પોતાને સં� ૂણર
ઈખ્તયા રહ�શે ક� િનણર્ લ્ય. અને માતા ક� િપતાની
નઝર િનરથર્ ગણાશે.

મસઅલો ર૬૭૬ : જયાર� કોઈ �ુદા સાથે અહદ
કર� ક� તેની શરઈ હાજત � ૂર� થઈ તો એ ફલા�ું કાયર
અન્� આપશે, તો હાજત � ૂર� થતા એ કાયર્ન ��મ
દ� � ું જ�ર� થશે. એવી જ ર�તે હાજત િવના પણ જો
અલ્લા સાથે અહદ કર� ક� ફલા�ું કાયર કરશે, તો એ
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અમલને ��મ દ� � ું વા�જબ થશે.

મસઅલો ર૬૭૭ : અહદમાં નઝરની �મ સીગો
�ર� કર�ું જ�ર� છે , અને મશ્�ૂ એ છે ક� � કાયર માટ�
અહદ કર� તે યા તો કોઈ પ્રકાર ઈબાદત હોય, �મક�
વા�જબ નમાઝો, �ુસ્તહ નમાઝો વીગેર� અને યા તો એ�ું
કામ હોય ક� � શર�અતની નઝર� તે� ુ ં બ�વી લાવ�ું તકર
કરતા બેહતર હોય. પણ �હ�ર એ છે ક� એ વાત મોતબર
નથી, બલ્ક મસઅલા ર૬૮૦ માં કસમ

બારામાં �

જણાવ�ું તે �ુજબ હોય, તો અહદ સહ�હ ગણાશે, અને તે
પ્રમા વતર્�ુ વા�જબ થશે.
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મસઅલો ર૬૭૮ : અગર કોઈ શખ્ આપેલ
અહદ પ્રમા અમલ ન કર� , તો તે માટ� તેને કફ્ફાર
આપવો પડશે, એટલે ક� ૬૦ ફક�રોને પેટ ભર�ને જમાડ�,
અથવા બે માસ લગોલગ રોઝા રાખે, યા એક �ુલામને
આઝાદ કર� .
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કસમ ખાવાના એહકામ
મસઅલો ર૬૭૯ : અગર કોઈ શખ્ કસમ ખાય
ક� ફલા�ું કામ કરશે, અથવા તકર કરશે, �મક�, કસમ ખાય
ક� રોઝો રાખશે યા તંબા�ુનો ત્યા કરશે, તો જો �ણી
જોઈને તેથી િવ�દ કર� , તો તેનો કફ્ફાર આપવો પડશે;
એટલે ક� એક �ુલામને આઝાદ કર� . યા દસ ફક�રોને પેટ
ભર� જમાડ�, અથવા એમને વ�ો આપે. પણ જો એ શ�
ન હોય તો ત્ �દવસ લાગલાગટ રોઝા રાખે.

મસઅલો ર૬૮૦ : કસમ માટ� અ�ુક શરતો છે .
(૧) કસમ ખાનાર આક�લ, બાલીગ હોવો જોઈએ,
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અને પોતાની મર�થી સ્વતંત્ર કસમ ખાય,
ના�ુ ં બચ્�ુ ક� દ�વાનો શખ્, યા નશામાં મસ્,
યા મજ� ૂર શખ્ જો કસમ ખાય, તો એ સહ�હ
નહ� ગણાય. એવી ર�તે �ુસ્સાન આવેશમાં કોઈ
કસ્ વગર અથવા બેઈખ્તીયારન હાલતમાં
કસમ ખાય તો સહ�હ નથી.
(ર) � કાયર માટ� કસમ ખાય, તે હરામ ક� મક�હ
ન હો�ું જોઈએ; અને � કાયર્ન ત્ય દ� વા માટ�
સોગંદ લીએ તે વા�જબ

યા �ુસ્તહ ન હો�ું

જોઈએ. અને જો કોઈ �ુબાહ અમલ બ�વી
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લાવવા માટ� કસમ ખાય, તો જો વહ�વા� ર�તે એ
કાયર બ�વી લાવ�ું તેને તકર કરવા કરતાં
બેહતર હોય, તો એ કસમ સહ�હ છે . એ પ્રમા
અગર કોઈ કસમ ખાય ક� ફલા�ું કામ તરક કરશે
તો જો વ્યવહા ર�તે તકર કર�ું તેના બ�વી
લાવવા કરતા બેહતર લેખા�ું હોય, તો કસમ
સહ�હ ગણાશે. બલ્ક જો વહ�વા� ર�તે બંને
સંજોગોમાં અન્� આપ�ું યા તકર કર�ું બેહતર
ન હોય, પણ �ગત તેના માટ� બેહતર� હોય, તો
પણ કસમ સહ�હ છે .
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(૩) �ુદાના નામોમાંથી કોઈ એક એવા નામની
કસમ ખાય, ક� � નામ �ુદા િસવાય કોઈ બી�
માટ� ઉપયોગમાં ન લઈ શકાય, �મક�, �ુદા,
અલ્લા, એવી ર�તે જો અલ્લાહન એ નામની
કસમ ખાય ક� � અગરચે �ુદા િસવાય બી�
માટ� વપરા� ું હોય, પણ વધાર� પડતા સંજોગમાં
એથી �ુદાની �ત જ �ુરાદ લેવાતી હોય, �મક� ,
ખાલીક, રાઝીક, તો પણ એ સહ�હ કસમ છે . બલ્ક
અગર એવા નામની કસમ ખાય ક� �થી માત
અલ્લાહન �ુકદ્ �ત �ુરાદ ન લેવાતી હોય,
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પણ જયાર� કસમ માટ� એ વપરાય ત્યાર ફકત
અલ્લાહન

�ત

સમજવામાં

આવે,

�મક�,

સમીઅ, બસીર, તો પણ એ સહ�હ કસમ છે .
(૪) કસમનો ઉચ્ચા થવો જોઈએ, પણ �ગ
ંૂ ો
શખ્ જો ઈશારાથી કસમ ખાય તો સહ�હ છે .
એવી ર�તે � શખ્ બોલી ન શકતો હોય, તેના
માટ� અગર લખવામાં આવે અને એ પોતાના
મનમાં તેનો કસ્ રાખે, તો કાફ� ગણાશે. બલ્ક એ
િસવાયના

સંજોગમાં

પણ

કાફ�

એહતીયાત તકર ન કરવામાં આવે.

છે .

પણ

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2399

(પ) કસમ �ુજબ વતર્�ુ તેના માટ� શ� હોય.
પણ જો કસમ ખાતી વેળા એ શ� હોય, પણ
પછ�થી એ અશ� થઈ �ય, તો અગર પોતાને
�ણી જોઈને એ કાયર્ન ��મ દ� વા અશક્ ન
કય� હોય, તો જયારથી એ અશક્ થયો ત્યારથ
જ કસમ રદબાતલ ગણાશે. એવી જ ર�તે નઝર,
કસમ યા અહદ �ુજબ અમલ કરવામાં અસહ
તકલીફ હોય, તો એ જ �ુકમ લા�ુ પડશે.

મસઅલો ર૬૮૧ : અગર બાપ દ�કરાને કસમ
ખાવાથી રોક� , અથવા પિત પત્નીન કસમ ખાવાથી રોક�,
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તો એમની કસમો સહ�હ નહ� ગણાય.

મસઅલો ર૬૮ર : અગર

દ�કરો

પોતાના

બાપની ર� વગર અને પત્ની પોતાના શવહરની ર�
વગર કસમ ખાય, તો બાપ અને પિત એમની કસમોને
રદબાતલ કર� શક� છે .

મસઅલો ર૬૮૩ : અગર

કોઈ શખ્ � ૂલી

જવાને કારણે યા લાચાર� યા ગફલતને લીધે કસમ
પ્રમા ન વત�, તો તેના ઉપર કફ્ફાર નથી.એવી જ ર�તે
જો એને કસમ પ્રમા ન વતર્વ માટ� મજ� ૂર કરવામાં
આવે, તો એ જ �ુકમ લા�ુ પડશે. અને અગર વસવસાનો
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િશકાર માણસ કસમ ખાય, �મક�, એમ કહ� ક� વલ્લા,
હમણાં જ નમાઝ શ� ક�ં �ં; અને પછ� વસવસાને કારણે
શ� ન કર� , તો જો એ વસવસા ઉપર કોઈ કા� ૂ ન હોય,
અને બેઈખ્તીયાર�ન લીધે કસમ �ુજબ અમલ ન કર� , તો
તેના ઉપર કોઈ કફ્ફાર નથી.

મસઅલો ર૬૮૪ : અગર

કોઈ શખ્ કસમ

ખાઈને કહ� ક� માર� વાત સાચી છે , તો જો ખર� ખર એની
વાત સત્ હોય, તો તેના માટ� કસમ ખાવી મક�હ છે ,
અને જો એ �ુઠ�કસમ હોય તો હરામ છે . બલ્ક ઝઘડાનો
ફ�સલો આણવા માટ� � ખોટ� કસમો ખાવામાં આવે છે તે
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�ુનાહ� કબીરામાંથી છે . પણ જો ઈન્સા પોતાને યા બી�
�ુસલમાનને ઝા�લમના શરથી બચાવવા માટ� ખોટ� કસમ
ખાય તો તેમાં વાંધો નથી, બલ્ક અ�ુક સંજોગોમાં તેમ
કર�ું વા�જબ છે . પણ જો તવર�યહ કર� શકતો હોય,
એટલે ક� કસમ

ખાતી વેળા એના �હ�ર અથર િસવાય

શબ્દાન બી� અથર �ુરાદ લીએ, અને તે �ુજબ િનય્ય
કર� , તો તવર�યહ કર�ું જોઈએ. �મક�, અગર ઝા�લમ
કોઈને ઈ� પહ�ચાડવા માંગતો હોય, અને કોઈને � ૂછે ક�
ત� એને જોયો છે ? અને એ ઈન્સાન એને એકાદ કલાક
પહ�લા જોયો હોય, તે છતાં કહ� ક� ના, મ� નથી જોયો. અને
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એથી �ુરાદ મનમાં લીએ ક� પાંચ મીનીટ પહ�લાં જોયો
નથી.
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વકફના એહકામ
મસઅલો ર૬૮પ : અગર

કોઈ શખ્ કોઈ

વસ્�ુન વકફ કર� , તો એ વસ્� એની િમલક�ય્યતમાંથ
નીકળ� �ય છે , અને ત્યા પછ� પોતે ક� કોઈ બી�ઓ એ
વસ્�ુન અપર્ નહ� કર� શક�, વહ�ચી નહ� શક�, તેમ એ
માલનો કોઈ વાર�સ પણ નહ� બને. પણ અ�ુક સંજોગો �
મસઅલા ર૧૦ર અને ર૧૦૩ માં જણાવવામાં આવ્ય છે ,
તે ઉપ�સ્થ થતા એને વહ�ચવામાં કોઈ ઈશ્કા નથી.

મસઅલો ર૬૮૬ : એ જ�ર� નથી ક� વકફનો
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સીગો અરબીમાં પડાય, બલ્ક અગર, દાખલા તર�ક�, કોઈ
પણ ભાષામાં એમ કહ� ક� ‘આ �કતાબ �ુ ં તાલીબે ઈલ્મ
માટ� વકફ ક�ં �ં.’ તો એ વકફ સહ�હ ગણાશે. ઉપરાંત
વકફ અમલ અને વતર્નથ સા�બત થઈ શક� છે , �મક� ,
ચટાઈને મ�સ્જદમા વકફની િનય્યતથ પાથર� લીએ,
અથવા

કોઈ

ઈમારતને

મ�સ્જદન

�પમાં બનાવીને

મ�સ્જદન કસ્દથ �ુલ્લ � ૂક�, તો એ વકફ સા�બત
ગણાશે. અને આમ જનતા માટ� થએલ વકફ, �મક�,
મ�સ્જ, મદ્ર�, અથવા બી� એવી શરત નથી ક� � આમ
જનતાના લાભાથ� હોય, અથવા ફક�રો ક� સાદાતો માટ�
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વકફ હોય, તેમાં શરત નથી

તેને જો સ્વીકારવામા આવે

તો જ એ વકફ સહ�હ ગણાય. બલ્ક ખાસ વકફ, �મક�,
પોતાની અવલાદ માટ� વકફ કર� , તો પણ મં�ૂર� ક�
સ્વીકારવાન શરત નથી.

મસઅલો ર૬૮૭ : અગર કોઈ શખ્ પોતાની
અ�ુક િમલકતને વકફ કરવાની ધારણા કર� , પણ એથી
પહ�લાં ક� તેને વકફ કર� , એ મર� �ય, અથવા પસ્તાવ
કર� , તો વકફ સા�બત નહ� થાય.

મસઅલો ર૬૮૮ : � શખ્ કોઈ માલ વકફ
કરતો હોય,તો જ�ર� છે ક� ત્યારથ જ હંમશ
ે ા માટ� વકફ

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2407

કર� નાખે. અગર દાખલા તર�ક�, એ એમ કહ� ક� આ માલ
મારા મર� જવા પછ� વકફ થશે, તો જો સીગો પડયા
ત્યારથ તેના � ૃત્�ુન સમય �ુધીમાં િમલકત વકફ ન
હોય તો એ સહ�હ નથી. એવી જ ર�તે અગર કોઈ માલને
દસ વષર માટ� વકફ કર� , અને ત્યા પછ� વકફ ન રહ�વા
પામે. અથવા એમ કહ� પહ�લા દસ વષર �ુધી વકફ રહ�શે
ત્યા બાદ પાંચ વષર માટ� વકફ નહ� હોય, અને તે બાદ
ફર� વકફ થઈ જશે, તો એ વકફ સહ�હ નથી.

