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दईु शबद

अलहमद ुफ्ल्लाह ेवहदह, वसस्लातो वसस्लामो अ्ला मल्ला ्बीय बलाअ्दह, अममला बलाद ।

मै् े शखै अबदलु्लाह हमदू िोरैहद्लारला फ्फखत फकतलाब ‘रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) को 
फद्चयलाया’ ्लाई अधयय् ग न्े मौकला िलाए ँ। यो फकतलाब एउटला मफुस्मको ्लाफग फ्कै महतविणूया र ्लाभदलायक 
छ । फक्भ्े ्ेखक्े रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) को फद्चयलाया, फबहला्-बे्कुलाकला अजकलार, 
खला्फि् ग न्े तररकला र उहलँाकला समिणूया सनु्तहरू्लाई रलाम्ोसँग प्रमलाफणत गरेर उल्ेख गरेकला छ् ्। िलाठकवनृद 
यो फकतलाबबलाट ्लाभलाफनवत हु्ेछ भन्े कुरलामला म आशलावलादी छु । अल्लाह तआ्ला्े ्ेखक्लाई दफु्यलँा र 
आफखरतमला रलाम्ो बद्ला प्रदला् गरू्,् आमी् । 

               िा. खामलद मि्न अली अल-्िोशैकते ह

                                                                प्रो. कसीम फवश्वफवद्ला्य र हरम मककला तथला मदी्ला 
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भूमिका

समिणूया प्रकलारकला प्रशसंलाहरू अल्लाह तआ्ला कै ्लाफग हो, िस्े रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
को िीव्ी्लाई हलामी सबैकला ्लाफग अतु् ्ीय उदलाहरण र उतकृष्ट मलागयादशय्ा  ब्लाउ्भुएको छ । अल्लाहको 
सवयाश्षे्ठ दतू महुममद (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) मलाफथ दरूद र स्लाम होस,् िस्े आफ्ो उममत 
(अ्युलायी) ्लाई अल्लाहको इबलादत र रसू् को अ्सुरण ग न्े उतकृष्ट मलागयादशय्ा  ग्ुयाभयो । 

िलाठकवनृद, फबहला् उठेदफेख सतु्े बे्लासममकला रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) कला समिणूया 
सनु्तहरू र उहलँाको फद्चयलाया समट्े्े िमकको गरेको छु । सनु्त भ्ेको मसुतहब (रलाम्ो कुरला) हो । िस्लाई 
ग य्ा इस्लाम्े पे्रररत गरेको छ, तर अफ्वलायया गरेको छै् । फक्भ्े सनु्त दी् (इस्लाम) को अहम िलाटो हो । 
यस्लाई अि्लाउ्े हो भ्े मलाफ्स अल्लाह तआ्लाको अस् र फप्रय भक्त बन् सकछ ।

मै् े केही सलाथीभलाईहरूको अ्रुोिमला आफ्ो कृफत ‘अ्-फम्ह अ्-अ्ीयह िी बयलाफ्ससु् ् अ्-
यौफमयला’ बलाट महतविणूया फवषयवसत ुफ्एर यो सला्ो फकतलाब तयलार िलारेको छु ।

िस्े गदलाया अल्लाहतिया  आह्ला् ग न्े इस्लामी संघ संसथलाहरू्लाई अ्वुलाद र फ्:शलुक फवतरण ग य्ा 
सफि्ो होस ् । 
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तयसैगरी आिभोफ् मलाफ्सहरू ्लामो फकतलाब अधयय् ग य्ा रूचलाउँदै् ् ्र िरैेिसो मलाफ्स सनु्तबलाट 
अ्फभज्ञ छ् ्। उ्ीहरूसमम रसू् को सनु्त िगुोस ्भ्ेर संफषिप्तमला प्रमलाण सफहत यो फकतलाब तयलार िलारेको छु ।

अल्लाह तआ्ला्े हलामी सबै्लाई यो फकतलाबद्लारला रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) को 
अतु््ीय फद्चयलायाबलाट ्लाभलाफनवत भएर तयस्लाई आफ्ो फद्चयलाया ब्लाउ्े तौिीक (शफक्त) प्रदला् 
गरू्् र कयलामतको फद् उहलँाको सलाथ िलाउ्े अवसर प्रदला् गरू््, आमी् । 

                                         ्ेखक

िा. अबदुललाह मि्न हिूद अल-्फोिैह

eqtidaa@gmail.com
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िुई शबि

सनु्तको अथया :

मसुतहब र मनदबू (रलाम्ो कुरला) हो । 

सनु्तको िररभलाषला : सनु्त भ्ेको ती कुरलाहरू हु्,् िस्लाई ग य्ा इस्लाम्े पे्ररणला फदएको छ, तर अफ्वलायया 
गरेको छै् । 

सनु्तको िलाइदला : गदलाया िणुय फमलछ, ्गदलाया िलाि ्लागदै्  ।

हलाम्ला स्ि (अग्रि) हरू सनु्तकला ्लाफग मररहत् ेगथने :
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१  ्ोमला््े अम्बलाट, अम््े अबंसहबलाट, अबंस्े उमम ेहबीबह (रफदयल्लाहु अनहला) बलाट बयला् गरेकला 
छ्,् रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ : “िस्े फद्-रलातमला १२ रकलात सनु्त 
(अफतररक्त स्लाह) िढ्छ, अल्लाह तआ्ला्े उसको ्लाफग िन्त (सवगया) मला घर ब्लाउ् ु हु्ेछ ।” 
(मफुस्म : १७२७)

उमम ेहबीबह (रफदयल्लाहु अनहला) ्  ेबयला् गरेकी फछ् ्: “िु्  फद्दफेख मै्  ेयो हदीस रसू्  (सल्ल्लाहु 
अ्ैफह वसल्म) बलाट सु् े,ँ तयो फद्दफेख मै् े यस्लाई कफहलयै िफ् छोडेकी छै् ।” 

अबंसह्े बयला् गरेकला छ् ्: “िु्  फद्दफेख मै् े यो हदीस उमम ेहबीबह (रफदयल्लाहु अनहला) बलाट सु् े,ँ 
तयो फद्दफेख मै् े यस्लाई कफहलयै िफ् छोडेको छै् ।”

अम् फब् औस्े बयला् गरेकला छ् ्: “िु्  फद्दफेख मै् े यो हदीस अबंसहबलाट सु् े,ँ तयो फद्दफेख मै् े 
यस्लाई कफहलयै िफ् छोडेको छै् ।”

्ोमला् फब् सलाफ्म्े बयला् गरेकला छ् ्: “िु्  फद्दफेख मै् े यो हदीस अम् फब् औसबलाट सु् े,ँ तयो 
फद्दफेख मै्  ेयस्लाई कफहलयै िफ् छोडेको छै् ।”

२  अ्ी (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ्,् चककी फिसदला-फिसद ै िलाफतमला (रसू्  सल्ल्लाहु 
अ्ैफह वसल्मकी कलानछी छोरी) को हलातमला ठे्ला उठेको फथयो । उतला रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) कहलँा यदु्धकला केही कैदीहरू लयलाइएकला फथए । एउटला कलामदलार म्लाई िफ् चलाफहयो भ्ेर 
िलाफतमला (रफदयल्लाहु अनहला) आफ्ो बवुलाकहलँा िफुग्,् तर उहलँा ्भएको्े सबै कुरला आइशला 
(रफदयल्लाहु अनहला) फसत गरेर िफकया ् ्। उहलँा आउ् ुभएिफछ आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) ्े सबै कुरला 
भफ्् ्। तयसिफछ उहलँा हलाम्ो घर आउ्भुयो । हलामी ओछयला्मला गइसकेकला फथयौं । हलामी उहलँाको ्लाफग 
उफभ् खोजयौं, तर उहलँा्े फतमीहरू उठ्् ुिदद्ै , बस भनद ैहलामी दवुैि्लाको बीचमला बस्भुयो । मै् े 
उहलँाको गोडलाको फचसोि् िफ् महससु गरें । उहलँा्े भन्भुयो : “के म फतमीहरू्लाई तयो कुरला ्भ्ुँ, 
िु्  फतमीहरू्े मलागेको भनदला उत्म छ ? ् सु् , सतु्े बे्ला ३४ िटक ‘अल्लाहु-अकबर’, ३३ िटक 
‘सबुहला्ल्लाह’ र ३३ िटक ‘अलहमद-ुफ्ल्लाह’ भ्, यो फतमीहरूको ्लाफग कलामदलार भनदला िफ् उत्म 
छ ।” (बखुलारी : ३७०५), (मफुस्म : २७२७)

अकको हदीसमला छ, अ्ी (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ्,् “िु्  फद्दफेख मै् े यो कुरला रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) बलाट सु् े,ँ तयो फद्दफेख मै् े यस्लाई कफहलयै िफ् छोडेको छै् । उ्ीसँग 
सोफियो- फसफिी्को रलातमला िफ् ? उ््े िवलाि फदए : हो फसफिी्को रलातमला िफ् छोफड्ँ ।” (बखुलारी : 
५३६२), (मफुस्म : २७२७) 
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‘फसफिी्को रलात’ मला चकको यदु्ध भएको फथयो र उ्ी (अ्ी) सवयम ्तयस यदु्धको से्लािफत फथए भन्े 
कुरला सबै्लाई अवगत ्ै छ, तैिफ् उ््े यो सनु्त छोडे्् ्। 

३  अबदलु्लाह फब् उमर (रफदयल्लाहु अनहुमला) ि्लािलाको स्लाह िढेिफछ घर िफकया नथे र यसै्लाई अस् 
सनु्त ठलानदथे । फक्भ्े उ््लाई कफरिसतला्मला दि् गरूनिे् ि्लािला्लाई सलाथ फद्िुछया भन्े कुरला 
थलाहला फथए् । तर िब उ््े ि्लािला्लाई दि् गरूनिे् बसदला कफत िणुय िलाइनछ भन्े कुरला अब-ूहोरैरह 
(रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसबलाट थलाहला िलाए, उ््लाई फ्कै िछुतो ्लागयो । 

तयसिफछ उ््े ढुङ्गला्े भररएको मठुी भइुमँला ठोकद ैर िछुतो गददै भ्े : “मै् े िरैे िणुयकला अवसरहरू 
गमुलाएको छु ।” (बखुलारी : १३२४), (मफुस्म : ९४५)

इमलाम ्ौवी (रहमेहुल्लाह) ्े भ्ेकला छ् ्: “सहलाबीहरू ्ेकी (िणुय) कला कलाययाहरूमला अग्रसर रहनथे र 
अनिला्मला कु्ै िणुय ग य्ा िलाइए् भ्े िरैे िछुतो मलान्े गदयाथे भन्े कुरला उक्त हदीस्े प्रमलाफणत हुनछ ।” (अ्-्
फमनहलाि : ७/१५ मला हे् ुयाहोस)्

 सनु्तकला केही िलाइदलाहरू :

 फप्रय भलाई, सनु्त िला््ला गदलाया िरैे िलाइदलाहरू छ्,् तीमधये केही यस प्रकलार छ् ्:

१  अल्लाहको फप्रय बन्,ु फक्भ्े सनु्त र ्फि् (अफतररक्त) द्लारला उहलँाको फप्रय बन् सफकनछ । 

इब्े कैफ्यम (रहमेहुल्लाह) ्े भ्ेकला छ् ् : “अल्लाह तआ्ला्े फतमीफसत तयफत बे्ला मलात्र मलायला 
ग्ुयाहु्ेछ, िब फतमी उहलँाको फप्रय भक्त रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) को िणूयारूिमला अ्सुरण ग न्ेछौ, 
उहलँाको कुरला्लाई सतय ठलान्ेछौ, उहलँाको आदशेको िला््ला ग न्ेछौ, उहलँाको आदशे्लाई अरूको आदशेमलाफथ 
प्रलाथफमकतला फद्ेछौ, सबैभनदला बढी उहलँा्लाई मलायला ग न्ेछौ, यफद यी कुरलाहरू ग य्ा सकदै् ौ भ्े आिु्लाई 
अपठ्यलारोमला ्हला् अफ् िछलाफड िकया  र अल्लाहको प्रकलाश (्रू) को खोि गर, फक्भ्े फतमी शनूय छौ, 
अथलायात फतमीसँग केही िफ् छै् ।” (मदलारेिसुसला्ेकी् : ३/३७ मला हे् ुयाहोस)् 

२  अल्लाहको सलाथ िलाउ्ु, अथलायात अल्लाह तआ्ला्े भक्त्लाई रलाम्ो कलाम ग न्े सलाहस र शफक्त प्रदला् 
ग्ुयाहुनछ । उसको हलात तथला समिूणया इनद्ेणीहरूबलाट तयही कलाम हुनछ, िस्लाई अल्लाह तआ्ला्े 
म् िरलाउ्ुहुनछ । फक्भ्े अल्लाहको फप्रय भक्त भइसकेिफछ उहलँाको सलाथ र कलाम ग न्े शफक्त सवतः 
िलाइनछ ।



भमूिकाहरू

27

३  दआु कबु्  हु्,ु सनु्त (अफतररक्त) ् े अल्लाहको फप्रय भक्त हु्े अवसर िलाइनछ र उहलँा्े फप्रय भक्तको 
िकुलार्लाई अवशय सवीकलार ग्ुयाहुनछ ।

 यी ती्ै कुरलाहरूको प्रमलाण :

अबू-हुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, अल्लाह तआ्ला्े (हदीस कुद्सीमला) भन्ुभएको 
छ : “कसै्े मरेो कु्ै व्ी (फमत्र) सँग शत्रतुला ग य्ा खोजछ भ्े म उस्लाई यदु्धको चतेलाव्ी फद् चलाहनछु । मरेो 
भक्त्े मै् े अफ्वलायया (ििया) गरेको कुरलाहरूबलाट मरेो फ्कटतला प्रलाप्त ग न्े कोफसस म्लाई एकदम ैम्िछया । मरेो 
भक्त ् फि् (अफतररक्त) द्लारला मरेो फ्कटतला प्रलाप्त ग य्ा खोजछ, यहलँासमम फक ऊ मरेो फप्रय बन् िगुछ । िब ऊ मरेो 
फप्रय भक्त बनछ तब म उसको कला् बफ् फदनछु, िहलँाबलाट ऊ सनुछ, म उसको आखँला बफ् फदनछु, िहलँाबलाट ऊ 
हछेया, म उसको हलात बफ् फदनछु, िस्े ऊ समलातछ, म उसको खटु्ला बफ् फदनछु, िस्े ऊ फहड्ंछ । यफद उस्े 
केही मलागयो भ्े म उस्लाई अवशय प्रदला् ग न्ेछु, यफद ऊ मरेो शरण चलाहनछ भ्े म उस्लाई अवशय शरण 
प्रदला् ग न्ेछु । म्लाई कु्ैिफ् कलाम गदलाया दफुविला हुदँै् , िु्  एउटला मोफम्को जयला् फ््मुला हुनछ । ऊ मतृयु् लाई 
म् िरलाउँदै्  र म उस्लाई द:ुखी ब्लाउ् चलाहन्ँ ।” (बखुलारी : ६५०२)

४  ििया (अफ्वलायया) मला भएको कमी्लाई िरुला ग्ुया, फक्भ्े सनु्त (अफतररक्त) ्े िियामला भएको त्रफुट्लाई 
िरुला गछया । 

यसको प्रमलाण :

अबू-हुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ््, मै्े रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
भनदै गरेको सु े्ं, उहलँा्े भन्ुभयो : “कयलामत (महलाप्र्य) को फद् भक्तसँग सवयाप्रथम स्लाहको बलारेमला प्रश्न 
हु्ेछ । यफद यसमला सि् भयो भ्े बलँाकीमला सि्तला प्रलाप्त हु्ेछ र यसमला ्ै असि् भयो भ्े बलँाकीमला 
िफ् असि् भइ्ेछ । यफद ििया (अफ्वलायया) मला केही कमी भयो भ्े अल्लाह तआ्ला्े भन्ुहु्ेछ, हरे 
त, मेरो भक्तको केही सुन्त (अफतररक्त) छ फक ? िेरी तयो कमी्लाई सुन्त (अफतररक्त) ्े िुरला गरर्ेछ । 
तयसिफछ बलँाकी कुरलाहरूको क्रमशः फहसलाब-फकतलाब हु्ेछ ।” (अहमद : ९४९४), (अबू-दलाऊद : ८६४), 
(फतफमयािी : ४१३) र अलबला्ी (रहमेहुल्लाह) ्े ‘सही’ भ्ेकला छ्् । (सहीहु््-िलामेअ १/४०५ मला 
हे् ुयाहोस्)





सोनन् िौकूतह

सो्् ्मौकूतह : फद्-रलातकला फवशषे समयहरूमला ग्ुयाि न्े 
सनु्तहरू्लाई ‘सो्् ्मौकूतह’ भफ्नछ । 

मै् े यस्लाई फ्म् ७ समयमला फवभलाि् गरेको छु : 
१) िज्र भनदला िफह्ेको समय । 
२) िज्रको समय । 
३) चलाशत (सयूकोदय िश्लात) को समय । 
४) िोहरको समय । 
५) अस्रको समय । 
६) मफग्रबको समय ।
७) ईशलाको समय । 



फ
ज्र

 भ
न्

दा प
हि

ल
के

दा स
नु्न

त
िरू

सोनन् मौकूतह

30

पदिलो : फज्र भनि् पदिलेको सिर

फ्नद्लाबलाट बयूँझिेफछको यो िफह्ो समय हो र यस्लाई २ भलागमला बलाँफडएको छ :

 पमहलो भाि :

फ्नद्लाबलाट बयूँझिेफछ रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
कला केही सनु्तहरू : 

१  मिस्ाक (दमत््न) ि्ुन्थ । 

हुििैला (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ्,् “रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) फ्नद्लाबलाट बयूझँिेफछ िफह्ला 
फमसवलाक (दफतव्) ग्ुया हुन्थयो ।” (बखुलारी : २४५), (मफुस्म : 
२५५) 

मफुस्मको अकको हदीसमला छ : “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) तहजिदुको ्लाफग उठेिफछ 
फमसवलाक (दफतव्) ्े मखु सिला ग्ुया हुन्थयो ।” (मफुस्म : २५५) 

हदीसमला ‘यशसुो’ भफ्एको छ िसको अथया : फमसवलाक्े दलँात्लाई रलाम्ोसँग सिला ग्ुया हो । 
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२  बयूूँझतेपमिको दुआ पढ््ुन । 

َك اللَُّهمَّ َأُموُت َو َأْحَيا ِبسِْ
اْلَْمُد ِلَِّ الَِّذي َأْحَياَن بـَْعَد َما َأَماتـََنا َوِإلَْيِه النُُّشوُر

हुिैिला (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ्,् “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) सतु्े बे्ला : 
‘फबफसम कल्ला हुमम अमतूो व अह्ला’ र बयूँझ्े बे्ला : ‘अलहमद ुफ्ल्ला फहल्िी अह् यला्ला बलाद मला अमला 
त्ला व ए्ै फहन्ोशरू’ िढ्् ुहुन्थयो ।” (बखुलारी : ६३२४) 

इमलाम मफुस्म्े उक्त हदीस्लाई अकको सहलाबी बरला फब् आफिब (रफदयल्लाहु अनहु) बलाट बयला् गरेकला 
छ् ्। (मफुस्म : २७११) 

३  अ्ुनहाििा हात घसतेि म्ननद्ा भिाउ्ुन ।

४  आकाशमति हते्ुन्थ ।

५  सिूह ‘आमल-इििा्न’ का अमनति १० आयतहरूको मतला्त ि्नु्थ । 

उियुयाक्त ती्ै कुरलाहरूको प्रमलाण : अबदलु्लाह फब् अबबलास (रफदयल्लाहु अनहुमला) ्े बयला् गरेकला 
छ्् : “मै्े आफ्ी सला्ीमला (रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) की िमयाित्ी) मैमू् : (रफदयल्लाहु 
अनहला) को घरमला एक रलात फबतलाएँ । म ओछयला्को चौडलाइमला सुतें र उहलँाहरू ्मबलाईमला सुत्ुभयो । ्गभग 
मधय रलातफतर रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) बयूँझ्ुभयो अफ् बसेर आँखला र अ्ुहलारमला हलात घसद ै
फ्नद्ला भगलाउ्ु भयो, िेरी सूरह आफ्-इमरला्कला अफनतम १० आयतहरूको फत्लावत ग्ुयाभयो । तयसिफछ 
झफुनडएको एउटला घै्लाबलाट रलाम्ोसँग विू ग्ुयाभयो । अफ् उभेर स्लाह िढ्् थलाल्ुभयो ।” (बुखलारी : १८३), 
(मफुस्म : ७६३) 

इमलाम मफुस्मको (हदीस ्. : २५६) मला उक्त हदीस्लाई अफ्कफत िरक ढङ्ग्े यसरी वणय्ा  गररएको 
छ : “उहलँा रलातको अफनतम प्रहरमला बयूँझिफछ बलाफहर फ्सकेर खलु्ला आकलाशफतर हे् ुयाभयो अफ् सरूह आफ्-
इमरला्को फ्म् आयत ‘इन् िी खफलकससमलावलाते व्-्अदने, वफ्त्ला फिल्ै्े वन्हलारे ् आयलाफत् ््े 
ऊफ््-्बलाब ...’ को फत्लावत ग्ुयाभयो ।

अथया : “वलासतवमला, ि्ृथवी एवं आकलाशहरूको सफृष्ट र रलात-फद्को हरेिेरमला बफुद्धिीवीहरूकला ्लाफग 
फ्शला्ीहरू छ् ्।” (सरूह आफ्-इमरला् : १९०) 

अ्हुलारमला हलात घस्कुो अथया फ्नद्ला भगलाउ् ुहो ।

उक्त सुन्त्लाई आफ्ो िीव्मला उतला न्े वयफक्तको ्लाफग मफुस्मको हदीसमला अझ बढी वयला्यला 
गररएको छ ‘इन् िी खफलकससमलावलाते’ दफेख फ्एर अफनतम आयतसमम िढ््ुिछया । 



फ
ज्र

 भ
न्

दा प
हि

ल
के

दा स
नु्न

त
िरू

सोनन् मौकूतह

32

६  दवुै हलात ३ चोफट िु्  ु।

यसको प्रमलाण : अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
भन्भुएको छ : “फतमीहरूमधये कोही फ्नद्लाबलाट बयूफँझनछ भ्े आफ्ो हलात्लाई ३ चोफट सिला ्गरूनिे्  िला्ी 
फभत्र ्हला्ु् ,् फक्फक उसको हलात कतला िगुकेो छ, उस्लाई थलाहला हुदँै्  ।” (बखुलारी : १६२), (मफुस्म : २७८) 

७  ्लाकमला िला्ी तला्ेर ३ िटक सिला ग्ुया । 

यसको प्रमलाण : अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
भन्भुएको छ : “फतमीहरूमधये कोही सतेुर बयूफँझनछ भ्े ् लाकमला ३ िटक िला्ी तला्ेर सिला गर, फक्भ्े शतैला््े 
उसको ्लाकको ्थीमला रलात फबतलाउँछ ।” (बखुलारी : ३२९५), (मफुस्म : २३८) 

बखुलारीको अकको हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ : “फतमीहरूमधये 
कोही फ्नद्लाबलाट उठ्छ भ्े वि ूगदलाया ्लाक्लाई ३ िटक झलारेर सिला गर ।” (बखुलारी : ३२९५) 

८  वि ूग्ुया । 

वि ूग्ुयाको प्रमलाण : अबदलु्लाह फब् अबबलास (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीसमला छ : “रसू्  (सल्ल्लाहु 
अ्ैफह वसल्म) ्े झफुनडएको घै् लाबलाट रलाम्ोसँग वि ूग्ुयाभयो । अफ् उभरे स्लाह िढ्् थलाल्भुयो ।” 
(बखुलारी : १८३), (मफुस्म : ७६३)
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िजूका केही सनुनतहरू :

विकूो वणय्ा  गदलाया यसकला केही महतविणूया सनु्तहरू छोटकरीमला बयला् ग्ुया सलानदफभयाक हो्ला । 

१  फमसवलाक (दफतव्) ग्ुया : 

वि ूगदलाया फमसवलाक (दफतव्) ग्ुया सनु्त हो । 

यसको प्रमलाण : अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, 
रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ : “यफद मरेो 
उममत (अ्युलायी) को ्लाफग कष्ट ्हु्े भएको भए म वि ूगदलाया 
हरेक चोफट फमसवलाक ग न्े आदशे फद्े फथए ँ।” (अहमद : ९९२८) 
र इब्े खोिैमह्े : १/७३, १४० मला र हलाफकम्े १/२४५ मला 
‘सही’ भ्ेकला छ् ् तथला इमलाम बखुलारी्े ‘फसवलाकु रयातबे व्-्
यलाफबस फ्ससलाएम’ ्लामी अधयलायमला तला्ीक् तथला ििमकला 
सलाथ बयला् गरेकला छ् ्।
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आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला छ, हलामी उहलँाको ्लाफग फमसवलाक र वि ूग य्ाको िला्ी तयलार गरेर 
रला््े ग्थययौं । अल्लाहको मिजी अ्सुलार उहलँा रलातमला बयूँझ् ुहुन्थयो अफ् फमसवलाक र वि ूगरेर स्लाह िढ्् ु
हुन्थयो ।” (मफुस्म : ७४६) 

२  फबफसमल्लाह भन् ु।

यसको प्रमलाण : अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
भन्भुएको छ : “िस्े फबफसमल्लाह भ्े्, उसको वि ूभए् ।” (अहमद : ११३७१), (अब-ूदलाऊद :१०१)  र 
(इब्े मलािह : ३९७) 

३  दवुै हलात ३ चोफट िु्  ु।

यसको प्रमलाण : उसमला् (रफदयल्लाहु अनहु) को ्लामो हदीसमला 
छ, “...... उ््े वि ूग न्े क्रममला दवुै हलात्लाई ३/३ चोफट िोए अफ् 
वििूफछ भ्े- मै् े ्बी (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्लाई मै् े गरे 
झैं वि ूगददै गरेको दखेकेो फथए ँ।” (बखुलारी : १६४), (मफुस्म : २२६) 

४  हलात खटु्ला िु् े क्रममला दलायलँाबलाट शरुू ग्ुया । 

यसको प्रमलाण : आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला छ, 
“रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े ितु्ला ्गलाउँदला, किला् 
कोदलाया, वि ूगदलाया, तयसतैगरी हरेक कलाम गदलाया दलायलँाबलाट शरुू ग य्ा एकदम ै
म् िरलाउ् ुहुन्थयो ।” (बखुलारी : १६८), (मफुस्म : २६८)

५  वि ूगदलाया िफह्ला मखु कुल्ला ग्ुया र ्लाकमला िला्ी तला्ेर सिला ग्ुया ।

यसको प्रमलाण : उसमला् (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, उ््े ्बी (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) को विूको तररकला वणया् ग न्े क्रममला भ्ेकला छ्् : “उहलँा्े मखु कुल्ला ग्ुयाभयो अफ् ्लाकमला 
िला्ी तला्ेर रलाम्ोसँग सिला ग्ुयाभयो । तयसिफछ आफ्ो अ्ुहलार्लाई ३ िटक िु् ु भयो .....।” (बुखलारी : 
१९९), (मफुस्म : २२६)

यफद कसै्े िफह्ला अ्हुलार िएुिफछ मखु कुल्ला र ्लाक सिला गछया भ्े िफ् उसको वि ूहुनछ । 
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६  रितला् ुबलाहके्े मखु कुल्ला गदलाया र ्लाकमला िला्ी तलानदला अतयलाफिक िला्ी हलाल् ु।

यसको प्रमलाण : ् ोकैत फब् सरिह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, 
“्बी (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े उ््लाई विकूो तलाफ्म फद्े 
क्रममला भन्भुयो : “िणूया तररकला्े वि ूगर, हलातखटु्लाकला औ ं् लाहरूबीच 
रलाम्ोसँग मो्ेर िोऊ र रित बसेकला छै्ौ भ्े ्लाकमला िला्ी हला्ेर 
रलाम्ोसँग सिला गर ।” (अहमद : १७८४६), (अब-ूदलाऊद : १४२) इब्े 
हिर (रहमेहुल्लाह) ्े यो हदीस्लाई ‘सही’ भ्ेकला छ् ् । (अ्-्
एसलाबह : ९/१५ मला हे् ुयाहोस)् 

७  मखु र ्लाकमला एकैसलाथ िला्ी हलाल् ु।

यसको प्रमलाण : अबदलु्लाह फब् िैद (रफदयल्लाहु अनहु) को 
हदीसमला छ, उ््े ्बी (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) को विकूो 
तररकला्लाई वणय्ा  ग न्े क्रममला भ्ेकला छ् ् : “उहलँा्े हलातमला िला्ी 
फ्एर एकैसलाथ मखु र ्लाकमला ३ िटक हला्ेर सिला ग्ुयाभयो ।” 
(बखुलारी : १९२), (मफुस्म : २३५) 

८  सनु्त तररकला्े टलाउकोको मसह ग्ुया (घस्)ु । 

टलाउको मसह ग न्े (घस्े) तररकला : दवुै हलात्लाई िला्ीमला फभिलाएर 
फ्िलारबलाट शरुू गरेर टलाउकोको िछलाफड गिय्ा समम घस्हुोस,् िेरी 
िछलाफडदफेख घसद ैअगलाफड फ्िलारसमम लयलाउ्हुोस ्। 

मफह्ला्े िफ् उसतै गिय्ा समम मसह ग्ुयािछया र त्समम झफुनडएको 
चलुटोमला मसह ग्ुयािदद्ै  । 

यसको प्रमलाण : 

अबदलु्लाह फब् िदै (रफदयल्लाहु अनहु) ्े ्बी (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) को विकूो तररकला वणय्ा  
ग न्े क्रममला भ्ेकला छ् ्: “उहलँा्े फ्िलारदफेख टलाउकोको िछलाफड भलागसमम मसह ग्ुयाभयो, िेरी टलाउकोको िछलाफड 
भलागदफेख फ्िलारसमम फ्रनतर मसह ग्ुयाभयो ।” (बखुलारी : १८५), (मफुस्म : २३५) 
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९  ३/३ चोफट िु्  ु।

समरण रहोस,् वि ूगदलाया एक िलट िु्  ुअफ्वलायया र दोहोयलायाई तेहरलाई िु्  ुसनु्त हो । तर, ३ भनदला बढी िु्  ु
हुदँै्  ।

यसको प्रमलाण :

अबदलु्लाह फब् अबबलास (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीसमला छ : “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
्े १/१ िटक िएुर वि ूग्ुयाभयो ।” (बखुलारी : १५७)

अबदलु्लाह फब् िैद (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ : “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
२/२ िटक िएुर वि ूग्ुयाभयो ।” (बखुलारी : १५८)

उसमला् (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े ३/३ िटक िएुर 
वि ूग्ुयाभयो ।” (बखुलारी : १५९)

तसथया, कफह्े १ िलट, कफह्े २ िलट र कफह्े ३ िलट िएुर वि ूग्ुया रलाम्ो हो । यसरी समिणूया हदीसमलाफथ 
अम् ग य्ा सफकनछ । तर ३/३ चोफट िु्  ुउतकृष्ट तररकला हो ।

तयसैगरी अ्हुलार ३ चोफट, हलात २ चोफट र खटु्ला एक चोफट िफ् िु्  सफकनछ । (अबदलु्लाह फब् िैद 
(रफदयल्लाहु अनहु) को अकको हदीसमला छ, िलादु् -्मआद १/१९२ मला हे् ुयाहोस)् 

१०  वििूफछको दआु िढ्् ु।

َأْشَهُد َأنَّ اَل ِإلَه ِإالَّ اّلُ ، َوَأنَّ ُممَّداً َعْبُد الِّ َوَرُسولُُه

उमर (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ : “रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्ुभएको 
छ : “िस्े रलाम्ोसँग वि ूगछया अफ् ‘अशहद ुअल्ला इ्ला ह इल्ल्लाहु व अन् महुममद् ्अबदलु्लाफह 
व रसू् हु’ िढ्छ, उसको ्लाफग िन्त (सवगया) कला आठैवटला ढोकलाहरू खोफ््ेछ र ऊ िु् सकैु ढोकलाबलाट 
िन्तमला प्रवेश ग्या सकछ ।” (मफुस्म : २३४) 

ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَْمِدَك، َأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه إالَّ أَْنَت، َأْستـَْغِفُرَك وأَُتوُب إلَْيَك

वला अकको दआु िु्  अब-ूसईद (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला प्रमलाफणत छ : “िस्े वििूफछ ‘सबुहला् 
कल्लाहुमम व फबहफमदक अशहद ु अल्ला इ्ला ह इल्ला अनत, असतग-िेरूक व अतबूो ए्ैक’ िढ्छ, 
अल्लाह तआ्ला्े तयसमला छलाि हला्ेर आशयामफु् सममला्कला सलाथ रलाफख फद्हुु्ेछ र यो छलाि कयलामतसमम 
बलँाकी रह्ेछ ।” (फ्सलाईको ‘अम्ु् -्यौम व्-््ै्ह’ िषृ्ठ ्० : १४७ मला हे् ुयाहोस)्, (हलाफकम १/७५२)

इब्े हिर (रहमेहुल्लाह) ्े भ्ेकला छ् ्: “उक्त हदीस मिुया अ् (रसू् बलाट) प्रमलाफणत छै्, यो मौकूि् 
(सहलाबीबलाट) प्रमलाफणत छ, तर यो मिुया अ् (रसू् बलाट) कै कलायममकुलाम छ, फक्भ्े यसतला कुरलाहरू आफ्ो 
म््े भन् सफकदै्  ।” (्तलाएिु् -्अफकलार १/२४६ मला हे् ुयाहोस)्
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  दोस्रो फकफसम : तहजिदु र फवत्रसँग समबफनित केही सनु्तहरू ।

१  अिि् (उतकृष्ट) समयमला तहजिदु िढ्् ुसनु्त हो ।

  प्रश्न : रलातको कु् समयमला तहजिदु िढ्् ुअिि् हो ?

 िवलाि : ईशलाको स्लाह िफढसकेिफछ िज्रको अिला् ् हुनिे्समम, िु् सकैु समयमला तहजिदु र फवत्रको 
स्लाह िढ्् सफकनछ भन्े कुरला सबै्लाई थलाहला ्ै छ ।

यसको प्रमलाण :

आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला छ, “रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ईशलाको स्लाह 
िफढसकेिफछ िज्रको अिला् हु्ु भनदला केही समय अफघसमममला ११ रकलात तहजिुद िढ््ुहुन्थयो । २ 
रकलातिफछ स्लाम िे्ुयाहुन्थयो र अनतमला १ रकलात फवत्र िढ््ुहुन्थयो ।” (बुखलारी : २०३१), (मफुस्म : ७३६) 
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 तहजिदु िढ््े उतकृष्ट समय : मधयरलातिफछको अफनतम एक फतहलाई प्रहर हो ।

अथलायात : िफह्ला रलात्लाई ६ भलागमला बरलाबर-बरलाबर बलँाड््हुोस ्। प्रथम ३ भलाग (मधयरलात) समम सतु्हुोस ्
अफ् चौथो र िलँाचौं भलागमला स्लाह िढ््हुोस ्र छैटौं भलागमला आरलाम ग्ुयाहोस ्।

यसको प्रमलाण : अबदलु्लाह फब् अम् (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) ्े भन्भुएको छ : “अल्लाह तआ्ला्लाई दलाऊद (अ्ैफहसस्लाम) को रोिला (रित) र स्लाह 
(्मलाि) अफत म् ि्थयको । उ्ी मधयरलातसमम सतु्े गथने, िेरी एक फतहलाई रलातसमम स्लाह िढ््े गथने, अफ् 
रलातको छैटो भलागमला आरलाम गथने । तयसैगरी उ्ी एक फद् फबरलाएर रित बस्े गथने ।” (बखुलारी : ३४२०), 
(मफुस्म : ११५९) 

 यफद कोही मलाफथ उल्ेफखत हदीसमला अम् ग य्ा चलाहनछ भ्े रलातको फहसलाब कसरी ग न्े ?

