
 

 

 
 

 
આયતુલ્લાહ સય્યદ અલી હુસૈની સીસ્તાની સાહેબ ના કોરોના વાયરસ વવશે સવાલોના 

જવાબો 
 

બિબમિલ્લાહ બહર્ર  ર્હિા નીર્ર  ર્હીિ 
 

અમસલાિો અલયકુિ વર્હિતુલ્લાહે વ િર્કતોહ 
 

સવાલ ૦૧) કોર્ોનાવાયર્સ ના ફેલાવવાના સજંોગિા,ં િોઅિીનોની શુ ંજવાિદાર્ી છે? 

જવાિ ૦૧)  

અ) િોઅિીનોએ અલ્લાહ (સુ.વ.ત.) પાસે ગીડ-ગીડાવીન ે  દુઆ કર્વી જોઈએ કે 

આપણા િધા ઉપર્થી આ િલા અને િુસીિત દૂર્ થાય. ઉમ્િીદ છે િોઅિીનોની 

દુઆ અલ્લાહ (સુ.વ.ત.)દ્વાર્ા કિુલ કર્વાિા ંઆવે છે. 

િ) શક્ય હોય એટલું વધાર્ ેઆર્ોગ્ય િાગરદશરકનું પાલન કર્વું. 

ક) િીજાને વાઈર્સથી સુર્બિત ર્ાખવા, તેિની િદદ કર્વા િાટે સતત પ્રયત્નશીલ 

ર્હેવું જોઈએ. જિેને વાયર્સની અસર્ થઈ છે, શક્ય હોય  તયા ંસુધી તેિને તેિાંથી 

સાજા થવા િાટે સહાયરુપ િનવુ ંજોઈએ. 

િેશક, અિુક સજંોગોિાં છેલ્લી િે જવાિદાર્ીઓ વાજીિ થઈ જશ.ે 

 

સવાલ ૦૨) ક્યાર્ ે અને કેવા સજંોગોિા ં ર્ોજની જિાત-નિાઝ અન ે નિાઝે જુિઆ વાજીિ 

અથવા િુમતહિ નહી ંગણાય? 

જવાિ ૦૨) કોર્ોના વાઈર્સન ે ફેલાવવાથી ર્ોકવા િાટે, જ ેપણ મથળોએ િજિા (ટોળંુ) િાટે 

પ્રબતિંધ છે, તયા ંતે પ્રબતિંધને ગંભીર્તાથી લેવો આવશ્યક છે, અને જ ેપણ મથળોએ 

િજિા (ટોળંુ) િાટે પ્રબતિંધ નથી (ભેગા થવા, હાજર્ી દેવા િાટે) તયા ં આર્ોગ્ય 

િાગરદબશરકાનંુ પાલન કર્ીન ેભેગા થવાિા ંવાંધો નથી. અન ેજો કોઈને એવો ડર્ લાગે 

કે હાજર્ી આપવાના પબર્ણાિે તેને કોર્ોના વાયર્સથી ચેપ લાગી શકે છે અથવા 

તેને નુકસાન પહોચંાડી શકે છે અથવા ત ેકોર્ોના વાયર્સ તેન ેિૃતયુ તર્ફ દોર્ી શકે 

છે, તો તે વ્યબિએ હાજર્ ર્હેવાથી ટાળવુ ંજોઈએ. 

 

સવાલ ૦૩) અગર્ ડોક્ટર્ ેએવી સલાહ આપી હોય કે ૧ થી ૨ િીટર્નુ અંતર્ ર્ાખવુ,ં તો શુ ંઆ 

અંતર્ વચ્ચે જિાત-નિાઝ સહી ગણાશે? 

જવાિ ૦૩) અગર્ નિાઝીઓ વચ્ચે આશર્ ેએક િીટર્નુ અંતર્ હોય તો તેની જિાત-નિાઝ સહી 

છે. પરં્તુ અગર્ પહેલી સફના નિાઝીઓિાં આશર્ ે૨ િીટર્નુ અંતર્ હોય અથવા 

પહેલી સફિા ં પગની જગ્યાથી અને પાછળની સફિા ં સજદગાહની જગ્યા વચ્ચે 

આશર્ ે ૨ િીટર્નુ અંતર્ હોય, તો િન્ન ે સફ િાટે જિાત-નિાઝિાં ઈશ્કાલ છે.  