મસઅલો ર૬૮૯ : ખાસ વકફ એ સંજોગમાં
સહ�હ ગણાશે ક� મો�ૂદા તબકકાના લોકો ક� � �ના માટ�
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માલ વકફ કય� હોય, તેમને યા તેમના વક�લ ક� વલીને
એ માલ ઉપયોગ માટ� �ુપરત કર� આપે, પણ અગર કોઈ
શખ્ પોતાની સગીર વયની અવલાદ માટ� કોઈ માલ
વકફ કર� , અને એ િનય્યત ક� તેઓ મોટા થઈ �ય ત્યાર
તેમને મા�લક�માં �ુપરત કર� આપશે, અને દરમ્યાનમા
એમના વતી પોતે દ� ખર� ખ કરશે, તો વકફ સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ર૬૯૦ : �હ�ર એ છે ક� આમ જનતા
માટ� કરવામાં આવેલો વકફ, �મક� , મદ્ર�સ, મ�સ્જદ
વીગેર� માટ� કોઈ સામે પક્ષ અપર્ કર� એવી શરત નથી.
વકફ તર�ક� તેની માત �હ�રાત કર� , તો કાફ� છે .
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મસઅલો ર૬૯૧ : વકફ કરનાર માટ� બાલીગ,
આક�લ, હો�ું જ�ર� છે , અને તેમાં તેના ઉપર કોઈ દબાણ
ક� મજ� ૂર� ન હોય, બલ્ક સ્વેચ્છ કસ્ રાખેલો હોવો
જોઈએ. સાથે સાથે વકફ કરનાર માટ� શરત છે ક� તેને
પોતાના માલમાં શરઈ ર�તે તસર�ફ (વપરાશ) અને
વહ�વટની સ�ા હોવી જોઈએ; એનો અથર્ એ ક� � શખ્
બેવ�ુફ�ભર� ર�તે

ઉડાઉ અને માલને વેડફ� નાખાનાર

હોય, �ને સફ�હ કહ�વાય છે , તે અગર માલ વકફ કર� તો
સહ�હ નહ� ગણાય.

મસઅલો ર૬૯ર : અગર

કોઈ શખ્ એવા
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બચ્ચ માટ� માલ વકફ કર� ક� �નો હ� જન્ થયો ન
હોય, પણ માના પેટમાં હોય, તો એ વકફ�ુ ં સહ�હ હો�ું
ઈશ્કા ધરાવે છે , અને તેમાં લા�ઝમ છે ક� એહતીયાત
કરવામાં આવે. પણ અગર એવા લોકો માટ� વકફ કર� ક� �
મો�ૂદ હોય, અને તેમની બાદ અન્ લોકો માટ� વકફ કર�
ક� � હ� જન્મય ન હોય, ચાહ� એ હ� માના પેટમાં પણ
ન હોય, તો વકફ સહ�હ છે . દાખલા તર�ક� , કોઈ શખ્
પોતાની અવલાદ માટ� વકફ કર� , અને એમના પછ�
એમની અવલાદ, એટલે ક� પૌત નવાસા માટ� વકફ કર� ,
એવી ર�તે એક પ્ બાદ બી� પ્ ફાયદો મેળવે, તો

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2411

એ વકફ સહ� ગણાશે.

મસઅલો ર૬૯૩ : અગર કોઈ શખ્ માલને
પોતાના માટ� વકફ કર� , �મક� ,કોઈ �ુકાન વકફ કર� ક�
એની � આવક હોય તેનાથી એના મરણ બાદ એનો
મકબરો ચણવામાં આવે, તો એ વકફ સહ�હ નથી.
અલબ�, અગર એણે ફક�રો માટ� માલ વકફ કય� હોય,
અને યોગા�ુયોગ પોતે ફક�ર બની �ય, તો એ વકફના
નફામાંથી મદદ લઈ શકશે.

મસઅલો ર૬૯૪ : અગર કોઈ શખ્ વકફ કર� લ
માલ માટ� �ુ�વલ્લ નીમે, તો એના ઉપર વા�જબ છે ક�
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વકફ પેટ� થયેલ કરાર �ુજબ અમલ કર� . ને જો �ુ�વલ્લ
ન હોય, તો � ખાસ લોકો માટ� વકફ કર� લ હોય, �મક�
પોતાની અવલાદ માટ� હોય, તો એ વકફના ઉપયોગ માટ�
એમને ઈખ્તીયા રહ�શ,ે અને જો અવલાદ નાબાલીગ
હોય, તો તેમના વલીને અિધકાર છે . વકફના ઉપયોગ
માટ� હાક�મે શરઅની ર�ની જ�રત હોતી નથી. પરં � ુ
વકફના �હતો અને આવતી નસલ અને પ્ર� �હતોની
�ળવણી માટ� હાક�મે શરઅનો અિધકાર છે ; �મક�, એ
વકફમાં

સમારકામ

યા

�ુન:બાંધકામ

માટ� ,

અથવા

આવતી પ્ર� �હતમાં તેને ભાડ� દઈ દ� વા સંબધ
ં ી િનણર્

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2413

લેવા�ુ ં હોય.

મસઅલો ર૬૯પ : અગર કોઈ શખ્ દાખલા
તર�ક�, પોતાની િમલકત ફક�રો યા સાદાત માટ� વકફ કર� ,
અથવા આમ ધમાર્દ માટ� વકફ કર� , તો જો તેના માટ�
�ુતવલ્લ નીમયો ન હોય, તો તેનો ઈખ્તીયા હાક�મે
શરઅના હાથમાં રહ�શ.ે

મસઅલો ર૬૯૬ : અગર

િમલકતને ખાસ

વ્ય�ક્ માટ� , �મક� પોતાની અવલાદ માટ� વકફ કર� , ક�
�થી વંશ પરં પરા તેનો લાભ બાક� રહ�, અને વકફનો
�ુતવલ્લ આવક ઉપ�વવા માટ� એ ભાડ� દઈ દ�એ, અને
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ત્યા બાદ �ુજર� �ય, તો એ ભાડાચીઠ� ક� પટ્
રદબાતલ નહ� થાય. પણ જો �ુ�વલ્લ ન હોય, અને
એક તબકકો ક� �મના માટ� એ વકફ હોય, એ િમલકત
ભાડ� ચડાવી દ�એ અને ભાડાના િન�ુકત પટ્ દરમ્યા
તેઓ �ુજર� �ય, તો તેમના બાદની પ્ અને વંશ
અગર એ ભાડાચીઠ� ક� પટ્ માટ� સંમત
ં ન હોય તો એ
ભાડાનો પટ્ આપોઆપ રદબાતલ થઈ જશે. હવે જો
ભા�ુતે � ૂર� �ુદ્દત� ભા�ું આપી દ��ું હોય, તો ગત
તબકકાના સભ્ય જયારથી �ુજર� ગયા હોય, ત્યારથ
�ુદ્ ખત્ થાય ત્યા �ુધી�ુ ં આપે� ું ભા�ું એમના જ
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માલમાંથી પરત મેળવશે.

મસઅલો ર૬૯૭ : અગર વકફ કર� લી િમલકત
ખંડ�ર ક� ખરાબ હાલતમાં હોય, તો એથી વકફનો �ત
આવતો નથી, િસવાય ક� � હ�સીયત માટ� એ વકફ
કરવામાં આવેલ હોય એ હ�સીયત બાક� ન રહ�. �મક�,
કોઈ વાડ�ને વાડ� તર�ક� જ વકફ કર� લ હોય અને એ વાડ�
ખંડ�ર થઈને વાડ�ની હ�સીયતમાં ન રહ�, તો વકફ બાિતલ
થશે, અને વકફ કરનારાના વાર�સોને એ મળશે.

મસઅલો ર૬૯૮ : � િમલકતનો અ�ુક ભાગ
વકફ હોય, અને અ�ુક ભાગ વકફ ન હોય, અને તેના
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ન�� ભાગલા પાડવામાં આવ્ય ન હોય, તો �ના હાથમાં
એ વકફ�ુ ં વહ�વટ હોય, �મક�, હાક�મે શરઅ, �ુ�વલ્લ
અથવા �મના માટ� વકફ થયે� ું હોય, તેઓ �ણકાર
લોકોની સલાહથી તેના ભાગલા પાડ� શકશે.

મસઅલો ર૬૯૯ : અગર વકફનો �ુતવલ્લ
�ખયાનત કર� , �મક� , વકફની આવકનો ઉપયોગ ન��
કર� લાં કાય� માટ� ન કર� , તો હાક�મે શરઅ તેની સાથે એક
બી� િવ�ા�ુ શખ્સન િનમ�ુકં કરશે ક�

�થી એ

�ખયાનતને અટકાવે. પણ જો એ �ુમ્ક� ન હોય, તો
હાક�મે શરઅને હક છે ક� એ �ુ�વલ્લીન બરતરફ કર�
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તેની જગ્યા બી� િવ�ા�ુ શખ્સન િનમ�ુકં કર� .

મસઅલો ર૭૦૦ : � ગાલીચો ઈમામવાડા માટ�
વકફ થયો હોય, તેને મ�સ્જ માટ� ઉપયોગમાં નહ� લઈ
શકાય, અગરચે એ મ�સ્જ ઈમામવાડાની પાસે હોય.

મસઅલો ર૭૦૧ : અગર કોઈ િમલકત ખાસ
મ�સ્જદન સમારકામ માટ� વકફ થઈ હોય, પણ એ
મ�સ્જદન સમારકામની જ�રત ન હોય, અને એવી આશા
પણ ન હોય ક� ન�કના ભાિવમાં તેમાં કોઈ સમારકામની
જ�રત રહ�શ.ે ઉપરાંત એ પણ �ુમ્ક� ન હોય ક� તેની
આવક ભેગી કરવામાં આવે ક� �થી ભિવષ્યમા મ�સ્જદન
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સમારકામમાં

વાપર�

શકાય,

તો

એવા

સંજોગમાં

એહતીયાતે વા�જબ છે ક� એ િમલકતની આવકને એવા
કાયર્મા વાપર� ક� � વાક�ફના ઈરાદા સાથે �ુસગ
ં ત હોય,
�મક� , એ મ�સ્જદન બી� જ�ર�આતમાં, અથવા કોઈ
બી� મ�સ્જદન સમારકામમાં વાપર� .

મસઅલો ર૭૦ર : અગર કોઈ િમલકત વકફ
થઈ હોય ક� તેની આવક મ�સ્જદન સમારકામ અને
ઈમામે જમાઅત ત્થ અઝાન આપનાર ( �ુઅઝઝીન)ને
અપાય, તો જો દર� ક માટ� �હસ્સ િન�ુકત કય� હોય, તો એ
�ુજબ વતર્�ુ જોઈએ. પણ જો �હસ્સ ન�� ન કય� હોય
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તો પહ�લાં મ�સ્જદન સમારકામમાં વપરાશે, અને જો
તેમાંથી કાંઈ વધારો બાક� રહ� તો એ ઈમામે જમાઅત
અને �ુઅઝઝીન વચ્ચ યોગ્ ગણાય એ ર�તે તકસીમ
થશે. બેહતર એ છે ક� આ બે જણ તકસીમ વેળા આપસમાં
એક બી�નો રા�પો મેળવી સમાધાન કર� .
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વિસયતના એહકામ
મસઅલો ર૭૦૩ : વિસયત

એટલે ઈન્સા

એવી દોરવણી આપે ક� તેના મર� ગયા બાદ તેના માટ�
કોઈ કાય� ��મ દ� વામાં આવે, અથવા કહ� ક� તેના મરણ
બાદ તેનો અ�ુક માલ ફલાણાનો છે , અથવા એ ક� તેના
માલનો અ�ુક ભાગ ફલાણાને મા�લક�માં આપવામાં આવે,
અથવા ધમાર્દામા વપરાય. અથવા પોતાની અવલાદ
અને આશ્ર લોકો માટ� કોઈ દ� ખર� ખ રાખનાર યા
સરપરસ્ નીમે. � શખસને વિસયત કરવામાં આવે એને
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વસી કહ�વાય છે .

મસઅલો ર૭૦૪ : � શખ્ �ગ
ં ૂ ો હોય, તે જો
ઈશારાથી પોતાનો મકસદ સમ�વી શકતો હોય, તો દર� ક
કાયર માટ� વિસયત કર� શક� છે . બલ્ક � બોલી શકતો
હોય, તે પણ જો ઈશારા વડ� પોતાનો મકસદ સમ�વી
શક�, તો એની વિસયત સહ�હ ગણાશે.

મસઅલો ર૭૦પ : અગર મય્યતન સહ� ક�
સીલ સાથે� ુ ં લખાણ મળે , ક� �માં તેનો મકસદ �હ�ર
થતો હોય, અને એ ખાત્ હોય ક� વિસયત માટ� જ એ
લખાણ લખે� ું હ�ુ,ં તો તે �ુજબ વતર્�ુ વા�જબ છે . પણ
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જો એ ખબર હોય ક� એ લખાણ તેની �ુરાદ વિસયત ન
હતી, બલ્ક માત અ�ુક બાબતો ટાંક� હતી ક� �ના ઉપરથી
આગળ જતાં વિસયત કરવાનો હતો, તો એ લખાણ
વિસયત માટ� કાફ� નથી.

મસઅલો ર૭૦૬ : વિસયત કરનાર બાલીગ,
આક�લ હોવો જોઈએ, અને સફ�હ ક� મજ� ૂર ન હોવો
જોઈએ. નાબાલીગ બચ્ચાન વિસયત સહ�હ નથી, િસવાય
એ ક� એની ઉમર દસ વષર્ન હોય અને એણે પોતાના
નજદ�કના સગાંઓ માટ� અથવા ધમાર્દ માટ� વિસયત
કર� હોય. ઉપરોકત બે સંજોગોમાં તેની વિસયત સહ�હ
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ગણાશે.
તો જો એની વિસયત નઝદ�કના સગાંઓ માટ� ન
હોય, અથવા એ બાળકની ઉમર, દાખલા તર�ક�, સાત
વષર્ન હોય, અને એ વિસયત કર� ક� એના માલનો થોડોક
ભાગ ફલાણાને આપવામાં આવે, તો એ વિસયતને અમલી
સ્વ� આપવામાં ઈશ્કા રહ�શ.ે અને બંને સંજોગમાં
એહતીયાતની � ૂરો ખ્યા રાખવો જોઈએ. અને જો
વિસયત કરનાર સફ�હ હોય, તો એ પણ પોતાના માલ
બારામાં વિસયત કર� , તો એ મોઅતબર નથી, િસવાય ક�
બી� એવી બાબતસર વિસયત કર� , �મક�, એના મરણ
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પછ� મય્ય માટ� સામાન્ ર�તે � િવધીઓ કરવામાં
આવે છે ,તે માટ� વિસયત કર� , તો એ મોતબર ગણાશે.