रलात्लाई ६ भलागमला बरलाबर-बरलाबर बलँाड््हुोस ्। प्रथम ३ भलाग (मधयरलात) समम सतु्हुोस,् अफ् चौथो र 
िलँाचौं भलागमला स्लाह िढ््हुोस ्र छैटौं भलागमला आरलाम ग्ुयाहोस ्।

तयसै्े आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला छ, “मै्े रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
्लाई सहरीको समयमला सिैं आरलाम गददै गरेको (सुफतरहकेो) िलाएँ ।” (बुखलारी : ११३३), (मफुस्म : 
७४२) 

यसरी फहसलाब गरेर उतकृष्ट समयमला तहजिदु िढ्् सफकनछ । िसको प्रमलाण अबदलु्लाह फब् अम्को 
हदीसमला मलाफथ प्रसततु भइसकेको छ । 

 समग्रमला, कु् समयमला तहजिदु िढ्् ुउतकृष्ट हो भन्े कुरला्लाई ३ दिलायामला बलँाफडएको छ :

िफह्ो दिलाया : प्रथम ३ भलाग, मधयरलात हो, यो समयमला सतु्हुोस ्। बलँाकी रलातको चौथो र िलँाचौं भलागमला 
स्लाह िढ््हुोस ्र छैटौं भलागमला आरलाम ग्ुयाहोस ्। 

यसको प्रमलाण : अबदलु्लाह फब् अम् (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीसमला मलाफथ बयला् भइसकेको छ ।

दोस्रो दिलाया : रलातको अफनतम एक फतहलाई प्रहरमला स्लाह िढ््हुोस ्। 

यसको प्रमलाण :

अबू-हुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
भन्ुभएको छ : “िब रलातको अफनतम प्रहर हुनछ, तब अल्लाह तआ्ला िफह्ो आकलाशमला आउ्ुहुनछ 
अफ् भन्ुहुनछ : “कोही छ, िस्े म्लाई िुकलारोस् र म उसको िुकलार्लाई सवीकला न्ेछु । कोही छ, िस्े 
मफसत मलागोस् र म उसको मलाग्लाई िुरला ग न्ेछु । कोही छ, िस्े मफसत मलािी मलागोस् र म उस्लाई 
मलाि ग न्ेछु । उहलँा हरेक रलातको अफनतम प्रहरमला िफह्ो आकलाशमला आउ्ुहुनछ ।” (बुखलारी : ११४५), 
(मुफस्म : ७५८) 
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तर, यफद कोही रलातको अफनतम प्रहरमला उठ्् सकदै्  भ्े उस्े रलातको िु् सकैु समयमला तहजिदु र फवत्र 
िढ्् सकछ । 

तेस्रो दिलाया : रलातको िफह्ो प्रहरमला स्लाह िढ्् ु।

यसको प्रमलाण :

िलाफबर (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ : 
“िस्लाई रलातको अफनतम प्रहरमला उठ्् ् सक्े डर छ, उस्े रलातको िफह्ो प्रहरमला फवत्रको स्लाह िढु् ्र िो 
रलातको अफनतम प्रहरमला िढ्् रूचलाउँछ, उस्े अफनतम रलातको प्रहरमला फवत्रको स्लाह िढु् ्। फक्भ्े रलातको 
अफनतम प्रहरमला िररशतलाहरू हलाफिर हुनछ् ्र यो उतकृष्ट समय हो ।” (मफुस्म : ७५५) 

रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े अबू-िर, अबू-ददलाया र अबू-हुरैरह (रफदयल्लाहु अनहुम) 
्लाई ग्ुयाभएको वसीयत; “सुत्ु भनदला िफह्ला फवत्रको स्लाह िढ््ु” मलाफथ उल्ेफखत तेस्रो दिलाया 
अनतगयात िदयाछ ।

अब-ूिर (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीस्लाई (फ्सलाई फिस-्सु् ्ु् -्कुरिला : ९९२८) : २७१२ मला बयला् गरेकला 
छ् ्र शखै अलबला्ी (रहमेहुल्लाह) ्े सहीहला : २१६६ मला ‘सही’ भ्केला छ् ्।

अब-ूददलाया (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीस्लाई अहमद्े : २७४८१ र अब-ूदलाऊद्े : १४३३ मला बयला् 
गरेकला छ् ्र शखै अलबला्ी (रहमेहुल्लाह) ्े ‘सही’ अब-ूदलाऊद : ५/१७७ मला ‘सही’ भ्ेकला छ् ्।

र अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीस्लाई मफुस्म्े : ७३७ मला बयला् गरेकला छ् ्।

२  ११ रकलात तहजिदु िढ्् ुसनु्त हो । 

यसको प्रमलाण : आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला छ : “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
रमदला् वला अनय मफह्लामला ११ रकलात भनदला बढी िढ्् ुहुन्थे ।” (बखुलारी : ११४७), (मफुस्म : ७३८)

तर मफुस्मको अकको हदीसमला रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े १३ रकलात िढ््भुएको कुरला 
आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) बलाट ्ै प्रमलाफणत छ ।

यी हदीसहरूबलाट सिष्ट हुनछ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) प्रलायः ११ रकलात ्ै िढ््हुुन्थयो, तर 
कफह्ेकलाहीं १३ रकलात िफ् िढ््हुुन्थयो । यसतो अवसथलाहरूमला दवैु हदीसहरूमलाफथ अम् ग्ुया रलाम्ो हो । तयसै्े 
कफह्े ११ र कफह् े१३ रकलात िढ्् ुसनु्त हो ।

३  तहजिदुको िफह्ो २ रकलात छोटो गरी िढ्् ुसनु्त हो । 

यसको प्रमलाण : आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला छ : “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
रलातमला तहजिदु िढ्दला, िफह्ो २ रकलात छोटो गरी िढ्् ुहुन्थयो ।” (मफुस्म : ७६७)
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४  तहजिदुमला प्रमलाफणत स्ला (इफसतफतलाह) िढ्् ुसनु्त हो । 

१  اللَُّهمَّ َربَّ َجبـَْرائِيَل َوِميَكائِيَل َوِإْسَراِفيَل فَاِطَر السََّماَواِت َواأَلْرِض، 
ِفيِه ِفيَما َكانُوا  ِعَباِدَك  بـَْيَ  َتُْكُم  أَْنَت  َوالشََّهاَدِة،  اْلَغْيِب   َعاِلَ 
 َيَْتِلُفوَن، اْهِدِن ِلَما اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن اْلَقِّ بِِْذِنَك ِإنََّك تـَْهِدي َمْن
َتَشاُء ِإَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيم
आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला छ : “रसू् 
(सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) तहजिुदमला फ्म् 
फ्फखत दुआ िढ््ु हुन्थयो : “अल्लाहुमम, रबब फिरिलाई्, 
व मीकलाई्, व इस्रलािी्, िलाफतरससमलावलाते व्-्अदने, 
आफ्म्-्गबेै वश-्शहलादते, अनत तह्-कोमो बै् ईबलादके 
िीमला कला् ूिीही यख-्त्ेिू्,् एह्-दे् ी फ्मख-्त्ेि िीही फम््-्हकके बेइफज्क, इन्क तहदी म्-्
तशलाओ इ्ला फसरलाफतम-मसुतकीम ।” (मफुस्म : ७७०)

२  اللَُّهمَّ َلَك اْلَْمُد أَْنَت نُوُر السََّمَواِت َواأْلَْرِض، َوَلَك اْلَْمُد أَْنَت قـَيُِّم السََّمَواِت َواأْلَْرِض، َوَلَك اْلَْمُد أَْنَت َربُّ 
 السََّمَواِت َواأْلَْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ، أَْنَت اْلَقُّ، َوَوْعُدَك اْلَقُّ، َوقـَْوُلَك اْلَقُّ، َوِلَقاُؤَك اْلَقُّ، َواْلَنَُّة َحقٌّ، َوالنَّاُر َحقٌّ،
 َوالنَِّبيُّوَن َحقٌّ، َوالسَّاَعُة َحقٌّ، اللَُّهمَّ َلَك َأْسَلْمُت، َوِبَك آَمْنُت، َوَعَلْيَك تـَوَكَّْلُت، َوِإلَْيَك أَنـَْبُت، َوِبَك َخاَصْمُت،
َوِإلَْيَك َحاَكْمُت، فَاْغِفْر ِل َما َقدَّْمُت، َوَما َأخَّْرُت َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت أَْنَت ِإلَِي اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت

इब्े अबबलास (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीसमला छ, “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) तहजिदुमला 
फ्म् फ्फखत दआु िढ्् ुहुन्थयो : “अल्लाहुमम, ्क्-्हमद,ु अनत ्रूूससमलावलाते व्-्अदने, व ्क्-्
हमद,ु अनत रबबसुसमलावलाते व्-्अदने व म् ्फिहीन्, अनत्-्हककु, व वलाअ्द ुक्-्हककु, व कौ्कु्-्
हककु, व फ्कला-ओक्-्हककु, व्-्िननत ुहककु्,् व्-््लारू हककु्,् वन्बीयू्  हककु्,् वससलाअत ु
हककु्,् अल्लाहुमम, ् -्क असलमत,ु व फब-क आमनत,ु व अ्ैक तवककलत,ु व ए्ैक अ्बत,ु व फबक 
खलासमत,ु व ए्ैक हलाकमत,ु िग-फि्जी मला कद-्दमत,ु वमला अख-्खतुया वमला अस-्रयात,ु वमला आ्नत,ु अनत 
इ्लाही, ्ला इ्ला ह इल्ला अनत ।” (बखुलारी : ७४९९), (मफुस्म : ७६८)

५  तहजिदुमला कयलाम, रूकु र सजदला सबै चरणहरूमला एक्लास्े समय ्मबयलाउ् ुसनु्त हो ।

६  तहजिदुमला फ्म् फ्फखत तररकला्े कुआय्ा को फत्लावत ग्ुया सनु्त हो । 

१  हतलार (हदर) ्गररक् फवसतलारै-फवसतलारै िढ्् ु। 

२  प्रतयेक आयत (श्ोक) मला रोक्,ु अथलायात २/३ आयत एकै सलंासमला ्िढ््,ु बरू हरेक आयत (श्ोक) 
मला रोकद ैिढ्् ु। 

३  कुआय्ा को फत्लावत गदलाया अल्लाहको चमतकलार र अ्फगफनत वरदला्हरूको बयला्यला गररएको आयत 
छ भ्े खबु प्रशसंला ग्ुया, मलाग्े फ्दनेश् छ भ्े उहलँाफसत केही मलाग् ुर अिलाब (प्रकोि) को वणय्ा  छ भ्े 
उहलँाको शरण मलाग् ु। 



फ
ज्र

 भ
न्

दा प
हि

ल
के

दा स
नु्न

त
िरू

सोनन् मौकूतह

42

यी उियुयाक्त कुरलाहरूको प्रमलाण : 

َدُه - ُسْبَحاَن َربَِّ اأَلْعَلى ُسْبَحاَن َربَِّ اْلَعِظيِم - َسَع هللا ِلَمْن حَِ

हुिैिला (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ्,् “मै् े एक रलात रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
को सलाथमला स्लाह िढ््े अवसर िलाए,ँ उहलँा्े सरूह बकरह िढ्् आरमभ ग्ुयाभयो । मै् े सोच,े १०० आयत 
िफढसकेिफछ रूकु ग्ुयाहुनछ हो्ला, तर उहलँा फ्रनतर रूि्े िढ्द ैिला्भुयो । िेरी मै् े सोच ेशलायद फसङ्गै सरूह 
एक रकलातमला िढ््हुुनछ हो्ला, तर उहलँा फ्रनतर रूि्े िढ्द ैिला्भुयो, सरूह बकरह िफढसकेिफछ सरूह फ्सला 
र तयसिफछ सरूह आफ्-इमरला् िफ् िढ््भुयो । उहलँा हतलार (हदर) ्गररक् फवसतलारै-फवसतलारै िढ््हुुन्थयो, 
कुआय्ा को फत्लावत गदलाया अल्लाहको चमतकलार र अ्फगफनत वरदला्हरूको बयला्यला गररएको आयत छ भ्े 
खबु प्रशसंला ग्ुयाहुन्थयो, मलाग्े फ्दनेश् छ भ्े उहलँाफसत केही मलाग्हुुन्थयो र अिलाब (प्रकोि) को वणय्ा  छ भ्े 
उहलँाको शरण मलाग्हुुन्थयो । तयसिफछ उहलँा्े रूकुको ्लाफग झकु्भुयो र ‘सबुहला् रफबबय्-्अिीम’ िढ्् 
थलाल्भुयो, उहलँाको रूकु िफ् कयलाम झै ँ ्लामो फथयो । िेरी उहलँा्े ‘सफमअल्लाहु फ्म् ् हफमदह’ भ्ेर 
उफभ्भुयो र ् गभग रूकु झै ँ् लामो कयलाम ग्ुयाभयो । िेरी उहलँा्े सजदला ग्ुयाभयो र सजदलामला ‘सबुहला् रफबबय्-्
आ्ला’ िढ््भुयो, उहलँाको सजदला िफ् कयलाम झै ँ्लामो फथयो ।” (मफुस्म : ७७२) 

रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) कुआया्को फत्लावत कसरी ग्ुयाहुन्थयो भन्े प्रश्नको िवलािमला 
उममे सलमला (रफदयल्लाहु अनहला) ्े भ्ेकी फछ्् : “उहलँा प्रतयेक आयत (श्ोक) मला वकि (रोक्ु) 
ग्ुयाहुन्थयो । िसतैः ‘फबफसमल्ला फहरयाहमला फ्रयाहीम’ िफढसकेिफछ वकि (रोक्ु) ग्ुयाहुन्थयो । तयसैगरी 
‘अलहमद ुफ्ल्लाही रफबब्् आ्मी्’ िफढसकेिफछ वकि (रोक्ु) ग्ुयाहुन्थयो । तयसैगरी ‘अरयाह्ला फ्रयाहीम’ 
‘मलाफ्फक यौफमद्ी्’ प्रतयेक आयत (श्ोक) मला वकि (रोक्ु) ग्ुयाहुन्थयो ।” (अहमद : २६५८३), दलार-
कुत्ी्े (११८) मला भ्ेकला छ्् : यसको स्द (हदीस बयला् ग न्े मलाफ्सहरू) ‘सही’ र सबैि्ला ‘फसकलात’ 
भरिदको छ्् । इमलाम ्ौवी्े ‘सही’ भ्ेकला छ् ्। (अ्-्मजमअू :३/३३३ मला हे् ुयाहोस)्

७  प्रतयेक २ रकलातिफछ स्लाम िे्ुया सनु्त हो ।

अबदलु्लाह फब् उमर (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीसमला छ, 
एक ि्ला्े रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) फसत ‘रलातको 
स्लाह कसरी िढ््े’ भन्े बलारे फिज्ञलासला रला्यो अफ् उहलँा्े 
िवलािमला भन्भुयो : “रलातको स्लाह २/२ रकलात गरेर िढ, फबहला् 
हु्े डर छ भ्े अनतमला एक रकलात फवत्र िढ ।” (बखुलारी : ९९०), 
(मफुस्म : ७४९) 

यो हदीसमला ‘मस्ला-मस्ला’ शबद प्रयोग गररएको छ, िस्े 
प्रमलाफणत गछया फक प्रतयेक २ रकलातिफछ स्लाम िे्ुया सुन्त हो । 
अथलायात एकैसलाथ ४ रकलात िढ््ु हुदँै् । 
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८  अफनतम ३ रकलातमला खलास सरूहहरू िढ्् ुसनु्त हो ।

फवत्रको िफह्ो रकलातमला ‘सूरतु््-आ्ला’, दोस्रोमला ‘सूरतु््-कलािेरू्’ र तेस्रोमला ‘सूरतु््-ए््लास’ 
िढ््ु सुन्त हो ।

यसको प्रमलाण :

ओबै इब्े कलाअ्ब (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, “रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
फवत्रको िफह्ो रकलातमला ‘सूरतु््-आ्ला’, दोस्रोमला ‘सूरतु््-कलािेरू्’ र तेस्रोमला ‘सूरतु््-ए््लास’ 
िढ््ु हुन्थयो ।” (अबू-दलाऊद : १४२३), (फ्सलाई : १७३३), (इब्े मलािह : ११७१) इमलाम ्ौवी्े 
खु्लासला : १/५५६ मला र शैख अलबला्ी (रहेमहुल्लाह) ्े (सही-फ्सलाई : १/२७३) मला ‘सही’ भ्ेकला 
छ्् ।

९  फवत्र िढ्दला कफह्े दआु ग्ुया र कफह्े ्ग्ुया दवुै सनु्त हो ।

अथलायात, फवत्रको तेस्रो वला अफनतम एक् रकलात; िसमला ‘सूरतु््-ए््लास’ िढ््ु हुनछ, तयसैमला दआु 
ग्ुयािछया । 

फवत्रको स्लाहमला दआु ग्ुयाभएको र दआु ्गररक् फवत्र िढ््ुभएको दवैु कुरलाहरू रसू् (सल्ल्लाहु 
अ्ैफह वसल्म) र उहलँाकला केही सहलाबलाहरूबलाट प्रमफणत छ । शैखु् ्-इस्लाम इब्े तैमीयह (रहमेहुल्लाह) 
्े यसै कुरला्लाई म् िरलाएकला छ्् । तर बढी दआु ्गररक् फवत्र िढ््ु ्ै उतकृष्ट तररकला हो । 

 के फवत्रमला दआु गदलाया हलात उठलाउ्िुछया ?

फवत्रमला दआु गदलाया हलात उठलाउ् ु ्ै सही तररकला हो । िमहूर 
ओ्मला (अफिकलंाश िमयागुरूहरू) को यही भ्लाई छ । 
फक्भ्े हलात उठलाउ्ु उमर (रफदयल्लाहु अनहु) बलाट प्रमलाफणत 
छ । इमलाम बैहकी (रहमेहुल्लाह) ्े िफ् यस्लाई ‘सही’ 
भ्ेकला छ्् ।

इमलाम बैहकी (रहमेहुल्लाह) ्े भ्ेकला छ् ्: “फवत्रमला दआु 
गदलाया हलात उठलाउ्े कुरला िरैे सहलाबलाहरूबलाट प्रमलाफणत छ ।” (अस-्
सु् ् ्अ्-्कुरिला : २/२११ मला हे् ुयाहोस्)

  फवत्रको दआु कु् कुरलाबलाट आरमभ ग्ुयािछया ?

फवत्रमला िफ् िफह्ला अल्लाहको प्रशंसला ग्ुया र तयसिफछ रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) मलाफथ 
दरूदो स्लाम िठलाउ्ु अफ् दआु ग्ुया िदयाछ । यसो गदलाया दआु कबु् हु्े बढी समभलाव्ला हुनछ । (वल्लाहो 
आ्म) 
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यसको प्रमलाण :

िोिला्ह फब् ओबैद (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
एकि्ला्े दआु गददै गदलाया सुन्ुभयो, िस्े उहलँामलाफथ दरूदो स्लाम िठलाए््् । रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) ्े भन्ुभयो- उस्े िेरै हतलार गयको, िेरी तयो मलाफ्स्लाई बो्लाउ्ुभयो अफ् सबै्लाई समबोि् 
गददै भन्ुभयो : “दआु मलागदला िफह्ला अल्लाहको प्रशंसला गर, िेरी रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
मलाफथ दरूदो स्लाम िठलाऊ अफ् तयसिफछ दआु गर ।” (फतफमयािी : ३४७७)

इब्े कैफ्यम (रहमेहुल्लाह) ्े भ्ेकला छ्् : “वलासतवमला, दआु ग्ुया अफघ अल्लाहको प्रशंसला ग्ुया र 
रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) मलाफथ दरूदो स्लाम िठलाउ्ु मसुतहब हो । तयसिफछ आवशयकतला 
अ्ुसलार आफ्ो ्लाफग दआु ग्ुया ।” (अ््-वलाबे्ुससैयेब : ११०)

 के फवत्रको दआुिफछ अ्हुलारमला हलात घस्िुछया र ?

फवत्रको दआुिफछ अ्हुलारमला हलात घस् ुप्रमलाफणत छै्, फक्भ्े यसको कु्ै प्रमलाण ्ै छै् । 

इमलाम मफ्क (रहमेहुल्लाह) फसत दआुिफछ अ्ुहलारमला हलात घस्ेबलारे प्रश्न सोफियो । उ््े इनकलार गददै 
भ्े : “म्लाई थलाहला छै् ।” (फकतलाबु््-फवत्र, फ्््-मवयािी िषृ्ठ ्० : २३६ मला हे्ुयाहोस्)

शखैु् -्इस्लाम इब्े तैमीयह (रहमेहुल्लाह) ्े भ्ेकला छ् ्: “दआुिफछ अ्हुलारमला हलात घस्ेबलारे मलात्र 
एक दईुवटला हदीसहरू छ्,् ती िफ् िईि (अफत कमिोर) छ् ्।” (ितलावला २२/५१९ मला हे् ुयाहोस)्

१०  रलातको अफनतम तेस्रो प्रहरमला दआु ग्ुया ।

रलातको अफनतम प्रहरमला दआु ग्ुया सनु्त हो, यफद उस्े रलातको अफनतम प्रहरमला फवत्रको दआु गछया भ्े यो 
्ै उसको ्लाफग ियलायाप्त हु्ेछ । फवत्रको दआु मलाग् सके् भ्े अनय दआु ग्ुया उतकृष्ट हो । फक्भ्े तयफत बे्ला 
दआु सवीकृत हुनछ र अल्लाह तआ्ला िफ् िफह्ो आकलाशमला आउ्हुुनछ (तयही तररकला्े िु्  उहलँाको 
मफहमलाको ्लाफग उफचत छ) । 

अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ : “अल्लाह 
तआ्ला हरेक रलातको अफनतम प्रहरमला िफह्ो आकलाशमला 
आउ्हुुनछ अफ् भन्हुुनछ : “कोही छ, िस्े म्लाई िकुलारोस ्
र म उसको िकुलार्लाई सवीकला न्ेछु । कोही छ, िस्े मफसत केही 
मलागोस ्र म उसको मलाग्लाई िरुला ग न्ेछु । कोही छ, िस्े मफसत 
मलािी मलागोस ्र म उस्लाई मलाि ग न्ेछु । उहलँा यसरी हरेक रलातको 
अफनतम प्रहरमला िफह्ो आकलाशमला आउ्हुुनछ ।” (बखुलारी : 
११४५), (मफुस्म : ७५८) 
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११  फवत्रमला स्लाम िेररसकेिफछ ‘सबुहला््-्म्ेकु्-्कुदू्स’ ३ िटक भन् ुर तेस्रोिटक ठू्ो सवर र अफ् 
्मबलाएर भन् ुसनु्त हो । 

यसको प्रमलाण :

ओबै इब्े कलाअ्ब (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) फवत्रको 
िफह्ो रकलातमला ‘सरूतु् -्आ्ला’, दोस्रोमला ‘सरूतु् -्गलाफशयह’ र तेस्रोमला ‘सरूतु् -्ए््लास’ िढ्् ुहुन्थयो र 
स्लाम िेररसकेिफछ ‘सबुहला््-्म्ेकु्-्कुदू्स’ ३ िटक भन् ुहुन्थयो ।” (फ्सलाई : १७०२) इमलाम ्ौवी र 
शखै अलबला्ी (रहमेहुल्लाह) ्े ‘सही’ गरेको कुरला अफघ प्रसततु भइसकेको छ । 

अबदरु-रह्ला् इब्े अबिला को हदीसमला यसरी वणय्ा  गररएको छ : “उहलँा ‘सबुहला््-्म्ेकु्-्कुदू्स’ ३ 
िटक भन् ुहुन्थयो र तेस्रोिलट अफ् ठू्ो सवर्े ्मबलाएर भन् ुहुन्थयो ।” (अहमद : १५३५४), फ्सलाई : 
१७३४) र अलबला्ी (रहमेहुल्लाह) ्े ‘सही’ भ्ेकला छ् ्। (तहकीक फमश-्कलातु् -्मसलाबीह १/३९८ मला 
हे् ुयाहोस)्

१२  तहजिदु िढ्् आफ्ो घरिररवलार्लाई उठलाउ् ुसनु्त हो । 

श्ीमला््े आफ्ो श्ीमती र घरकला अनय सदसयहरू्लाई, तयसैगरी श्ीमती्े आफ्ो श्ीमला््लाई तहजिदु 
िढ्् उठलाउ् ुसनु्त हो । फक्भ्े रलाम्ो कलाम गदलाया एक- अकलाया्लाई सहयोग ग्ुया र सनु्त िढ्् उठलाउ् ुरलाम्ो 
तररकला हो ।

यसको प्रमलाण : 

आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला छ : “रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) रलातको समय 
स्लाह िढ््ुहुन्थयो अफ् म उहलँा र फकब्लाको बीचमला सुफतरहेकी हुनथें । फवत्र िढ््ुभनदला िफह्ला म्लाई 
उठलाउ्ु हुन्थयो र म िफ् फवत्र िढ्थें ।” (बुखलारी : ५१२), (मुफस्म : ५१२) 

उममे-सलमला (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला छ : “रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े एक रलात 
उठेिफछ भन्ुभयो : “सुबहला्ल्लाह ! कफत खिला्ला र कफत संकट उतलाररएको छ ! यी कोठलामला सतु्े (श्ीमती) 
हरू्लाई स्लाह िढ्् कस्े उठलाउ्े हो्ला ? दफु्यलँामला ् गुला ् गलाउ्े कफतिय मफह्लाहरू आफखरतमला ् लाङ्गो 
हु्ेछ् ्।” (बखुलारी : ६२१८) 
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१३  तहजिदुमला थकलाई ्लागेिफछ आरलाम ग्ुया सनु्त हो । 

यफद कसै्लाई थकला् ्लागयो भ्े बसेर स्लाह िढ्् ु।

अ्स (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) मफसिदमला प्रवेश 
ग्ुयाभयो । उहलँा्े दवैु खमबलामला रससी बलँाफिएको देखेिफछ यो के हो भ्ेर सोध्ुभयो । सहलाबला्े िवलाि 
फदए : यो िै्बको रससी हो, उ्ी स्लाह िढ्दला िढ्दै थलाकेिफछ यही रससीको सहलारला फ््े गफछया्् । उहलँा्े 
भन्ुभयो : “यस्लाई िुकला्, िलँागर हुनिे् स्लाह िढ््ु र थकलाई ्लागेिफछ आरलाम ग्ुया ।” (बुखलारी : 
११५०), (मफुस्म : ७८४)

यफद कसै्लाई फ्नद्ला ्लागेको छ भ्े सतु् ुर उठेिफछ एकदम िलँागरर्ो भएर बलँाकी स्लाह िढ्् ु।

यसको प्रमलाण : आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
भन्भुएको छ : “फतमीहरूमधये कसै्लाई स्लाह िढ्दला फ्नद्ला ्लागेको छ भ्े िफह्ला सतु् ुर उठेिफछ बलँाकी 
स्लाह िढ्् ु। फक्भ्े उस्े फ्नद्लामला दआु ग न्े ठलाउँमला आिू्लाई गला्ी िफ् ग य्ासकछ ।” (बखुलारी : २१२), 
(मफुस्म : ७८६)

तयसैगरी कसै्लाई कुआय्ा को फत्लावत गदलाया फ्नद्ला ्लागयो भ्े सतु् ुर उठेिफछ िलँागरर्ो भएर िढ्् ुसनु्त 
हो ।

यसको प्रमलाण : अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
्े भन्भुएको छ : “यफद कसै्लाई फ्नद्ला्े गदलाया कुआय्ा को फत्लावत ग य्ा र के िढ्दछै तयो थलाहला िलाउ् गलाह्ो 
भएको छ भ्े उस्े सतु् ुिरूरी छ ।” (मफुस्म : ७८७) 

१४  यफद कसै्े रलातमला तहजिदु र फवत्रको स्लाह िढ्् सके् भ्े उस्े फद्मला थिेर िोर गरी िढ्् ुसनु्त 
हो । 

मला्ौं, कसै्े फ्यफमत रूिमला ३ रकलात फवत्र िढ्छ, तर फ्नद्ला वला कु्ै रोग्े गदलाया िढ्् सके् भ्े उस्े 
फद्मला ४ रकलात िढ््िुछया । यफद ५ रकलात िढ््े बला्ी छ भ्े उस्े फद्मला ६ रकलात िढ््िुछया, क्रमशः यसरी 
थपद ैिला्हुोस ्। फक्भ्े रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) यसतै ग्ुया हुन्थयो । 

यसको प्रमलाण : आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला छ, “उहलँा हरेक रलात फ्यफमत रूिमला ११ रकलात 
िढ्् ुहुन्थयो तर फ्नद्ला वला कु्ै रोग्े गदलाया रलातमला िढ्् सक्भुए् भ्े उहलँा फद्मला १२ रकलात िढ्् ुहुन्थयो ।” 
(मफुस्म : ७४६) 
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िोस्ो: फज्रको सिर 

िज्रको समयमला रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) बलाट प्रमलाफणत केही सनु्तहरू यस प्रकलार छ् ्: 

 अिला्सँग समबफनित केही सनु्तहरू :

१  अिला्को िवलाि फद् ु।

ال حول وال قوة إال بهلل

अिला् हु्े बे्ला सनु्े्े मअुफजि् (अिला् फद्े वयफक्त) ्े िसतै उसको िफछ-िफछ दोहोयलायाउ् ुिछया, तर 
‘ह्य अ्सस्लाह’ र ‘ह्य अ्लि्लाह’ को िवलािमला (्लाहौ ् व्ला कुवव त इल्ला फबल्लाह) भन्िुछया ।

यसको प्रमलाण : अबदलु्लाह फब् अम् (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) ्े भन्भुएको छ : “िब फतमीहरू अिला् सनुछौ, मअुफजि् (अिला् फद्े वयफक्त) ्े भ्े िसतै 
फतमीहरू िफ् उसको िफछ-िफछ भनद ैगर ।” (मफुस्म : ३८४)

उमर फब् खत्लाब (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको 
छ: “िब मअुफजि् (अिला् फद्े वयफक्त) ्े ‘अल्लाहु-अकबर’ भनछ, फतमी िफ् ‘अल्लाहु-अकबर’ भ् । िब 
उस्े ‘अशहद ुअल्ला इ्ला ह इल्ल्लाह’ भनछ, फतमी िफ् ‘अशहद ुअल्ला इ्ला ह इल्ल्लाह’ भ् । िब 
उस्े ‘अशहद ुअन् महुमम दरयासू् लु्लाह’ भनछ, फतमी िफ् ‘अशहद ुअन् महुमम दरयासू् लु्लाह’ भ् । िब 
उस्े ‘ह्य अ्सस्लाह’ भनछ, फतमी उसको िवलािमला ‘्लाहौ ् व्ला कुवव त इल्ला फबल्लाह’ भ् । िब 
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उस्े ‘ह्य अ्लि्लाह’ भनछ, फतमी उसको िवलािमला ‘्लाहौ ् व्ला कुवव त इल्ला फबल्लाह’ भ् । िब 
उस्े ‘अल्लाहु-अकबर’ भनछ, फतमी िफ् ‘अल्लाहु-अकबर’ भ् । िब उस्े ‘्ला इ्ला ह इल्ल्लाह’ 
भनछ, फतमी िफ् ‘्ला इ्ला ह इल्ल्लाह’ भ् । िस्े यस अिला््लाई मअुफजि्को िफछ-िफछ हृदयदफेख 
भनछ, ऊ सवगयामला िला्ेछ ।” (मफुस्म : ३८५)

िज्रको अिला्मला ‘अस-्स्लातो खरैूम-्फम््-््ौम’ । (उठेर स्लाह िढ््,ु फ्नद्ला भनदला बेश हो) को 
िवलािमला िफ् ‘अस-्स्लातो खरैूम-्फम््-््ौम’ ्ै भन्िुछया ।

२  ‘शहलादतै्’ िफछको दआु ।

ً، َوِبَُحمٍَّد َرُسواًل،  َأْشَهُد َأْن اَل ِإلَه ِإالَّ هللا َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، َوَأنَّ ُمَمَّداً َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َرِضيُت ِبهلل َربَّ
َوِبإِلْساَلِم ِدينًا

मअुफजि् (अिला् फद्े वयफक्त) ्े ‘अशहद ुअन् महुमम दरयासू् लु्लाह’ दोस्रो िटक भफ्सकेिफछ सनु्े्े 
फ्म् फ्फखत दआु िढ्् ुसनु्त हो : 

सलाअ्दको हदीसमला छ, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्ुभएको छ : “िस्े 
मुअफजि्को ‘शहलादतै्’ िफछ ‘अशहदु अल्ला इ्ला ह इल्ल्लाहु, वहदहू ्लाशरीक ्हु ‘व अन् 
मुहममद्् अबदुहु व रसू्ुह, रिीतो फबल्लाहे रबब्् व फब्् इस्लामे दी््् व फब मुहममफद्् ्बी्य् ्
रसू्््’ िढ्छ, अल्लाह तआ्ला्े उसको िलाि्लाई िखलाफ् फद्ुहुनछ ।” (मुफस्म : ३८६)

३  अिला्िफछ रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) मलाफथ दरूद िठलाउ् ु।

यसको प्रमलाण : अबदलु्लाह फब् अम् (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) ्े भन्भुएको छ : “िब फतमीहरू अिला् सनुछौ, मअुफजि् (अिला् फद्े वयफक्त) ्े भ्े िसतै 
उसको िफछ-िफछ फतमीहरू िफ् भ्, िेरी ममलाफथ दरूद िठलाऊ, फक्भ्े िस्े ममलाफथ १ िटक दरूद 
िठलाउछ, उस्लाई अल्लाह तआ्लाको १० कृिला फमलछ । िेरी मरेो्लाफग अल्लाहफसत ‘वसी्:’ मलाग, यो 
िन्तको एउटला उचच सथला् हो । अल्लाहकला भक्तहरूमधये एउटला्े तयो सथला् िलाउ्ेछ । तयो भक्त म ैहु ँभन्े 
आशलावलादी छु । तयो उचच सथला् ‘वसी्:’ म्लाई प्रलाप्त होस ्भ्ेर िस्े दआु गछया, उसको ् लाफग म फसिलाररश 
(फशिलाअत) ग न्ेछु ।” (मफुस्म : ३८४)

اللهم صلِّ على ممد وعلى آل ممد ، كما صليت على إبراهيم

सवकोतकृष्ट दरूद : ‘दरूद इरिलाहीमी’ “अल्लाहुमम सफल् अ्ला महुममद,् व अ्ला आफ् महुममद,् कमला 
सल्ैत अ्ला इरिलाहीम ्.... हो ।”

४  अिला्िफछको दआु िढ्् ु।

ْعَوِة التَّامَِّة، َوالصَّاَلِة اْلَقاِئَمِة، آِت ُمَمًَّدا اْلَوِسيَلَة َواْلَفِضيَلَة، َوابـَْعْثُه َمَقاًما َمُْموًدا الَِّذي َوَعْدَتُه اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّ

यसको प्रमलाण : िलाफबर (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
भन्भुएको छ : “िस्े अिला्िफछ : “अल्लाहुमम रबब हलाफि फहद्लाअ्व फतत्लाममह, वसस्लाफत् ्कलाइमह, 
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आते मोहममद फ्् ्वसी्त व् ्ििी्ह, वबअसहु मकलामममहमदू फ्ल्िी वअत्ह’ िढ्छ, उसको ्लाफग 
कयलामतको फद् मरेो फसिलाररश (फशिलाअत) अफ्वलायया भयो ।” (बखुलारी : ६१४)

५  अिला्िफछको दआु ।

अबदलु्लाह फब् अम् (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीसमला छ, 
एकि्ला सहलाबी्े प्रश्न गयको : ‘मअुफजि् (अिला् फद्े वयफक्त) 
्े त हलामीभनदला िरैे िणुय कमलाउ्े भयो’ यसको िवलािमला 
रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुयो : “फतमी 
िफ् मअुफजि् िफछ-िफछ िसतै भ्, अिला्िफछ दआु गर र 
अल्लाहफसत मलाग, फतम्ो कलाम्ला िरुला हु्ेछ ।” (अब-ूदलाऊद : 
५२४) र शखै अलबला्ी (रहमेहुल्लाह) ्े ‘सही’ भ्ेकला छ् ्। 
(सहीहु्-्क्ेमतु्फैयब : ७३ मला हे् ुयाहोस)्

अ्स (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला िफ् यसको प्रमलाण 
छ, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्ुभएको छ : “अिला् र एकलामतको बीचमला गररएको दआु 
रद् हुदँै्  ।” (फ्सलाई : ९८९५), (इब्े खोिैमह्े १/ २२१, ४२५ मला ‘सही’ भ्ेकला छ् ्। 

 िज्रसँग समबफनित केही सनु्तहरू :

फद्-रलातमला िफढ्े यो िफह्ो ‘सनु्त मोअककदला’ हो । 

सनु्त मोअककदला : ती १२ रकलात सनु्तहरू हु्,् िु्  ििया स्लाहहरूदफेख कफहलयै िफ् अ्ग हुदँै्  । 
कु्ै ििया भनदला िफह्े र कु्ै ििया भनदला िफछ िढ््िुदयाछ ।

उमम ेहबीबह (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला छ, उ््े रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े बयला् 
गददै गरेको सफु्् ्: “िस्े फद्-रलातमला ििया बलाहके १२ रकलात सनु्त (अफतररक्त स्लाह) हरू िढ्छ, अल्लाह 
तआ्ला्े उसको ्लाफग सवगयामला घर ब्लाउ् ुहु्ेछ ।” (मफुस्म : ७२८)

फतफमयािीको हदीसमला अझ बढी वयला्यला गररएको छ : “िोहर स्लाहमला; ििया स्लाह भनदला िफह्ला ४ 
रकलात (२-२ रकलात गरी िढ््ु) र िियािफछ २ रकलात, मफग्रब स्लाहमला; िियािफछ २ रकलात, ईशला स्लाहमला; 
िियािफछ २ रकलात र िज्र स्लाहमला; ििया स्लाह भनदला िफह्ला २ रकलात ।” (फतफमयािी्े ्० ४१५ मला हस् 
‘सही’ भ्ेकला छ्)्

सनु्त मोअककदला घरम ैिढ्् ुउत्म हो ।

िैद फब् सलाफबत (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
भन्ुभएको छ : “ह ेमलाफ्सहरू हो, घरफभत्र स्लाह िढ्दै गर, फक्भ्े िुरूषको ्लाफग ििया बलाहेककला 
अफतररक्त स्लाहहरू घरमै िढ््ु उत्म हो ।” (बुखलारी : ७२९०), (मुफस्म : ७८१)
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 ‘सनु्त मोअककदला’ हरू मधये उतकृष्ट सनु्त ।

सनु्त मोअककदलाहरू मधये उतकृष्ट सनु्त िज्रको सनु्त हो । यसको प्रमलाण :

१  आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला छ, “रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) िु्  िोस र िलँागरकला 
सलाथ िज्रको सनु्त िढ्् ु हुन्थयो, उहलँाको तयो िोस 
र िलँागर अरू अफतररक्त स्लाहहरूमला दफेखदै् ्थयो ।” 
(बखुलारी : १८३), (मफुस्म : ७६३) 

२  आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला छ, रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ : 
“िज्रको सनु्त, दफु्यलँा र दफु्यलँामला िलाइ्े सबैभनदला 
अमलूय फचिभनदला उत्म हो ।” (मफुस्म : ७२५) 

 िज्रको सनु्तकला फवशषेतलाहरू :

१) यलात्रलाको आवसथलामला िफ् िज्रको सनु्त िढ््िुछया । तर अनय सनु्तहरू, िसतै िोहर, मफग्रब र ईशलाको 
सनु्त यलात्रलामला िढ्् ुिदद्ै  । (बखुलारी), (मफुस्म)

२) यसको िणुय असलामलानय छ । दफु्यलँा िलाइ्े सबैभनदला अमलूय फचिभनदला उत्म िज्रको सनु्त हो ।

३) यी २ रकलात सनु्त एकदम ैछोटो र फमठो तररकला्े िढ््िुछया । 

यसको प्रमलाण : आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला छ : “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
िज्रको सनु्त यफत छोटो गरी िढ््हुुन्थयो फक म सोच्े गथथें, ख,ै उहलँा्े अलहमद ुिफ् िढ्् ुभयो फक भए् !” 
(बखुलारी : ११७१), (मफुस्म : ७२४) 

तर यसमला शतया के छ भ्े यफत छोटो र हतलारमला िफ् ्होस ्िसको कलारण्े िियामला कमी होस,् फक्भ्े 
हतलार ग य्ाबलाट म्लाही गररएको छ । 

४) िज्रको सनु्तमला िफह्ो रकलातमला सरूह िलाफतहलािफछ ‘सरूह कलाफिरू्’ र दोस्रो रकलातमला ‘सरूह ए््लास’ 
िढ्् ुसनु्त हो । (मफुस्म)

अथवला िफह्ो रकलातमला सरूह िलाफतहलािफछ सरूह बकरहको आयत ्० १३६ ‘कू् ूआमन्ला फबल्लाही’ 
..... दफेख ‘व ्ह्-्ो ्हू मसु्ेमू् ’ समम िढ्् ु। (सरूह अ्-्बकरह : १३६)

र दोस्रो रकलातमला सरूह िलाफतहलािफछ सरूह आ्े इमरला्को आयत ्० ५२ ‘कु् यला अह््-्फकतलाबे 
तआ्ौ .... दफेख ‘बे अन्ला मसु्ेमू् ’ समम िढ्् ुसनु्त हो । (मफुस्म)
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िज्रको सनु्तमला दवुै तररकलाहरू रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) बलाट प्रमलाफणत छ्,् तयसै्े दवुै 
तररकला्े िढ्् ुसनु्त हो ।

५) िज्रको सनु्त िफढसकेिफछ दलायलँाफतर कोलटो गरेर आरलाम ग्ुया सनु्त हो ।

यसको प्रमलाण :

आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला छ : “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) िज्रको सनु्त 
िफढसकेिफछ दलायलँाफतर कोलटो गरेर आरलाम ग्ुयाहुन्थयो ।” (बखुलारी : ११६०), (मफुस्म : ७३६) 

 मफसिदसँग समबफनित केही सनु्तहरू :

मफसिद िला्े क्रममला धयला् फद्िु न्े केही महतविणूया सनु्तहरू :