(એટલે કે તે એહતેયાતે વાજીિ પ્રિાણે જિાત-નિાઝ સહી નથી) 
 

સવાલ ૦૪) અગર્ કોઈ િોઅિીન ઘર્ ેિુલાકાત કર્વા આવ ેતો શુ ંતને ેિુલાકાત િાટે ર્ોકી શકાય 

જ્યાર્ ેકે આપણને શક હોય કે તે કોર્ોના વાઇર્સથી ઈન્ફેક્ટેડ છે? 

જવાિ ૦૪) િોઅિીનને િુલાકાતથી ર્ોકી શકવાિાં વાંધો નથી પણ તે શર્ત સાથે કે તેનું 

અપિાન ન થાય અથવા તેની સાથે િે ઇઝઝતથી વતરવાિા ંઆવે નહી.  



સવાલ ૦૫) અગર કોઈ માણસ આરોગ્ય માગગદર્શગકાન ું પાલન ન કર,ે તો શ ું તે ગ નેહગાર ગણાશે? 

અન ેઅગર ત ેબીજાન ેચેપ લગાડે તો શ ું ત ેબીજી વ્યર્િન ું મેર્ડકલ એક્સપેન્સ એટલે 

કે તબીબી ખચગ નો ઝીમ્મેદાર ગણાશે? અન ેખ દાના ખાસ્તા ચેપ લગાડવાના કારણ ે

તે માણસન  મૃત્ય  થઈ જાય તો શ ું ત ેર્દય્યત દેવા માટે જવાબદાર છે? અથવા અગર 

બીજો માણસ કોરોના વાયરસના કારણ ે કામ ઉપર નથી જઈ શકતો, તો શ ું પહેલા 

માણસ ઉપર તેની રોજીુંદી કમાણી ની ખોટ માટે જવાબદારી રહેશે ? 

જવાબ ૦૫) આરોગ્ય માગગદર્શગકા ઉપર પાલન કરવ ું ખૂબ જ જરૂરી છે જ્યાર ેકે ડર હોય કે પોતાને 

કોરોના વાયરસનો ચેપ લાગશે અને કોરોના વાયરસથી પોતાને જાનન  ન કસાન 

અથવા બીજ ું  કોઈ ન કસાન થશ.ે એવા સુંજોગોમા જયાર ે કે તેને ખબર હતી કે 

તેનાથી કોરોના વાયરસ  ફેલાવવાની શક્યતા છે છતાું પણ તેન ે આરોગ્ય 

માગગદર્શગકાન ું પાલન કય ું નર્હ ,તો ત ેમાફીન ેપાત્ર નથી અન ે(તે મ જરીમ ગણાશે).  

અગર કોઈ કોરોના વાયરસથી પોતે ઇન્ફેક્ટેડ છે અન ેબીજાને મળતી વખત ેઆરોગ્ય 

માગગદર્શગકાન  પાલન નથી કરતો અને ત ેપહેલી વ્યર્િ બીજી વ્યર્િને ઈનફેક્ટ કરી 

દે, જયાર ે કે બીજા માણસ ને ખબર નથી કે પહેલો માણસ ઇન્ફેક્ટેડ છે, તો આ 

સુંજોગોમાું પહેલો માણસ જણેે બીજા વ્યર્િને ઇન્ફેક્ટેડ કરલે છે ત ેદરકે ન કસાનની 

જવાબદાર પહેલા માણસ ઉપર રહેશ.ે અન ેઅગર બીજા માણસની આ કારણ ેમૌત 

થાય, તો પહેલા માણસે તેને બ્લડ મની (ર્દય્યત) આપવ ું પડશે, અન ેજો પહેલા 

માણસે બીજા માણસને ઇન્ફેક્ટ કરી નાખે કે જ ેમાણસ કોઈ કામદાર હોય અન ેતેની 

આજીવીકા તે કામ જ હોય, જનેા કારણે ત ે કામ ઉપર નથી જઈ શકતો આ 

સારવારનો સમય તથા કામ કરવાની અસમથગતા દરર્મયાન જટેલ  ન કસાન થય ું 

એટલ ું ન કસાન પ્રમાણભ ત દર (સ્તાન્દદગ  રટે) પ્રમાણે પહેલા માણસે બીજા માણસન ે

આપવાનો રહેશ.ે  

 