મસઅલો ર૭૦૭ : �

શખ્સ �ણી જોઈને

પોતાને ઘાયલ કય� હયો, અથવા ઝેર પી�ુ હોય, ક� �ને
પ�રણામે યક�ન ક� �ુમાન થાય ક� એ કામ � ૃત્� પામવા
માટ� બ�વી લાવ્ય હતો. અગર એ વિસયત કર� ક� એનો
માલ ફલાણી ર�તે વાપરવામાં આવે, અને તે બાદ તરતજ
મર� �ય, તો તેની વિસયત સહ�હ નથી.

મસઅલો ર૭૦૮ : અગર ઈન્સા વિસયત કર�
ક� તેના માલનો અ�ુક ભાગ ફલાણાની િમલક�ય્ય થશે
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અને �ના હકમાં એ વિસયત થઈ હોય, તે એ મં�ૂર રાખે,
અગરચે એણે વિસયત કરનારની �જ�દગીમાં એ મં�ૂર�
આપી હોય, તો એ વિસયત કરનારના મરણ પછ� એ
શખ્ જણાવેલ માલનો મા�લક બનશે.

મસઅલો ર૭૦૯ : જયાર�

ઈન્સા પોતામાં

� ૃત્�ુન �ચહ્ �ુએ, ત્યાર એની ફરજ છે ક� તરતજ તેની
પાસે રહ�લી અમાનતો મા�લકો �ુધી પરત પહ�ચાડ�, યા
તો એમને તેમની ખબર આપે �ની િવગતો મસઅલા
ર૩પ૧ માં જણાવી � ૂ�ા છ�એ. અને અગર તેના ઉપર
લોકો�ુ ં લે� ું હોય �ની અદાયગીનો સમય પાક� ગયો

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2426

હોય, અને લેણદાર પણ તકાજો કર� રહ્ હોય, તો તે
કરજ અદા કર�લ્ય. અગર પોતે એ કરજ ભરાપાઈ ન કર�
શક�, અથવા અદાયગીનો સમય હ� પા�ો ન હોય,
અથવા લેણદાર� કોઈ તકાજો ન કય�

હોય, તો એવી

વ્યવસ્ કર� ક� �થી એને ઈ�ત્મના થાય ક� તેના મર�
જવા પછ� તેના ઉપર�ુ ં લે� ું લેણદારોને અદા થશે. �મક� ,
એના ઉપર�ુ ં � લે� ું હોય તેની કોઈને ખબર ન હોય, તો
એ માટ� વિસયત કર� તેના સાક્ષ રાખે.

મસઅલો ર૭૧૦ : � શખ્ પોતામાં � ૃત્�ુન
�ચહ્ �ુએ, તેના ઉપર જો �ુમ્, ઝકાત અને રદ્
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મઝાલીમ�ુ ં લે� ું હોય, અને તરત તેની અદાયગી ન કર�
શક�, તો જો એ પોતાના માલ વારસા �પે � ૂક� જતો હોય,
યા એને �ુમાન હોય ક� કોઈ એના વતી એનો કરજો અદા
કર� આપશે, તો ફરજ એ છે ક� એ માટ� વિસયત કર� . એવી
જ ર�તે જો તેના ઉપર વા�જબ હજ રહ� ગઈ હોય, તો તે
�ુકમ લા�ુ પડશે.
પણ અગર કોઈ શખ્ શર�અતના િન�ુકત હકકો
તરતજ અદા કર� શકતો હોય, તો વા�જબ છે ક� તરતજ
અદા કર� , અગરચે પોતાના � ૃત્�ુન �ચન્હ ન જોતો હોય;

મસઅલો ર૭૧૧ : � શખ્ પોતાના � ૃત્�ુન
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�ચહ્ �ુએ, તેના ઉપર જો કઝા નમાઝો અને રોઝા હોય,
તો તેની ફરજ છે ક� વિસયત કર� ક� એના માલમાંથી
મહ�નતા�ું આપી ને કોઈ ને તે અદા કરવા માટ� રોકવામાં
આવે. બલ્ક જો એની પાસે માલ ન હોય, પણ એને એવો
�ુમાન હોય ક� કોઈ મહ�નતાણા વગર એની કઝા નમાઝો
રોઝાને ��મ આપશે, તો પણ વા�જબ છે ક� તે માટ�
વિસયત કર� .
પણ જો કોઈ એવો શખ્ હોય, �મક� એનો મોટો
�દકરો હોય, અને એને ખબર હોય ક� �ણ થઈ જતાં તેની
કઝાઓ અદા કર� આપશે, તો માત �ણ આપ�ું કાફ�
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રહ�શ.ે અને વિસયત કરવી લા�ઝમ નહ� થાય.

મસઅલો ર૭૧ર : � શખ્ પોતાના � ૃત્�ુન
�ચહ્ �ુએ, તો તેની પાસે એવો માલ હોય, અથવા એ
માલને એવા સ્થળ �પાવી રાખ્ય હોય, ક� �ની �ણ
વારસદારોને ન હોય, અને એ �ણ ન હોવાને કારણે
એમનો હકક બરબાદ થતો હોય, તો જ�ર� છે ક�
વારસદારોને �ણ કર� . અને સગીર વયની અવલાદ માટ�
જ�ર� નથી ક� કોઈ સરપરસ્ આ માલની સંભાળ રાખનાર
ન�� કર� , પણ જો તેમ 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�ા�ુ શખ્સન િનમ�ુકં
કરવી જોઈએ.

મસઅલો ર૭૧૩ : વિસયતનામાનો

વહ�વટ

કતાર માટ� જ�ર� છે ક� આક�લ હોય, અને વિસયત કરનાર
માટ� , તેમજ એહતીયાતની �એ, બી� ઓની નજર� િવ�ાસ
પાત હોય. �ુસલમાન મરનારનો વહ�વટ ક્તા �ુસલમાન
હોવો જ�ર� છે , અને એકલા ના બાલીગ બચ્ચાન કર� લી
વિસયત એહતીયાતની �એ સહ�હ નહ� ગણાય. અગર
વિસયત કરનારનો ઈરાદો હોય ક� એ વલીની ર� વગર
સગીર વયમાં માલનો વપરાશ ક� વહ�વટ કર� . પણ જો
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મરનારનો ઈરાદો હોય ક� એ બાલીગ થઈ ગયા બાદ
અથવા વલીની સંમિં ત મેળવીને વહ�વટ કર� , તો તેમાં
ઈશ્કા નથી.

મસઅલો ર૭૧૪ : અગર મરનાર એક થી વ�ુ
વહ�વટ કતાર્ઓન નીમે, અને ર� આપે ક� દર� ક અલગ
રહ�ને વિસયત પ્રમા અમલ કર� , તો જ�ર� નથી ક� તેઓ
એક બી�ની સંમિં ત મેળવે પણ જો એવી ર� મરનાર� ન
આપી હોય, અથવા બંનન
ે ે સાથે રહ�ને વસીયત �ુજબ
અમલ કરવા�ુ ં ક�ું હોય, અથવા કાંઈ ન ક�ું હોય, તો
પછ� એક બી�ની સલાહ લઈને વતર્�ુ જોઈશે.
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પણ જો વહ�વટ કતાર્ એક બી� ની સાથે
રહ�ને વિસયત પ્રમા અમલ કરવા તૈયાર ન હોય અને
એમના વચ્ચ િવચારોનો �ુમળ
ે ન થવા માટ� કોઈ શરઈ
કારણ ન હોય, તો હા�કમે શરઅ તેમને મજ� ૂર કર� શકશે,
અને જો તેઓ હા�કમે શરઅની ફરમાબરદાર� ન કર� ,
અથવા જો િવચારોનો �ુમળ
ે એટલા માટ� ન થતો હોય ક�
દર� કને શરઈ �કાવટ હોય, તો પછ� હાક�મે શરઅ તેમાંથી
એકને બરતરફ કર� બી�ને ન�� કર� શકશે.

મસઅલો ર૭૧પ : અગર

ઈન્સા પોતાની

વિસયત પાછ� ખ�ચી લીએ, �મક� પહ�લા ક�ું હોય ક� એના
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માલનો ત્રી ભાગ ફલાણાને અપાય, અને પછ� કહ� ક� ન
આપવામાં આવે, તો વિસયત બાિતલ થઈ જશે. અને જો
વિસયત બદલી નાખે, �મક�, પહ�લા કોઈને પોતાની
અવલાદ માટ� વહ�વટકતાર નીમ્ય હોય, અને પછ� બી�
કોઈને િનમ�ુકં કર� , તો પહ�લી વિસયત બાિતલ થશે, અને
બી� વિસયત �ુજબ અમલ કરવો જોઈએ.

મસઅલો ર૭૧૬ : અગર કોઈ શખ્ એ�ું કામ
કર� ક� �થી સા�બત થાય ક� એણે પોતાની વિસયત પાછ�
ખ�ચી લીધી છે , �મક�, પહ�લાં કોઈ મકાન માટ� વિસયત
કર� હોય ક� ફલાણાને અપાય, એ પછ� એજ મકાનને
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વહ�ચી નાખે, અથવા પોતાની આગલી વિસયત યાદ હોવા
છતાં, બી� ને વક�લ નીમે ક� એ મકાન વહ�ચી આપે, તો
વિસયત બાિતલ થઈ જશે.

મસઅલો ર૭૧૭ : અગર કોઈ શખ્સ વિસયત
કર� હોય ક� ફલાણી વસ્� કોઈને આપવામાં આવે, અને
ત્યા પછ� વિસયત કર� ક� એ જ વસ્�ુમાંથ અડધો ભાગ
બી�ને અપાય, તો એ વસ્�ુન બે ભાગ કરવા પડશે,
અને દર� કને તેમાંથી એક ભાગ અપાશે.

મસઅલો ર૭૧૮ : અગર

કોઈ શખ્ એ

બીમાર�માં ક� �માં એ�ુ ં � ૃત્� થાય, પોતાના માલમાંથી
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અ�ુક ભાગ કોઈને અપર્ કર� , અને સાથે વિસયત કર� ક�
મર� જવા પછ� અ�ુક ભાગ બી�ને પણ આપવામાં આવે,
ુ ’ કહ�વાય છે ,
તો જો તેના માલનો ત્રી ભાગ �ને ‘�ુ�સ
એ બે બક્ષી માટ� કાફ� ન હોય, અને વાર�સો પણ
�ુલ્સથ વ�ુ આપવા માટ� ર�મંદ ન હોય, તો � પહ�લી
બક્ષ કર� હતી તે �ુલ્સમાંથ કાઢ�ને પહ�લા શખ્સન
અપાશે, અને તેમાં � કાંઈ બાક� રહ�, તેમાંથી બી�
વિસયત �ુજબ અમલ થશે.

મસઅલો ર૭૧૯ : અગર કોઈ શખ્ વિસયત
કર� તેના મલનો ત્રી ભાગ વહ�ચવામાં ન આવે, બલ્ક
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તેની આવક ફલાણા કામ માટ� ઉપયોગમાં લેવાય, તો તે
પ્રમા અમલ કર�ું જોઈએ.

મસઅલો ર૭ર૦ : � બીમાર�માં ઈન્સા મરણ
પામે, એ હાલતે જો કહ� ક� તેના ઉપર કોઈ�ુ ં લે� ું છે , અને
એના માટ� એવી બદ�ુમાની થાય ક� વાર�સોના હકને
�ુકસાન પહ�ચાડવા માટ� એવી વિસયત કર� છે , તો �
લે� ું એ મરનાર� િન�ુકત ક�ુ્ર હોય તે એના �ુલ્સમાંથ
અપાશે. પણ જો બદ�ુમાની ન હોય, તો એ કરજ અદા
કર�ું જ�ર� થશે, તેના અસલ માલમાંથી તેની અદાયગી
કરવી જોઈશે.
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મસઅલો ર૭ર૧ : �

શખ્ માટ� ઈન્સાન

વિસયત કર� હોય ક� તેના માલમાંથી કાંઈ આપવામાં
આવે, તે શખ્ માટ� જ�ર� નથી ક�

વિસયત સમયે

હ�સ્તમા હોય. અગર દાખલા તર�ક�, એવી વિસયત કર� ક�
અગર ફલાણી ઓરત હામેલા થાય અને બચ્ચાન જન્
આપે, તો એ બચ્ચાન મજ�ુર વસ્� આપવામાં આવે, તો
જો એ બચ્�ુ વિસયત કરનારના મર� જવા પછ� મવ�ુદ
થાય તો લા�ઝમ છે ક� તેને વિસયત �ુજબ આપવામાં
આવે. પણ જો મવ�ુદ ન થાય, અને વિસયત કરનારના
ઈરાદામાં એકથી વ�ુ મકસદનો ભાસ થાય, તો એના
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મકસદથી � ન�કમાં ન�ક કાય� હોય, તે માટ� એ
વાપર� શકાશે, ન�હતર વાર�સોને હક રહ�શે ક� એ વસ્�
પોતાની વચ્ચ તકસીમ કર� લીએ.
પણ અગર ઈન્સા એમ વિસયત કર� ક� તેના
માલનો અ�ુક ભાગ તેના મર� ગયા બાદ ફલાણાની
િમલકત ગણાશે, તો જો એ શખ્ વિસયત કરનારના � ૃત્�
સમયે હ�સ્તમા હોય તો વિસયત સહ�હ છે . ન�હતર
બાિતલ ગણાશે, અને તેના માટ� � વિસયત કર� હોય તે
વારસો પોતાના વચ્ચ તકસીમ કર� લેશ.ે

મસઅલો ર૭રર : અગર ઈન્સાનન મા� ૂમ થાય
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ક� ફલાણા શખ્સ તેને પોતાનો વહ�વટકતાર બનાવ્ય છે , તો
જો એ વિસયત કરનારને જણાવી દ�એ ક� એ વહ�વટ
કરવા માટ� તૈયાર નથી, તો વિસયત કરનારના મર� જવા
પછ� તેના ઉપર વિસયત પ્રમા અમલ કર�ું જ�ર� ન�હ
થાય. પણ વિસયત કરનારના �ુજર� જવા પહ�લા એ
શખ્સન ખબર ન હોય ક� એને વસી અથવા વહ�વટકતાર્
બનાવ્યો છ. અથવા ખબર હોય પણ એણે જણાવ્�ું ન હોય
ક� એ કાયર માટ� પોતે તૈયાર નથી, તો જો કોઈ તકલીફ ક�
મશ�ત આડ� આવતી ન હોય, તો તે વિસયત �ુજબ
અમલ કર�ું વા�જબ

છે . એવીજ ર�તે વહ�વટકતાર્ન
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વિસયત કરનાર �ુજર� જવા પહ�લાં ખબર હોય, પણ
એવા સંજોગ હોય ક� વિસયત કરનાર સખત બીમાર� યા
કોઈ બી� �તરાય ને કારણે બી� કોઈને વહ�વટકતાર
નીમી ન શકતો હોય, તો એહતીયાત છે ક� એ વિસયતને
માન્ રાખે.