१  फछटो मफसिद िला् ु।

यसको प्रमलाण : अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
भन्भुएको छ : “फछटो मफसिद िलँादला कफत िणुय छ, मलाफ्सहरू्लाई थलाहला हु्े हो भ्े उ्ीहरू तयसको ्लाफग 
प्रफतसििलाया ग न्ेछ् ्।” (बखुलारी : ६१५), (मफुस्म : ४३७) 

हदीसमला ‘तह-िीर’ शबदको प्रयोग गररएको छ । िसको अथया ्ै स्लाहको ्लाफग फछटो िला् ुहो ।

२  वि ूगरेर मफसिद िला् ु।

यसको प्रमलाण : अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला 
छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ : 
“एक्ै घरमला वला बिलारमला िढेको ्मलािको तु् ्लामला िमलातको 
सलाथमला िढ््ला्े २७ गणुला जयलादला िणुय फमलछ । फक्भ्े िब 
कोही वि ूगरेर मफसिदमला स्लाह िढ््े उद्शेय्े आउँछ भ्े 
मफसिद ्िगुनुिे् उस्े िफत कदम चलालछ, हरेक कदममला 
एउटला ् ेकी िलाउँछ र एउटला िलाि षिमला हुनछ । तयसैगरी “मफसिदमला 
स्लाहको प्रफतषिलामला बसदला िबसमम उस्े कसै्लाई द:ुख 
फददै्  र उसको वि ूटुट्दै् , तबसमम िररशतला्े उसको ्लाफग 
दआु गरररहनछ; ह े अल्लाह, ऊमलाफथ दयला गर, ह े अल्लाह, 
उस्लाई षिमला गरीदऊे । ह ेअल्लाह, उसको तौबला कबु्  गर ।” 
(मफुस्म : ६४९)
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३  हतलार ्गरी मफसिद िला् ु। 

यसको प्रमलाण : अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
्े भन्भुएको छ : “एकलामत सु् ेिफछ हतलार ्गरी मफसिदतिया  िलाऊ, िफत िलायौ तयफत स्लाह िढ र िे छुट्यो 
तयस्लाई िरुला गर ।” (बखुलारी : ६३६), (मफुस्म : ६०२) 

इमलाम ्ौवी (रहमेहुल्लाह) ्े ‘सफक्ः’ शबदको वयला्यला गददै भ्ेकला छ् ्: “सफक्ः भ्ेको ्म्तला वला 
ियैयातला हो र ‘वकलार’ भ्ेको शला्ी्तला र भद् वयवहलार हो ।” (शहुयान्ौवी ्ेमफुस्म, हदीस ्० ६०२ मला 
हे् ुयाहोस)् 

४  मफसिदमला प्रवेश गदलाया िफह्ला दलायलँा खटु्ला फभत्र रला्् ुर 
फ्सकदला दरेि ेखटु्ला बलाफहर फ्कलाल् ुसनु्त हो ।

यसको प्रमलाण : अ्स (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला 
छ् ् : “मफसिदमला प्रवेश गदलाया िफह्ला दलायलँा खटु्ला फभत्र रला्् ु
र फ्सकदला दरेि े खटु्ला बलाफहर फ्कलाल् ु सनु्त हो ।” (हलाफकम 
१/३३८) हलाफकम्े यो हदीस्लाई मफुस्मको शतया अ्सुलार 
‘सही’ भ्ेकला छ् ्। 

५  मफसिदमला प्रवेश गदलाया र फ्सकदला दआु िढ्् ुसनु्त हो ।

الّلُهمَّ افـَْتْح ِل أَبـَْواَب َرْحَِتَك

الّلُهمَّ ِإِنّ َأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلَك

यसको प्रमलाण : अब-ूहुमदै यला अब-ूओसैद (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु 
अ्ैफह वसल्म) ् े भन्भुएको छ : “मफसिदमला प्रवेश गदलाया दआु ‘अल्ला हुममि्-तह्ी अबवलाब रहमफतक’ 
र फ्सकदला ‘अल्ला हुमम इन्ी असअ् ुक फम् ्िफज्क’ िढ््े गर ।” (मफुस्म : ७१३) 

६  २ रकलात तहीयतु् -्मफसिद िढ्् ुसनु्त हो ।

यफद कोही िमलात शरुू हु् ुभनदला िफह्ला मफसिदमला आउँछ 
भ्े उस्े बस् ु भनदला िफह्ला २ रकलात तहीयतु् -्मफसिद 
िढ््िुछया । 

यसको प्रमलाण : अब-ूकतलादह (रफदयल्लाहु अनहु) को 
हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
भन्भुएको छ : “कोही मफसिदमला प्रवेश गछया भ्े २ रकलात 
्िढुनिे् ्बसु्  ्।” (बखुलारी : ११६३), (मफुस्म : ७१४) 
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समरण रहोस ्: िज्र र िोहरको स्लाहकला सनु्त मोअककदला िफढसकेिफछ िु् ः तहीयतु् -्मफसिद िढ्् ु
िदद्ै  । तयसैगरी चलाशत वला फवत्रको स्लाह िफढसकेिफछ िु् ः तहीयतु् -्मफसिद िढ्् ुिदद्ै  । फक्भ्े यी 
सनु्तहरू्े तहीयतु् -्मफसिदको उद्शेय िरुला हुनछ । 

७  िरुूषहरू फछटो गएर िफह्ो सि (िंफक्त) मला सलामे्  हु् ुसनु्त हो । फक्भ्े िरुूषको ्लाफग प्रथम सि 
र मफह्लाको ्लाफग अफनतम सि रलाम्ो हो ।

यसको प्रमलाण : अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
्े भन्भुएको छ : “िरुूषहरूको सबैभनदला फवफशष्ट सि (िंफक्त) िफह्ो सि हो र सबैभनदला कमस् सि 
अफनतम सि हो । मफह्लाहरूको सबैभनदला फवफशष्ट सि अफनतम सि हो र सबैभनदला कमस् सि िफह्ो सि 
हो ।” (मफुस्म : ४४०) 

यफद िरुूष र मफह्लाको िमलात एकसलाथ हुनछ र बीचमला केही िदलाया वला बलािक छै् भ्े तयो अवसथलामला 
मफह्लाको सबैभनदला फवफशष्ट सि अफनतम सि हु्ेछ, फक्भ्े यसरी अफनतम सिमला मफह्लाहरूको िमलात 
हु्े हुदला उ्ीहरू िरुूषहरूको आखँलाबलाट टलाढला हुनछ ।

तर बीचमला कु्ै िदलाया वला िखलाया् छ वला मफसिदमला मफह्लाको ्लाफग छुटै् स्लाह िढ््े वयवसथला गररएको छ 
भ्े मफह्लाको ्लाफग िफ् िफह्ो सि ्ै फवफशष्ट हुनछ । 

िफह्ो सिको महतवबलारे केही हदीसहरू यस प्रकलार छ् ्:

अबू-हुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू् सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्ुभएको 
छ : “अिला् र िफह्ो सि (िंफक्त) को कफत महतव छ ? यफद मलाफ्सहरू्लाई थलाहला हु्े हो भ्े उ्ीहरू 
िफह्ो सि (िंफक्त) मला स्लाह िढ्् गो्लाप्रथला ग य्ा बलाधय हु्ेछ्् । तयसैगरी स्लाहको ्लाफग मफसिदमला 
फछटो िलँादला कफत िणुय फमलछ भन्े कुरला थलाहला हु्े हो भ्े उ्ीहरू प्रफतसििलाया ग न्ेछ् ् । ईशला र िज्रको 
स्लाहको कफत महतव छ भन्े कुरला मलाफ्सहरू्लाई थलाहला हु्े हो भ्े उ्ीहरू फघस्रेरे भए िफ् स्लाहको ्लाफग 
आउ्ेछ् ्।” (बखुलारी : ६१५), (मफुस्म : ४३७)

८  इमलामदफेख ्फिक स्लाह िढ्् ुसनु्त हो ।

मकु्तदी्े सवयाप्रथम िफह्ो सि (िंफक्त) मला तयो िफ् इमलाम ्फिकै दलायलँाबलायलँा स्लाह िढ्् ुरलाम्ो कुरला हो र 
उस्े अनय वयफक्तहरू्े भनदला बढी िणुय िलाउँछ ।

यसको प्रमलाण :

अबदलु्लाह फब् मसऊद (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ््, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) ्े भन्ुभएको छ : “फतमीहरूमधये फववेक र चेत्शी् वयफक्तहरू मेरो ्फिक स्लाह िढु्् ।” 
(अबू-दलाऊद : ६७४), (फतफमयािी :२२८) 

दलायलँाबलायलँा िहलँा भए िफ् इमलामको ्फिक हु् ुिरूरी छ भन्े कुरला यो हदीस्े प्रमलाफणत हुनछ ।
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सलाहसँग सम्बमनधित केही सनुनतहरू 

 हु्त स्लाहकला िरैे सनु्तहरू छ्,् तीमधये केही फ्म् फ्फखत छ् ्:

१  सतु्रहसँग समबफनित केही सनु्तहरू :

१  सतु्रह रला्् ुसनु्त हो ।

स्लाह िढ्दला इमलाम र मफुनरिद (एक्ै िढ््े) ् े आफ्ो अगलाफड सतु्रह रला्् ुसनु्त हो, तर मकु्तदी (इमलामको 
सलाथमला िढ््े) ्े रला्् ुिदद्ै  फक्भ्े इमलामको सतु्रह मकु्तदीको ्लाफग ियलायाप्त हुनछ । 

यसको प्रमलाण : अब-ूसईद अ्-्खदुरी (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) ्े भन्भुएको छ : “फतमीहरूमधये कसै्े सतु्रह रलाखरे स्लाह िढ्दछै र कोही ऊ र सतु्रहको 
बीचबलाट गफुज्रनछ भ्े उस्लाई रोक ।” (बखुलारी : ५०९), (मफुस्म : ५०५)

अतः सतु्रह रला्् ुसनु्त हो । कैयौं हदीसहरूमला यसको वणय्ा  गररएको छ । रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) बलाट खलाट, फभत्ला, िखलाया्, ्ठ्ी, भला्ला, रूख, सवलारी इतयलाफद्लाई सतु्रह ब्लाएर स्लाह िढ्् ु
प्रमलाफणत छ ।

 यफद तिलाई ंमफसिदमला िमलातकला सलाथ स्लाह िढ््हुुन् भ्े मला्ौं तिलाई ं्  ेआिू्लाई िरैे िलाइदलाहरूबलाट बफनचत ग्ुयाभएको छ । 
फक्भ्े मफसिदतिया  िलँादला हरेक िलाइ्लामला िणुय प्रलाप्त हुनछ र िलाि िखलाफ्नछ ।
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मफसिदमला यला बलाफहर, घरम ैबसेको अवसथलामला यला यलात्रलामला, बनद कोठलामला यला खलु्ला ठलाउँमला, िु् सकैु ठलाउँ 
र अवसथलामला भएिफ् स्लाह िढ्दला सतु्रह रला्् ुसनु्त हो । फक्भ्े रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
्े यसतो अवसथलामला सतु्रह रला््िुछया र यसतो अवसथलामला िदद्ै  भ्ेर िरक छुट्यलाउ्भुएको छै्, तयसै्े हरेक 
अवसथलामला सतु्रह रला्् ुसनु्त हो । (बखुलारी : ५०१ र मफुस्म : ५०३ मला अब-ूिहुिैह को हदीस हे् ुयाहोस)्

२  सतु्रहदफेख ्फिक उफभ् ुसनु्त हो ।

स्लाह िढ्दला सजदह ग न्े ठलाउँ र सतु्रहको बीचमला एउटला 
बलाख्लाको िलाठो गफुज्र्े ठलाउँ िफत मलात्र दरूी रला्् ुसनु्त हो । 

यसको प्रमलाण : सह् फब् सलाअ्द अससलाएदी (रफदयल्लाहु 
अनहु) ्े बयला् गरेकला छ्,् “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) को सजदह ग न्े ठलाउँ र सतु्रहको बीचमला एउटला 
बलाख्लाको िलाठो गफुज्र्े ठलाउँ िफत मलात्र दरूी हुन्थयो ।” (बखुलारी : 
४९६), (मफुस्म : ५०८)

अकको हदीसमला छ : “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
को सजदह ग न्े ठलाउँ र सतु्रहको बीचमला ३ हलात िफतको दरूी हुन्थयो ।” (अहमद : ६२३१), (अब-ूदलाऊद : 
२०२४) र शखै अलबला्ी (रहमेहुल्लाह) ् े ‘सही’ भ्ेकला छ् ्। (अब-ूदलाऊद ६/२६३) र यसको अस् त्थय 
बखुलारीमला छ, हदीस : ५०६ मला हे् ुयाहोस ्।

३  ्मलािीको अगलाफडबलाट गफुज्र्े वयफक्त्लाई रोक् ुसनु्त हो ।

यसको प्रमलाण : अब-ूसईद अ्-्खदुरी (रफदयल्लाहु अनहु) 
को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
भन्भुएको छ : “फतमीहरूमधये कसै्े सतु्रह रलाखरे स्लाह 
िढ्दछै र कोही उसको बीचबलाट गफुज्रनछ भ्े उस्लाई हलात्े 
छेकेर रोक र िबियासती गफुज्र् खोजछ भ्े उसको प्रफतकलार गर, 
फक्भ्े ऊ शतैला् हो ।” (मफुस्म : ५०५)

्मलािीको अगलाफडबलाट मफह्ला, कला्ो कुकुर र गिला गफुज्रनछ 
भ्े उसको स्लाह भङ्ग हुनछ । तयसै्े फत्ीहरू्लाई रोक्िुछया । 
(मफुस्म : ५१०) तर फत्ीहरू बलाहके अरू कोही गफुज्रयो भ्े 
स्लाह भङ्ग हुदै्  । शखै इब्े उसैमी् (रहमेहुल्लाह) ्े यस 
भ्लाई्लाई म् िरलाएकला छ् ्।
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४  प्रतयेक स्लाहको ्लाफग फमसवलाक (दफतव्) ग्ुया सनु्त 
हो ।

िु्  अवसथलाहरूमला फमसवलाक ग्ुया सनु्त हो, तीमधयेको यो 
तेस्रो अवसथला हो ।

यसको प्रमलाण :

अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ : “यफद मरेो 
उममत (समदुलाय) को ्लाफग कष्ट ्हु्े भएको भए, म प्रतयेक 
स्लाहको ्लाफग फमसवलाक (दफतव्) ग न्े आदशे फद्े फथए ँ।” 
(बखुलारी : ८८७)

२  ‘कयलाम’ सँग समबफनित केही सनु्तहरू : 

१  ‘तकबीरे तहरीमला’ गदलाया दवुै हलात उठलाउ् ु।

َسَع اّلُ ملن حَِده ربَّنا ولَك المُد
यसको प्रमलाण : अबदलु्लाह फब् उमर (रफदयल्लाहु अनहुमला) 

को हदीसमला छ, “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) दवैु हलात 
कलँािसमम उठलाउद ैस्लाह आरमभ ग्ुयाहुन्थयो । तयसैगरी रूकु गदलाया 
र रूकुबलाट उफभ्े बे्ला िफ् दवैु हलात कलँािसमम उठलाउ् ुहुन्थयो 
अफ् ‘सफमअल्लाहु फ्म् ् हफमदह, रबब्ला व ्क्-्हमद’ 
भन्हुुन्थयो । तर, सजदला गदलाया हलात उठलाउ् ुहुनथे् ।” (बखुलारी : 
७३५), (मफुस्म : ३९०)

इब्े हुबैरह (रहमेहुल्लाह) ्े भ्ेकला छ् ्: “तकबीरे तहरीमला गदलाया दवुै हलात उठलाउ् ुसनु्त हो, वलाफिब 
होइ् भन्े कुरलामला ओ्मलाहरूको सवयासममफत रहकेो छ ।” (अ्-्इफसलाह १/१२३ मला हे् ुयाहोस)्

स्लाह िढ्दला ४ अवसथलाहरूमला दवुै हलात उठलाउ् ुहदीसबलाट प्रमलाफणत छ: 

तकिीिते तहिीिा िदा्थ

रूकु दतेमख उमभ्नते ितेला रूकु िदा्थ 

यी ३ अवसथलाहरूको प्रमलाण इब्े उमर (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीस हो, िु्  बखुलारी र मफुस्म दवुैमला 
छ । चौथो सथला्:
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पमहलो तश्हहुदपमि ततेस्ो िकातको लामि उठ््नते ितेला

यसको प्रमलाण इब्े उमर (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीस हो, यो िफ् बखुलारीमला छ ।

२  हलात उठलाउँदला औ ं् लाहरू्लाई खु् ला रला्् ुसनु्त हो ।

यसको प्रमलाण : अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
स्लाह िढ्दला दवैु हलात्लाई खु् ला तररकला्े मलाफथ उठलाउ् ुहुन्थयो ।” (अहमद : ८८७५), (अब-ूदलाऊद : ७५३), 
(फतफमयािी :२४०) र शखै अलबला्ी (रहमेहुल्लाह) ्  े‘सही’ भ्ेकला छ् ्। (सही अब-ूदलाऊद ३/३४१ मला हे् ुयाहोस)्

३  प्रमलाफणत सथला्समम हलात उठलाउ् ुसनु्त हो ।

तर, हलात कहलँासमम उठलाउ्े बलारे रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) बलाट २ तररकलाहरू प्रमलाफणत छ् ्:

१) कलँािसमम : अबदलु्लाह फब् उमर (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीसमला छ, “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) दबैु हलात कलँािसमम उठलाउ् ुहुन्थयो ।” (बखुलारी : ७३५), (मफुस्म : ३९०)

२) कला्को ्ोतीसमम : मलाफ्क फब् हुवैररस (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) दबैु हलात (कफह्ेकलाहीं) कला्को ्ोतीसमम उठलाउ् ुहुन्थयो ।” (मफुस्म : ३९१)

अतः दवुै तररकला िलायि हु् ्।

४  तकबीरे तहरीमलािफछ दलायलँा हलात बलायलँा हलातमलाफथ रला्् ुसनु्त हो ।

इब्े हुबैरह (रहमेहुल्लाह) ्े भ्ेकला छ् ्: “दलायलँा हलात बलायलँा हलातमलाफथ रला््े कुरलामला ओ्मलाहरूको 
सवयासममफत रहकेो छ ।” (अ्-्इफसलाह १/१२४ मला हे् ुयाहोस)्
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५  दलायलँा हलात्े बलायलँा हलात्लाई समलाउ् ुसनु्त हो ।

िफह्ो तररकला : दलायलँा हलात बलायलँा हलातमलाफथ रला्् ुअथलायात दलायलँा हलात्े बलायलँा हलात्लाई समलाउ् ु। 

यसको प्रमलाण : वलाए् फब् हुज्र (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ्,् “मै् े रसू्  (सल्ल्लाहु 
अ्ैफह वसल्म) ्े स्लाह िढ्दला दलायलँा हलात्े बलायलँा हलात्लाई समलाएको दखेें ।” (अब-ूदलाऊद : ७५५), 
(फ्सलाई : ८८८) र शखै अलबला्ी (रहमेहुल्लाह) ्े ‘सही’ भ्ेकला छ् ्।

दोस्रो तररकला : दलायलाँ हलात बलायलँा हलातको क्लाई (्लाडी) मलाफथ रला्् ु। 

यसको प्रमलाण : सह् फब् सलाअ्द अससलाएदी (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ्,् “रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े स्लाह िढ्दला दलायलँा हलात बलायलँा हलातको क्लाई (्लाडी) मलाफथ रला्् आदशे 
फद्हुुन्थयो ।” (बखुलारी : ७४०)

तयसै्े कफह्े दलायलँा हलात बलायलँा हलातमलाफथ रलाखी र कफह्े दलायलँा हलात बलायलँा हलातको क्लाई (्लाडी) मलाफथ 
रलाखी दवुै हदीसहरूमलाफथ अम् ग य्ा सफकनछ ।

६  स्ला (इफसतफतलाह) िढ्् ुसनु्त हो ।

स्ला (इफसतफतलाह) िढ््े िरैे तररकलाहरू छ्,् तयसै्े हरेक तररकला्े स्ला िढ्् ुसनु्त हो ।
१ ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَْمِدَك ، تـََباَرَك اْسَُك َوتـََعاَل َجدَُّك ، َواَل ِإلَه َغيـُْرَك 

 ‘सबुहला् कल्लाहुमम व फबहफमदक व तबलार कसमकु व तआ्ला िदु्क व्ला इ्ला ह गरैूक’ ।” 
(अहमद : ११४७३), (अब-ूदलाऊद : ७७६), (फतफमयािी :२४३), (फ्सलाई : ९००) हदीसमला 
केही क्लाम (कमिोरी) छ, तर इब्े हिर (रहमेहुल्लाह) ्े यो हदीस्लाई हस् भ्ेकला छ् ्। 
(्तलाएिु् -्अफकलार १/४१२ मला हे् ुयाहोस)्

२   اْلَْمُد لِّ َحْداً َكِثرياً طَيِّباً ُمَبارَكاً ِفيه     
 ‘अलहमद ुफ्ल्लाह ेहमद् ्कसीर् ्तै्येब् ्मोबलारक् ्िीह’े ।” 

रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े यो हदीसको महतव बयला् गददै भन्भुएको छ : “यो 
हदीस्लाई मलाफथ ियुलायाउ्को ्लाफग मै् े १२ ि्ला िररशतलाहरू्लाई प्रफतसििलाया गददै गरेको दखेें ।” 
(मफुस्म : ६००)
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३  اللَُّهمَّ َبِعْد بـَْيِن َوبـَْيَ َخطَاَيَي َكَما َبَعْدَت بـَْيَ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب، اللَُّهمَّ نَقِِّن ِمْن َخطَاَيَي َكَما يـُنـَقَّى 
َنِس، اللَُّهمَّ اْغِسْلِن ِمْن َخطَاَيَي ِبلثَـّْلِج َواْلَماِء َواْلبـََرِد الثَـّْوُب األَبـَْيُض ِمَن الدَّ
“अल्लाहुमम बलाइद बै्ी व बै् खतलायला य, कमला बलाअत् बै््-मशरेके वलमगरेबे, अल्लाहुमम 
्कके्ी फम्लखतलायला कमला यु् ककससौबु्  अबयिो फम्द््से, अल्लाहुममफगस््ी फम् ्खतलायलायला 
फबलमलाए वसस्िे वलबरद े।”
अथयाः ह ेअल्लाह तआ्ला, िवूया र िफश्म बीचको िफत्कै दरूी म र मरेो िलाि बीचको दरूी िला्ुया होस,् 
ह ेअल्लाह, सेतो ्गुला िोहरबलाट दलाग फवफह् भइ सिला भए िसतै मरेला िलािहरूबलाट म्लाई िफवत्र 
िला्ुया होस,् ह ेअल्लाह, मरेला समिणूया िलािहरू्लाई िला्ी, अफस्ला र बरि्े िोइ फद्हुोस ्। (बखुलारी : 
७४४), (मफुस्म : ५९८)

४ اّلُ َأْكبـَُر َكِبرياً ، َواْلَْمُد لِّ َكِثرياً ، َوُسْبَحاَن الِّ ُبْكَرًة َوَأِصياًل 
‘अल्लाहु-अकबर कबीरला, व््-हमदो फ्ल्लाह े कसीरला, व सुबहला्ल्लाह े बुक्-रत््-व 
असी्ला’ ।”
रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े यो हदीसको महतव दशलायाउँद ैभन्भुएको छ : “म आश्यया 
चफकत भए, फक्भ्े यो हदीसको ् लाफग आकलाशकला ढोकलाहरू खोफ्एकला छ् ्।” (मफुस्म : ६०१) 

७  इफसतआिह िढ्् ु।

इफसतआिह (अऊिो फबल्लाफह) िढ्् ु सनु्त हो । इफसतआिहकला िरैे तररकलाहरू हदीसमला उल्ेख 
गररएकला छ्,् तयसै्े हरेक तररकला्े इफसतआिह िढ्् ुसनु्त हो ।

१ أعوذ بهلل من الشيطان الرجيم  

‘अऊिो फबल्लाफह फम्शशतैलाफ्रयािीम’

अथया : िलािी शतैला्को उिद्वदफेख अल्लाहको शरण चलाहनछु । 

िमहूर (अफिकलंाश) ओ्मलाहरू्े यही तररकला्लाई म् िरलाएकला छ् ्। अल्लाह तआ्ला्े भन्भुएको 
छ : “कुआय्ा  िढ्दला ‘अऊिो फबल्लाफह फम्शशतैलाफ्रयािीम’ िढ, ।” सरूह अ्-््ह् : ९८)

२ أعوذ بهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم 

अऊि ुफबल्लाफहससमीइ्-्अ्ीम फम्श-्शतैला फ्रयािीम’ ।

फक्भ्े अल्लाह तआ्ला्े भन्ुभएको छ : “.... िसतइि् फबल्लाफह, इननहु हुवससमीउ््-अ्ीम’ 
िढ, ।” शतैला््े उकसलाउ्े बे्लामला अल्लाहको शरण मलाग, फ्ससनदहे उहलँा सवयाश्ोतला र सवयाज्ञलातला हु्हुुनछ ।” 
(सरूह िुफसस्त : ३६)
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८  फबफसमल्ला िढ्् ु।

ِبْسِم الَِّ الرَّْحِن الرَِّحيِم

इफसतआिह िफढसकेिफछ ‘फबफसमल्ला फहरयाहमला फ्रयाहीम’ िढ्् ुसनु्त हो । 

यसको प्रमलाण : ्ोऐम (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ्,् “मै् े अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) 
को िछलाफड स्लाह िढें, उ््े ‘फबफसमल्ला फहरयाहमला फ्रयाहीम’ िढेिफछ सरूह िलाफतहला िढे ... ।” स्लाहिफछ 
अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) ्े समबोि् गददै भ े्ं : “हरे, अल्लाहको कसम िसको हलातमला मरेो जयला् छ, 
हलामीहरूमधये रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) को स्लाहसँग सबैभनदला बढी फमलदोिलुदो स्लाह मरेो 
हो ।” (फ्सलाई : ९०६) र इब्े खोिैमह्े १/ २५१ मला ‘सही’ भ्ेकला छ् ्। दलार-कुत्ी्े यो हदीस्लाई ‘सही’ 
र यसको रोवलात्लाई ‘फसकलात’ भरिदको भ्ेकला छ् ्। (अससु् ् ्: २/४६) 

फबफसमल्ला िढ्् ुवलाफिब होइ् भन्े कुरलाको प्रमलाण के छ भ्े रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
्े रलाम्ोसँग स्लाह ्िढ््े वयफक्त्लाई यसको तलाफ्म फद्भुए्, बरू उस्लाई सीिला सरूह िलाफतहला िढ्् 
फसकलाउ्भुएको फथयो ।” (बखुलारी : ७५७), (मफुस्म : ३९७) 

९  इमलामको सलाथमला आमी् भन् ु।

सरूह िलाफतहलाको फत्लावतिफछ िब इमलाम्े आमी् भनछ, मकु्तदी्े िफ् आमी् भन् ुसनु्त हो ।

यसको प्रमलाण : अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ् े 
भन्भुएको छ : “िब इमलाम आमी् भनछ, फतमीहरू िफ् आमी् भ्, फक्भ्े िसको आमी् िररशतलाको 
आमी्सँग मे्  खलानछ, उसको अफघल्ो िलाि िखलाफ््ेछ ।” (बखुलारी : ७८०), (मफुस्म : ४१०)

१०  िलाफतहलािफछ अरू सरूह िढ्् ु।

सरूह िलाफतहला िफढसकेिफछ िफह्ो २ रकलातमला सरूह िढ्् ुसनु्त हो । अफिकलंाश (िमहूर) ओ्मलाको 
यही भ्लाई हो । 

यसको प्रमलाण : अब-ूकतलादह (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ्,् “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) िोहर स्लाहको िफह्ो दवुै रकलातहरूमला सरूह िलाफतहला िफढसकेिफछ अरू कु्ै एउटला सरूह 
िढ््हुुन्थयो । िफह्ो रकलातमला अफ् ्लामो र दोस्रोमला अफ् छोटो सरूह िढ््हुुन्थयो ।” (बखुलारी : ७५९), 
(मफुस्म : ४५१)

तर, मकु्तदी्े िहरी (उचच आवलािमला िफढ्े) स्लाहमला सरूह िलाफतहला िफढसकेिफछ केही िढ्् ुफमलदै्  । 
उस्े इमलाम्लाई धयला्िवूयाक सनु्िु न्े हुनछ । 

इब्े कोदलामला (रहमेहुल्लाह) ्े भ्ेकला छ् ्: “प्रतयेक स्लाहको िफह्ो दवुै रकलातहरूमला सरूह िलाफतहला 
िफढसकेिफछ अरू कु्ै एउटला सरूह िढ््िुछया भन्े कुरलामला (िमयागरुूहरूबीच) कु्ै मतभदे छै् ।” (अ्-्मगु्ी 
१/५६८ मला हे् ुयाहोस)्
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३  रूकुसँग समबफनित केही सनु्तहरू :

१  दवुै हलात्े दवुै घुडँला समलाउ् ुर औ ं् लाहरू खु् ला रला्् ु।

यसको प्रमलाण : अब-ूहुमदै (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ्,् 
“हलामीहरूमधये रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) को स्लाह िढ््े 
तररकला सबैभनदला रलाम्ोसँग कणठ िला न्े वयफक्त म ्ै हु ँ। रसू्  (सल्ल्लाहु 
अ्ैफह वसल्म) तकबीरे तहरीमला (अल्लाहु-अकबर) मला दवुै हलात कलँािको 
बरलाबर उठलाउ् ुहुन्थयो । रूकुमला दवुै हलात्े दवुै घुडँला समलाउ् ुहुन्थयो । िेरी 
आफ्ो िीठ बरलाबर िलारेर फ्हुरर् ुहुन्थयो ।” (बखुलारी : ८२८)

अब-ूमसऊद (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े आफ्ो 
घुडँला समलाउदला हलातकला औ ं् लाहरू खु् ला रला््भुएको फथयो ।” (अहमद : १७०८१), (अब-ूदलाऊद : ८६३) र 
(फ्सलाई : १०३८) ्े हस् स्दको सलाथ बयला् गरेकला छ् ्र वलाए् फब् हुज्रको हदीस्े यस्लाई प्रमलाफणत 
गदयाछ । (इब्े खोिैमह : ५९४ मला हे् ुयाहोस)्

२  रूकुमला आफ्ो िीठ बरलाबर रला्् ुसनु्त हो ।

यसको प्रमलाण : अबू-हुमैद (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् 
गरेकला छ््, “रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) रूकु गदलाया 
दवैु हलात्े दवैु घुँडला समलाउ्ु हुन्थयो र आफ्ो िीठ बरलाबर िलारेर 
फ्हुरर्ु हुन्थयो ।” (बुखलारी : ८२८)

तयसैगरी रूकुमला टलाउको र िीठ बरलाबर गरेर समत् रला््िुछया । 

यसको प्रमलाण : आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) ्  ेबयला् गरेकी फछ्,् 

“रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) रूकु गदलाया उहलँाकला टलाउको 
र िीठ ् त मलाफथ उठेको हुनथे ् त् झकेुको, बरू एकदम ैबरलाबर 
रला््हुुन्थयो ।” (मफुस्म : ४९८)

हदीसमला ‘यशुखसे’ु शबद प्रयोग गररएको छ, िसको अथया : मलाफथ ्उठलाउ् ुहो । तयसैगरी अकको शबद ‘व्म 
योसौफवबहो’ प्रयोग गररएको छ, िसको अथया : त् ्झकुलाउ् ुहो ।

३  रूकुमला कुफह्ला िेटदफेख टलाढला रला्् ुसनु्त हो ।

यसको प्रमलाण : अब-ूमसऊद (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला 
छ, “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े रूकुमला कुफह्ला 
िेटदफेख टलाढला रला्् ुहुन्थयो । तयसैगरी आफ्ो दवुै हलात घुडँलामलाफथ 
रला्् ुहुन्थयो र हलातकला औ ं् लाहरू खु् ला रला्् ुहुन्थयो ।” (अहमद : 
१७०८१), (अब-ूदलाऊद : ८६३) र (फ्सलाई : १०३८) 
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हदीसमला ‘मोिलािलात’ शबद प्रयोग गररएको छ, िसको अथया : टलाढला रला्् ुहो । तर यसको अथया हलात िसलारेर 
आफ्ो छेउमला उफभ्े सलाथी्लाई द:ुख फद् ुकदलाफि होइ् । फक्भ्े सनु्त िलाउ्को ्लाफग हरलाम कलाम ग्ुया 
कदलाफि िलायि छै् ।

इमलाम ्ौवी (रहमेहुल्लाह) ्े भ्ेकला छ् ्: कुफह्ला िेटदफेख टलाढला रला्् ुमसुतहब हो भन्े कुरलामला ओ्मला 
(िमयागरुू) हरूबीच कु्ै मतभदे छै् ।” (अ्-्मजमअू :३/४१० मला हे् ुयाहोस)्

४  रूकुमला प्रमलाफणत दआुहरू िढ्् ुसनु्त हो ।

रूकुमला ‘सबुहला् रफबबय्-्अिीम’ िफढसकेिफछ अनय प्रमलाफणत दआुहरू िढ्् ुसनु्त हो :
१ ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ رَبَـَّنا َوِبَْمِدَك، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل 

‘सबुहला् कल्लाहुमम रबब्ला व फबहफमदक, अल्लाहुममग-फि्जी’ आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को 
हदीसमला छ । (बखुलारी : ७९४), (मफुस्म : ४८४) 

२ ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس َربُّ اْلَمالَِئَكِة َوالرُّوِح 
‘सबुहु् ्कुदु्सु्  ्रबबु्  ्म्लाईकफत वर्या ह’ आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला छ । (मफुस्म : 
४८७)

३  ، َوَعْظِمي   ، َوُمِّي   ، َوَبَصِري  َسِْعي،  َلَك  َخَشَع   ، َأْسَلْمُت  َوَلَك   ، آَمْنُت  َوِبَك   ، رََكْعُت  َلَك    اللَُّهمَّ 
 َوَعَصِب

‘अल्लाहुमम ् क रकलात,ु व फबक आमनत,ु व ् क अस्मत,ु खश अ ् क समई, व बसरी, व 
मु् खी, व अ िमी व असबी’ अ्ी (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ । (मफुस्म : ७७१) 

४  سبحاَن ِذي الَبـَُروِت َواملََلكوِت َوالِكْبِيِء َوالَعَظَمة 
‘सबुहला् फि्-्िरितेू व्-्म्-्कूते व्-्फकफरियलाए व्-्अ िमते’ औि फब् मलाफ्क (रफदयल्लाहु 
अनहु) को हदीसमला छ । (अहमद : २३४११), (अब-ूदलाऊद : ८७३), (फ्सलाई : १०५०) र शखै अलबला्ी 
(रहमेहुल्लाह) ्े ‘सही’ भ्ेकला छ् ्। (सही अब-ूदलाऊद ४/२७ मला हे् ुयाहोस)्

४  कौमला (रूकुबलाट उठ््)ु सँग समबफनित केही सनु्तहरू :

१  ्लामो समयसमम उफभ् ु।

यसको प्रमलाण : सलाफबत अ््-बो्ला्ीको हदीसमला छ, 
“अ्स (रफदयल्लाहु अनहु) ्े स्लाह िढलाउ्े क्रममला रूकुबलाट 
उठेिफछ यफत ्लामो समयसमम उफभरहन्थयो फक अरू्े सोच्े 
ग्थयको - फबसनेको वला भु् ेको हो फक कयला हो ! तयसैगरी िब 
सजदलाबलाट उठेिफछ यफत ्लामो समयसमम बफसरहन्थयो फक 
अरू्े सोच्े ग्थयको - फबसनेको हो फक कयला हो !” (बुखलारी : 
८२१), (मफुस्म : ४७२)
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२  रबब्ला व ्क्-्हमद र अनय दआुहरू िढ्् ु:
१ اللَُّهمَّ رَبَـَّنا َوَلَك اْلَْمُد     

‘अल्लाहुमम रबब्ला व ्क्-्हमद’ अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ । (बखुलारी : 
७९५)

२  اللَُّهمَّ رَبَـَّنا َلَك اْلَْمُد 
‘अल्लाहुमम रबब्ला ्क्-्हमद’ अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ । (बखुलारी : 
७९६), (मफुस्म : ४०४)

३  رَبَـَّنا َوَلَك اْلَْمد 
‘रबब्ला व ्क्-्हमद’ आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला छ । (बखुलारी : ७९६), 
(मफुस्म : ४०४)

४  رَبَـَّنا َلَك اْلَْمُد 
‘रबब्ला ्क्-्हमद’ अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ । (बखुलारी : ७२२)

अतः हरेक तररकला्े ‘रबब्ला व ्क्-्हमद’ िढ्् ुसनु्त हो ।

३  रूकुबलाट उठेिफछ प्रमलाफणत दआुहरू िढ्् ुसनु्त हो ।

रूकुबलाट उठेिफछ प्रमलाफणत दआुहरू यस प्रकलार छ् ्:

१  رَبَـَّنا َلَك اْلَْمُد ، ِمْلُء السََّماَواِت َواأَلْرِض ، َوِمْلُء َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء بـَْعُد ، َأْهُل الثَـَّناِء َواْلَمْجِد، َأَحقُّ َما قَاَل 
اْلَعْبُد ، وَُكلَُّنا َلَك َعْبٌد ، اللَُّهمَّ الَ َماِنَع ِلَما َأْعطَْيَت ، َوالَ ُمْعِطَي ِلَما َمنـَْعَت ، َوالَ يـَنـَْفُع َذا اْلَدِّ ِمْنَك اْلَدُّ
‘रबब्ला ्क्-्हमद’, फम्सुसमलावलाते व्-्अदया, व फम्-्ओमला श ेत, फम् ्शइै् ्बलादो, अह-
्सस्लाए व्-्मजद,े अहकको मला कला््-्अबदो, व कुल्ु् ला ् क अबद, ‘अल्लाहुमम ्ला 
मलाफ्आ फ्मला आतैत,् व्ला मफुतआ फ्मला म्लात, व ्ला यनिओ ि्िद् े फमनक् ्िद्’ यो 
अब-ूसईद अ्-्खदुरी (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ । (मफुस्म : ४७७)

२ اْلَْمُد لِّ َحْداً َكِثرياً طَيِّباً ُمَبارَكاً ِفيِه 
‘अलहमद ुफ्ल्लाह ेहमद् ्कसीर् ्तैयेब् ्मोबलारक् ्िीह, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
्े यो हदीसको महतव बयला् गददै भन्भुएको छ : “यो हदीस्लाई मलाफथ ियुलायाउ्को ्लाफग मै् े १२ 
ि्ला िररशतलाहरू्लाई प्रफतसििलाया गददै गरेको दखेें ।” (मफुस्म : ६००), (बखुलारी : ७९९) 

३ نُوِب َواْلَطَاَي َكَما يـُنـَقَّى الثَـّْوُب األَبـَْيُض ِمَن  ْرِن ِمَن الذُّ ْرِن ِبلثَـّْلِج َواْلبـََرِد َواْلَماِء اْلَباِرِد ، اللَُّهمَّ َطهِّ  اللَُّهمَّ َطهِّ
اْلَوَسِخ
‘अल्लाहुमम तफहहर्ी फबससलिे व्-्बरद,े व्-्मलाइ्-्बलाररद, अल्लाहुमम तफहहर्ी फमनजिो्बेू 
व्-्खतलायला कमला यो्ककससौबु् -्अबयदो फम््-्व सख’े । (मफुस्म : ४७६)