સવાલ ૦૬) ઈરાક, ઈરાન, સઉદી અરબેીયા અને ર્સર્રયામાું મ સ્તહબ ઝીયારતો અન ેમ સ્તહબ 

ઉમરાહ અથવા વાર્જબ અથવા હજમાું જવા માટે આપની શ ું સલાહ છે? 

જવાબ ૦૬) જ ઓ જવાબ નુંબર ૦૨ 

 

સવાલ ૦૭) એક ઇન્સાન જયાર ેમૃત્ય  પથારી ઉપર હોય અન ેડોકટર ેચેપના કારણે એવી સલાહ 

આપી હોય કે તેને સ્પશગ નહી કરી શકાય, તો તવઝીહ લ મસાએલના મસઅલા  

નું-૬૫૬, ૬૫૭ મ જબ તેના વાજીબ અને મ સ્તહબ અમલન  પાલન કઈ રીત ેથઈ શકે? 

 

સવાલ ૦૮) તવઝીહ લ મસાએલના મસઅલા નું-૬૬૨ મ જબ મ સ્તહબ છે કે ઇન્સાનને તેની 

ઈબાદતની જગ્યા ઉપર લઈ જવામાું આવે , જયાર ેકે તે મૃત્ય  પથારી ઉપર અન ેત ે

ખ બજ પીડાદાયક ર્સ્થર્તમાું હોય, જો ત ેમાણસ કોરોના વાયરસથી ઇન્ફેકટેડ હોય 

તો તે મ સ્તહબ અમલ ક્યાર ેમકરૂહ અથવા હરામ બની શકે છે?  



સવાલ ૦૯) શ ું કોરોના વાયરસથી ઈનફેક્ટેડ મરનાર વ્યર્િને એકલા રાખવાની ના પાડવામાું 

આવશે? 

 

સવાલ ૧૦) તવઝીહ લ મસાએલના મસઅલા નું-664 મ જબ, જ ેમાણસ મૃત્ય  પામેલ હોય,અન ેતે 

માણસ કોરોના વાયરસથી ઈનફેક્ટેડ હોય, તો શ ું તેન ું મોઢ ું  અને આુંખન  બુંધ કરવ ું 

મ સ્તહબ છે? 

 

જવાબ ૭, ૮, ૯, ૧૦:  

અગર કોઈન ેડર છે કે તઓેન ેકોરોના વાયરસથી ઇન્ફેકશન લાગશ ેઅન ેન કસાન 

થશ,ે તો પછી જ ેઅમલ વાજીબ છે ત ેવાર્જબ અમલ નર્હ રહે, અન ેજ ેઅમલ 

મ સ્તહબ અથવા મકરૂહ છે ત ેદરકે અમલને ટાળવા જોઈએ. આ ર્સવાય બીજ ું  કાઈ 

હોય તો અમલને અુંજામ આપી શકાય છે. 

 

સવાલ ૧૧) તવઝીહ લ મસાએલના મસઅલા નું-૭૦૬ મ જબ જ ે માણસની મૌત કોરોના 

વાયરસના ઇન્ફેકશનના કારણે થઈ હોય, અન ેત ેમૈયતને ગ સ્લ દેવામાું અગર ગ સ્લ 

દેનારને  કોરોના વાયરસના ઇન્ફેકશનનો ડર હોય, તો શ ું તે મૈયતને તય્યમ મ આપી 

શકાય?  

જવાબ ૧૧) હાું, અગર કોઈ જોખમ વગર ગ સ્લ દેવા માટે કોઈ પણ રસ્તો ન હોય અથવા સાધન 

ન હોય તો પછી મૈયતને તય્યમ મ આપી શકાય છે. 

