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इस्लामको केहि मित्वपुर्ण 

हिद्धान्तिरू 
 

अनुवादकः रिजवानुल्लाि हिन अब्दुल मन्ना िेिाजी 

मदीना इस्लाहमक हवश्वहवधालय िउहद अिि 



 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 هيثم بن محمد جميل سرحان

 المدرس بمعهد الحرم بالمسجد النبوي سابقا

 المشرف علي موقع التأصيل العلمي

http://attasseel-alelmi.com 

 غفر الله له و لوالديه

 و لمن أعانه علي إخراج هذا الكتاب
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 ترجم باللغة النيباليةم

 لفضيلة الشيخ هيثم بن جميل سرحان

 

अनुवादकः रिजवानुल्लाि अब्दुल मन्नान िेिाजी 

       

شرح أسئلة القبر 

 الثالثة



 
 

5 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

        

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

शखैलु इस्लामः मोहम्मद बिन अब्दलु वह्हाि बिन सलैुमान अल-तबममी । उनको 

कुबननयत अिलु हसन हो । 
उनको जनम बहजरी सम्वतः १११५ मा ओयैय्ना भनने र बनधन १२०६ बहजरर मा 

बदरइइय्या भनने ठाउँमा भएको हो । 

ब्याख्याको प्रवेहिका 

 بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 

سيئات أعمالنا، من يهده الله فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، واشهد 

 أن ال غله إال الله وحده ال شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد:

 

कुन ैपबन अमल तैाबहद बिना मानय हुदनै । 

 

तैाहीदले राम्रो कमइ गनइ प्रोत्साबहत गर्इ । 

 

बसधा मागइ र  शाबनत कायम राख्न । 

 

नबि ملسو هيلع هللا ىلص को बशफाअत पाउनको बनबम्त। 

. 

 

बकनबक अल्लाह तआलाले हामो सबृि एक 

अल्लाह कै इिादतको लागी गनुइ भयो । 

स्वगइमा एकेशवरवाबद मात्रै जाने र्न ्। 

 

 
न राम्रो कमइ िाट टाढा िस्न प्रेरणा बदनर् । 

आत्म-शाबनतको लागी । 

 

यि हकतािको लेखक 

िामी त ािीदको िािेमा हकन पढछ ाैाँ ? 
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मोिम्मद हिन अब्दुल वह्िाव ले लेख्नु भएको यि लेखको हवषेिता 

 
 

पाठक हरूको 

लाबग दवुा 

क्रमिद्ध मसाइल 

संकलन गरर 

संख्या सबहत 

उल्लेख गनुइ र 

त्यस पबर् 

ब्याख्या 

 
 

हरेक कुरा प्रमाण 

सबहत उल्लेख 

 

 

सरल तथा स्पि 

 

 
अहले सनुनतको बिद्वानहरूले यस बवषयलाइइ महत्व बदएको कारण बकन बक यसमा धेरै 

फाइदाहरू रहकेा र्न र शररयत को ताबलम पबन यसै माबथ आधाररत र् जस कारण हाबम 

पबन हामो पवुइज हरूको िाटोमा बहडेर सफल िनन चाहनरै्ा । 

र साथै सवइ साधारण हरूले पबन यस बवषयमा पणुइ इइमान ल्याउन जरूरर र् यस्तो इमान 

जसमा कुनै बकबसमको शकंा न होस । 

 

बतम्रो सनदेिा को 

हुन ्? 
बतम्रो धमइ के हो ? बतम्रो पालनकताइ 

को हुन ्? 

तीन वटा बसद्धानत अथाइत बचहानमा गररने तीन वटा प्रश्नहरू हुन ्। 

 

जि तपाई बतन वटा उसलू को ज्ञान आजइन गनुइ हुनर् र त्यस अनसुार कमइ गनुइ हुनर् र  

त्यसको दावत गदाइ जनु दखु र कश्ट तपाईलाई पगु्र् त्यसमा सब्र गनुइ भयो भने 

इनंशाअल्लाह कब्रको प्रश्न हरूको उत्तर बदन सक्न ुहुनर् । 

यि हवषयलाइण िोज्नकुो कािर् 

 

हतन वटा उिूल भनेको के िो ? 

यो तीनवटा उिुलको िािेमा पढेि के 

फाइणदा िुन्छ ? 
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3. 

त ािीदको 

िािेमा 

ज्ञानको 

मित्व । 

5.  
 
 

िमाहि 

1. 

चाि वटा 

मिाएल 

िुिि अस्र 

2.  
 

तीन वटा 

मिाएल 

तौिीदको 

हकहिमिरू 

4.  
 

हचिानमा 

गरिने तीन 

वटा प्रश्न 

 

तीनवटा उिलुको हवषय िुहच 

यसलाइइ ५ भागमा िाँबडएको र् । 
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3. तौिीदको िािेमा ज्ञानको माित्व 

 
यसको जवाि पेज नः ५ मा पबढ सक्न ुभयो । 

 

लेखक महोदयको भनाइइः मतृ्यु पबर् फेरी उठाइने र्न ्। 

 

 1.  

तौहीद ेरुिबुियत र   

नाम तथा गणुहरू 

 

2. 

तौहीद ेउलबुहयत 

2. हतनवटा मिाएल 

 

4. तीन वटा उिूल 

 

 

बतम्रो सनदशे्टा को हुन ्?  बतम्रो धमइ के हो ? 

 

religion  

बतम्रो इश्वर को हुन ्? 

3. 

दावत 
2. 

ज्ञान अनसुार 
कमइ 

  1. 

ज्ञान 

 1. चाि वटा मिाएल 

4. 

यस िाटोमा पगु्न े

हरेक प्रकारको 

किमा धैयइ गनुइ  
 

3. बशकइ  र बशकइ  गनेवाला 

हरू सँग बदल, बजब्रो र 

शरीर िाट सम्िनध तोडन ु

। 

 
 

र्ोटकररमा भननपुदाइ बतनवटा बसद्धानतको मतलिः कब्रमा गररने तीनवटा प्रश्नहरू 

 

 

5. िमहि 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
  

(1) जाबनराखः बतबम माबथ 

अल्लाह तालाको कृपाहोस । 

(2) अल्लाह तालाले हाबम 

माबथ चार वटा मसाइइल 

जननन अबनवायइ गनुइ भएको 

र् । 

पबहलोः ज्ञान 

अल्लाह तआला, र सनदशे 

वाहक हरूको साथै 

इइस्लामको प्रमाण सबहत ज्ञान 

प्राप्त गनुइ । 

दोस्ोः प्राप्त ज्ञान अुसार 

अमल गनुइ । 

 

पहिलोः चाि वटा मिाइणल 

ज्ञानको भनेकोः कुनै पबन कुराको वास्तबवकतालाइइ प्रमाण सबहत जानन ुर यसको 

बवपररत अज्ञानता हुनर् । 

.  

