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ધી ઇસ્માઈલી ઇન્ટરનેશનલ કન્ન્િલલએશન ઍન્ડ આલબિટે્રશન બૉડડ (ICAB) તરફથી િપંત્તિના નૈત્તતક 
હસ્તાતંરણ (Ethical Wealth Transfer) અને વારિાના આયોજન (Inheritance Planning) માટેની 

માર્ડદત્તશિકા અંરે્ની જાહરેાત 

 

ધી ઇસ્માઈલી ઇન્ટરનેશનલ કન્ન્િલલએશન ઍન્ડ આલબિટે્રશન બૉડડ (ICAB)એ, વૈશ્વિક સ્તરે કેબ 
શ્વિસ્ટમની તેમની વાશ્વષિક  િમીક્ષાઓના આધારે એવ ું શ્વનરીક્ષણ કર્ ું છે કે ઘણા શ્વવવાદો િુંપશ્વિની 
વહેંચણીની આિપાિ કેન્દ્ન્િત હોય છે. આવા શ્વવવાદોને રોકવા માટે, અન ેખાિ કરીન ે વ્યન્તતના 
મતૃ્ર્ ના િમયે પરરવારોમાું શ્વવવાદોને ઓછા કરવા માટે, (ICAB)એ, મૌલાના હાઝર ઇમામના 
માર્ડદશડન હઠેળ, અને ધી ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ઑફ ઇસ્માઈલી સ્ટડીઝના શ્વવદ્વાનો િાથેના િુંયોજનમાું, 
િુંપશ્વિના નૈશ્વતક હસ્તાુંતરણ (Ethical Wealth Transfer) અને વારિાના આયોજન (Inheritance 

Planning) માટે માર્ડદશ્વશિકાઓની એક શ્રેણી શ્વવકિાવવા માટે, ઇસ્માઈલી કાયદાઓ, પરુંપરાઓ 
અને પ્રથાઓન ું તેમજ રાષ્ટ્ટ્રીય કાયદા કાનનૂોન ું વ્યાપક િુંશોધન હાથ ધર્ ું હત  ું. ઇન્શાઅલ્લાહ, આ 
માર્ડદશ્વશિકા મ રીદોને તેમની િુંપશ્વિન ું નૈશ્વતક રીતે કેવી રીતે હસ્તાુંતરણ (Transfer) કરવ ું તે નક્કી 
કરવામાું મદદ કરશે, જેમાું મ રીદોના મતૃ્ર્ ના િમય િરહત કરવામાું આવેલ જોર્વાઈઓનો 
િમાવેશ થાય છે, જેથી ભશ્વવષ્ટ્યની પેઢીઓ માટે તેમની િુંપશ્વિન ું જતન કરી શકાય, સ્ત્રી-પ ર ષની 
િમાનતાનો આદર કરી શકાય, તેમના પરરવારના નાના અને નબળા િભ્યો િરહત તેમના આશ્વશ્રતો 
(dependents)ની જરૂરરયાતોને પ્રશ્વતિાદ આપી શકાય, અને આ રીતે, એક વધ  િશતત અન ે
મજબતૂ જમાતન ું શ્વનમાડણ કરી શકાય. 

 

આ માર્ડદશ્વશિકા એવા નૈશ્વતક શ્વિદ્ાુંતો ઉપર આધારરત છે, જે આપણા તારીકાનાું મલૂ્યોન ું, અને ખાિ 
કરીને, ક દરતી ન્યાય અને િમાનતા (natural justice and equity)નાું મલૂ્યોન ું પ્રશ્વતલબિંબ પાડે છે. 
"ક દરતી ન્યાય અને િમાનતા"નો શબ્દ પ્રમાલણક વ્યવહાર (fairness), િમાનતા (equity), 
િહાન ભશૂ્વત (empathy), દયા (kindness) અને ઉદારતા (generosity)નાું મલૂ્યો ઉપર ભાર મકેૂ છે, 