મસઅલો ર૭ર૩ : અગર

વિસયત કરનાર

�ુજર� �ય, તો વહ�વટકતાર પોતે અલગ રહ� બી�
કોઈને વહ�વટકતાર ન�હ નીમી શક�. પણ જો એને �ણ
હોય ક� વિસયત કરનારનો ઈરાદો એ ન હતો ક� પોતે ઉભા
રહ�ને કાય� ��મ આપે, બલ્ક એ મર�મ
ૂ નો ઈરાદો માત
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એ હતો ક� કાય� ��મ પામે, તો એવા સંજોગમાં
મદદનીશ તર�ક� બી�ને પોતાનો વક�લ નીમી શકશે.

મસઅલો

ર૭ર૪ :

અગર

મરનાર

બે

વહ�વટકતાર્ઓન સાથે નીમે, અને તેમાં એક �ુજર� �ય,
યા દ�વાનો ક� કા�ફર થઈ �ય, તો હાક�મે શરઅ એની
જગ્યા બી�ને ન�� કરશે. અને જો બંને �ુજર� �ય,
યા દ�વાના ક� કા�ફર થઈ �ય, તો હાક�મે શરઅ બી�
બેને નીમશે. પણ જો એક જ શખ્ વિસયત �ુજબ
વહ�વટ કરવાને શ�ક્તશાળ હોય તો બે જણ�ુ ં હો�ું જ�ર�
નથી.
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મસઅલો ર૭રપ : અગર

વહ�વટકતાર પોતે

એકલો, યા વક�લ ક� પગારદાર મારફતે મર�મ
ૂ ના કાય�ને
��મ ન આપી શકતો હોય, તો હાક�મે શરઅ તેની મદદ
માટ� બી�ની િનમ�ુકં કરશે.

મસઅલો ર૭ર૬ : અગર મરનારના માલનો
અ�ુક ભાગ વહ�વટકતાર્ન હાથે બરબાદ ક� �ુમ થઈ
�ય, તો જો વહ�વટકતાર્ તેની �હફાઝતમાં કચાશ રાખી
હોય, યા હદ વટાવી ગયો હોય, �મક� , મર�મ
ૂ ે ક�ું હોય ક�
ફલાણો �હસ્સ ફલાણા શહ�રના ફક�રોમાં તકસીમ થાય,
અને તેને બદલે એ કોઈ બી� શહ�રમાં માલ લઈ �ય,
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અને

રસતામાં

એ

માલ

બરબાદ

થઈ

�ય,

તો

વહ�વટકતાર જોખમદાર ગણાશે. પણ જો કચાશ ન રાખી
હોય, યા હદ ઓળંગી ન હોય, તો એ �મીન નથી.

મસઅલો ર૭ર૭ : અગર

મરનાર

કોઈને

વહ�વટકતાર નીમીને કહ� ક� તેના મર� જવા બાદ ફલાણો
શખ્ વહ�વટકતાર થશે, તો પહ�લા વહ�વટકતાર્ન મર�
જવા બાદ બી�એ કામ સંભાળ�ું જોઈએ.

મસઅલો ર૭ર૮ : અગર મરનાર ઉપર વા�જબ
હજ રહ� ગઈ હોય, અથવા લે�,ું યા શરઈ હકો ( �ુમ્,
ઝકાત, રદ્ મઝાલીમ) બાક� હોય, ક� �ને અદા કર�ું
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વા�જબ છે , તો એ મરનારના અસલ માલમાંથી દ� વાશે,
અગરચે મરનાર� તે માટ� વિસયત ન કર� હોય.

મસઅલો ર૭ર૯ : અગર મરનારના માલમાંથી
વા�જબ હજ, અને �ુ�ુક, �મક� �ુમ્, ઝકાત રદ્ મઝાલીમ
વીગેર� અદા કયાર ્ બાદ કાંઈ વધારો રહ�, તો અગર એણે
પોતાના ત્ર ભાગ અથવા એમાંથી અ�ુક ભાગ

માટ�

વિસયત કર� હોય ક� ફલાણા કા� વપરાય, તો એ �ુજબ
અમલ થવો જોઈએ. અને જો એણે વિસયત ન કર� હોય,
તો એ વધારો વારસદારોનો માલ ગણાશે.

મસઅલો ર૭૩૦ : અગર મરનાર કાંઈ ખચર
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માટ� વિસયત કર� ગયો હોય, અને તે એના ત્રી� ભાગ
વધાર� હોય, તો વધારામાં કર� લ વિસયત�ુ ં સહ�હ હો�ું
વારસદારોની ર� ઉપર આધાર રાખે છે . અને એ માત
ર�મંદ� કાફ� નથી, બલ્ક વારસદારો ઝબાનથી ઉચ્ચાર ક�
રા� છે , યા એ�ું કાયર ��મ આપે ક� �થી એમનો
રા�પો સા�બત થાય. અને જો વિસયત બાદ એક �ુદ્
વીતી ગયા પછ� ર� આપે તો પણ સહ�હ છે . અને જો
અ�ુક વાર�સો સંમત
ં
થાય તો ફકત

સંમત
ં
થયેલા

વાર�સોના હ�સ્સામા એ વિસયત સહ�હ ગણાશે; અને તે
�ુજબ અમલ થશે.
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મસઅલો ર૭૩૧ : અગર મરનાર� પોતાના ત્રી
ભાગ કરતા વધાર� વિસયત કર� હોય, અને વારસદારોએ
તેની હયાતીમાં એ માટ� ર� આપી દ�ધી હોય, તો એના
મર� જવા પછ� વારસદારો આપેલી ર�થી ફર� ન�હ જઈ
શક�.

મસઅલો ર૭૩ર : અગર કોઈ શખ્ વિસયત
કર� ક� એના ત્રી� ભાગમાં

�ુમ્, ઝકાત અથવા

બી�ઓના લેણાં ભરાય, અને તેની કઝા નમાઝો, રોઝા
માટ� પગારદાર રોકવામાં આવે, અને અ�ુક �ુસ્તહ
કાય�, �મક� ફક�રોને જમાડ�ું વીગેર� ��મ અપાય, તો
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સૌથી પ્ર એ ત્રી� ભાગમાં કરજ ભરવામાં આવશે.
તે બાદ જો વધારો રહ� તો તેની કઝા નમાઝો, રોઝા માટ�
પગારદાર રોકવામાં આવશે. અને જો હ� વધારો રહ�વા
પામે, તો િન�ુકત કર� લા �ુસ્તહ કાય�માં એ વપરાશે.
અગર ત્રી� ભાગમાં ફકત કરજની ભરપાઈ થઈ શકતી
હોય,અને વાર�સો રા� ન હોય ક� �ુલ્સમાંથ વ�ુ
વપરાય, તો એવા સંજોગમાં કઝા નમાઝો, રોઝા તેમજ
�ુસ્તહ કાયર માટ� ની વિસયત બાિતલ થઈ જશે.

મસઅલો ર૭૩૩ : અગર

કોઈ શખ્ પોતા

ઉપર લેણાંની અદાયગી કઝા નમાઝ, રોઝા માટ� કોઈને
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મહ�નતા�ું આપીને રોકવા, અને તેના માટ� િન�ુકત
�ુસ્તહ કાય�ને ��મ આપવા માટ� વિસયત કર� , પણ
ઉલ્લે ન કર� ક� એ ખચર ત્રી� ભાગમાં અપાય, તો
તેના ઉપર � રહ� ગયે� ું લે� ું છે , તે તેના � ૂરા માલમાંથી
દ� વાશે. અને જો કાંઈ વધે તો તેનો ત્રી ભાગ કઝા
નમાઝ રોઝાની અદાયગી અને િન�ુકત �ુસ્તહ કાય�
માટ� વપરાશે. અને જો એ ત્રી ભાગ કાફ� ન હોય, તો
જો વાર�સો ર� આપે, તો એ વિસયત �ુજબ અમલ કર�ું
જોઈએ. જો ર� ન આપે તો કઝા નમાઝ, રોઝા માટ� એ
ત્ર ભાગમાંથી અપાય. અને તે બાદ � કાંઈ વધે તેનો
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િન�ુકત �ુસ્તહ કામો માટ� ઉપયોગ થાય.

મસઅલો ર૭૩૪ : અગર કોઈ શખ્ દાવો કર�
ક� મરનાર� વિસયત કર� હતી ક� ફલાણી રકમ તેને
આપવામાં આવે, તો નીચે જણાવેલ સંજોગોમાં એ રકમ
તેને �ુપરત કરવી જોઈએ :
(૧) અગર બે આ�દલ �ુ�ષો તેના કથનને ટ� કો
આપે;
(ર) અથવા પોતે કસમ ખાય, અને સાથે એક
આ�દલ �ુ�ષ, તેના કથનને ટ� કો આપે,
(૩) અથવા એક આ�દલ �ુ�ષ અને બે આ�દલ
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�ીઓ અથવા ચાર આદ�લ �ીઓ તેની વાત
ઉપર સાક્ �ુર�, પણ જો એક આ�દલ �ી સાક્
�ુર�, તો તેને એ રકમનો ચોથો ભાગ મળશે; બે
�ીઓ સાક્ � ૂર� , તો અડધો ભાગ; ત્ સાક્
� ૂર� તો પોણો ભાગ આપ�ું જોઈએ.
એવી ર�તે જો બે કા�ફર અહલે �કતાબ ક� �
પોતાના ધમર �ુજબ આ�દલ ગણાતા હોય, સાક્ � ૂર� તો
તેને દાવા �ુજબ રકમ આવી જોઈએ, પણ તેમાં શરત એ
છે ક� મરનાર વિસયત કરવા માટ� લાચાર થયો ત્યાર તે
સમયે કોઈ �ુસલમાન આ�દલ �ી ક� �ુ�ષ હાજર ન હતો.
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મસઅલો ર૭૩પ : અગર કોઈ શખ્ મરનારનો
વસી, વહ�વટકતાર હોવાનો દાવો કર� , ક� �થી મય્યતન
માલ�ુ ં વહ�વટ કર� શક�, અથવા કહ� ક� મરનાર� તેને તેના
સગીરવય બચ્ચાઓન સરપરસ્ નીમ્ય હતો, તો અગર
બે આ�દલ �ુ�ષો તેની એ વાતને ટ� કો આપે તો માન્
રહ�શ.ે

મસઅલો ર૭૩૬ : અગર ઈન્સા વિસયત કર�
ક� તેના માલમાંથી અ�ુક વસ્� ફલાણા શખ્ માટ� છે , અને
એ શખ્ ક� ૂલ કયાર્ પહ�લાં યા રદ કયાર્ પહ�લા �ુજર�
�ય, તો જયાં �ુધી તેના વાર�સોએ વિસયત રદ ન કર�
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હોય ત્યા �ુધી તેનો સ્વીકા કર� શકશે. પણ આ �ુકમ એ
સંજોગોમાં છે ક� વિસયત કરનાર� પોતાની વિસયત પાછ�
ખ�ચી ન લીધી હોય, ન�હતર એ ચીજ ઉપર તેમનો કોઈ
હક ન�હ રહ�.
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વારસાના એહકામ
મસઅલો ર૭૩૭ : �

લોકો �ુ�ુંબી સંબધ
ં ને

આધાર� વારસો પામે છે , તેના ત્ તબ�ાઓ છે :
પહ�લા તબ�ામાં મા, બાપ અને મરનારની
અવલાદ છે . અને જો અવલાદ ન હોય, તો
અવલાદની અવલાદ, �મ �મ વંશ આગળ
વધતો રહ�, એમાં � મરનારની વ�ુ ન�ક હશે તે
વારસો પામશે, અને જયાં �ુધી આ તબકકામાં
એક

વ્ય�ક

પણ

મો�ૂદ

હોય,

તબ�ાવાળાઓને કોઈ વારસો ન�હ મળે .

બી�
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બી� તબ�ામાં દાદા, દાદ�, ભાઈ અને બહ�ન છે .
અને ભાઈ ક� બહ�ન મો�ૂદ ન હોય, તો તેમની
અવલાદમાં � મય્યતથ વ�ુ ન�ક હોય તે
વારસો પામશે. અને જયાં �ુધી આ તબકકામાં
એક વ્ય�ક પણ મો�ૂદ હશે. ત્ર તબકકામાં
વારસો ન�હ પહ�ચે.
ત્ર તબ�ામાં કાકા, ફઈ, મામા અને માસી ત્થ
તેમની અવલાદ છે . અને જયાં �ુધી કાકાઓ,
ફઈઓ, મામાઓ અને માસીઓમાં એક પણ
વ્ય�ક મો�ૂદ હશે, ત્યા �ુધી તેમની અવલાદને
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વારસો ન�હ મળે .
પણ જો મરનારનો એવો કાકો હોય ક� � એના
બાપનો ઓરમાન ભાઈ હોય,(એટલે ક� બાપ એક પણ મા
�ુદ� હોય) અને સાથે તેના સગા કાકાનો દ�કરો મો�ૂદ
હોય, તો વારસો એ સગા ભત્રી� મળશે, પણ ઓરમાન
કાકાને ન�હ મળે . પણ જો એકથી વ�ુ કાકાઓ અથવા
ભત્રી હોય, અથવા જો મરનારની પત્ની હયાત હોય,
તો આ �ુકમ ઈશ્કાલથ ખાલી નથી.