बवद्वानहरूले हमेशा यो ज्ञान प्राप्त गने हरूको 

लाबग दवुा गरेका र्न ्। 

असलमा इस्लामको परूा आदशे कृपामा 

आधाररत र् । 

(2)  जस्तै बक मैले बकतािको प्रवेबशकामा इइशारा गरे बक " लेखक महोदयको यो िाबन हो बक ज्ञान 

बसक्ने माबनसहरूको लाबग अल्लाह ताला संग कृराको दवुा गद ैहरेक कुराको सरुुवात गनुइहुनर् । 

 
 

2. 

बवद्धानहरूको 

तफइ िाट चल्द ै

आएको चलन 

। 

(1) लेखकले बिबस्मल्लाहिाट आफ्नो लेख सरुु 

गनुइ भएको कारण । 

1. 

अल्लाहको 

बकताि र 

सदशे वाहक 

हरूको 

अनशुरण । 

 ملسو هيلع هللا ىلص

3. अल्लाह 

ताआलाको 

नाम िरकत 

वाला 

भएको 

कारण । 

(3)  इइल्म र अमलको आपसमा यो सम्िनध र् बक इइल्मलाइइ अमलद्धार जोडेर राबखनर् न 

भए त्यो िाबक रहदनै तसइथ अमल बिना इइल्मको केबह फाइइदा रै्न । यबद तपाइइ ज्ञान प्राप्त 

गनुइ भयो भने त्यस माबथ अमल गनइ जरूरी र् बकन बक यहुबदहरूसंग र् इइल्म हुनर् तर 

अमल गदनैन ्प्रमाणः يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ""   (सरुह 2 आयत 146) । 
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यसमा जनु कुराको तफइ : قل هذه سبيلي  इइशारा गररएको र् त्यो शररयते इइस्लाम हो र 

"सिील" मतलि िाटो वा तररका । 

أدعو إلى الله""   खाबलस अल्लाह तफइ  िोलाउने वाला हुन ुपयो । 

على بصيرة""   अला िसीरह मा ज्ञान शामेल र् । 
  

 
1. La législation 3. Le moyen qui conduit au but recherché 2. La situation de celui qu’on appelle   

 

लेखक महोदय को भनाइइ र् बकः जि तपाइइ ज्ञान प्राप्त गरर सक्न ुभयो भने त्यस अनसुार 

कमइ गनुइस त्यो िाटोमा बहडनहुोस जसमा शनदषेवाहकहरू र वहा हरूको साथीहरू तथा 

राम्रा मानरे्हरू बहडेका बथए । 

अल्लाह तआलाले भनन ुभयोः قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن " 

وسبحان الله وما أنا من المشركين". اتبعني  
 

 

 

 

 

तेस्रोः 

इस्लाम तफइ  

अरूलाई िोलाउन ु

अथाइत दावाह गनुइ 

। 

इस्लाबम दावाह को केबह शतइ र काएदाहरू र्न 

जसको ख्याल गनइ जरूरी र् । 

 

   1. 

अल्लाहको 

प्रसननता 

प्राबप्तको 

लागी 

दावाह गनुइ । 

 

2. 
 

शररयत को 

आदशे 

अनसुार 

दावत बदन ु। 

3. 

बहक्मत 

तथा 

धैयइको 

साथ 

दावाह 

को कायइ 

गनुइ । 

 

4.  

ब्यबि, 

समय र 

पररबस्थबत 

अुनसार 

दावत गनुइ । 

ितणिरू को प्रमार् 

 

अल्लाह  तआलाको भनाइइः     "منقل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا و  

  सरुह 12 आयत 108   اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين

 

 

ब्यबि, समय र पररबस्थबत   शररयत 
त्यो िाटो जसको माधयमले गनतब्य 

सम्म पबुगनर् । 
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चैाथोः यस कायइमा हुने किमा 

धैयइ गनुइ । (1) 

यस कुराको प्रमाणः 

ْنَساَن لَِفْي  َواْلعَْصِر اِنَّ اْْلِ
ُخْسٍر اِْلَّ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َوَعِملُوا 
ِ ڏ  ِلٰحِت َوتََواَصْوا بِاْلَحق  الصّٰ

ْبرِ   (2) َوتََواَصْوا بِالصَّ

(2) चारै वटा मसाइइल वणइन गरेपबर् लेखक महोदयले त्यस माबथ कुरआनिाट प्रमाण बदन ु

भएको र् र त्यो सरुतलु अस् सरुह नः११४ हो, र लेखक महोदय प्रत्येक कुरा प्रमाण सबहत 

गनुइहुनर्, बकन ? 

 

 

 

 

 

 

 األّول: حتى يربِّّي الطالب على اإلتباع ال التقليد.

ة يَردُّ بها على المخالِّف. الثاني: ح تى تكون عند الطالب ُحجَّ  

(1)  लेखक महोदयले दावत पबर् धैयइको वणइन गनुइ 

भएको र् । उहाँ भनन ुहुनर् बक जो कोही पबन यस 

काममा लाग्यो त्यसले अवश्य दखु र कि भोग्नै पयो 

जस्तै बक सनदशे्टा हरूले भोग्न ुभयो तसथइ धैयइ गनइ 

अबनवायइ र् । 
 

 

 

 

. 

 

 

 

िब्रको ब्याख्या 

 
 

 

शररयत अनसुारः  

मनको इच्र्ालाइइ केबह 

कुरािाट रोक्न।ु 

शब्दकोष अनसुारः 

रोक्न ुवा मनाउनु 

 

 

1. अल्लाह तआलाको 

आज्ञा-पालनमा धैयइ गनुइ । 

 

 

 

2. पापको कायइ र्ोड्नमा 

धैयइ धारण गनुइ । 

 

3. भाग्यमा लेखकेो 

कुरामा धैयइ गनुइ । 

इणमाम इब्नुल क य्यमले ध यणलाइण ३ भागमा िाड्नु भएको छ 

 

 

ताबक बवद्याथीले प्रमाण 

िाट अहकाम बनकाल्न 

सकोस ्। 

 

ताबक बवद्याथी सनुनतको 

इत्तिेा (अनशुरण) गरोस, 

तकलीद न गरोस । 

ताबक बवद्याथीसंग 

बिपबि लाई जवाि 

बदनको लाबग प्रमाण 

होस ्। 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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इइमाम शाफइइले भनन ुभयो बक अल्लाह 