िब उियुयाक्त दआुहरू िढ्छ, ्लामो समयसमम उफभ् सकछ ।



फ
ज्र

क
ा स

नु्न
त

हरू

सोनन् मौकूतह

64

५  ‘सजदला’ सँग समबफनित केही सनु्तहरू :

१  सजदला ग न््े  ेआफ्ो बग्ीदफेख कुफह्ला र फतघ्लादफेख िटे टलाढला रला्् ुसनु्त हो ।

यसको प्रमलाण : अबदलु्लाह फब् बोहै् ह 
(रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ्,् “िब रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) सजदला ग्ुयाहुन्थयो तब 
उहलँा आफ्ो दवैु हलात्लाई िै्लाउ् ु हुन्थयो यहलँासमम 
फक उहलँाको कलाखीको सेतोि् दफेखन्थयो । (बखुलारी : 
३९०), (मफुस्म : ४९५) र मैमु्ह (रफदयल्लाहु 
अनहला) को हदीसमला छ, रसू् (सल्ल्लाहु 
अ्ैफह वसल्म) सजदला गदलाया हलात यफत िै्लाउ् ु
हुन्थयो, यहलँासमम फक बलाख्लाको िलाठो बीचबलाट 
गुफज्र् सक्थयो ।” (मफुस्म : ४९६)

तर यसको अथया अ्लावशयक तररकला्े हलात िै्लाएर आफ्ो छेउको सलाथी्लाई द:ुख फद् ुकदलाफि होइ् । 

तयसैगरी सजदला गदलाया दवुै फतघ्ला्लाई एक-अकलायादफेख टलाढला रला्् ुर िेट्लाई फतघ्लामला अडेस ््गलाई फतघ्लादफेख 
टलाढला रला्् ुसनु्त हो । 

यसको प्रमलाण : अबू-हुमैद (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, “रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
सजदला गदलाया दवैु फतघ्ला अ्ग रला््ु हुन्थयो र िेट्लाई फतघ्लादेफख टलाढला रला््ु हुन्थयो ।” (अब-ूदलाऊद : ७३५)

इमलाम शौकला्ी्े भ्ेकला छ् ्: सजदला गदलाया दवुै फतघ्ला्लाई एक- अकलायादफेख टलाढला रला््,ु िेट्लाई फतघ्लामला 
अडेस ््गलाउ् ुसनु्त हो भन्े कुरलामला ओ्मला (िमयागरुू) हरूको सवयासममफत रहकेो छ । (्ै्ु् -्औवतलार 
२/२५७ मला हे् ुयाहोस)्

२  सजदला गदलाया दबैु खटु्लाकला औ ं् लाहरू फकब्लाफतर िकने को हु्िुछया । 

यसको प्रमलाण : अब-ूहुमदै (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
सजदला गदलाया उहलँाकला हलातकला औ ं् लाहरू ्त बढी िैफ्एको हुनथे ्त टमम फम्ेको, बरू सलामलानय अवसथलामला 
रला््हुुन्थयो र आफ्ो दबैु खटु्लाकला औ ं् लाहरू फकब्लाफतर िकलायाएर रला््हुुन्थयो ।” (बखुलारी : ८२८)

तयसैगरी सजदलामला हलातकला औ ं् लाहरू एक-अकलायामला फम्लाएर फकब्ला (कलाबला) फतर रला््ुिछया  ।

यसको प्रमलाण : अबदलु्लाह फब् उमर (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीसमला छ, “सजदलामला दवैु हलात्लाई िै्लाएर 
रला््,ु हलातकला औ ं् लाहरू एक-अकलायामला फम्लाएर रला्् ुर फकब्ला (कलाबला) फतर ग्ुया सनु्त हो ।” (मोवत्ला ईमलाम 
मलाफ्क र मोसन्ि इब्े अबी शबैला १/२३६ मला हे् ुयाहोस)् 
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वलाए् फब् हुज्रको हदीस्े यस्लाई प्रमलाफणत 
गदयाछ : “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
सजदलामला हलातकला औ ं् लाहरू एक-अकलायामला फम्लाएर 
रला्् ु हुन्थयो ।” हसैमी्े हस् भ्ेकला छ् ् । 
(मिमउजिवलाएद २/१३५ मला हे् ुयाहोस)्

३  सजदलामला प्रमलाफणत दआुहरू िढ्् ुसनु्त हो । 

सजदलामला ‘सुबहला् रफबबय््-आ्ला’ िफछ अनय दुआहरू िढ््ु सुन्त हो । केही प्रमलाफणत दुआहरू :

१ ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ رَبَـَّنا َوِبَْمِدَك، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل 

 ‘सुबहला् कल्लाहुमम रबब्ला व फबहफमदक, अल्लाहुममग-फि्जी’ आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) 
को हदीसमला छ । (बुखलारी : ७९४), (मफुस्म : ४८४)

२ ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس َربُّ اْلَمالَِئَكِة َوالرُّوِح 

‘सुबबुहु्् कुदु्सु् रबबु््-म्लाए-कते-वर्या ह’ आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला छ । 
(मफुस्म : ४८७)

३  اللَُّهمَّ َلَك َسَجْدُت ، َوِبَك آَمْنُت ، َوَلَك َأْسَلْمُت ، َسَجَد َوْجِهي ِللَِّذي َخَلَقُه َوَصوَّرَُه، َوَشقَّ َسَْعُه َوَبَصَرُه،  
تـََباَرَك هللا َأْحَسُن اْلَاِلِقَي

‘अल्लाहुमम ् क सित्ो, व फबक आमनतु, व ् क अस्मतु, सिद विही फ्ल्िी ख् 
कहु व सववरहु, व शकक समअहु व बसरहु, तबलारकल्लाहो अहस्ु््-खला्ेकी्’ । अ्ी 
(रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ । (मफुस्म : ७७१)

४ اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل َذْنِب ُكلَُّه ِدقَُّه َوِجلَُّه ، َوَأوََّلُه َوآِخَرُه، َوَعالَنِيـََتُه َوِسرَُّه 

 ‘अल्लाहुममग-फि्जी िनबी कुल्हु, फदककहु व फिल्हु व औवव्हु, व आखेरहु, व 
अ्ला्ीयतहु व फसरयाहु’ । अबू-हुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ । (मफुस्म : ४८३)

५  اللَُّهمَّ َأُعوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك ، َوِبَُعافَاِتَك ِمْن ُعُقوبَِتَك ، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْنَك ، اَل ُأْحِصي ثـََناًء َعَلْيَك ، أَْنَت 
َكَما أَثـْنـَْيَت َعَلى نـَْفِسَك

 ‘अल्लाहुमम अऊिो फबररिलाक फम्् स खफतक, व फब मोआिलातेक फम्् ओकू बतेक, व 
अऊिो फबक फमनक, ्ला ओहसी स्लाअ् अ्ैक, अनत कमला अस्ैत अ्ला ्िसेक,’

अतः मलाफथ उल्ेफखत दआुहरूमधये सकेसमम सबै दआुहरू यलाद ग्ुया र िढ््ु सुन्त हो ।

रूकुअ र सजदलामला १ चोफट दआु (सुबहला्...) िढ््ु वलाफिब हो र १ भनदला बढी सुन्त हो । 
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४  सजदलामला अतयलाफिक दआु ग्ुया सनु्त हो ।

यसको प्रमलाण : अबदलु्लाह फब् अबबलास (रफदयल्लाहु 
अनहुमला) को हदीसमला छ : रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
्े भन्भुएको छ : “सजदलामला अतयलाफिक दआु गर, फक्भ्े 
सजदलामला गररएको दआु कबु्  हुनछ ।” (मफुस्म : ४७९)

६  दवुै सजदलाको बीचमला ‘ि्-्सए-इसतेरलाहत’ झैं 
बस् ुसनु्त हो ।

१  बलायलँा खटु्ला िलटलाएर तयसमलाफथ बस् ुर दलायलँा खटु्ला्लाई सीिला ठलाडो िलारेर रला्् ुसनु्त हो ।

यसको प्रमलाण : अबू-हुमैद (रफदयल्लाहु अनहु) को 
हदीसमला छ, “रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े २ 
रकलातमला बलायलँा खटु्ला िलटलाएर तयसमलाफथ बस्ुभयो र दलायलँा 
खटु्ला्लाई सीिला ठलाडो िलारेर रला््ुभयो ।” (बुखलारी : ८२८)

२  िरैे बेरसमम बस् ु।

यसको प्रमलाण सलाफबत अ््-बो्ला्ीको हदीसमला मलाफथ प्रसतुत भइसकेको छ ।

३  दोस्रो वला चौथो रकलातको ्लाफग उफभदंला एकफछ्को ्लाफग बस् ुसनु्त हो ।

यस्लाई ‘ि््-सए-इसतेरलाहत’ भफ्नछ र यसको ्लाफग कु्ै दआु खलास गररएको छै् ।

‘ि््-सए-इसतेरलाहत’ ३ हदीसहरूबलाट प्रमलाफणत छ : 

मलाफ्क फब् हुवैररस (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, “रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) दोस्रो 
वला चौथो रकलातको ्लाफग उफभ्ु भनदला अफघ रलाम्ोसँग बस्ुहुन्थयो ।” (बुखलारी : ८२३)

मलाफ्क फब् हुवैररस (रफदयल्लाहु अनहु) तयही सहलाबी हु्् िस्े्े “सल्ु कमला .....” स्लाह तयसरी 
्ै िढ, िसरी म िढ्दछु ... हदीस बयला् गरेकला छ्् । (बुखलारी : ६३१) 

‘ि््-सए-इसतेरलाहत’ सुन्त हो फक होइ् भन्े कुरलामला ओ्मलाहरूमला मतभेद छ । तर वलासतवमला यो 
सुन्त ्ै हो । इमलाम ्ौवी, शौकला्ी, इब्े बलाि र शैख अलबला्ी (रहमेहुमलु्लाहो अिमई्) ्े सुन्त हो 
भ्ेर घोषणला गरेकला छ्् । (ितलावला ्ज्ह दलाएमह ६/४४५-४४६ मला हे्ुयाहोस्)

इमलाम ्ौवी (रहमेहुल्लाह) ्े भ्ेकला छ्् : ‘ि््-सए-इसतेरलाहत’ सुन्त हो भन्े कुरला अकको सही 
हदीसबलाट िफ् प्रमलाफणत हुनछ ।” (अ््-मजमअू : ३/४४१)
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७  तशहहुदसँग समबफनित केही सनु्तहरू :

१  तशहहुद मला बलायलँा खटु्ला िलटलाएर तयसमलाफथ बस् ुर दलायलँा खटु्ला्लाई सीिला ठलाडो िलारेर रला्् ुसनु्त हो ।

सजदला, दवैु सजदलाको बीचमला र तशहहुदमला बसदला हरेक िटक यसरी 
्ै बस्ु सुन्त हो । 

यसको प्रमलाण : अबु-हुमैद (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला 
छ््, “रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) २ रकलातमला बसदला बलायलँा 
खटु्लामलाफथ बस्ुहुन्थयो र दलायलँा खटु्ला्लाई ठलाडो िलारेर रला््ुहुन्थयो ।” 
(बुखलारी : ८२८)

आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला छ, “रसू् (सल्ल्लाहु 
अ्ैफह वसल्म) प्रतयेक २ रकलातमला ‘अत्हीयलातु’ िढ््ु हुन्थयो र 
बसदला बलायलँा खटु्ला िलटलाएर तयसैमलाफथ बस्ुहुन्थयो र दलायलँा खटु्ला्लाई 
ठलाडो िलारेर रला््ुहुन्थयो ।” (मफुस्म : ४९८)

३ र ४ रकलातको स्लाहमला अकदै  तररकला्े बस्ुिछया िस्लाई तवरूया क भफ्नछ । यसको वयला्यला अगलाफड 
आउँदैछ ।

२  तशहहुदमला हलात रला््े फवफभन् तररकलाहरू ।

तशहहुदमला बसेको बे्ला हलात रला््े २ वटला तररकलाहरू छ्् :

१)    दवुै हलात दवुै फतघ्लामला रला्् ु।

२)   दवुै हलात दवुै घुडँलामला रला््,ु बलायलँा हलात खु् ला गरेर बलायलँा घुडँलामलाफथ रला्् ुर दलायलँा हलात्लाई मठु्ी ब्लाएर 
चोर औ ं् ला्े इशलारला ग्ुया ।
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यसको प्रमलाण : अबदलु्लाह फब् उमर (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीसमला छ, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) तशहहुदमला बसेको बे्ला दलायलँा हलात्लाई मठु्ी ब्लाएर दलायलँा फतघ्लामला रला््ुहुन्थयो र शहलादतको 
(चोर) औ ं् ला्े इशलारला ग्ुयाहुन्थयो र बलायलँा हलात खु् ला गरेर बलायलँा फतघ्लामला रला््ुहुन्थयो ।” (मफुस्म : ५८०)

३  तशहहुदमला औ ं् ला्े इशलारला ग न्े तररकला ।

तशहहुदमला औ ं् ला्े इशलारला ग न्े २ वटला तररकलाहरू छ्् :

१)  दलायलँा हलात्लाई मठु्ी ब्लाएर शहलादतको (चोर) औ ं् ला्े इशलारला ग न्े र बलायलँा हलात खु् ला रला््े ।

यसको प्रमलाण : अबदलु्लाह फब् उमर (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीसमला प्रसतुत भइसकेको छ । 
(मफुस्म : ५८०)

२)   दलायलाँ हलातकला सलाइ्ी र कलानछी औ ं् ला्लाई बनद ग न्े, बुढी र मलाझी औ ं् ला्लाई गो्ो ब्लाउ्े र 
शहलादतको (चोर) औ ं् ला्े इशलारला ग न्े । अफ् बलायलँा हलात खु् ला रला््े ।

यसको प्रमलाण : अबदुल्लाह फब् उमर (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीसमला छ, रसू् (सल्ल्लाहु 
अ्ैफह वसल्म) तशहहुदमला बसेको बे्ला बलायलँा हलात बलायलँा फतघ्लामला रला््ुहुन्थयो । तयसैगरी दलायलँा 
फतघ्लामला दलायलँा हलात रलाखेर सलाइ्ी र कलानछी औ ं् ला्लाई बनद गरी बुढी र मलाझी औ ं् ला्लाई गो्ो ब्लाउ् ु
हुन्थयो र शहलादतको (चोर) औ ं् ला्े इशलारला ग्ुयाहुन्थयो ।” (मुफस्म : ५८०)

४  हरेक तररकला्े अत्हीयलात ुिढ्् ुसनु्त हो ।

अत्हीयलातु िढ््े केही तररकलाहरू :

१  التَِّحيَّاُت ِلَِّ ، َوالصََّلَواُت ، َوالطَّيَِّباُت ، السَّاَلُم َعَلْيَك أَيُـَّها النَِّبُّ َوَرْحَُة الَِّ َوبـَرََكاتُُه ، السَّاَلُم َعَليـَْنا َوَعَلى 
ُ ، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه ِعَباِد الَِّ الصَّاِلَِي ، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ الَّ

‘अत्हीयलात ु फ्ल्लाफह, वसस्वलात,ु वत्येैबलात,ु असस्लाम ु अ्ैक अ्यो हन्बीयो 
वरहमतलु्लाफह व बरकलातहुु, असस्लाम ुअ्ै्ला वअ्ला एबलाफदल्ला फहससला्ेही्, अशहद ुअल्ला 
इ्ला ह इल्ल्लाहु, व अशहद ु अन् महुममद् ् अबदहूु व रसू् हु’, अबदलु्लाह फब् मसऊद 
(रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ । (बखुलारी : १२०२), (मफुस्म : ४०२) 
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२ التَِّحيَّاُت اْلُمَبارََكاُت ، الصََّلَواُت الطَّيَِّباُت ِلَِّ ، السَّاَلُم َعَلْيَك أَيُـَّها النَِّبُّ    
‘अत्हीयलातु् -्मोबलारकलात, असस्वला ततु्येैबलात ु फ्ल्ला, असस्लाम ु .......... ।” अबदलु्लाह 
फब् अबबलास (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीसमला छ । (मफुस्म : ४०३)

३ التَِّحيَّاُت الطَّيَِّباُت الصََّلَواُت هلل ، السَّاَلُم َعَلْيَك أيُـَّها النَِّبُّ    
‘अत्हीयलात ु ततु्येैबलात ु असस्वलात ु फ्ल्ला, असस्लाम ु .......... ।” अब-ुमसूला (रफदयल्लाहु 
अनहु) को हदीसमला छ । (मफुस्म : ४०४)

५  ३ र ४ रकलात भएको स्लाहमला अफनतम तशहहुदमला तवरूया क ग्ुया सनु्त हो ।

३ र ४ रकलातको स्लाहहरूमला अफनतम तशहहुदमला दलायलँा खुट्ला्लाई ठलाडो रला््ु र बलँायला खुट्ला्लाई 
दलायलँा खुट्लाको मुफ्बलाट फ्कला्ेर बलायलँा फ्तमब्लाई भुँइमला रलाखेर बस्ु्लाई तवरूया क भफ्नछ ।

‘तवरूया क’ कला अनय तररकलाहरू :

१  दलायलँा खटु्ला्लाई ठलाडो रला्् ुर बलँायला खटु्ला्लाई दलायलँा 
खटु्लाको मफु्बलाट फ्कला्ेर भुइँमला बस् ु। 

इमलाम बुखलारी्े यो तररकला्लाई अबू-हुमैद (रफदयल्लाहु 
अनहु) को हदीसबलाट वणया् गरेकला छ्् । (बुखलारी : ८२८ 
मला हे्ुयाहोस्)

२  दवुै खटु्ला फबछलाएर दलाफह्े खटु्लाको मफु्बलाट फ्कला्ेर 
भुइँमला बस् ु। 

अब-ूदलाऊद्े यो तररकला्लाई अब-ूहुमदै (रफदयल्लाहु 
अनहु) को हदीसमला वणय्ा  गरेकला छ् ्। (अब-ूदलाऊद : १८६७), 
(बैहकी २/१२८ मला हे् ुयाहोस)् र शखै अलबला्ी (रहमेहुल्लाह) 
्े ‘सही’ भ्ेकला छ्् ।

समरण रहोस्, हरेक अफनतम तशहहुदमला तवरूया क होइ्, ३ र ४ रकलात भएको स्लाहमला मलात्र तवरूया क 
ग्ुया सनु्त हो । तसथया, २ रकलातको स्लाहमला तवरूया क ग्ुया िदद्ै  । 

६  रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) मलाफथ फवफभन् तररकला्े दरूद िठलाउ् ुसनु्त हो ।

रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) मलाफथ दरूद िठलाउ्ु केही प्रमलाफणत तररकलाहरू यस प्रकलार 
छ्् :

१ يٌد مَِيٌد ،   اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَمٍَّد ، َوَعَلى آِل ُمَمٍَّد ، َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبـَْراِهيَم ، َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ِإنََّك حَِ
يٌد مَِيٌد اللَُّهمَّ َبِرْك َعَلى ُمَمٍَّد ، َوَعَلى آِل ُمَمٍَّد ، َكَما َبرَْكَت َعَلى ِإبـَْراِهيَم ، َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ِإنََّك حَِ
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 ‘अल्लाहुमम सफल् अ्ला महुममद,् व अ्ला आफ् महुममद,् कमला सल्ैत अ्ला इरिलाहीम,् व 
अ्ला आफ् इरिलाहीम इन्क हमीदमुमिीद । अल्लाहुमम बलाररक अ्ला महुममद,् व अ्ला आफ् 
महुममद,् कमला बलारक्त अ्ला इरिलाहीम,् व अ्ला आफ् इरिलाहीम, इन्क हमीदमुमिीद’ । 

इमलाम बुखलारी्े कलाअ्ब फब् उज्रह (रफदयल्लाहु अनहु) बलाट बयला् गरेकला छ्् । (बुखलारी : ३३७०)

२  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَمَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ، َوَبِرْك َعَلى ُمَمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَمٍَّد  
يٌد مَِيٌد َكَما َبرَْكَت َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ، ِف اْلَعاَلِمَي ، ِإنََّك حَِ

अल्लाहुमम सफल् अ्ला महुममद,् व अ्ला आफ् महुममद,् कमला सल्ैत अ्ला इरिलाहीम,् व 
अ्ला आफ् इरिलाहीम इन्क हमीदमुमिीद । व बलाररक अ्ला महुममद,् व अ्ला आफ् महुममद,् 
कमला बलारक्त अ्ला इरिलाहीम,् व अ्ला आफ् इरिलाहीम, फि्-्आलमी ्, इन्क हमीदमुमिीद’ । 

इमलाम मफुस्म्े अब-ूमसऊद अ्-्अनसलारी (रफदयल्लाहु अनहु) बलाट बयला् गरेकला छ् ्। (मफुस्म : ४०५)

३  اللَُّهمَّ َصلِّ َعلى ُمَمٍَّد َوَعَلى َأْزَواِجِه َوُذرِّيَِّتِه ، َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ، َوَبِرْك َعَلى ُمَمٍَّد  َوَعَلى َأْزَواِجِه    
يٌد مَِيٌد َوُذرِّيَِّتِه، َكَما َبرَْكَت َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ، ِإنََّك حَِ

 अल्लाहुमम सफल् अ्ला महुममद,् व अ्ला अजवलािेही व िरुजीयतेही, कमला सल्ैत अ्ला 
इरिलाहीम,् व बलाररक अ्ला महुममद,् व अ्ला अजवलािेही व िरुजीयतेही, कमला बलारक्त अ्ला आ्े 
इरिलाहीम,् इन्क हमीदमुमिीद’ । 

इमलाम बुखलारी मफुस्म्े अबू-मसऊद अ््-अनसलारी (रफदयल्लाहु अनहु) बलाट बयला् गरेकला छ्् । 
(बुखलारी : १८३), (मफुस्म : ७६३)

७  स्लाम िे्ुया भनदला िफह्ला ४ कुरलाहरूबलाट अल्लाहको शरण मलाग् ु।

अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्  ेभन्भुएको छ : “अफनतम 
तशहहुदमला दरूदिफछ फ्म् फ्फखत ४ कुरलाहरूबलाट अल्लाहको शरण मलाग; “अल्लाहुमम इन्ी अऊि ुफबक 
फम् ्अिलाफब िहन्म, व फम् ्अिलाफब् ्करि, व फम् ्फित्फत् ्मह्ला व् ्ममलात, व फम् ्शररया फित्फत् ्
मसीफह दजिला् ।” (मफुस्म : ५८८), (बखुलारी : ८३२)

स्लाम िे्ुया भनदला िफह्ला केही दआुहरू िढ्् ुरलाम्ो हो । तीमधये केही यस प्रकलार छ् ्:

१ اللَُّهمَّ إِنّ َأُعوُذ ِبَك من املْأثَِ واملْغَرم     
 ‘अल्लाहुमम इन्ी अऊिफुबक फम््-्मलासम ेव्-्मग्रम’े । (बखुलारी : ८३२), (मफुस्म : ५८९) 

२ اللَُّهمَّ إِنّ َأْسأَُلَك الَنََّة َوَأَعْوَذ ِبَك ِمَن النَّار 
 ‘अल्लाहुमम इन्ी असअ्ुक् िन्ह व अऊिुफबक फम्््- ्लार’ । (अबू-दलाऊद : ७९२) 

र शखै अलबला्ी (रहमेहुल्लाह) ्े यसको स्द्लाई ‘सही’ भ्ेकला छ् ् । (सही अब-ूदलाऊद 
३/३७७ मला हे् ुयाहोस)्
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३  اللَُّهمَّ ِإّنِ ظََلْمُت نـَْفِسي ظُْلًما َكِثريًا َواَل يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ أَْنَت فَاْغِفْر ِل َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك َواْرَحِْن ، ِإنَّك   
أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيُم

 “अल्लाहुमम इन्ी ि्मत ु ्फसी िलुम् ्कसीर् ्व्ला यफगिरूजिु् बू इल्ला अनत िफगि्जी 
मफगिरतम ्फम् ्इफनदक वरयाहम्ी इन्क अनत् ्गिूर्या हीम ।” (बखुलारीः ६३२६) , मफुस्मः २७०५)

४ اللَُّهمَّ َأِعنِّ َعَلى ِذْكِرَك ، َوُشْكِرَك ، َوُحْسِن ِعَباَدِتَك     
 ‘अल्लाहुमम इन्ी अ्ला फिके्रक व शकेु्रक व हुस्े इबलादतेक’ । (अहमद : २२११९), 

(अब-ूदलाऊद: १५२२), (फ्सलाई : १३०४) र शखै अलबला्ी (रहमेहलु्लाह) ्े यसको स्द्लाई 
‘सही’ भ्ेकला छ् ्। (सहीहु्-्िलामअे २/१३२० मला हे् ुयाहोस)् 

५  اللَُّهمَّ ِإّنِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن اْلُبْخِل ، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن اْلُْبِ ، َوَأُعوُذ ِبَك َأْن ُأَردَّ ِإَل َأْرَذِل اْلُعُمِر، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن     
نـَْيا ، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِ ِفتـَْنِة الدُّ

 ‘अल्लाहुमम इन्ी अऊिफुबक फम््-्बु् ्े, व अऊिफुबक फम््-्िबु्े, व अऊिफुबक अ्-
ओरद् इ्ला अियाफ््-्उमरेु, व अऊिफुबक फम् ्फित्फतदु्नयला, व अऊिफुबक फम् ्अिलाफब्-्
करि’े । (बखुलारीः ६३७०) 

६ اللَُّهمَّ َحاِسْبِن ِحَساًب َيِسريًا     
 ‘अल्लाहुमम हलाफसब्ी फहसलाब् यसीरला’ । (ह ेअल्लाह, मलामु् ी फहसलाब फ््हुो्ला) । (अहमद : 

२४२१५) र शखै अलबला्ी (रहमेहुल्लाह) ्े ‘सही’ भ्ेकला छ् ्। (तहकीक् फमशकलातु् -्मसलाबीह : 
३/१५४४ मला हे् ुयाहोस)्

तयसिफछ िफह्ला दलायलँा र िेरी बलायलँाफतर गिय्ा  घमुलाउद ै‘असस्लाम ुअ्ैकुम व रहमतलु्लाह’ भन् ुसनु्त 
हो । स्लाम िेदलाया अतयलाफिक गिय्ा  घमुलाउ् ुसनु्त हो । फक्भ्े रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह व सल्म) ्े 
स्लाम िेदलाया यफत गिय्ा  घमुलाउ् ुहुन्थयो फक उहलँाको गला्लाको सेतोि् दफेखन्थयो । 

सलाअ्द फब् अबी वककलास (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ्,् “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह व 
सल्म) िफह्ला दलायलँा र तयसिफछ बलायलँाफतर गिय्ा  घमुलाउद ै‘असस्लाम ुअ्ैकुम व रहमतलु्लाह’ भन्हुुन्थयो 
र यफत गिय्ा  घमुलाउ् ुहुन्थयो फक उहलँाको गला्लाको सेतोि् दफेखन्थयो ।” (मफुस्म : ५८२) 

८  ििया स्लाहमला स्लामिफछकला अजकलार (दआु) हरू ।

इमलाम ्ौवी (रहमेहुल्लाह) ्े भ्ेकला छ् ्: “स्लाहिफछ अल्लाहको फिक्र ग्ुया मसुतहब हो भन्े कुरलामला 
ओ्मला (िमयागरुू) हरूको सवयासममफत रहकेो छ ।” (अ्-्अजकलार : ६६ मला हे् ुयाहोस)्

यी अजकलारहरू ठू्ो सवरमला िढ्् ुमसुतहब हो । 
यसको प्रमलाण : अबदलु्लाह फब् अबबलास (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीसमला छ : “रसू्  (सल्ल्लाहु 

अ्ैफह व सल्म) को यगुमला मलाफ्सहरू ठू्ो सवरमला स्लामिफछकला अजकलार (दआु) हरू िढ््े गदयाथे ।” 
(बखुलारी : ८४१), (मफुस्म : ५८३)
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स्लामिफछकला अजकलार (दआु) हरू :
१ اللَُّهمَّ أَْنَت السَّاَلُم َوِمْنَك السَّاَلُم ، تـََبارَْكَت َذا الَْاَلِل َواإِلْكَراِم 

‘असतग् फिरूल्लाह’ ३ चोफट भन्ु । तयसिफछ ‘अल्लाहुमम अनतसस्लाम्, व 
फमनकसस्लाम्, तबलारक्त यला ि्् ि्लाफ् व््-इक्रलाम्’ िढ््ु । यसको प्रमलाण सौबला् 
(रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ । (मुफस्म : ५९१) 

२ َة ِإالَّ    اَل ِإلَه ِإالَّ اّلُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، اَل َحْوَل َواَل قـُوَّ
ُه، َلُه النِّْعَمُة َوَلُه اْلَفْضُل ، َوَلُه الثَـَّناُء الََْسُن ، اَل ِإلَه ِإالَّ اّلُ ُمِْلِصَي َلُه  ِبلِّ، اَل ِإلَه ِإالَّ اّلُ، َواَل نـَْعُبُد ِإالَّ ِإيَّ
يَن ، َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن الدِّ

 ‘्लाइ्ला ह इल्ल्लाहु वहदहू ्लाशरीक ्हु ्हुलमलुकु व ्हु् ्हमद ुवहुव अ्ला कुफल् शइै् 
कदीर, ्लाहौ ् व्ला कुवव त इल्ला फबल्लाह, ्लाइ्ला ह इल्ल्लाहु, व्ला ्लाअ्बदु ु इल्ला 
इ्यलाहु, ्हुन्ेअ्मत ु वलहु्-्िज् ु व्हुसस्लाउ्-्हस्ो, ्लाइ्ला ह इल्ल्लाहु मु् ्ेसी् 
्हुद्ी् व ्ौ करेह्-्कलािेरू्’ । (मफुस्म : ५९६) 

३ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ، اللَُّهمَّ اَل َماِنَع ِلَما   اَل ِإلَه ِإالَّ اّلُ 
َأْعطَْيَت، َواَل ُمْعِطَي ِلَما َمنـَْعَت ، َواَل يـَنـَْفُع َذا اْلَدِّ ِمْنَك اْلَدُّ

 ‘्लाइ्ला ह इल्ल्लाहु वहदहू ्लाशरीक ्हु ्हुलमलुकु व ्हु् ्हमद ुवहुव अ्ला कुफल् शइै् 
कदीर, अल्लाहुमम ्ला मलाफ्आ फ्मला आतैत,् व्ला मफुअ्तआ फ्मला म्लाअ्त, व ्ला यनिओ 
ि्िद् ेफमनक् ्िद्’ भन् ु। (बखुलारी : ८४४), (मफुस्म : ५९३) 

४ سبحان هللا، المد هلل، هللا أكب   
 िेरी तसबीह िढ््ु, तसबीह िढ््े केही तररकलाहरू :

िफह्ो तररकला : ‘३३ चोफट सुबहला्ल्लाह’, ‘३३ चोफट अलहमद-ुफ्ल्लाह’, ‘३३ चोफट अल्लाहु-
अकबर’ र १ चोफट ‘्लाइ्ला ह इल्ल्लाहु वहदहू ्लाशरीक ्हु ्हुलमलुकु व ्हु्् हमद ुवहुव अ्ला 
कुफल् शैइ् कदीर’ भ्ेर १०० िुरला ग्ुयािदयाछ ।

اَل ِإلَه ِإالَّ اّلُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر
यसको प्रमलाण : अबू-हुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह 

वसल्म) ्े भन्ुभएको छ : “िस्े प्रतयेक स्लाह िश्लात ‘३३ चोफट सुबहला्ल्लाह’, ‘३३ चोफट 
अलहमद-ुफ्ल्लाह’, ‘३३ चोफट अल्लाहु-अकबर’ र १ चोफट ‘्लाइ्ला ह इल्ल्लाहु वहदहू ्लाशरीक ्हु 
्हुलमलुकु व ्हु्् हमद ुवहुव अ्ला कुफल् शैइ् कदीर’ भ्ेर १०० िुरला गदयाछ, उसकला समिूणया िलािहरू 
िखलाफ््ेछ, चलाह ेतयो समदु्को फिि बरलाबर ्ै फक् ्होस् ।” (मफुस्म : ५९७) 

سبحان هللا، المد هلل، هللا أكب
दोस्रो तररकला : ३३ चोफट ‘सुबहला्ल्लाह’, ३३ चोफट ‘अलहमद-ुफ्ल्लाह’, ३४ चोफट ‘अल्लाहु-

अकबर’ भन्ु । 
यसको प्रमलाण : कलाब फब् उि-्रह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह 

वसल्म) ्  ेभन्भुएको छ : “िस्े प्रतयेक ििया स्लाह िश्लात फ्म् फ्फखत दआुहरू िढ्छ ऊ सि् हु्ेछ;
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३३ चोफट ‘सबुहला्ल्लाह’, ३३ चोफट ‘अलहमद-ुफ्ल्लाह’, ३४ चोफट ‘अल्लाहु-अकबर’ । (मफुस्म : ५९६)

سبحان هللا، المد هلل، هللا أكب، ال إله إال هللا
तेस्रो तररकला : २५ चोफट ‘सुबहला्ल्लाह’, २५ चोफट ‘अलहमद-ुफ्ल्लाह’, २५ चोफट ‘अल्लाहु-

अकबर’ र २५ चोफट ‘्लाइ्ला ह इल्ल्लाह’ ।

यसको प्रमलाण अबदलु्लाह फब् िदै (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ । (फतफमयािी : ३४१३) र शखै अलबला्ी 
(रहमेहुल्लाह) ्े यो हदीस्लाई ‘सही’ भ्ेकला छ् ्। (तहकीक् फमशकलातु् -्मसलाबीह : १/३०७ मला हे् ुयाहोस)्

سبحان هللا، المد هلل، هللا أكب
चौथो तररकला : १० चोफट ‘सबुहला्ल्लाह’, १० चोफट ‘अलहमद-ुफ्ल्लाह’ र १० चोफट ‘अल्लाहु-अकबर’ ।
यसको प्रमलाण अबदलु्लाह फब् अम् (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीसमला छ । (फतफमयािी : ३४१०) र शखै 

अलबला्ी (रहमेहुल्लाह) ्  ेयो हदीस्लाई ‘सही’ भ्ेकला छ् ्। (तहकीक् फमशकलातु् -्मसलाबीह : २/७४३ मला हे् ुयाहोस)्

िु् इबलादतमला रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) बलाट १ भनदला बढी तररकलाहरू प्रमलाफणत छ््, ती 
सबै प्रमलाफणत हदीसहरूमलाफथ अम् ग य्ा सफकनछ । 

औ ं् लामला तसबीह गन् ुसनु्त हो । रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ : “फतमीहरू औ ं् लामला 
तसबीह ग्, फक्भ्े औ ं् लाफसत प्रश्न सोफि्ेछ र औ ं् ला्े गवलाही फद्ेछ ।” (अहमद : २७०८९), (फतफमयािी : ३४८६) 

र शखै अलबला्ी (रहमेहुल्लाह) ्े ‘हस्’ भ्ेकला छ् ्। (सहीहु्-्िलामअे २/७५३ मला हे् ुयाहोस)् 

५  आ य तु््-कुसजी िढ््ु ।

यसको प्रमलाण : अबू-ओमलामह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) ्े भन्ुभएको छ : “िस्े प्रतयेक स्लाह िश्लात ‘आ य तु््-कुसजी’ िढ्छ, उस्लाई िन्तमला 
प्रवेश ग य्ाबलाट मतृयु बलाहके कोही रोक् सकदै् ।” (फ्सलाई फिस्-सु््ु््-कुरिला : ९९२८), मनुिेरी्े आफ्ो 
फकतलाब; अत्-तरगीब वत्-तरहीब :२३७३ मला ‘सही’ भ्ेकला छ्् । इब्ो अबदु् ्-हलादी्े अ््-मोहरयार 
१/१९८ मला र इब्े कैफ्यम (रहमेहुल्लाह) ्े िलादु् ्-मआद १/३०३ मला बयला् गरेकला छ्् । 

६  मोऔ व ि तै् : ‘कु् ्अ ऊिो फबरफबबब् ्ि्क्’ र ‘कु् अ ऊिो फबरफबबबन्लास’् िढ्् ु। 

यसको प्रमलाण : उकबह फब्-आफमर (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीसमला छ, “रसू् (सल्ल्लाहु 
अ्ैफह वसल्म) ्े म्लाई प्रतयेक स्लाह िश्लात मोऔ व िलात िढ्् आदेश फद्ुभयो ।” (अबू-दलाऊद : 
१५२५) र शैख अलबला्ी (रहमेहुल्लाह) ्े यसको ‘स्द’ ्लाई ‘सही’ भ्ेकला छ्् । इब्े खिुैमला र इब्े 
फहबबला््े िफ् ‘सही’ भ्ेकला छ्् । (सही अबू-दलाऊद ५/२५४ मला हे् ुयाहोस्)

स्लाहसँग समबफनित केही सुन्तहरू हलामी्े प्रसतुत गययौं र हलामी अझै िज्रको समयमला ्ै छौं ।

९  िज्र स्लाहिफछ सयूकोदय ्हुनिे्समम स्लाह िढेको ठलाउँमला बस् ुसनु्त हो । 

िलाफबर फब् समरुह (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ््, “रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
िज्र स्लाहिफछ रलाम्ोसँग सूयकोदय ् हुनिे्समम स्लाह िढेकै ठलाउँमला बफसरह्ु हुन्थयो ।” (मफुस्म : ६७०)
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म्बहानका अजकारहरू 

फबहला्को अजकलार : यसको समय िज्रको अिला्दफेख आरमभ हुनछ । यसकला िेरै ्लाभहरू छ्् । 
शैतला्को उिद्व र मलानछेको कुदृफष्टबलाट िोफग्े सबैभनदला रलाम्ो उिलाय यी दआुहरू छ्् ।

 फबहला्-बे्कुला कला अजकलारहरू :

१ ُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد ، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير   اَل ِإَلَه ِإالَّ الَّ

‘्लाइ्ला ह इल्ल्लाहु वहदहू ्लाशरीक ्हु ्हुलमलुकु व ्हु् ्हमद ुवहुव अ्ला कुफल् शइै् 
कदीर’ । (१० चोफट) ।

िस्े फबहला् १० चोफट उक्त दआु िढ्छ, उस्े १०० वटला िणुय िलाउ्ेछ, १०० वटला गलती (िलाि) मलाि 
हुनछ, एउटला गु् लाम आिद ग न्े िणुय िलाउँछ र तयो फद् सलँाझसमम (िररशतलाद्लारला) उसको फहिलाित गररनछ । 
तयसैगरी िस्े बे्कुला १० चोफट उक्त दआु िढ्छ, उसतैउसतै िणुय िलाउ्ेछ ।” (अहमद : ८७१९) इब्े बलाि 
(रहमेहुल्लाह) ्े यसको ‘स्द’ ्लाई ‘हस्’ भ्ेकला छ् ्। 
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२ ُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه اللَُّهمَّ ِإّنِ َأْسأَُلَك ِمْن َخرْيِ َهِذِه اللَّيـَْلِة    َأْمَسيـَْنا َوَأْمَسى اْلُمْلُك ِلَِّ ، َواْلَْمُد ِلَِّ اَل ِإَلَه ِإالَّ الَّ
 َوَخرْيِ َما ِفيَها، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشّرَِها َوَشرِّ َما ِفيَها ، اللَُّهمَّ ِإّنِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل  َواْلََرِم ، َوُسوِء اْلِكَبِ،
نـَْيا ، َوَعَذاِب اْلَقْبِ َوِفتـَْنِة الدُّ

