


فصول في العقيدة
الشامية( )الرسالة 

املؤلف
عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

الترجمة
أحمد بهنداري

املراجعة
مشتاق مدني

नेपाली
Nepali
نيبالي



;jf{lwsf/ n]vsdf 
;'/lIft 5 .

This book has been conceived, prepared and designed by 
the Usool International Centre. All photos used in the book 
belong to the Usool Centre. The Centre hereby permits all 
Sunni Muslims to reprint and publish the book in any method 
and format on condition that 1) acknowledgement of the Usool 
Centre is clearly stated on all editions; and 2) no alteration or 
amendment of the text is introduced without reference to the 
Usool Centre. In the case of reprinting this book, the Centre 
strongly recommends maintaining high quality.

+966 11 445 4900

+966 504 442 532

+966 11 497 0126
P.O.BOX 29465 Riyadh 11457
osoul@rabwah.com
www.osoulcenter.com



भूमिका

अनुवादकीय

अधयाय - १     इसलाि सववोतककृ ष्ट धि्म हो 

अधयाय – २   इसलािको व्ाखयाको भरपदवो श्ोत र साधन

अधयाय – ३   भक्तिामि अललाहको अमधकार

अधयाय – ४   ईिान र कुफ्रको बयान

अधयाय – ५   ईिानको पररभाषा

अधयाय – ६   अललाहको असिा र मसफातहरूको बारेिा

अधयाय – ७   कुर्आन अललाहको वाणी हो

अधयाय – ८    िानव मववेक र अललाहको वाणी

अधयाय – ९    इसलािी शरीअत (कानुन)

अधयाय – १०  भागयिामि आसिा राख्ु 

अधयाय – ११  िकृतयु अकाट्य सतय हो

अधयाय – १२   ततकामलन इिाि र शासकको अनुसरण

अधयाय – १३   मिहाद (धि्मयुद्ध) 

अधयाय – १४    सहाबा रमिअललाहु अन्हुि

अधयाय – १५    मबना प्रिाण कुफ्रको फतवा लगाउने समबन्धिा

अधयाय – १६    हुरर्मयत (सवतन्त्रता)

09

13

15

21

25

29

37

43

49

55

59

65

69

73

77

81

87

89

मवषय सूची



इस्लामी आस्लाकला केही अध्ला्हरु
9

भूमिका
अतयन्ततै करुणियी, परि दयालु अललाहको 

नािबाट शुरु गद्मछु ।

सबतै ककमसिका प्रशंसाहरू अललाहकतै  लामग छन् । अललाहको तफ्म बाट 
असीि ककृ पा र शामन्त होस् अमन्ति सन्दषे्टा िुहमिद सललललाहु अलतैमह 
वसललििामि ।

मसररयाका केही सािीहरूले िलाई कयाित (िहाँप्रलय) को कदन 
भक्तमसत सोमधने अललाह तआलाको अमधकार के हो? भन्े प्रश्नको 
उत्तर लेख् आग्रह गरे । तयो अमधकार िसको वसीयत (आज्ा) अललाहले 
नूह अलतैमहससलाि र उहाँ पमछ आउने सबतै सन्दषे्टाहरूलाई गनु्मभएको 
मियो । अललाह तआलाले भन्ुभएको छ:

)چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک( ]الشورى: ١٣[
अि्मथः “अललाहले मतिीहरूको लामग तयही दीन (धि्म) मनमचित 

गनु्मभएको छ, िसलाई अपनाउन नूह (अलतैमहससलाि) लाई आदशे 
कदनुभएको मियो र िसलाई (ए िुहमिद !) हािीले मतिीमतर वहीको 
िाधयिले पठाएका छौं । अमन िसको बारेिा इब्ाहीि, िूसा र ईसा 
(अलतैमहिुससलाि) लाई पमन आदशे कदएका मियौं, कक यस धि्मलाई 
कायि राख्ु र उसको मवषयिा मवभामित नहुनु । (सूरतुशशूरा ४२:१३)

अतयामधकको इचछा-आकांक्ाले गदा्म िामनसको िनिा एक प्रकारको 
गलत चाहनाको िन्ि हुन्छ । िब िामनसहरू आफनो धारणा र मवचार 
सिामपत गन्म लागछन् त तयसतैबाट मवमभन् गुटबन्दी अिवा कफका्महरू 
बन्छन् ।
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िब िामनसहरूिा अरबी भाषाको सिझ र ज्ान कि हुदँतै गयो, तब 
िनोआकांक्ाका पूिारीहरुलाई अपव्ाखया र शंकाको िाधयिलाई 
आधार बनाई िामनसहरुलाई आफनो कुरािा सहित गराउन अमन 
कुरआन र हदीसहरूबाट आफनो ििजी अनुसार आदशेहरूलाई उमचत 
बनाएर पेश गन्म समिलो भयो । िब शुरुका ििाअतले यसतो गन्म सके 
त तयसभन्दा पमछ बनेका ििाअतहरूको लामग त झनतै समिलो भयो। 
ककनकक शंका वासतवितै गुटबन्दी तिा फुटको िाधयि हो । यसतैबाट 
मवमभन् ित तिा ििहबले िन्ि मलन्छन्, अमन िामनसहरू तयसतैको 
अनुसरण गन्म िालछन् । तयस पचिात आउनेवाला पपंढीले तयसतैलाई 
सहष्म सवीकार गद्मछन् अमन उनीहरू पमहलेको वासतमवकताबाट पमन 
अनमभज् हुन्छन् । उपरोक्त कुरालाई अललाहले कुर्आनिा यसरी मचत्रण 
गनु्म भएको छ:

) ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( 
]البقرة: 87[

अि्मथः “परन्तु िमहले पमन मतम्ो पासिा रसूलले तयो कुरा लयाए, िुन 
मतम्ा मवचारका मवरुद्ध मिए त मतिीले तुरुन्त अमभिान गययौ । अमन 
केहीलाई मतिीले झुटा भन्ययौ तिा केहीको हतया गररहालययौ । (सूरह 
अल्–बकर: ८७)

उपरोक्त आयतिा अललाह तआलाले िानव प्रवकृमतको उललेख गनु्मभएको 
छ, िो घिण्डको रुप मलयो फेरर झुटलाउने अमन दशुिनीको रुप मलयो ।

अललाह तआलाले आफनो सन्दषे्टा िुहमिद सललललाहु अलतैमह 
वसललििामि आफनो आदशे (वाणी) अवतररत गनु्मभयो । िसले यस 
आदशेलाई सवचछ र असलीरुपिा प्राप्त गन्म चाहन्छ, उसले यसलाई 
यसको शुरुवाती आधार अिवा अललाहद्ारा अवतररत असली 
िाधयिबाट हामसल गरोस् । तयसबाट हामसल नगरोस् िसलाई िानव 
मववेक र बनावटी कुराहरूले प्रदमुषत गरेको छ । ककनकक वही (ईश्वरय 
सन्दशे) पानी िसतो हो र मववेक भाँ्डो िसतो । अललाहले वही 

अवतररत गरेर तयसलाई आफनो सन्दषे्टा िुहमिद सललललाहु अलतैमह 
वसललिको हृदयिा रामखकदनुभयो । फेरर सन्दषे्टा िुहमिद सललललाहु 
अलतैमह वसललिले तयसलाई आफना सािीहरू (सहाबाहरू) लाई 
बताउनुभयो अिवा उनीहरूको पासिा छोडनुभयो अमन सहाबाहरूले 
तयसलाई ताबेइन (आफना मशषय) हरूसमि पुया्मए ।

िसरी नयाँ–नयाँ भाँ्डाहरू बढदतै गए, तयसततै ियल (मिलावट) को 
बढोत्तरी हुदँतै गयो । अतथः ती सबतैिधये शुद्ध र सवचछ पात्र (सही र सफा 
भाँ्डो) िुहमिद सललललाहु अलतैमह वसललि हुनुहुन्छ, तयसपमछ उहाँका 
सािीहरू हुन् । अबू िूसा अशअरी रमिअललाहु अन्हुद्ारा ररवायत छ 
कक अललाहको रसूल सललललाहु अलतैमह वसललिले भन्ुभयो: 

ِتي،  »أََنا أََمَنٌة أَلْصَحاِبي؛ َفِإَذا َذَهْبُت، أََتى أَْصَحاِبي َما ُيْوَعُدوَن، َوأَْصَحاِبي أََمَنٌة أُلمَّ
ِتي َما ُيْوَعُدوَن«. )رواه مسلم برقم: ٢٥٣١(. َفِإَذا َذَهَب أَْصَحاِبي، أََتى ُأمَّ

अि्मथः “ि आफना सािी (सहाबा) हरूको लामग अिानत हु,ँ िब ि 
िानेछु त िेरा सहाबाहरूिामि ती कफत्ाहरू आउनेछन् िसको वादा 
उनीहरूसँग गररएको छ । िेरा सहाबाहरू िेरो उमित (अनुयायी) को 
लामग अिानत हुन्, िब उनीहरू (यस धरतीबाट) िानेछन् त उनीहरू 
पचिातकाहरू िामि ती कफत्ाहरू आउनेछन् िसको वादा उनीहरूसँग 
गररएको छ ।” (िुमसलिथः २५३१)

तयसतैले दीन (धि्म) को कुरा कुरआन र सुन्त बाहके अन्य कहींबाट 
मलनु उमचत छतैन । िसततै– अललाह तआलाले भन्ुभएको छ:
)ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( ]اجلمعة: ٢[

अि्मथः “उहाँ (अललाह) ले नतै  उमिी (अनपढ) सिुदायिा 
मतनीहरूिधयेबाट एउटा रसूल पठाउनु भयो । िसले उनीहरूलाई 
अललाहका आयतहरू पढेर सुनाउँछन् र उनीहरूलाई पमवत्र गछ्मन् । 
अमन उनीहरूलाई ककताब (कुरआन र सुन्त) मसकाउँछन् ।” (सूरह अल्–
िुि्अ: २)



इसलािी आसिाका केही अधयायहरु इस्लामी आस्लाकला केही अध्ला्हरु
1312

तयसतैले दीन (धि्म) को बारेिा प्रतयेक ती ज्ानहरू िो यी दबुतै बाहके 
अन्यत्रबाट मलइन्छन् ती िुख्मतापूण्म कािहरु हुन् र असवीकाय्म छन् । 

वही (अललाहको वाणी) लाई सबतैभन्दा राम्ोसँग समझने र आफनो 
िीवनिा काया्मन्वयन गनने सहाबाहरू हुन् । हािीहरू मतनतै कुराहरुको 
चचा्म गननेछौं िुन कुरालाई वही (अललाहको वाणी) ले प्रिामणत गद्मछ 
र सहाबाहरू रमिअललाहु अन्हुमको सिझको आधारिा सहिती छ 
अमन िुन कुरािा िुमसलि सिुदायका उत्ति सियका िामनसहरूको 
सहिती छ । अतथः ि अललाहिामि भरोसा गददै र उहाँसँगतै सहायताको 
दआु गददै कलि चलाउँदतै छु । 

अबदलुअिीि मबन ििू्मक अत्तरीफी

  

अनुवादकीय

सिसत प्रकारका प्रशंसाहरू अललाह तआलाकतै  लामग छन्, अललाहको 
तफ्म बाट अनमगन्ती दरूद र सलािती होस् अललाहका अमन्ति सन्दषे्टा 
िुहमिद सललललाहु अलतैमह वसललििामि । 

यो ककताब  “इसलािी आसिाका केही अधयायहरू” अबदलु अिीि 
मबन ििू्मक अत्तरीफीद्ारा मलमखत ”العقيدة في   फुसूल “فصول 
फी अकीदा नािको ककताबको अनुवाद हो । यस ककताबिा लेखक 
िहोदयले अललाह तआलाले िामनसहरूलाई सकृमष्ट गनु्मको उदे्शय, 
िामनसहरूको िाग्मदश्मनको लामग अललाहका सन्दषे्टाहरूको आगिन, 
सबतै सन्दषे्टाहरूले लयाएको िुखय मसद्धान्त, िामनसहरू पिभ्रष्ट हुनुको 
कारण, कसरी मवमभन् ककमसिका गुट (कफका्म) हरू बने र बन्े गछ्मन्, 
धि्मिा मबगा्ड हुनुको कारण अमन तयसको पररणाि आकद कुराहरू 
सपष्टरुपले समझाउने कोमसस गनु्मभएको छ । साि–साितै अललाहको 
अमन्ति सन्दषे्टा िुहमिद सललललाहु अलतैमह वसललिको अनुसरण र 
अललाहको आज्ाको पालन कसरी गन्म सककन्छ अमन कुनतै व्मक्त कसरी 
इसलािलाई समझन र तयस अनुसार चलन सकछ? आकद कुराहरूको 
पमन चचा्म गनु्मभएको छ । 

अललाहको ककृ पा र सहयोगको आशा राखदतै यस ककताबलाई अनुवाद 
गनने आँट गरे । यसिा कमत सफल हुन सकेको छु तयो कुरा त पाठक 
तिा बुमद्धमिवी वग्महरूले नतै बताउनु हुनेछ । ककताब अनुवाद गदा्म 
अरबी भाषाको अधुरो ज्ानको कारणले गदा्म ितैले “ियौलाना िाककर 
हुसतैन िदनी” जयुको महन्दी अनुवाद र “ियौलाना कुतुबुललाह असरी” 
जयुको उदु्म अनुवादबाट िद्त मलएको छु । तयसतैले उहाँहरू दबुतै यस 
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अनुवादको काय्मिा सहयोगको लामग धन्याबादको पात्र हुनुहुन्छ । 
साितै यस ककताबको पुन्ममवचारक तिा भामषक शुमद्धकरण गररकदनु 
हुने िुशताक िदनी जयुलाई पमन हृदयदमेख नतै धन्यावाद कदन चाहन्छु। 
अललाहले उहाँहरूलाई यस लोक र परलोकिा उत्ति प्रमतफल प्रदान 
गरुन् । ककताबहरूको अनुवाद गनु्म तयमत समिलो काि होइन तयसतैले 
यस अनुवादिा त्रुटीहरू नहोलान् भन् सककंदतैन । िो पमन गलती 
तिा त्रुटीहरू भएका छन्, ती सबतै िेरो ज्ानको किीले हो । तसि्म 
यसिा भएका त्रुटीहरूलाई औंलयाइ िलाई िानकारी कदनुहुन समपूण्म 
बुमद्धमिवी र पाठकवग्महरूसँग अनुरोध गद्मछु । 

अन्तयिा सव्मलोकको पालनकता्म अललाहसँग प्राि्मना गद्मछु कक 
िेरो यस सानो काय्मलाई सवीकार गरी यसको उत्ति प्रमतफल 
दउेन् । िेरा वकृद्ध बुवा आिा, भाईहरू, कददी बमहनीहरू, अमन 
आफन्तहरूलाई इसलािको सिझ कदई सतय िाग्मतफ्म  िाग्मदश्मन 
गरुन् साितै यस ककताबबाट समपूण्म नेपाली भाषीहरूलाई िाग्मदश्मन 
गरुन् । आिीन .....

अहिद भण्डारी “बोमध” 

  

मबमसिललामहर्महिामनर्महीि
अधयायथः– १

इसलाि सववोतककृ ष्ट धि्म हो

अललाहले आफनो भक्तहरूका लामग रोजनुभएको सववोतककृ ष्ट 
धि्म इसलाि हो । उहाँले इसलाि बाहके अन्य कुनतै धि्मलाई कदामप 
सवीकार गनु्महुन् भनेर कुर्आनिा घोषणा गनु्मभएको छ । चाह े तयो 
िानवहरूिधयेको होस् या मिन्ातहरूिधयेको । ककनकक इसलाि 
भनेको मबना शत्म अललाहप्रमतको सिप्मण हो ।

अललाह तआलाले भन्ुभएको छ:
)ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ( ]آل عمران: 8٥[

अि्मथः िसले इसलाि बाहके कुनतै अन्य धि्मलाई आतिसात गछ्म, 
अललाहले तयसलाई कदामप सवीकार गनु्महुन् र ऊ िकृतयु पचिातको 
िीवनिा क्मतग्रसत हुनेछ ।” (सूरह आले इम्ान: ८५) 

अकवो ठाउँिा अललाहले भन्ुभएको छ:
)  ڃ  ڃ  چ   چ  چ( ]آل عمران: ١9[

अि्मथः “अललाहको दकृमष्टिा धि्म भनेको इसलाि नतै हो ।” (सूरह आले 
इम्ान: १९) 

इसलाि सबतै अममबया (सन्दषे्टा) हरूको धि्म हो । यसको प्रिाण 
हािीलाई अललाह तआलाको वाणीबाटतै मिलछ । भन्ुभएको छथः

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ( ]األنبياء: ٢٥[

अि्मथः हािीले मतिीभन्दा पमहले िमत सन्दषे्टाहरू पठायौं, मतनीहरू 
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मतर यही (इश्वरीय) सन्दशे पठायौं कक ि बाहके कोही सतय पूजय छतैन, 
तसि्म मतिीहरू सबतै िेरो उपासना गर ।” (सूरह अल–्अममबया: २५) 

अकवो ठाउँिा भन्ुभएको छ: 
)  ٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  
ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   
چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑ( ]النساء: ١6٣ - ١6٥[

अि्मथः “(ह ेिुहमिद) ! मनथःसन्दहे हािीले मतिीमतर तयसततै प्रकारले वही 
(प्रकाशना) पठाएका छौं, िसरी कक नूह र उनीभन्दा पमछका सन्दषे्टाहरू, 
इब्ाहीि, इसिाईल, इसहाक, याकूब र उनका सन्तानहरूिामि तिा 
ईशा, अययूब, यूनुस, हारून अमन सुलतैिान (अलतैमहिुससलाि) तफ्म  
पठाएका मियौं र हािीले दाऊद (अलतैमहससलाि) लाई “िबूर” प्रदान 
गययौं । अमन धेरतै सन्दषे्टाहरू यसता छन् िसको बारेिा हािीले मतिीमसत 
यसभन्दा अमघ नतै भमनसकेका छौं र धेरतै यसता छन्, िसको समबन्धिा 
मतिीलाई केही भनेका छतैनौं अमन िूसा (अलतैमहससलाि) सँग प्रतयक् 
कुरा पमन गययौं। (हािीले) उनीहरूलाई रसूल बनायौं अमन शुभ–सूचक 
र सचेतक, ताकक िामनसहरूलाई अललाहिामि दोष लगाउने अमन 
मववाद गनने ियौका नमिलोस् र अललाह सव्मशमक्तिान एवं अतयन्ततै 
ततवदशजी हुनुहुन्छ । (सूरह अन्–मनसा: १६३-१६५) 

अललाह तआलाले आफना सन्दषे्टाहरूथः नूह, इब्ाहीि, इसहाक, 
याकूब, दाऊद, सुलतैिान, अययूब, यूसुफ, िूसा, हारून, िकरीया, 
यह्ा, ईसा, इलयास, इसिाईल, यसअ, यूनुस, लूत (अलतैमहिुससलाि) 
को चचा्म गरे पचिात भन्ुभएको छ:

)ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ( ]األنعام: 90[

अि्मथः “यी तयसता िामनसहरू मिए िसलाई अललाहले सही बाटो 

दखेाउनु भएको मियो, तसि्म मतनतैका उपदशेको अनुयायी बन ।” (सूरह 

अल–्अन्आि: ९०) 

शतैद्धामन्तक रुपले सबतै सन्दषे्टाहरूको धि्म एउटतै हो । केही उपमनयि 
अिवा व्वहाररक िामिला बाहके िुखय मनयि र मशद्धान्तिा सबतै 
एकित छन् । धि्मिा िात्र केही उपमनयिहरू बदमलन्छन् तर मशद्धान्त 
कमहलयतै पमन बदपलंदतैन । इसराईलका सन्तानहरूिा अललाहले ईसा 
(अलतैमहससलि) िामि अवतररत ककताब “इन्िील” िा केही आदशेहरू 
िात्र िन्सूख (रद्) गनु्मभयो िो िूसा (अलतैमहससलाि) िामि अवतररत 
ककताब “तयौरात” िा मिए । िसको नकल गददै अललाह तआलाले 
कुरआनिा भन्ुभएको छ; ईसाले आफनो सिुदायसँग भने: 

)ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  
ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ( ]آل عمران: ٥0[

अि्मथः “ि भन्दा पमहलेको (ककताब) तयौरेतको पुमष्ट गन्म अमन 
मतिीहरूको मनममत अवतैध गररएका केही वसतुहरूलाई वतैध गन्म र 
मतिीहरूको पालनकता्मको तफ्म बाट मतिीहरूको लामग मनशानी मलएर 
ि आएको छु, तयसतैले मतिीहरू अललाहमसत ्डराऊ र िेरो अनुसरण 
गर । (सूरह आल–ेइम्ानथः ५०) 

िूसा र ईसा (अलतैमहिुससलाि) यसता दईु नबी (सन्दषे्टा) हरू हुन् 
िो एउटतै सिुदायिा पठाइएका मिए, तब पमन मवमभन् िामिलाहरू 
(उपमनयिहरू) िा उनका अनुयायीहरू ितभेदको मशकार भए । त 
अलग-अलग सिुदायिा पठाईएका सन्दषे्टाहरूको मवधानिा उनका 
सिुदायहरू कसरी ितभेदको मशकार नहोउन् ।

तयसकारण कुनतै पमन ईशग्रन्ि मलमखत रुपिा मबना हरेफेर िसताको 
तसततै बचन सकेन । यसको प्रिाण अललाह तआलाले कुरआनिा यसरी 
कदनुभएको छ: 

)ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ( ]آل عمران: 78[
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अि्मथः “अवशय उनीहरूिधये एउटा सिूह यसतो पमन छ िो ककताब 
पढदा आफना मिब्ो बटारेर पढछ, ताकक मतिीलाई आभाष होस् कक 
मयनीहरूले अवतररत ककताब पढीरहकेा छन्, तर वासतविा तयो 
ककताबबाट हुदँतैन र यो पमन भन्े गद्मछन् कक तयो अललाहको तफ्म बाट 
उताररएको हो, तर तयो अललाहबाट उताररएको होइन र उनीहरूले 
त िानी िानी अललाहिामि झुटो आरोप लगाउँछन् ।” (सूरह आले 
इम्ानथः७८) 