तआलाले सरुह अस् मातै्र अवताररत 

गरीदीएको भए पबन मानव जातीलाइइ 

काफी हुने बथयो ।(1)  

इइमाम िुखारीले भनन ुहूनर्ः अमल 

भनदा पबहला ज्ञान प्रपबतको वणइन गनइ 

जरुरी र् । 

प्रमाण अल्लाह तआलाको यो भनाईः 

" فاعلم أنه ال إله إال الله 

واستغفر لذنبك وللمؤمنين 

 والمؤمنات"
(कुिआनः47 आयत19) 

 
यो आयतमा कुरा र ब्यवहारमा लाग ु

भनदा पबहला त्यस िारेमा ज्ञान प्रबप्त 

को आदशे दीइएको र् (2) 

 

 
(1) इइमाम शाफइइ को भनाई को अथइ 

यो हो बक सरुतलु अस् मात्रै अवतररत भएको 

भए पबन तैाहीदको िारेमा ज्ञान र त्यसमाथी 

अमलको साथै दावाह गनुइ र त्यसमा सब्र गनुइ 

काबफ बथयो । 

 

िाबक कुरआनको िारेमा के त ? जवाि यो 

हो बक परुा कुरआन हुज्जतको लाबग हो ।                                     
 

(2) इइमाम िुखारीले आफ्नो बकतािमा बवषय 

सचुी कायम गनुइ भयो "काम भनदा पबहला 

ज्ञान प्राबप्तको वणइन" र त्यसको प्रमाणहरू 

ल्याउन ुभएको र् तसथइ कौल र अमल भनदा 

पबहला ज्ञान प्राप्त गनइ जरुरी र् ।  

बकन बक ज्ञान बिनाको अमल ईसाइ हरूले 

गरे झ ैहुनर् जनु कुिलू हुदनै । 
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खिरदारः बतमी माबथ 

अल्लाह तआलाको कृपा 

होस, हरेक मबुस्लम 

मबहला तथा परुूष माबथ 

तौबहदको बतन ै वटा 

बकबसम को ज्ञान प्राप्त गनइ 

तथा त्यस अनसुार कमइ 

गनइ अबनवायइ र् । (1) 

तौहीदको तीनवटा बकबसम 

(1) यहाँ लेखक महोदयले दवुा िाट शरूू गनुइ भएको र् । 

 

तौिीद भनेको के िो ? 

शररयत अनसुारः  

अल्लाह तआला लाई उपासना तथा 

उनको नाम र गणुमा एक मानन ु। 

शब्दकोष अनसुारः 

कुनै कुरो लाइ एक मानन,ु या एक 

िनाउन ुयसको मलू शब्द हो "वह्हद" 

तौिीदको तीनवटा भागिरू ििेका छन ्। 

 
तौहीद ेअस्मा व बसफातः 

अल्लाह तआला लाई उनको नाम र 

बवशषेतामा एक मानन ुबक उहाँ जस्तो कोबह 

पबन रै्न । 

तौबहद ेरूिबूियतः 

अल्लाह तआला लाई कुनै 

पबन कुराको सबृि गनइ र 

त्यसको पणुइ इनतेजाम 

गनइमा एक मानन ु। 

 

तौहीद ेउलबुहयत 
एक मात्र 

अल्लाि लाइ  

उपािनाको 

लाएक मान्नु । 

तीनवटा उसूल मा लेखकले पाठक हरूको लाबग बतन ठाउँमा दवुा 

गनुइ भएको र्, लेख शरुू गदाइ खरेी, फेरर यहाँ र त्यस पबर् यो गनुइ 

भएको र् बक "अल्लाह तआलाले बतमीलाई सत्मागइ मा चल्न े

िमता प्रदान गरून ।" 

ब्याख्या शरुू गनइ भनदा पबहला र्ोटकररमा पररचय 
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 *अल्लाह तालाको नाम तथा गणुहरू 

तैाबकबफया हुन ्कुरआन र हबदसमा जनु 

नाम तथा गणुहरू िताइइउको र् त्यसमा 

हामी अबडग हुनपुदइर् । 

अल्लाह तालाले कुरआनमा र उहकँो 

सनदिेाले हबदसमा जनु नामहरू िताउन ु

भयो त्यसलाइइ मानन ु। 

र अल्लाह तआले कुरआनमा जनु मनाबह 

गनुइ भयो वा सनदशे वाहकले हदीसमा, 

त्यसको इनकार गनुइ जस्तैः 

نوم" "ْل تأخذه سنة وْل   
अल्लाह लाई बनद्रा वा उँघ लाग्दनै.. 

त्यसमा कुनै बकसमको हरेफेर नगनुइ । 

तीन वटा मिाएलको खुलािा 

बशकइ  गने वालाहरू संग 

नाता तोड्नु 

तैाबहद ेरुिबुियत र 

तैाबहद अस्मा वा 

बसफात 

 

तैाबहद उलबुहयत वा 

तौहीद ेइिादत 

(1) पबहलो मसाइलमा लेखक महोदयले तैाबहद ेरूिबुवयत र तैाबहद अस्मा वा 

बसफातलाइइ साबित गन ुभएको र् र िताउन ुभएको र् बक अल्लाह नै हाम्रो सबृि कताइ र 

पालन कताइ हुन र उहाँले हामीलाई यबत्तकै लावाररस र्ोडन ुभएन, मागइदशइनको लाबग 

सनदशेवाहक पठाउन ुभयो । 

पबहलोः अल्लाह तालाले हाम्रो सबृि 

गरेर हाम्रो खान-बपनको ब्यवस्था गनुइ 

भयो र हामीलाइइ िेकार र्ोड्न ुभएन 

िबल्क हामीतफइ  सनदिेाहरू पठाउन ु

भयो र जस्ले उहाँहरूको अनशुरण गर्इ 

त्यो स्वगइमा जानर् जस्ले झटुलाउँर् 

त्यो नकइ मा जानेर् । प्रमाणः  

اِنَّآ اَْرَسْلنَآ اِلَْيُكْم َرُسْوْلا َشاِهداا َعلَْيُكْم 
ٓ اِٰلى فِْرَعْوَن َرُسْوْلا  َكَمآ اَْرَسْلنَا
ُسْوَل فَاََخْذٰنهُ  فَعَٰصى فِْرَعْوُن الرَّ

بِْيلا   सरुह 73 आयत 15  (1)  اَْخذاا وَّ

  

 

 

अल्लािले िन्देिवािरू पठाउनुको कािर् ? 