મસઅલો ર૭૩૮ : અગર �ુદ મરનારના કાકા,
ફઈ, મામા, માસી યા તેમના દ�કરા, પૌત્ ક� પરપૌત્
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મો�ૂદ ન હોય, તો પછ� મરનારના મા બાપના કાકા, ફઈ,
મામા, માસી વારસો પામશે, અને જો તેમાંથી કોઈ ન
હોય, તો તેમની અવલાદને વારસો મળશે અને જો
તેમાંથી પણ કોઈ ન હોય, તો મરનારના દાદા, દાદ�ના
કાકા, ફઈ, મામા, માસીને વારસો મળશે, અને જો તેઓ
પણ ન હોય, તો તેમની અવલાદને વારસો આપવામાં
આવશે.

મસઅલો ર૭૩૯ : પિત પત્ની એક બી�નો
વારસો પામશે, પણ તેની િવગત હવે પછ� આપવામાં
આવશે.
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પહ�લા તબકકાનો વારસો
મસઅલો ર૭૪૦ : અગર પહ�લા તબ�ામાંથી
મરનારનો માત એક જ વાર�સ હોય, �મક� મા અથવા
બાપ, અથવા એક દ�કરો યા એક દ�કર� હોય, તો
મય્યતન � ૂરો માલ એને મળશે; અને જો દ�કરાઓ અને
દ�કર�ઓ હોય, તો બે વચ્ચ એવી ર�તે તકસીમ કરવામાં
આવશે ક� દર� ક �દકરાને બે ભાગ અને દર� ક દ�કર�ને એક
ભાગ મળશે.

મસઅલો ર૭૪૧ : અગર મય્યતન વાર�સોમાં
ફકત તેનાં મા બાપ હોય, તો માલના ત્ ભાગ કરવામાં
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આવશે, �માંથી બે ભાગ બાપને અને એક ભાગ માને
મળશે. પણ જો મય્યતન બે ભાઈઓ અને ચાર બહ�નો
મો�ૂદ હોય, યા એક ભાઈ અને બે બહ�નો હોય, ક� � સવ�
�ુ�સ્લ, આઝાદ અને એક બાપથી હોય, એટલે ક� એમનો
બાપ અને મય્યતન બાપ એક હોય, ચાહ� મા એક હોય ક�
ન હોય, તો જોક� મય્યતન મા બાપ મો�ૂદ હોવાથી
એમને કોઈ વારસો ન�હ મળે , પણ એમના હોવાના કારણે
માને મય્યતન માલનો છઠો ભાગ મળશે, અને બાક�
બાપને આપવામાં આવશે.

મસઅલો ર૭૪ર : અગર મય્યતન વાર�સોમાં
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ફકત મા બાપ અને એક દ�કર� હોય, તો ઉપરોકત
મસઅલામાં જણાવેલ શરતો �ુજબ મય્યતન બે ભાઈઓ
અને ચાર બહ�નો અથવા એક ભાઈ અને બે બહ�નો મો�ૂદ
ન હોય, તો માલના પાંચ ભાગ થશે. એમાંથી મા અને
બાપને અક�ક ભાગ અપાશે, અને ત્ ભાગ દ�કર�ને
મળશે.
પણ જો ઉપરોકત શરતો સાથે તેનો ભાઈ અને બે
બહ�નો, અથવા બે ભાઈઓ અને ચાર બહ�નો મો�ૂદ હોય,
તો પણ માલના પાંચ ભાગલા પાડવામાં આવશે, અને
એમ�ુ ં હો�ું કોઈ અસર નહ� ધરાવે.
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અલબ�, મશ્�ૂ છે ક� આવા સંજોગમાં માલના છ
ભાગ થાય, �માં મા અને બાપ, દર� ક એક ભાગ લેશ,ે
અને બાક� ભાગોમાંથી ૩ ભાગ દ�કર�ને મળશે. છે લ્લ
બાક� રહ�લા ભાગના ફર� ચાર ભાગલા પાડ� એક ભાગ
બાપને અને ત્ દ�કર�ને મળશે. પ�રણામે મય્યતન
માલના ર૪ ભાગ થશે, �માંથી ૧પ દ�કર�ને, પાંચ બાપને
અને ચાર માને મળશે. પણ કારણ ક� આ કોલ ઈશ્કાલથ
ખાલી નથી, એટલે માના પાંચમાં અને છઠા ભાગ વચ્ચ �
ફ�ર થશે તેમાં એહતીયાત તકર ન કરવામાં આવે.

મસઅલો ર૭૪૩ : અગર મય્યતન વાર�સોમાં
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મા બાપ અને એક દ�કરો હોય તો માલના છ ભાગ
કરવામાં આવશે, �માંથી મા અને બાપ દર� કને એક�ક
ભાગ મળશે, અને બાક�ના ચાર ભાગ દ�કરાને જશે. અને
અગર એકથી વ�ુ દ�કરાઓ અથવા દ�કર�ઓ હોય, તો એ
ચાર ભાગોની પોતા વચ્ચ સરખે ભાગે વહ�ચણી કરશે.
અને જો દ�કરાઓ તેમજ દ�કર�ઓ સાથે હોય તો એ ચાર
ભાગ તકસીમ કરતી વેળા દર� ક દ�કરાને દ�કર� કરતાં
બમ�ું મળશે.

મસઅલો ર૭૪૪ : અગર મય્યતન વાર�સોમાં
માત બાપ, યા મા, અને એક અથવા એકથી વ�ુ
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દ�કરાઓ હોય, તો માલના ૬ ભાગ થશે, � એક ભાગ
બાપ અથવા મા, � હોય તેને અપાશે, અને બાક�ના પાંચ
ભાગ દ�કરાને મળશે. જો એકથી વ�ુ દ�કરાઓ હોય તો
તેઓએ પાંચ ભાગોની પોતા વચ્ચ સરખે ભાગે વહ�ચણી
કરશે.

મસઅલો ર૭૪પ : અગર મય્યતન વાર�સોમાં
ફકત બાપ, અથવા મા, અને દ�કરા દ�કર� હોય, તો
માલના છ ભાગ કર� એક ભાગ મા અથવા બાપને
આપવામાં આવશે અને બાક�ના ભાગોને એવી ર�તે
તકસીમ કરવામાં આવશે ક� �થી દર� ક દ�કરાને બે ભાગ
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અને દ�કર�ને એક ભાગ મળશે.

મસઅલો ર૭૪૬ : અગર મય્યતન વાર�સોમાં
ફકત બાપ યા મા, અને એક દ�કર� હોય, તો માલના ચાર
ભાગ થશે; એક ભાગ બાપ અથવા મા, � હોય, તેને
અપાશે, અને બાક� દ�કર�ને મળશે.

મસઅલો ર૭૪૭ : અગર મય્યતન વાર�સોમાં
બાપ અથવા મા, અને એકથી વ�ુ દ�કર�ઓ હોય, તો
માલના પાંચ ભાગ કર� એક ભાગ મા અથવા બાપ, �
હોય, તેને મળશે, અને ચાર ભાગો દ�કર�ઓ વચ્ચ સરખે
ભાગે તકસીમ કરવામાં આવશે.
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મસઅલો ર૭૪૮ : અગર

મરનારની કોઈ

અવલાદ ન હોય, તો દ�કરાની અવલાદ, અગરચે દ�કર�
હોય, મય્યતન દ�કરા �ટલો ભાગ મેળવશે, અને
દ�કર�ની અવલાદ, અગરચે દ�કરો હોય, મય્યતન દ�કર�
�ટલો ભાગ પામશે. દાખલા તર�ક� તેનો એક દોહ�ત્ હોય
અને એક પૌત્ હોય, તો માલના ત્ ભાગો કર� એક
ભાગ દોહ�ત્રા અને બે ભાગ પૌત્રી આપવામાં આવશે.
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બી� તબ�ાનો વારસો
મસઅલો ર૭૪૯ : આ તબ�ામાં � વારસો
મેળવે છે , તે દાદા, દાદ�, ભાઈ અને બહ�ન છે . અને અગર
ભાઈ બહ�ન મો�ૂદ ન હોય, તો તેમની અવલાદ વારસો
પામશે.

મસઅલો ર૭પ૦ : અગર મય્યતના વાર�સોમા
ફકત એક જ ભાઈ અથવા એક જ બહ�ન હોય, તો � ૂરો
માલ તેને મળશે. અને જો એકથી વ�ુ ફકત સગા ભાઈઓ
અથવા ફકત સગી બહ�ન હોય, તો માલ તેમના વચ્ચ
સરખે ભગે તકસીમ થશે. જો સગાં ભાઈઓ અને બહ�નો
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બંને હોય, તો દર� ક ભાઈને બે ભાગ અને દર� ક બહ�નને
એક ભાગ મળશે. દાખલા તર�ક� જો વાર�સોમાં બે ભાઈઓ
અને એક બહ�ન હોય,તો માલના પાંચ ભાગ થશે, �માંથી
દર� ક ભાઈને બે, અને બહ�નને એક ભાગ મળશે.

મસઅલો ર૭પ૧ : � સંજોગમાં મય્યતન સગાં
ભાઈ બહ�નો મો�ૂદ હોય. એ સંજોગોમાં સાવકા ભાઈ
બહ�નો, ક� �મની મા �ુદ� હોય, વારસો નહ� પામે. પણ
જો સગાં ભાઈ બહ�નો ન હોય, અને માત એક ઓરમાન
ભાઈ ક� બહ�ન હોય(મતલબ ક� એક જ બાપથી ર�શ્ત
હોય) તો � ૂરો માલ એને મળશે. જો એકથી વ�ુ ફકત
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ઓરમાન ભાઈઓ હોય, યા ફકત ઓરમાન બહ�નો હોય,
તો તેઓ પોતાના વચ્ચ માલને સરખે ભાગે તકસીમ
કરશે, પણ જો ઓરમાન ભાઈ બહ�નો સાથે હોય, તો દર� ક
ભાઈને બે અને દર� ક બહ�નને એક ભાગ મળશે.

મસઅલો ર૭પર : અગર મય્યતન વાર�સોમાં
માત એક ભાઈ ક� બહ�ન હોય ક� �નો બાપ મય્યતન
બાપ િસવાય હોય, પણ મા મય્યતન મા જ હોય, તો � ૂરો
માલ તેને મળશે. અને જો મા થી જોડાયેલા ફકત ભાઈઓ
હોય, યા ફકત

બહ�નો હોય, તો તેનો પોતાના વચ્ચ

માલની સરખે ભાગે વહ�ચણી કરશે.
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મસઅલો ર૭પ૩ : અગર

મય્યતન

ત્

�તના ભાઈ બહ�નો હોય.
(૧) સગાં 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�શ્ત છે , પણ મા �ુદ� છે , તેને વારસો નહ�
મળે . આવા સંજોગમાં માલના છ ભાગ થશે;
�માંથી એક ભાગ માના �રશ્તાથ જોડાએલ ભાઈ
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અથવા બહ�નને મળશે, અને બાક� સગાં ભાઈ
બહ�નોને આપવામાં આવશે. દર� ક ભાઈને બે ભાગ
અને બહ�નને એક ભાગ મળશે.

મસઅલો ર૭પ૪ : અગર મરનાર સગાં ભાઈ
બહ�ન સાથે બાપના �રશ્ત ભાઈ બહ�ન અને માના �રશ્તાથ
અનેક ભાઈ બહ�નો હોય, તો ઉપર જણાવ્ય �ુજબ બાપના
�રશ્તાથ ભાઈ બહ�નને કંઈ વારસો નહ� મળે , અને આ
સંજોગમાં માલના ત્ ભાગ થશે, �માંથી બે ભાગ સગાં
ભાઈ બહ�ન પોતાના વચ્ચ વહ�ચણી કરશે, એવી ર�તે ક�
ભાઈને બહ�ન કરતાં બમણો હક મળશે. અને બાક�નો ભાગ
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માના ર�શ્તાથ ભાઈ બહ�નોને મળશે ક� � ભાગની
વહ�ચણી તેમના વચ્ચ સરખે ભાગે કરવામાં આવશે.

મસઅલો ર૭પપ : અગર મય્યતન વારસોમાં
ફકત બાપના �રશ્તાથ ભાઈ બહ�ન હોય, અને સાથે એક
ભાઈ અથવા બહ�ન માના �રશ્તાથ હોય, તો માલના ૬
ભાગ થશે. �માંથી એક ભાગ માના ર�શ્તાથ ભાઈ અથવા
બહ�નને મળશે, અને બાક�ના ભાગો બાપના �રશ્તાથ
ભાઈ બહ�નોને મળશે � એમના વચ્ચ એવી ર�તે તકસીમ
થશે ક� દર� ક ભાઈને દર� ક બહ�ન કરતાં બમણો હક મળશે.

મસઅલો ર૭પ૬ : અગર મય્યતન વાર�સોમાં
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ફકત બાપના �રશ્તાથ જોડાએલ ભાઈ બહ�ન હોય, અને
માના �રશ્તાથ અનેક ભાઈ બહ�નો હોય, તો માલના ત્
ભાગ થશે, �માં ૧ભાગ માના �રશ્તાવાળા ભા-બહ�નોને
અપાશે, અને તેઓએ ભાગ પોતાના વચ્ચ સરખે ભાગે
તકસીમ કરશે. બાક�નો ભાગ બાપના �રશ્તાવાળ ભાઈ
બહ�નને અપાશે, � એવી ર�તે તકસીમ થશે ક� ભાઈને
બહ�ન કરતા બમ�ું મળશે.