अललाह तआला भन्ुभएको छ: 
)  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ( ]النساء: 46[

अि्मथः “ती (यहूदीहरू) आयातको ठीक ठाउँबाट पररवत्मन 
गररकदन्छन् ।” (सूरह अन–मनसा: ४६)

अललाह तआलाले िामनसहरूलाई सच्ाईको जयोतीद्ारा िाग्मदश्मन 
गन्म चाहनुहुन्छ तर साधारण िामनसहरू र सच्ाईको मबच हरेफेर 
बाधक बन्यो । तयसपमछ नयाँ नबुवत (दतुतव) बाहके सुधार र सच्ाईको 
सिापनाको लामग कुनतै बाटो नतै बचेन, अन्तयिा अललाह तआलाले 
िुहमिद (सललललाहु अलतैमह वसललि) को दतुतवको िाधयिबाट आफनो 
सतय धि्म (इसलाि) को पुनसिापना गनु्मभयो । यसलाई मवश्वव्ापी 
धि्म घोमषत गनु्मभयो । भन्ुभएको छ:

)ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ( ]آل عمران: 8٥[

अि्मथः “िसले इसलाि बाहके कुनतै अन्य धि्मलाई आतिसात गछ्म, 
अललाहले तयसलाई कदामप सवीकार गनु्महुन् र ऊ िकृतयु पचिातको 
िीवनिा क्मतग्रसत हुनेछ ।” (सूरह आले इम्ान: ८५) 

अमन अललाह तआलाले िुहमिद (सललललाहु अलतैमह वसललि) को 
ररसालत (सन्दशे) लाई मवश्वकतै  समपूण्म सिुदायको लामग अमनवाय्म 
पमन गररकदनुभयो । चाह े तयो िानव होस् या मिन्ात होस्, अरबी 

होस् या अरब बामहरको बामसन्दा होस् । यसको प्रिाण कुर्आनिा 
अललाह तआलाले यसरी कदनुभएको छ:

)ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ( ]سبأ: ٢8[

अि्मथः “ए िुहमिद ! हािीले मतिीलाई सबतै िामनसहरूको लामग 
शुभ-सूचक र सचेतक बनाएर पठाएका छौं ।” (सूरह अल–्सबा: २८) 

सहीह िुमसलििा अबू हुरतैरा रमिअललाहु अन्होद्ारा बयान छ: 
अललाहको रसूल (सललललाहु अलतैमह वसललि) ले भन्ुभयो –

، ُثمَّ  ، َوال َنْصَراِنيٌّ ِة َيُهوِديٌّ ٍد ِبَيِدِه، ال َيْسَمُع ِبي أََحٌد ِمْن َهِذِه اأُلمَّ ِذي َنْفُس ُمَحمَّ »َوالَّ
اِر«. )مسلم: ١٥٣(  ِذي ُأْرِسْلُت ِبِه، ِإال َكاَن ِمْن أَْصَحاِب النَّ َيُموُت َوَلْم ُيْؤِمْن ِبالَّ

अि्मथः तयस िात (अललाह) को कसि िसको हातिा िुहमिदको प्राण 
छ, तयस उमितको कुनतै पमन व्मक्त चाह ेतयो यहूदी होस् या ईसाई िेरो 
बारेिा सुन्छ अमन िेरो शरीअत (मवधान) िा ईिान नलयाइकन िछ्म 
भने तयो नक्म बासी हो । (िुमसलिथः १५३) 

अललाह तआलाले कुर्आनलाई फेरबदल र मिलावटबाट सुरक्ाको 
मिमिा सवयं मलनुभएको छ र भन्ुभएको छ: 

)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ( ]احلجر: 9[

अि्मथः “(मनथःसन्दहे) हािीले नतै यस कुर्आनलाई अवतररत गरेका छौं 
र हािी नतै यसको संरक्क हौं ।” (सूरह अल–्महज्र: ९) 

  



इस्लामी आस्लाकला केही अध्ला्हरु
21

अधयायथः– २
इसलािको व्ाखयाको भरपदवो श्ोत र साधन

इसलािको व्ाखया अललाह तआलाले आफनो ककताब (कुर्आन) िा 
र सन्दषे्टा िुहमिद (सललललाहु अलतैमह वसललि) ले आफनो सुन्तिा 
गनु्मभएको छ । यी दईु श्ोत बाहके कुनतै अन्य श्ोतले इसलािको 
व्ाखया गनु्म कदामप िायि छतैन । ककनभने िामनसहरूिा अललाहको 
सन्दषे्टाभन्दा उच् दिा्मको कोही पमन छतैन । िुहमिद सललललाहु अलतैमह 
वसललि आफनो पालनकता्मको तफ्म बाट एक प्रचारक हुनुहुन््थयो । 
अललाह तआलाले भन्ुभएको छ:

)  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ( ]املائدة: 67[

अि्मथः “ए सन्दषे्टा ! अललाहले िुन सन्दशे मतिीलाई प्रदान गनु्मभएको 
छ, तयसलाई िामनसहरूसमि पुया्मइदऊे ।” (सूरह अल–्िायदा: ६७)

सन्दषे्टाको मिमिेवारी प्रचारको सािसाितै तयसको सपष्टरूपले बयान 
र पुमष्ट गनु्म पमन हो । अललाह तआलाले भन्ुभएको छ: 

)   ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ( ]النور: ٥4[

अि्मथः “र रसूलको मिमिादारी त सपष्टरुपले (आदशेलाई) पुया्मइकदने 
समि िात्र हो ।” (सूरह अल–्नूर: ५४) 

सन्दषे्टाले गनने बयान र व्ाखया पमन अललाहको तफ्म बाट नतै हुन्छ भन्े 
कुरा पमन अललाहले प्रष्ट पानु्मभएको छ । 

)يئ  جب  حب  خبمب  ىب  يب    جت  حت( ]القيامة: ١8 - ١9[

अि्मथः “अतथः िब हािीले तयसलाई पढछौं, तब मतिीले तयसको 
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अनुसरण गर । अमन तयसलाई सपष्ट गनु्म हाम्ो मिमिािा छ ।” (सूरह 

अल–्ककयािह: १८,१९) 

रसूलको सुन्त (हदीस) पमन अललाहको तफ्म बाट पठाइएको वही 
(सन्दशे) नतै हो भन्े कुरा पमन कुर्आनको यस आयतबाट प्रिामणत 
हुन्छ— 

)ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ( ]النجم: ٣ - 4[

अि्मथः “र उनी आफनो तफ्म बाट केही पमन भन्दतैनन् । तयो त िात्र वही 
(सन्दशे) हो िो उनीिामि पठाइन्छ ।” (सूरह अल–्नजि: ३,४) 

तयसतैले िब िुहमिद (सललललाहु अलतैमह वसललि) मसत कुनतै प्रश्न 
सोमधन््थयो र उहाँमसत तयस समबन्धिा अललाहको तफ्म बाट िवाफ छ 
भने प्रश्नको उत्तर कदनुहुन््थयो नत्र वही (अललाहको आदशे) को प्रमतक्ा 
गनु्महुन््थयो । 

कुर्आन र हदीसको अि्म तिा व्ाखया सहाबाहरूको सिझ अनुसार 
गनु्मपछ्म, ककनभने उनीहरूको सिझ र बुझने शमक्त अरु िामनसको 
तुलनािा उतककृ ष्ट छन् । उनीहरूको िानकारी र सिझ कुर्आनको 
प्रिाण हो । यमत हुदँाहुदँतै पमन यकद कसतैले यो भन्छ कक कोही व्मक्त 
यस धि्मिा अललाह बाहके शरीअत (मवधान) िा हराि र हलाल गनने 
हतैमसयत राखदछ या क्िता राखछ । त तयसले अललाहको आदशेिा तयस 
व्मक्तलाई साझी बनायो । यसतो आसिा राख्ु या भन्ु सपष्ट मशक्म  र कुफ्र 
हो यस मवषयिा कसतैको कुनतै ितभेद छतैन ककनकक अललाहको अवज्ा 
गनु्म कुफ्र हो र अललाहको कानुनिा अरूको कानुन मिलाउनु मशक्म  हो । 

अललाह तआलाले आफनो ककताबिा िुन आदशे अवतररत 
गनु्मभएको छ, तयो उदे्शयहीन र मनरि्मक छतैन, बरु तयो अललाहको 
चाहनाको अनुसार अि्मयुक्त र उदे्शय समहतको छ । अमन तयसको अि्म 
र उदे्शय सपमष्टकरण पमन उहाँ सवयं नतै बयान गनु्महुन्छ या सकृमष्टिधये 
िसलाई उहाँको तफ्म बाट अनुिमत प्राप्त छ उसले गन्मसकछ ।

कुर्आनिा गमहरो अनुसन्धान र िानकारी भएका व्मक्तहरूले 
यसलाई दईु शत्महरूिा इमसतमबात (व्ाखया) गन्म सकछन् । 

१. पमहलो शत्म: तयो व्ाखया अरबी भाषा र यसको शतैलीबाट 
बामहर नहोस् ।

२. दोस्ो शत्म: तयो कुर्आनको सपष्ट अि्मको मवरुद्ध नहोस् ।

अललाहमसत गाँमसएका प्रतयेक कुराहरू अललाहको तफ्म बाट हुदँतैनन्। 
अहले ककताब (यहूदी र ईसाई) अललाहको ककताबिा िनिानी हरेफेर 
र अि्म पररवत्मन गरेकोले पिभ्रष्ट भए । उनीहरूले अललाहको दकृढ 
तिा सपष्ट वाणीलाई तो्ड-िरो्ड गरेर पेश गरे ताकक उसततै मिलदा 
िुलदा वाणीलाई मबगाररयोस् अिवा असपष्टलाई नष्ट गररयोस् । यसतै 
सन्दभ्मिा अललाह तआलाले अहले ककताबको बारेिा भन्ुभएको छ: 

)ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ( ]آل عمران: 78[

अि्मथः “अवशय उनीहरूिधये एउटा सिूह यसतो पमन छ िो ककताब 
पढदा आफना मिब्ो बटारेर पढछ, ताकक मतिीलाई आभाष होस् कक 
मयनीहरूले उताररएको ककताब पढीरहकेा छन्, तर वासतविा तयो 
ककताबबाट हुदँतैन र यो पमन भन्े गद्मछन् कक तयो अललाहको तफ्म बाट 
उताररएको हो, तर तयो अललाहबाट उताररएको होइन र उनीहरूले त 
िानी िानी अललाहिामि झुटो आरोप लगाउँछन् ।” (सूरह आले इम्ान: ७८) 

यस आयतिा अललाह तआलाले भन्ुभएको छ कक “ककताब पढदा 
आफनो मिब्ोलाई िो्डछ” अन्य कुरालाई होइन । “ताकक मतिी तयस 
बदमलएको तिा मिब्ो बटारेर भनेको कुरालाई ककताबको वासतमवक 
भाग समझ ।” पररणाि सवरुप मतनले मतिीलाई नराम्ोमसत पिभ्रष्ट 
गन्मसकुन् । 
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अधयायथः– ३
भक्तिामि अललाहको अमधकार

भक्तिामि अललाहको अमधकार यो छ कक भक्तले समपूण्म ककमसिका 
उपासनाहरूलाई अललाहको लामग िात्र खास गरुन् । ककनकक अललाह 
तआलाले भन्ुभएको छ: 

)ی  ی  یجئ  حئ      مئ  ىئ  يئ    جب  حب( ]البقرة: ١6٣[

अि्मथः “मतिीहरू सबतैको पूजय िात्र एउटतै अललाह नतै हुनुहुन्छ । 
उहाँ बाहके कोही सतय पूिनीय छतैन । उहाँ अतयन्ततै दयालु र ककृ पालु 
हुनुहुन्छ।” (सूरह अल–्बकरह: १६३) 

तयसतैगरर तन, िन र वचनद्ारा गररने कुनतै पमन काय्मिा अललाहको 
साि अन्य कसतैलाई साझी गराउनु िायि छतैन । अललाहले भन्ुभएको 
छ: 

)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ( ]النساء: ٣6[

अि्मथः “र मतिीहरू अललाहकतै  उपासना गर अमन उहाँको साििा 
कसतैलाई साझेदार नबनाऊ ।” (सूरह अन्–मनसा: ३६) 

 अकवो कारण मशक्म  अकबर (ठूलो मशक्म ) ले िामनसको समपूण्म 
सतकि्महरूलाई बरबाद गररकदन्छ भन्े कुरा सवयं अललाहले भन्ुभएको 
छ:
)ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ( ]الزمر: 6٥[

अि्मथः (ए िुहमिद) ! मनथःसन्दहे मतिीिामि र मतिीभन्दा पमहलेका 
(सन्दषे्टा) हरूिामि प्रकाशना (ईशवाणी) पठाइएको मियो कक “यकद 
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मतिीले मशक्म  गययौ भने मतिीले गरेका समपूण्म कि्महरू व्ि्म भइहालनेछन् 
र मतिी अवशय घाटािा पननेहरू िधयेको हुनेछयौ ।” (सूरह अल्–िुिर: ६५) 

उपरोक्त आयतिा अललाहले आफनो नबी िुहमिद (सललललाहु 
अलतैमह वसललि) लाई समबोमधत गददै धमकी कदनुभएको छ । िसका 
मबगत, वत्मिान र भमवषयका सबतै गलतीहरू िाफ भइसकेका छन् र 
कमहलयतै कुनतै गलती गनु्महुन््थयो । त ती व्मक्तहरूको के हाल होला िो 
पटक–पटक गलती गछ्मन्?

अललाहले आफना भक्तहरूको मशक्म लाई तबसमि िाफ गनु्महुँदतैन, 
िबसमि उसले सवचछ िनले त्तयौबा (प्रायमचित) गददैन । अललाह 
तआलाले भन्ुभएको छ: 

)ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے( ]النساء: 48[

अि्मथः “मनथःसन्दहे अललाहले आफनो साििा मशक्म  गननेलाई कदामप िाफ 
गनु्महुन् र तयस बाहके िसलाई चाहनुहुन्छ िाफ गनु्महुन्छ ।“ (सूरह 

अन्–मनसा: ४८) 

तयसततै अकवो ठाउँिा भन्ुभएको छ: 
)ژ  ڑ  ڑ            ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ              ڳ  ڳ    ڳ  ڳ( ]محمد: ٣4[

अि्मथः “मनचिय नतै िसले कुफ्र गरे र अललाहको िाग्मबाट अरुलाई रोके 
र फेरी कुफ्रकतै  अवसिािा िरे, (मवश्वास गर) उनीहरूलाई अललाहले 
कमहलयतै क्िा गनु्महुनेछतैन । (सूरह िुहमिद: ३४)

िसको िकृतयु कुफ्रिा भयो तयो नक्म वासी हो । अललाहले कुर्आनिा 
भन्ुभएको छ: 

)  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  

ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ( ]البقرة: ٢١7[

अि्मथः “र मतिीहरूिधये िो व्मक्त आफनो धि्म (इसलाि) बाट 
मवचमलत भई अवज्ाकारी (काकफर) बन्छ अमन सोही अवसिािा 

िद्मछ, त यसता िामनसहरूको सांसाररक र पारलयौककक सबतै कि्महरू 
नष्ट भएर िानेछन् र यी िामनसहरू नक्म वासी हुनेछन् अमन तयसतैिा 
सदा–सदा रमहरहनेछन् ।” (सूरह अल–्बकरह: २१७)

अकवो ठाउँिा भन्ुभएको छ:
)ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ( ]البقرة: ١6١[

अि्मथः “मनथःसन्दहे िो काकफर (अवज्ाकारी) आफनो कुफ्रको 
अवसिािा िद्मछ, तयसता व्मक्तिामि अललाह, उहाँका फररसताहरू र 
सबतै िामनसहरूको मधक्ार हुनेछ ।” (सूरह अल–्बकरह: १६१) 

कमहलेकाहीं काकफर (अवज्ाकारी) आफनो मिन्दगीिा िामनसहरूको 
लामग फाइदािनक (उपकारी) हुन्छ । यो अललाहको ककृ पा हो, उहाँले 
कमहलेकाहीं काकफरबाट पमन राम्ो काि गराउनु हुन्छ । यस ब्महाण्डिा 
कतै यौं वसतुहरू फाइदाको लामग बनाइएका छन् । उदाहरणको लामग 
सुय्म र चन्द्रिा, हावा र बादल आकद वसतुहरू यी त िामनसहरूको 
लामग जयादा फाइदािनक छन् । वासतविा अललाह (सतय पूजय) को 
इन्कारी नतै काकफर हो (अिवा उसिा कुफ्रको मनयि लागुहुन्छ), नकक 
प्रककृ मतको इन्कारिा । तयसतैले अललाहको तफ्म बाट सिाय तिा यातना 
पमन अललाहको अमधकारलाई इन्कार गनु्मिा नतै हुन्छ नकक प्राककृ मतक 
कुराहरूको इन्कारिा । 
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अधयायथः– ४
ईिान र कुफ्रको बयान

ईिान र कुफ्र दबुतैका छुट्ा–छुट्तै नाि र मनयिहरू छन् । िुन 
अललाहले सवयं पाररत गनु्म भएको छ । तयसतैले मबना प्रिाण कसतैलाई 
काकफर भन्ु िायि छतैन ।

इसलािी मनयिानुसार यस धतजीका िामनसहरू दईु ककमसिका छन् ।

१. िोमिन (आज्ाकारी)

२. काकफर (अवज्ाकारी) 

अललाह तआलाले भन्ुभएको छ: 
) ٿ  ٹ  ٹ    ٹ    ٹ   ڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ( ]التغابن: ٢[

अि्मथः “उहाँ (अललाह) ले नतै मतिीहरूलाई सकृमष्ट गनु्मभयो, मतिीिधये 
कोही काकफर (अवज्ाकारी) छन् भने केही िोमिन (आज्ाकारी) छन् ।” 
(सूरह अत्तगाबुन: २)

ती दबुतै ककमसिका िामनसहरूको लामग तयही आदशे र मनयि नतै 
लागु हुन्छ िुन अललाहले आफनो ककताब र िुहमिद सललललाहु अलतैमह 
वसललिले आफनो सुन्तिा बताउनु भएको छ ।

 िुनाकफक (कपटी) हरू
 काकफर (अवज्ाकारी) हरू नतै िुनाकफक हुन्, िसले आफनो कुफ्र 
लुकाउँछन् र ईिान (आसिा) दखेाउँछन्। मयनीहरुले अललाह, 
अललाहको रसूल र अललाहको ककताबिामि ईिान (आसिा) राख्े 
िामनसहरू झैं आफनो ईिान दखेाउँछन्, िबकक मभत्री हृदयबाट 



इसलािी आसिाका केही अधयायहरु इस्लामी आस्लाकला केही अध्ला्हरु
3130

उपरोक्त कुराहरूिा ईिानको इन्कार गछ्मन् । शरीअत (इसलामिक 
मवधान) िा यसलाई मनफाक अल्–कबीर (ठूलो कपट) भमनन्छ । 

 अकवो ककमसिका िुनाकफकहरु िुमसलिहरूिधयेका हुन्, मतनले 
आफनो पापलाई लुकाउँछन् र धि्मलाई दखेाउँछन्। िसततैथः– 
वफादाररता दखेाउँछन् र मवश्वासघात गछ्मन्, सतयतालाई 
दखेाउँछन् र झुटलाई लुकाउँछन् । तयसलाई इसलािमक शरीअत 
(मवधान) िा मनफाक असगर (सानो कपट) भमनन्छ । यसतो 
अवसिािा िुनाकफक (कपटी) को बामहरी आचरण दखेेर उसँग 
िुसलिान िसतो व्वहार गररनेछ ।

इसलािले िोमिनको िीउ–धन अवतैध र काकफरको वतैध गरेको छ 
तर यो आदशे सधतै लागु हुदँतैन, यसिा केही शत्महरू छन् । काकफर 
आफनो समझयौता, अिानत र मिमिा भएको कारणले सुरमक्त 
हुनसकछ । िसततैथः-

िुआमहद काकफर (समझयौतावाला काकफर): यी तयसता काकफरहरू 
हुन् िो आफनो दशे वा क्ेत्रिा रहन्छन्, िुसलिानहरू अमन उनीहरूको 
बीचिा समझयौता भएको हुन्छ, न उनीहरू िुसलिानहरूसँग ल्डनेछन् 
न िुसलिानहरू उनीहरूसँग ल्डनेछन् ।

िुसतामिन काकफर: ती काकफरहरू िसको िुसलिानहरूसँग कुनतै 
समझयौता भएको हुदँतैन तर िुसलिानहरूले उनीहरूलाई मनधा्मररत 
सियको लामग बस्न कदएका हुन्छन् । िसततैथः बयापारको लामग या 
इसलाि समझनको लामग या कुनतै काकफर आफनो सुरक्ा र शामन्तको 
लामग िुसलिानहरूको दशेिा आउनु । 

मिमिी काकफर: तयसता काकफर िसको र िुसलिानहरूको मबचिा 
समझयौता भएको छ कक उनीहरू िुसलिानको दशेिा रहनेछन् र सुरक्ा 
र शामन्तको लामग मििया (कर) मतननेछन् । 

िोमिन पमन कसतैको हतया, बतैवामहक िीवनिा कुनतै स्तीसँग 

व्मभचार, िबरिसती करणी िसता कािहरू गछ्म भने तयसको कारण 
िकृतयुदण्डको भामगदार हुन्छ । 

 काकफर 
िसलाई अललाह र अललाहको रसूलले काकफरको संज्ा कदनुभएको 

छ ती बाहके अन्यिामि काकफर (नामसतक/ अवज्ाकारी) को फतवा 
(आदशे) लगाउन िायि छतैन । िो मनम्न कुराहरूबाट समझन सककन्छ ।

काकफरका केही उदाहरणहरू:

१. अललाह र अललाहको सन्दषे्टालाई झुटलाउने व्मक्त (इन्कारी) ।

२. अललाह र अललाहको सन्दषे्टाको बारेिा ठट्ा–ििाक गनने व्मक्त। 
यसको बारेिा सपष्ट प्रिाण अललाह तआलाको यस भनाइबाट 
मिलछ: 
)  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ( ]التوبة: 66-6٥[

अि्मथः “भमनदऊे: के अललाह, उहाँका आयातहरू र उहाँका रसूल नतै 
मतम्ो लामग हाँसखेलका पात्र हुन्? मतिी बहाना नबनाउ, मनचिय 
नतै मतिीले ईिान लयाएपमछ काकफर भएका छयौ । यकद हािीले 
मतिीिधये केहीलाई क्िा गररहाले पमन केहीलाई उनको कसूरको 
कारण यातना कदएर नतै छा्डनेछौं, ककनकक उनीहरू अपराधी 
हुन्।” (सूरह अत्तयौबा: ६५,६६)

३. अललाह र उहाँको रसूलसँग दशुिनी गनने र उहाँहरूको आज्ापालन 
नगनने व्मक्त ।

४. इसलािका केही आदशे िान्े र केही आदशेहरूलाई इन्कार गनने 
व्मक्त । 

५. अललाहको बारेिा झुटो कुरा गनने व्मक्त । यसको बारेिा अललाहले 
भन्ुभएको छ: 
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) ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ( 
]النحل: ١0٥[

 अि्मथः “झुठो आरोप त मतनतै िामनसहरूले लगाउने गद्मछन् िसलाई 
अललाहका आयातहरूिामि मवश्वास हुदँतैन र मतनीहरू नतै झुटा 
हुन्।” (सूरह अन्–नहल: १०५)

अमन अकवो आयतिा अललाहले भन्ुभएको छ: 
)ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ں( ]العنكبوت: 68[

अि्मथः “तयो व्मक्तभन्दा ठूलो अतयाचारी को होला? िसले 
अललाहको बारेिा िनगढन्ते कुरा रचदछ वा सतयलाई झुटो 
भन्दछ, िबकक तयो (सतय) उसको पासिा आइसकेको हुन्छ। के 
यसता काकफरहरूको बस्ने ठाउँ नक्म  हुनेछतैन?” (सूरह अन्कबुत: ६८) 

उपरोक्त आयतिा िुलि (अतयाचार) को व्ाखया कुफ्र गररएको छ । 

६. कुनतै उपासना अललाह बाहके अरुको लामग गनने व्मक्त। अललाह 
तआलाले भन्ुभएको छ: 

)ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ         ۈئ  ېئ   
ېئ( ]املؤمنون: ١١7[

अि्मथः “िोसुकतै  पमन व्मक्तले अललाहको साििा कुनतै अकवो पूजयलाई 
पुकाद्मछ, िसको बारेिा उसको साििा कुनतै प्रिाण छतैन, त उसको 
महसाब उसको पालनकता्ममसत छ । मनचिय नतै अवज्ाकारीहरू 
कमहलयतै सफल हुनेछतैनन् ।” (सूरह अल्–िोमिनुन्: ११७) 

यस समबमन्ध अरुपमन आयतहरू छन् ।

७. अललाह बाहके अरुको उपासना गनने व्मक्त या अन्य कसतैलाई 
िाधयि बनाउने व्मक्त । अललाह तआलाले भन्ुभएको छ: 

)ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   

ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ( ]يونس : ١8[

अि्मथः “र यी (िामनसहरू) अललाह बाहके यसता कुराहरूको पूिा 
गद्मछन्, िसले मतनीहरूको न केही मबगान्म सकछन् न सपान्म 
सकछन् र भन्दछन् कक मयनीहरूले अललाहको सिीपिा हाम्ो 
मसफाररश गननेछन् । मतिी भमनदऊे कक के मतिीले अललाहलाई 
यसतो कुरा बारे भन्दछयौ? िसको िानकारी उहाँलाई छतैन्, 
न आकाशिा न धतजीिा । उहाँ पमवत्र हुनुहुन्छ र मतनीहरूको 
मशक्म बाट । (सूरह यूनुस: १८) 

यस आयतिा यो कुरा सपष्ट पाररएको छ कक अललाहलाई धतजी 
र आकाशिा भएका सबतै कुराहरूको ज्ान छ, तर यी िुमश्कहरू 
सोंचदछन् कक अललाहलाई सबतै कुराहरूको ज्ान छतैन ।

८. िो सवामितव तिा अमधकार अललाह तआलाको लामग मवशेष छ 
तयो अललाह बाहके अन्यको लामग बनाउने व्मक्त । िसततै: शरीअत 
(मवधान) बनाउने र फतै सला गनने अमधकार िात्र अललाहको हो, 
उहाँ नतै वतैध र अवतैधको फतै सला गनु्महुन्छ । यो पमन याद रहोस् कक 
शरीअत बनाउने र फतै सलालाई अललाहले उपासना भन्ुभएको 
छ । िसततै अललाह तआलाको भनाइ छ: 

)  ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        ک( ]يوسف: 40[

अि्मथः “फतै सला गनु्म अललाह तआलाकतै  काि हो, उहाँले आदशे कदनु 
भएको छ कक उहाँ बाहके कसतैको उपासना नगर ।” (सूरह यूसुफ: ४०) 

९. अललाह बाहके अन्यलाई गतैबको इलि (परोक्को ज्ान) भएको 
दाबी गनने व्मक्त । िसततै – िाद,ू ग्रह तिा ताराहरूको प्रभाव, 
जयोमतषी मवद्ा आकदिा मवश्वास गनने । यस बारेिा अललाहले 
कुर्आनिा भन्ुभएको छ:

)ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ( ]النمل: 6٥[
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अि्मथः “भमनदऊे, कक आकाशिा बस्नेहरूिधये र धतजीिा 
बस्नेहरूिधयेिा अललाह बाहके कोही पमन परोक्को कुरा 
िान्दतैन ।” (सूरह अन्–निल: ६५)

१०. अललाह बाहके अन्य कसतैिा ब्महाण्ड या ब्महाण्ड मभत्रका कुनतै 
वसतुलाई सकृमष्ट गनने क्िता भएको धाराणा राख्े या मिन्दगी र 
िकृतयुकदने क्िता भएको धाराण रख्े व्मक्त । अललाह तआलाले 
यस बारेिा भन्ुभएको छ:

)  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ( 
]الرعد: ١6[

अि्मथः “के िसलाई उनीहरू अललाहको साझीदार ठानेका छन्, 
उनीहरूले पमन अललाहले िसततै कुनतै प्राणीको सकृमष्ट गरेका छन्, 
िसको कारणले उनीहरूको दकृमष्टिा सकृमष्टको बारेिा शंका उतपन् 
गरेको छ? भमनदऊे, िात्र अललाह नतै समपूण्म प्राणीहरूका 
सकृमष्टकता्म हुनुहुन्छ, उहाँ एकलो हुनुहुन्छ र अतयन्ततै प्रभुतवशाली 
हुनुहुन्छ ।” (सूरह राद: १६) 

११. तयसततै िोमिनहरूलाई छो्डरे काकफरहरूलाई प्रेि तिा सहयोग 
गनने र उनीहरूको बारेिा राम्ो धारणा राख्े अिवा उनीहरूको 
ईिान िनिानीको उपासना सही छ भन्े व्मक्त । अललाह 
तआलाले भन्ुभएको छ: 

)ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ( ]املائدة: ٥١[

अि्मथः “मतिीहरूिधये िसले मतनीहरूलाई (काकफरहरूलाई) मित्र 
बनाउँछ, ऊ मनथःसन्दहे मतनीहरूिधयेकतै  हुनेछ ।” (सूरतुल् िायदा: ५१)

तयसतो व्मक्त िो इसलािको बारेिा िान्को लामग सक्ि मियो 
अमन उसँग श्ोत र साधन पमन मियो तर उसले तयसलाई छोम्डकदयो 
र आफनो िनिानी गयवो, तयो काकफर हो । चाह ेतयो साँमच्कतै  अनपढ 
अिवा िामहल नतै ककन नहोस् ककनकक उसको गणना ती िामहलहरूिा 

हुन्छ, िसलाई आफनो अज्ानता हटाउने अमधकार प्राप्त छ । तर उसले 
तयो अज्ानतालाई सिाप्त गरेन अिवा आफूबाट हटाएन । अललाह 
तआलाले तयसको बारेिा भन्ुभएको छ: 

)  خب     مب   ىب  يب  جتحت  خت  مت( ]األنبياء: ٢4[
अि्मथः “कुरा यो छ कक मतनीहरूिधये अमधकांश िामनसहरू सतय कुरा 

िान्दतैनन् तयसतैले (उसबाट) मविुख भइहालछन् ।” (सूरह अल्–अममबया: २४) 

उपरोक्त आयतिा अललाह तआलाले यो भन्ुभएको छ कक मनथःसन्दहे 
उनीहरू अज्ानी छन् तर आफनो कारणले। अकवो आयतिा अललाह 
तआलाले भन्ुभएको छ: 

)ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ( ]األحقاف: ٣[

अि्मथः “र काकफर (अवज्ाकारी) हरूलाई िुन कुराबाट ्डराइन्छ, 
उनीहरू तयसबाट िुख िो्डछन् ।” (सूरह अल–्अहकाफ: ३)

कारण दखेाउँदतै मविुख हुने बहाना चलदतैन, पमहलेका धेरतैिसो 
िामनसहरुले कुनतै न कुनतै कारण दखेाइ धारि्मक मवषयिा गरेको सवमनण्मय 
र िनिानीको कारण नतै पिभ्रष्ट भएका मिए । उनीहरू सतय कुरा सुन्िे 
तर सवयं आफूलाई अज्ानी (अनपढ) दखेाएर तयसको िानकारी र 
अनुसरणबाट पमछ हटिे । अवज्ाकारीहरुको यसतो आचरणको बारेिा 
अललाह तआलाले भन्ुभएको छ: 

)  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ( ]يوسف: ١0٥[

 अि्मथः “आकाश र पकृ्थवीिा धेरतै मनशानीहरू छन्, िसबाट मयनीहरू 
िुख फका्मएर अगा्डी बढछन् ।” (सूरह यूसुफ: १०५)

तयसततै भन्ुभएको छ: 
) ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ ( ]املؤمنون: 7١[

अि्मथः “सतय त यो हो कक हािीले उनीहरूको सािु उनीहरूको 
(भागको) उपदशे पुया्मइकदएका छौं, तर उनीहरू आफनो उपदशेबाट 
िुख फका्मइरहकेा छन् ।” (सूरह अल्–िुमिनून्: ७१) 
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 केही ज्ान हुदँाहुदँतै पमन बेवासता गना्मले िामनसको परसपर अमधकार 
सिाप्त हुदँतैनन् भने मवसतकृत ज्ान न भएको कारणले अललाहको अमधकार 
कसरी सिाप्त हुनसकछ?

यकद िानव बुमद्ध तिा मववेकलाई अललाहका मनशानीहरूको तफ्म  
लगाएर तयसिामि मवचार गररंदतैन भने ती मनशानीहरूका उदे्शयहरू 
तयमत्तकतै  मछटो हराएर िान्छन् िमत मनशानीहरूको पासबाट मछटो–
मछटो िाने व्मक्तहरू हराउँछन् । त तयसबाट सानोभन्दा सानो फाइदा 
पमन हुन सकदतैन् । चाह ेती मनशानीहरूलाई हाम्ा आँखाले प्रतयेक कदन 
दमेखरहुन् अिवा कदनको उजयालोिा कुनतै वसतु झतै सपष्ट ककन नहोउन् । 
अललाह तआलाले कुर्आनिा भन्ुभएको छ: 

)ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ( ]األنبياء: ٣٢[

अि्मथः “ हािीले आकाशलाई एउटा सुरमक्त छत बनायौं, ततैपमन 
मतनीहरू हाम्ा मनशानीहरूबाट मविुख भईरहकेा छन् ।” (सूरह अल्–
अममबया: ३२) 

िामनसको यो धारणा पमन गलत हो कक सच्ाइको िानकारीबाट 
मविुख हुनाले या तयसलाई छाम्डकदनाले उसलाई उसको कि्मको 
पररणाि अिवा यातनाबाट िुमक्त मिलनेछ । 

 सच्ाई सवीकार नगनु्म र मविुख हुनुको कारण:
सच्ाईलाई सवीकार नगनु्मको कारण या उसको घिण्ड हो, बदिासी 

तिा खेल तिाशा हो या िोििसती । तयसतैले तयसिामि िब कुनतै 
आपमत्त या करठनाइ आइलागछ त तयसको घिण्ड चकनाचुर हुन्छ । 
अमन उसको िोििसती सबतै बबा्मद हुन्छ । अमन बलल सच्ाई सपष्टताको 
साििा दमेखन लागछ र ऊ सच्ाईको तफ्म  फक्म न्छ । 

  

अधयायथः– ५
ईिानको पररभाषा

हृदयले सवीकार गनु्म, िुखले घोषणा गनु्म र तयही अनुसार कि्म 
गनु्मलाई ईिान भमनन्छ । यसलाई मनम्न उदाहरणबाट समझन सककन्छ, 
िसततै- िग्रीबिा मतन रकअत निाि हुन्छ । यकद यी मतन रकअतहरू 
िधये एक रकअत कि हुन्छ भने तयसलाई िग्रीबको निाि भपनंदतैन । 
तयसततै ईिानिा मवसवास, घोषणा र कि्मिधये कुनतै एउटा पमन कि हुन्छ 
भने तयसलाई ईिान भन् सककंदतैन ।

 घोषणा, कि्म र मवसवास को वासतमवकता:
यी मतनवटतै कुराहरूिधये कुनतै एकको इन्कारले पुरा ईिानको नतै 

इन्कार हुन िान्छ । यही नतै िुहमिद (सललललाहु अलतैमह वसललि) को 
शरीअतको वासतमवकता हो । 

एमतकाद (हृदयको आसिा) को अि्म: हृदयदमेख मवश्वास र तयसतै 
अनुकुल कि्म गनु्मलाई एमतकाद (हृदयको आसिा) भमनन्छ । िामनसहरूको 
लामग भलाईको चाहना गनु्म र उनीहरूको बारेिा नराम्ो कुरा नसोंचनु 
एमतकादको सही अि्म होइन् । ककनकक सकृमष्टकता्मलाई नकानने धेरतैिसो 
िामनसको यसततै आसिा छ । 

हृदयदमेख मवश्वासको अि्म: यो कुरा सवीकार गनु्म कक अललाह बाहके 
अरु कोही सतय पूजय छतैन र िुहमिद (सललललाहु अलतैमह वसललि) 
अललाहको रसूल हुनुहुन्छ । अमन रसूल (सललललाहु अलतैमह वसललि) 
ले अललाहको तफ्म बाट िो पमन लयाउनुभएको छ, तयो सतय हो । 

हृदयको कि्मको अि्म: अललाह, उहाँको रसूल र इसलाि धि्ममसत 
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साँचो प्रेि गनु्म हो । तयसतैगरर अललाह र अललाहको रसूलले िुन 
मचिहरूमसत प्रेि गनु्महुन्छ, ती सबतै मचिहरूमसत प्रेि गनु्म सबतै 
ककमसिका उपासनालाई िात्र अललाहको लामग खास गनु्म हो । 

हृदयको भनाइ भलाइ गनु्म भन्े साधारण शबदसमि िात्र सीमित 
छतैन । िसततैथः सतय बोलनु, आिा बुवाको साििा मवनम्तासँग कुराकानी 
गनु्म, िामनसहरूलाई सलाि गनु्म, बाटो मबरस्मएकालाई बाटो दखेाउनु 
आकदसमि िात्र सीमित छतैन । यी तयसता कुराहरू हुन् िसलाई प्रतयेक 
व्मक्त चाहन्छ, चाह े तयो अललाहको अमसततवको इन्कारी नतै ककन 
नहोस् । भनाईको तातपय्म िात्र तयो हो िो िुहमिद (सललललाहु अलतैमह 
वसललि) को मवधानले खास गरेको छ। िसको पमहलो दिा्म कमलिा 
शहादत “अशहदो ला इलाह इललललाहु व अशहदो अन् िुहमिदन् 
रसूलुललाह” पढनु, तसबीह (सुबहान अललाह) पढनु, तकबीर (अललाहु 
अकबर) पढनु आकद ।

हृदयको कि्म पुणयको साधारण कािसमि िात्र सीिीत छतैन: िसततै 
आिाबुवाको साििा उत्ति व्वहार गनु्म, बाटोबाट कष्टदायक मचिहरू 
हटाउनु, भोका तिा गरीबहरूलाई खाना खुवाउनु, मपम्डतहरूलाई 
िद्त गनु्म, अमतमिहरूको सतकार गनु्म आकद । यी तयसता पुणयका 
कि्महरू हुन्, िसतफ्म  ईिान नभएको (नामसतक) को िन पमन प्रेररत 
हुन्छ । तयसतैले हृदयको कि्मको वासतमवक उदे्शय ती कि्महरू हुन्, 
िसको बारेिा अललाहको रसूल (सललललाहु अलतैमह वसललि) ले 
िानकारी कदनुभएको छ । िसततै: निाि कायि गनु्म, िकात कदनु, 
रििान िमहनाको रोिा राख्ु, हि गनु्म .....आकद । 

िात्र अललाहको लामग गररने पुणयका कािहरूको बारेिा समपूण्म 
आकाशीय (इश्वरीय) ग्रन्िहरू सहित छन् र िानव प्रवकृमत पमन यसको 
बारेिा साक्ी छ । ती हुन् – िामनसहरूको भलाई चाहनु, सतय कुरा 
गनु्म, आिा बुवाको साििा सदव्वहार गनु्म, गरीब तिा फकीरहरूलाई 
खाना खुवाउनु, कष्टदायक मचिहरू बाटोबाट हटाउनु र यसततै अरु 

कािहरू पमन छन् िसलाई शुद्धताको साि व्वहारिा लागु गना्मले 
ईिानिा बढोत्तरी हुन्छ तर यी कि्महरू नगना्मले ईिानको इन्कार हुदँतैन, 
न यी कुराहरू पाउनाले ईिान पाइएको हुन्छ । यी कुराहरूबाट त यमत 
िात्र िाहा हुन्छ कक िामनसको आचरण सही छ । अमन िुन प्रवकृमतिा 
िामनसलाई सकृमष्ट गररएको छ तयो बदपलंदतैन र यो सच्ाईको सवीकारदमेख 
अतयन्ततै मनकट छ । िुन प्रककृ मतिा अललाहले िामनसलाई सकृमष्ट गनु्मभएको 
छ तयसतैिा नतै चलन र प्रककृ मतलाई नबदलन अललाहले अदशे कदनुभएको 
छ। िसततै कक अललाह तआलाले यस आयतिा सपष्ट भन्ुभएको छ: 

)ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ( ]الروم: ٣0[

अि्मथः “......... अललाहको तयो मवशेषता िसिामि उहाँले 
िामनसहरूलाई सकृमष्ट गनु्मभएको छ ।“ (सूरह रुि: ३०)

 ईिान घटछ, बढछ र सिाप्त हुन्छ
अललाह र रसूलको आज्ापालनले ईिान बढछ, अवज्ाले ईिानिा 

किी आउँछ र कुफ्र र मशक्म का कािहरूले ईिान सिाप्त हुन्छ । िसततै 
कक अललाह तआलाले भन्ुभएको छ: 

) ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  

ڃ   ڃ( ]األنفال: ٢[
अि्मथः “आसिावान त ती व्मक्तहरू हुन् िसका हृदय कामछन्, 

िुनबेला अललाहको वण्मन हुन्छ र िब उनका अगा्डी अललाहका 
आयतहरू पढेर सुनाइन्छन् त मतनीहरूको ईिानिा अझ वकृमद्ध हुन्छ र 
मतनीहरू आफनो पालनकता्मिा भरोसा गछ्मन् ।” (सूरतु अल–्अन्फाल: २)

 अमन अकवो ठाउँिा अललाहले भन्ुभएको छ: 
)ڱ  ڱ  ں  ں( ]املدثر: ٣١[

अि्मथः “..िोमिनहरूको ईिान अझ धेरतै बढोस् । (सूरह अल्–िुद्मससर 
७४:३१) 
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अकवो ठाउँिा भन्ुभएको छ: 

)ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ( ]الفتح: 4[

अि्मथः “उहाँ (अललाह) नतै हुनुहुन्छ िसले ईिानवालाहरूको हृदयिा 
सन्तोष र शामन्त प्रदान गनु्मभयो ताकक आफनो ईिानको साितै उनीहरूले 
अरु ईिानको अमभवकृमद्ध गरुन् ।” (सूरह अल्–फतह: ४)

इसलािबाट मनषकामसत भतैसकेपमछ मनम्नमलमखत कुराहरूले िात्र 
ईिान प्रिामणत हुन सकछ ।

 साँचो आसिा: िुहमिद (सललललाहु अलतैमह वसललि) को 
ररसालतलाई िुखले गवाही कदनुको सािसाितै हृदयदमेख नतै 
सवीकार गनु्म र हृदयदमेख नतै अललाह र उहाँको रसूल सललललाहु 
अलतैमह वसललिसँग प्रेि गनु्म अमन ती मचिहरूसँग पमन प्रेि गनु्म 
िससँग अललाह र अललाहको रसूल प्रेि गनु्महुन्छ ।  

 फेरी िुखले गवाही कदनु ।

 फेरी तयही अनुसार कि्म गनु्म । 

िुन व्मक्तले हृदयले सवीकार गयवो र िुखले घोषणा गनने साि्थय्म 
पमन राखछ तर घोषणा गददैन भने ऊ िोमिन (आसिावान) होइन। 
तयसतैगरर िुन व्मक्तले हृदयले सवीकार गयवो अमन िुखले घोषणा 
गयवो र तयसलाई व्वहारिा लागु गन्म साि्थय्म पमन छ, िो िुहमिद 
(सललललाहु अलतैमह वसललि) को शरीअतले मवशेष गरेको छ तर तयस 
शरीअतिा अिल गरेन अिवा तयसलाई व्वहारिा लागु गरेन त ऊ 
िोमिन होइन । िुन व्मक्तले शरीअतको आदशेलाई िान्े र व्वहारिा 
लागु गनने कोमसस गयवो तर तयो गन्म सकेन त तयो व्मक्त आसिावान हो। 
तयसको बारेिा अललाह तआलाको भन्ुभएको छ: 

)ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( ]البقرة: ٢86[

अि्मथः अललाहले कसतैलाई पमन उसको शमक्तभन्दा बढी बोझ 
कदनुहुन् । (सूरह अल्–बकरह: २८६) 

अकवो ठाउँिा भन्ुभएको छ: 
) ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ ( ]الطالق:7[

अि्मथः अललाहले कुनतै व्मक्तलाई िमत शमक्त कदनुभएको छ तयसभन्दा 
बढी मिमिेवारीको बोझ कदनुहुन् । (सूरह तलाक ६५: ७)

िब कुनतै िुसलिान आफनो ईिान चाह े तयो भनाई होस्, चाह े
व्वहाररक होस्, चाह ेआमतिक (हृदयको) होस् मयनीहरूको मवपररत 
काििा लागछ भने उसको पुरा ईिान नतै बबा्मद हुन्छ । ककनकक भनाई, 
कि्म र मवश्वास यी तीनवटाको मिलनको नाि ईिान हो । यसलाई 
मनम्न उदाहरणबाट समझन सककन्छ । िसततैथः तीन रकअत निािको 
नाि िग्रीब हो । कुनतै व्मक्त निािका यी तीन रकअतिधये कुनतै एक 
रकअतलाई मबगानने कुनतै काि गछ्म भने तयसको कारणले उसको पुरा 
निाि नतै बबा्मद हुन्छ । चाह ेउसका बाँकी दईु रकअत सही तररकाले नतै 
अदा गरेको ककन नहोस् । अमन हािीले िो कुरा बतायौं कक आज्ापालनले 
ईिान बढछ, अवज्ाका कािहरूको कारणले ईिान घटछ । पुणयका 
कािहरू िसततै: लािो कयाि, निाििा मवनम्ता तिा पूण्म लगाव, 
राम्ो केरअत (वाचन) ले निािको पुणयिा बढोत्तरी हुन्छ र िनाही 
गरेका कािहरू िसततै: आकाशमतर हनेने, कुकुरले िसततै सजदको सियिा 
बािुलाई फतै लाउनाले पुणयिा किी हुन्छ तर पुरा कि्म (निाि) बबा्मद 
हुदँतैन । यसबाट यो सपष्ट भयो कक ईिानको मवरुद्ध वा मवपरीत काि ती 
हुन् िसलाई अललाह र अललाहको रसूलले बताउनुभयो र निािलाई 
बबा्मद अिवा बामतल गनने मचिहरू ती हुन्, िसलाई अललाह र उहाँको 
रसूलले खास गनु्मभएको छ, यसलाई खास गनने अिवा सही र गलत 
भन्े अमधकार अरु कसतैलाई छतैन ।
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अधयायथः– ६
अललाहको असिा (नाि) र मसफात (मवशेषता) 

हरूको बारेिा:

अललाहका मवशेषता र नािहरू अतयन्ततै राम्ा र सब्मश्ेष्ठ छन् । 
अललाहको िात (व्मक्ततव) को बारेिा सवयं अललाहभन्दा धेरतै अरु 
कसतैलाई पमन पूण्मरूपिा िाहा छतैन । तयसतैले कुर्आन र रसूलको 
सुन्तको आधारिा हािीहरू ती समपूण्म कुराहरूको इन्कार गछयौं, िो 
उहाँको व्मक्ततवको लामग उपयुक्त छतैन । अमन उहाँको व्मक्ततवको 
इज्जत र समिानको लाएक ती समपूण्म मचिहरूलाई सवीकार गछयौं, 
िसलाई उहाँले सवयं प्रिामणत गनु्मभएको छ र आफनो रसूलद्ारा 
प्रिामणत गराउनुभएको छ । उहाँको व्मक्ततवको मवरुद्ध र अधुरा 
प्रतयेक मवशेषताहरूलाई हािीहरू इन्कार गछयौं अमन उहाँको कतै कफयत 
(रुप, मवशेषता तिा क्ितालाई) कसतैसँग तुलना गददैनौं र उहाँको 
बराबरीिा कसतैलाई उदाहरणको रुपिा प्रसतुत पमन गददैनौं । िसले 
पमन अललाहको िात (व्मक्ततव) िा कुनतै खोट तिा किी छ भन्छ 
या तयसको बयान गछ्म, हािीहरू तयसको मवरोध गछयौं र अललाहको 
व्मक्ततविा किी छ भन्े कुरा िान्दतैनौं। िसततै: अललाहले आफनो पत्ी 
तिा बच्ाहरू नभएको कुरा बताउनुभएको छ । अललाहका सन्तानहरू 
छतैनन् भन्े कुरालाई अललाह तआलाले कुर्आनिा मनम्न आयातबाट 
प्रिामणत गनु्मभएको छ ।

)  ی  ی  ی  ی       جئ   حئ  مئ  ىئ( ]األنعام: ١0١[

अि्मथः “(अललाह) उहाँको सन्तान कसरी हुनसकछन् िबकक उहाँको 
पत्ी नतै छतैन ।” (सूरह अन्आि: १०१)



इसलािी आसिाका केही अधयायहरु इस्लामी आस्लाकला केही अध्ला्हरु
4544

अकवो ठाउँिा भन्ुभएको छ: 
)پ  ڀ   ڀ  ڀ( ]اإلخالص: ٣[

अि्मथः “न उहाँबाट कोही िन्िेको छ, न उहाँ कसतैबाट िन्ि मलनुभएको 
छ ।” (सूरह अल्–इखलास: ३) 

तयसततै अललाह तआलाले आफनो लामग कन्िुसयाईंको इन्कार 
गनु्मभएको छ, अिवा अललाह कन्िुस हुनुहुन्। यहूदीहरूको भनाइको 
खण्डन गददै अललाह तआलाले भन्ुभएको छ:

)ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ( ]املائدة: 64[

अि्मथः “यहूदीहरूले भने कक अललाहको हात बाँमधएको छ, (तर 
वासतविा) मतनीहरूकतै  हात बाँमधएको छ । र यस भनाईको कारण 
मतनीहरू मतरसककृ त भए, बरु अललाहका दबुतै हात खुलला छन् ।” (सूरह 
िाइदा: ६४) 

अललाहको सन्दशे (वही) िा िसतो आदशे आएको छ हािीहरू 
तयसलाई तयसरी नतै मवश्वास गछयौं र व्वहारिा लागु गछयौं । तयसततै 
असिा र मसफातको (नाि र मवशेषताको) बारेिा िो आदशे तिा 
सन्दशे आएको छ तयसको वासतमवकतालाई िसताको तसततै प्रिामणत 
गछयौं र हािी तयसले बयान गरेको मनशानीहरूलाई पमन सिावेश 
गछयौं, तर तयसभन्दा अगा्डी बढदतैनौं । याद रहोस् कक अललाहको िात 
(व्मक्ततव) िसतो कुनतैपमन मचि छतैन । ककनकक अललाहले कुर्आनिा 
भन्ुभएको छ: 

)  ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ( ]الشورى: ١١[

अि्मथः “उहाँ िसतो कोही छतैन र उहाँ सुन्ेवाला तिा िान्ेवाला 
हुनुहुन्छ ।” (सूरह अशशूरा: ११) 

अललाहको मवशेषता तिा गुणहरूलाई कुनतै पमन वसतुसँग तुलना 
गनु्म अिवा आंकलन गनु्म उमचत छतैन। ककनकक आंकलन अिवा तुलना 

गन्मको लामग ऊ िसततै मिलदोिुलदो या असली मचि हुनु िरुरी छ । 
अललाहको िात (व्मक्ततव) त एकलो छ, उहाँको बराबर कोही पमन 
छतैन न उहाँसँग मिलदोिुलदो नतै छ, िसले उहाँलाई सानो बनाओस् 
न उहाँको िसततै असली छ, िसले उहाँलाई अझ श्ेष्ठ बनाओस्। उहाँ 
एकलो हुनुहुन्छ, एकदि समपन् (मनरपेक्) हुनुहुन्छ । न उहाँले कसतैलाई 
िन्ि कदनुभएको छ न उहाँलाई कसतैले िन्ि कदएको छ र उहाँको 
बराबरीिा कोही पमन छतैन । 

अललाह तआलाले िामनसलाई सव्मश्ेष्ठ प्राणी बनाउनुको साितै 
उसको मववेक (बुमद्ध) लाई पमन उत्ति बनाउनु भएको छ । उसले 
आफनो सोंच मवचार, प्रतयक् दश्मन या सुनेको आधारिा धेरतै कुराहरूको 
अन्दािा लगाउँछ। िसततै कक अललाहको बारेिा कुराहरू सुमनन्छ तर 
कमहलयतै िानव आँखाले अललाहलाई दखेेका छतैनन् । यकद कुनतै कदिागले 
कुनतै मचिसँग मिलदो िुलदो उदाहरण आंकलन गछ्म िसलाई उसले 
पमहले दखेेको मियो भने उसले अललाहको कुनतै रूप तयार गछ्म । यस 
संसारका सबतै िामनसले अललाहको रूपको अन्दािा लगाउन िाले भने 
प्रतयेक कदिागको आंकलन (अन्दािा) तयसतै अनुसार हुन्छ, िसतो उसले 
पमहले कुनतै वसतु दखेेको हुन्छ र तयसको तयसततै मवशेषता मनधा्मरण 
गछ्म, िसतो उसले दखेेको हुन्छ । यसरी िामनसहरूले अललाहका 
मवमभन् रूपहरू तयार गन्म िालछन् तर वासतविा कुनतै पमन कदिागिा 
अललाहको कुनतै उदाहरण नतै छतैन, ककनकक अललाहलाई कसतैले दखेेकतै  
छतैन । तयसतैले अललाहको नाि (असिा) र मवशेषता (मसफात) लाई 
गलत उदाहरणद्ारा प्रसतुत नगरौं र तयसको गलत उदाहरणको 
कारणले इन्कार नगरौं । कपह ं यसतो नहोस् कदिागको अन्दािाको 
आधारिा अललाहको मवशेषता, नािको सािसाितै अललाहलाई नतै 
इन्कार गररयोस् र सही खबरलाई नतै झुटलाइयोस् । तयसतैले हािी तयस 
शंकासपद अि्मको इन्कार गरौं िो कदलिा गएर शंकाको िरो गा्डकेो 
छ र ती मवशेषता र नािहरूलाई अललाहको मनममत तयसरी प्रिामणत 
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गरौं िसरी अललाहले सवयं आफनो लामग बयान गनु्मभएको छ । अमन 
रुकौं धेरतै अ्डकलबािी गन्मबाट । अललाह तआलाको िसतो मवशेषता 
कसतैिा पमन छतैन भन्े प्रिाण हािीलाई कुर्आनका मनम्न आयतहरुबाट 
िाहा हुन्छ ।

)ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ى      ى( ]طه: ١١0[

अि्मथः “िे िमत उनीहरूको अगा्डी पछा्डी छन् अललाह ती सबतैलाई 
िान्ुहुन्छ, कुनतै पमन प्राणीको ज्ान उहाँिामि हावी हुन सकदतैन । (सूरह 
ताहा: ११०) 

अकवो आयतिा भन्ुभएको छ:
) ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ( ]األنعام: ١0٣[

अि्मथः “उहाँ (अललाह) लाई कुनतै आँखाले दखे् सकदतैनन् र उहाँले सबतै 
आँखाहरूलाई दखे् सकु्हुन्छ तिा उहाँ रहसयहरूको िानकार सव्मज्ानी 
हुनुहुन्छ ।” (सूरह अल्–अनआि ६: १०३)

सब्मलोकको िामलक आफनो अश्मिामि मबराििान हुनुहुन्छ। उहाँले 
भन्ुभएको छ:

) ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  یی   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ( ]احلديد: ٣ - 4[

अि्मथः “उहाँ नतै पमहलो हुनुहुन्छ र उहाँ नतै अमन्ति हुनुहुन्छ, व्क्त र 
अव्क्त पमन, उहाँले हरेक कुराहरू राम्री िान्ुहुन्छ। उहाँ नतै हुनुहुन्छ 
िसले आकाशहरू र पकृ्थवीलाई ६ (छ) कदनिा सकृमष्ट गनु्मभयो अमन 
पसंहासनिा मवराििान हुनुभयो। िे िमत धतजीिा प्रवेश गद्मछ, 
तयसबाट मनसकन्छ र िे िमत आकाशबाट अवतररत हुन्छ अमन तयसिा 
चढदछ, सबतैकुरा उहाँले िान्ुहुन्छ र मतिी िहाँसुकतै  भएपमन उहाँ 
मतम्ो साििा हुनुहुन्छ अमन अललाहले ती सबतै मचि दखे्ुहुन्छ, िे िमत 
मतिीले गद्मछयौ ।” (सूरह अल्–हदीद: ३,४) 

उपरोक्त आयातिा अललाह तआलाले सवयं आफनो लामग “इसतवा” 
(मवराििान) र प्रतयेक मचिको मवषयिा आफनो ज्ानलाई प्रिामणत 
गनु्मभएको छ । भक्तहरूको साििा आफू भएको िानकारी कदनुभयो कक 
उहाँ भक्तहरूको साििा सशरीर अिवा असली रुपको साििा नभइ 
आफनो मवशेषताहरू– इलि (ज्ानद्ारा), सिीअ (सुन्े क्िताद्ारा) र 
बसीर (दखे्े क्िताद्ारा) उनीहरूको साििा हुनुहुन्छ । िसततैथः अललाह 
तआलाले भन्ुभएको छ:

)   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ( ]احلديد: 4[
अि्मथः “र मतिी िहाँसुकतै  भएपमन उहाँ मतम्ो साििा हुनुहुन्छ।” 

(सूरह अल्–हदीद: ४)

तयसततै अललाहले आफनो सिि्मन र सुरक्ाद्ारा आफना वलीहरू 
(दोसत अिवा पयारा भक्तहरू) लाई िद्त गनु्महुन्छ, यसतैलाई “साि” 
को शबदले बयान गररएको छ । उहाँले िूसा अलतैमहससलाि र हारुन 
अलतैमहससलाि ्डराइरहकेो अवसिािा उनीहरूलाई हयौसला कददंतै 
भनेको कुरा कुर्आनले यसरी मचत्रण गरेको छ:

) ٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې( ]طه: 46[

अि्मथः “(अललाहको) िवाफ आयो मतिी अमलकमत पमन न्डराऊ, ि 
मतम्ो साििा छु, सुन्ेछु र दमेखरहनेछु ।” (सूरह ताहा: ४६)

अललाह सबतै कािहरू पूण्मरुपले गन्मसके् साि्थय्मवान हुनुहुन्छ । 
उहाँले िो चाहनुहुन्छ तयो हुन्छ र िो चाहनुहुन् तयो हुदँतैन । अललाहको 
साि्थय्मलाई हािीले तयसरी नतै िान्छौं िसरी उहाँले आफनो व्मक्ततवको 
लामग प्रिामणत गनु्मभएको छ, तयसभन्दा अगा्डी बढेर हािी कुनतै पमन 
कुराको चचा्म अिवा वण्मन गददैनयौ । केही िामनसहरु िसले आफूलाई 
प्रककृ मतवादी धेरतै िानकार भन्छन्, ती िनका पूिारीहरूले िसतो 
सवीकार योगय कुराहरू र अयोगय कुराहरूको मबचिा घटी बढी गनने 
गददैनौं । आफनो िइशत (इचछा) को बारेिा अललाह तआलाले मवमभन् 
आयातहरूिा भन्ुभएको छ: 
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)  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ( ]آل عمران: 40[

अि्मथः “भन्ुभयोथः तयसततै प्रकारले अललाहले िे चाहनुहुन्छ गनु्महुन्छ ।” 
(सूरह आले इम्ान: ४०) 

अकवो आयतिा भन्ुभएको छ: 
)  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ( ]البقرة: ٢٥٣[

अि्मथः “तर अललाहले िे चाहनुहुन्छ गनु्महुन्छ ।” (सूरह अल्–बकर: २५३) 

अकवो आयतिा भन्ुभएको छ:
)ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ( ]البروج: ١٥ -  ١6[

अि्मथः “पसंहासनको सवािी अतयन्ततै गयौरवशाली हुनुहुन्छ । िे 
चाहनुहुन्छ गनु्महुन्छ ।” (सूरह अल्–बुरुि: १५,१६) 

अललाहको असिा र मसफातको बारेिा कुर्आन र हदीसले िुन 
नाि र मवशेषताहरू प्रिामणत गरेको छ, हािीहरू अललाहको लामग 
तयही नतै प्रिामणत गद्मछौं। तयस बाहके िो पमन छ हािी तयसबाट 
बचछौं अिवा तयसभन्दा अगा्डी बढदतैनौं । िुन किी अिवा इन्कारको 
मवशेषता मववेकको सिझको कारणले हुन्छ या मववेकले सोंचछ । 
िसततैथः मचन्ता गनु्म, रुनु–कराउनु, भोक लाग्ु आकद कुराहरूलाई पमन 
हािीहरू इन्कार गद्मछौं ककनकक यसता मवशेषता अललाहको मवशेषता 
हुन सकदतैनन् ।

  

अधयायथः– ७
कुर्आन अललाहको वाणी हो

कुर्आन अललाहको वाणी (भनाइ) हो, अललाहले यसका शबद, 
आयात र सूरहहरूको साि वासतमवक कुराकानी गनु्मभएको हो अिा्मत 
ती कुराहरू िो कुर्आनिा छन्, अललाहका शबद नतै हुन् । हािीले यो 
भन्दतैनयौ कक यो कुर्आनको िाधयिबाट िात्र तयसको अि्म वा उदे्शय 
मलइएको हो र न त भनाइको िाधयिबाट तयसको मववरण मलइएको 
हो । बरु हािी त यो भन्छौं र िान्छौं कक िब अललाह चाहनुहुन्छ तब–
तब कुराकानी गनु्महुन्छ । िसततै कक अललाह तआलाले भन्ुभएको छ: 

)  ڃ  چ  چ   چ( ]النساء: ١64[
अि्मथः “अललाहले िूसा (अलतैमहससलाि) सँग प्रतयक् कुरा गनु्मभयो ।” 

(सूरह अन्–मनसा: १६४) 

अकवो ठाउँिा भन्ुभएको छ:
) ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ( ]األعراف: ١4٣[

अि्मथः “र िब िूसा हािीले मनधा्मररत गरेको सियिा आए त उनको 
पालनकता्मले उनीसँग कुरा गरे ।” (सूरह अल्–आराफ: १४३)

वही (वाणी) अललाहको भनाइ हो । यसको बारेिा सवयं भन्ुभएको 
छ: 

)  ک   ک  گ( ]األحزاب: 4[

अि्मथः “अललाहले सतय कुरा भन्ुहुन्छ ।” (सूरह अल्–अहिाब: ४) 

अललाहको वाणी त ती हुन् िसलाई हृदयिा सुरमक्त गररन्छन् । 
अललाहले भन्ुभएको छ:
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)گ  گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ( ]العنكبوت: 49[

अि्मथः “बरु यो कुर्आन त ती िामनसहरूको छातीिा मवद्िान सपष्ट 
आयातहरू हुन्, िसलाई ज्ान प्रदान गररएको छ ।” (सूरह अन्कबुत: ४९)

अललाहका कलाि (वाणी) त ती हुन िो कानहरूले सुन् लाएक 
हुन्छन् । कुर्आनिा भन्ुभएको छ: 

) ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ( ]التوبة: 6[

अि्मथः “यकद िुमश्कहरूिधये कसतैले मतिीसँग शरण िागछ भने मतिी 
उसलाई शरण दउे, ताकक उसले अललाहको कलाि (वाणी) लाई 
सुनोस् ।” (सूरह त्तयौबा: ६) 

यस वाणी (कुर्आन) को प्रचारक िुहमिद (सललललाहु अलतैमह 
वसललि) हुनुहुन््थयो । उहाँ त अललाहको वाणी िामनसहरू सिक् 
पुया्मउने िाधयि िात्र हुनुहुन््थयो । प्रचारक िुहमिद (सललललाहु अलतैमह 
वसललि) भएपमन यो अललाहको वाणी नतै हो । 

अललाहको वाणी ती हुन् िो पन्ाहरूिा लेमखएका छन् । अललाहले 
कसि खाँदतै भन्ुभएको छ: 

)ڻ  ڻ      ڻ  ڻ  ۀ  ۀ( ]الطور:٢ - ٣[

अि्मथः “र लेमखएको ककताबको, िो खुलला पानाहरूिा छन् ।” (सूरह 
त्तुर ५२: २,३) 

अमन यस ककताबलाई अललाह तआलाले आफनो पासिा लोह े
िहफूि (सुरमक्त परट्का) िा सुरमक्त गरेर राख्ुभएको छ । भन्े कुरा 
पमन हािीलाई कुर्आनिा िानकारी कदनुभएको छ ।

)وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ( ]البروج: ٢١ - ٢٢[

अि्मथः “बरु यो कुर्आन अतयन्ततै गयौरवशाली छ । िो लयौह ेिहफूि 
(सुरमक्त परट्का) िा अंककत छ ।” (सूरह अल्–बुरुि: २१,२२) 

अकवो ठाउँिा भन्ुभएको छ: 
)ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    گ( ]الزخرف: 4[

अि्मथः “मनचिय नतै यो लयौह ेिहफूििा अंककत छ र हाम्ो मनकट धेरतै 
उच्कोटीको, ततवदशजीताले पररपूण्म छ ।” (सूरह अल–्िुख्रुफ ४३: ४) 

सुरमक्त परट्कािा लेमखएको हुनाले यो अललाहको वाणी होइन 
भन् मिलदतैन । कागि, परट्का र िसी सबतै अललाहका सकृमष्ट नतै हुन् तर 
तयसिा लेमखएका अललाहका वाणीहरू हुन् । नामसतकहरूका मवमभन् 
बहानाहरूको मचत्रण गददै अललाहले भन्ुभएको छ:

)ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ( ]األنعام: 7[

अि्मथः “यकद हािीले मतिीिामि कागििा लेमखएको कुनतै ग्रन्ि 
उतारेको भए ..।” (सूरह अल्–अनआि: ७) 

....... आफना हातहरूले छुन्िे तब पमन यी नामसतकहरूले यसलाई 
असवीकार गददै भन्िे कक यो त सपष्ट िाद ूहो ।

अललाह तआलाले ककताबलाई एक मचि बताउनुभएको छ र 
ककरतास (कागि) लाई एक अकवो मचि बताउनुभएको छ । 

अललाहले यो प्रिामणत गददै भन्ुभन्ुभएको छ कक, कलि कुर्आनलाई 
लेख्ेवाला एक सकृमष्टको मचि भएपमन कुर्आन उहाँको वाणी हो र िुन 
िसीले लेमखएको छ तयो पमन सकृमष्ट नतै हो । िसततै कक अललाह तआलाले 
भन्ुभएको छ: 

)ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  

مئ  ىئ( ]لقمان: ٢7[
अि्मथः “धरतीिा िमत रुखहरू छन् यकद ती सबतै रुखहरू कलि हुन्छन् 

र सिसत सिुद्र (को पानी) िसी हुन्छ, तयसपमछ अन्य सात सिुद्र भए 
पमन अललाहका कलाि (वाणीहरू) सिाप्त हुनेछतैनन् ।” (सूरह लुकिान: २७)

अमन भन्ुभएको छ: 
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)ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ( 

]الكهف: ١09[

अि्मथः “भमनदऊे, कक िेरो पालनकता्मका कुराहरू (वाणीहरू) लेख्को 
मनममत सिुद्र िसी बमनहालोस् ततैपमन िेरो पालनकता्मका कुराहरू 
सककनुभन्दा अगा्डी नतै तयो सककनेछ, चाह े तयो िसततै अकवो सिुद्र 
हािीले तयसको िद्तको लामग ककन न लयाउँ ।” (सूरह अल्–कहफ: १०९) 

तसि्म कलिले िो लेखेको छ र िो लेखेको छतैन, ती सबतै मबना कुनतै 
मभन्ताको साि अललाहका वाणीहरू हुन् । 

िसले यो भन्छ कक अललाहको कलाि (वाणी) अललाहको सकृमष्ट हो 
त उसले कुफ्र गयवो । ककनकक अललाहको वाणी अललाहको मवशेषताहरू 
िधयेको एक हो । अललाहले आफनो मवशेषता र सकृमष्टको मबचिा फरक 
गनु्मभएको छ । िसततै कक भन्ुभएको छ:

)  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   
گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ہ( ]األعراف: ٥4[

अि्मथः “यसिा कुनतै सन्दहे छतैन कक मतम्ो पालनकता्म अललाह नतै 
हुनुहुन्छ, िसले आकाशहरूलाई र पकृ्थवीलाई छ कदनितै सकृमष्ट गनु्मभयो 
र तयसपमछ आफनो राि पसंहासनिा आसन ग्रहण गनु्मभयो । उहाँले 
नतै रातबाट कदनलाई यसरी ढाकककदनुहुन्छ कक कदन रातको पमछ दयौ्डरे 
आउँछ अमन सुय्म, चन्द्रिा र ताराहरूको यसरी सकृमष्ट गनुभयो कक 
सबतै उहाँकतै  आदशेको अमधनिा हुन्छन् । सुन ! समपूण्म सकृमष्ट उहाँकतै  हो 
र आदशे पमन उहाँकतै  हो । उहाँ सव्मगुण समपन् हुनुहुन्छ िो समपूण्म 
ब्महाण्डको सवािी हुनुहुन्छ ।“ (सूरह अल्–आराफ: ५४) 

अललाह तआलाले आफनो सकृमष्टको र आफनो आदशेको मबचिा 
फरक बयान गनु्मभएको छ । आकाश, ििीन, सुय्म, चन्द्रिा, ताराहरू 
अललाहका सकृमष्ट हुन् र उहाँको आदशे अललाहको वाणी हो । अललाहले 

आदशेको िाधयिबाट सकृमष्टका समपूण्म वसतुलाई अमसततविा लयानुभयो 
र यही अि्म हो आयतको यस महससाको )      ڱ  ڱ( ।

अललाहले दबुतै ओंठहरू, मिब्ो, गला (घाँटी), सवास, िुक र 
मयनीहरूको चाललाई पतैदा गनु्मको साि–साितै पाठकहरूको आवाि 
बनाउनुभयो, िसबाट उनीहरूले पढछन् । पढदा सुमनने आवाि 
उनीहरूको भए पमन वाणी (भनाइ) अललाहकतै  हो । अललाहले 
भन्ुभएको छ: 

)ې  ى    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ   ( ]البقرة: 7٥[

अि्मथः “उनीहरूिधये केही यसता पमन छन् िो अललाहको कलाि 
सुन्छन् ।” (सूरह अल्–बकरह: ७५) 

यस आयतिा “िसिउअ् कलाि् अललाह” छ, केही कारी (पाठक) 
यसलाई आफनो सवरिा पढछन् तर भनाइ अललाहको हो । िसततै कक 
केही धि्ममवदहरू भन्छन्:

ْوُت َصْوُت الَْقاِري، َوالَْكاَلُم َكاَلُم الَْباِري. الصَّ
अि्मथः आवाि त कारीको आवाि हो, तर भनाइ अललाह तआलाको 

हो । 
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अधयायथः– ८
िानव मववेक र अललाहको वाणी

अललाहबाट प्राप्त ज्ान र सही मववेकबाट इसलािको वासतमवक ज्ान 
प्राप्त हुन्छ । तयसतैले यकद िात्र अललाहको वाणी छ तर तयसलाई समझन 
सके् मववेक नतै छतैन भने वाणीबाट कुनतै फाइदा मलन सककंदतैन, तयसततै 
िात्र मववेक छ तर अललाहको वाणी छतैन भने पमन िानव मववेकले 
तयसबाट फाइदा उठाउन सकदतैन । दबुतैिधये कुनतै एकिा कुनतै ककमसिको 
किी भएको अवसिािा वासतमवकताको सिझिा किी आउँछ । यकद 
दबुतै सपष्टरुपिा परसपर मवरोधी छन् अिवा दबुतैिा टकराव छ भने 
िानव मववेकिामि अललाहको वाणीलाई प्रािमिकता कदइयोस् । 
ककनकक वाणी (कुर्आन र सुन्त) को समबन्ध पूण्मतया सकृमष्टकता्मको 
ज्ानबाट हुन्छ र मववेकको समबन्ध सकृमष्टका प्राणीको अधुरो ज्ानबाट 
हुन्छ । 

मववेक र वाणीलाई दकृमष्ट र जयोतीसँग तुलना गन्म सककन्छ । कुनतै व्मक्त 
आफनो दबुतै आँखाको दकृमष्ट हुदँाहुँदतै पमन रातको अँधयारोिा आँखाबाट 
फाइदा उठाउन सकदतैन, तयसततै कुनतै व्मक्त आफनो बुमद्ध–मववेक हुदँाहुँदतै 
पमन वही (अललाहको वाणी) मबना िात्रतै मववेकद्धारा फाइदा उठाउन 
सकदतैन । त जयोतीको िापदण्डको अनुसार आँखालाई िाग्म दश्मन हुन्छ 
र वहीको (वाणी) को िापदण्ड अनुसार मववेकलाई िानकारी मिलछ। 
यकद मववेक र वाणी पूण्मरुपिा छन् भने पूण्म िाग्मदश्मन र ज्ान प्राप्त 
हुन्छ । िसततैथः कदनको िधयान्हको सियिा प्रतयेक मचि सपष्ट दमेखन्छ । 
अललाह तआलाले भन्ुभएको छ:
) ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ( ]األنعام: ١٢٢[
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अि्मथः “तयसतो व्मक्त िो पमहले िकृत मियो फेरर हािीले उसलाई 
मिउँदो गययौं अमन उसको लामग प्रकाश उपलबध गरायौं िसको 
सहायताले उ िामनसहरूको मबचिा पह्ंड्ुडल गनने गद्मछ । के यसतो 
व्मक्त तयस व्मक्तको सिान हुन सकछ, िो अँधयारोिा छ र कुनतै पमन 
तररकाले बामहर मनसकन सकदतैन?” ( सूरह अनआि: १२२) 

बुमद्धिान व्मक्तहरूले आफनो मववेकको िाधयिले सांसाररक फाइदा 
उठाउँछन् र मिमवकोपाि्मन गरररहकेा हुन्छन् । तयसततै यस धरतीलाई 
छो्डरे आकाशिामि उ्डने पंक्ी र ििीनिा चलने िनावरहरूले पमन 
फाइदा उठाउँछन्। िसततै– केही चारा चन्म र िद्तको लामग चलछन्, 
एक ठाउँिा िमिा हुन्छन्, अमन आपसिा एक अका्मलाई मचन्छन् र 
आफनो बाससिानको बाटो दखेाउँछन्, आफनो गुँ्ड सवयं बनाउँछन् र 
आफनो शत्रुलाई पमन राम्ोसँग मचन्छन् । रहयो कुरा िामनसको त ऊ 
आफनो मववेकले िात्र मवसतकृतरुपिा आफनो रब (पालनकता्म) को सही 
िाग्मदश्मन तबसमि पाउन सकदतैन, िबसमि अललाहको सन्दषे्टािामि 
पालनकता्मको तफ्म बाट अवतररत वहीद्ारा उसको हृदय उजयालो हुदँतैन 
र यसबाहके कुनतै अरु िाधयिद्ारा तयहाँसमि िाग्मदश्मन समभव नतै छतैन। 
यसबाट यो िाहा भयो कक अललाहद्ारा अवतररत वहीको ज्ान मबना 
ऊ पिभ्रष्टता र अँधयारोिा नतै हुन्छ । अललाह तआलाले भन्ुभएको छ: 

)ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ( ]البقرة: ٢٥7[

अि्मथः “आसिावानहरूको संरक्क (मित्र) अललाह सवयं हुनुहुन्छ, 
उहाँले मतनीहरूलाई अँधयारोबाट मनकालेर उजयालो मतर लतैिानुहुन्छ 
र अनासिावान (अवज्ाकारी) हरूको सािी शतैतानहरू हुन्, उनीहरूले 
मतनलाई उजयालोबाट मनकाली अँधयारो मतर लतैिान्छन् ।” (सूरह अल्–
बकरह: २५७) 

यस आयतिा अललाह तआलाले भन्ुभएको छ )  ٻ( 

“युमख्िुहुि्” यानी अललाहले उनीहरूलाई मनकालनु हुन्छ । यसबाट 
यो सपष्ट भयो कक उनीहरू अललाहलाई छो्डकेो कारण अन्धकारिा 
फसेका छन् । अकवो िनन योगय कुरा जयोती (उजयालो) एउटतै हुन्छ 
चाह ेउसको रुप अलग–अलग ककमसिको ककन नहोस्, िसततै लाइट र 
आगो । तयसततै वही एउटतै हो चाह ेउसको रुप अलग–अलग होस् । िसततैथः 
कुर्आन र सुन्त । अललाह तआलाले भन्ुभएको छथः

)  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ( ]النساء: ٥9[

अि्मथः “ए िोमिनहरू ! अललाहको आदशेको पालन गर र रसूलको 
आदशेको पालन गर ।” (सूरह अन्–मनसा ४: ५९)

यकद कसतैले यो दाबी गछ्म कक उसले अललाहको वहीको मबना िात्र 
आफनो मववेकको आधारिा अललाहको िाग्मदश्मन प्राप्त गन्मसकछ, त 
उसको उदाहरण तयस व्मक्तको सिान छ, िो यो दाबी गछ्म कक कुनतै 
उजयालो मबना उसले अँधयारोिा आफनो बाटो दखे्सकछ । त यी दबुतैले 
एक वासतमवक सतयतालाई इन्कार गरे । तयसतैले पमहलो व्मक्त दीन 
(धि्म) मबनाको र दोस्ो व्मक्त दमुनयाँ मबनाको िामनन्छ । 

अललाहले आफनो वहीलाई नूर (जयोती) को संज्ा कदनुभएको छ, 
िसबाट प्रतयेक प्राणी िाग्मदरश्मत हुन्छन् । अललाह तआलाले भन्ुभएको 
छ:

)  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ( 
]األعراف: ١٥7[

अि्मथः “अतथः िो िामनसहरू ती सन्दषे्टािा मवश्वास गछ्मन्, उनको 
सिि्मन गद्मछन् अमन उनको सहायता गद्मछन् र तयस प्रकाशलाई 
िान्दछन् िो उनको साििा पठाइएको छ। तयसता िामनसहरू पूण्म 
सफलता प्राप्तगननेहरू हुन ।” (सूरह अल्–आराफ: १५७) 

अललाहले नतै सन्दषे्टाहरू र उनका अनुयायीहरूलाई िाग्मदरश्मत 
गनु्महुन्छ । 
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अललाहले िुन कािहरू गनने आदशे कदनुभएको छ र िुन काि 
कुराहरूबाट िनाही गनु्मभएको छ, तयसलाई हािीहरू पूण्म मवश्वासको 
साि पालना गद्मछौं । िुन कुराहरूको िानकारी हािीलाई कदनुभएको 
छ, तयसलाई पमन पूण्मतया मवश्वास गद्मछौं । हािीलाई तयसको 
ततवदरश्मता अिवा प्रिाण िाहा हुन्छ भने मबना कुनतै शंकाको 
आसिा राखछौं र हािीलाई तयसको प्रिाण मिलेको छतैन या तयसको 
ततवदरश्मताको बारेिा िाहा छतैन भने पमन हािी तयसिा पूण्मतया 
आसिा राखछौं र िसतो सुन्छौं तयही अनुसार सवीकार गद्मछौं । सबतै 
मववेकले सबतै मचिहरूको बारेिा वासतमवक ज्ान प्राप्त गन्मसकदतैन 
मववेकले िुन मचिहरूको बारेिा वासतमवक ज्ान नतै हामसल गन्मसकदतैन 
त मवमभन् धारणका िामनसहरुको एकित कसरी हुनसकछ? 

िो व्मक्त यो भन्छ कक हािीहरू अललाहका मतनतै आदशेहरूिामि 
ईिान लयाउँछौं, िुन कुराहरूलाई कदिाग (मववेक) ले िान्दछ अिवा 
सवीकार गछ्म र ती आदशेहरूिामि ईिान लयाउँदतैनयौ िसलाई हाम्ो 
कदिागले सवीकार गददैन । त तयो व्मक्तले वाणी (कुर्आन र सुन्त) िामि 
मववेकलाई प्रािमिकता कदयो । िसलाई उसको कदिागले सवीकार गन्म 
सकदतैन तयो सही छतैन भन्ु त अि्महीन कुरा हो । वासतमवकता त यो 
हो कक िानव प्रककृ मतले तयसको ज्ान प्राप्त गनदै सकेको छतैन । ककनकक 
तयसको एक मनमचित सीिा छ तयहाँसमि पुगेर तयो रुकछ या सिाप्त 
हुन्छ । िसततै दकृमष्टको एक सीिा हुन्छ िहाँ पुगेर तयो सिाप्त हुन्छ । 
दकृमष्टको दखे्े क्िता सिाप्त भएर न त यो ब्महाण्ड न यसको अमसततव 
सिाप्त हुन्छ अिवा न ब्महाण्ड छतैन भन् सककन्छ । तयसततै कानको सुन्े 
क्िताको पमन एक सीिा छ तर तयसको सुन्े क्िता सिाप्त भएको 
कारण आवाि सिाप्त हुदँतैन । तयसततै कमिलाको पमन आवाि हुन्छ 
िो सुन् सककंदतैन । यस ब्महाण्डिा कतै यौं आकाश र ताराहरू छन् िो 
दपेखंदतैनन । 

  

अधयायथः – ९
इसलािी शरीअत (कानुन)

शरीअत (कानुन) िात्र अललाहको चलछ, उहाँले आफनो ज्ान र 
ततवदरश्मताद्ारा िे चाहनु हुन्छ वतैध गनु्महुन्छ र िे चाहनुहुन्छ अवतैध 
गररकदनु हुन्छ । उहाँको कानुन दीन (धि्म) र दमुनयाँको सुधारको 
लामग हो । अललाहद्ारा मनधा्मररत कानुन र आदशे कुनतै पमन ठाउँ या 
ििानािा कसतैले पमन अललाहको आदशे मबना सिाप्त गन्म सकदतैन । 
धारि्मक र सांसाररक मवषयिा उहाँले िुन कानुन बनाउनुभएको छ, 
मतनीहरूलाई हिीले अलग–अलग गन्मु िायि छतैन । ककनकक ती सबतै 
धारि्मक र सांसाररक आदशे तिा मनयिहरू हुन् । 

 दीनी (धारि्मक) आदशे तिा कािहरू िसततैथः निाि, रोिा, िकात, 
हि, मिक्र, कुबा्मनी, िसिीदहरू बनाउनु ..... आकद । 

 सांसाररक कािहरू िसततैथः िाता मपताको सेवा, ककनबेच गनु्म, 
मनकाह, तलाक, समपमत बाँटफाँट (मिरास) ..... आकद । 

ज्ात रहोस् कक िसले यी दबुतैलाई अलग–अलग गनने कोमसस गछ्म, 
उसले धारि्मक मनयि र कानुनलाई अललाहको लामग खास गछ्म र 
सांसाररक मनयि र कानुन अललाहलाई छो्डरे अन्य कसतैको नाििा 
खास गछ्म, उसको यसतो कािको कारण ऊ काकफर हो । ककनकक शरीअत 
(कानुन) पूण्मरुपिा अललाहकतै  हो । यकद उसले तयस अमधकारिा कुनतै 
अरुलाई हकदार बनाउँछ भने उसको उदाहरण तयस व्मक्तको सिान 
हो िसले सजदािा कुनतै अरुलाई हकदार बनाएर तयसलाई सजदा गनने 
गछ्म । अललाह तआलाले भन्ुभएको छ: 
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)ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        ک( ]يوسف: 40[

अि्मथः अललाहको आदशे छ कक मतिीहरू अललाह बाहके अरु कसतैको 
उपासना नगर । (सूरह यूसुफ: ४०) 

बनी ईसराईलले यसततै ककमसिको कुफ्र गरेका मिए । अललाहले 
आफनो यस भनाइिा बनी ईसराईलको चरत्मकला सपष्ट गनु्मभएको छ: 

)ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې  ې  ېى   ى  ائ  ائ     ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ( ]التوبة: ٣١[

अि्मथः “मयनीहरूले अललाहलाई छो्डी आफना पादरी, सन्तहरू र 
िररयिको छोरा िसीहलाई आफना प्रभू बनाए, िबकक मयनीहरूलाई 
एकलो पूजय अललाहकतै  उपासनाको आदशे कदइएको मियो, िसबाहके 
कोही सतय पूजय छतैन। उहाँ उनीहरूको मिलावट (मशक्म ) बाट िुक्त 
हुनुहुन्छ ।” (सूरह त्तयौबा: ३१)

अललाहले आफनो यस भनाइिा बनी ईसराईलको यो कािलाई 
मशक्म को नाि कदनुभएको छ । 

अललाहले आफनो ककताब अवतररत गनु्मभयो र मवधान (शरीअत) 
बनाउनुभयो । उहाँलाई आगािी सबतै मसिमत र मबतेका सबतै 
घटनाहरूको बारेिा राम्ोसँग िाहा छ। िब उहाँले शरीअत (मवधान) 
बनाउनु भएको मियो तयस बेला पमन वत्मिान, भूत र भमवषयका सबतै 
घटनाहरूबारे राम्ोसँग अवगत हुनुहुन््थयो । उहाँको ज्ान कुनतै घटना 
या दघु्मटनाले कि हुदँतैन न त तयो मबगतको सियिा घरटत भएको 
कारणले न त वत्मिान सियिा घरटत भएको कारणले, न कुनतै घटना 
घटेको कारणले अललाहको ज्ानिा बढोत्तरी हुन्छ । यसबाट यो िाहा 
भयो कक अललाहलाई मबगत होस् या वत्मिान होस्, परोक् (अदकृषय) 
होस् या दकृषय होस् सबतैको बारेिा पूण्म िानकारी छ । 

यकद कसतैको यो आसिा छ कक अललाहको आदशे िात्र तयस सियको 
लामग उत्ति छ िुन सियिा तयो आदशे आयो र अकवो सिय (युग) िा 

िामनसहरूले िो राम्ो समझन्छन् नयाँ कानुन बनउन सकछन्, चाह े
तयो कानुन अललाहको कानुनको मवपररत नतै ककन नहोस्, त यो कुफ्र 
हो । ककनकक िामनसहरूको सिझ बत्मिानिा भईरहकेो कुराहरूको 
ज्ान र मबगतिा भएका कािकुराहरूको बीच बदमलरहन्छ । तयसतैले 
यसको आधारिा आदशेहरू बदमलनु मनमचित छ । अमन उसिा एक 
गलत धारणा उतपन् हुन्छ कक अललाहको िामिला (मवशेषता) पमन 
तयसततै नतै हो । फेरर िामनसले आफनो वत्मिानको ज्ानको आधारिा 
वही अवतरण गदा्मको सियको अललाहको तयस मबगतको ज्ानिामि 
आफनो यो धारणा (बदपलंदो मनयि) लाई प्रािमिकता कदन्छ तयसतैले 
यो कुफ्र र मशक्म  हो । िबकक कुनतै पमन वसतुहरूको मवषयिा अललाहको 
ज्ान वत्मिान तिा मवगतिा एकतै  ककमसिको हुन्छ तिा पूण्म छ । 
अललाह तआलाले भन्ुभएको छ:

)ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ( ]املؤمنون: 9٢[

अि्मथः उहाँले दकृषय–अदकृषय सबतैकुरा िान्ुहुन्छ र िो उहाँको साििा 
अन्यलाई साझी ठहराउँछन् तयसबाट उहाँ पमवत्र हुनुहुन्छ । (सूरह अल्–
िोमिनुन्: ९२) 