 
दयाको लाबगः 

لناك إال رحمة " وما أرس

 للعالمين"

सबृि माबथ हुज्जत कायम गनुइको लाबग 

" وما كنا معذبين حتى نبعث 

 رسوال"
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दोस्ो कुराः 

यसमा एकेश्वरवादको वणइन र् । 

इइिादतमा अल्लाह तआलाले आफ्नो साथमा 

कसैले साबझ गरेको मन पराउन ु हुनन चाह े त्यो 

फररश्ता होस,् सनदशे-वाहक वा वबल वा अरू नै 

कोबह होस ्। 

प्रमाण अल्लाह तआलाको भनाईः 

  أحدا اللهوأن المساجد لله فال تدعوا مع 

दोस्ोः 

इइिादतमा अल्लाह तआलाले 

कसैलाई आफ्नो साथमा साबझ 

गरेको मन पराउन ु हुनन चाह े त्यो 

फररश्ता होस ् वा कुनै सनदशे-

वाहक । 

प्रमाण अल्लाह तआलाको 

भनाईः 

وأن المساجد لله فال تدعوا 

 أحدا مع الله

मबस्जदको तीन ओटा अथइ ियान गररएको र् । 

 

त्यो सफा र पाक ठाउँ 

जहाँ सज्दा गररनर् 

 

सज्दाको अरकानहरू 

 

मबस्जदको भवन जनु 

इइिादतको लाबग 

िनाइइएको र्। 

अल्लाहको साथमा अरू कसैको इिादत न गनुइः 

 अरू कसैको भननाले कसैको पबन इइिादत नगने चाह ेत्यो नबि, वबल, बजन, फररश्ता जो 

कोबह पबन होस ्। 
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तेस्ो मसअलामा लेखकले यो िताउनु 

भएको र् बक बशकइ  र मबुिक हरू िाट 

टाढा िस्न जरूरी र् । 

तेस्ोः बनसनदहे जस्ले सनदिेाको 

अनसुरण गर्इ र अल्लाह तालालाइइ 

एक मानर् भने त्यस्ले कुन ैपबन यस्तो 

मानरे्लाइइ साथी िनाउन जायज रै्न 

जस्ले अल्लाह र उसको सनदिेाको 

बवरोध गदइर् चाह े त्यो जबत सकैु 

नबजकको मानर् होस ्। 

ا يُّْؤِمنُْوَن بِاللِّٰه َواْليَْوِم  َْل تَِجُد قَْوما

ِخِر يَُوۗادُّْوَن َمْن َحۗادَّ اللّٰهَ  اْْلٰ

ا ٰابَۗاَءُهْم اَ  ْو َوَرُسْولَٗه َولَْو َكانُْوٓ

اَْبنَۗاَءُهْم اَْو اِْخَوانَُهْم اَْو َعِشْيَرتَُهْم ۭ 

ْيَماَن  ىَِٕك َكتََب فِْي قُلُْوبِِهُم اْْلِ
ۗ
اُوٰل

ْنهُ ۭ َويُْدِخلُُهْم َجنٍّٰت  َواَيََّدُهْم بُِرْوحٍ ِم 

تَْجِرْي ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنٰهُر ٰخِلِدْيَن 

ا فِْيَها   ۭ َرِضَي اللّٰهُ َعْنُهْم َوَرُضوْ 

ىَِٕك ِحْزُب اللِّٰه ۭ اََْلٓ اِنَّ 
ۗ
َعْنهُ    ۭ اُوٰل

 ِحْزَب اللِّٰه ُهُم اْلُمْفِلُحْونَ 

(सरुह 58 आयत 22) 

 

 

1. बदलः बदल िाट मन पराउन ुहुनन, खास 

गरर त्यो पवइ र कायइक्रम जस्मा बशकइ  र 

बवदअ्त गररनर् । 

 

2. बजब्रोः बजब्रोले बतबनहरूको िनावबट 

भगवानको इनकार गनुइ पर्इ । 

َوَْلٓ  َْلٓ اَْعبُُد َما تَْعبُُدْونَ  قُْل ٰيٓاَيَُّها اْلٰكِفُرْونَ 
ا  اَْنتُْم ٰعبُِدْوَن َمآ اَْعبُدُ  َوَْلٓ اَنَا َعابٌِد مَّ

لَُكْم ِدْينُُكْم  َوَْلٓ اَْنتُْم ٰعبُِدْوَن َمآ اَْعبُدُ  َعبَْدتُّمْ 

  (सरुह 109 आयत 1-6) َوِلَي ِدْينِ 
 

3. शररररक अङगअरू िाटः बतबनहरूको 

धाबमइक तथा सासंकृबतक कायइक्रम हरूमा 

उपबस्थत न हुन ुका साथै बतबनहूको धाबमइक 

कपडा पबन लगाउन ुहुनन । 

 

 

  

 

बसकइ  गनेवालाहरूसंग दरुी कसरी िनाउन ूपर्इ ? 

बदल 

 

बजब्रो 

 

शररररक अङगहरू 
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शब्दकोष अनसुारः 

कुनै पनी कुरो एक मानन ु

शररयत अनसुारः अल्लाह तआला 

लाई रूिबूियत, उलबुहत र अस्मा व 

बसफात सिैमा एक मानन ु। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) लेखक महोदयले यहा तौहीद को िारेमा बकन पढन ुपर्इ भनने कुर िताउन ुभएको र् र यस 

िारे ज्ञान प्राप्त गनुइ को महत्व हाबमले पबहलै ियान गनुइ भएको र् । 

 

  

 

 

अल्लाह तआलाले बतमीलाइ बसधा 

िाटो दखेाउनः बनसनदहे बसधा िाटो 

इब्राहीम अ. को िाटो हो । र त्यो यो हो 

बक बतमी धमइलाई अल्लाह कै लागी 

खास गद ैउसकै उपासना गनुइ यसकुरा को 

आदशे अल्लाह तआला ले सम्पणइ 

मानव जातीलाइ बदन ू भएको र् र 

वास्तवमा मानव जातीलाइ अल्लाह 

तआलाले आफ्नो इिादत कै लाबग सबृि 

गनुइ भएको हो । 

र अल्लाह तआको सि भनदा ठुलो 

आदशे तौबहद कै आदशे हो र यसको 

मतलि हो एक मात्र अल्लाह को इिादत 

गनुइ । 

र सि भनदा घातक कुरा जसिाट 

अल्लाह ले रोक्न ुभएको र् त्यो बशकइ  हो 

र यसको मतलि हुनर् अल्लाह को साथ 

अरूलाइ साबझ िनाउन ू। 

तौहिदको िािेमा ज्ञानको मित्व 

 