મસઅલો ર૭પ૭ : અગર મય્યતન વાર�સો
ફકત ભાઈ, બહ�ન અને પત્નીહોય, તો પત્ની પોતાનો હક
હવે પછ� જણાવવામાં આવશે એ ર�તે મેળવશે. અને ભાઈ
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બહ�ન ઉપરોકત મસાઈલમાં જણાવી ગયા છ�એ એ ર�તે
પોતાના હકો હાંિસલ કરશે. એવી ર�તે અગર પત્ની�ુજર�
�ય, અને તેના વાર�સોમાં તેના ભાઈ બહ�ન અને પિત
હોય, તો પિતને માલનો અડધો ભાગ મળશે, અને ભાઈ
બહ�ન ઉપરોકત મસાઈલમાં જણાવ્ય �ુજબ વારસો
પામશે. પરં � ુ પિત યા પત્નીને વારસો મળતો હોવાથી
માના �રશ્તે જોડાયેલાં ભાઈ બહ�નન

હકમાં ધટાડો નહ�

કર� શકાય, જયાર� સગાં ભાઈ બહ�નો યા બાપના �રશ્ત
જોડાએલા ભાઈ બહ�નોના હકમાં કમી કર� શકાશે. દાખલા
તર�ક�, જો મય્યતન વાર�સોમાં શવહર સગાં ભાઈ બહ�ન
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તથા માના �રશ્તાથ ભાઈ બહ�ન હોય, તો અડધો ભાગ
શવહરને જશે, અને � ૂરા માલના ત્ ભાગનો એક ભાગ
માના �રશ્તાથ ભાઈ બહ�નને મળશે,અને � બાક� રહ� તે
સગા ભાઈ બહ�નને મળશે. એટલે અગર મય્યતન � ૂરો
ુ ાન હોય, તો ત્ �મ
ુ ાન શવહરને, બે �મ
ુ ાન
માલ છ �મ
ુ ાન
માના �રશ્તાથ જોડાએલ ભાઈ બહ�નનો અને એક �મ
સગા ભાઈ બહ�નને મળશે.

મસઅલો ર૭પ૮ : અગર

મય્યતન ભાઈ

બહ�નો �વતા મો�ૂદ ન હોય, તો તેમના વારસાનો �હસ્સ
એમની અવલાદને જશે. હવે જો એ ભાઈ ક� બહ�ન માદર�
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હોય, એટલે ક� મરનાર અને એમની મા એક હોય, પણ
બાપ �ુદા હોય, તો તેમની અવલાદ વચ્ચ વારસો સરખે
ભાગે તકસીમ થશે. પણ જો પીદર� ભાઈ બહ�ન હોય,
એટલે ક� મરનાર અને તેમનો બાપ એક હોય, પણ મા
�ુદ� �ુદ� હોય અથવા સગાં ભાઈ બહ�ન હોય.

તો મશ્�ૂ

એ છે ક� એમની અવલાદમાં દ�કરાને દ�કર� કરતાં બમણો
ભાગ અપાશે. પરં � ુ સંભવ છે ક� સવ� વચ્ચ વારસાની
તકસીમ સરખે ભાગે થવી જોઈએ, માટ� એહતીયાત છે ક�
અરસ પરસ સમ�ૂતી અને �ુસાલેહતથી કામ લેવામાં
આવે.
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મસઅલો ર૭પ૯ : અગર મરનારનો ફકત એક
દાદો યા એક દાદ� વાર�સ હોય, અથવા એક નાનો યા
એક નાની હોય, તો સવ� માલ એને મળશે, અને દાદા યા
નાનાની મો�ૂદગીમાં દાદા ક� નાનાના બાપને કાંઈ ભાગ
મળશે નહ�. પણ જો વાર�સોમાં દાદા અને દાદ�, બંને
મો�ૂદ હોય, તો વારસાનો ત્ ભાગ થશે, �માંથી બે
ભાગ દાદાને અને એક ભાગ દાદ�ને જશે, અને જો
વાર�સોમાં ફકત નાના અને નાની બંને હોય, તો એ બે
વચ્ચ વારસાને સરખે ભાગે વહ�ચવામાં આવશે.

મસઅલો ર૭૬૦ : અગર મય્યતન વાર�સોમાં
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માત એક દાદો યા દાદ� અને સાથે એક નાના યા નાની
હોય તો માલને ત્ ભાગમાં તકસીમ કરવામાં આવશે
�માંથી બે ભાગ દાદા યા દાદ�ને મળશે, અને એક ભાગ
નાના યા નાનીને મળશે.

મસઅલો ર૭૬૧ : અગર મય્યતન વાર�સોમાં
દાદા, દાદ� અને નાના, નાની બંને મો�ૂદ હોય, તો માલને
ત્ ભાગમાં તકસીમ કર� તેમાંથી એક ભાગ નાના,
નાનીને મળશે, � તેઓ પોતાના વચ્ચ સરખે ભાગે
વહ�ચણી કરશે, અને બે ભાગ દાદા,દાદ�ને જશે, �માં દાદો
બે ભાગ રાખશે, અને દાદ�ને એક ભાગ આપશે.
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મસઅલો ર૭૬ર : અગર મય્યતન વાર�સોમાં
તેની પત્ની સાથે દાદા, દાદ� અને નાના, નાની મો�ૂદ
હોય, તો પત્નીન તેનો હક આગળ જણાવવામાં આવશે તે
ર�તે મળશે. ત્યા બાદ માલને ત્ ભાગમાં તકસીમ કર�
એક ભાગ નાના, નાનીને અપાશે � તેઓ પોતાના વચ્ચ
સરખે ભાગે રાખશે.બાક� માલ દાદા, દાદ�ને મળશે, �માં
દાદો દાદ� કરતા બમણો ભાગ મેળવશે.
અને મય્યતન વારસીસોમાં પિત સાથે દાદા,
દાદ� ક� નાના નાની હોય, તો પિતને વારસાનો અડધો
ભાગ અપાશે, અને બાક� રહ�લો માલ દાદા, દાદ� ક� નાન,
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નાની વચ્ચ ઉપર જણાવી ગયા છ�એ તે પ્રમા હ�સ્સ
અપાશે.

મસઅલો ર૭૬૩ : અગર

વાર�સોમાં ભાઈ

બહ�ન, અથવા ભાઈઓ બહ�નોની સાથે દાદા, દાદ� નાના,
નાની યા દાદાઓ, દાદ�ઓ, નાનાઓ અને નાનીઓ મો�ૂદ
હોય, તો તેની વ્યવસ્થા અનેક પ્રકા છે .
(૧) અગર નાના યા નાની સાથે સવ� ભાઈ બહ�ન
મર�મ
ૂ ના માદર� ભાઈ બહ�ન હોય, એટલે ક�
તેમની મા એક હોય, પણ બાપ �ુદા હોય, તો
સવ�ને

વારસામાં,

નર

નાર�ના

ભેદિવના,
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સરખોભાગ આપવામાં આવશે.
(ર) અગર દાદા યા દાદ� સાથે સવ� ભાઈ બહ�ન
મર�મ
ૂ ના પીદર�ભાઈ બહ�ન હોય. એટલે ક�
તેમનો બાપ એક હોય પણ મા �ુદ� હોય, તો જો
સવ� વાર�સો �ુ�ષ હોય, યા સવ� વાર�સો �ી હોય
તો માલની તકસીમ

સરખેભાગે થશે. પણ જો

તેમાં અ�ુક �ુ�ષ અને અ�ુક �ી હોય, તો
�ુ�ષને �ી

કરતા

બમણો

ભાગ

આપવામાં

આવશે.
(૩) અગર યા દાદા યા દાદ�ની સાથે મર�મ
ૂ ના

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2480

સગા ભાઈ બહ�ન મો�ૂદ હોય,એટલે ક� એમના
એકજ મા બાપ હોય, તો ઉપરોકત જણાવ્ય
�ુજબ તેનો �ુ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 , (બલ્ક સવ�ને
તેમાંથી હક મળશે.)
(૪) અગર વાર�સોમાં દાદાઓ અથવા દાદ�ઓ,
યા નાનાઓ અથવા નાનીઓ હોય, ચાહ� સવ�
�ુ�ષ યા �ી, યા બંને હોય, અને સામે ભાઈઓ
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અથવા બહ�નો પણ એજ પ્રકાર હોય, તો
મય્યતન માદર� ભાઈ બહ�નો અને નાનાઓ,
નાનીઓને વારસાનો ત્રી ભાગ મળશે ; અને એ
તેમના વચ્ચ નર, નાર�ના ભેદ ભાવ િવના, તેઓ
સરખે ભાગે તકસીમ કરશે.
બાક�ના ર/૩ ભાગ દાદાઓ, દાદ�ઓ અને
પીદર� ભાઈ બહ�નોને જશે ક� �માં દર� ક �ુ�ષને
�ી કરતાં બમણો ભાગ અપાશે. અને જો સવ�
�ુ�ષો ક� સવ� �ીઓ જ હોય, તો માલ સરખેભાગે
તકસીમ થશે.
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(પ) અગર

વાર�સોમાં દાદા યા દાદ� સાથે

મય્યતન માદર� ભાઈ ક� બહ�ન ઉપ�સ્થ હોય,
તો જો એકજ ભાઈ યા એકજ બહ�ન હોય, તો તેને
માલનો છ�ોભાગ ( ૧/૬ )

આપવામાં આવશે.

અને જો એકથી વ�ુ ભાઈઓ બહ�નો હોય, તો
તેમને માલનો ત્રી ભાગ આપવામાં આવશે ક�
�ની તેઓ પોતાના વચ્ચ સરખે ભાગે વહ�ચણી
કરશે. બાક� રહ�લો માલ દાદા યા દાદ�ને જશે.
અને જો બંને મો�ૂદ હોય તો દાદાને દાદ� કરતાં
બમણો ભાગ મળશે.
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(૬) અગર મય્યતન નાના ક� નાની સાથે તેનો
પીદર� ભાઈ ઉપ�સ્થ હોય, તો એ � ૂરતમાં
નાના યા નાની ને ત્રી ભાગ મળશે, અગરચે
એકજ હોય, અને બાક�નો ર/૩ ભાગ ભાઈને જશે,
અગરચે એ પણ એકલો જ હોય.
અને જો એ નાના ક� નાની સાથે પીદર� બહ�ન
હોય, તો જો એકલી હોય તો તેને વારસાનો
અડધો ભાગ મળશે અને જો એકથી વ�ુ હોય તો
તેમને

વારસાનો

ર/૩

ભાગ

મળશે.

દર� ક

સંજોગમાં નાના અથવા નાનીનો ભાગ ૧/૩
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રહ�શ.ે આ �હસાબે અગર એક જ બહ�ન હોય તો
વારસામાં ૧/૬ �ટલો ભાગ વધી પડશે. �ના
માટ� અહવતે વા�જબ છે ક� અરસ પરસ સમ�ૂતી
અને �ુસાલેહત કરવામાં આવે.
(૭) અગર વાર�સોમાં અ�ુક દાદાઓ યા દાદ�ઓ
અને અ�ુક નાનાઓ ક� નાનીઓ હોય, અને સાથે
એક યા એકથી વ�ુ પીદર� ભાઈ બહ�ન હોય, તો
એ સંજોગમાં નાના ક� નાનીને ૧/૩ ભાગ અપાશે,
અને જો તેમની સંખ્ય વ�ુ હોય તો પોતાના
વચ્ચ સરખે ભાગે તકસીમ કરશે ; અને તેમાં
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�ુ�ષ �ીનો ભેદ ભાવ રહ�શે નહ�.
બાક� રહ�લો ર/૩ ભાગ દાદા ક� દાદ� અને પીદર�
ભાઈ બહ�નને મળશે. હવે તેમાં જો અ�ુક �ુ�ષ
અને અ�ુક �ી હોય, તો �ુ�ષને �ી કરતાં
બમણો ભાગ મળશે, અને જો નર નાર�નો પ્ ન
હોય, તો એ સરખે ભાગે તકસીમ થશે.
અને જો એ દાદાઓ, દાદ�ઓ ક� નાનાઓ સાથે
માદર� ભાઈ બહ�ન ઉપ�સ્થ હોય, તો નાના યા
નાની તેમજ માદર� ભાઈ બહ�નને ૧/૩ ભાગ
મળશે, � �ી �ુ�ષ પણ ભેદભાવ રાખ્ય િવના
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પોતાના વચ્ચ સરખે ભાગે તકસીમ કરશે. બાક�
રહ�લ ર/૩ ભાગ દાદા ક� દાદ�ને જશે. એકથી
વ�ુ દાદા યા દાદ�ઓ હોય, તો જો બધા �ુ�ષ
હોય તો સરખે ભાગે તકસીમ

કરશે અને જો

અ�ુક �ીઓ પણ સાથે હોય તો �ુ�ષને �ી
કરતા બમણો ભાગ મળશે.
(૮) અગર વાર�સોમાં અ�ુક માદર� અને અ�ુક
પીદર� ભાઈ બહ�નો સાથે દાદા ક� દાદ� ઉપ�સ્થ
હોય, તો એ સંજોગમાં માદર� ભાઈ બહ�નને ૧/૬
ભાગ મળશે, જો એક જ હોય, પણ જો એકથી
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વ�ુ હોય, તો ૧/૩ મળશે. એ લોકો પોતા વચ્ચ
�હસ્સાન સરખે ભાગે તકસીમ કરશે.
બાક�નો માલ પીદર� ભાઈ બહ�ન અને દાદા યા
દાદ�ને જશે. અને જો તેમાં માત �ુ�ષ યા માત
�ીઓ હોય, તો સરખે ભાગે તકસીમ

કરશે,

નહ�તર �ુ�ષને �ી કરતાં બમણો ભાગ મળશે.
પણ જો વાર�સોમાં એ ભાઈ બહ�નો સાથે નાના ક�
નાની ઉપ�સ્થ હોય, તો નાના ક� નાની સાથે
માદર� ભાઈ બહ�નને ૧/૩ ભાગ જશે, � તેમના
વચ્ચ સરખે ભાગે તકસીમ થશે, અને બાક�નો
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ર/૩ ભાગ પીદર� ભાઈ બહ�નોને મળશે. હવે જો
બધાય ભાઈઓ ક� બધીય બહ�નો જ હોય, તો
પોતા વચ્ચ સરખે ભાગે વહ�ચણી કરશે. નહ�તર
�ુ�ષને �ી સામે બમણો ભાગ આપશે.