अललाहको आदशे वत्मिानिा पमन रठक तयसततै ककमसिको छ, 
िसतो कक उहाँको मवगतको आदशे मियो । िसततै अललाह तआलाले 
भन्ुभएको छ: 

)ۇ  ۇ   ۆ   ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې          

ې  ې( ]الزمر: 46[

अि्मथः “(ए िुहमिद) मतिी भमनदऊे कक ए अललाह ! आकाशहरू 
र धरतीको स्ष्टा, अदकृषय र प्रकट कुराहरूको ज्ाता, तपाईं नतै आफना 
भक्तहरूिा ती कुराहरूको मनण्मय गनु्महुनेछ िसिा उनीहरूले मववाद 
गरररहकेा छन् ।” (सूरह अल्–िुिर: ४६) 

अललाहले आफना उपमसित र अनुपमसित सबतै भक्तहरूको 
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बारेिा आदशे कदनुभएको छ र िसले धारि्मक आदशे र सांसाररक 
आदशेलाई अलग गछ्म अमन अललाहलाई धि्मको कानुन बनाउनेवाला 
र िामनसलाई दमुनयाँको कानुन बनाउनेवाला िान्छ, िसततै कक 
प्रिातामन्त्रक दकृमष्टकोणवाला िामनसहरूले भन्े गद्मछन । त उसले कतै यौं 
कानुन बनाउनेहरू िान्यो ककनकक यहाँ कतै यौं कानुन बनाउने व्मक्तहरू 
छन् । िबकक कानुन बनाउने अमधकार िात्र अललाह एकलतैलाई छ चाह े
तयो धारि्मक होस् चाह ेसांसाररक । अललाह तआलाले भन्ुभएको छथः

)ڃ  ڃ  چ  چ   چ ( ]البقرة: 8٥[

अि्मथः “के मतिीहरू ककताबका केही कुराहरू िान्छयौ र केहीलाई 
इन्कार गछयौ”? (सूरह अल्–बकर: ८५) 

कुर्आनको केही भाग अिवा आयात इन्कार गना्मले पुरतै कुर्आनको 
इन्कार हुनिान्छ । अललाहको रसूल सललललाहु अलतैमह वसललििामि 
अललाहको तफ्म बाट िो ककताब र महकित (ततवदरश्मता) अवतररत 
गररएको छ, तयसको अनुसार अललाह तआलाले िामनसहरू बीच 
फतै सला गन्म आदशे कदनुभएको छ । अललाह तआलाले भन्ुभएको छ: 

)ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  

ائ( ]املائدة: 49[

अि्मथः “मतिी उनीहरूको झग्डािा अललाह तआलाद्ारा अवतररत 
वहीको अनुसार फतै सला गररकदनु, उनीहरूको चाहनाको अनुसरण 
नगनु्म र मतनीहरूबाट सावधान रहनु, कहीं उनीहरूले िुन आदशे 
अललाहले कदनुभएको छ तयसिधये केहीबाट मतिीलाई मबचमलत न 
गराउन् ।” (सूरह िायदा: ४९) 

यस आयातिा िामनसहरूको मबचिा फतै सलाको िो आदशे छ, 
तयो उनीहरूको झग्डा र उनीहरूको मबचिा उतपन् हुने आपसी 
ितभेदहरूिा फतै सला गनु्म हो र कफत्ा (फसाद) को अि्म अललाहको 
आदशेबाट बामहर मनसकनु अिवा पछी हटनु हो । 

िब वही (अललाहको आदशे) कुनतै मवषयवसतुको व्ाखयािा चुप 
छ अिवा तयस मवषयवसतुको बारेिा पूण्म व्ाखयातिकरुपिा आदशे 
आएको छतैन भने “िुजतमहद” (तयस कुर्आनी आयातको आधारिा 
आंकलन गनने) हरूलाई यस कुराको व्ाखया गनने अनुिमत छ । तर 
सपष्ट व्ाखयाको लामग शत्म यो छ कक अललाहको कुनतै पमन सपष्ट तिा 
प्रिामणत आदशेको मवपरीत नहोस् । 

अललाहको आदशेको मवपरीत िामनसहरूको फतै सला र उनीहरूद्ारा 
मनरि्मत मनमत मनदनेशनहरू उत्ति समझेर कदामप तयसलाई प्रािमिकता 
कदन सककंदतैन । चाह ेसाधारण िामनसहरूले तयो भन्दा पमहले तयस 
ककमसिको फतै सला गरेका ककन नहोउन् । यकद यसतो गररन्छ भने त 
समपूण्म नबीहरू असतय ठहररन्छन् अिवा उनीहरूको फतै सला गलत 
िामनन्छ । ककनकक उनीहरू त तयसतो सिुदायिा िन्िे र हुकने का मिए 
िसले असतयिमि भरोसा गरेका मिए या उनीहरूिधये अमधकतर 
संखयािा िामनसहरू असतय मिए । 

अललाहको आदशेको िहानता अमन तयसिामि मवश्वास एवं 
सवीकारको लामग केही सलफ मवद्ानहरूले फरुअी िसाईल (उपमनयि 
अिवा िामिला) लाई अकीदाको ककताबिा अलग िमिा गरेका छन् 
र केही पिभ्रष्ट ििाअतहरूको इन्कारलाई िधयनिर गददै ती मवषय 
वसतुहरूको बारेिा सही र बमलयो प्रिाण पमन बयान गररकदएका 
छन् । िसततै कक दबुतै िोिाहरूको िसह गनु्म, यात्राको सियिा निाि 
कस् गरेर अदा गनु्म, ईिािको साििा रहरे मिहाद गनु्म चाह ेतयो नेक 
होस् या फामिर, उपरोक्त िसाईलहरूिा हरेक सियिा नयाँ–नयाँ 
इचछाका पुिारीहरूले टाउको उठाउने भएकोले यसका पमन नयाँ–
नयाँ तयौर तररकाहरू तिा िसाइलहरू उठन िालदछन् । 

तयसतैले हािीहरू यस कुरािामि पमन मवश्वास गद्मछौं कक आइिाईको 
पदा्म िात्र रीमतररवाि नभई एक उपासना हो र हािीहरू यस कुरालाई 
पमन सवीकार गद्मछौं कक गतैर िोहर्मि बाहके स्ती र पुरुषहरू एक ठाउँिा 
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िमिा हुनु हराि हो, तयसततै आसिावानहरूको मवरुद्ध नामसतकहरूसँग 
मित्रता सही होइन, मबरासत (िकृतकले छो्डरे गएको समपमतको 
बाँ्डफाँ्ड) िा छोराको तुलनािा छोरीको भाग आधा छ, पुरुषको 
तुलनािा स्तीको कदयत (हतयाको बदलािा कदइने िररिाना) आधा छ, 
ककनकक कदयत कुनतै जयानको िुलय होइन कक दबुतैिा बराबरी गररयोस्। 
तयसतैले कुनतै एक स्तीलाई िामनबुमझ पुरुषहरूको एक सिूहले हतया 
गछ्मन भने तयस स्तीको ककसास (हतयाको बदला) िा सबतै पुरुषहरूको 
हतया गररन्छ । वासतविा कदयत िकृतकको जयानको क्मतपुरत्म अिवा 
िुलय होइन । यो त िात्र िकृतकको आफन्तको लामग हृदयिा िलहि 
पट्ी लगाउनु िात्र हो । हािी यो पमन िान्छयौ कक मववामहतहरूले 
गरेको आपसी गलत समबन्ध (व्मभचार) को सिाय रजि (ढँुगा हानेर 
िानु्म) हो । यी सबतै अललाह तआलाले मनण्मय गररकदएको सिाय सीिा 
हुन् ।

  

अधयायथः– १०
भागयिामि आसिा राख्ु

अललाह तआलाले प्राणीहरूको सकृमष्टभन्दा पमहले नतै मतनीहरूको 
भागयलाई तयार पानु्मभयो र प्रतयेक प्राणीलाई उसको मनधा्मररत 
भागयको अनुसार नतै सकृमष्ट गनु्मभयो । यसको िानकारी अललाह 
तआलाले यसरी कदनु भएको छ: 

)  ەئ  ەئ  وئ     وئ    ۇئ( ]الفرقان: ٢[
अि्मथः “(अललाहले) प्रतयेक मचिको सकृमष्ट गनु्मभयो र तयसलाई ठीक 

क्रििा व्वमसित गनु्मभयो ।” (सूरह अल्–फुरकान २५: २) 

अकवो ठाउँिा भन्ुभएको छ: 
)حت  خت  مت  ىت  يت( ]القمر: 49[

अि्मथः “मनचिय नतै हािीले हरेक कुराहरूलाई मनधा्मररत नाप र 
अनुिानिा सकृमष्ट गरेका छौं ।” (सूरअ अल्–किर: ४९) 

अकवो ठाउँिा भन्ुभएको छ: 
)  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ( ]األحزاب: ٣8[

अि्मथः “र अललाहको आदशे मनमचित भएको हुन्छ ।” (सूरह अल्–
अहिाब: ३८)

अललाहले राम्ो–नराम्ो भागय तयार पानु्मभएको छ र यसिामि 
हािीले आसिा राख्ुपछ्म भन्े कुरा उिर रमिअललाहु अन्हुद्ारा बयान 
हदीसबाट पमन प्रिामणत हुन्छ । रसूल सललललाहु अलतैमह वसललिले 
भन्ुभएको छ:

ِه«. )رواه مسلم: 8( »َوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْيِرِه َوَشرِّ
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 अि्मथः “मतिीहरू राम्ो र नराम्ो भागयिामि आसिा राख” । 
(िुमसलिथः ८) 

भागय मनधा्मरणको लामग अललाहको ज्ान अमनवाय्म छ, ककनकक 
भागय िात्र तयसले मनधा्मरण गन्मसकछ, िसलाई मयनको बारेिा 
ज्ान छ । तयसततै मतनीहरूको बारेिा मबसतकृत तिा सुक्ि कुराहरूको 
िानकारी, मतनको सिान, मतनीहरूको घुिकफर तिा यात्रा, उनीहरूको 
िन्ि तिा िकृतयु आकदको बारेिा िात्र उसतैलाई िानकारी हुन सकदछ, 
िसले मयनीहरूलाई सकृमष्ट गरेको हो । प्रिाण सवरुप अललाहको यो 
भनाइ हनेु्महोस्: 

)  مت  ىت   يت  جث  مث         ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ( ]الطالق: ١٢[

अि्मथः “मतिीहरूले यो कुरा िामनराख कक अललाह हरेक कुरािा 
साि्थय्मसमपन् हुनुहुन्छ र अललाहले सबतै कुराहरूलाई आफनो ज्ानको 
घेरािा मलनुभएको छ ।” (सूरह अत्तलाक: १२) 

अमन अकवो ठाउँिा भन्ुभएको छ:
)ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ( ]امللك: ١4[

अि्मथः “के िसले सकृमष्ट गनु्मभएको छ, उहाँलाई िानकारी छतैन,? 
िबकक उहाँ सूक्िदशजी र हरेक कुराबाट सुसूमचत हुनुहुन्छ ।” (सूरह 
अल्–िुलक: १४) 

िसले भागयलाई इन्कार गछ्म, िानौं उसले अललाहको ज्ानको 
इन्कार गछ्म र िसले अललाहको ज्ानको इन्कार गछ्म, उसले अललाहद्ारा 
मनधा्मररत भागय (ईिानको एउटा आधार) लाई नतै इन्कार गछ्म । ककनकक 
यी दबुतै एक अका्मसँग समबामन्धत तिा अमनवाय्म छन् । 

अललाहले समपूण्म सकृमष्टको भागय एक ककताबिा सुरमक्त गनु्मभएको 
कुरा पमन अललाहका मनम्न भनाइबाट प्रिामणत हुन्छ । भन्ुभएको छ: 

)ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ( ]األنعام: ٣8[

अि्मथः “हािीले ककताबिा लेख् कुनतै कुरा छो्डकेा छतैनौं ।” (सूरह अल–्
अनआि: ३८) 

तयसततै अकवो ठाउँिा भन्ुभएको छ:
)ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ( ]يس: ١٢[

अि्मथः “र हरेक कुरालाई हािीले एक सपष्ट ककताबिा लेमखसकेका 
छौं ।” (सूरह अल्–यासीन: १२) 

अललाहका सकृमष्टहरू दईु ककमसिका छन् 

१. तयसता अमधनसि प्राणीहरू िसलाई कुनतै पमन िनिानीको 
अमधकार छतैन । िसततै: आकाश र तयसिा भएका मचिहरू ।

२. तयसता प्राणीहरू िसको आफनो धारणा तिा अमधकार छ, िसततै: 
िामनसहरू, मिन्ातहरू र फररसताहरू । 

सवमनण्मयको अमधकार प्राप्त प्राणीहरूलाई अललाहले िबरिसती 
कुनतै काििा बाधय गनु्महुन्, िसको कारण उनको गलतीिा उनलाई 
यातना कदइयोस् । तर उनीहरू मबना संचालक सवयं सबतै कुराहरूिा पूण्म 
साि्थय्मवान भने हुदँतैनन्। यकद उनीहरूलाई समपूण्म कि्म र आसिािा छुट 
कदइयो भने अललाहको साझी बन्ेछन् । तयसतैले अललाहले उनीहरूको 
अवसिा र मवशेषतालाई आफनो हालत र मवशेषताको अमधनसि 
गनु्मभएको छ । अललाहको भनाई छ: 

)ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ۈئ( ]التكوير: ٢8 - ٢9[

अि्मथः “यो त समपूण्म संसारको लामग िाग्मदश्मन हो । खास गरी 
मतिीहरूिधये सोझो बाटोिा पहडंने व्मक्तहरूको लामग र मतिीले 
ब्महाण्डको पालनकता्मले नचामहकन केही पमन चाहन सकदतैनयौ ।” (सूरह 
अल्–इमन्फतार: २७,२८,२९)

अललाह भक्तहरू र उनीहरूको कि्म दबुतैको सकृमष्टकता्म 
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हुनुहुन्छ । इब्ाहीि अलतैमहससलािको भनाइलाई उदघकृत गददै अललाहले 
भन्ुभएको छ: 

)ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ( ]الصافات: 9٥ - 96[

अि्मथः “(इब्हीि अलतैमहससलािले) सोधे के मतिीहरू तयसको पूिा 
गछयौ? िसलाई मतिीहरूले सवयं कँुदरे बनाउँछयौ । िब कक मतिीलाई 
र मतिीले बनाएका कुराहरूलाई अललाहले नतै सकृमष्ट गनु्मभएको हो ।” 
(सूरह सफफात: ९५,९६) 

अललाह तआलाले कारण र कारक तयार गनु्मभएको छ । यो 
अललाहको मवसतकृत ज्ानको अमभलाषा हो । अमन यो ब्महाण्डलाई 
व्वमसित तररकाले चलाउनुिा उहाँको िहानता र ततवदरश्मता छ । 

अललाहद्ारा बनाइएको भागयका िुन वासतमवकता र 
ततवदरश्मतालाई िानव मववेकले समझंदतैन मतनलाई सिझिा आएन 
भनेर आधार बनाई भागयिामि आसिा नराख्ु कसतैको लामग पमन 
उमचत छतैन । ककनकक यसता कमत ततवदरश्मतापूण्म कुराहरू छन् िो 
िानव मववेकले समझन नसके् छन् । िानव मववेक भाँ्डो िसतो हो 
िसिा सबतै मचिहरू अटाउन सकदतैनन् । उदाहरणको लामग सिुद्रको 
पानीलाई कुनतै भाँ्डोिा सिेटेर राख् सककंदतैन यकद तयसिामि तयो 
पानी खन्याइन्छ भने तयसलाई पानीले आफनो लपेटिा मलएर बगाएरतै 
लतैिान्छ या नमचताएको पररणाि गराइकदन्छ । 

अललाहको सकृमष्टका केही ततवदरश्मता त यसता छन्, मतनिामि सोंच 
मवचार गदा्म िात्र आचिय्मिनकता नतै मिलछ। तयसको उदाहरण यसतो छ 
िसततै दोपहरको सियिा धेरतैबेर समि सुय्मलाई हरेररहनाले आँखािा 
कष्ट, दखुाई र अनयौठोपन भन्दा अरु केही पमन मिलदतैन । 

  

अधयायथः– ११
िकृतयु अकाट्य सतय हो

िकृतयु एक अकाट्य सतय हो । अललाह तआलाले भन्ुभएको छ: 
)ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ( ]الرحمن: ٢6 - ٢7[

अि्मथः “यस धरतीिा िो पमन मचिहरू छन् सबतै नाशवान छन् । तर 
मतम्ो पालनकता्मको प्रमतमष्ठत र समिामनत अनुहार (व्मक्ततव) बाँकी 
रहनेवाला छ ।” (सूरह अर्महिान: २६,२७) 

कुर्आनको मशक्ाको उजयालोिा िकृतयु पचिात घटने घटनाहरूिधये 
िुन कुराहरूिामि ईिान लयाउनु अमनवाय्म छ । तीिधये–

 कब्को कफत्ा (सवाल िवाफ), तयसको यातना र तयहाँ मिलने 
प्रमतफलिामि ईिान राख्ु ।

 िकृतयु पचिात फेरी मिउँदो हुने र उठाइने कुरािा ईिान राख्ु । 

अललाह तआलाले भन्ुभएको छ: 

)ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې( ]يس: ٥١[

अि्मथः “नरपसंघा (सूर) फुककने मबमत्तकतै  मयनीहरू सबतै आफना 
मचहानबाट मनसकेर आफनो प्रभूमतर दगुननेछन् ।” (सूरह यासीन: ५१)

िकृतयु पचिात फेरर मिउँदो हुने कुरािा शंका गनने व्मक्त काकफर हो । 

अललाह तआलाले भन्ुभएको छ: 

)جئ   حئ  مئ   ىئ   يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب   جت  حت  خت  مت   ىت   يت  جث  

مث  ىث  يث   حج  مج  جح   مح  جخ  حخ  مخ  جس   حس  خس    مس  حص  مص  جض( ]اجلاثية: ٣١-٣٢[
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अि्मथः “र िसले कुफ्र गरे, (उनीहरूमसत भमनने छ) के हाम्ा आयतहरू 
मतिीलाई पढेर सुनाइदतैन्थयो? तर मतिीले घिण्ड गययौ र मतिीहरू 
अपराधी िामनसहरू नतै मिययौ । अमन िब भमनन््थयो कक अललाहको 
वचन मबलकुलतै सतय हो र कयाितिा (िहाप्रलयिा) कुनतै सन्दहे छतैन, त 
मतिी भन्द्थययौ कक हािीलाई िाहाछतैन कक कयाित के हो? हािीलाई 
त िात्र कलपना िसतो प्रमतत हुन्छ र हािी मवश्वास गददैनौं।” (सूरह 
िामसया: ३१, ३२)

तयसततै परलोकलाई झुटलाउने वा परलोकको इन्कार गनने व्मक्त 
पमन काकफर हो । अललाहले भन्ुभएको छ: 

)ۈئ   ۈئ   ېئېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی( ]الفرقان: ١١[

अि्मथः “कुरा यो हो कक मयनीहरूले त कयाितलाई नतै झुटो भमन 
राखेका छन् । र हािीले कयाितलाई झुटो भन्ेहरूको मनममत नक्म िा 
आगो तयार राखेका छौं ।” (सूरह अल्–फुका्मन: ११)

 कयाितको कदनिा हुने महसाबिा ईिान लयाउनु:

अललाह तआलाले भन्ुभएको छ: 
) ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چچ  چ  ڇ   ڇ ( ]األنبياء: 47[

अि्मथः “हािीले कयाितको कदन उनीहरूको बीचिा ठीक-ठीक 
तयौलको तरािु राख्ेछौं, अमन कुनतै पमन व्मक्तिामि अन्याय हुनेछतैन 
र एउटा रायोको दाना बराबर पमन कि्म छ भने हािीले तयसलाई 
उपमसित गराउनेछौं, अमन हािी महसाब गन्मको मनममत पया्मप्त छौं ।” 
(सूरह अल्–अममबया: ४७) 

 परलोकको प्रमतफल (सवग्म र नक्म को प्रमतफल) िामि ईिान राख्ु: 

अललाह तआलाले भन्ुभएको छ: 
)ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې  ې  ې  ى( ]هود: ١06[

अि्मथः “त िो अभागी हुनेछन्, मतनीहरू नक्म िा हामलनेछन् तयसिा 
उनीहरू मबलाप गननेछन् र कराउनेछन् ।” (सूरतु हूद: १०६) 

अकवो ठाउँिा भन्ुभएको छ:
)ی  ی  ی  ی  جئ( ]هود: ١08[

अि्मथः “र िो भागयशाली छन्, मतनीहरू सवग्मिा हुनेछन् ।” (सूरह 
हूद: १०८) 

 काकफरहरू नक्म  र िोमिनहरू सवग्मिा रहने कुरािा ईिान राख्ु: 

अललाह तआलाले भन्ुभएको छ: 
)ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  کک  ک  

گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ( ]آل عمران: ٥6-٥7[
अि्मथः “फेरर अवज्ाकारीहरूलाई यस संसार र परलोक दबुतैिा 

कठोर सिाय कदनेछु अमन मतनीहरूको कोही सहायक हुनेछतैन र िसले 
ईिान लयाएर सतकि्म गररराखे, मतनलाई अललाहले पूण्मरुपले तयसको 
प्रमतफल प्रदान गनु्महुनेछ र अललाह अतयाचारीहरूलाई प्रेि गनु्महुदँतैन ।” 
(सूरह आले इिरान: ५६,५७)

कुर्आन र हदीसबाट प्रिामणत परलोकसँग समबामन्धत सबतै 
कुराहरूिामि ईिान (आसिा) राख्ु अमनवाय्म छ, िसततै पुल मसरात, 
तरािु, कयौसर नािको कँुवा (हयौि कयौसर), पुणय र पापको कि्मपत्र 
आकद । 
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अधयायथः– १२
ततकामलन इिाि र शासकको अनुसरण