‘अमसै्ला व अमस््-मुलको फ्ल्लाह, वलहमदो फ्ल्लाह, ्लाइ्ला ह इल्ल्लाहु वहदहू 

्लाशरीक ्हु, अल्लाहुमम इन्ी असअ्ुक फम्् खैरे हलािेफह््-्ै्ह, व खैरे मला िीहला, व 

अउिु फबक फम्् शरनेहला व शरने  मला मलािी हला, अल्लाहुमम इन्ी अउिु फबक फम््् कस्े व््-

हरम, व सुइ््-फकबरे, व फित्फतदु्नयला, वला अिलाफब््-करिे ।’

... أْسأَُلَك َخرْيِ َما ِف َهَذا اْلَيوم َوَخرْي   َما بعِده، َوَأُعوُذ ِبك ِمْن َشرِّ َما ِف َهذا  َأْصَبْحَنا َوَأْصَبَح اْلُمْلُك ِلَِّ
 الَيوم َوَشر َما بـَْعِده

तयसैगरी फबहला् िफ् उक्त दआु िढ््िुछया : ‘असबह्ला व असबह् ्मलुको फ्ल्लाह ..... , असअ्कु खरै 

मलािी हलाि् ्यौम, व खरै मला बला’दहु, व अउि ुफबक फम् ्शरने मलािी हलाि् ्यौम, व शरने मला बला’दहु ..... ।’ 

(मफुस्म : ७६३)

३  اللَُّهمَّ أَْنَت َربِّ اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت َخَلْقَتِن,َوَأَن َعْبُدَك,َوَأَن َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما 
، َوأَبُوُء َلَك ِبَذْنِب فَاْغِفْر ِل فَِإنَُّه اَل يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ أَْنَت َصنـَْعُت ، أَبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَليَّ

 सैयेदु् -्इफसतग-िलार : ‘अल्लाहुमम अनत रबबी, ्ला इ्ला ह इल्ला अनत, खलक्त्ी व अ् अबदोक 
व अ् अ्ला अफहदक व वलाफअ्दक मसततलाअ्तो, अऊिफूबक फम् ्शरने मला स्लाअ्तो, अबओू ् 
क फब फ्अ्मफतक अ्ै-य व अबऊू ् क फब फबिमबी, िफगिर्ी, िइन्हु ्ला यलागिे रूजिो्बू 
इल्ला अनत ।’ 

रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्ुभएको छ : “िस्े िूणया फवश्वलासकला सलाथ फबहला् उक्त 
दुआ िढ्यो र तयही फद्मला उसको फ्ि् भयो ऊ फ्ससनदेह िन्तमला िला्ेछ । तयसैगरी िस्े िूणया 
फवश्वलासकला सलाथ सलँाझ उक्त दुआ िढ्यो र तयही रलातमलामला उसको फ्ि् भयो ऊ फ्ससनदेह िन्तमला 
िला्ेछ ।” (बुखलारी : ६३०६)
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४ اللَُّهمَّ ِبَك َأْصَبْحَنا، َوِبَك َأْمَسيـَْنا، َوِبَك َنَْيا، َوِبَك َنُوُت، َوِإلَْيَك النُُّشوُر 
اللَُّهمَّ ِبَك َأْمَسيـَْنا َوِبَك َأْصَبْحَنا َوِبَك َنَْيا َوِبَك َنُوُت َوِإلَْيَك اْلَمِصري
फबहला्, ‘अल्लाहुमम फब-क असबह्ला व फब-क अमसै्ला व फब-क ्ह्-यला व फब-क ्मतूो व 
ए्ैकन्ोशरू’ िढ्् ु।

र सलँाझ ‘अल्लाहुमम फब-क अमसै्ला व फबक असबह्ला, व फब-क ्ह्-यला व फब-क ्मतूो व ए्ैक्-्
मसीर’ िढ््िुछया । (अब-ूदलाऊद : ५०६८), (फतफमयािी :३३९१), (फ्सलाई फिस-्सु् ्ु् -्कुरिला : ९८३६), (इब्े 
मलािह : ३८६८) र इब्े बलाि (रहमेहुल्लाह) ्े यसको ‘स्द’ ्लाई ‘सही’ भ्ेकला छ् ्।

५  اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّمَواِت َواأْلَْرِض ، َعاِلَ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة ، اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت َربَّ ُكلِّ َشْيٍء َوَمِليَكُه ، َأُعوُذ ِبَك 
ِمْن َشرِّ نـَْفِسي َوِمْن َشرِّ الشَّْيطَاِن َوِشرِْكِه ، َوَأْن َأقـَْتَِف َعَلى نـَْفِسي ُسوًءا ، َأْو َأُجرَُّه ِإَل ُمْسِلٍم

 ‘अल्लाहुमम िलाफतरससमलावलाते व््-अदया, आफ्म्् गैबे वशशहलादते, ्ला इ्ला ह इल्ला अनत, 
रबब कुल्े शैइ्् व म्ीकहु, अऊिूफबक फम्् शरने ्फसी व फम्् शरनेशशैतला्े व फशकने फह, व अ् ्
अक्तररि अ्ला ्फसी सूअ््, औ अिुरया हु ए्ला मफुस्म’ । 

रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े फबहला्, बे्ुकला र ओछयला्मला सुत्ेसमय यस्लाई िढ्् 
आदेश फद्ुभएको छ । (अहमद : ६५९७), (अबू-दलाऊद : ५०६७), (फतफमयािी : ३५२९), (फ्सलाई: 
७६९९) र इब्े बलाि (रहमेहुल्लाह) ्े यसको ‘स्द’ ्लाई ‘सही’ भ्ेकला छ्् ।

६ ِه َشْيٌء ِف اأْلَْرِض َواَل ِف السََّماِء َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم      ِبْسِم الَِّ الَِّذي اَل َيُضرُّ َمَع اسِْ
 “िस्े प्रतयेक फद् फबहला् बे्कुला ‘फबफसमल्ला फहल्िी ्ला यिरुको मअफसमफह शउै् ्फि् ्अिने 

व्ला फिससमला, व हुवससमी उ् ्आ्ीम’् ३ चोफट िढ्छ, उस्लाई कु्ैिफ् कुरला्े हलाफ् ियुलायाउ् 
सकदै्  ।” (अहमद : ४४६), (फतफमयािी :१०१७९), (इब्े मलािह : ३८६९) इमलाम फतफमयािी्े ‘हस् 
सही’ भ्ेकला छ् ्तथला इब्े बलाि (रहमेहुल्लाह) ्े तयसको समथया् गरेकला छ् ्।

७ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم نَِبيًّا   ْساَلِم ِديًنا , َوِبَُحمٍَّد َصلَّى الَّ   َرِضيُت ِبلَِّ َربًّ , َوِبإْلِ
 “िस्े प्रतयेक फद् फबहला् बे्ुकला ‘रिीतो फबल्लाह े रबब्् व फब्् इस्लामे दी््् व फब 

महुममफद्् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ् बी्य्् रसू्््’ ३ चोफट िढ्छ, अल्लाह तआ्ला्े 
उस्लाई कयलामतको फद् अवशय खशुी िला्ुयाहु्ेछ ।” (अहमद : १८९६७), (फतफमयािी :३३८९), 
(इब्े मलािह : ३८७०) र इब्े बलाि (रहमेहुल्लाह) ्े यसको ‘स्द’ ्लाई ‘हस्’ भ्ेकला छ्् ।

८  اللَُّهمَّ ِإّنِ َأْسأَُلَك اْلَعاِفَيَة ِف الدُّنـَْيا َواْلِخَرِة ، اللَُّهمَّ ِإّنِ َأْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة ِف ِديِن َوُدنـَْياَي ، َوَأْهِلي َوَماِل ، اللَُّهمَّ 
 اْستـُْر َعْورَاِت، َوآِمْن َرْوَعاِت، اللَُّهمَّ اْحَفْظِن ِمْن بـَْيِ َيَديَّ َوِمْن َخْلِفي ، َوَعْن َيِيِن َوَعْن ِشَاِل ، َوِمْن فـَْوِقي ، َوَأُعوُذ
ِبَعَظَمِتَك َأْن أُْغَتاَل ِمْن َتِْت
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अल्लाहुमम इफन् असअ्ुक्् आफियत फिदु्नयला व्् आफखरते, अल्लाहुमम इफन् 
असअ्ुक्् अफव व्् आफियत फिदु्नयला व्् आफखरते, अल्लाहुमम इफन् असअ्ुक् ्
अफव व्् आफियत फि दी्ी व दुनयलाय व अह्ी व मला्ी, अल्लाहुममसतुर औरलाती व 
आफम्् रौआती, अल्लाहुममहिज्ी फम्् बै् यदैय व फम्् खलिी व अ्् यमी्ी अ अ् ्
फशमला्ी व फम्् िौकी व अऊिो फब अ िमफतक अ्् उगतला् फम्् तहती । (अहमद : 
४७८५), (अबू-दलाऊद : ५०७४), (फ्सलाई फिस्-सु््ु््-कुरिला : १०४०१), (इब्े मलािह : 
३८७१) र हलाफकम्े ‘सही’ भ्ेकला छ्् ।

९ َأُعوُذ ِبَكِلَماِت الَِّ التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق 
‘अऊिो बेकफ् मलाफतल्ला फहत्लाममलाते फम् ्शरने मला ख्क्’ । (अहमद : ७८९८), (फतफमयािी : 
३४३७) र इब्े बलाि (रहमेहुल्लाह) ्े यसको ‘स्द’ ्लाई ‘हस्’ भ्ेकला छ् ्। 

१० ُ َعَلْيِه َوَسلََّم -َوِملَِّة أَبِيَنا ِإبـَْراِهيَم   ْخاَلِص، َوِديِن نَِبيَِّنا ُمَمٍَّد - َصلَّى الَّ ْساَلِم ، وََكِلَمِة اإْلِ  َأْصَبْحَنا َعَلى ِفْطَرِة اإْلِ
َحِنيًفا، َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشرِِكَي

 रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) फबहला्को समय ‘असबह् ्ला अ्ला फित्रफत् ्इस्लाम, व 
अ्ला क्ेमफत् ्ए््लास,् व अ्ला दी्े ्बी्ये्ला महुममद (सल्ल्लाहु अ्ैफह व सल्म) व 
अ्ला फमल्ते अबी्ला इरिलाफहम ह्ीिम ्मसु्ेम् ्वमला कला् फम्् ्मशु्ेकी्’् र बे्कुलाको समय 
‘अमसै्ला अ्ला फित्रफत् ्इस्लाम ....।” िढ््हुुन्थयो । 

इब्े बलाि (रहमेहुल्लाह) ्े यसको ‘स्द’ ्लाई ‘सही’ भ्ेकला छ् ्।

उियुयाक्त फबहला्-बे्कुला िफढ्े समिणूया अजकलारहरू शखै इब्े बलाि (रहमेहुल्लाह) को कृफत ‘तोहितु् -्
अ्यलार ....’ बलाट सलाभलार गररएको छ ।

११ َي َحيُّ َي قـَيُّوُم ِبَرْحَِتَك َأْسَتِغيُث َأْصِلْح ِل َشْأِن ُكلَُّه ، َواَل َتِكْلِن ِإَل نـَْفِسي َطْرَفَة َعْيٍ   

 ‘यला हयैो यला कै्यमू फबरह्फतक असतगीस, अस्ेह् ्ी शला्ी कुल्हु व ्ला तफकल्ी ए्ला ्फसी 
तिया त अै् ’् । (फ्सलाई : १०४०५), (बजिलार २/२८२) इब्े हिर र शखै अलबला्ी (रहमेहुल्लाह) ्े 
हस् भ्ेकला छ् ्। (्तलाएिु् -्अफकलार १७७ र फस्-्स्तु् -्अहलादीस अस-्सहीहला १/४४९ मला 
हे् ुयाहोस)्

१२ َحْسِبَ هللا اَل ِإلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه تـَوَكَّلُت َوُهَو َربُّ اْلَعرِش اْلَعِظيِم  

 यफद कसै्े ‘हफसबयल्लाहो ्लाइ्ला ह इल्ला हुव, अ्ैफह तवककलतो, व हुव रबबु््-आशया् ्
अिीम’ ७ चोफट िढ्छ, अल्लाह तआ्ला्े उसको द:ुख र िीडला्लाई दरू गरी फद्ु हुनछ । (अबू-
दलाऊद : ५०८१), अबू-ददलाया (रफदयल्लाहु अनहु) बलाट वणया् गररएको हदीस हो । यो हदीस 
मौकुि् ‘सही’ हो र यसकला रलावीहरू फसकलात (भरिदको) छ्् । शैख अलबला्ी (रहमेहुल्लाह) ्े 
यस्लाई मरिूको हुकुममला हो भ्ेकला छ्् । (फस््-स्तु््-अहलादीस अस्-सहीहला ११/४४९ मला 
हे् ुयाहोस्)

১০
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तेस्ो : च्शत (जोि्) को सिर 

चलाशतको समयमला चलाशत (िोहला, औवलाबी्) को स्लाह िढ्् ुसनु्त हो ।

 यसको प्रमलाण :

१  अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ्,् रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
म्लाई ३ कुरलाहरूको वसीयत ग्ुयाभएको छ : “प्रतयेक मफह्लामला ३ फद्को बतया बस्,ु चलाशत 
(िोहला) को २ रकलात स्लाह िढ्् ुर सतु् ुभनदला िफह्ला फवत्र िढ्् ु।” 

तयसैगरी रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े अब-ूददलाया (रफदयल्लाहु अनहु) ्लाई िफ् तयही ३ 
कुरलाहरूको वसीयत ग्ुयाभएको छ ।” (मफुस्म : ७२२) 

तयसैगरी रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े अब-ूिर (रफदयल्लाहु अनहु) ्लाई िफ् तयही ३ 
कुरलाहरूको वसीयत ग्ुयाभएको छ । (फ्सलाई फिस-्सु् ्ु् -्कुरिला : २७१२) र शखै अलबला्ी (रहमेहुल्लाह) ्े 
सहीहला : २१६६ मला ‘सही’ भ्ेकला छ् ्। 
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२  अब-ूिर (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
भन्भुएको छ : “फतमीहरूको शरीरमला िफत िो्जीहरू छ्,् ती सबैमलाफथ सदक्ला (दला्) अफ्वलायया 
छ, ‘सबुहला्ल्लाह’ भन् ुसदक्ला हो, ‘्लाइ्ला ह इ्-््ल्लाह’ भन् ुसदक्ला हो, ‘अल्लाहु-अकबर’ 
भन् ुसदक्ला हो, सतकमयाको आदशे फद् ुर कुकमयाबलाट िोगलाउ् ुसदक्ला हो । सु् , चलाशत (िोहला) को 
२ रकलात स्लाह िढ्् ुसदक्ला हो र यो सदक्ला फतम्ो शरीरमला भएकला समिणूया ३६० िो्जीहरू ्लाफग 
ियलायाप्त हुनछ ।” (मफुस्म : ७२०) 

यो हदीसमला ‘सो्लामला’ शबद प्रयोग गररएको छ, िसको अथया िो्जी हो ।

आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ : 
“मलाफ्सको शरीरमला ३६० िो्जीहरू छ् ्र िस्े प्रतयेक िो्जीप्रफत सदक्ला फदयो, उस्े तयो फद् आिु्लाई 
्कया बलाट िोगलायो ।” (मफुस्म) 

  चलाशत (िोहला) को समय : 

सयूकोदयको आिला घणटलािफछ चलाशतको समय आरमभ हुनछ र िवला् (िोहर स्लाह भनदला १०-१५ फम्ेट 
िफह्े) समम रहनछ ।

चलाशत (िोहला) स्लाहको प्रमलाण : अम् फब् अ ब सह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ : “िज्र िफढसकेिफछ सयूया उदय भइ अफ् मलाफथ ्हुनिे् 
स्लाह ्िढ, फक्भ्े शतैला्कला दवुै फसङको बीचबलाट सयूकोदय हुनछ र तयफत बे्ला कलाफिरहरू सयूया्मसकलार 
गछया् ् । तयसिफछ िवला् (िोहर भनदला १०-१५ फम्ेट िफह्ला) ्हुनिे्समम स्लाह िढ, फक्भ्े यस 
स्लाहमला िररशतलाहरू हलाफिर हुनछ् ्। िवला्को समयमला िहन्मको आगो भड्कलाइनछ ।” (मफुस्म : ८३२) 

  चलाशत (िोहला) स्लाह िढ््े उतकृष्ट समय : 

अफनतम समय (िोहर स्लाहको अिला् हु् ुभनदला केही समय अफघ) मला िढ्् ुअिि् हो ।

यसको प्रमलाण : िैद फब् अकया म (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) ्े भन्भुएको छ : “घलामको तलाि्े गदलाया िफतखरे ऊँटको बलाचछलाको खटु्ला िोल् थलालछ, तयफत 
बे्ला चलाशत (औववलाबी्, िोहला) को स्लाह िढ ।” (मफुस्म : ७४८)

शखै इब्े बलाि (रहमेहुल्लाह) ्े भ्ेकला छ् ्: “घलाम तलातेिफछ चलाशत (औववलाबी्, िोहला) को स्लाह 
िढ्् ुउत्म हो ।” (ितलावला इस्लाफमयला १/५१५ मला हे् ुयाहोस)्
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 यसको रकलात : 

चलाशत (िोहला) को स्लाह : कमतीमला २ रकलात िढ््िुछया । 

यसको प्रमलाण : मलाफथ अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला प्रसततु भइसकेको छ, रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े म्लाई ३ कुरलाहरूको वसीयत ग्ुयाभएको छ : “िसमधये चलाशत (िोहला) 
को २ रकलात स्लाह िढ्् ुहो ।” (मफुस्म : ७२१)

बढीमला कफत रकलात िढ््े : यसबलारे केही ओ्मलाहरू्े ८ रकलात भ्ेकला छ्,् तर अल्लाह तआ्ला्े 
िफत शफक्त फद्हुुनछ तयफत रकलात िढ्् ु्ै उतकृष्ट हो ।

यसको प्रमलाण : आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) ् े बयला् गरेकी फछ्,् रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
चलाशत (िोहला) को स्लाह कफह्े ४ रकलात र कफह्े अल्लाह तआ्ला्े िफत िढ््े शफक्त फद्हुुन्थयो तयफत 
िढ््हुुन्थयो ।” (मफुस्म : ७२१) 

 चलाशत (िोहला) स्लाहको अफत महतव भएको्े रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े यस्लाई िढ्् आफ्ला सलाथीहरू्लाई उिदशे 
फद्भुयो ।
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चौथो : जोहरको सिय

िोहर स्लाहसँग समबफनित केही सनु्तहरू :

 िफह्ो कुरला : िोहरमला ििया भनदला िफह्े र िफछकला सनु्तहरू िढ्् ु।

िोहरको ििया स्लाह भनदला िफह्ला ४ रकलात (२-२ गरी) र ििया स्लाहिफछ २ रकलात सनु्त िढ््िुछया भन्े 
कुरला आइशला, उमम ेहबीबह र इब्े उमर (रफदयल्लाहु अनहुम) को हदीसहरूमला मलाफथ प्रसततु भइसकेको छ ।

 दोस्रो कुरला : िोहरको िफह्ो रकलात्लाई ्लामो गरी िढ्् ुसनु्त हो ।

यसको प्रमलाण : अब-ूसईद अ्-्खदुरी (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ्,् “िोहरको स्लाह आरमभ 
हुन्थयो र कोही फदसलाफिसलाब ग य्ा बकी (कफरिसतला्) फतर ्लाग्थयो, िेरी वि ूगरी मफसिदमला आउ्थयो । तयफत 
बे्लासमम रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) िफह्ो रकलातमला ्ै हुन्थयो ।” (मफुस्म : ४५४) 
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तसथया, इमलाम्े िफह्ो रकलात्लाई ्लामो ग्ुया सनु्त हो । तयसैगरी मनुिररद (एक्ै िढ््े) ्े र घरमला 
स्लाह िढ््े मफह्ला्े िफ् िफह्ो रकलात्लाई ्लामो ग्ुया सनु्त हो । आिभोफ् यो सनु्त मदुलाया भएको छ, 
हलामी्े यस्लाई अम् गरेर िीफवत िला्ुयािछया ।

 तेस्रो कुरला : अतयलाफिक गमजीमला िोहरको स्लाह फढ्ोगरी िढ्् ुसनु्त हो । 

यसको प्रमलाण :

अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ : 
“गमजी अतयलाफिक बढेिफछ फढ्ोगरी िोहरको स्लाह िढ््,ु फक्भ्े ्कया को बलाि्े गमजी बढ्छ ।” (बखुलारी : 
५३३,५३४), (मफुस्म : ६१५) 

हलाम्ो िमयागरुू शखै इब्े उसैमी् (रहमेहुल्लाह) ् े भ्ेकला छ् ्: “यफद िोहरको स्लाह १२ बिे र अस्रको 
स्लाह सलाढे ४ बिे छ भ्े अतयलाफिक गमजीमला ४ बिेसमम फढ्ोगरी िढ्् सफकनछ ।” (अ्-्ममुतेअ २/१०४ 
मला हे् ुयाहोस)् 

समरण रहोस ्: अतयलाफिक गमजीमला िोहरको स्लाह फढ्ोगरी िमलातमला िढ््े वला एक्ै िढ््े सबैको ्लाफग 
सनु्त हो । तयसैगरी मफह्ला्े िफ् घरमला फढ्ोगरी िढ्् ुसनु्त हो । यही भ्लाई्लाई हलाम्ो िमयागरुू शखै इब्े 
उसैमी् (रहमेहुल्लाह) ्े म् िरलाएकला छ् ्। 
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 रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह व सल्म) ्े भन्भुएको छ: “स्लाह प्रकलाश हो ।” यस्े दफु्यलँा र आफखरत दवुै्लाई प्रकलाशमय 
ब्लाउँछ ।
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पाँचौं : अस्रको सिय 

अस्रको स्लाहमला सनु्त मोअककदला छै् ।

शखैु् -्इस्लाम इब्े तैमीयह (रहमेहुल्लाह) ्े भ्ेकला छ् ् : “अस्रको स्लाहमला सनु्त समबनिी िफत 
हदीसहरू छ्,् ती सबै िइि मलात्र होइ्् ्एकदम ैग्त छ् ्।” (ितलावला २३/१२५ मला हे् ुयाहोस)्

अस्र भनदला िफह्ला कु्ै खलास सनु्त छै् । तर िमलात शरुू हु्मला समय छ भ्े २/४ रकलात वला तयो भनदला 
बढी सनु्त िढ्् सफकनछ । तर तोफकएर २ रकलात वला ४ रकलात वला यफत रकलात ्ै िढ््िुछया रसू्  (सल्ल्लाहु 
अ्ैफह वसल्म) बलाट प्रमलाफणत छै् ।
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 ‘फबहला्-बे्कुला’ कला अजकलारहरू :

फबहला्-बे्कुलाकला अजकलार िढ््े समय :

 फबहला्को अजकलार िढ््े समय : 

फबहला्को अजकलार िढ््े समय िज्र स्लाहको अिला्दफेख सयूकोदयसमम हो । तर, सयूकोदय िश्लात िफ् िढ्् 
सफकनछ । यो ्ै अफिकलंाश िमयागरुूहरूको भ्लाई हो । फवशषेगरी कु्ै कलारणवश छुट्यो भ्े सयूकोदय िश्लात िढ्् 
सफकनछ र तयसको िणुय िफ् िलाइ्ेछ, इनशला अल्लाह !

 बे्कुलाको अजकलार िढ््े समय :

बे्कुलाको अजकलार िढ््े समय अस्रदफेख सयूलायासतसमम हो । तर, यी अजकलारहरू्लाई सयूलायासत िश्लात िफ् 
िढ्् सफकनछ । 

फवशषेगरी कु्ै कलारणवश छुट्यो भ्े सयूलायासत िश्लात िढ्् सफकनछ र तयसको िणुय िफ् िलाउ्ेछ, इनशला 
अल्लाह !

शखै इब्े उसैमी् (रहमेहुल्लाह) फसत सोफियो : “बे्कुलाको अजकलार िढ््े उतकृष्ट समय कु् हो र छुटेिफछ 
किला (िरुला) ग य्ा फमलछ फक फमलदै् ?”

शखै इब्े उसैमी् (रहमेहुल्लाह) ्े िवलाि फदए : “बे्कुला (मसला) भ्ेको अस्रदफेख ईशलाको स्लाहसमम 
हो । तयसै्े िफह्ो समयमला वला बीचमला िफह्े िफ् अजकलार िढ्् सफकनछ । तर समय तोफकएकला अजकलारहरू 
फद्-रलातको तयही समयमला िढ््िुछया । िसतैः ‘आयतु् -्कुसजी’ रलातको ्लाफग ्ै खलास गररएको छ । यस्लाई 
रलातमला ्ै िढ््िुछया । यफद कसै्े अजकलार िढ्् फबफसयायो वला कु्ै कलारणवश छुट्यो भ्े किला गदलाया हुनछ र उस्े 
तयसको िणुय िफ् िलाउ्ेछ, इनशला अल्लाह !।” (ितलावला इब्े उसैमी् र शहको ररयलािसुसला्ेही् २/१५३३ मला 
हे् ुयाहोस)्
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छैटौं : िमरि्बको सिय 

मफग्रब (सलँाझ) सँग समबफनित केही सनु्तहरू :

 िफह्ो कुरला : सलँाझिख (अधँयलारो हु्े बे्ला) ्ला्ीबलाबु् लाई बलाफहर िला् ्फद् ुसनु्त हो ।

 दोस्रो कुरला : सलँाझिख घरकला ढोकलाहरू फबफसमल्लाह भ्ेर बनद ग्ुया सनु्त हो ।

सलँाझिख, अधँयलारो हु्े बे्ला शतैला्हरू सवयात्र िैफ्एकला हुनछ्,् तयसै्े उियुयाक्त दवैु सनु्तहरूमलाफथ अम् 
गरर्े हो भ्े सनतला् र घर दवैु्लाई शतैला्को उिद्वबलाट सरुफषित रला्् सफकनछ । सनु्तको अवहे् ्ला्े गदलाया 
आि हलाम्ला कफतिय घर र सनतला्हरूमलाफथ शतैला््े कबिला िमलाएको छ । इस्लाम कफत महला् छ, इस्लाम्े हलाम्ो 
्ला्ीबलाब ुर घरिररवलार्लाई सरुफषित रला्् केही कमी छोडेको छै् । 
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यसको प्रमलाण :

िलाफबर फब् अबदलु्लाह (रफदयल्लाहु अनहुमला) ्े बयला् 
गरेकला छ्,् रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्  ेभन्भुएको 
छ : “सलँाझिख (अधँयलारो हु्े बे्ला) आफ्ो ्ला्ीबलाबु् लाई बलाफहर 
िला् ्दऊे, फक्भ्े तयफत बे्ला शतैला्हरू सवयात्र िैफ्एकला 
हुनछ् ्। रलातकला केही समय फबफतसकेिफछ छलाफडदऊे । तयसैगरी 
सलँाझ ि न्े फबफत्कै फबफसमल्लाह भ्ेर ढोकला बनद गर, फक्भ्े 
शतैला््े बनद ढोकला्लाई खोल् सकदै्  ।” (बखुलारी : ३३०४), 
(मफुस्म : २०१२)

समरण रहोस,् सलँाझ ि न्े बे्ला ् ला्ीबलाबु् लाई बलाफहर िला् ् फद् ु
र ढोकला्लाई बनद ग्ुया मसुतहब (रलाम्ो कुरला) हो । (ितलावला ्ज्ह दलाएमह २६/३१७ मला हे् ुयाहोस)् 

 तेस्रो कुरला : मफग्रब स्लाह भनदला िफह्ला २ रकलात ्फि् िढ्् ु।

यसको प्रमलाण : अबदलु्लाह फब् मोगफि् (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीसमला छ : रसू् (सल्ल्लाहु 
अ्ैफह वसल्म) ्े भन्ुभएको छ : “फतमीहरू मफग्रब भनदला िफह्ला ्मलाि िढ््ु र िेरी भन्ुभयो : िस्े 
िढ्् चलाहनछ उस्े िढु््, तलाफक मलाफ्सहरू यस्लाई सुन्त ठला्ी फ्यफमत रूिमला ्िढु्् ।” (बुखलारी : 
११८३)

प्रतयेक अिला् र एकलामतको बीचमला २ रकलात स्लाह िढ््ु सुन्त हो ।

कोही मफसिदमला बफसरहकेो छ र अस्र वला ईशलाको अिला् भयो भ्े उस्े उठेर २ रकलात स्लाह िढ्् ु
सुन्त हो । तर, िज्र र िोहरको स्लाह हो भ्े स्लाह भनदला िफह्ला िफढ्े सुन्त मोअककदला ्ै ियलायाप्त 
हुनछ । अथलायात सुन्त मोअककदला िफढसकेिफछ िु्ः २ रकलात िढ््ु िदद्ै  । 

यसको प्रमलाण :

अबदलु्लाह फब् मोगफि् (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीसमला छ : रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
्े भन्भुएको छ : “प्रतयेक अिला् र एकलामतको बीचमला स्लाह िढ्् ुर िेरी उहलँा्े भन्भुयो : िस्े िढ्् 
चलाहनछ उस्े िढु् ्।” (बखुलारी : ६२४), (मफुस्म : ८३८)

समरण रहोस,् मफग्रब भनदला िफह्ला वला प्रतयेक अिला् र एकलामतको बीचमला २ रकलात स्लाह िढ्् ुसनु्त 
मोअककदला होइ्, तयसै्े कफह्ेकलाहीं यस्लाई छोड्् सफकनछ । फक्भ्े रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) ्े भन्ुभएको छ : “िस्े िढ्् चलाहनछ उस्े िढु््, तलाफक मलाफ्सहरू यस्लाई सुन्त 
ठला्ी फ्यफमत रूिमला ्िढु्् ।” (बुखलारी : ११८३)
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 चौथो कुरला : ईशला भनदला िफह्ला सतु् ुमकरूह (अफप्रय) हो ।

अबू-बियाह अ््-अस्मी (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ : रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
ईशला स्लाह फढ्ोगरी िढ्् रूचलाउ्ु हुन्थयो तर ईशला भनदला िफह्ला सुत्ु र ईशला स्लाहिफछ कुरलाकला्ी गरेर 
अबेरसमम कुरलाकला्ी गददै बस्ु मकरूह (अफप्रय) ठलान्ु हुन्थयो ।” (बुखलारी : ५९९), (मफुस्म : ६४७)

कलारण : ईशला स्लाह छुट््े डर्े ईशला भनदला िफह्ला सुत् म्लाही गररएको हो । 

 एउटला मलाफ्स्लाई िीव्को िलाई्ला-िलाई्लामला तौबला (िश्लातलाि) को आवशयकतला िदयाछ । रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह व सल्म) ्े 
भन्भुएको छ: “अल्लाह्े रलातमला आफ्ो हलात िै्लाउ्हुुनछ तलाफक फद्मला गलती ग न्ेहरू्े तौबला गर्् ्र फद्मला आफ्ो हलात िै्लाउ्हुुनछ 
तलाफक रलातमला गलती ग न्ेहरू्े तौबला गर्् ्।”
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सातौं : ईशाको सिय

ईशला स्लाहसँग समबफनित केही सनु्तहरू :

 िफह्ो कुरला : ईशला स्लाहिफछ अबेरसमम कुरलाकला्ी गददै बस् ुमकरूह (अफप्रय) हो ।

यसको प्रमलाण : अब-ूबियाह अ्-्अस्मी (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ : रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) ईशला स्लाह भनदला िफह्ला सतु् ुर ईशला स्लाहिफछ अबेरसमम कुरलाकला्ी गददै बस् ुमकरूह (अफप्रय) 
ठलान् ुहुन्थयो ।” (बखुलारी : ५९९), (मफुस्म : ६४७)

कलारण : रलातमला अबेरसमम कुरलाकला्ी गददै बस््े उसको िज्रको स्लाह वला तहजिदु छुट््े समभलाव्ला हु्े हुदला 
ईशला स्लाह भनदला िफह्ला सतु् ुम्लाही गररएको छ । (वल्लाहो आ्मो फबससवलाब)

 दोस्रो कुरला : ्मलािीको ्लाफग केही समसयला छै् भ्े ईशला स्लाह फढ्ोगरी िढ्् ुअिि् (उतकृष्ट) 
हो ।

यसको प्रमलाण :
आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला छ, “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े एक रलात ईशलामला 

स्लाह िरैे फढ्ो ग्ुया भएको फथयो, यहलँासमम फक रलातकला िरैे फहससला फबफतसकेको फथयो र प्रलायः मलाफ्सहरू िफ् 
सफुतसकेकला फथए । तयसिफछ उहलँा आउ्भुयो र ईशलाको स्लाह िढलाउ् ुभयो र भन्भुयो : ‘यो ्ै ईशला स्लाहको 
उतकृष्ट समय हो । मरेो उममतको ्लाफग द:ुख र समसयला ् हु्े भएको भए, म यसै समयमला ईशला स्लाह िढ्् आदशे 
फदनथे ।” (मफुस्म : ६३८)
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तयसैगरी घरम ैस्लाह िढ््े मफह्ला वला यलात्रलामला रहकेो यलात्रीको िमलातसँग कु्ै समबनि छै् भ्े उ्ीहरू्े 
फढ्ोगरी ईशलाको स्लाह िढ्् ुअिि् हो ।

प्रतयेक रलात सरूतु् -्ए््लास िढ्् ुसनु्त हो । यसको प्रमलाण अब-ूददलाया को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु 
अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ : “के फतमीहरू एक रलातमला एक फतहलाई कुआय्ा  िढ्् सकदै् ौ ? उ्ीहरू्े 
सोि-े एक फतहलाई कुआय्ा  कसरी िढ्् सफकनछ हिरु? यसको िवलािमला उहलँा्े भन्भुयो : ‘कु् हुवल्लाहो 
अहद ..’ एक फतहलाई कुआय्ा  हो ।” (मफुस्म : ८११)

इमलाम बखुलारी्े यो हदीस अब-ूसईद अ्-्खदुरी (रफदयल्लाहु अनहु) बलाट बयला् गरेकला छ् ्(बखुलारी : 
५०१५ मला हे् ुयाहोस)्

 हरेक रलात सरूतु् -्ए््लास िढ्् ुसनु्त हो:

अब-ूददलाया (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुयो: “के 
फतमीहरू एक रलातमला एक फतहलाई कुआय्ा  िढ्् सकदै् ौ ? उ्ीहरू्े सोि-े एक फतहलाई कुआय्ा  कसरी िढ्् 
सफकनछ हिरु? यसको िवलािमला उहलँा्े भन्भुयो: ‘कु् हुवल्लाहो अहद ..’ एक फतहलाई कुआय्ा  हो ।” 
(मफुस्म: ८११)

इमलाम बखुलारी्े यो हदीस अब-ूसईद अ्-्खदुरी (रफदयल्लाहु अनहु) बलाट बयला् गरेकला छ् ्(बखुलारी: 
५०१५ मला हे् ुयाहोस)्
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मननद्ाका सनुनतहरू 

म्ननद्ासूँि समिमनधत कते ही सनु्नतहरू :

१  सतु्े बे्ला झयला् ढोकला बनद ग्ुया ।

िलाफबर (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ : “सतु्े 
बे्ला बत्ी फ्भलाई दऊे, झयला् ढोकला बनद गररदऊे, खला्ेकुरला, 
िला्ीको गलाग्रो र भलँाडलाकँुडला छोफिदऊे ।” (बखुलारी : ५६२४), 
(मफुस्म : २०१२)

फक्भ्े शतैला््े बनद झयला् ढोकला्लाई खोल् सकदै्  । 
यसको प्रमलाण िलाफबर (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला मलाफथ 
प्रसततु भइसकेको छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ :

फबफसमल्लाह भ्ेर झयला् ढोकला बनद गर, फक्भ्े शतैला््े बनद ढोकला्लाई खोल् सकदै्  ।” (बखुलारी : 
५६२३), (मफुस्म : २०१२)

२  सतु्े बे्ला आगो फ्भलाई फद् ु।

यसको प्रमलाण िफ् िलाफबर (रफदयल्लाहु अनहु) को 
उल्ेफखत हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
्े भन्भुएको छ : “सतु्े बे्ला बत्ी (फदयो) फ्भलाई दऊे ।” 
(बखुलारी : ५६२४) 

तयसैगरी यसको प्रमलाण इब्े उमर (रफदयल्लाहु अनहुमला) 
को हदीसमला िफ् छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
भन्भुएको छ : “सतु्े बे्ला बत्ी (फदयो) फ्भलाई दऊे ।” (बखुलारी : ५६२४)

तयसैगरी िु्  कुरलाहरू्े घरमला आगो ् लाग्े समभलाव्ला छ, तयसको प्रयोगमला सलाविला्ी अि्लाउ् ुअफ्वलायया 
हो । िसतैः हीटर, कोइ्लाको आगो इतयलाफद । फक्भ्े आगो भड्फक् िफ् सकछ, तयसै्े सतु् ुभनदला अफघ 
यी कुरलाहरू्लाई िफ् फ्भलाएर सतु् ुसनु्त हो ।

तर आिको आिफु्क यगुमला सफुविलायकु्त हीटरमला िरैे ्ै सलाविला्ी अि्लाइएको हुनछ, िसमला आगो 
्लाग्े डर छै् भ्े तयस्लाई चला् ुरलाखरे सतु् सफकनछ । फक्भ्े यसतला सलाविला्ी अि्लाइएकला वसतहुरूमला 
आगो ्लाग्े समभलाव्ला एकदम कम हुनछ ।



सोनन् मौकूतह

ईश
ाक

ा स
नुन

त
हरू

92

३  सतु्अुफघ वि ूग्ुया । 

اللَُّهمَّ ان َأْسَلْمُت َوْجِهي ِإلَْيَك
रिला इनबे आफिब (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ्,् 

रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ : 
“ओछयला्मला िला् ु भनदला अफघ स्लाहको ्लाफग झैं वि ू गर, 
अफ् दलायलँाफतर कोलटो गरेर सतु र ‘अल्लाहुमम इन्ी असलमत ु
वजही ए्ैक .....’ दआु िढ ।” (बखुलारी : २४७), (मफुस्म : 
२७१०) 

४  सतु्अुफघ ओछयला् टकटकलाउ् ु।

َك َربِّ َوَضْعُت َجْنِب ِبسِْ
यसको प्रमलाण : अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला 

छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ : 
“फतमीहरू सतु् ु भनदला अफघ आफ्ो ओछयला् केही किडला्े 
टकटकलाऊ, फक्भ्े खला्ी ओछयला्मला िोहोर मै् ला र हलाफ्कलारक 
बसत ु हु् सकछ िु्  फतमी्े सफि्ै दे् ् सकदै् ौ ।” (बखुलारी : 
६३२०), (मफुस्म : २७१४) 