 

સવાલ ૧૨) અગર તય્ય્મ મ દેનાર  માણસન ેડર હોય કે મૈયતને  કોરોના વાયરસના ઇન્ફેકશનના 

કારણ ેતય્ય્મ મ દેવ  ન કસાન કારક છે, તો તય્ય્મ મ દેનાર વ્યર્િના હાથ અથવા ખ દ 

મૈયતના હાથ દ્રારા કેવી રીતે તય્ય્મ મ આપી શકાય? 

જવાબ ૧૨) મૈયતને તય્ય્મ મ જ ે આપે છે તેના હાથ વડે જ તય્ય્મ મ દઈ શકાય છે,અગર તય્ય્મ મ 

દેનાર વ્યર્િને હાથના મોજા(ગ્લોઝ) પહેરયા વગર કોરોના વાયરસના 

ઇન્ફેકશનનો ડર છે, તો તય્ય્મ મ દેનાર વ્યર્િ હાથના મોજા (ગ્લોવસ) પહેરીને 

મૈયતને તય્ય્મ મ આપી શકે છે. 

 

સવાલ ૧૩) મૈયતને તય્ય્મ મ દેવ  વાર્જબ છે પરુંત  તેમાું કોરોના વાયરસના ઇન્ફેકશનના લાગવાન  

ખ બ જ જોખમ છે તો શ ું ત ેમૈયતને ગ સ્લ અથવા તય્યમ મ આપ્યા વગર દફન કરી 

શકાય છે? 

જવાબ ૧૩) મૈયતને તય્ય્મ મ દેવ  વાર્જબ છે અન ેજો તેને કોરોના વાયરસના ઇન્ફેકશનના 

લાગવાન  ખ બ જ જોખમ છે તો ત ે મૈયતને ગ સ્લ અથવા તય્યમ મ આપ્યા વગર 

દફન કરી શકાય છે. 



સવાલ ૧૪) મૈયત ઉપર જ ેહ ન ત દેવ  વાજીબ છે, અગર ત ેમય્યત અગર કોરોના વાયરસ ઇન્ફેકટેડ 

મૈયત હોય, શ ું તેને તવઝીહ લ મસાએલના મસઅલા નું-૭૨૮ મ જબ વાર્જબ છે કે 

મૈયતને હ ન ત દેવ  જોઈએ છે પરુંત  કોરોના વાયરસથી ઇન્ફેકટેડ મૈયત અન ેતેને હ ન ત 

દેવ  શક્ય નથી તો શ ું તેન ેહ ન ત આપ્યા વગર છોડી શકાય અને હ ન તમાું કપૂરના 

બદલે બીજો કોઈ ફેરબદલ છે? 

જવાબ ૧૪) અગર તેમાું ન કસાન નો ભય હોય તો તેની કોઈ જરૂરત નથી કે તેમાું કોઈ ફેરબદલ 

નથી. 

 

સવાલ ૧૫) તવઝીહ લ મસાએલના મસઅલા નું-૭૫૫ અન ે૭૫૭ ના સુંદભગમાું શ ું એક કોરોના 

વાયરસથી ઇન્ફેકટેડ મૈયતન ેકોફીન (પેટી) ની અુંદર રાખીને દફન કરી શકાય છે? 

જવાબ ૧૫) મૈયતને કોફીન (પેટી) ની અુંદર રાખવામાું કોઈ વાુંધો નથી, અગર કોફીન (પેટી) ને 

જમીનની અુંદર દફન કરવામાું આવે તો મૈયતને જમણી બાજ  એવી રીતે રાખવામાું 

આવ ેકે તેના આગળનો ભાગ ર્કબ્લા તરફ આવે. 

 

સવાલ ૧૬) તવઝીહ લ મસાએલના મસઅલા નું-૭૫૬ ના સુંદભગમાું એહતેયાતે વાર્જબ છે કે 

કોઈપણ મૈયતને કોલ્ડ સ્ટોરજેની અુંદર ન રાખી શકાય, તો કોરોના વાયરસથી 

ઇન્ફેકટેડ મૈયતને દફન કરવ ું સલામત ન હોય ત્યાું સ ધી કોલ્ડ સ્ટોરજેની અુંદર રાખી 

શકાય? 