મસઅલો ર૭૬૪ : � સંજોગમાં મય્યતન ભાઈ
અથવા બહ�ન મો�ૂદ હોય તે સંજોગમાં ભત્ર ક�
ભાણેજને વારસામાં કોઈ હક મળશે નહ�. પણ �
સંજોગમાં ભાઈ ક� બહ�નના હક સાથે ભત્ર યા ભાણેજનો
હક અથડામણ�પ ન હોય, તે સંજોગમાં આ �ુકમ લા�ુ
નહ� પડ�. �મક�, અગર વાર�સોમાં પીદર� ભાઈ સાથે
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નાના મો�ૂદ હોય, તો ભાઈને ર/૩ ભાગ મળશે, અને
નાનાનો ૧/૩ ભાગ છે . પણ જો મય્યતન માદર� ભાઈનો
દ�કરો પણ મો�ૂદ હોય, તો એ ભત્રી નાનાના �હસ્સામા
ભાગીદાર બનશે.
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ત્ર તબ�ાનો વારસો
મસઅલો ર૭૬પ : ત્ર તબ�ામાં કાકા, �ઈ,
મામા અને માસી તથા તેમની અવલાદનો સમાવેશ થાય
છે . અને અગાઉ સમ�વી ગયા છ�એ તેમ જયાં �ુધી
પહ�લા અને બી� તબ�ાનો એક પણ વાર�સ મો�ૂદ
હોય, ત્યા �ુધી ત્ર તબ�ાને કાંઈ નહ� મળે .

મસઅલો 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 એને જશે. અને જો એક થી વ�ુ
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કાકાઓ અને ફઈઓ હોય, અને સવ� સગાં કાકાઓ ક� સગી
�ઈઓ હોય, યા સવ� પીદર� �રશ્તાન હોય, તો તેમના
વચ્ચ વારસાની સરખે ભાગે તકસીમ

થશે. પણ જો

કાકાઓ એન �ઈઓ બંને ઉપ�સ્થ હોય, અને તે સવ�
સગાં યા સવ� પીદર� �રશ્તાન હોય, તો અક્વ છે ક�
કાકાઓને �ઈઓ કરતાં બમણો ભાગ આપવામાં આવે,
દાખલા તર�ક�, અગર મરનારના વાર�સોમાં માત બે
કાકાઓ અને એક �ઈ હોય, તો વારસાના પાંચ ભાગ
કરવામાં આવશે, �માંથી કાકાઓને સરખે ભાગે ચાર
�હસ્સ મળશે, અને એક ભાગ �ઈ ને આપવામાં આવશે.
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મસઅલો ર૭૬૭ : અગર મરનારના વાર�સોમાં
ફકત અ�ુક માદર� �રશ્તાન કાકાઓ અથવા માદર�
�રશ્તાન �ઈઓ હોય, તો વારસો તેમના

વચ્ચ સરખે

ભાગે તકસીમ થશે. અને જો માદર� કાકાઓ અને માદર�
�ઈઓ બંને મો�ૂદ હોય, તો કાકાને �ઈઓ કરતાં બમણો
ભાગ આપશે, જો ક� એહતીયાત એ છે ક� કાકાઓને �
વધાર� �હસ્સ મળે તે માટ� અરસપરસ �ુસાલેહત કરવામાં
આવે.

મસઅલો ર૭૬૮ : અગર મરનારના વાર�સોમાં
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કાકાઓ અને �ઈઓ હોય, �માં અ�ુક પીદર�, અ�ુક
માદર� અને અ�ુક સગાં કાકાઓ અને સગી �ઈઓ હોય,
તો એવા સંજોગમાં પીદર� �રશ્તાન કાકાઓ અને �ઈઓને
કોઈ ભાગ નહ� મળે .
અકવા એ છે ક� મય્યતન વાર�સોમાં એક માદર�
કાકો અથવા એક માદર� �ઈ હોય, તો વારસાના ૬ ભાગ
કારવામાં આવે, �માંથી એક ભાગ (૧/૬) એ માદર� કાકા
અથવા �ઈને અપાય, ને બાક�નો વારસો સગા કાકા ક�
સગી ફઈને આપવામાં આવે. પણ જો સગાં કાકાઓ યા
સગી �ઈઓ મો�ૂદ ન હોય, તો પાંચ ભાગ પીદર� કાકા
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અને �ઈનો હક થશે, અને એક ભાગ માદર� કાકા, �ઈને
જશે.
મશ�રૂ એ છે ક� � ભાગ માદર� કાકા �ઈને મળે ,
તે તેમના વચ્ચ સરખે ભાગે તકસીમ કરવામાં આવે, પણ
સંભિવત છે ક� કાકાને �ઈ કરતાં બમણો હક મળવો
જોઈએ. બહરહાલ, એહતીયાત એ છે

ક�

આપસમાં

�ુસાલેહત કર� .

મસઅલો ર૭૬૯ : અગર મરનારના વાર�સોમાં
માત એક મામા યા એક માસી હોય તો તમામ માલ તેને
આપશે, અને જો બંને સાથે ઉપ�સ્થ હોય, અને એ સવ�
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સગા મામા માસી હોય, યા પીદર� યા માદર� �રશ્તાન
હોય, તો સંભિવત છે ક� મામાને માસી કરતાં બમણો ભાગ
મળે , પણ સરખે ભાગે વહ�ચણીનો પણ એહતેમાલ હોવાથી
એહતીયાત તકર ન કર�ું જોઈએ.

મસઅલો ર૭૭૦ : અગર વાર�સોમાં એક યા
વ�ુ માદર� મામા અને માસી હોય, અને તેમની સાથે
સગા મામા, સગી માસીઓ તેમજ પીદર� મામા અને
પીદર� માસીઓ પણ મો�ૂદ હોય, તો આવા સંજોગમાં
પીદર� મામા અને પીદર� માસીને વારસામાંથી બાકાત
રાખવામાં ઈશ્કા છે . અને દર� ક સંજોગમાં સંભિવત છે ક�
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મામાને માસી કરતા બમ�ું મળે . પણ એહતીયાત છે ક�
�ુસાલેહત કરવામાં આવે, અને એ એહતીયાત તકર ન
કર�ું જોઈએ.

મસઅલો ર૭૭૧ : અગર વાર�સોમાં એક યા
વ�ુ મામાઓ હોય અથવા એક યા વ�ુ માસીઓ હોય,
અથવા બંને ઉપ�સ્થ હોય, અને સાથે સાથે એક યા
એકથી વધાર� કાકાઓ હોય યા �ઈઓ હોય. અથવા
કાકાઓ અને �ઈઓ બંને હાજર હોય, તો માલની ત્
ભાગમાં વહ�ચણી થશે, �માંથી એક ભાગ મામાને ક�
માસીને, યા બંનન
ે ે મળશે, અને બાક�ના બે ભાગ કાકાને
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યા �ઈને, યા બંનન
ે ે અપાશે.

મસઅલો ર૭૭ર : અગર મય્યતન વાર�સોમાં
એક મામા અથવા એક માસી હોય, અને સાથે કાકા અને
�ઈ પણ મો�ૂદ હોય � સગાં યા પીદર� �રશ્તાન હોય,
તો માલના ત્ ભાગ થશે, �માંથી એક ભાગ મામા યા
માસીને મળશે, અને બાક�ના માલમાંથી અક્વાન �એ
કાકાને બે ભાગ અને �ઈને એક ભાગ મળશે. આની �એ
માલને નવ ભાગોમાં તકસીમ કરવામાં આવશે. �માંથી
ત્ ભાગો મામા ક� માસીને, ચાર ભાગ કાકાને અને બે
ભાગ �ઈનો આપવામાં આવશે.
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મસઅલો ર૭૭૩ : અગર વાર�સોમાં એક મામા
યા એક માસી હોય, અને સાથે એક માદર� કાકા અથવા
�ઈ હોય, ઉપરાંત સગા યા પીદર� �રશ્તાન કાકા ફઈઓ
હોય, તો માલના ત્ ભાગ કરવામાં આવશે, �માં એક
ભાગ મામા ક� માસીને જશે, અને બાક�નો માલ કાકાઓ
અને �ઈઓ પોતાના વચ્ચ સરખે ભાગે તકસીમ કરશે.
અને સંભિવત છે ક� તેમાં કાકાઓને �ઈઓ કરતા બમણો
�હસ્સ મળે , પણ તેમાં �ુસાલેહત બેહતર છે .

મસઅલો ર૭૭૪ : અગર

વાર�સોમાં અ�ુક

મામાઓ અને અ�ુક માસીઓ હોય, અને સાથે સાથે
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માદર�, યા પીદર� યા સગાં કાકા �ઈઓ પણ મો�ૂદ હોય,
તો માલના ત્ �હસ્સા કરવામાં આવશે, �માંથી ઉપર
જણાવ્ય �ુજબ બે ભાગો કાકાઓ અને �ઈઓને મળશે,
અને એક ભાગ મામાઓ અને માસીઓ મસઅલા ર૭૭૦માં
જણાવ્ય �ુજબ પોતાના વચ્ચ વહ�ચણી કરશે.

મસઅલો ર૭૭પ : અગર મરનારના વાર�સોમાં
માદર� મામા ક� માસી હોય અને સાથે અ�ુક સગાં
મામાઓ, માસીઓ અથવા ફકત

પીદર� �રશ્તાન પણ

હોય, ઉપરાંત કાકા �ઈઓ પણ હાજર હોય, તો માલના
ત્ �હસ્સા થશે, �માંથી અગાઉ જણાવ્ય �ુજબ કાકા
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�ઈઓ બે ભાગ મેળવશે, અને પોતાના વચ્ચ તકસીમ
કરશે. અને બાક�નો એક ભાગ બાક� રહ�લા વાર�સો સરખે
ભાગે પોતાના વચ્ચ વહ�ચણી કરશે.

મસઅલો ર૭૭૬ : અગર મય્યતન વાર�સોમાં
કાકા, �ઈ, મામા, માસી કોઈ મો�ૂદ ન હોય, તો � ભાગ
કાકા �ઈનો હોય છે , તે એમની અવલાદને અપાશે. અને
� ભાગ મામા માસીનો હોય છે , તે એમની અવલાદને
મળશે.

મસઅલો ર૭૭૭ : અગર મય્યતન વાર�સોમાં
તેના બાપના કાકા, �ઈ, મામા અને માસી હોય, તેમજ
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માના કાકા, �ઈ, મામા અને માસી હોય, તો માલના ત્
�હસ્સા થશે, �માંથી એક ભાગ માના કાકા, �ઈ, મામા,
માસીને જશે, અને મશ�રૂ કોલ �ુજબ એ માલ એમના
વચ્ચ સરખે ભાગે તકસીમ

થશે પણ �ુસાલેહતના

એહતીયાતને તકર ન કરવામાં આવે. બાક�ના બે ભાગોને
ફર� ત્ �હસ્સાઓમા તકસીમ કરવામાં આવશે, �માંથી
એક �હસ્સ બાપના મામા, માસીને જશે અને એ જ ર�તે
તકસીમ થશે. અને બાક�ના બે �હસ્સા એ જ ર�તે
તકસીમ કર�ને બાપના કાકા અને �ઈને આપવામાં
આવશે.
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પિત, પત્નીન વારસો
મસઅલો ર૭૭૮ : અગર પત્ની �ુજર� �ય
અને તેની કોઈ અવલાદ ન હોય, તો તેનો વારસાનો
અડધો ભાગ તેના શવહરને જશે, અને બાક�નો વારસો
તેના બી� વારસદારોમાં તક્સીમ થશે. પણ જો એ
શવહર યા બી� શવહરથી તેની અવલાદ હોય, તો
શવહરને વારસાનો ચોથો ભાગ મળશે, અને બાક�નો
વારસો બી� વારસદારોને મળશે.

મસઅલો ર૭૭૯ : અગર પિત �ુજર� �ય અને
તેની કોઈ અવલાદ ન હોય, તો પત્નીન પિતના માલનો
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ચોથો ભાગ મળશે, અને બાક� બી� વારસદારોને જશે.
પણ જો એ પત્ની યા બી� પત્નીથ તેની અવલાદ હોય,
તો પત્નીન આઠમો ભાગ મળશે, અને બાક� બી�
વારસદારોમાં તકસીમ થશે.
પત્નીન જમીન, મકાન, બાગ,ખેતીવાડ� અથવા
બી� જમીનોનો વારસો આપવામાં આવશે નહ�. જયાં
�ુધી જમીનનો સંબધ
ં છે , ત્યા �ુધી પત્નીન ન જમીન
વારસામાં અપાશે અને ન જમીનની �ક�મત અપાશે. એવી
જ

ર�તે

મકાનના

વાતાવરણમાં

થએલ

ચણતર,

ઉગાડવામાં આવેલ ઝાડ પણ વારસામાં નહ� મળે , પણ
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તેની �કમ
� તમાં તેને વારસો મળશે. એ જ �ુકમ ખેતીવાડ�,
અને બાગની જમીન ઉપર તેમજ અન્ જમીનો ઉપર
થએલા ચણતર, અને ઉગાડવામાં આવેલી વસ્�ુઓન
લા�ુ પડશે.

મસઅલો ર૭૮૦ : અગર પત્નીન ઈચ્છ હોય ક�
� વસ્�ુમા તેનો વારસા હક નથી, �મક� રહ�વાના
મકાનની જમીનનો ઉપયોગ કર� , તો બી� વાર�સોની ર�
મેળવવી જ�ર� છે .
એવી જ ર�તે જયાં �ુધી પત્નીન તેનો ભાગ
આપી ન દ� વામાં આવે, ત્યા �ુધી બી� વાર�સો માટ�
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�એઝ નથી ક� � વસ્�ુન �ક�મતમાં પત્ની હક ધરાવે છે ,
�મક� ચણતર, ઝાડ, વીગેર� તેમાં વહ�વટ કર� .