हदीसमला ‘दलाखे् तु् -इिलार’ शबद प्रयोग गररएको छ, िसको अथया शरीरको तल्ो भलागमला ्गलाउ्े 
किडलाको छेउ हुनछ ।

सतु् ुभनदला िफह्ला ओछयला््लाई फबफसमल्लाह भ्ेर ३ िटक टकटकलाउ् ुसनु्त हो भन्े कुरला उियुयाक्त 
हदीस्े प्रमलाफणत हुनछ ।

आफ्ो शरीरको तल्ो भलागमला ्गलाउ्े किडलाको छेउ्े टकटकलाउ् ुउतकृष्ट हो । तर अफिकलंाश ओ्मला 
(िमयागरुू) हरू्े सतु् ुभनदला अफघ कु्ै िफ् कुरला्े ओछयला् टकटकलाउ् सफकनछ भ्ेकला छ् ्।

शखै फिरिी् (रहमेहुल्लाह) ्े आफ्ो ितवलामला भ्ेकला छ् ्: “आिू्े ्गलाएको किडला्े ्ै ओछयला् 
टकटकलाउ् िछया भन्े िरूरी छै् । तयसै्े ओछयला् ्ै उठलाएर टकटकलाउ् ुवला अनय कु्ै िफ् किडलाको टुक्रला्े 
टकटकलाउ् सफकनछ ।” (ितवला ्० २६९३ मला हे् ुयाहोस)्

५  दलायलँाफतर कोलटो गरेर सतु् ु।



सोनन् मौकूतह

ईश
ाक

ा स
नुन

त
हरू

93

६  दलायलँा गला्लामफु् दलायलँा हलात रला्् ु।

यी दवैु सनु्तको प्रमलाण : रिला इनबे आफिब (रफदयल्लाहु 
अनहु) को हदीस मलाफथ प्रसततु भइसकेको छ । उ््े बयला् गरेकला 
छ्,् रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ : 
“ओछयला्मला िला् ु भनदला अफघ स्लाहको ्लाफग झैं वि ू गर, 
अफ् दलायलँाफतर कोलटो गरेर सतु र ‘अल्लाहुमम इन्ी असलमत ु
वजही ए्ैक .....’ दआु िढ ।” (बखुलारी : २४७), (मफुस्म : 
२७१०)

हुििैला (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ्,् “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) सतु्े बे्ला आफ्ो 
दलायलँा हलात दलायलँा गला्लामफु् रला्् ुहुन्थयो ।” (बखुलारी : ६३१४)

७  सतु्े बे्लाको दआु िढ्् ु।

सतु्े बे्ला िफढ्े कुआय्ा  र हदीसबलाट प्रमलाफणत केही अजकलार 
(दआु) हरू :

१  कुआय्ा बलाट प्रमलाफणत केही अजकलार (दआु) हरू :

१   आ य तु् -्कुसजी िढ्् ु।

सतु्े बे्ला आ य तु् -्कुसजी िढ्् ुसनु्त हो । फक्भ्े यो 
दआु िफढसकेिफछ फबहला् हुनिे्समम शतैला््े द:ुख फद् र 
हलाफ् ियुलायाउ् सकदै् ् ्। 

यसको प्रमलाण : यो अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को 
प्रफसद्ध र सतय कथला हो । िु्  कथलामला शतैला््े चोरको भषेमला 
िकलातको मला् चोरी ग न्े प्रयलास गछया र चोरी समलाफतएिफछ शतैला्को उिद्वबलाट कसरी सरुफषित रह् सफकनछ 
भन्े कुरला फसकलाएर छुटेर गएको हुनछ । .... रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु 
अनहु) फसत सोध्भुयो : “फतम्ो कैदी्े रलातमला के गयको ?” उ््े िवलाि फदए- हिरु, तयो चोर्े भनयो : ‘म 
फतमी्लाई केही ्लाभदलायक कुरलाहरू फसकलाउँछु र उस्े तयो कुरला फसकलाएिफछ मै् े उस्लाई िला् फदए’ँ । उहलँा्े 
सोध्भुयो - “उस्े के फसकलायो त ?” मै् े भ े्ं - उस्े भनयो, िब फतमी ओछयला्मला िलानछौ भ्े ‘आ य तु् -्
कुसजी’ िढ्् ु। फक्भ्े यो िफढसकेिफछ फबहला् हुनिे्समम अल्लाहको िररशतला्े फतमी्लाई सरुषिला फद्ेछ र 
शतैला््े द:ुख फद् सकदै् ् ्। यो सु् ेर रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ् े भन्भुयो : फतमी्लाई थलाहला छ, 
फतमी ३ फद्दफेख को फसत कुरलाकला्ी गरररहकेला फथयौ ? तयो शतैला् फथयो । हु्त उ एक ्मबरको झठूो हो तर, 
उस्े फतमी्लाई सही कुरला भ्ेको छ ।” बखुलारी ्े : २३११ मला मोअल्क बयला् गरेकला छ्,् तर फ्सलाई्े : 
सु् ्ु् -्कुरिला : १०७९५ मला मौसु् ् बयला् गरेकला छ् ्। 
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१  ‘सरूह बकरह’ को अफनतम २ आयत िढ्् ु।

यसको प्रमलाण : अब-ूमसऊद अ्-्अनसलारी (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु 
अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ : “िस्े रलातमला सरूह बकरह को अफनतम २ आयत िढ्छ भ्े यो उसको 
्लाफग ियलायाप्त हुनछ ।” (बखुलारी : ४००८), (मफुस्म : ८०७)

समरण रहोस ्: हु्त यो रलातमला िफढ्े दआु हो । यफद कसै्े सलँाझिख िढ्् सके् भ्े उस्े सतु्े बे्ला 
िढ्् सकछ । 

ियलायाप्त (क ि तलाहु) शबदको अथयामला िमयाफवदह्रूकला केही भ्लाइहरू : 

१) रलातको कयलामबलाट ियलायाप्त हुनछ ।

२) शतैला्को उिद्वबलाट सरुफषित हुनछ ।

३) द:ुख र प्रकोिबलाट सरुफषित हुनछ । 

इमलाम ्ौवी (रहमेहुल्लाह) ्े ‘उल्ेफखत समिणूया अथया हु्सकछ’ भ्ेकला छ् ्। (उहलँाको प्रफसद्ध फकतलाब : 
शहुयान्ौवी ्ेमफुस्म, हदीस ्० ८०८ मला हे् ुयाहोस)्

३  सूरतु््-ए््लास र मोऔ व ि तै् (कु्् अ ऊिो फबरफबबब्् ि्क्) र (कु् अ ऊिो 
फबरफबबबन्लास्) िढ््ु र आफ्ो हलातमला िुकेर ३ चोफट शरीरमला घस्ु । .

यसको प्रमलाण : 

आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) ्े बयला् गरेकी फछ्,् “िब रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) आफ्ो 
ओछयला्मला िला्हुुन्थयो तब उहलँा प्रतयेक रलात आफ्ो दवुै हतके्ला िममला गरी थकु फमसलाएर िुक् ु हुन्थयो 
अफ् ती्ै कु् ‘सरूतु् -्ए््लास र मोऔ व ि तै् (कु् ्अ ऊिो फबरफबबब् ्ि्क्’ र ‘कु् अ ऊिो 
फबरफबबबन्लास)् िढ््हुुन्थयो । तयसिफछ आफ्ो टलाउको र अ्हुलारबलाट शरुू गरी िरैु शरीरमला ३ िटक हलात 
घस्हुुन्थयो ।” (बखुलारी : ५०१७) 

रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) हरेक रलात (ती्ै कु्) िढेर शरीरमला हलात घस् ुहुन्थयो भन्े कुरला 
प्रमफणत हुनछ ।

हलामी्े िफ् उहलँाको सनु्त्लाई आफ्ो िीव्मला उतलाददै सतु्े बे्ला तयसरी ्ै दवुै हतके्ला िममला गरी थकु 
फमसलाएर िुक् ुअफ् ती्ै कु् िढेर आफ्ो टलाउको र अ्हुलारबलाट शरुू गरी िरैु शरीरमला ३ िटक घस् ुसनु्त 
हो ।
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४  सूरतु््-कलािेरू् िढ््ु ।

उवयाह फब् ्ौि् (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
भन्भुएको छ : “सतु्े बे्ला ‘सरूतु् -्कलािेरू्’ िढ्् ुर तयसिफछ केही कुरलाकला्ी ्गररक् सतु् ुह,ै फक्भ्े 
तयसमला फशकया सँग मरेो कु्ै समबनि छै् भन्े कुरलाको घोषणला गररएको छ ।” (अहमद : २१९३४), (अब-ू
दलाऊद : ५०५५), (फतफमयािी :३४०३) र शखै अलबला्ी (रहमेहुल्लाह) ्े हस् भ्ेकला छ् ्।

२  हदीसबलाट प्रमलाफणत केही अजकलार (दआु) हरू :

१ َك اللَُّهمَّ َأُموُت َوَأْحَيا   ِبسِْ

 ‘फबफसम कल्लाहुमम अमतूो व अह्ला ।’ हुिैिला 
(रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ । (बखुलारी : ६३२४)

२ ِإْن  َوَمَْياَها،  َمَاتـَُها  َلَك  تـََوفَّاَها،  َوأَْنَت  نـَْفِسي  َخَلْقَت   اللَُّهمَّ 
َأْسأَُلَك ِإِنّ  اللَُّهمَّ  َلَا،  فَاْغِفْر  َأَمتَـَّها  َوِإْن  فَاْحَفْظَها،   َأْحيـَيـْتـََها 
اْلَعاِفَيَة

‘अल्लाहुमम ख्क्त ्फसी व अनत तवफिलाहला, ् क ममलातोहला व मह्लाहला, इ्-्अह्-यैतहला िह्-
िजहला, व इ्-्अमत्हला िग-्फि य्ाहला, अल्लाहुमम इन्ी अस-्अ्कु्-् आिीयह’ । (मफुस्म : 
२७१२)

३  اللَُّهمَّ َربَّ السََّماَواِت َوَربَّ اأَلْرِض َوَربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم ، رَبَـَّنا َوَربَّ ُكلِّ َشْيٍء, فَاِلَق الَْبِّ َوالنَـَّوى , َوُمْنِزَل  
 التَـّْورَاِة َواإِلْنِيِل َواْلُفْرقَاِن ، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشْيٍء أَْنَت آِخٌذ بَِناِصَيِتِه  اللَُّهمَّ أَْنَت اأَلوَُّل فـََلْيَس قـَبـَْلَك
 َشْيٌء , َوأَْنَت الِخُر فـََلْيَس بـَْعَدَك َشْيٌء , َوأَْنَت الظَّاِهُر فـََلْيَس فـَْوَقَك َشْيٌء ، َوأَْنَت اْلَباِطُن فـََلْيَس ُدوَنَك
ْيَن َوَأْغِنَنا ِمَن اْلَفْقِر َشْيٌء ، اْقِض َعنَّاالدَّ

‘अल्लाहुमम रबबससमलावलाते व रबब्-्अदने व रबब्-्अफशय्ा -्अिीम, रबब्ला व रबब कुल्े श,ै 
िला्ेक्-्हबबे वन्वला व मनुिे्त्ौरलाते व्-्इनिी्े व्-्िुकलाया्, अऊिफुबक फम् ्शरने कुल्े 
शइै् ्अनत आखिेु्  फब्लासीयतेही, अल्लाहुमम अनत्-्औवव्ो ि्ैस कब्क श,ै व अनत्-्
आखरेो ि्ैस बलादक श,ै व इनतजिलाहरेो ि्ैस िौकक श,ै व अनत्-्बलाफत्ो ि्ैस दू् क श,ै 
इकद ेअन्ला अद्ै्  व अग्े्ला फम््-्िके्र’ । (मफुस्म : २७१३) 

४ َك َربِّ َوَضْعُت َجْنِب َوِبَك َأْرفـَُعُه ِإْن َأْمَسْكَت نـَْفِسي فَاْرَحَْها َوِإْن َأْرَسْلتـََها فَاْحَفْظَها ِبَا َتَْفُظ ِبِه ِعَباَدَك    ِبسِْ
الصَّاِلَِي

‘फबफसमक रबबी वदलाअ्तो िंबी व फबक अिया ओहु, इ्-्अमसक्त ्फसी िहयामहला व इ्-्असया्तहला 
िह्-िजहला फबमला तहिि ुफबही इबलादकससला्ेही्’ । (बखुलारी : ६३०२), (मफुस्म : २७१४)
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৫ اْلَْمُد لِّ الَِّذي َأْطَعَمَنا َوَسَقاَن، وََكَفاَن َوآَواَن، َفَكْم ِمَّْن اَل َكاِفَ َلُه َواَل ُمْؤِوي  
 ‘अ्-्हमदो फ्ल्लाफहल्िी अतअम्ला व सकला्ला व किला्ला व आवला्ला, िकम-्फममम् ्ला 

कलाफिय लहु व्ला मवुी’ 

अ्स (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ । (मफुस्म : २७१५)
६ اللَُّهمَّ ِقِن َعَذاَبَك يـَْوَم تـَبـَْعُث ِعَباَدك 

‘अल्लाहुमम फक्ी अिलाबक यौम तबअसो इबलादक्’ । (अहमद : १८६६०) र शैख अलबला्ी 
(रहमेहुल्लाह) ्े ‘सही’ भ्ेकला छ्् । (सहीहु््-िलामेअ २/८६९ मला हे्ुयाहोस्)

७  ३३ चोफट ‘सबुहला्ल्लाह’, ३३ चोफट ‘अलहमद-ुफ्ल्लाह’ र ३४ चोफट ‘अल्लाहु-अकबर’ भन् ु।

रलातमला सतु्े बे्ला ३३ चोफट ‘सबुहला्ल्लाह’, ३३ चोफट ‘अलहमद-ुफ्ल्लाह’ र ३४ चोफट ‘अल्लाहु-
अकबर’ भन् ुसनु्त हो र यस्े मलाफ्स्लाई शलारीररक शफक्त िफ् प्रदला् गछया । 

यसको प्रमलाण : अ्ी (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ्,् चककी फिसदला-फिसद ैिलाफतमला (रसू्  
सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्मकी कलानछी छोरी) को हलातमला ठे्ला उठेको फथयो । उतला रसू्  (सल्ल्लाहु 
अ्ैफह वसल्म) कहलँा यदु्धकला केही कैदीहरू लयलाइएकला फथए । एउटला कलामदलार म्लाई िफ् चलाफहयो भ्ेर 
िलाफतमला (रफदयल्लाहु अनहला) आफ्ो बवुलाकहलँा िफुग्,् तर उहलँा ्भएको्े सबै कुरला आइशला (रफदयल्लाहु 
अनहला) फसत गरेर िफकया ् ्। उहलँा आउ् ुभएिफछ आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) ्े सबै कुरला भफ्् ्। तयसिफछ 
उहलँा हलाम्ो घर आउ्भुयो । हलामी ओछयला्मला गइसकेकला फथयौं । हलामी उहलँाको ्लाफग उफभ् खोजयौं, तर 
उहलँा्े फतमीहरू उठ्् ुिदद्ै , बस भनद ैहलामी दवुैि्लाको बीचमला बस्भुयो । मै् े उहलँाको गोडलाको फचसोि् िफ् 
महससु गरें । उहलँा्े भन्भुयो : “के म फतमीहरू्लाई तयो कुरला ्भ्ुँ, िु्  फतमीहरू्े मलागेको भनदला उत्म छ ? 
् सु् , सतु्े बे्ला ३४ िटक ‘अल्लाहु-अकबर’, ३३ िटक ‘सबुहला्ल्लाह’ र ३३ िटक ‘अलहमद-ुफ्ल्लाह’ 
भ्, यो फतमीहरूको ्लाफग कलामदलार भनदला िफ् उत्म छ ।” (बखुलारी : ३७०५), (मफुस्म : २७२७)

अकको हदीसमला छ, अ्ी (रफदयल्लाहु अनहु) ्े भ्ेकला छ् ् : “िु्  फद्दफेख मै् े यो कुरला रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) बलाट सु् ेको छु, तयो फद्दफेख मै् े यस्लाई कफहलयै िफ् छोडेको छै् । 
उ्ीसँग सोफियो- फसफिी्को रलातमला िफ् ? उ््े िवलाि फदए : हो फसफिी्को रलातमला िफ् छोडेको छै् ।” 
(बखुलारी : ५३६२), (मफुस्म : २७२७)

८  اللَُّهمَّ ِإِنّ َأْسَلْمُت َوْجِهي ِإلَْيَك ، َوفـَوَّْضُت َأْمِري ِإلَْيَك ، َوَأْلَْأُت َظْهِري ِإلَْيَك ، َرْغَبًة َوَرْهَبًة ِإلَْيَك. اَل َمْلَجَأ  
َواَل َمْنَجا ِمْنَك ِإالَّ ِإلَْيَك، آَمْنُت ِبِكَتاِبَك الَِّذي أَنـَْزْلَت، َوبَِنِبيَِّك الَِّذي َأْرَسْلَت
‘अल्लाहुमम इन्ी असलमतु वजही ए्ैक, व िौववदतो अम्ी ए्ैक, व अ््-िलातो िहरी ए्ैक, 
रगबत् व रहबत् ए्ैक, ्ला म्िअ व्ला मनिअ फमनक इल्ला ए्ैक, आमनतु फबफकतलाबे 
कल्िी अनि्त व फब्बी्ये कल्िी असयालत’ ।

रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े उक्त दआु बयला् गरेिफछ भन्ुभयो : “कुरलाकला्ी सकलाएर 
अनतमला यो दआु िढ र यतलाउतला केही कुरला ्गर । यसो गदलाया फबहला् हुदँला फतमी सकुश् र मंग्मय रह्ेछौ 
र यफद तयही रलातमला फ्ि् भयो भ्े फतमी इस्लाममलाफथ म न्ेछौ । (बखुलारी : २४७), (मफुस्म : २७१०)
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 दजक्र (अलल्िको प्रशंस्) भनेको भक्तल्ई िरेक प्रक्रको िु:ख र कष्टब्ट जोग्उने बदलरो पख य्ाल िो । रसलू 
(सलललल्िु अलदैि व सललि) ले भननुभएको छ: “अलल्िको प्रशंस् गनने वरदक्त दजनि् र नगनने िुि य्ा सरि िो ।”
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उक्त हदीस्े फ्म् फ्फखत कुरलाहरू प्रमलाफणत हुनछ :

१) रलातमला घरिररवलार वला सलाथीभलाईहरूसँग कुरलाकला्ी सकलाएर यो दआु सबैभनदला अनतमला िढ्् ुसनु्त हो ।

२) यो अफत महतविणूया दआु हो, यफद कसैको तयही रलातमला फ्ि् हुनछ भ्े उसको इस्लाममलाफथ फ्ि् 
हु्ेछ ।

३) यफद फबहला् अल्लाह्े िीफवतै उठलाउ् ुभए भ्े ऊ सकुश् र मगं्मय रह्ेछ र उसको रोिीरोटी, 
सवलास्थय र सतकमया सबैमला वफृद्ध हु्ेछ ।

तयसैगरी एउटला अकको महतविणूया दआु छ । यो अल्लाहको कु्ै वरदला् भनदला कम छै् । िसको ्लाम 
‘सैयेदु् -्इफसतग-िलार’ हो । 

सैयेदु् ्-इफसतग-िलार : ‘अल्लाहुमम अनत रबबी, ्ला इ्ला ह इल्ला अनत, खलक्त्ी व अ् अबदोक 
व अ् अ्ला अफहदक व वलाफअ्दक मसततलाअ्तो, अऊिूफबक फम्् शरने मला स्लाअ्तो, अबूओ ् क फब 
फ्अ्मफतक अ्ै-य व अबूऊ ् क फब फबिमबी, िफगिर्ी, िइन्हु ्ला यलागिे रूजिो्ूब इल्ला अनत ।’ 

शद्लाद फब् औस (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
भन्भुएको छ : “िस्े िणूया फवश्वलासकला सलाथ फबहला् उक्त दआु िढ्छ र तयही फद्मला उसको फ्ि् हुनछ भ्े 
ऊ फ्ससनदहे िन्तमला िला्ेछ । तयसैगरी िस्े िणूया फवश्वलासकला सलाथ सलँाझ उक्त दआु िढ्छ र तयही रलातमलामला 
उसको फ्ि् हुनछ भ्े फ्ससनदहे िन्तमला िला्ेछ ।” (बखुलारी : ६३०६)

  सि्लासँग समबफनित केही सनु्तहरू :

अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीस अ्सुलार सि्ला, फ्म् फ्फखत ती् प्रकलारकला छ् ्:

१  रलाम्ो सि्ला, यो अल्लाहको तिया बलाट एउटला बरदला् हो ।

२  ्रलाम्ो सि्ला, यो शतैला्को उिद्व हो । हदीसमला उल्ेफखत फवफि अि्लाउ्े हो भ्े शतैला््े केही 
ग य्ा सकदै्  ।

३  सतु् ुभनदला अफघ म्मला िे कुरला खे् लायो तयही सि्लामला दफेखयो, यो केही होइ् ।

  यो फवषयवसतसुँग समबफनित केही हदीसहरू :

अब ूसलमला (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ्,् म यसतो डर्लागदो सि्ला दे् ्े गथथें िस्े गदलाया 
म फबरलामी हु्े गथने । तयसिफछ मै् े अब ूकतलादह (रफदयल्लाहु अनहु) ्लाई भटेें र उसको िफ् तयही समसयला 
फथयो । तयसिफछ उस्े भनयो, मै् े रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भनद ैगरेको सु् ें, “रलाम्ो सि्ला 
अल्लाहको तिया बलाट हो, यफद कसै्े रलाम्ो सि्ला दे् छ भ्े आफ्ो फप्रयि््लाई मलात्र भ् । ्रलाम्ो सि्ला 
शतैला्को उिद्व हो, यफद फतमीहरूमधये कसै्े ्रलाम्ो सि्ला दे् छ भ्े बलायलँाफतर ३ िटक थकु, ्रलाम्ो सि्ला 
र शतैला्को उिद्वबलाट अल्लाहको शरण मलाग र यसतो सि्ला कसै्लाई िफ् ्भ् । यसो गछछौ भ्े शतैला््े 
द:ुख फद् सकदै् ् ्।
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तयसिफछ अब ूसलमला (रफदयल्लाहु अनहु) ्े भ्े - ‘म कफह्ेकलाहीं यसतो सि्ला दे् थे िु्  म्लाई िहलाड 
भनदला बढी भलारी महससु हुन्थयो तर यो हदीस सु् ेिफछ तयसको केही वलासतै गरर्ँ ।” (बखुलारी : ५७४७), 
(मफुस्म : २२६१)

अकको हदीसमला छ : “रलाम्ो सि्ला अल्लाहको तिया बलाट हो र ्रलाम्ो सि्ला शैतला्को तिया बलाट हो । 
यफद कसै्े ्रलाम्ो सि्ला दे्यो भ्े बलायलँाफतर थुक, ्रलाम्ो सि्ला र शैतला्को उिद्वबलाट अल्लाहको 
शरण मलाग । यसो गछछौ भ्े शैतला््े दु:ख फद् सकदै््् ।” (बुखलारी : ३२९२), (मुफस्म : २२६१) 

िलाफबर (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्ुभएको 
छ : “्रलाम्ो सि्ला देखेिफछ ्रलाम्ो सि्ला र शैतला्को उिद्वबलाट ३ िटक अल्लाहको शरण मलाग्ु र 
कोलटो िे्ुया ।” (मफुस्म : २२६२)

अब-ूसईद अ्-्खदुरी (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, “रलाम्ो सि्ला दे् ्े्े अल्लाहको प्रशसंला गर, 
फक्भ्े रलाम्ो सि्ला अल्लाहको तिया बलाट हो ।” (बखुलारी : ७०४५)

 १  उियुयाक्त हदीसहरू्े रलाम्ो सि्ला दे् ्े्े फ्म् फ्फखत कलायया ग्ुया सनु्त हो भन्े प्रमफणत हुनछ : 

१) अल्लाहको प्रशसंला ग्ुया, फक्भ्े रलाम्ो सि्ला अल्लाहको तिया बलाट हो । 

२) आफ्ो फप्रयि््लाई भन् ु।

२  ्रलाम्ो सि्ला दे् ्े्े फ्म् फ्फखत कलाम ग्ुया सनु्त हो : 

१) बलायलँाफतर ३ िटक थकु् ु।

२) ्रलाम्ो सि्ला र शतैला्को उिद्वबलाट अल्लाहको शरण मलाग् ु अथवला ३ चोफट ‘अऊि ु
फबल्लाफह फम्श-्शतैला फ्रयािीम’ िढ्् ु।

३) कसै्लाई ्भन् ु। यसो गदलाया भ्े शतैला््े द:ुख फद् सकदै् ् ्। तयसैगरी त् चौथो र िलँाचौं 
्मबरमला ्ेफखएको कुरला िफ् गछया भ्े सु् मला सगुनि थफि्ेछ :

४) कोलटो िे्ुया वला उत्ला्ो िरेर सतेुको छ भ्े कोलटो िरेर सतु् ु।

५) उठेर २ रकलात स्लाह िढ्् ु। 

उियुयाक्त हदीसहरू्े फ्म् फ्फखत कुरलाहरू प्रमलाफणत हुनछ : मफुस्मको सि्ला ्बूववतको एउटला भलाग 
हो । िस्े फबि्लामला िफत सलँाचो कुरला गछया, उसको सि्ला िफ् तयफत्कै सलँाचो हुनछ र यो तयसैको प्रफति् 
हो । 
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 रलातमला उठेिफछ यो दआु िढ्् ु:

ُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ، اْلَْمُد ِلَِّ  َوُسْبَحاَن الَِّ ، َواَل ِإَلَه  اَل ِإَلَه ِإالَّ الَّ
ِ ُ َأْكبـَُر ، َواَل َحْوَل َواَل قـُوََّة ِإالَّ ِبلَّ ُ ، َوالَّ ِإالَّ الَّ

ओबलादह फब् सलाफमत (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
भन्ुभएको छ : “िस्े रलातमला उठेिफछ ‘्लाइ्ला ह इल्ल्लाहु वहदहू ्लाशरीक ्हु ्हुलमलुकु व ्हु् ्
हमद ुवहुव अ्ला कुफल् शैइ् कदीर, अलहमद-ुफ्ल्लाह, व सुबहला्ल्लाह, व ्लाइ्ला ह इल्ल्लाह, 
वल्लाहु अकबर, व्लाहौ ् व्ला कुवव त इल्ला फबल्लाह’ िढेिफछ ‘ह ेअल्लाह, म्लाई षिमला गररदेऊ’ 
भनछ वला अनय दआु गछया भ्े उसको दआु कबु् हुनछ । तयसैगरी विू गरेर स्लाह िढ्छ भ्े उसको स्लाह 
िफ् कबु् हुनछ ।” (बुखलारी : ११५४)

इब्ु््-असीर (रहमेहुल्लाह) ्े भ्ेकला छ्् : “म् तआरया फम्््-्ै्) को अथया भ्ेको फ्नद्ला हरलाउ् ु
र बयूँझ्ु हो ।” (अ््-फ्हलायह िी गरीफब््-असर, िषृ्ठ ्० : १०८ मला हे्ुयाहोस्) 

िस्े रलातमला उठेिफछ ‘्लाइ्ला ह इल्ल्लाहु वहदहू ् लाशरीक ् हु ् हुलमलुकु व ् हु् ्हमद ुवहुव अ्ला 
कुफल् शइै् कदीर, अलहमद-ुफ्ल्लाह, व सबुहला्ल्लाह, व ्लाइ्ला ह इल्ल्लाह, वल्लाहु अकबर, व्लाहौ 
् व्ला कुवव त इल्ला फबल्लाह’ िढ्छ, उसको ्लाफग दईु वटला खशुीको कुरलाहरू छ् ्:

१) उसको दआु कबु्  हुनछ ।

२) वि ू गरेर स्लाह िढ्छ भ्े उसको स्लाह कबु्  हुनछ । वलासतवमला समिणूया प्रकलारकला प्रशसंलाहरू 
अल्लाह तआ्ला कै फ्फमत हो । ह ेअल्लाह, हलामी्लाई सतकमया ग न्े शफक्त दऊे ।

यसरी यो फकतलाबको िफह्ो अधयलाय ‘सो्् ्मौकूतह’ समयसँग समबफनित केही सनु्तहरू यहीं समलाप्त 
भयो । 

अब यो फकतलाबको दोस्रो अधयलाय ‘सो्् ्गैर-मौकूतह’ प्रसततु ग न्े िमकको गरेकला छौं ।
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सोनन् गरै-िौकूतह
यो फकतलाबको दोस्रो अधयलाय ‘सो््् गैर मौकूतह’ उहलँाकला अनय 
सुन्तहरू र दैफ्की प्रसतुत ग न्े िमकको गरेकला छौं । हु्त यो एकदम ै
्लामो छ तैिफ् सकेसमम महतविूणया सुन्तहरू प्रसतुत ग न्े कोफसस 
ग न्ेछौं, इ््-शला अल्लाह ।

फद्-रलातसँग समबफनित केही महतविणूया सनु्तहरू यस प्रकलार छ् ्।

दोस्रो अधयलायको िफह्ो फकफसम :
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पमहलो: खानमपनका सनुनतहरू

१  फबफसमल्लाह भ्ेर खला् ु।

अम् फब् अबी-सलमला (रफदयल्लाहु अनहुमला) ्े बयला् गरेकला छ््, “म सला्ै छँदला रसू् (सल्ल्लाहु 
अ्ैफह वसल्म) को घरमला फथएँ । खला्ला खला्ेबे्लामला मेरो हलात यतलाउतला घफुमरहकेो फथयो । उहलँा्े म्लाई 
भन्ुभयो : “ए बलाबु, खला्ु भनदला िफह्ला फबफसमल्लाह भ् र दलायलँा हलात्े आफ्ो ्फिकबलाट खलाऊ ह ै।” तयो 
फद्िफछ मै्े सिै उहलँाकै फ्दनेश् अ्ुसलार खला्फि् गरें । (बुखलारी : ५३७६, मफुस्म : २०२२)

بسم هللا أوله وآخره

फबफसमल्लाह भन् फबफसयायो भ्े समझ्ला हु्े फबफत्कै ‘फबफसमल्लाफह, अवव्हु व आफखरहु’ भन्ुिछया ।

यसको प्रमलाण : आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला छ, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
भन्ुभएको छ : “खला्ु भनदला िफह्ला फबफसमल्लाह भन्ु । यफद कसै्े फबफसमल्लाह भन् फबफसयायो भ्े यलाद 
आउ्े फबफत्कै ‘फबफसमल्लाफह, अवव्हु व आफखरहु’ भ् ।” (अबू-दलाऊद : ३७६७), (फतफमयािी : १८५८) 
र शैख अलबला्ी (रहमेहुल्लाह) ्े ‘सही’ भ्ेकला छ्् ।

मलाफथ उल्ेफखत अम् फब् अबी-सलमला (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीस्े प्रमलाफणत हुनछ, दलायलँा हलात्े 
खला्फि् ग्ुया सुन्त हो । िसरी फबफसमल्लाह ्भफ्क् खला्फि् गदलाया शैतला््े उसको सलाथमला खला्फि् 
गछया, तयसरी ्ै कोही बलायलँा हलात्े खला्फि् गछया भ्े शैतला््े िफ् उसको सलाथमला खला्फि् गछया, फक्भ्े 
शैतला््े बलायलँा हलात्े खला्फि् गछया । 
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यसको प्रमलाण :

अबदुल्लाह फब् उमर (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीसमला छ, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) ्े भन्ुभएको छ : “फतमीहरूमधये कोही िफ् बलायलँा हलात्े कदलाफि खला्फि् ्गर, फक्भ्े 
शैतला््े बलायलँा हलात्े खला्फि् गछया  ।” ्लािे (रहेमहुल्लाह) अझ यसमला थपदै भन्े गदयाथे- “बलायलँा 
हलात्े ्त कसै्लाई केही फद्ु ्त कसैबलाट केही फ््ु” (मुफस्म : २०२०)

शैतला् हलाम्ो घर फभत्र फछ य्ा, खला्फि् गदलाया तयसमला शलाफम् हु् र हलाम्ो ओछयला्मला सुत् एकदम ै
्लाफगिरेको हुनछ । िलाफबर फब् अबदलु्लाह (रफदयल्लाहु अनहुमला) ्े बयला् गरेकला छ््, मै्े रसू् 
(सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भनदै गरेको सु े्ं, “िब मलाफ्स घर फभत्र फछ न्े र खला्ेबे्ला फबफसमल्लाह 
िढ्छ, शैतला््े भनछ - ‘आि ् त सुत्े ठलाउँ िलाइयो ् त खला् ् ै’ । तर कसै्े घर फभत्र प्रवेश गदलाया फबफसमल्लाह 
भ्े् भ्े शैतला््े भनछ - ‘् सुत्े ठलाउँ िलाइयो, र खला्ेबे्ला फबफसमल्लाह भ्े् भ्े शैतला््े भनछ -‘आि 
हलामी्े सुत्े ठलाउँ र खला्ला दबैु िलायौ ह’ै । (मफुस्म : २०१८)

२  आफ्ो ्फिकबलाट खला् ु।

यसको प्रमलाण : अम् फब् अबी-सलमला (रफदयल्लाहु 
अनहुमला) को हदीसमला छ, िसमला रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) ्े भन्ुभएको छ : “आफ्ो ्फिकबलाट खलाऊ ।” 
(बुखलारी : ५३७६, मफुस्म : २०२२)

३  हलातबलाट खसेको गलँास्लाई सिला गरेर खला् ु।

यसको प्रमलाण : िलाफबर (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ््, मै्े रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) ्े भनदै गरेको सु े्ं “फतमीहरू्े िु्सुकै कलाम गदलाया शैतला् तयहलँा उिफसथत हुनछ, यहलँासमम फक 
खला्फि् ग न्ेबे्ला िफ् । यफद हलातबलाट गलँास भइुमँला झयको भ्े तयस्लाई सिला गरेर खलाऊ र शैतला्को ्लाफग 
्छोड । खला्ला खलाइसकेिफछ हलातकला औ ं् लाहरू चलाट, फक्भ्े कु् दला्लामला बरकत छ कसै्लाई िफ् थलाहला 
छै् ।” (मफुस्म : २०३३)

हदीस्लाई म््् गदलाया ज्ञलात हुनछ फक शैतला््लाई हलाम्ो फद्चयलायामला हसतषिेि ग य्ा र ब्ेको कलाम्लाई फबगला य्ा 
एकदमै मजिला आउँछ । फक्फक हलाम्ो सबैभनदला खतर्लाक दशुम् शैतला् ्ै हो । ऊ सिैं हलाम्ो िीव्बलाट 
सुख, शलाफनत, समफृद्ध र बरकत मेटलाउ् प्रयलासरत रहनछ । 
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४  खला्ला खलाइसकेिफछ हलातकला औ ं् लाहरू चलाट्् ु।

खला्ला खलाइसकेिफछ हलात िु् ु वला फटशु् े सिला ग्ुया भनदला 
िफह्ला हलातकला औ ं् लाहरू रलाम्ोसँग चलाट््ु वला श्ीमती्लाई 
चलाट्् ्गलाउ्ु सुन्त हो । 

यसको प्रमलाण : मलाफथ उल्ेफखत िलाफबर (रफदयल्लाहु 
अनहु) को हदीस हो । 

अबदुल्लाह फब् अबबलास (रफदयल्लाहु अनहुमला) को 
हदीसमला छ : रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्ुभएको छ : “खला्ला खलाइसकेिफछ हलातकला 
औ ं् लाहरू सवयम् चलाटेर वला अरू्लाई चलाट्् ्गलाएर मलात्र हलात सिला गरू्् ।” (बुखलारी : ५४५६), 
(मफुस्म : २०३३) 

५  थला् वला प्ेट सिला गरेर खला् ु।

िु्  थला् वला प्ेटमला खला्ला खलाइनछ तयसमला भए भरको 
खला्ला केही ् छोडीक् रलाम्ोसँग सिला गरेर खला् ुसनु्त हो । 
फक्भ्े छोफडएको खला्लामला िफ् बकया त हु्सकछ ।

यसको प्रमलाण : अ्स (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, 
“रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े हलामी्लाई खला्फि् 
गदलाया खला्फि् गरेको भलँाडला रलाम्ोसँग सिला ग न्े आदशे फद्भुएको 
छ ।” (मफुस्म : २०३४)

अबू-हुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्ुभएको 
छ : “हरेक्े आफ्ो थला् सिला गरू्् ।” (मफुस्म : २०३५)

हलाम्ो िमयागुरू शैख इब्े उसैमी् (रहमेहुल्लाह) ्े भ्ेकला छ्् : “खला्ला खलाइसकेिफछ हलात र भलँाडलामला 
िे िफत दला्लाहरू ्लागेको हुनछ, तयस्लाई औ ं् ला्े चलाट््ु सुन्त हो । तर, फवडमब्ला के छ भ्े आि प्रलाय: 
मलाफ्सहरू र कफतिय फशफषितहरू्े िफ् यसको िला््ला गददै््् ।” (शहको ररयलािुससला्ेही् १/८९२ मला 
हे् ुयाहोस्)
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६  ती् औ ं् ला्े खला् ुसनु्त हो । 

िु्  खला्ेकुरला ३ औ ं् ला्े खला् सफकनछ िसतैः खिरु, 
ि्िू् इतयलाफद ३ औ ं् ला्े खला् ुसनु्त हो । 

यसको प्रमलाण : कलाअ्ब फब् मलाफ्क (रफदयल्लाहु अनहु) 
्े बयला् गरेकला छ्,् “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ३ 
औ ं् ला्े खला्हुुन्थयो र हलात िु्  ुभनदला िफह्ला औ ं् लाहरू चलाटेर 
सिला ग्ुयाहुन्थयो ।” (मफुस्म : २०३२) 

७  िला्ी फिउ्े बे्लामला भलँाडला बलाफहर ३ िटक सलंास फ्् ु। 

हो, िला्ी फिउ्े बे्लामला भलँाडला बलाफहर सलंास फ्द ै३ सलंासमला 
िला्ी फिउ् ुसनु्त हो । 

यसको प्रमलाण : अ्स (रफदयल्लाहु अनहु) ् े बयला् गरेकला 
छ््, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ३ सलंासमला िला्ी 
फिउ्ुहुन्थयो र भन्ुहुन्थयो : “यसरी फिउँदला अघलाउ्, फतखलाया 
मटेलाउ् र िला्ी घलँाटीमला िला्मला फ्कै मद्त िगुछ ।” (बखुलारी : 
५६३१), (मफुस्म : २०२८)

सलंास फ््कुो अथया : िला्ी फिउ्े बे्ला रोकद ैभलँाडला बलाफहर सलंास फ्् ुहो । फक्भ्े िला्ीको भलँाडला वला ग्लास 
फभत्र सलंास फ्् म्लाही छ । अब-ूकतलादह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) ्े भन्भुएको छ : “िला्ी फिउ्े बे्ला कसै्े िफ् भलँाडलामला सलंास ्फ्ऊ ।” (बखुलारी : ५६३०), 
(मफुस्म : २६७)

८  खला्ला खलाइसकेिफछ अल्लाहको प्रशसंला ग्ुया । 

यसको प्रमलाण :