अल-हबनबफया 

शररयत अनसुारः  

बशकइ  िाट टाढा भइ 

एख्लास र इमान को 

साथ अल्लाह तआला 

लाई एक मानन ुअथाइत 

बशकइ  िाट फकेर 

अल्लाह तफइ  जान ु। 

हनीफ को अथइ नै यबह 

हो बक बशकइ  िाट टाठा 

भएर सदाको लाबग 

एकेश्वर-वाबद िनन ु। 

 
 

 

 

शब्दकोश 

अनसुार 

बसधा िाटो तफइ  

आकबषइत हुन ू। 

 

तौबहदको पररचय हबमले पबहलै ियान गरर सकेका र्ौ ँ। 

 

लेखक महोदयले िताउन ुभयो बकः يعبدون को मतलि योवबह्हदनू हुनर् अथाइत एक मात्र 

अल्लाहको उपासना गनुइ र यो इब्ने अब्िास रबजयल्लाहु अनहु ले गनुइ भएको को ब्यख्या 

हो । 
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जि बतमी सँग भबननर् बक तीनवटा 

बसद्धानत के हो जसको िारेमा जानन 

माबनसहरू लाइ जानन जरूरी र् ? 

बतमी भनन ु बक भिले आफ्नो 

पालनकताइ, धमइ तथा महुम्द 

सल्लल्लाहु अलैबह व सल्लमको 

िारेमा जानन ुजरूरी र्। 

जि बतमी सँग भबननर् बक बतम्रो रि 

को हुन ् ? त जवाि बदन ू बक मेरो रि 

अल्लाह हुन ्जो मेरो पालनकताइ हुनकुा 

साथै परुा ब्रम्हाण्डको पालनकताइ हुन र 

अल्लाह कै इिादत गरु्इ वहाँ िाहके 

कोबह पनी मेरो इश्वर रै्न । 

अल्लाह तआला भनन ुहुनर्ः 

 الحمد لله رب العلمين 
अल्लाह तआला िाहके सिै कुरा 

दबुनया को हो  र म त्यस संसारको 

एक ब्यबि हु ँ। 

चौथोः तीनवटा हिद्धान्त 

 

(1) लेखक महोदयले तीनवटा बसध्दानत र 

कब्रमा गररने तीनवटा प्रश्न िाट शरूू गनुइ भएको 

र् पाठक वा सुनने वाला लाई सावधान गनुइ 

भएको र् बक यसको िरेमा प्रश्नको के जवाि 

बदन ुपर्इ । 

 

(2) र लेखक महोदवले यसको पबहलो 

बसध्दानत को िारेमा िताउन ुभएको र् बक बन 

सनदहे हाम्रो पालनकताइ नै उपासनाको लाएक 

हुनहुुनर् र त्यसको प्रमाण बदन ुभएको र्ः 

 الحمد لله رب العلمين
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 

अल्लाह िाहके सिै कुरा सबृि हो र म पनी एउन सबृि हु ँतसथइ मलेै अल्लाह को गणुगान 

गनइ जरुरी र् । 

 

 الحمد

यसमा तौबहद अस्मा व सेफात को 

ियान र् । 

 

 لله

यसमा तौबहद 

उलबुहयतको 

ियान र् । 

 

 رب

यसमा तौहीद 

रूिबुियत को 

ियान र् । 

 

 الحمد لله رب العلمين

यि अयतमा तौिीदको हतन वटा 

हकहिम िमेहटएको छ । 
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(1) लेखक महोदयले सबृिको िारेमा 

रहकेा ती श्लोकहरू ियान गनुइ 

भएको र् जसमा परमपजु्यको िारेमा 

िताइएको र् जसिाट यो प्रमाबणत 

हुनर् बक अल्लाह िाहके कोबह पनी 

सबृि कताइ र सत्य पजु्य रै्नन ्

यसकुराको प्रमाणमा कुरआनको 

आयतहरू र्न ्। 

* हरेक सबृि यस कुराको प्रमाण हो 

बक अल्लाह तआला हुनहुुनर् । 

(2) हरेक सबृि यस कुराको प्रमाण हो 

बक अल्लाह तआला हुनहुुनर् । र 

यसैमा सि भनदा पबहला बशकइ  गनइ 

िाट रोबकएको र्  فال تجعلوا لله

ا أنداد  

 

(3) याबन बक तौहीद ेउलबुहयतमा 

एक मानदा खरेर तौबहद ेरूिबुियतमा 

पबन एक मानन ुपर्इ । 

 

जि बतमी सँग भबननर् बक आफ्नो पालनकताइ 

लाइ कसरी बचनन सबकनर् ? त बतमी भबन दउे 

बक उसको बनशानीहरू र सबृिहरूको 

माध्यमले र उनको बनशानीहरू मध्ये बदन रात 

र सयुइ र चनद्र हुन र उहाँको सबृि मध्ये सातौ ँ

आसमान  र सातौ ँजमीनहरू हरू र त्यसम 

बिचमा भएका सिै कुराहरू हुन ् । 

 

प्रमाणः س ومن اياته الليل و النهار و الشم

 و القمر ْل تسجدوا للشمس وْل للقمر و
نتم اياه اسجدوا لله الذي خلقهن إن ك

 تعبدون .

 
र अको ठाउँमा र्ः  إن ربكم الله الذي خلق

السماوات و الألرض في ستة أيام ثم 
هار استوي علي العرش يغشي الليل الن
جوم يطلبه حثيثا و الشمش و القمر و الن

مسخرات بأمره أْل له الخلق واألمر 
 (1) تبارك الله رب العلمين .

 

अल्लाह नै परम पजु्य हुन ्र यसको प्रमाणः 

قكم يأيها الناس أعبدوا ربكم الذي خل
. الذي و الذين من قبلكم لعلكم تتقون

جعل لكم األرض فراشا والسماء 
بناء و أنزل من السماء ماء فأخرج 

لوا به من الثمرات رزقا لكم فل تجع
 (2) لله أندادا و أنتم تعلموان.