ििाअत (संगठन) को साििा रहनु अमनवाय्म छ र ईिाि मबना 
ििाअत बन् सकदतैन । अललाहको आज्ाको पालन गददै अिवा कुर्आन 
र हदीसको उजयालोिा नतै इिािको अनुसरण गररन्छ । अललाह 
तआलाले भन्ुभएको छ: 

)ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ( ]النساء: ٥9[

अि्मथः “ए ईिानवालाहरू अललाहको आदशेको पालना गर र 
उहाँको रसूलका आदशेहरूको पालन गर अमन मतिीहरूिधये हाककि 
(अमधकार प्राप्तहरूको) ।” (सूरह अन्-मनसा: ५९) 

अललाहको भनाई )ی  ( “मतिीहरूिधयेको” को अि्म िुमसलिहरू 
िधयेकतै  हो । काकफर (नामसतक) को ईिाित र उससँग बतैअत (कदनी 
तिा सांसाररक िामिलाहरूको समबन्धिा प्रमतज्ा) गनु्म सही छतैन । 
काकफरको कुरा िात्र मतनतै मचिहरूिा िान्ुपछ्म, िसिा आफनो र 
उनीहरूको भलाईको लामग िात्र नभई समपूण्म िनिानसको सांसाररक 
भलाई होस् । अिवा िुन कुराहरूिा समपूण्म िामनसहरूको भलाईको 
कुरा आउँछ तब िात्र काकफरहरूको कुरा िान्ु पछ्म । 

यकद शासक (हाककि) िुसलिान इसलािका धि्ममवद होइनन् भने 
धि्ममवदलाई चुमनयोस् ताकक धारि्मक र सांसाररक िामिलाहरू ठीक 
रहुन् । अललाहले भन्ुभएको छ: 

)ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں( ]النساء: 8٣[
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अि्मथः “िब मतनीहरू कहाँ शामन्त अिवा ्डरको कुनतै सिाचार आउँछ 
त तयसलाई प्रसाररत गन्म िालदछन् । िब कक तयो सिाचारलाई रसूल 
(सललललाहु अलतैमह वसललि) र आफना धारि्मक बुमद्धमिवीहरू कहाँ 
सुमपेको भए तब उनीहरूले पररणाि मनकामलएको कुराको सतय–त्थय 
िाहा पाउँिे ।” (सूरह अन्–मनसा: ८३)

सांसाररक र धारि्मक िामिलाहरूको बारेिा धारि्मक मवधानबाट 
सतय त्थयको खोिी तिा सही मनषकष्म मनकालनु धि्ममवदहरूको काि 
हो । यो कुरा सपष्ट रहोस् कक इसलािीक धि्ममवद बाहके अन्य कसतैले पमन 
ती िामिलाहरूको सिाधानको त्थय मनकालन सकदतैन । हाककि या 
शासकको मवरुद्ध मबद्रोह गनु्म उमचत छतैन न उसको आदशेिा झग्डा गनु्म 
सही हो । उसको अतयाचारिा तयस सियसमि धतैय्म गररयोस् िबसमि 
उसले सपष्टरुपिा कुफ्र (अवज्ा) गन्म नलागोस् । बुखारी र िुमसलििा 
उमिुल िोमिनीन (िोमिनहरू कक आिा) उमिे सलिा रमिअललाहु 
अन्हाद्ारा बयान हदीसिा छ कक अललाहको रसूल सललललाहु अलतैमह 
वसललिले भन्ुभयो:
ُه ُيْسَتْعَمُل َعَلْيُكْم ُأَمَراُء، َفَتْعِرُفوَن َوُتْنِكُروَن، َفَمْن َكِرَه َفَقْد َبِرَئ، َوَمْن أَْنَكَر َفَقْد  »ِإنَّ

ْوا«. َسِلَم، َوَلِكْن َمْن َرِضَي َوَتاَبَع«، َقالُوا: يَا َرُسوَل اللِه، أاَل نَُقاِتلُُهْم؟ َقاَل: »ال، َما َصلَّ

अि्मथः “मतिीहरूिामि केही यसता शासक चुमनने छन् िसिा भलाई 
र शरीअतको समित कुराहरू पमन पाउनेछयौ र केहीिा शरीअतको 
मवरोधी आचरण र गमतमवमध पमन पाउनेछयौ । त िसले यसलाई 
(गलतलाई) िन पराएन तयो तयसको पापबाट िुक्त हुनेछ र िसले 
तयसको इन्कार गयवो तयो तयसको अनुसरण र चाहतबाट िुक्त भयो । 
तर िसले तयसको सिि्मन गयवो र अनुसरण गयवो तयो पापको भामगदार 
हुनेछ । िामनसहरूले भने: ए अललाहको (रसूल सललललाहु अलतैमह 
वसललि) ! त के हािी उनीहरूमसत ल्डाइ गरौं? उहाँ सललललाहु 
अलतैमह वसललिले भन्ुभयो: िबसमि उनीहरूले निाि कायि 
गरररहने छन् तबसमि नगर ।” (िुमसलिथः १८५४)

तयस हाककिलाई सव्मप्रिि बुमद्धिता र ततवदरश्मताको साििा 
उपदशे कदइयोस्, िसबाट कक अतयाचार तिा मबपमत्त सिाप्त होस् 
या किी होस् । न कक तयसबाट कदलको भ्डास मनकालने र सन्तुमष्ट 
प्राप्तीको उदे्शय होस् । सहीह िुमसलििा तिीि दारीद्ारा ररवायत छ 
कक अललाहको रसूल सललललाहु अलतैमह वसललिले भन्ुभयो:

اْلُمْسِلِمنَي  ِة  َوأَلِئمَّ َوِلَرُسوِلِه  َوِلِكَتاِبِه  ِه  »ِللَّ َقاَل:  ِلَمْن؟  ُقْلَنا:  ِصيَحُة«  النَّ يُن  »الدِّ
ِتِهْم«. َوَعامَّ

अि्मथः दीन (धि्म) उपदशे अिवा भलाइको नाि हो । त हािी सबतैले 
सोधयौं कक यो कसको लामग? उहाँ (सललललाहु अलतैमह वसललि) ले 
भन्ुभयो: अललाह, अललाहको ककताब, उहाँको रसूल, िुसलिान 
सिुदाय र साधारण िामनसहरूको लामग । (िुमसलिथः ५५) 

हाककिको रहसय र गोपय कािहरूको पछी पनु्म उमचत छतैन न 
त उसको व्मक्ततव अिवा समिानको बेइज्जत गनु्म । न उसका किी 
कििोरीहरूलाई प्रचार–प्रसार गनु्म सही हो । बरु तयसलाई (एकान्तिा) 
व्मक्तगतरुपिा सदोपदशे गररयोस् । यकद शासकले िनताहरूको 
लामग शरीअतको मवरुद्ध कुनतै कानुन लागुगछ्म र तयसको गवाही कदन्छ, 
तयसबारेिा कसतैलाई िानकारी छ र यकद िानकार व्मक्तले उसलाई 
यसको बारेिा एकान्तिा समझाउँछ वा िानकारी कदन्छ भने ऊ 
तयसबाट फक्म न अिवा शरीअतको मवपरीत लागु गररएको कानुन फेन्म 
सकछ र फेरी आफनो कि्मलाई सुधार गन्मसकछ, त तयसको लामग यही 
गररयोस्। यकद ऊ सुमरिने िसतो लागदतैन भने िनताहरूको सािु तयसको 
मवधान मवरोधी कि्म सपष्ट गररयोस्, ककनकक यो उनीहरूको भलाईको 
लामग अमनवाय्म छ । यो हाककिको र ती समपूण्म िामनसहरूको धारि्मक 
अमधकार पमन हो । ताकक शरीअत (धारि्मक मनयि) िा बदलाव र 
धि्मिा बदलाव नहोस् ।

ِتِهْم«. ِة اْلُمْسِلِمنَي َوَعامَّ ِه َوِلِكَتاِبِه َوِلَرُسوِلِه َوأَلِئمَّ »ِللَّ

“अललाह, अललाहको ककताब, उहाँको रसूल, िुसलिान सिुदाय र 
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साधारण िामनसहरूको लामग ।” हदीसको अि्म र उदे्शय पमन यही हो। 
यो अरूको अमधकारको लामग िानकार व्मक्तको मिमिेदारी पमन हो । 

आमलि (मवद्ान) ले सवयं िामनसहरूको िामिला र उनीहरूको 
भलाईको काििा अलग हुने कोमसस नगरुन् । ककनकक दमुनयाँिा 
अललाहवाला तिा अललाहको पयारो भक्त तयो हो िो अललाहको 
प्रसन्ताको लामग खास होस् । रहयो कुरा िामनसहरूको सांसाररक 
अमधकार प्रामप्तको त तयस सिय मवद्ानको लामग अललाहवाला बनेर 
सािामिक कुराहरूबाट टाढा रहनु प्रशंसमनय होइन बरु मप्डीतहरूको 
मनममत केही पतैसा लयाउनु र तयसलाई सहायता गनु्म अमनवाय्म छ र 
एक दईु खिुर या तयसततै अन्य िाधयिले भएपमन भोकाहरूलाई 
खाना खुवाउनु पमन उनको लामग अमनवाय्म छ। ककनकक आमलि 
(मवद्ान) लाई दमुनयाँिा मिमिेदार अिवा उत्तरामधकारीको पदवी 
प्राप्त छ । मवद्ानहरू िामनसहरूको सांसाररक िामिलाको सुधार 
धि्मको िामिलाहरूिा सुधारको ढोका हुन् । सन्दषे्टा सललललाहु 
अलतैमह वसललिले सांसाररक खिाना वा दयौलतको लामग आफनो 
आवाि उठाउनुभएको मिएन । िामनसहरूको धारि्मक र सांसाररक 
िामिलाहरू को सािसाितै बरीरह (युद्धिा बन्दी बनाइएकक एक 
िमहलाको नाि) र उनी िसततै अरुलाई पमन िद्त गनु्मभयो, गलतको 
मवरूद्ध आवाि उठाउनुभएको मियो अमन िामनसहरूलाई यसबारेिा 
आफनो प्रवचनद्ारा िानकारी कदनुभएको मियो । 

  

अधयायथः– १३
मिहाद (धि्मयुद्ध)

कयाितको घटना घटने सिय समि मिहाद (असतयको मवरूद्ध 
संघष्म र युद्) चमलरहने छ र कुर्आन बाँकी रहदँासमि यस धतजीबाट 
एक कदनको लामग पमन यसको आदशे रद् हुनेछतैन । िामबर रमिअललाहु 
अन्होले बयान गनु्मभएको कक अललाहको नबी सललललाहु अलतैमह 
वसललिले भन्ुभयो: 

ِتي ُيَقاِتُلوَن َعَلى اْلَحقِّ َظاِهِريَن ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة«. »ال َتَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن ُأمَّ
अि्मथः “िेरो अनुयायीहरूको एक सिूह सधतै सतयताको लामग ल्डदतै 

रहनेछ र ऊ कयाितको सियसमि उनीहरूिामि मवियी नतै रहनेछ ।” 
(िुमसलिथः १५६)

िात्र दखु कष्टलाई हटाउन या तयसको मनवारण गन्मको लामग 
यसता ककमसिका मिहादिा न त तयस सियको ईिाि (िाग्मदश्मक) 
को आवशयकता छ न त मनयत गनु्म नतै शत्म छ । बरु यकद इज्जतको 
सुरक्ा, जयान र िालको सुरक्ा आकदको िामिला छ भने तयस सिय 
यो मिहाद अमनवाय्म छ । िसततै कक हदीसिा छ: 

َفُهَو  ِديِنِه،  ُدوَن  أَْو  َدِمِه،  ُدوَن  أَْو  أَْهِلِه،  ُدوَن  ُقِتَل  َفُهَو َشِهيٌد،َوَمْن  َماِلِه  ُدوَن  ُقِتَل  »َمْن 
َشِهيٌد«. )رواه أبو داود: 477٢، والترمذي: ١4٢١، والنسائي: 409٥، وابن ماجه: ٢٥80 مختصرا. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. وهو في الصحيح مختصر، صحيح البخاري: ٢٣48، وصحيح 

مسلم: ١4١، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما(.

अि्मथः “िो आफनो धन समपती बचाउनको लामग िाररन्छ ऊ शहीद 
हो र िो आफना बाल बच्ाहरूको बचाउ गदा्म िाररन्छ या आफनो 
जयान तिा धि्म को बचाउ गदा्म गददै िाररन्छ, तयो शहीद हो । (अबूदाउद: 



इसलािी आसिाका केही अधयायहरु इस्लामी आस्लाकला केही अध्ला्हरु
7978

४७७२ मतरि्मिी: १४२१, नसाई: ४०८५, इब्े िािा: २५८०, इिाि मतरि्मिीले यो 
हदीसलाई हसन भनेका छन् । यो हदीस िुखतसरन सहीहतैनिा छ, यसका बयानकता्म 
अबदलुलाह मबन अम् रमिअललाहु अन्हुिा, बुखारी: २३४८, िुमसलि: १४१)) 

तयसततै बुखारी र िुमसलिको हदीसिा पमन छोटकरीिा बयान 
भएको छ: इज्जत, जयान, िाल आकदिामि हिला गननेहरुबाट बचाउ गनु्म 
अमनवाय्म छ । चाह ेतयो हिला गनने व्मक्त िुसलिान होस् या िुमश्क। 
नसाईिा काबुसको बुबा िुखाररकद्ारा बयान छ, उनले भनेका छन्:
ْرُه ِباللِه«، َقاَل:  ُجُل يَْأِتيِني يُِريُد َماِلي؟ َقاَل: »َذكِّ َجاَء َرُجٌل ِإلَى النَِّبيِّ ، َفَقاَل: الرَّ
يَُكْن  لَْم  َفِإْن  َقاَل:  اْلُمْسِلِمنَي«،  ِمَن  َحْوَلَك  َمْن  َعَلْيِه  »َفاْسَتِعْن  َقاَل:  ْر؟  كَّ يَذَّ لَْم  َفِإْن 
لَْطاُن  ْلَطاَن«، َقاَل: َفِإْن نََأى السُّ َحْوِلي أََحٌد ِمَن الُْمْسِلِمنَي؟ َقاَل: »َفاْسَتِعْن َعَلْيِه السُّ
ى َتُكوَن ِمْن ُشَهَداِء اآلِخَرِة، أَْو َتْمَنَع َماَلَك«. )رواه  َعنِّي؟ َقاَل: »َقاِتْل ُدوَن َماِلَك؛ َحتَّ

النسائي: 408١، وابن أبي شيبة: ٢804٣، وأحمد: ٢٢٥١4، والطبراني في الكبير: ٣١٣/٢0(.

अि्मथः एक िना िामनस रसूल सललललाहु अलतैमह वसललिको पासिा 
आएर भन्योथः एउटा िान्छे िेरो पासिा आउँछ र िेरो धन–समपमत 
लुटन चाहन्छ, (त ि के गरँु?) उहाँ सललललाहु अलतैमह वसललिले 
भन्ुभयो: “अललाहको वासता कदएर तयसलाई सदोउपदशे दऊे ।”तयो 
व्मक्तले भन्यो यकद उसले उपदशे सवीकार गरेन भने के गरुँ? त उहाँ 
सललललाहु अलतैमह वसललिले भन्ुभयो: उसको मवरुद्धिा आसपासका 
िुसलिानहरूसँग सहायता िाग । तयस व्मक्तले भन्यो यकद िेरो 
आसपासिा िुसलिानहरू छतैनन् भने के गरँु? फेरर नबी सललललाहु 
अलतैमह वसललिले भन्ुभयो: तयहाँको बादशाह (शासक) सँग सहायता 
िाग । तयस व्मक्तले भन्यो, यकद बादशाहले िेरो कुरा सुनेन (िद्त 
गरेन) भने के गरँु? उहाँ सललललाहु अलतैमह वसललिले भन्ुभयो: आफनो 
िाल बचाउनको लामग तयस व्मक्तसँग युद्ध गर, तबसमि ल्ड या त 
मतिी शहीद होऊ या आफनो िाल बचाएर लतैिाऊ । (मनसाई ४०८१, 
इब्े अबी शतैबा: २८०४३, िुस्नद अहिद: २२५१४, तबरानी कबीर: २०/३१३)

उपरोक्त मिहादिा अललाहको कमलिाको बुलन्दीको तिा सच्ाइको 

मवियको मनयत गनु्म अमनवाय्म छ । अबू िुसा अशअरी रमिअललाहु 
अन्हुद्ारा वरण्मत हदीसिा छ एक िना गाउँको िान्छे अललाहको नबी 
सललललाहु अलतैमह वसललिको पासिा आयो र भन्योथः

ُجُل يَُقاِتُل ِليَُرى َمَكانُُه،  ُجُل يَُقاِتُل ِليُْذَكَر، َوالرَّ ُجُل يَُقاِتُل ِللَْمْغنَِم، َوالرَّ يَا َرُسوَل اللِه! الرَّ
َفَمْن ِفي َسِبيِل اللِه؟ َفَقاَل َرُسوُل اللِه : »َمْن َقاَتَل ِلَتُكوَن َكِلَمُة اللِه أَْعَلى، َفُهَو ِفي 

َسِبيِل اللِه«. )رواه البخاري: ١٢٣، ٢6٥٥، ومسلم: ١904(

अि्मथः “ए अललाहको रसूल ! एउटा व्मक्त गमनितको िाल (युद्धबाट 
मिलने िाल) को लामग युद्ध गद्मछ, दोस्ो व्मक्त िामनसहरूिा चरच्मत 
हुनलाई युद्ध गद्मछ अमन तेस्ो व्मक्त आफनो प्रमतभा दखेाउनको लामग 
ल्डाइ गद्मछ त यीिधये कुन वासतवितै अललाहको िाग्मिा मिहाद गनने 
व्मक्त हो? त उहाँ सललललाहु अलतैमह वसललिले भन्ुभयोथः िसले 
अललाहको आदशेको उच्ता तिा िहानताको लामग ल्डाइ गछ्म, तयो 
वासतवितै अललाहको िाग्मिा मिहाद गनने व्मक्त हो ।” (बुखारी: १२३, 
२६५५, िुमसलि: १९०४) 

यस ककमसिको मिहादको लामग ततकामलन सियको ईिाि अनुसरण 
अमनवाय्म छ । इिािको कुरा सुन्ुपछ्म र अललाहको अवज्ा नहुने काििा 
आज्ापालन गनु्मपछ्म । यस कुराको प्रिाण अबू हुरतैरा रमिअललाहु 
अन्हुद्ारा वरण्मत हदीसबाट मिलछ । अललाहको रसूलले भन्ुएको छ:

َه، َوَمْن أََطاَع أَِميِري َفَقْد  َه، َوَمْن َعَصاِني َفَقْد َعَصى اللَّ »َمْن أََطاَعِني َفَقْد أََطاَع اللَّ
أََطاَعِني، َوَمْن َعَصى أَِميِري َفَقْد َعَصاِني«. )بخاري: 67١8، ومسلم: ١8٣٥(

अि्मथः “िसले िेरो अनुसरण गयवो, उसले मनथःसन्दहे अललाहको 
अनुसरण गयवो र िसले िेरो अवज्ा गयवो, उसले मनथःसन्दहे अललाहको 
अवज्ा गयवो । अमन िसले िेरो अिीरको अनुसरण गयवो उसले िेरो 
अनुसरण गयवो र िसले िेरो अिीरको अवज्ा गयवो, उसले िेरो अवज्ा 
गयवो ।” (बुखारी: ७१३७, िुमसलि: १८३५) 
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अधयायथः– १४
सहाबा रमिअललाहु अन्हुि

अममबया (नबीहरू) अलतैमहिुससलाि पचिात िामनसहरूिा सबतैभन्दा 
उत्ति व्मक्तहरू िुहमिद सललललाहु अलतैमह वसललिका सािीहरू 
हुन् । िसको िहानताको बारेिा अललाहको तफ्म बाट वही अवतररत 
भएको छ । अललाह तआलाले भन्ुभएको छ: 

)ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

ٿ( ]الفتح : ٢9[

अि्मथः िुहमिद (सललललाहु अलतैमह वसललि) अललाहका रसूल हुन् र 
िुन िामनसहरू उनको साििा छन्, काकफरहरूको लामग कठोर छन् र 
आपसिा दयालु । मतिीले उनीहरूलाई रुकुअ्िा, सजदािा अललाहको 
उदार अनुग्रह र उहाँको प्रसन्ता चामहराखेका दखे्ेछयौ । (सूरतुल् हुिरात 
४९: २९)

अललाहका सन्दषे्टाहरू (सबतैिामि अललाहको दया र शामन्त होस्), 
एक अका्मिा अलग–अलग श्ेष्ठता तिा िहानताको साििा प्रशंसाका 
पात्र छन् । तयसततै अललाहका रसूलका सािीहरू (रमिअललाहु अन्हुि) 
पमन एक अका्मिा अलग–अलग श्ेष्ठता तिा प्रशंसाका पात्र छन्। 
सन्दषे्टाहरूिा सबतैभन्दा कि दिा्म, श्ेष्ठता वा प्रशंसाका लाएक सन्दषे्टा 
पमन सहाबाहरूिधये सबतैभन्दा उच् दिा्मका सहाबाहरूभन्दा उच् 
सिान तिा दिा्मका छन् । तयसततै किभन्दा कि दिा्म अिवा श्ेष्ठताका 
सहाबा उच्भन्दा उच् दिा्मका ताबइन (िसले िुहमिद सललललाहु 
अलतैमह वसललिलाई दखेेनन् तर सहाबाहरूलाई दखेे र उनीहरूबाट 
मशक्ा प्राप्त गरे) भन्दा उच् सिानका छन् ।
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सहाबाहरूिधये सब्मश्ेष्ठ सहाबाहरू ती हुन् िो रसूल सललललाहु 
अलतैमह वसललििामि सबतैभन्दा पमहले ईिान लयाए, ककनकक रसूल 
सललललाहु अलतैमह वसललिको कििोरी सिय अिवा तयो सिय 
िसिा उहाँको कोही िद्तगार मिएन, तयसतो सियिा उहाँिामि 
ईिान लयाए, ती उनीहरूभन्दा उच् दिा्म तिा श्ेष्ठताका छन् िो 
रसूल सललललाहु अलतैमह वसललिको ताकतको सियिा ईिान लयाए। 
तयसततै िो िक्ा मबियभन्दा पमहले ईिान लयाए ती उनीहरूभन्दा उच् 
दिा्मका छन् िो िक्ा मबियभन्दा पमछ ईिान लयाए । अललाहले यस 
मवषयिा भन्ुभएको छ: 