अ्स (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ : “भक्त्े 
खला्फि् गरेिफछ अल्लाहको कृतज्ञतला र प्रशसंला वयक्त ग न्े कुरला 
अल्लाह तआ्ला्लाई एकदम ैम् िछया ।” (मफुस्म : २७४३)
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कृतज्ञतला र प्रशसंला वयक्त ग न्े केही तररकलाहरू :

१ اْلَْمُد ِلَِّ َكِثريًا طَيًِّبا ُمَبارًَكا ِفيِه َغيـَْر َمْكِفيٍّ ، َواَل ُمَودٍَّع ، َواَل ُمْستـَْغًن َعْنُه رَبَـَّنا     
 “अलहमद ु फ्ल्लाह े कसीर्,् तै्येब्,् मोबलारक् ् िीह े गैर मकिीइ्,् व्ला मोवद्इ्,् व्ला 

मसुतग्् ्अनहु रबब्ला ।” (बखुलारी : ५४५८)
२ ، َواَل َمْكُفوٍر  اْلَْمُد ِلَِّ الَِّذي َكَفاَن َوَأْرَواَن َغيـَْر َمْكِفيٍّ

 “अलहमद ुफ्ल्ला फहल्िी किला्ला व अवलाया्ला गैर मकिीइ्,् व्ला मकिूर ।” (बखुलारी : ५४५९) 

‘गैर मकिीइ्’् को अथया : ह ेअल्लाह तिलाई ंबलाहके हलामी्लाई अरू कसैमलाफथ आफश्त ्ब्लाउ् ुहोस ्।

‘व्ला मोवद्इ्’् को अथया : ह ेअल्लाह हलामी्लाई बेवलासतला ्ग्ुयाहोस ्।

‘व्ला मकिूर’ को अथया : ह ेअल्लाह हलामी तिलाईकंो वरदला््लाई कदलाफि इनकलार ग्ने छै्ौं ।

९  सलामफुहक रूिमला खला् ु। 

एउटै दसतरखला् वला ठू्ो थला्मला सबै ि्ला फम्ेर खला् ु
सनु्त हो । 

यसको प्रमलाण : िलाफबर (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला 
छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ : 
“एकि्लाको खला्ला २ ि्लाको ्लाफग, २ ि्लाको खला्ला ४ ि्लाको 
्लाफग र ४ ि्लाको खला्ला आठ ि्लाको ्लाफग प्रयलाप्त हुनछ ।” 
(मफुस्म : २०५९)

१०  खला्ला म् ियको भ्े तयसको प्रशसंला ग्ुया सनु्त हो । 

यसको प्रमलाण :

िलाफबर (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े आफ्ो 
िररवलार्लाई सबिी वला झो् लयलाउ् भन्ुभयो । फभत्रबलाट िवलाि आयो : आि हलामीसँग अचलार बलाहके 
अरू केही छै् । उहलँा्े तयही अचलारफसत खला्ला खला्ु भयो र भन्ुभयो : “वलाह, अचलार िफ् कफत फमठो !” 
(मफुस्म : २०५२)

हलाम्ो िमयागरुू शखै इब्े उसैमी् (रहमेहुल्लाह) ्े भ्ेकला छ् ्: “खला् म् ियको भ्े तयसको प्रशसंला ग्ुया 
रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) को बला्ी फथयो । तयसै्े फतमी्लाई यफद रोटी म् ियको भ्े फतमी तयसको 
प्रशसंला गर, इतयलाफद । (शहको ररयलािसुसला्ेही् २/१०५७ मला हे् ुयाहोस)् 
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तर फवडमब्ला के छ भ्े आि हलामी्े यो सुन्त्लाई बेवलासतला मलात्र गरेकला छै्ौं, हलामी्े तयसको 
फवरोि ्ै गरेकला छौं । फवरोि ग्ुयाको अथया खला्लाको प्रशंसला ग्ुयाको सट्ला, हलामी उलटै तयसको खरलाबी बयला् 
ग य्ा थलालछौं । अबू-हुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, “रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
्े कफहलयै िफ् खला्लाको खरलाबी बयला् ग्ुया भए्, म् ियको भ्े खला्ु हुन्थयो ्त्र ्खलाई उठ््ु हुन्थयो ।” 
(बुखलारी : १८३), (मफुस्म : ७६३)

११  खला्ला खवुलाउ्े्लाई दआु फद् ुसनु्त हो । 

اللَُّهمَّ َبِرْك َلُْم ِف َما َرزَقـْتـَُهْم ، َواْغِفْر َلُْم ، َواْرَحُْهْم

यसको प्रमलाण : अबदलु्लाह फब् बसु्र (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ्,् रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) मरेो बवुलाको घरमला िलाल्भुयो, हलामी्े उहलँा्लाई घय,ू खिरु र ि्ीरबलाट तयलार िलाररएको ह्वुला र केही 
खला्ेकुरलाहरू िफसक फदयौं । उहलँा्े केही खला्भुयो । िेरी हलामी्े खिरु िशे गययौं । उहलँा्े केही खिरु फ््भुयो 
र खिरु खलाएिफछ तयसको बीि (गडेला) आफ्ो चोर र मलाझी औ ं् लामला रला््भुयो । तयसिफछ िेरी हलामी्े शबयात 
िशे गययौं । उहलँा्े केही शबयात फिउ्भुयो र बलँाकी शबयात आफ्ो दलायलँाफतर बसेको वयफक्त्लाई फिउ् फद्भुयो । मरेो 
बवुला्े उहलँाको सवलारीको ् गलाम थलामद ैभन्भुयो- ‘हिरु, हलाम्ो ् लाफग अल्लाहफसत दआु गररफद्हुोस ्ह’ै । उहलँा्े 
दआु गददै भन्भुयो : “ह ेअल्लाह, उसको रोिीरोटीमला बरकत दऊे, उसको गु् लाह (िलाि) ्लाई षिमला गररदऊे र 
ऊमलाफथ दयला गररदऊे ।” (मफुस्म : २०४२)

१२  दलायलँाफतर बसकेला्लाई िफह्ला फद् ुसनु्त हो । 

शबयात वला िला्ी आिै्े खलाइसकेिफछ थोरै बचलाएर िफह्ला दलायलँाफतर बसेको्लाई फद् ुसनु्त हो ।

यसको प्रमलाण : अ्स (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ््, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) हलाम्ो घरमला िलाल्ुभयो अफ् केही फिउ्े इचछला ग्ुयाभयो । हलामी्े उहलँाको ्लाफग बलाख्लाको 
दुि दुयौं र कुवलाको िला्ी तयसमला फम्लाएर उहलँा्लाई िेश गययौं । अबू-बकर उहलँाको देरिेफतर, उमर 
उहलँाको अगलाफड र एकि्ला गलाउँ्े उहलँाको दलाफह्ेफतर बसेकला फथए । उहलँा्े केही दुि फिउ्ुभयो । 
तयफत्कैमला उमर्े भ्े - ‘ए अल्लाहको रसू्, अबू-बकर यहलँा हु्ुहुनछ’ भ्ेर बलँाकी दुि उ््लाई फद् 
धयला् आकषयाण गरलाउ् खोिे, तर उहलँा्े अबू-बकर र उमर्लाई छोडेर दलाफह्ेफतर बसेको गलाउँ्े्लाई 
बलँाकी दुि फिउ् फद्ुभयो र ३ िटक भन्ुभयो : “िफह्ला दलाफह्ेफतर बसेकला्लाई फद्ुिछया  । अ्स 
(रफदयल्लाहु अनहु) ्े भ्े : “हो, यही सुन्त हो, यही सुन्त हो, यही सुन्त हो ।” (बुखलारी : २५७१), 
(मुफस्म : २०२९)
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१३  फि्लाउ्े वयफक्त्े अनतमला फिउ् ु।

िलाहु्ला र िमलात्लाई िला्ी फि्लाउ्े वयफक्त्े सबैभनदला अनतमला फिउ् ुसनु्त हो ।

यसको प्रमलाण : अब-ूकतलादह (रफदयल्लाहु अनहु) को ्लामो हदीसमला छ, “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) ् े एउटला भलँाडलामला िला्ी हलाल् ुहुन्थयो र म सबै्लाई फि्लाउ्े गथने, यहलँासमम फक म र उहलँा बलाहके कोही 
बलँाकी रहकेो फथए् । रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े अब फतमी िफ् फिऊ भन्भुयो । मै् े िवलाि 
फदए,ँ िबसमम हिरु फिउ्हुुन् म फिऊफद्ँ । उहलँा्े िवलाि फद्भुयो : बलँाड््े वयफक्त्े अनतमला फिउ् ुिछया के, 
िेरी मै् े फिए ँअफ् तयसिफछ उहलँा्े फिउ्भुयो ।” (मफुस्म : ६८१)

दिु फिएिफछ मखु कुल्ला ग्ुया सनु्त हो, फक्भ्े तयसमला फचल्ोि् हुनछ ।

यसको प्रमलाण : अबदलु्लाह फब् अबबलास (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीसमला छ : “रसू्  (सल्ल्लाहु 
अ्ैफह वसल्म) ्े दिु फिउ्भुयो र िला्ी मलागेर मखु कुल्ला गददै भन्भुयो : “यसमला फचल्ोि् हुनछ ।” 
(बखुलारी : २११), (मफुस्म : ३५८)
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१४  रलात ि न्े फबफत्कै फबफसमल्लाह भ्ेर भलँाडलाकँुडला छोप् ु।

अथलायात सलँाझ हु्ेबे्ला फबफसमल्लाह भ्ेर खलु्ला भलँाडलाकँुडला र िला्ीको भलँाडला छोप्ु सुन्त हो ।

यसको प्रमलाण : िलाफबर फब् अबदलु्लाह (रफदयल्लाहु अनहुमला) ्े बयला् गरेकला छ्,् मै् े रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भनद ै गरेको सु् ें, उहलँा्े भन्भुयो : “भलँाडलाकँुडला छोिेर रलाख, िला्ीको 
भलँाडलाको मखु बनद गर, वषयामला एकिटक हिैला आउँछ, िु्  ्छोफिएको भलँाडलाकँुडला र िला्ीको भलँाडलामला िस् 
सकछ ।” (मफुस्म : २०१४)

िलाफबर (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ : 
“िला्ी र खला्लाको भलँाडलाकँुडला फबफसमल्लाह भ्ेर छोप्े गर, छोप्े ढकक् छै् भ्े कु्ै िफ् वसत ुतेसयलायाएर रलाफख 
दऊे ।” (बखुलारी : ५६२३) 
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दोस्रो: सलाि, भटेघाट र िमजलस (्बठैक) का सनुनतहरू

१  स्लाम ग्ुया सनु्त हो ।

अबू-हुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ््, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
भन्ुभएको छ : “एक मफुस्मकला अकको मफुस्ममलाफथ ६ वटला हक अफिकलारहरू छ््, एउटला सहलाबी्े 
सोिे- ती के हु्् ? उहलँा्े िवलािमला भन्ुभयो : “िब फतमी कोही मफुस्मफसत भेटघलाट गछछौ भ्े उस्लाई 
स्लाम ग्ुया, िब कसै्े फतमी्लाई दलावत (खला्े फ्मतो) फदनछ भ्े सवीकलार ग्ुया, िब कसै्े फतमीफसत सर-
सल्लाह मलागछ भ्े उस्लाई रलाम्ो सल्लाह फद्ु, िब कसै्े हलाछयु गरेिफछ ‘अलहमद-ुफ्ल्लाह’ भनछ भ्े 
उसको िवलािमला ‘यहयाम-ुकल्लाह’ भन्ु, िब कोही फबरलामी हुनछ भ्े उस्लाई भेट्् िला्ु र िब कसैको 
फ्ि् हुनछ भ्े उसको ि्लािला (अफनतम संसकलार) मला िला्ु ।” (मफुस्म : २०४२) 

स्लामको िवलाि िकलायाउ् ुवलाफिब (अफ्वलायया) हो । यसको प्रमलाण :
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अल्लाह तआ्ला्े भन्भुएको छ : “िब कसै्े फतमीहरू्लाई स्लाम गछया भ्े फतमीहरू्े तयो भनदला 
रलाम्ो तररकला्े वला (कमतीमला) समला् शै् ीमला िवलाि दऊे । फ्ससनदहे अल्लाह तआ्ला्े हरेक कमयाको 
फहसलाब-फकतलाब फ््हुु्ेछ ।” (सरूह अ्-्फ्सला : ८६)

उक्त श्ोकमला अल्लाह तआ्ला्े आदेश फद्ुभएको छ र उहलँाको आदेशको िला््ला ग्ुया वलाफिब 
हो । िेरैिसो फवद्ला् र िमयागुरूहरू्े स्लामको िवलाि िकलायाउ्ु वलाफिब हो भन्े कुरलामलाफथ सवयासममफत 
ि्लाएकला छ््, िसतै इब्े हजम, इब्े अबदु् ्-बर, तकीउद्ी् इतयलाफद । (अ्-्आदलाब अश-्शरईयह 
१/३५६ मला हे् ुयाहोस)् 

السالم عليكم ورحة هللا وبركاته
स्लाम ग न्े सबैभनदला उतकृष्ट तररकला : ‘असस्लाम ुअ्ैकुम व रह्तलु्लाह ेव बरकलातहु’ हो । तयसैगरी र 

िवलाि फद्े उतकृष्ट तररकला : ‘व अ्ैकुमसुस्लाम व रह्तलु्लाह ेव बरकलातहु’ हो ।

इब्े कैफ्यम (रहेमहुल्लाह) ्े भ्ेकला छ्् : “रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) स्लाम गदलाया 
प्रलायः (.... व बरकलातुह) समम भन्ुहुन्थयो ।” (िलादु््-मआद २/४१७ मला हे्ुयाहोस्)

स्लाम आम ग्ुया र सवयात्र िै्लाउ् ुसनु्त हो । अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ्,् 
रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ : “अल्लाहको कसम िसको हलातमला मरेो जयला् 
अडेको छ, िबसमम फतमीहरू एक-अकलाया्लाई मलायला गदद्ै ौ, तबसमम फतमीहरू मोफम् (आसथलावला्) बन् 
सकदै् ौ र िबसमम फतमीहरू मोफम् (आसथलावला्) बनदै् ौ, तबसमम फतमीहरू िन्तमला प्रवेश ग य्ा सकदै् ौ । 
के फतमीहरू्लाई यसतो कुरला ्भ्ौं, िस्े गदलाया फतमीहरू एक-अकलाया्लाई मलायला ग य्ा थलाल्े छौ ? तयो के हो भ्े 
एक-अकलाया्लाई अतयलाफिक स्लाम ग न्े गर ।” (मफुस्म : ५४)

२  आवशयकतला अ्सुलार ३ िटक स्लाम ग्ुया मसुतहब (रलाम्ो) हो ।

िसतै तिलाई ं् े कसै्लाई स्लाम ग्ुयाभयो तर उस्े सु् े् फक भन्े शकंला ्लागयो भ्े २ वला ३ िटक स्लाम 
ग्ुया मसुतहब (रलाम्ो) हो । 

तयसैगरी कु्ै ठू्ो सभला वला उतसवमला सबै्े सनु्े गरी ३ िटक स्लाम ग्ुया मसुतहब हो ।

यसको प्रमलाण : अ्स (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ््, “रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) आफ्ो कुरला रला्दला ३ िटक भन्ुहुन्थयो र कु्ै समदुलाय्लाई स्लाम गदलाया ३ िटक स्लाम 
ग्ुयाहुन्थयो ।” (बुखलारी : ९५)

उक्त हदीसबलाट प्रमलाफणत हुनछ, आवशयकतला अ्सुलार ३/३ िटक केही कुरला भन् ुवला स्लाम ग्ुया मसुतहब 
(रलाम्ो) हो, तलाफक सबै्े बझु् र सनु् सकु् ्। 
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३  िररफचत र अिररफचत सबै्लाई स्लाम ग्ुया सनु्त हो ।

यसको प्रमलाण : अबदलु्लाह फब् अम् (रफदयल्लाहु अनहुमला) ्े बयला् गरेकला छ्,् एकि्ला वयफक्त्े 
‘इस्लामको कु् तररकला रलाम्ो हो भ्ेर प्रश्न तेसयलायाए’ रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े िवलािमला 
भन्भुयो : “खला्ला खवुलाउ् ुर िररफचत र अिररफचत सबै्लाई स्लाम ग्ुया ।” (बखुलारी : १२), (मफुस्म : ३९)

४  हदीसमला उल्ेफखत तररकला अ्सुलार स्लाममला िह् ग्ुया सनु्त हो ।

अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) ् े बयला् गरेकला छ्,् रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ् े भन्भुएको 
छ : “सवलारीमला बसेकला्े िैद् फहड्ं्े्लाई, बलाटोमला फहफंडरहकेो्े बसेको्लाई र थोरै िमलात्े ठू्ो िमलात्लाई 
स्लाम गरू् ्।” (बखुलारी : ६२३३), (मफुस्म : २१६०)

बुखलारीको अकको हदीसमला छ : “सला्ला्े ठू्ला्लाई, फहंड््े्े बसेकला्लाई र थोरै्े िेरै्लाई स्लाम 
गरू्् ।” (बुखलारी : ६२३४) 

तर यसको उलटो िफ् िसतैः ठू्ला्े सला्ला्लाई र फहड्ं्े्े सवलारी ग न्े्लाई स्लाम ग्ुया िलायि छ, तर 
हदीसमला उल्ेफखत तररकला अ्सुलार ग्ुया ्ै उत्म हो ।

५  बला्बलाफ्कलाहरू्लाई स्लाम ग्ुया सनु्त हो ।

यसको प्रमलाण : अ्स (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ्,् 
“म रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) को सलाथमला फहफंडरहकेो 
फथए,ँ तयफत्कैमला हलामी केही बला्बलाफ्कलाहरूको छेउमला आइिगुयौं । 
उहलँा्े बला्बलाफ्कलाहरू्लाई स्लाम ग्ुयाभयो ।” (बखुलारी : ६२४७), 
(मफुस्म : २१६८) 

बचचला्लाई स्लाम गदलाया ठू्ला बडलाको घमणड खत्म हुनछ । 
अककोफतर बला्बलाफ्कलाहरूकला ्लाफग एक प्रकलारको प्रफशषिण हुनछ र 
उ्ीहरूमला स्लाम ग न्े बला्ीको फवकलास हुनछ । 

६  घरफभत्र प्रवेश गदलाया स्लाम ग्ुया सनु्त हो ।

घरफभत्र प्रवेश गदलाया िफह्ला फमसवलाक (दफतव्) अफ् तयसिफछ 
स्लाम ग्ुया सनु्त हो । समरण रहोस,् िु्  अवसथलाहरूमला फमसवलाक 
(दफतव्) ग्ुया सनु्त हो, तीमधयेको चौथो अवसथला घरफभत्र प्रवेश 
गदलाया हो । 

यसको प्रमलाण : आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला छ, 
“रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) घरफभत्र प्रवेश गदलाया िफह्ला 
फमसवलाक ग्ुयाहुन्थयो ।” (मफुस्म : २५३) 
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तयसिफछ उहलँा स्लाम ग्ुयाहुन्थयो, तयसै्े िेरै िमयाफवद्हरू्े घरफभत्र कोही ्भए िफ् प्रवेश गदलाया 
स्लाम ग्ुयािछया  भ्ेकला छ्् । अल्लाह तआ्ला्े भन्ुभएको छ : “फतमीहरू घरफभत्र प्रवेश गदलाया आिु 
र आफ्ो घरिररवलार्लाई स्लाम ग न्े गर, यो अल्लाहको तिया बलाट अवतररत िफवत्र बनद्ला हो । यसरी 
्ै अल्लाह आफ्ला आदेशहरू्लाई सिष्ट रूिमला वणया् ग्ुयाहुनछ तलाफक फतमीहरू बुझ् सक ।” (सूरह 
अन्ूर : ६१)

इब्े हिर (रहमेहुल्लाह) ्े भ्ेकला छ् ् : “कोही ्भएको ठलाउँमला िफ् आिु्लाई स्लाम ग्ुया सनु्त 
हो भन्े कुरला छ य्ाङ्ग हुनछ । फक्भ्े अल्लाह तआ्ला्े भन्भुएको छ : “फतमीहरू घरफभत्र प्रवेश गदलाया 
आिु्लाई स्लाम ग न्े गर.... ।” (ितहु्-्बलारी, हदीस ्० : ६२३५ मला हे् ुयाहोस)्

घरफभत्र प्रवेश गदलाया यी ३ कलाम ग्ुया सनु्त हो :

१  िफह्ो : फबफसमल्लाह भन्,ु फवशषेगरी रलातको समयमला । 

यसको प्रमलाण : िलाफबर (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ््, मै्े रसू् (सल्ल्लाहु 
अ्ैफह वसल्म) ्े भनदै गरेको सु े्ं, “िब मलाफ्स घर फभत्र फछ न्े र खला्ेबे्ला फबफसमल्लाह 
िढ्छ, शैतला््े भनछ - ‘आि ्त सुत्े ठलाउँ िलाइयो ्त खला् ्ै’ । तर कसै्े घर फभत्र प्रवेश 
गदलाया फबफसमल्लाह भ्े् भ्े शैतला््े भनछ - ‘् सुत्े ठलाउँ िलाइयो, र खला्ेबे्ला फबफसमल्लाह 
भ्े् भ्े शैतला््े भनछ -‘आि हलामी्े सुत्े ठलाउँ र खला्ला दुबै िलायौ है’ ।” (मुफस्म : 
२०१८) 

२  दोस्रो : फमसवलाक ग्ुया, यसको प्रमलाण आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला मलाफथ प्रसततु 
भइसकेको छ । 

३  तेस्रो : स्लाम ग्ुया ।

७  घरफभत्र मलाफ्स सफुतरहकेो बे्ला फवसतलारै (मिरुो आवलािमला) स्लाम ग्ुया सनु्त हो ।

यसको प्रमलाण : फमकदलाद फब् असवद (रफदयल्लाहु अनहु) को ्लामो हदीसमला छ, “......हलामी दुि 
दु्े ग्थययौं र प्रतयेक्े आफ्ो भलागको दुि फिउ्थयो । रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) रलातमला 
फढ्ो आउ्ु हुन्थयो । तयसै्े हलामी उहलँाको भलाग छुटलाएर रलाफख फदन्थयौं । उहलँा प्रवेश गदलाया सुतेकलाहरू्लाई 
्िगलाउ्े गरी फवसतलारै स्लाम ग्ुया हुन्थयो, तर हलामी (्सुतेकलाहरू) उहलँाको स्लाम सुन्े ग्थययौं ।” 
(मुफस्म : २०५५)
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८  स्लाम ियुलायाई फद् ुसनु्त हो ।

‘ि्ला्ो वयफक्त्लाई मरेो स्लाम ियुलायाई फद् ुह’ै भ्ेर कसै्े तिलाई ं् लाई भनछ भ्े तिलाई ं् े उसको स्लाम 
समबफनित वयफक्तसमम ियुलायाई फद् ुसनु्त हो । 

यसको प्रमलाण : आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
्े भन्भुयो : “हरे, फिरिी् (अ्ैफहसस्लाम) ्े फतमी्लाई स्लाम ग्ुयाभएको छ ह ै । स्लाम सु् ेर उ््े 
िवलािमला भफ््-् ‘व अ्ैफहसस्लाम व रह्तलु्लाह’ ।” (बखुलारी : ३२१७), (मफुस्म : २४४७)

समबफनित वयफक्तसमम स्लाम ियुलायाई फद् ुसनु्त हो भन्े कुरला उक्त हदीस्े छ य्ाङ्ग हुनछ, फक्भ्े रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े फिरिी् (अ्ैफहसस्लाम) को स्लाम आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) समम 
ियुलायाउ्भुएको फथयो । तयसैगरी ‘ि्ला्ो वयफक्त्लाई मरेो स्लाम ियुलायाई फद्’ु भ्ेर कसै्लाई भन् ुिफ् सनु्त 
हो । 

९  कु्ै मिफ्स (बैठक) मला प्रवेश गदलाया र फ्सकदला स्लाम ग्ुया सनु्त हो ।

यसको प्रमलाण : अबू-हुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) ्े भन्ुभएको छ : “फतमीहरूमधये कोही कु्ै मिफ्स (बैठक) मला प्रवेश गछया  वला तयहलँाबलाट 
फ्फसकनछ भ्े स्लाम गर । दुवै अवसथलाहरूमला स्लाम ग्ुया उफत्कै महतविूणया छ । (अहमद : ९६६४), 
(अबू-दलाऊद : ५२०८), (फतफमयािी :२७०६) र शैख अलबला्ी (रहेमहुल्लाह) ्े ‘सही’ भ्ेकला छ्् । 
(सहीहु््-िलामेअ १/१३२ मला हे्ुयाहोस्)

१०  स्लाम गदलाया मोसलािहला ग्ुया (हलात फम्लाउ्)ु सनु्त हो ।

यसको प्रमलाण : कतलादह (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् 
गरेकला छ्,् उ््े भ्े : “मै् े अ्स (रफदयल्लाहु अनहु) 
्लाई प्रश्न गरें- के रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) कला 
सलाथीहरू िफ् मोसलािहला ग न्े गथने ? उ््े िवलािमला भ्े : हो, 
ग न्े गथने ।” (बखुलारी : ६२६३) अथलायात रसू्  (सल्ल्लाहु 
अ्ैफह वसल्म) कला सलाथीहरू िफ् स्लाम गदलाया मोसलािहला 
ग न्े गदयाथे ।
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११  मसुकुरलाउँद ै उजयला्ो अ्हुलार्े एक-अकलायासँग भटे् ु
सनु्त हो ।

यसको प्रमलाण : अबू-िर (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् 
गरेकला छ््, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े म्लाई 
भन्ुभयो : “हरे, िुणय्लाई कफहलयै िफ् सला्ो ् ठलान्ु । 
मसुकुरलाउँदै उजयला्ो अ्ुहलार्े आफ्ो दलािुभलाईसँग भेट्् ु
िफ् सदक्ला (िुणय) हो ।” (मफुस्म : २६२६)

अब-ूिर (रफदयल्लाहु अनहु) अकको हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्  ेभन्भुयो : “आफ्ो 
दलािभुलाईको ्लाफग मसुकुरलाउ् ुिफ् सदक्ला (िणुय) हो ।” (फतफमयािी :१९५६) र शखै अलबला्ी (रहमेहुल्लाह) 
्े ‘सही’ भ्ेकला छ् ्। (अस-्सहीहला : ५७२ मला हे् ुयाहोस)्

१२  रलाम्ो कुरला ग्ुया सदक्ला (िणुय) हो ।

सलामलानय अवसथला, कलाययाक्रम वला िु् सकैु ठलाउँमला सलाथीभलाईहरूसँग भटे हुदँला रलाम्ो कुरला ग्ुया सदक्ला (िणुय) 
हो । 

यसको प्रमलाण : अबू-हुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
्े भन्ुभएको छ : “रलाम्ो कुरला ग्ुया सदक्ला (िुणय) हो । (बुखलारी : २९८९), (मफुस्म : १००९) 

आि मलाफ्सहरू िरैे रलाम्ला-रलाम्ला कुरलाहरू गछया्,् सवलाबको ् ीयत गररयो भ्े उस्े तयसमला िफ् अतयलाफिक 
मलात्रलामला िणुय िलाउ्ेछ् ्।

हलाम्ो िमयागरुू शखै इब्े उसैमी् (रहमेहुल्लाह) ् े भ्ेकला छ् ्: “आरलाम ैहु्हुुनछ ? सनच ैहु्हुुनछ ? अफ् 
घरफभत्र सबै आरलाम ै? इतयलाफद सोध् ुिफ् सदक्ला (िणुय) हो । 

फक्भ्े यी कुरलाहरू्े कसैको म् ह्कुला हुनछ, उस्लाई एक प्रकलारको अ्ौठो खशुी महससु हुनछ र 
आफ्ोि्को आभलास हुनछ । अथलायात हरेक प्रकलारको रलाम्ो कुरला ग्ुया सदक्ला (िणुय) हो ।” (शहको ररयलािसुसला्ेही् 
२/९९६ मला हे् ुयाहोस)्
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१३  मफज्स (सभला) मला अल्लाहको फिक्र (गणुगला् र 
प्रशसंला) ग्ुया मसुतहब हो ।

इस्लामी सभला (कुआय्ा  र हदीस बयला् गरर्े ठलाउँ) र 
अल्लाहको फिक्र (गणुगला् र प्रशसंला) ग न्ेबलारे िरैे हदीसहरू 
छ् ्। तीमधये एउटला अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीस 
हो । रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको 
छ : “अल्लाहकला केही िररशतलाहरू फिक्र (प्रशसंला) ग न्े 
भक्ति्हरूको खोफिमला यतलाउतला भौंतलारररहकेला हुनछ् ् । यफद 
कु्ै िररशतला्े तयसतो सभला वला फिक्र ग न्े िमलात्लाई िलाउँछ 
भ्े उस्े सबै िररशतला्लाई बो्लाउ्े गदयाछ् ्। तयसिफछ अल्लाहको फिक्र (गणुगला् र प्रशसंला) ग न्ेहरू्लाई 
आफ्ला िखटेलाहरू्े छोपदछ् ् र उ्ीहरूको षिमलायलाच्लाको ्लाफग दआु गदयाछ् ् ।” (बखुलारी : ६४०८), 
(मफुस्म : २६८९)

१४  मफज्स्लाई (कफिलारतु् -्मफज्सको) दआु्े समलाप्त िला्ुया सनु्त हो ।

ُسْبَحاَنَك الّلُهمَّ َوِبَْمِدَك َأْشَهُد أن اَل إَلَه إالّ أْنَت، َأْستـَْغِفُرَك َوأَُتوُب ِإلَْيَك

यसको प्रमलाण :अबू-हुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) ्े भन्ुभएको छ : “यफद कोही कु्ै बैठकमला अ्लावशयक कुरला बढी गछया्् र तयहलँाबलाट 
उठ््ु भनदला िफह्ला ‘सुबहला् कल्लाहुमम व फबहफमदक अश्-हदु अल्ला इ्ला ह इल्ला अनत, असतग्-
फिरू क व अतूबु ए्ै क’ िढ्छ्् भ्े तयो वैठकमला भएकला समिूणया गलतीहरू्लाई अल्लाह तआ्ला्े 
मलाि गररफद्ुहुनछ ।” (फतफमयािी :३४३३) र शैख अलबला्ी (रहेमहुल्लाह) ्े ‘सही’ भ्ेकला छ्् । 
(सहीहु््-िलामेअ २/१०६५ मला हे्ुयाहोस्)
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तसे्रो: पोशाक र सौनदय्यका सनुनतहरू

१  ितु्ला ्गलाउदला दलाफह्ेफतरबलाट शरुू ग्ुया सनु्त हो ।

इस्लाम्े हलामी्लाई ितु्ला ्गलाउ्े तररकलासममको तलाफ्म 
फदएको छ । ितु्ला ्गलाउदला िफह्ला दलायलँा खटु्लाबलाट शरुू ग्ुया र 
िुकलालदला िफह्ला बलायलँा खटु्लाबलाट िुकलाल् ुसनु्त हो ।

यसको प्रमलाण : अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को 
हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
भन्भुएको छ : “फतमीहरूमधये कोही ितु्ला ्गलाउँदला िफह्ला 
दलायलँा खटु्लाबलाट शरुू गर र िुकलालदला िफह्ला बलायलँा खटु्लाबलाट 
िुकला् ।” (बखुलारी : ५८५६)

अकको हदीसमला छ : “एउटला खटु्लामला मलात्र ितु्ला-चपि् ्गलाएर फहड्ं् ु हुदँै्  । ्गलाउ्े हो भ्े दवुैमला 
्गलाऊ, ्त्र दवुै िुकला्ेर फहडं ।” (मफुस्म : २०९७)
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 उियुयाक्त दवुै हदीसहरूबलाट फ्म् फ्फखत कुरलाहरू प्रमलाफणत हुनछ् ्:

१  ितु्ला ्गलाउदला िफह्ला दलायलाँ खटु्लाबलाट शरुू ग्ुया ।

२  िुकलालदला िफह्ला बलायलँा खटु्लाबलाट िुकलाल् ु।

३  दवुै खटु्लामला ितु्ला ्गलाउ्,ु होइ् भ्े दवुै िुकला्ेर फहड्ं् ु। एउटला खटु्लामला मलात्र ितु्ला-चपि् ्गलाएर 
फहड्ं् ुहुदँै्  ।

२  सेतो ्गुला र िोशलाक ्गलाउ् ु।

अथलायात सेतो िोशलाक र ्गुलािलाटला प्रयोग ग्ुया सनु्त हो । 

यसको प्रमलाण : अबदलु्लाह फब् अबबलास (रफदयल्लाहु अनहुमला) 
को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ् े भन्भुएको 
छ : “सेतो ्गुला ्गलाऊ र मदुलाया्लाई िफ् तयसतै कि् दऊे, फक्भ्े 
यो उतकृष्ट ्गुला हो ।” (अहमद : २२१९), (अब-ूदलाऊद : ३८७८), 
(फतफमयािी :९९४) र शखै अलबला्ी (रहमेहुल्लाह) ्े ‘सही’ भ्ेकला 
छ् ्। (सहीहु्-्िलामअे १/२६७ मला हे् ुयाहोस)्

हलाम्ो िमयागरुू शखै इब्े उसैमी् (रहमेहुल्लाह) ्े भ्ेकला छ् ् : “यो हदीस्े प्रमलाफणत हुनछ फक 
दौरलासरुूवला्, सटया िलाइनट ्गलायत अनय समिणूया िोशलाकहरू सेतो रङ्गको ्गलाउ् ुसनु्त हो । तर, कोही 
अकको रङ्गको ्गुला ्गलाउँछ भ्े केही िरक िदद्ै  । तर तयो ्गुला मफह्लाको ्गुला िसतो ्होस ्।” (शहको 
ररयलािसुसला्ेही् २/१०८७ मला हे् ुयाहोस)्

३  अत्र दल् ुसनु्त हो ।

यसको प्रमलाण : अ्स (रफदयल ल्ाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  
(सल्ल ल्ाहु अ्ैफह वसल्म) ्  ेभन् भुएको छ : “भौफतक फचिफबिमधये 
मफह्ला र अत्र म्लाई एकदम ैम्िछया र मरेो आखँलाको सखु र शलाफनत 
स्लाहमला फ्फहत छ ।” (अहमद : १२२९३), (फ्सलाई : ३९४०) र 
शखै अलबला्ी (रहमेहुल्लाह) ्े हस् ‘सही’ भ्ेकला छ् ् । (सही 
फ्सलाई हे् ुयाहोस)्

तर “भौफतक फचिफबिमधये ३ चीि म्लाई अफत म्िछया” भन्े 
हदीस िइि (अप्रमलाफणत) हो ।
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उहलँाको शरीरबलाट दगुयानि आएको उहलँा्लाई कदलाफि म् िदद्ै ्थयो । आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को ्लामो 
हदीसमला छ, “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) को शरीरबलाट दगुयानि आउदला उहलँा्लाई एकदम ैगलाहको 
महससु हुन्थयो ।” (बखुलारी : ६९७२)

४  अत्र ्गलाउ् वला फ्् असवीकलार ग्ुया मकरूह (अफप्रय) हो ।

यसको प्रमलाण : अ्स (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
अत्र ्गलाउ् वला फ्् कफहलयै िफ् असवीकलार ग्ुया हुन्थे ।” (बखुलारी : २५८२)

५  दलायलँाफतरबलाट किला् को्ुया सनु्त हो ।

अथलायात किला् कोदलाया िफह्ला दलायलँाफतर िेरी बलायलँा फतर किला् 
को्ुया सनु्त हो ।

यसको प्रमलाण :

आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला छ, “रसू् 
(सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े िुत्ला ्गलाउँदला, किला् कोदलाया, 
विू गदलाया र हरेक कलाम गदलाया दलायलँाफतरबलाट शुरू ग्ुया एकदमै म् 
िरलाउ्ु हुन्थयो ।” (बुखलारी : १६८), (मुफस्म : २६८)
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चौथो: ‘हाछय’ु र ‘हाई’ का सनुनतहरू

  हलाछयसुँग समबफनित केही सनु्तहरू :

१  हलाछय ुग न्े वयफक्त्े ‘अलहमद-ुफ्ल्लाह’ भन् ुसनु्त हो ।

اْلَْمُد ِلَِّ / يـَْرَحَُك الَّ / يـَْهِديُكُم الَُّ ، َوُيْصِلُح َبَلُكْم
यसको प्रमलाण : अबू-हुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह 

वसल्म) ्े भन्ुभएको छ : “फतमीहरूमधये कसै्लाई हलाछयु आउँछ भ्े उस्े ‘अलहमदु-फ्ल्लाह’ 
भन्ु, सुन्े वयफक्त्े यसको िवलािमला ‘यहयामुकल्लाह’ भन्ु र हलाछयु ग न्े वयफक्त्े िु्ः ‘यहदीकोमुल्लाह’ 
भन्ु ।” (बुखलारी : ६२२४)

اْلَمُد هلل َعَلى كلِّ َحال
तयसैगरी हलाछयु ग न्े्े कफह्ेकलाहीं ‘अलहमदु फ्ल्लाफह अ्ला कुल्े हला्’ िफ् भन्ु सुन्त हो । 

यसको प्रमलाण : “.....फतमीहरूमधये कसै्े हलाछयु गछया  भ्े उस्े ‘अलहमदु फ्ल्लाफह अ्ला कुल्े 
हला्’ भन्ु ।” (अबू-दलाऊद : ५०३१) र इब्े कैफ्यम (रहेमहुल्लाह) ्े यसको ‘स्द’ ्लाई ‘सही’ 
भ्ेकला छ्् । (िलादु््-मआद २/४३६ मला हे्ुयाहोस्)



सोनन् गरै-मौकूतह

‘हाछ
य्ु ’ र ‘हाई’ क

ा स
यु न्न

त
हरू

123

يـَْرَحَُك الَّ / يـَْهِديُكُم الَُّ ، َوُيْصِلُح َبَلُكْم
सुन्े वयफक्त्े हलाछयुको िवलािमला ‘यहयामुकल्लाह’ भन्ु र हलाछयु ग न्े वयफक्त्े िु्ः ‘यहदीकोमुल्लाह’ 

भन्ु िफ् सुन्त हो भन्े कुरला उियुयाक्त अबू-हुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीस्े छ य्ाङ्ग हुनछ ।

२  हलाछय ुग न्े्े ‘अलहमद-ुफ्ल्लाह’ भ्े्् ्भ्े उसको िवलाि ्फद् ु।

हलाछयु ग न्े्े ‘अलहमदु-फ्ल्लाह’ भ्े््् भ्े उस्लाई ‘यहदीकोमुल्लाह’ ्भन्ु ्ै सुन्त हो । 

यसको प्रमलाण : अ्स (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ्् : “दुइि्ला्े हलाछयु गरे, रसू् 
(सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े एकि्ला्लाई दुआ फद्ुभयो तर अकको्लाई फद्ुभए् । अकको्े 
सोधयो - ‘हिुर्े उस्लाई दुआ फद्ुभयो तर मेरो ्लाफग फक् दुआ फद्ुभए् ? उहलँा्े िवलािमला 
भन्ुभयो : “उस्े हलाछयु गरेिफछ ‘अलहमदु-फ्ल्लाह’ भ्ेको फथयो तर, फतमी्े भ्े्ौ ।” (बुखलारी : 
६२२५) 