અને મ રીદોના નજીકના ક ટ ુંબ માટે તથા જેમની કાળજી લેવાની વ્યાજબી રીતે નૈશ્વતક અપેક્ષા હોય 
તેવા લોકો, ખાિ કરીને કમજોર અને વધ  નબળા લોકો માટે િમાન અન ેપયાડપ્ત રીત ેપ્રદાન 
કરવાની જવાબદારીને વધ  મજબતૂ બનાવે છે.   
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આ માર્ડદશ્વશિકાનો હતે   દરેક ક ટ ુંબમાું અને વ્યાવિાશ્વયક િલાહકારો (professional advisors) િાથ,ે 
શ્વવચારણા અન ેવાતાડલાપ માટે િહાય-િાધન (aid) તરીકેનો છે. દરેક ક ટ ુંબ અલર્-અલર્ િુંજોર્ો 
અને રાષ્ટ્ટ્રીય કાયદાઓ દ્વારા િુંચાલલત થત ું હોવાથી, આ માર્ડદશ્વશિકા શ્વનદેશન આપનારી કે 
આદેશાત્મક (prescriptive) નથી. ત ે મ રીદો માટે તેમની પોતાની પરરન્સ્થશ્વતઓને અન રૂપ 
પરરણામોન ું શ્વનમાડણ કરવા માટે સ ર્મતા િાથેના નશૈ્વતક શ્વિદ્ાુંતોને પ્રોત્િાહન આપે છે.  

 

દરેક મ રીદ માટે યોગ્ય વારિાર્ત આયોજન (proper inheritance planning)ને હાથ ધરવાન ું અશ્વત 
આવશ્યક છે. વશ્વિયતનામ ું (Will) તૈયાર કરવામાું શ્વનષ્ટ્ફળતા, અથવા તો શ્વવચારપવૂડકના આયોજન 
શ્વવના તેને તૈયાર કરવાની બાબત પરરવારોમાું મતૃ્ર્ ના શોકના મ શ્કેલ િમયે તણાવ અને 
અણબનાવ કે ક િુંપ નીપજાવી શકે છે. વ્યવિાશ્વયક િલાહકારોનો યોગ્ય ઉપયોર્ કરીને, મજબતૂ 
િુંદેશવ્યવહાર (communication) અને િમજી શ્વવચારીને કરવામાું આવેલ ું આયોજન, િારા િુંબુંધોન ે
પ્રોત્િાહન આપવા માટે અને આપણી નૈશ્વતક જવાબદારીઓને પરરપણૂડ કરવા માટે મહત્ત્વપણૂડ છે. 

 

આ માર્ડદશ્વશિકા વ્યન્તતના જીવનકાળ દરશ્વમયાન િુંપશ્વિના નૈશ્વતક હસ્તાુંતરણો (Ethical Wealth 

Transfer) માટેના આયોજનને પણ િુંબોશ્વધત કરે છે. આપણી નીશ્વતમિાને ધ્યાનમાું રાખીને, 
એકવાર આપણે આપણી અને આપણા શ્વપ્રયજનોની વતડમાન તેમજ ભશ્વવષ્ટ્યની જરૂરરયાતોને પરૂી 
પાડીએ, તે પછી કોઈપણ વધારાની (િુંપશ્વિની) િમજદારીપવૂડક વહેંચણી કરવાની તક રહલેી હોય 
છે. આ રીતે, આપણા જીવનકાળ દરમ્યાન પણ, આપણે બીજા લોકોન,ે જેમ કે પરરવારના નાના 
િભ્યોને અને નૈશ્વતક રીતે જેઓ આપણા ઉપર શ્વનભડર છે તેમને, તેમના જીવનની ગ ણવિાને 
સ ધારવા માટે મદદ કરી શકીએ છીએ. યોગ્ય િમયે આપવામાું આવતી આ ઉદાર િહાય, દાખલા 
તરીકે, શ્વશક્ષણ માટે ભુંડોળ પરૂ ું પાડવ ું અથવા સ્થાયી રહઠેાણ (stable housing) મેળવવામાું િહાય 
કરવી, એ આપણા લાભાથીઓને મ શ્કેલ અને પડકારરૂપ શ્વવિમાું, શ્વવકાિ કરવા માટે તેઓને િક્ષમ 
બનાવવામાું એક ઘણ ું મોટ ું યોર્દાન હોઈ શકે છે. 

 

આ માર્ડદશ્વશિકા કન્ન્િલલએશન ઍન્ડ આલબિટે્રશન બૉર્ડ ડઝ દ્વારા અને CABની વેબિાઇટ 

the.ismaili/cab ઉપર ઉપલબ્ધ રહશેે. જો આપને વધ  મારહતી અથવા િહાયતાની જરૂર હોય તો 
લોકલ કન્ન્િલલએશન ઍન્ડ આલબિટે્રશન બૉડો પણ આપની મદદ કરી શકે છે. 