)  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  
جب( ]احلديد : ١0[

अि्मथः “मतिीहरूिधये िुन व्मक्तले (िक्ाको) मवियभन्दा पमहले 
खच्म गरे र ल्डाई गरे, उनीहरू अरुको सिान हुन सकदतैनन् । उनीहरूको 
दिा्म ती िामनसहरूभन्दा बढी छ, िसले पमछ खच्म गरे र धि्मयुद्ध 
गरे ।” (सूरह अल्–हदीद: १०)

ततैपमन िक्ा मविय पमछ ईिान लयाउने सहाबाहरू पमहले ईिान 
लयाउने सहाबाहरू िसततै सहाबा हुनुिा र आसिावान हुनुिा बराबर 
छन् । तयसकारण अललाह तआलाले मयनीहरूको चचा्म यस आयातिा 
गनु्मभएको छ । 

)خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت(  ]احلديد: ١0[

अि्मथः “हो अललाहले सबतैलाई भलाइको बचन कदनुभएको छ अमन 
िुन काि मतिीले गद्मछयौ अललाह तयसलाई िान्ुहुन्छ ।” (सूरह अल्-
हदीद:१०) 

अकवो आयतिा अललाह तआलाले भन्ुभएको छ:
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  

ڀ  ڀ( ]التوبة : ١00[

अि्मथः “र िो िुहामिरहरू तिा अन्सारहरू (प्रवासी र िदीनाका 
सहयोगी सहाबाहरू) सतयिाग्मिा अग्रसरता दखेाएका छन् अमन िसले 
साििा रही मतनीहरूको अनुसरण गरे, अललाह मतनीहरूमसत प्रसन् 
हुनुहुन्छ र मतनीहरू पमन अललाहसँग प्रसन् छन् ।” (सूरह त्तयौबा: १००)

पमहलो दिा्म प्राप्तगनने श्ेष्ठ सहाबाहरू : श्ेष्ठतािा सबतैभन्दा अगा्डी 
ती भागयशाली दश सहाबाहरू छन्, िसलाई यस संसारितै सवग्मको 
शुभसूचना कदइएको मियो, फेरर ती दश सहाबाहरूिधये श्ेष्ठ चार 
खमलफा (शासक) हरू हुन् । ती दश सहाबाहरू पचिात श्ेष्ठ बदरका 
शमहदहरू हुन्, मतनीहरू पचिात उहुदका शमहदहरू, फेरर मतनीहरू 
पचिात सुलह हुदतैमबया (हुदतैमबया समझयौता) को सियिा रुखको िुमन 
अललाहको रसूल सललललाहु अलतैमह वसललिसँग बतैअत (प्रमतवद्धता) 
गननेहरू हुन् । िसततै कक अललाह तआलाले भन्ुभएको छ:

)ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ( ]الفتح : ١8[
अि्मथः “मनचिय नतै अललाह िोमिनहरूमसत प्रसन् हुनुभयो, िब उनीहरू 

वकृक्िुमन उहाँ (सललललाहु अलतैमह वसलल) सँग बतैअत गरररहकेा मिए। 
उहाँ (अललाह) ले तयो कुरालाई िाहा पाइहालनुभयो, िुन कुराहरू 
उनीहरूको हृदयिा मिए । अतथः उनीहरूलाई उहाँले शामन्त प्रदान 
गनु्मभयो अमन उनीहरूलाई मशघ्र नतै मविय प्रदान गनु्मभयो ।” (सूरह 
अल्-फतह: १८) 

िामबर रमिअललाहु अन्हुले बयान गनु्मभएको छथः अललाहको रसूल 
सललललाहु अलतैमह वसललिले रुखको िुमन बतैअत गननेहरूमसत भन्ुभयो:

»أَْنُتْم َخْيُر أَْهِل اأَلْرِض«.

अि्मथः मतिीहरू यस धतजीका श्ेष्ठ व्मक्तहरू हयौ । (बुखारी ४१५४) 
उनीहरूको संखया १४०० मियो । 

सहाबाहरू रमिअललाहु अन्हुि् सबतैभन्दा पमहले अललाहको 
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वाणीलाई आफनो व्वहारिा लागु गनने र अललाहको रसूल सललललाहु 
अलतैमह वसललिबाट दीन इसलािलाई नकल गनने व्मक्त मिए । 
सहाबाहरूलाई निान्ु या उहाँहरूिामि मवश्वास नगनु्म इसलाि दीनको 
सनद (प्रिाण) लाई िेटाउनु हो र रसूल सललललाहु अलतैमह वसललिको 
पमवत्र सुन्तहरूिामि शंकाको ढोका खोलनु हो । ककनकक रसूल 
सललललाहु अलतैमह वसललि पचिात ती सबतैभन्दा उत्ति दीनको सुरक्क 
मिए । अललाहको रसूल सललललाहु अलतैमह वसललिले भन्ुभएको छ: 

مسلم:  )رواه  ُيْوَعُدوَن«.  َما  ِتي  ُأمَّ أََتى  أَْصَحاِبي،  َذَهَب  َفِإَذا  ِتي،  أُلمَّ أََمَنٌة  »أَْصَحاِبي 
.)٢٥٣١

अि्मथः िेरा सािीहरू (सहाबाहरू) िेरो उमितको संरक्क हुन्, िब 
उनीहरू िानेछन् त िेरो उमितिा तयसता मचिहरू (फसाद, मबदअत 
आकद) ले प्रवेश गननेछन् िसको बारेिा मयनीहरूसँग वादा गररएको छ। 
(िुमसलि: २५३१) 

सहाबाहरू (रमिअललाहु अन्हुि) पूण्मरुपिा गलती िुक्त त मिएनन्, 
तर मतनीहरूको साधारण गलतीलाई आधार बनाएर मतनीहरूलाई 
आरोप प्रतयारोप मनशानी बनाउनु उमचत छतैन र उनीहरूको बीचिा 
भएका केही ितभेदहरूलाई बढाइ–चढाइ गरर उछालने काि गन्मबाट 
बचनु अमनवाय्म छ । तयसतैले यसबारेिा व्ाखया र सिझदारीको 
दकृमष्टकोणले तयसबाट मशक्ा तिा उपदशे प्राप्त गनने धारणाले उनीहरूको 
िोश, िेहनत, इज्जत र श्ेष्ठतालाई िधयनिर राखदतै तयस समबन्धिा 
कुराकानी गन्मसकछौं । सहाबाहरू आपसिा केही ितभेदहरू हुदँाहुदँतै 
पमन पराइहरूको िामिलािा एकित हुनुिा पमन श्ेष्ठ दिा्मका छन् । 
ककनकक यो दिा्म अललाह तआलाले रसूल सललललाहु अलतैमह वसललिको 
संगत र सहयोगको कारण प्रदान गनु्मभएको छ । यो यसकारण 
होइन कक उनीहरू एक आपसिा साििा रहन्छन् । उनीहरूको 
आपसी ितभेदहरू इितेहाद (धि्मको बारेिा अललाहको आदशेको 
िानकारी पाउन गरेको कोमसस) को कारणले हो । िुन कोमससको 

उनीहरू अललाहको तफ्म बाट पुणय तिा ककृ पाले पुरसककृ त हुनेछन्, चाह े
उनीहरूबाट यस कोमससिा गलती भएको ककन नहोस् । रहयो कुरा 
रसूल सललललाहु अलतैमह वसललिसँग ितभेद गनु्म त यो िहाँपाप 
हो, िसबाट अललाह तआलाले उनीहरूलाई िुक्त गनु्मभएको मियो । 
बरु उनीहरूले रसूल सललललाहु अलतैमह वसललिको संगत अपनाए र 
तयसलाई अतयन्ततै उत्ति तररकाले मनभाए अमन पररणािसवरुप उच् 
दिा्म तिा समिान पाए । 

सहाबाहरू (रमिअललाहु अन्हुि) को बीचिा घटने घटना (ितभेद) 
एक तयसतो ढोका हो कक यकद तयसलाई यीिधये कुनतै एकको लामग 
खोमलन्छ भने यो ढोका सबतै सहाबाहरूको लामग खुलछ । यही कारण 
मियो कक सहाबाका मशषय र मशषयका पमन मशषयहरुले सहाबाहरूको 
बीचिा घटेका घटनाहरू र ितभेदको बारेिा केही बोलदतैनिे । 
िब उिर मबन् अबदलु् अिीि रमहिहुललाहसँग अली र उसिान 
रमिअललाहु अन्हुिाको मवषयिा र ििल नािको ल्डाइ र सफीन 
ल्डाइ अमन उनीहरूको बीचिा भएको ितभेदको बारेिा प्रश्न गररयो 
त उनले भने: तयो एउटा रक्तपात मियो िसबाट अललाहले हाम्ो 
हातलाई रोकु्भयो र ि यो चाहदँतैन कक अब यस बारेिा आफनो िुख 
खोलुँ । (अत्तबकात अल्–कबरी इब्े साअद ५/३९४, ताररख दमिशक 
इब्े असाककर ६५/१३३)

कयाितको कदन सहाबाहरूको ितभेदको बारेिा उनीहरू पचिातका 
िुसलिानहरूमसत एक रमत पमन सोधपुछ हुनेछतैन । बरु उनीहरूको 
श्ेष्ठताप्रमत मवश्वास र समिानको बारेिा अवशय सोधपुछ हुनेछ । 
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अधयायथः– १५
मबना प्रिाण कुफ्रको फतवा (आदशे) लगाउने 

समबन्धिा

कुफ्र बाहके कुनतै अन्य गलती वा पाप गरेिा कुनतै पमन िुमसलिलाई 
काकफर भन् मिलदतैन । कुफ्रका केही रुपहरू यसप्रकार छन्– 

अललाहलाई गाली गनु्म कुफ्र हो: 

अललाहको बारेिा गलत कुराहरू भन्ु या गाली गनु्म मशक्म भन्दा 
पमन ठूलो पाप हो । ककनकक मशक्म  गनने व्मक्तले अललाहलाई ढंुगा सरह 
समझंदतैन, बरु ढंुगालाई अललाहको बराबरीिा लतैिान्छ या अललाहसमि 
पुग्े साधन समझन्छ । अललाह तआलाले कयाितको कदन उनीहरूले 
भन्े कुराको नक्ल गददै भन्ुभएको छ:

)ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ( ]الشعراء: 97 - 98[

अि्मथः अललाहको कसि ! “हािी त खुललारुपिा िाग्ममबचमलत 
मियौं।” िबकक हािीले मतिीलाई ब्महाण्डको सवािीको बराबर 
ठान्द्थयौं । (सूरह अशशुअरा: ९७, ९८)

िसले अललाहलाई गाली गछ्म उसले त अललाहलाई ढंुगाभन्दा पमन 
तललो सतरिा झाछ्म । अललाहलाई गाली गनु्म ठूलो कुफ्र हो । ईिान 
िसततै कुफ्रिा पमन घटबढ हुन्छ । अललाह तआलाले भन्ुभएको छ: 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ( ]التوبة: ٣7[

अि्मथः “िमहनाहरूलाई अगा्डी पछा्डी पानु्म कुफ्रिा एउटा वकृमद्ध 
हो ।” (सूरह त्तयौबा: ३७) 
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अकवो ठाउँिा अललाह तआलाले भन्ुभएको छ: 
)ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ( 

]آل عمران: 90[

अि्मथः “मनथःसन्दहे िुन िामनसहरू ईिान लयाएपमछ काकफर 
(अवज्ाकारी) भए अमन कुफ्र तफ्म  बढदतै गए । मतनीहरूको प्रायमचित 
कमहलयतै सवीकार गररने छतैन र ती िामनसहरू नतै पिभ्रष्ट हुन् ।” (सूरह 
आले–इम्ान: ९०) 

सिरण रहोस् कक कुफ्र सानो होस् या ठूलो, कुफ्रको कारणले कुफ्र 
गनने व्मक्तलाई नक्म बाट मनकामलने छतैन । अललाहको ििजीले उसको 
यातना कि या जयादा हुन सकछ। िसको बारेिा अललाह तआलाले 
भन्ुभएको छ:
)   ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ( 

]النحل:88[

अि्मथः “िुन िामनसहरूले कुफ्र गरे र अललाहको बाटोबाट रोके, 
हािीले उनीहरूलाई सिाय िामि सिाय कददंतै िानेछौं, उनीहरूको 
उद्ण्डताको कारणले यो उनीहरूको लामग बदला हुनेछ ।” (सूरह अन्–
नहल १६: ८८) 

हािीले आफूले दखेेको आधारिा कसतैलाई सवग्मबासी या नक्म बासी 
भन् सकदतैनौं या यस ककमसिको गवाही कदन सकदतैनौं । िात्र मतनीहरूको 
बारेिा गवाही कदन सकछौं िसको बारेिा अललाह र अललाहको 
रसूलले गवाही कदनुभएको छ । हािी यो गवाही कदन्छौं कक िो िोमिन 
भएर ियवो तयो सवगबासीहरू िधयेको हो र िो काकफर भएर ियवो तयो 
नक्म बासीहरू िधयेको हो । 

  

अधयाय:– १६
हुरर्मयत (सवतन्त्रता)

असतय मचिहरूको उपासनाबाट हटेर िात्र एक सतय पूजय अललाह 
तआलाको भमक्त गनु्म र उहाँको आज्ापालन गनु्म नतै वासतमवक हुरर्मयत 
हो । हुरर्मयत अिवा सवतन्त्रताको अि्म– अललाहको आदशेबाट सवतन्त्र 
हुनु होइन, यसतो गनु्म त आफनो इचछा पूिा र िनिामन हो । अललाह 
तआलाले भन्ुभएको छ: 

)ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ  ( ]اجلاثية: ٢٣[

अि्मथः “के मतिीले तयस व्मक्तलाई पमन दखेययौ? िसले आफनो 
िनोकांक्ालाई आफनो पूजय बनाएको छ । सुझबुझ हुदँा–हुदँतै पमन 
अललाहले उसलाई िाग्ममबचलनिा पानु्मभयो । उसको कान र 
हृदयिामि ठपपा लगाइकदनु भयो अमन उसको आँखािामि आवरण 
हामलकदनुभयो। अब अललाहबाहके अरु कसले उसलाई िाग्मिा लयाउन 
सकछ? के मतिीले मशक्ा ग्रहण गददैनौं?” (सूरह अल्–िामसया: २३) 

िसले िामनसको लामग यो उमचत गररकदन्छ कक िामनसले िो 
चाहन्छ गरोस् र िो चाहन्छ भनोस्, अमन िसतो चाहन्छ र िब 
चाहन्छ आफनो ििजीले काि गरोस्। त िानौं उसले आफनो इचछा 
र आफनो पासिा भएको शतैतानको उपासना अिवा भमक्त गयवो । 
वासतवितै िामनस उपासना (बन्दगी) को लामग बनाइएको बन्दा हो । 
तसि्म यकद ऊ अललाहको भमक्त गददैन भने अललाह बाहकेको भमक्त गरी 
कसतै न कसतैको दास अवशय बन्छ, यस बाहके अरु कुनतै मबकलप नतै छतैन । 

यकद यो पुरतै धरतीिा कुनतै एकिना िात्र िामनस हुन््थयो भने अललाह 
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तआलाले तयसिामि हतया, आरोप तिा व्मभचार आकदको कानुनी 
सीिा लागु गनु्म हुदँतैन्थयो, न गुप्तांगहरू तिा गलत मचिहरूबाट आफनो 
दकृमष्ट तल गनने, समपमत बाँटफाँट गनने आकदको आदशे नतै कदनुहुन््थयो, न 
तयसिामि व्मभचार, व्ाि या यसततै अन्य कतै यौं मचिहरूलाई अवतैध 
गररकदनु हुन््थयो । यी मनयि र कानुन व्मक्त एकलो नभइ तयससँग 
समबमन्धत सािामिक तिा लैंमगक अन्य मचिहरू भएको कारणले नतै 
हो । त िब पमन उनीहरूको संखयािा बढोत्तरी हुन्छ मिन्दगीका यी 
मनयि तिा कानुनहरूिा पमन बढोत्तरी हुन्छ । तयसततै यकद आकाशिा 
चन्द्रिा एकलो हुन््थयो भने अललाह तआलाले उसलाई एक मनमचित 
मनयि तिा पररमधिा घुम्नेवाला बनाउनु हुदँतैन्थयो । यो उसको 
घुम्ने प्रककृ या यसकारणले छ कक उसको साििा यस ब्महाण्डिा सुय्म, 
ताराहरू तिा पकृ्थवी पमन छन्, मतनीहरूसँग आफनतै कक्िा बमलयोसँग 
रहनको लामग अललाहले तयस मनयििा बाँध्ुभयो । आकाशिा िमत-
िमत संखया बढ्छ तयसको मनयिहरू पमन धेरतै हुन िान्छन् । अललाह 
तआलाले भन्ुभएको छ: 

)  گ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ( ]األعراف: ٥4[

अि्मथः “उहाँ (अललाह) ले नतै रातबाट कदनलाई यसरी ढाकककदनु हुन्छ 
कक कदन रातीको पमछ दो्डरे आउँछ । अमन सुय्म, चन्द्रिा, ताराहरूलाई 
यसरी सकृमष्ट गनु्मभयो कक सबतै उहाँकतै  आदशेको अमधनिा हुन्छन् । 
हरे ! समपूण्म सकृमष्ट उहाँकतै  हो । अललाह सव्मगुण समपन् अमन समपूण्म 
ब्महाण्डको पालनकता्म हुनुहुन्छ ।” (सूरह अल्-आराफ: ५४)

अकवो ठाउँिा भन्ुभएको छ: 
)ۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ىئ  ی     ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ( ]يس: 40[

अि्मथः “न सुय्मबाट नतै यो हुनसकछ कक उसले चन्द्रिालाई गएर सिामत 
हालोस् र रात नतै कदनभन्दा पमहला आउन सकछ । अमन सबतै आफना 
पररधमिा आकाशिा घुमिराखेका छन् ।” (सूरह यासीन: ४०)

सांसाररक र धारि्मक िामिलाहरूलाई सही तिा बमलयो बनाउनको 
लामग इसलािका आदशेहरू तिा मवधानहरू आएका छन् । िस कसतैले 
पमन अललाहको आदशेबाट हटेर रहन आफनो लामग उमचत ठान्यो, ऊ 
अललाहको यातनाको भामगदार बन्यो । 

इसलाििा प्रवेश गनु्म अमनवाय्म छ तिा यसिा भलाई छ र 
इसलािबाट बामहर मनसकनु या छो्डनु आफतै िा अतयाचार हो । ककनकक 
इसलाििा प्रवेश गना्मले संसारिा जयान र िालको सुरक्ाको ििानत 
मिलछ अमन इसलािको मनयििा चलेिा परलोकिा सदा सदाको लामग 
सवग्म मिलछ। तयसतैले अललाह तआलाले भन्ुभएको छ:

)ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  

ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ( ] البقرة: ٢١7[

अि्मथः “मतिीहरूिधये िो पमन इसलाि धि्मबाट मवचमलत भई 
अनासिावान हुन्छन् र सोही अवसिािा िद्मछन् त यसता िामनसहरूका 
सांसाररक र पारलयौककक सबतै कि्महरू नष्ट भएर िानेछन् । अमन यी 
िामनसहरू नक्म बासी हुनेछन्, तयसिा सधतै रहनेछन् ।” (सूरह अल्–
बकरह: २१७)

अललाहको उपासना नतै िानवको सकृमष्ट र उसको अमसततवको 
वासतमवक उदे्शय हो । तयसतैले िसले यसबाट हटनुलाई उमचत िान्छ 
त िानयौ कक उसको यो आसिा छ कक उपासना सकृमष्ट र अमसततवको 
उदे्शय होइन । त अब बताउनुहोस् कक सरकारी कानुन तिा मनयिको 
पालना नगनु्म गलत समझन्छ र अललाहको उपासना र भमक्तलाई 
छो्डनु सही समझन्छ । यसतो हुनु कक त हृदयिा िानवको सकृमष्ट र 
अमसततवको उदे्शयको ज्ानको किीको कारणले हो कक भने हृदयदमेख 
नतै सकृमष्टको उदे्शय सिाप्त भएको कारणले हो । िबकक अललाह तआलाले 
सपष्टरुपिा भन्ुभएको छ: 

)ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ( ]الذاريات: ٥6[
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 अि्मथः “ितैले मिन्ात र िानवहरूलाई िात्र यसकारणले सकृमष्ट गरेको 
हु ँकक उनीहरू िात्र िेरो उपासना गरुन् ।” (सूरतुज्जाररयात ५१: ५६) 

िसले मिन्ात र िानवलाई यस संसारिा आफनो उपासनाको लामग 
सकृमष्ट गरे, उनतैले उनीहरूलाई परलोकिा महसाब, पुणय र यातनाको 
लामग फेरर पुनरि्मवीत गननेछन्। अललाह तआला हाम्ो पररणािको 
िामिलािा भलाई प्रदान गरुन् । 

و صلى الله و سلم على نبيه ومن اتبع...
अन्तयिा फेरी अललाहको अमन्ति सन्दषे्टा िुहमिद सललललाहु अलतैमह 

वसललििामि अललाहको दया र शामन्तको प्राि्मना गद्मछु साितै उहाँका 
सािीहरू, पररवार र उहाँको पदिाग्मिा चलने सबतै अनुयायीहरूिा 
पमन अललाहको ककृ पा सधतै रमहरहोस् । आिीन......
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