જવાબ ૧૬) અગર દફનર્વર્ધના વાર્જબ અમલ થઈ શકે એમ હોય તો મૈયતને એટલી લાુંબી 

મ દત સ ધી કોલ્ડ સ્ટોરજેની અુંદર રાખવામાું કોઈ વાુંધો નથી. હકીકતમાું આવા 

ર્કસ્સાઓમાું તેને કોલ્ડ સ્ટોરજેની અુંદર રાખવ ું જરૂરી છે. 

 

સવાલ ૧૭) તવઝીહ લ મસાએલના મસઅલા નું-૭૫૮ ના સુંદભગમાું જો કોઈની શીપ માું મૌત 

થાય, તો તે શીપ જ્યાું સ ધી ઝમીન સ ધી ન પહ ચ ેત્યાું સ ધી તેની દફનર્વર્ધમાું ર્વલુંબ 

થવો જોઈએ, શ ું કોરોના વાયરસથી ઇન્ફેકટેડ મૈયતના વાર્જબ અરકાનને અુંજામ 

આપવા માટે જ્યાું સ ધી કોરોના વાયરસન  ઇન્ફેકશન કાબ માું ન કરવામાું આવ ેત્યાું 

સ ધી દફનર્વર્ધને લુંબાવી શકાય? 

જવાબ ૧૭) મૈયત ન સડી જત ું હોય અને કોલ્ડ સ્ટોરજેની અુંદર રાખવામાું કોઈ વાુંધો ન હોય 

ત્યાું સ ધી દફનર્વર્ધને લુંબાવવામાું કોઈ વાુંધો નથી  

 

સવાલ ૧૮) સ્થાર્નકમાું અન ેદ ર્નયામાું જ ેગેર મ સલમાન લોકો કોરોના વાયરસથી ઇન્ફેકટેડ છે 

તો તેમના પ્રત્ય ેઆપણી શ ું જવાબદારી છે? 

જવાબ ૧૮) તે લોકોને કોરોના વાયરસથી સાજા અને સારા કરવામાું મદદરૂપ થવ ું એ એક 

પ્રશુંસનીય બાબત છે. 



સવાલ ૧૯) બલા અને મ સીબત ર્વશ ેઆપણી શ ું માન્યતા હોવી જોઈએ? 

જવાબ ૧૯) આપણી માન્યતા એવી હોવી જોઈએ કે આ બલા અને મ સીબતની પાછળ એક 

ગહેરી ર્હકમત છ પાયેલી છે, પરુંત  ત ેર્હકમત શ ું છે તેના ર્વષે આપણને ખબર નથી. 

 

સવાલ ૨૦) આ બલા અન ેમ સીબતને દ ર કરવા માટે આપ શ ું રૂહાની અમલ કરવા માટે ફરમાવો 

છો? 

જવાબ ૨૦) આ બલા અન ેમ સીબતને દ ર કરવા માટે ક રઆન એ કરીમની તીલાવત કરવી 

તેમજ તે દ આઓને પઢવી જ ેઆપણા માસૂમીન (અ.મ .સ) અને એહલેબય્ત દ્વારા 

આપણને આપવામાું આવી છે.    

 

અલ્લાહ દરકેને બ રાઈ અને આફતથી બચાવ.ે 

 

વસ્સલામો અલયક મ વ અલસ્સરીલ મોઅમેનીન વલ મોઅમેનાત વરહમત લ્લાહે વ બરકતોહ. 

 

૧૩ રજબ ૧૪૪૧ (૯ માચગ ૨૦૨૦) 

 

ભાષાુંતર કરનાર : 

મૌલાના મ ત ઝા ક રબાનઅલી ભ રાણી  

મકબ લ ભાઈ અસીલ  

ભાવનગર - ગ જરાત -ઇર્ન્ડયા 

 