 

इब्नो कसीर रबहमहुल्लाह ले भनन ु हनुर् बक 

यी सिै कुरा को सबृि कताइ नै पजुाको लाएक 

र्न ्। (3) 
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र इिादतका बकबसमहरू जसको आदशे 

अल्लाह तआलाले बदन ुभएको र् जस्तैः 

इस्लाम, ईमान, र एहसान हुन र त्यस 

मध्येः दवुा, डर, आशा, भरोसा, माएल 

हुन,ू भबि, मखुबतयारी, मदद माग्न,ु पनाह 

तलि गनुइ, उजरुर गनुइ, कुरिानी र नजर 

मानन ुआबद यी सिै इिादत हुन र सिै 

अल्लाह कै लागी खास र्न ्। 

 

प्रमाणः अल्लाह तआला ले भनन ुहुनर्ः  

مع  و أن المساجد لله فل تدعوا
 الله أحدا
 

तसथइ जसले यी मध्ये कुनै पबन इिादत 

अल्लाह िाहके अरू कसैको लागी गर्इ 

भने उसले बशकइ  र कुफ्र गयो अल्लाह  

तआला ले भनन ुहुनर्ः 

 الله ألها آخرْل و من يدع مع 

برهان له به فإنما حسابه عند ربه 
 إنه ْل يفلح الكافرون

 

र हदीसमा भबनएको र् बक दवुा इिादत 

को ज्यान हो प्रमाणः 

و قال ربكم أدعوني أستجب لكم 
إن الذين يستكبرون عن عبادته 

 سيدخلون جهنم داخرين

 
 

लेखक महोदयले अल्लामा इब्ने कसीर 

ले ियान गनुइ भएको बदल तथा शाररररक 

इिादत हरूलाई कुरआन िाट प्रमाण 

सबहत साबित गनुइ भएको र् जनु यहाँ 

ियान गररदरै्ः 

 दुवा 

यसको केबह बकबसमहरू रहकेा र्न ्

 

 यसमा केबह 

तफ्सील र् 

जनु अगाबड 

आउँद ैर् । 

अल्लाह 

िाहके अरू 

कसैको लागी 

गनुइ ठुलो बशकइ  

हो  । 

इिादत को 

दवुाः 

र त्यो हाव भाव 

को माध्यमले 

गनुइ जस्तैः 

नमाज, रोजा, 

हज्ज अबद । 

पररबस्थबत को 

दवुाः 

र त्यो बजब्रोले 

िोलेर गररनर् 

जस्तैः भनन ुबक 

मलाइ माफ 

गररबदन ूहोस,् म 

माबथ दया गनुइ 

होस ्। 
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भिले परुा गने िमता रख्दर् । 

यो केबह शतइको साथको जाएज 

र्ः 

 

अल्लाह िाहके कोबह बसत पबन 

त्यो परुा गने िमता रै्न । 

यो अल्लाह िाहके अरू कसै बसत 

माग्न ुठुलो बशकइ  हो । 

 

यो आस्थाको 

साथ माबगयोस 

बक ऊ माध्यम 

मात्रै हो । 

जो सँग 

माबगद ैर् 

त्यस बसत त्यो 

माग परुा गने 

िमता होस 

असिम न 

होस 

जो सँग माबगद ै

र् त्यो हाबजर 

होस गाएि न 

होस 

जो सँग माबगद ै

र् त्यो बजबवत 

होस मतृ न 

होस 

तर यबद यो आस्था र् बक त्यो मानरे् ब्रम्हाण्डमा हरेफेर गने र फाईदा तथा नकु्सान पयुाइउने िमता 

रख्र् भने यो बशकइ  हो । 

 हटप्पहर्ः  

हामीले कामको िारेमा त्यसको आदशे िारे पढयौ ँतर काम गनेवालाको िारेमा के आदशे र् 

त्यसको पडताल जरूरी र् । 

र बिद्वान हरूले काम गने वाला माबथ हुक्म लगाउँर्न ्बक त्यो आस्थावान हरू मध्ये हो बक हनै 

। 

परिहस्थहतको दुवा दुई भागमा िाहडएको छ 
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हिहस्ि माध्यमः 

 जस्तै दवुा गनुइ, अल्लाह तआला ले 

नै दवुालाई बनको पाने माध्यम िनाउन ु

भएको र् । 

ििई माध्यमः 

जस्तै वधै तररकाले औषबध गनुइ, 

अल्लाह तआला ले नै औषधी 

लाई रोग बनको पाने माध्यम िनाउन ु

भएको र् । 

"दुवा ईिादतको ज्यान िो" भनने हबदस जईफ र् सबह हबदस यो हो "दुवा न  ईिादत 

िो" । 

कुरआयनले यस कुराको पबुश्ट गर्इः  

لُْوَن َجَهنََّم نَّ الَِّذْيَن يَْستَْكبُِرْوَن َعْن ِعبَاَدتِْي َسيَْدخُ َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعْونِْيٓ اَْستَِجْب لَُكْم ۭ اِ 
 ٰدِخِرْيَن 

यस आयतमा अल्लाह तआलाले भनन ुभयो  ِْعبَاَدتِي जनु यसकुराको प्रमाण हो बक दवुा 

ईिादत हो । 

 

दुवा कििी ईिादत िो? 

 

माध्यम को आस्था िािे मान्छेिरू हतन हगिोिमा िाडएका 

छनः 

एक बगरोह बतबनहरूको र् 

जसले माध्यम लाई हरेक 

कुरामा सिम मानर्न ् र यो 

आस्था रख्र्न ्बक त्यो 

माध्यम पबन नाफा र नकु्सान 

को माबलक हुन  

र यो ठुलो बशकइ  हो । 

 

एक बगरोह बतबनहरूको 

र् जसले त्यो कुरालाई 

माध्यम मानर्न ्जसलाई 

अल्लाह तआलाको 

माध्यम िनाउन ुभएन 

 र यो सानो बशकइ  हो । 

एक बगरोह बतबनहरूको 

र् जसले यो आस्था 

रख्दर्न ्बक जनु माध्यम 

अल्लाह ले िनाउन ुभयो 

त्यसलाई मात्रै माध्यम 

िनाउन ुपर्इ 

र यो नै सबह हो । 
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डर को प्रमाणः            

ْنتُْم فََل تََخافُْوُهْم َوَخافُْوِن اِْن كُ 
ْؤِمنِيْ  نَ مُّ  (1). 