अबू-मूसला (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ््, मै्े रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
भनदै गरेको सु े्ं, “फतमीहरूमधये कसै्े हलाछयुिफछ ‘अलहमदु-फ्ल्लाह’ भनछ भ्े उसको िवलािमला 
‘यहयामुकल्लाह’ भन्ु र ‘अलहमदु-फ्ल्लाह’ भ्े््् भ्े उसको िवलाि फद्ु ।” (मुफस्म : २९९२)

तर, िहलँा उद्ेशय फशषिला र प्रफशषिण फद्ु हो भ्े तयो बे्ला फशषिक्े फविलाथजी्लाई र बुवला-आमला्े 
्ला्ीबलाबुहरू्लाई ‘अलहमदु-फ्ल्लाह’ भन्ु िछया  भ्ेर तलाफ्म फद्ुिछया , फक्भ्े उ्ीहरू अ्फभज्ञ िफ् 
त हु्सकछ्् ।

तयसैगरी कसै्लाई रूघलाखोकी ्लागेको छ भ्े ३ िटकसमम मलात्र दुआ फद्े अफ् तयसिफछ ्फद्े । 

यसको प्रमलाण : अबू-हुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) ्े भन्ुभएको छ : “आफ्ो दलािुभलाई्लाई ३ िटकसमम दुआ देऊ, यफद तयो भनदला बढी 
हलाछयु आउँछ भ्े तयो रूघलाखोकी हो ।” (अबू-दलाऊद : ५०३४) र शैख अलबला्ी (रहेमहुल्लाह) ्े 
(मौकुि् र मिुया अ्) ‘हस्’ भ्ेकला छ्् । (सही अबू-दलाऊद : ४/३०८ मला हे्ुयाहोस्)

तयसैगरी सलमला फब् अकवह (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीसमला छ, एकि्ला्े हलाछयु गयको अफ् 
रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े ‘यहयामुकल्लाह’ भ्ेर िवलाि फद्ुभयो, उस्े िेरी हलाछयु गयको 
अफ् उहलँा्े भन्ुभयो : “यस्लाई रूघलाखोकी ्लागेको छ ।” (मुफस्म : ७६३) 

हलाछयु ग न्े्लाई २ अवसथलामला िवलाि ्फद्े :

१  ‘अलहमद-ुफ्ल्लाह’ ्भ्ेिफछ ।

२  ३ िटक भनदला बढी भएिफछ ।
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 हलाईसँग समबफनित केही सनु्तहरू :

 सकेसमम हलाई्लाई रोक् ुवला मखुमला हलात रला्् ुसनु्त हो ।

यसको प्रमलाण :

अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको 
छ : “अल्लाह तआ्ला्े हलाछयु् लाई म्िरलाउ् ुहुनछ तर हलाई्लाई घणृला ग्ुयाहुनछ । यफद कसै्े हलाछयिुफछ 
अलहमद-ुफ्ल्लाह भनछ, उसको िवलाि फद् ुवलाफिब हो । तर हलाई ग्ुया, शतैला्को तिया बलाट हो । सकेसमम 
यस्लाई मखु्े दबलाएर रोक्िुछया । यफद हलाई गददै हला, हला आवलाि फ्कलालछ भ्े शतैला् खशुी हुनछ र हलँास् 
थलालछ ।” (बखुलारी : २६६३)

अब-ूसईद अ्-्खदुरी (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
भन्भुएको छ : “िब फतमीहरू हलाई गछछौ भ्े सकेसमम मखुमला हलात रलाख, फक्भ्े शतैला् मखु फभत्र प्रवेश 
गछया ।” (मफुस्म : २९९५)

हलाई रोक्े तररकला : मखु्लाई दलँात्े बनद ग्ुया वला हलात्े मखु छोप् ु। 

तयसैगरी हलाई ग न्े्े आवलाि फ्कलाल्;ु हला, आहहह इतयलाफद ग्ुया रलाम्ो होइ् । फक्भ्े यसतो हकया तबलाट 
शतैला््े हलँास्े मौकला िलाउँछ ।” 
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यसको प्रमलाण :

अबू-हुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ् े भन्ुभएको 
छ : “अल्लाह तआ्ला्े हलाछयु्लाई म्िरलाउ्ु हुनछ र हलाई्लाई घणृला ग्ुयाहुनछ । यफद कसै्े हलाछयुिफछ 
अलहमदु-फ्ल्लाह भनछ भ्े उसको िवलाि फद्ु वलाफिब हो । तर हलाई ग्ुया, शैतला्को तिया बलाट हो । 
सकेसमम यस्लाई रोक्ुिछया  । यफद आवलाि (हला, आहहह) फ्कलालदै हलाई गछया  भ्े शैतला् रमलाउँछ र खुशी 
हुदै हलँासछ ।” (बुखलारी : २६६३), (मुफस्म : २९९४)

चतेता््नी : केही मलाफ्सहरू हलाई आउदला ‘अऊिफुबल्लाह...’ िढ्छ्,् तर कुआय्ा  र हदीसमला यसको कु्ै 
प्रमलाण छै् । बरू यो रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) को सनु्तको फविररत कुरला हो । 
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पाँचौं: केही अनय मदनचया्यहरू

 शौचला्य िला्े बे्ला र फ्सक्े बे्लाको दआु िढ्् ु।

शौचला य िला  ेबे ल्ा र फ् सक्े बे ल्ाको दआु िढ्् ु।

اللَُّهمَّ ِإِنّ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُبِث َواْلََباِئِث

फदसलाफिसलाबको ् लाफग शौचला यमला प्रवेश गदलाया फ् म  ्फ् फखत दआु 
िढ्् ुसनु् त हो :

अ्स (रफदयल ल्ाहु अनहु) को हदीसमला छ, “रसू्  (सल्ल ल्ाहु 
अ्ैफह वसल्म) शौचला यमला प्रवेश गदलाया ‘अल ल्ाहुमम इन् ी 
अऊिफुबक फम््-्खबुसु ुव्-्खबलाएसे, िढ्् ुहुन्थयो ।” (बखुलारी : 
६३२२), (मफुस्म : ३७५)

खबुसु भ्ेको िरुूष शतैला  हो र खबलाएसे भ्ेको मफह ल्ा शतैला  हो । यसरी यी दवैुको उिद्वबलाट अल ल्ाहको शरण 
मलाग् िुछया ।

खबस भ्ेको बदमलास मलाफ् सहरू हु्,् यसरी सबै खरलाब मलाफ् सहरूबलाट िफ्  अल ल्ाहको शरण मलाग् िुछया । 
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शौचला्यबलाट फ्सक्े बे्ला फ्म् दुआ िढ््ु सुन्त हो :

ُغْفَراَنَك
आइशला (रफदयल्लाहु अनहला) को हदीसमला छ, “रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) शौचला्यबलाट फ्सक्े 

बे्ला ‘गरुिला्क’ िढ्् ुहुन्थयो ।” (अहमद : २५२२०), (अब-ूदलाऊद : ३०), (फतफमयािी : ७) र शखै अलबला्ी 
(रहमेहुल्लाह) ्े (तहकीक् फमशकलातु् -्मसलाबीह : १/११६) मला ‘सही’ भ्ेकला छ् ्।

 वसीयत (इचछला-ित्र) ्ेखरे रला्् ुसनु्त हो ।

हरेक मफुस्म्े चलाह े उ सवलास्थय होस ् वला फबरलामी वला 
मतृयकुो सैयलामला होस,् वसीयत ् ेखरे रला्् ुसनु्त हो । फक्भ्े 
मतृय ु अकलाट्य छ, ्त रोकेर रोफकनछ ्त छेकेर छेफकनछ । 
तयसै्े समयमला ्ै हरेक मफुस्म्े वसीयत तयलार िलारेर रला्् ु
िरूरी छ ।

रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ् े भन्भुएको छ : “कु्ै मफुस्म्े केही खलास कुरलाहरूको वसीयत 
ग्ुयाछ भ्े उस्े सकदो चलँाडो आफ्ो वसीयत ्ेखरे रलाखु्  ्।” (बखुलारी : २७८३), (मफुस्म : १६२६) 

तर िकलात, हजि, कफिलारह, ऋण, सलािटी, ्लासो इतयलाफदको वसीयत हो भ्े तयो सनु्त मलात्र होइ् 
वलाफिब हो । फवशषेगरी िु्  कुरलाको बलारेमला अरू कसै्लाई थलाहला हुदै् , तयसको वसीयत तयलार िला्ुया एकदम ै
िरूरी छ ।

इस्लामको एउटला कलायदला र फ्यम छ : िु्  कुरलाको कमी्े वलाफिब अिणूया हुनछ, तयो कुरला िफ् वलाफिब ्ै हो ।

 फक्बेच गदलाया ्रम हु् ु।

आफथयाक कलारोबलार, ्े्दे्  र फक्बेच गदलाया के्रतला र फबके्रतला 
दबैु समहू्े ्म्तला अि्लाउ्,ु एक-अकलाय्ा लाई सममला् ग्ुया र 
सला्ोफत्ो कुरलामला झगडला ्गरी एक-आिसमला समझौतला ग्ुया 
अतयनत िरूरी छ । 

यसको प्रमलाण :

िलाफबर फब् अबदलु्लाह (रफदयल्लाहु अनहुमला) ्े बयला् गरेकला छ्,् रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
्े भन्भुएको छ : “िस्े फक्बेच र आफथयाक मलाफम्लामला सह्शी्तला अि्लाउँछ, अल्लाह तआ्ला्े तयो 
वयफक्तमलाफथ कृिला ग्ुयाहुनछ ।” (बखुलारी : २०७६)

तयसै्े आफथयाक मलाफम्लामला िसतैः सलािटी, उिलारो इतयलाफद मलागदला िफ् हलामी्े सह्शी्तला अि्लाउ् ुिरूरी 
छ ।
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 वििूफछ २ रकलात स्लाह िढ्् ु।

फद्-रलातमला वि ूगददै फिचछे २ रकलात स्लाह िढ््,ु एउटला 
मफुस्म्े हरेक फद् सफि्ैसँग ग य्ा सक्े महतविणूया सतकमया 
हो र यसको प्रफति् िन्तमला प्रवेश ग य्ा िलाउ्ेछ । अब-ूहुरैरह 
(रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) ्े फब्ला् (रफदयल्लाहु अनहु) ्लाई िज्रको बे्ला 
सोध्भुयो : “ए बे्ला्, इस्लाममला फतमी्े गरेको सबैभनदला उतकृष्ट सतकमया के हो्ला, फक्भ्े मै् े िन्तमला 
आफ्ो अगलाफड फतम्ो ितु्लाको आवलाि सु् ेको छँु । बे्ला््े िवलािमला भ्े - मै् े फद्-रलातमला िफह्े िफ् 
वि ूगरेिफछ अल्लाह तआ्ला्े प्रदला् ग्ुयाभएको शफक्त अ्सुलार (कमतीमला २ रकलात) स्लाह िढ््े प्रयलास गछुया 
।” (बखुलारी : ११४९), (मफुस्म : २४५८)

 स्लाहको प्रफतषिला ग्ुया

स्लाहको ्लाफग प्रफतषिलारत रह्कुला िरैे िलाइदलाहरू छ् ्।

यसको प्रमलाण :

अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ : “िबसमम 
फतमीहरू स्लाहको प्रफतषिलामला हुनछौ, तबसमम फतमी स्लाहमला 
्ै रहनछौ । फक्भ्े स्लाह्े ्ै उस्लाई घर िला्बलाट 
रोफकरलाखकेो हुनछ ।” (बखुलारी : ६५९), (मफुस्म : ६४९)

अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ 
: “फतमीहरूमधये कसै्े स्लाहको प्रफतषिलामला बसदला िबसमम उस्े कसै्लाई द:ुख फददै्  र उसको वि ूटुट्दै् , 
तबसमम िररशतला्े उसको ्लाफग दआु गरररहनछ; ह ेअल्लाह, ऊमलाफथ दयला गर, ह ेअल्लाह, उस्लाई षिमला 
गरीदऊे । िबसमम फतमीहरू स्लाहको प्रफतषिलामला हुनछौ तबसमम फतमी स्लाहमला ् ै रहनछौ । फक्भ्े स्लाह्े 
्ै उस्लाई घर िला्बलाट रोफकरहकेो हुनछ ।” (बखुलारी : ६५९), (मफुस्म : ६४९) ।”

तर शतया के छ भ्े कसै्लाई द:ुख फद् ुहुन् र वि ूिफ् टुट्् ुहुदँै्  । यसतो अवसथलामला उस्े मफसिदमला 
बसनुिे् स्लाहको िणुय प्रलाप्त ग न्ेछ ।
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 फमसवलाक (दफतव्) ग्ुया ।

फद्-रलातमला िफह्े िफ् ग य्ा फमल्े सनु्तहरूमधये एउटला 
फमसवलाक (दफतव्) ग्ुया हो । रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) फमसवलाक (दफतव्) ग य्ा िरैे पे्रररत ग्ुयाहुन्थयो । 
यहलँासमम फक उहलँा्े भन्भुयो : “मै् े फतमीहरू्लाई फमसवलाक 
(दफतव्) ग न्े कुरलामला िोड फदएको छु ।” (बखुलारी : ८८८)

रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ : “फमसवलाक (दफतव्) ्े मखु सिला हुनछ र 
अल्लाह िफ् प्रसन् हु्हुुनछ ।” (अहमद : ७), (फ्सलाई : ५) र शखै अलबला्ी (रहमेहुल्लाह) ्े ‘सही’ 
भ्ेकला छ् ्। (अ्-्इवलाया १/१०५ मला हे् ुयाहोस)्

कु् कु् अवसथलाहरूमला फमसवलाक ग्ुया सुन्त हो भन्े सनदभयामला मलाफथ हदीस प्रसतुत भइसकेको छ । 
िसतैः तहजिुदको ्लाफग उठ्दला, विू गदलाया, स्लाह िढ्दला र घरफभत्र प्रवेश गदलाया । (वल्लाहो आ्म)

 प्रतयेक स्लाहको ्लाफग ्यलँा वि ूग्ुया ।

मफुस्म्े प्रतयेक स्लाहको ्लाफग वि ू ग्ुया सनु्त हो । 
िसतै : मै् े वि ूगरेर मफग्रबको स्लाह िढे, िेरी ईशलाको अिला् 
भयो, तर मरेो वि ूभङ्ग भएको छै् तैिफ् ्यलँा वि ूग्ुया सनु्त 
हो । 

यसको प्रमलाण :

बुखलारीमला छ, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) प्रतयेक स्लाहको ्लाफग विू ग्ुयाहुन्थयो ।” 
(बुखलारी : २१४)

तयसैगरी फद्भरर विूको अवसथलामला रह्ु अझ रलाम्ो कुरला हो । सौबला् (रफदयल्लाहु अनहु) को 
हदीसमला छ, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्ुभएको छ : “आसथलावला् (मोफम्) ्े ्ै 
विूको फहिलाित गछया  ।” (अहमद : २२४३४), (इब्े मलािह : २७७), (दलारमी : ६५५) र शैख अलबला्ी 
(रहेमहुल्लाह) ्े ‘सही’ भ्ेकला छ्् । सहीहु््-िलामेअ १/२५५ मला हे्ुयाहोस्)
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 दआु

दआुसँग समबफनित केही सनु्तहरू :

१  विकूो अवसथलामला दआु ग्ुया । 

यसको प्रमलाण : अब-ूमसूला (रफदयल्लाहु अनहु) ्े अब ूआफमर (रफदयल्लाहु अनहु) सँग भएको कुरला्लाई 
बयला् गरेकला छ्,् रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े उ््लाई औतलास ्लाफम यदु्धमला से्लािफत ब्लाएर 
िठलाउ्भुएको फथयो र उ्ी शफहद भए । तर शहलादत भनदला िफह्े अब ूआफमर्े अब-ूमसूला (रफदयल्लाहु अनहु) 
्लाई केही वसीयत गरे, ‘्बी (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्लाई मरेो स्लाम ियुलायाउ् ुर मरेो ्लाफग दआु ग्ुया 
भन् ुह’ै । अब-ूमसूला (रफदयल्लाहु अनहु) ् े ् बी (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ् लाई स्लाम ियुलायाएर दआु ग य्ा 
अ्रुोि गरे । तयसिफछ रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ् े िला्ी मगलाएर वि ूगरी दवुै हलात िै्लाएर यसरी 
दआु ग्ुयाभयो : “ह ेअल्लाह, आफमर्लाई षिमला गररदऊे, ह ेअल्लाह, कयलामतको फद् उस्लाई अरू भनदला उचच 
दिलाया प्रदला् गररदऊे । रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े दआु गदलाया हलात यफत मलाफथ उठलाउ् ुभएको फथयो 
फक उहलँाको कलाखीको सेतोि् दफेखन्थयो ।” (बखुलारी : ४३२३), (मफुस्म : २४९८)

२  फकब्लातिया  अ्हुलार िकलायाउ् ु। 

अबदलु्लाह फब् अबबलास (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीसमला छ, उमर फब् खत्लाब (रफदयल्लाहु अनहुमला) 
्े मफसत बद् ्लामी यदु्धमला घटेको कुरला यसरी बयला् गरे । रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े कलाफिरतिया  
्िर घमुलाउ्भुयो, उ्ीहरू १,००० भनदला बढी फथए, तर मफुस्महरू ३१९ मलात्र फथए । तयसिफछ रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ् े फकब्लातिया  अ्हुलार िकलायाउ् ुभयो र आफ्ो दवुै हलात िै्लाएर अल्लाहफसत 
दआु मलाग् थलाल्भुयो : “ह ेअल्लाह, मफसत ग्ुयाभएको वलाचला्लाई िरुला ग्ुयाहोस,् ह ेअल्लाह, म्लाई फदनछु 
भ्ेको कुरला प्रदला् ग्ुयाहोस ्। ह ेअल्लाह, यो औ ं् लामला गफ््े िमलात आि हतलाहत भयो भ्े यो ि्ृथवीमला फतम्ो 
इबलादत ग न्े कोही हु्ेछै् । उहलँा फकब्लातिया  मखु गरेर फ्कै बेरसमम दआु गरररह् ुभयो, यहलँासमम फक उहलँाको 
कलँािमला रहकेो किडला भइुमँला झयको । तयसिफछ अब-ूबकर फसद्ीक अगलाफड बढ््भुयो र उहलँाको कलँािको किडला 
फम्लाउद ैउहलँा्लाई अगंला्ो मलाददै भ्े- ‘ए हिरु, यफत कलािी छ, अल्लाह तआ्ला्े आफ्ो वलाचला फ्श्य ्ै िरुला 
ग्ुयाहु्ेछ र सतयको िीत हु्ेछ ।” (मफुस्म : १७६३)

३  दवुै हलात िै्लाएर दआु ग्ुया । 

यसको प्रमलाण : अबदलु्लाह फब् अबबलास (रफदयल्लाहु 
अनहुमला) को हदीस हो, िसमला रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) ्े दवुै हलात िै्लाएर दआु ग्ुयाभएको कुरला छ ... ।” 
(मफुस्म : १७६३)
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४  दआु गदलाया िफह्ला अल्लाहको प्रशसंला ग्ुया र तयसिफछ रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) 
मलाफथ दरूद िठलाउ् ु।

यसको प्रमलाण : ििला्ह फब् ओबैद (रफदयल्लाहु अनहु) ् े बयला् गरेकला छ्,् रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) बफसरह्भुएको फथयो । एकि्ला वयफक्त्े स्लाहिफछ ् गत् ैदआु ग य्ा शरुू गयको ‘ह ेअल्लाह, म्लाई 
षिमला गर र ममलाफथ दयला गर,’ रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े उस्लाई समबोि् गददै भन्भुयो : 
“फतमी्े दआुमला िरैे हतलार गयछौ ह,ै सु् , िफह्ला अल्लाह तआ्लाको प्रशसंला गर, तयसिफछ म मलाफथ दरूद िढ 
अफ् आफ्ो ्लाफग दआु मलाग ।” (फतफमयािी :३४७६) र शखै अलबला्ी (रहमेहुल्लाह) ्े ‘सही’ भ्ेकला छ् ्। 
(सहीहु्-्िलामअे १/१७२ मला हे् ुयाहोस)्

५  अल्लाहकला उतकृष्ट ्लामहरूद्लारला दआु मलाग् ु।

अल्लाहकला उतकृष्ट ्लामहरू छ्,् आिू्े मलाग्े दआुसँग उहलँाको ्लामको फवशषेतला फमल्े खला्को 
्लामहरूद्लारला दआु ग्ुया रलामो हो । िसतैः रोिीरोटी चलाफहयो भ्े ‘ह ेरलाफिक, म्लाई रोिीरोटी दऊे’, दयला चलाफहयो 
भ्े ‘ह ेरहमला्, ममलाफथ दयला गर, इजित र शफक्त चलाफहयो भ्े ‘ह ेअिीि, म्लाई शफक्त दऊे, मलािी चलाफहयो 
भ्े ‘ह ेगिूर, म्लाई षिमला गर, इतयलाफद ।

अल्लाह तआ्ला्े कुआय्ा मला भन्भुएको छ : “अल्लाहकला उतकृष्ट ्लामहरू छ्,् तयस्लाई वसी्ला 
(मधयम) ब्लाएर दआु मलाग ।” (सरूह अ्-्आरलाि : १८०)

६  बलारमबलार फबफनत गददै दआु मलाग् ु। 

यसको प्रमलाण : अबदलु्लाह फब् अबबलास (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीस हो, िसमला रसू्  (सल्ल्लाहु 
अ्ैफह वसल्म) ्े अल्लाहफसत : “ह ेअल्लाह, मफसत ग्ुयाभएको वलाचला्लाई िरुला ग्ुयाहोस,् ... भ्ेर दआु 
ग्ुयाभएको कुरला छ ... ।” (मफुस्म : १७६३)

तयसैगरी अकको हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े ‘दौस’ ्लामी गोत्रको फहदलायतको 
्लाफग यसरी दआु ग्ुयाभएको फथयो : “ह ेअल्लाह, ‘दौस’ गोत्र्लाई फहदलायत (फसिला बलाटोमला डोयलायाइ) दऊे र 
उ्ीहरू्लाई यहलँासमम लयलाई दऊे २ िटक दआु ग्ुयाभयो ।” (बखुलारी : २९३७), (मफुस्म : २५२४) 

तयसैगरी अकको हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े दआु गददै गरेको एकि्ला मलाफ्सको 
कथला्लाई बयला् ग्ुयाभएको छ : “तयो मलानछे ् लामो यलात्रलाको कलारण िु् िैू् ो्े ् टरमम भएको फथयो र आकलाशफतर 
हलात िै्लाउद,ै ह ेअल्लाह, ह ेअल्लाह, भ्ेर बलारमबलार फबफनत गददै दआु मलागद ैफथयो ।” (मफुस्म : १०१५) 

३/३ िटक दआु ग्ुया सनु्त हो । अबदलु्लाह फब् मसऊद (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ्,् रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) अल्लाहफसत केही मलागदला ३/३ िटक मलाग्हुुन्थयो । िेरी उहलँा्े कुरैशमलाफथ 
श्लापद ै३ िटक भन्भुयो : “ह ेअल्लाह, कुरैश्लाई बबलायाद गररदऊे ।” (बखुलारी : २४०), (मफुस्म : १७९४)
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७  सला्ो आवलािमला दआु ग्ुया । 

अल्लाह तआ्ला्े भन्भुएको छ : “आफ्ो िला््कतलाया्लाई फब्ौ्ला गददै फबसतलारै िकुला न्े गर ।” 
(सरूह अ्-्आरलाि : ५५) फक्भ्े फबसतलारै दआु ग्ुया उत्म हो । तयसै्े अल्लाह तआ्ला्े िकररयला 
(अ्ैफहमसस्लाम) को दआु ग न्े शै् ीको प्रशसंला गददै भन्भुएको छ : “िब उ््े आफ्ो रबफसत सला्ो 
आवलािमला दआु गरेकला फथए ।” (सरूह मययाम : ३)

 दआु गदलाया के मलागौं ?

हलामी्े ्ोक र िर्ोक (दफु्यलँा र आफखरत) सँग 
समबफनित भ्लाई, सखु, शलाफनत, कुश्, मङ्ग् र समिणूया रलाम्ला 
कुरलाहरू मलाग् ुिछया । कुआय्ा  र हदीसमला यसतला कैयौं दआुहरू 
छ्,् िसमला हरेक कुरलाहरू समलावेश गररएको छ् ् । रसू् 
(सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े हलामी्लाई यफत सुनदर 
र महतविूणया दुआहरू फसकलाउ्ुभएको छ िु् हलाम्ो ्लाफग 
ियलायाप्त छ्् ।

اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل ، َواْرَحِْن ، َوَعاِفِن ، َواْرُزْقِن

अबू मलाफ्क अ््-अश्-िई (रफदयल्लाहु अनहुमला) को हदीसमला छ, उ््े आफ्ो बुवलाको 
हदीस्लाई बयला् गरेकला छ््, उ्को बुवला्े रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भनदै गरेको सु े्ं, 
एकि्ला्े रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) फसत दुआ गदलाया के मलागु भ्ेर प्रश्न तेसयलायाए । यसको 
िवलािमला उहलँा्े भन्ुभयो : “अल्ला हुममग फि्जी, वहयाम्ी, व आिे्ी विुयाक्ी’ भ्, फक्भ्े यसमला 
दुफ्यलँा र आफखरतकला समिूणया भ्लाईकला कुरलाहरू समलावेश गररएको छ ।” (मुफस्म : २६९७)

अकको हदीसमला छ, इस्लाम ग्रहण गररसकेिफछ रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) मलाफ्स्लाई 
स्लाहको तलाफ्मिफछ ‘अल्ला हुममग फि्जी, वहयाम्ी, वहदे्ी व आिे्ी विुयाक्ी’ फसकलाउ्ु हुन्थयो ।” 
(मफुस्म : २६९७) 

 आफ्ो दलािुभलाईको अ्ुिफसथफतमला उसको ्लाफग दुआ ग्ुया उतकृष्ट तररकला हो । यसरी गरर्े 
दुआ कबु् हुनछ र दुआ ग न्े्लाई िररशतला्े दुआ गदयाछ । अबू-ददलाया (रफदयल्लाहु अनहुमला) को 
हदीसमला छ, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्ुभएको छ : “यफद कसै्े आफ्ो 
दलािुभलाईको ्लाफग उसको अ्ुिफसथफतमला दुआ गछया  भ्े तयो दुआ कबु् हुनछ । ऊ िब आफ्ो 
दलािुभलाईको ्लाफग दुआ गछया , िररशतला्े ‘आमी्’ र ‘अल्लाह्े तिलाई ं् लाई िफ् उसतै वरदला् 
प्रदला् गरू््’ भफ् दुआ गदयाछ ।” (मुफस्म : 2733) 
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 अल्लाहको फिक्र (प्रशसंला) ग्ुया ।

सबैभनदला उतकृष्ट फिक्र, कुआय्ा को फत्लावत हो । हलाम्ला अग्रिहरू रलातमला कुआय्ा को फत्लावत र तहजिदु 
िढ््े गदयाथे । अल्लाह तआ्ला्े भन्भुएको छ : “उ्ीहरू रलातमला थोरै सतु्े गथने र अफनतम िहरमला षिमयलाच्ला 
ग न्े गथने ।” (सरूह अजिररयलात : १८) 

तयसै्े रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) बलाट प्रमलाफणत दआु र अजकलारकला सलाथमला कुआय्ा को 
फत्लावत ग्ुया एकदम ैिरूरी छ । तर फवडमब्ला के छ भ्े रलातमला फत्लावत ग न्े कुरला त िरै िलाओस,् बरू हलामी 
उलटै अल्लाहको अवज्ञला र िलाि ग न्े गदयाछौं । 

हममलाद फब् िदैको हदीसमला छ, अबदरुयाह्ला््े भ्ेकला छ्,् “हलामी्े ती सहलाबीहरूबलाट कुआय्ा  फसक्े 
सौभलागय प्रलाप्त गरेकला छौं, िस्े १० आयतहरू फसक्े गथने र िबसमम फसकेको ती १० आयतहरूमलाफथ अम् 
गदद्ै थे, तबसमम अगलाफड बढ्दै् थे । यसरी उ्ीहरू्े कुआय्ा  कणठ ग य्ाकला सलाथै अम् िफ् गरे ।” (फसयर 
आ्लामनु्बुो्ला : ४/२६९ मला हे् ुयाहोस)् 

 हलामी एकलानतमला बसेर आफ्ो कमयाको ्ेखलािोखला गरौं । फवशषेगरी आिको अतयनतै वयसत दफु्यलँामला िरैेिसो मलाफ्सहरू अल्लाहदफेख 
अचते छ् ्। 
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 अल्लाहको फिक्रमला िीव् छ ।

आि मलानछेको िीव् फ्कै ्ै असतवयसत दफेखनछ । हरेक 
मलानछे समसयला ्ै समसयलामला अलझकेो र बढी टेनस् भएको 
गु् लासो गदयाछ । तयसको एउटला कलारण अल्लाहको फिक्र र 
प्रशंसलादेफख टलाढला र फवमखु हु्ु हो । अबू-मसूला (रफदयल्लाहु 
अनहु) ्े बयला् गरेकला छ््, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) ्े भन्ुभएको छ : “िस्े अल्लाह तआ्ला्लाई 
यलाद गछया र िस्े गददै्, यी दवैुको उदलारहण िीफवत र मदुलाया 
सरह हो । अकको हदीसमला छ : “िु् घरमला अल्लाहको यलाद गररनछ र िु् घरमला गररदै् यसको उदलाहरण 
िीफवत र मदुलाया सरह हो ।” (बुखलारी : ६४०७), (मफुस्म : ७७९) 

 अल्लाह तआ्ला्े िरैे ठलाउँहरूमला फिक्र ग य्ा पे्रररत ग्ुयाभएको छ :

१  अल्लाह तआ्ला्े फिक्र ग न्े पे्रररत गददै भन्भुएको छ : “ए आसथलावला्हरू हो, अल्लाह 
तआ्ला्लाई अतयलाफिक यलाद गर र फबहला्-बे्कुला उहलँाकै प्रशसंला गर र मफहमला गलाऊ ।” (सरूह 
अ्-्अहिलाब : ४१-४२)

२  अल्लाह तआ्ला्े फिक्र ग न्े्लाई षिमलायलाच्ला र ठू्ो िुणयको वलाचला गददै भन्ुभएको छ : 
“अल्लाह तआ्ला्लाई अतयलाफिक यलाद ग न्े िुरूष र मफह्लाकला ्लाफग उहलँा्े फ्श्य्ै षिमला र 
महला् प्रफतदला् तयलार िलारेर रला््ुभएको छ ।” (सूरह अ््-अहिलाब : ३५)

३    अल्लाह तआ्ला्े हलामी्लाई मो्लाफिक (किटी) बलाट सचते गददै भन्भुएको छ : “फ्श्य्ै 
मो्लाफिक (किटी) हरू अल्लाह तआ्ला्लाई िोकला फदनछ्,् अल्लाह तआ्ला्े फत्ीहरू्लाई 
फत्को सिलाई फद्हुु्ेछ । फत्ीहरू स्लाहको ्लाफग उफभदंला अलछी गछया् ्र मलाफ्सहरू दखेलाउ् 
मलात्र उफभनछ् ्र अल्लाह तआ्ला्लाई एकदम ैथोरै यलाद गछया् ्।” (सरूह अ्-्फ्सला : १४२)

४    मलात्र ि्समिफत् आिया्मला ्लाग्े र अल्लाहको फिक्र ्ग न्े्लाई सचते गददै अल्लाह तआ्ला्े 
भन्भुएको छ : “ए आसथलावला्हरू हो, फतमीहरूको ि्समिफत् र सनतला्को मोह्े अल्लाहको 
फिक्रबलाट फवमखु ्होऊ । िो फवमखु हुनछ, उस्े घलाटला बेहो न्े छ ।” (सरूह अ्-्मु् लािेकु् : ९)

५    फिक्रको महतव दशलायाउँद ै अल्लाह तआ्ला्े भन्भुएको छ : “फतमीहरू म्लाई यलाद गर म 
फतमीहरू्लाई यलाद ग न्ेछु ।” हदीस कुदस्ी मला छ : “म मरेो भक्त्े सोच ेिसतै हु ँ। यफद उस्े म्लाई 
आफ्ो म्मला यलाद गछया, मिफ् उस्लाई आफ्ो म्मला यलाद गछुया । यफद उस्े म्लाई कु्ै िमलातमला 
यलाद गछया, म उस्लाई उसको भनदला रलाम्ो िमलातमला यलाद गछुया ।” (बखुलारी : ७४०५), (मफुस्म : 
२६७५)



सोनन् गरै-मौकूतह

अ
न्य

 दिन
च

्य
य्ाहरू

135

 हदीसबलाट प्रमलाफणत केही फिक्रहरू : 

१ اَل ِإلَه ِإالَّ اّلُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 
अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्  ेभन्भुएको 
छ : “िस्े ‘्लाइ्ला ह इल्ल्लाहु वहदहू ्लाशरीक ्हु ्हुलमलुकु व ्हु् ्हमद ुवहुव अ्ला 
कुफल् शइै् कदीर’ फद्मला १०० चोफट िढ्छ, उस्े १० गु् लाम आिद ग न्े िणुय िलाउँछ, उसको 
्लाफग १०० िणुय ्ेफख्ेछ, उसको १०० गलती (िलाि) हरू मलाि गरर्ेछ र तयो फद् सलँाझसमम 
(िररशतलाद्लारला) उसको फहिलाित गरर्ेछ ..... । 

तयसैगरी िस्े ‘सबुहला्ल्लाफह व फबहमदहेी’ फद्मला १०० चोफट िढ्छ, उसकला समिणूया िलािहरू िखलाफ््ेछ, 
चलाह ेतयो समदु्को फिि बरलाबर ्ै फक् ्होस ्।” (बखुलारी : ३२९३), (मफुस्म : २६९१)

२ اَل ِإلَه ِإالَّ اّلُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  
अब ूअयैबू (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ्,् रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
भन्भुएको छ : “िस्े ‘्लाइ्ला ह इल्ल्लाहु वहदहू ्लाशरीक ्हु ्हुलमलुकु व ्हु् ्हमद ु
वहुव अ्ला कुफल् शइै् कदीर’ फद्मला १० चोफट िढ्छ, उस्े इसमलाई् (अ्ैफहमसस्लाम) को 
सनतला्बलाट ४ गु् लाम आिद ग न्े िणुय िलाउँछ ।” (बखुलारी : ६४०४), (मफुस्म : २६९३)

३    सलाअ्द फब् अबी वककलास (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह 
वसल्म) ्े भन्भुयो : “के फतमीहरू हरेक फद् १०० ्ेकी कमलाउ् सकदै् ौ ? एकि्ला्े प्रश्न 
तेसलायायो- ए हिरु, एक फद्मला १०० ्ेकी कसरी कमलाउ्े ? उहलँा्े िवलािमला भन्भुयो : १०० 
चोफट ‘सबुहला्ल्लाह’ भनछौ भ्े अल्लाह तआ्ला्े १०० ्ेकी फद्हुुनछ वला १०० गलतीहरू मलाि 
गररफद्हुुनछ ।” (मफुस्म : २६९८)

४ ُسْبَحاَن الِّ َوِبَْمِدِه  
अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े 
भन्भुएको छ : “िस्े ‘सबुहला्ल्लाफह व फबहमदहेी’ फद्मला १०० चोफट िढ्छ, उसकला समिणूया 
िलािहरू िखलाफ््ेछ, चलाह ेतयो समदु्को फिि बरलाबर ्ै फक् ्होस् ।” (बखुलारी : ६४०५) 

रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ : “िस्े ‘सबुहला्ल्लाफह व फबहमदहेी’ फबहला्-
बे्कुला १००/१०० चोफट िढ्छ, कयलामतको फद् ऊ भनदला बढी ्ेकी अरू कसैको हु्ेछै् । तर यफद कसै्े 
ऊ िसतै वला उसको भनदला बढी िढेको छ भ्े उ्ीहरूको िणुय उसको भनदला बढी हु्सकछ् ्।” (मफुस्म : 
२६९२)
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َة ِإالَّ ِبلِّ اَل َحْوَل َواَل قـُوَّ

हु्त फिक्र (अल्लाहको प्रशंसला ग न्े र मफहमला गलाउ्े) बलारेमला िेरै हदीसहरू छ््, तीमधये केही सही 
हदीसहरू मलाफथ प्रसतुत गररसकेकला छौं । अबू-मूसला (रफदयल्लाहु अनहु) ्े बयला् गरेकला छ््, रसू् 
(सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े म्लाई भन्ुभएको छ : “के फतमी्लाई िन्तकला खिला्लामधये एउटला 
खिला्लाको बलारेमला ्भ्ुँ ? मै्े भ्े- हिुर भन्ुहोस् ्, उहलँा्े भन्ुभयो- ‘्लाहौ ् व्ला कुवव त इल्ला 
फबल्लाह’ िढ ।” (बुखलारी : ४२०२), (मुफस्म : २७०४)

ُسْبَحاَن الِّ , َواْلَْمُد لِّ , َواَل ِإلَـَه ِإالَّ اّلُ , َواّلُ َأْكبـَُر

अबू-हुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्ुभएको 
छ : “सबुहला्ल्लाह, व्-्हमदो फ्ल्लाह, व्ला इ्ला ह इ्-््ल्लाह, वल्लाहु अकबर’ भन् ुमरेो ्लाफग 
सयूकोदय हु् ुभनदला रलाम्ो हो ।” (मफुस्म : २६९५)

तयसैगरी ‘असतगिेरूल्लाह’ भन् ुिफ् फिक्र हो । रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको 
छ : “म फद्-रलातमला १०० चोफट ‘असतगिेरूल्लाह’ भन्े गछुया ।” (मफुस्म : २७०२)

यो त उहलँाको आफ्ो वयफक्तगत अम् हो, तर उहलँा्े हलामीहरू्लाई िफ् तौबला र षिमयलाच्ला ग न्े आदशे 
फद्भुएको छ । रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्भुएको छ : “ह ेमलाफ्सहरू हो, “म फद्-रलातमला 
१०० चोफट ‘तौबला’ गदयाछु, तसथया फतमीहरू िफ् तौबला गर ।” (मफुस्म : २७०२)

अब-ूहुरैरह (रफदयल्लाहु अनहु) को हदीसमला छ, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ् े भन्भुएको छ : 
“अल्लाहको कसम, म फद्-रलातमला १०० चोफट ‘असतगिेरूल्लाह’ भनछु र तौबला गदयाछु ।” (बखुलारी : ६३०७)

ُسْبَحاَن اّل َوِبَْمِدِه, ُسْبَحاَن الِّ اْلَعِظيم

हलामी, फिक्र्लाई एउटला महतविूणया हदीस बयला् गरेर समलाप्त ग य्ा चलाहनछौं । अबू-हुरैरह (रफदयल्लाहु 
अनहु) को हदीसमला छ, रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैफह वसल्म) ्े भन्ुभएको छ : “दइुटला यसतला कुरलाहरू 
छ््, िु् फिरिोमला एकदमै ह्ुकला तर तरलािुमला एकदमै भलारी र अल्लाह तआ्ला्लाई एकदमै म् िछया; 
‘सुबहला्ल्लाही व फबहमदहेी, सुबहला्ल्लाफह््-अिीम’ ।” (बखुलारी : ६४०६), (मफुस्म : २६९४)
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