મસઅલો ર૭૮૧ : જયાર�

ચણતર ક� ઝાડ

વીગેર�ની �ક�મત કરવી હોય, ત્યાર સામાન્ ર�તે �ક�મત
�કનારઓ � ર�તે �ક�મત કર� છે , તે ર�તે �ક�મત
�કવામાં આવે, અને તેમાં જમીનની ખાસીયત ધ્યાનમા
ન લેવામાં આવે ક� તેની ક�ટલી �ક�મત લેખાય. એવી જ
ર�તે જમીનથી જો વસ્�ુ ઉખેડ� લેવામાં આવે ત્યાર
તેની �ક�મત ક�ટલી ગણાય, અથવા કોઈ પણ ભાડા િવના
પડયા પડયા જો એ બરબાદ ક� ઉજજડ થઈ �ય તો તેની
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�ું �ક�મત લેખાય, એ બાબતો �ુજબ અ�ુમાન ન કરવામાં
આવે.

મસઅલો

ર૭૮ર :

પાણીના

વહ�ણ

માટ�

ખોદવામાં આવેલી નહ�રનો �ુકમ જમીનનો છે , અને
બાંધકામ માટ� �ુકવામાં આવેલી �ટો વીગેર�નો �ુકમ
ચણતરનો રહ�શે.

મસઅલો ર૭૮૩ : અગર મરનારની એકથી વ�ુ
પત્ની હોય, તો જો તેની અવલાદ ન હોય, તો તેમને
ચોથો ભાગ, અને જો તેની અવલાદ હોય, તો તેમને ઉપર
જણાવ્ય �ુજબ આઠમો ભાગ મળશે; અને એ એમના
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વચ્ચ સરખે ભાગે તકસીમ થશે, ચાહ� શવહર� તે સવ� સાથે
યા તેમાંથી અ�ુક સાથે નઝદ�ક� અને �તીય સમાંગમ ન
ક�ુ્ર હોય.
પણ � બીમાર�માં તે� ુ ં � ૃત્�ુ થ�ું હોય, તે
દરમ્યા એણે અકદ કયાર્ હોય અને એ �ી સાથે �તીય
સમાંગમ ન કર� શ�ો હોય, તો એ �ીને તેનો વારસો
નહ� મળે ; અને મહ�રનો હક પણ નહ� પામે.

મસઅલો ર૭૮૪ : અગર પત્ની બીમાર�ની
હાલતમાં શાદ� કર� , અને એ જ બીમાર�માં � ૃત્� પામે, તો
અગરચે તેના શવહર� તેની સાથે �િતય સમાંગમ ન ક�ુ્ર
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હોય, તો પણ તેનો વારસો પામશે.

મસઅલો

ર૭૮પ :

અગર

કોઈ

પત્નીન

શર�અતમાં જણાવેલ ર�તે તલાક� રજઈ અપાઈ હોય, અને
ઈદ્દા �ુદ્દત દરમ્યાન પત્ની �ુજર� �ય તો શવહ
તેનો વારસો મળશે અને પિત �ુજર� �ય તો પત્નીને
તેનો વારસો મળશે પણ �ુદ્દત ખ

થયા બાદ અથવા

તલાક� બાઈનના ઈદ્ દરમ્યા બંનમ
ે ાંથી એક � ૃત્� પામે,
તો અરસપરસને તેનો વારસો નહ� મળે .

મસઅલો ર૭૮૬ : અગર

શવહર બીમાર�ની

હાલતમાં પોતાની પત્નીન તલાક આપે, અને ચાંદના
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�હસાબે બાર મ�હના � ૂરા થાય એથી પહ�લા �ુજર� �ય,
તો પત્નીન ત્ શરતે વારસો મળશે:
(૧) પહ�લી શરત એ ક� �ુદ્ દરમ્યા પત્ની
બી� શાદ� ન કર� હોય, અગર બી� શાદ� કર�
હોય તો વારસો નહ� પામે, પણ એહતીયાત એ છે
ક� �ુસાલેહત કરવામાં આવે.
(ર) બી� શરત એ ક� પત્ની તલાક માટ�
દરખાસ્ ન કર� હોય, અથવા પ્રસ્ ન કય�
હોય. જો તેમ ક�ુ્ર હોય, તો ચાહ� તલાક મેળવવા
માટ� શવહરને કોઈ અવેજ આપ્�ુ હોય ક� ન
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આપ્�ુ હોય, એ વારસો નહ� પામે.
(૩) ત્ર શરત એ ક� � બીમાર�માં શવહર�
તલાક આપી હોય, એ જ બીમાર� દરમ્યા એ
રોગને કારણે યા બી� કારણસર શવહર�ુ ં � ૃત્�
થ�ું હો�ું જોઈએ. અગર એ બીમાર�માંથી શવહર
સાજો થઈ ગયો હોય, અને તે બાદ કોઈ બી�
કારણસર તે� ુ ં મરણ નીપ�, તો એ પત્નીન
વારસો નહ� મળે .

મસઅલો ર૭૮૭ : શવહર�

પોતાની

�ીને

પહ�રવા માટ� � વ�ો લીધા હોય, તે અગરચે �ીએ પહ�યાર
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હોય તો પણ શવહરના મરણ બાદ શવહરના માલમાં
ગણાશે.
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વારસા સંબધ
ં ી �ુદા �ુદા મસાઈલ
મસઅલો ર૭૮૮ : મરનાર�ુ ં �ુરઆને મ�દ,
તેની વ�ટ�, તલવાર અને તેના પહ�ર�લા કપડાંઓ મોટા
દ�કરાને મળશે, અને જો મરનાર પાસે ઉપરોકત વસ્�ુ
એકથી વધાર� હોય, �મક� બે �ુરઆન, બે 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 અને �ુસાલેહત
કર� . આ ચાર વસ્�ુઓમા �ુરઆન�ુ ં રહ�લ, બં�ુક અને
ખંજર વીગેર� અન્ હિથયારોના સમાવેશમાં સંકોચ છે .
માટ� અહવતે વા�જબની �એ તે બાબતે મોટો દ�કરો બાક�

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2513

વાર�સો સાથે �ુસાલેહત કરશે.

મસઅલો ર૭૮૯ : અગર મરનારના એકથી વ�ુ
જયેષ્ �ુત્ હોય, �મક� , બે પત્નીઓમાંથ એક જ સમયે
બે �ુત્ અવતયાર હોય, તો ઉપરોકત વસ્�ુઓન તેમના
વચ્ચ સરખે ભાગે વહ�ચણી કરવામાં આવશે.

મસઅલો ર૭૯૦ : અગર મરનાર ઉપર લે� ું
હોય, અને એ લે� ું તેના � ૂક�લા વારસા �ટ�ું યા એથી
િવશેષ હોય, તો પણ

ઉપર જણાવેલા મસઅલામાં �

વસ્�ુ મોટા દ�કરાને મળે છે , તે વસ્�ુ કરજની
ભરપાઈ પેટ� આપી દ� � ું મોટા દ�કરાની ફરજ છે , અથવા
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તેની �ક�મત �ક� પોતાના માલમાંથી �ક�મત અદા કર� .
જો મરનાર�ુ ં લે� ું તેના � ૂક�લા વારસા કરતાં
ઓ�ં હોય, અને મોટા દ�કરાને � વસ્�ુ મળ� છે , તે
િસવાયનો માલ કરજની અદાયગી માટ� કાફ� ન હોય, તો
મોટા દ�કરા ઉપર ફરજ રહ�શે ક� તેને મળે લી વસ્�ુઓમાંથ
યા પોતાના માલમાંથી એ લે� ું અદા કર� . બલ્ક અગર
બાક� રહ�લો માલ કરજની ભરપાઈ માટ� કાફ� હોય, તો
પણ એહતીયાતે વા�જબ

છે ક� મોટો દ�કરો ઉપરોકત

જણાવેલ �ુજબ મરનારના કરજની અદાયગીમાં �હસ્સ
આપે, �મક�, અગર મરનારનો સં� ૂણર વારસો સાઈઠ

તવઝી�ુલ મસાઈલ - 2515

�િપયા હોય, �માં વીસ �િપયા એ વસ્�ુઓન �ક�મત હોય
ક� � મોટા દ�કરાને મળ� છે , અને મર�મ
ુ ઉપર ત્ર
�િપયા�ુ ં લે� ું હોય, તો મોટા દ�કરાની ફરજ રહ�શે ક� દસ
�િપયા એ મેળવેલી વસ્�ુઓન �હસાબે મર�મ
ુ ના કરજ
પેટ� આપે.

મસઅલો ર૭૯૧ : �ુસલમાન કા�ફરનો વારસો
પામી શકશે. પણ કા�ફર, ચાહ� એ �ુસલમાન મરનારનો
બાપ ક� દ�કરો હોય, તેને વારસો નહ� મળે .

મસઅલો ર૭૯ર : અગર કોઈ શખ્ પોતાના
કોઈ સગાંને �ણી જોઈને નાહક માર� નાખે, તો એનો
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વારસો પામી નહ� શક�. પણ જો � ૂલથી માર� નાખ્ય હોય,
�મક� , હવામાં પત્થ ફ��ો હોય અને એ અચાનક કોઈ
સગાંને લાગી જતાં તે� ુ ં � ૃત્�ુ નીપજ�ું હોય, તો વારસો
પામશે. પણ તે સગાંના કતલના દ�યતમાંથી ( � ૂનના
બદલામાં મળ� ું શરઈ વળતર) તેને વારસો મળે એમાં
ઈશ્કા છે .

મસઅલો ર૭૯૩ : જયાર� વારસાની વહ�ચણી
કરવી હોય, ત્યાર � બચ્�ુ માના પેટમાં હોય અને જો એ
�વ�ું અવતર� તો વારસાનો હકદાર થતો હોય, તો
સંજોગમાં જો એકથી વ�ુ બચ્ચાન સંભાવના ન હોય,
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અને એવો ઈત્મેના પણ ન હોય ક� એ બચ્�ુ દ�કર� છે ,
તો એહતીયાત છે ક� એક દ�કરાનો �ટલો ભાગ થતો હોય,
તેને અલગ કર� , અને બાક� બી� વાર�સો વચ્ચ તકસીમ
કર� . અને જો એવી વ�ુ પડતી સંભાવના હોય ક� એકથી
વ�ુ

બચ્ચ

અવતરશે,

�મક�

બેલડાં

હોય,

તો

એહતીયાતની �એ એ બચ્ચા માટ� નો �હસ્સ અલગ
કરવો જોઈએ. હવે જો માત એક �દકરો યા દ�કર� જન્મ,
તો બાક� વધતી રકમ વાર�સો પોતાના વચ્ચ તકસીમ
કર� શકશે.

સમાપ્
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�બ�સ્મલ્ હ�ર રહમાનીર રહ�મ

આય� ુલ્લા સૈયદ અલી સીસ્તાન
સાહ�બનો સં�ક્ષ �વન પ�રચય
(અલ્લા �બુ ્હાન� વ તઆલા તેઓને લાંબી આ�ષુ ્
આપે)
િવલાદત : રબીય્�ુ અવ્વ - ૧૩૪૮ ઈ.અ. ૧૯૩૦
આય�ુલ્લા સીસ્તાન સાહ�બનો જન્ ઈલ્ અને
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તક્વ માટ� ��ણતા એવા પ�રવારમાં થયો હતો. તેઓએ
તેમના વતન મશ્હ ( ઈરાન) ખાતે પ્રાથિ તાલીમ
મેળવી હતી અને િમરઝા મહદ� ઈસ્ફહાન સાહ�બના દસ�
ખા�રજમાં જોડાયા હતા. હ�. ૧૩૬૮માં તેઓ �ુમ ગયા
અને ત્યા (ફ�કહ અને �ર�લના િવષયોમાં ) આય�લુ ્લા
�ુ�જદ� અને આય�ુલ્લા �ુહકમરા’ઈ સાહ�બના દસર્મા
હાજર� આપી. હ�. ૧૩૭૧માં તેઓ નજફ ગયા અને ત્યા
સૈયદ મોહિસન અલ હક�મ, શૈખ �ુસન
ૈ અલ �હલ્લ અને
સૈયદ અલ � ૂઈના દસ� ખાર�જમાં હાજર� આપી. તેઓને
હ�.૧૩૮૦માં સૈયદ અલ � ૂઈ અને શૈખ અલ-�હલ્લી
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ઈજિતહાદના ઈ�ઝહ આપ્ય. આય�લુ ્લા સીસ્તાન
સાહ�બે હ�.સ. ૧૩૮૧માં ફ�કહના િવષયમાં, અલ મકાિસબ
ુ �ુસ્કાન �ુખ્ િવષય તર�ક� લઈ દસ�
અને અલ ઉરવ�લ
ખા�રજ આપવા�ુ ં શ�ં �ુ.ર હ�.સ.૧૩૮૪માં તેઓએ ઉ� ૂલે
ફ�કહમાં

દસ�

ખા�રજ

આપવા�ુ ં

શ�

�ુ.ર

અને

હ�.સ.૧૪૧૧માં તેઓએ તેનો ત્રી તબકકો �ુણર ��.
આય�લુ ્લા સીસ્તાન સાહ�બની સાદગી અને
પરહ�ઝગાર� તેઓના નજફ ખાતેના ભાડાના મકાનમાં
િનવાસથી

સ્પષ

થાય

છે .

હાલમાં ( હ�જર�

૧૪ર૦

ઈ.અ.૧૯૯૯માં) �ુિનયાભરમાં અનેક �ુસલમાનો ખાસ
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કર�ને િશયાઓ તેમના મસાએલ/ફતવા �ુજબ અમલ
કર�ને તેઓની તકલીદ કર� રહ્ છે .
બારગાહ� ઈલાહ�માં �ુઆ �ુ�ર�એ છ�એ ક� :
પરવા�દગાર� આલમ અમાર� ઉપર તેમનો છાંયો કાયમ
રાખે. (આમીન)
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ક�તાબોમાં કોઇ પણ �ુલ દ� ખાય તો �ણ કરવા વીનંતી
contact@hajinajitrust.com
hajinajitrust@yahoo.com