 

अिाको प्रमार्ः  

فََمْن َكاَن يَْرُجْوا ِلقَۗاَء َرب ِٖه 
َْل  ا وَّ فَْليَْعَمْل َعَملا َصاِلحا

 .(2) يُْشِرْك بِِعبَاَدةِ َرب ِٖهٓ اََحداا

 

 

  

 

अवधै डरः 

डिको हतन वटा हकहिमिरू छन ्

 

प्राकृबतक 

डरः 

 

 

 

 

 

इिादत तथा 

आदर  र 

उजरुीमा डरः 

जस्तै 

अल्लाह 

तआलाको 

दया न पाउने 

बक भनने 

कुरामा डर 

मानन ुवा 

अल्लाह 

तआला को 

अवज्ञा गरेर 

भिको आज्ञा 

पालन गनुइ । 

(1) डर भनेको हाबन पगु्न सक्ने वा बपडा हुने वा 

हलाक हुन सक्ने भय हुन ुहो र अल्लाह तआला 

ले शतैानको औबलयाहरू बसत डराउन िाट मनाबह 

गनुइ भएको र् र मातै्र अल्लाह तआला सँग डराउने 

आदशे बदन ुभएको र् । 

 

जस्तै बक 

मानरे् 

आगो, शत्र ु

र बहनसक 

जनावरहरू 

सँग 

डराउँर् 

यसमा कुनै 

आपबत्त 

रै्न । 

यसमा भिको 

आफ्नो 

इश्वरको लाबग 

उनमखुता 

आज्ञाकाररता र 

आदर शामले 

हुनर्, र यो 

बकबसम 

अल्लाह कै 

लाबग खास र् 

अरू कसैको 

लाबग हुन ुठुलो 

बशकइ  हो । 

(2) आशाः सफलताको लोभ गनुइ  

आशामा उनमखुता आज्ञाकाररता र सम्मान 

शामले र् र यो अल्लाह कै लाबग खास र् 

अरू कसैको लाबग हुन ुठुलो बशकइ  हो । 

राम्रो उबम्मद अल्लाह तआलाको भबि गने 

वाला कै हुनर् र त्यसकै लोभ फाईदा जनक 

हुनर् वा जसले पापको प्राबित गर्इ र 

त्यसमा आफ्नो प्राबित बस्वकार हुने आशा 

गर्इ, तर जनु मानरे्ले अमल बिना नै 

िमाको आशा गर्इ वास्तामा त्यो 

अहङकार हो र उसको यो अशा िेकार र् । 
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तवक्कुलको प्रमाणः 

ا اِْن ُكْنتُْم  َوَعلَي اللِّٰه فَتََوكَّلُْوٓ

ْؤِمنِْينَ   . (1) مُّ

अको प्रमाणः 

يَّتََوكَّْل َعلَي اللِّٰه فَُهَو َوَمْن   
 .(2) ٗٗ َحْسبُه

 

आशा, डर र नम्रता को प्रमाणः 

اِنَُّهْم َكانُْوا يُٰسِرُعْوَن فِي 
اْلَخــْيٰرِت َويَْدُعْونَنَا َرَغباا 

َرَهباا  ۭ َوَكانُْوا لَنَا ٰخِشِعْينَ   وَّ
   

 

  

 

तवक्कुलको परिचयः 

शब्दकोश 

अनसुारः 

 कोबह माबथ 

भरोसा गनुइलाई 

तवक्कुल भबननर् । 

 

शररयत अनसुारः 

वास्तवमा अल्लाह 

तआला माबथ पणुइ 

भरोसा गनुइ दृढ 

बवश्वासको साथ 

आवश्यक माध्याम 

प्रयोग गद ै। 

पुर्ण भिोिा तीनवटा कुिा हिना पुिा िुन 

िक्द न 

 

अल्लाह 

तआला मबथ 

वास्तबवक 

भरोसा 

आवश्यक 

माध्यामको 

प्रयोग 

अल्लाह 

तआलाले गनुइ 

भएको 

िाचाहरू जरूर 

परूा हुनर्न ्

भनने कुरामा 

दृढ बवश्वास 

(2) आशाः मायाको साथ कुनै पबन कुरा को उबम्मद गनुइ 

डरः फाइदाको उबम्मदको साथ डर र यो डर अमल सबहत हुनर् । 

नम्रताः अल्लाह को अगाबड आफ्नो कमजोरर तथा नम्रता जाहरे गनुइ आफु सम्िबनध 

उँहाको हरेक फैसलमा खबुश जनाउँद ै। 

 

 
आशा, डर र नम्रता सिै साथ साथ र िरािर हुन ुपर्इ यस मध्ये कुनै पबन एक अकाइ सँग कम वा 

िबढ हुन ुहुदनै बक कुनै एउटामा परेर ििाइद भइ हालोस तसथइ दइुटै चराको दइुटा पँखटेो झ ैिरािर 

हुन ुपर्इ । 
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अल खहियिको प्रमार्ः  
 .(1) فََل تَْخَشْوُهْم َواْخَشْونِيْ 

 

अल एनािहको प्रमाणः  
ا اِٰلى َرب ُِكْم َواَْسِلُمْوا لَهٗ   .(2) َواَنِْيبُْوٓ

 
अल इस्तेआनि को प्रमार्ः  

 (3) اِيَّاَك نَْعبُُد َواِيَّاَك نَْستَِعْينُ 

 

ि िदीिमा भहनएको छ हकः 

 إذا استعنت فا ستعن با لله

 

अल इस्तेआजा को प्रमार्ः  
ِ النَّاِس   (4)  قُْل اَُعْوذُ بَِرب 

 

अल इस्तेगािा को प्रमार्ः  
 .(5) اِْذ تَْستَِغْيثُْوَن َربَُّكْم فَاْستََجاَب لَُكمْ 

 

जििको प्रमार्ः  

 ٗٗ قُْل اِنَّ َصَلتِْي َونُُسِكْي َوَمْحيَاَي  
ِ اْلٰعلَِمْيَن َْل َشِرْيَك لَ  هَوَمَماتِْي ِللِّٰه َرب   

 
र हबदसमा भबनएको र् बक ''अल्लाह 

तआला िाहके अरू कसैको नाममा जिह 

गनेवाला माबथ लानत होस'' । (6). 

(1 )  अल खहियिः यस्तो डर जनु उसको 

महानता र शबिशाबल शासनको िारेमा ज्ञान 

प्राबप्त पबर् हनुर् । 
 (2 ) अल इनाििः अल्लाह तआला आज्ञा 

पालन गद ैर अवज्ञा िाट िच्द ैउहाँ बतर फबकइ न ु। 

अथाइत फबकइ َواَنِْيبُوْ  न ू ٗاِٰلى َرب ُِكْم َواَْسِلُمْوا لَه 

अथाइत आफ्नो सारा माबमला अल्लाह लाइ 

सबुम्पन ूबकन बक बतमी भि हौ र भिमाबथ 

अबनवायइ हुनर् बक ऊ आफ्नो माबलकको आज्ञा 

पालन गरोस, र असल माबलक अल्लाह नै हुन ्। 

(3) अल इस्तेआनिः मदत माग्न,ु  اِيَّاَك نَْعبُُد

 अथाइत हामी तपाई िाहके अरू َواِيَّاَك نَْستَِعْينُ 

कसैको इिादत गदनैौ ँर तपाइ िाहके अरू कसै 

बसत मदत माग्दनैौ ँ। 

(4) अल इस्तेआजिः शरण माग्न,ु र यो कुन ै

पनी हाबनकारक कुरो सँग िच्नको लागी माबगनर्  
(5) अल इस्तेगािाः भलाई माग्न,ु हरेक नराम्रो 

र ििाइद गबदइने कुरा सँग िचाउन गहुार लगाउन ू। 
अल इस्तेगासा, अल इस्तेआजा, अल 

इस्तआेनह र अल शफेाअह यो सिै अल्लाहको 

िनदाहरू बसत चार वटा शतइको साथ त्यो सँग 

माग्न सबकनर् जो यो सि परु गनइ सक्ने िमता 

राख्दर् बत शतइहरू हुन ्बजवत होस, हाबजर होस, 

िमतावान होस र त्यसमा आवश्यक सिि 

अपनाइयोस । 
 अल इस्तेआनह, इस्तेआजह, अल 

इस्तेगासह र शफाअत, िमतावान सिृक सँग 

पनी तलि गनइ सबकनर् तर चारवटा शतइको 

साथः बजबवत होस, हाबजर होस, सिम होस र 

सिि होस । 

(6) जिहः खास मकसदको लाबग कुनै ज्यान पेश 

गनुइ उसको रगत िगाएर । 
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मननत को दबललः 

يُْوفُْوَن بِالنَّْذِر 
ًما َكاَن َويََخافُْوَن يَوْ 
ٗه  اُمْسـتَِطْيرً َشرُّ  (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जििको तीन वटा हकहिमिरू ििेका छन ्

अल्लाहको लागी 

जिह गनुइः 

जस्तै कुरिानी, 

सदका को जिह 

र हबदया को 

जिह आदी । 

 
 

जाएज जिहः 

जस्तै पाहुनाको 

सत्कार वा 

बकनिेचको 

लागी गनुइ । 

अल्लाह िाहके 

अरूको सम्मानको 

लागी जिह गनुइः 

जस्तै बजननात भतू 

प्रेत र मतृ ब्यबि 

आबद को लागी गनुइ 

यो ठुलो बशकइ  हो । 

(1) मन्नतको परिभाषाः 

मन्नत को कहिमः 

 

 

  

अल्लाहको लाबग मननत माननु 

 

अल्लाह िाहके अरूको लाबग मननत मानन ु

 
 लेखक महोदयले यो सि इिादतहरू उदाहरण स्वरूप मातै्र ियान गनुइ भएको र्, 

अरू पबन यस्ता इिादतहरू र्न ्जनु ियान गनूइ भएको रै्न र यसिाट यो कुरो 

िझुाउन चाहन ुभएको र् बक यस मध्ये वा यस्ता अरू इिादतहरू अल्लाह िाहके 

अरू कसैको लाबग गनुइ बशकइ  हो । 

  

हटप्पहर्ः जिहको अझ ैकेबह तफसीलहरू रहकेा र्न ्जनु तौहीदको बवषयमा ियान 

गररनेर् । 

 

 हटप्पहर्ः मननतको केबह शतइ तफसील तथा त्यसको जररवानाहरू र्न ्जनु तौहीदको 

बवषयमा ियान गररनेर् । 

  

शब्दकोस अनसुारः  

िाचा गनुइ व अबनवायइ गनुइ । 

शररयत अनसुनर ''मानरे्ले आफूमाबथ कुनै यस्तो कुरा 

अबनवायइ गररहलोस जुन उसमाबथ अबनवायइ बथएन'' । 
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दोस्रो मित्वपुर्ण कुिाः 
अल्लाह लाई एक मानद ै

आत्म समणइपन गनुइ, र 

उहाँको आज्ञा पालन गनुइ र 

बशकइ  तथा बशकइ  गनेवाला 

हरू बसत सम्िनभ बिच्रे्द 

गनुइ ।   

त्यसको बतन वटा दजाइहरू 

रहकेा र्न ्इस्लाम, ईमान, 

एििान र हरेक दजाइको केबह 

स्तम्भहरू र्न ्। 

पहिलो दजाणः इस्लाम (1) 

इस्लामको पाँच वटा 

स्तम्भहरू र्नः (2) 

यसकुराको गवाबह बदन ु बक 

अल्लाह िाहके कोबह पनी 

सत्य पजु्य ईश्वर रै्न र 

मोहम्मद ملسو هيلع هللا ىلص अल्लाहको 

रसलू हुन, नमाज काएम गनुइ, 

जकात बदन,ु रमजानको रोजा 

राख्न,ु र हज्ज गनुइ । 

 

 

 

(1 )  लेखक महोदयले दोस्ो महत्वपणुइ कुरा जनु 

भिले जानन ुपर्इ भनन ुभएको र् त्यो हो आफ्नो 

धमइ, र यसमा इस्लामको पररभषा िाट शरुू गनुइ 

भएको र् । 

 

 

इस्लाम 

 

 

एििान 

 

ईमान 

(2)   इस्लामको स्तम्भ पाँच वटा रहकेा र्न ्र सि 

भनदा पबहला होः 

ििादा अथाइत गवाही बदन ू। 

 

यो इस्लामको पररभाषा हो, आफ्नो सारा माबमला 

अल्लाह लाई सबुम्पन ूबकन बक बतमी उसकै भि हौ र 

भिमाबथ अबनवायइ हुनर् ऊ आफ्नो माबलकको 

आज्ञापालन गरोस जस्तै बक नबि ملسو هيلع هللا ىلص. ले िताउन ू

भयो । 

धमणलाई हतन दजाणमा हिभाहजत गरिएको छ 

अल्लाह लाई एक मानद ैआत्म समणइपन गनुइ, र 

उहाँको आज्ञा पालन गनुइ र बशकइ  तथा बशकइ  

गनेवाला हरू बसत सम्िनध बिच्रे्द गनुइ । 

 

इस्लाम 
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गवाबहको प्रमाणः 

َشِهَد اللّٰهُ اَنَّٗه َْلٓ اِٰلهَ اِْلَّ ُهَو ۙ 

ا بِالْ  ىَِٕكةُ َواُولُوا اْلِعْلِم قَۗاىِٕماًۢ
ۗ
ِقْسِط ۭ َواْلَمٰل

 َْلٓ اِٰلهَ اِْلَّ ُهَو اْلعَِزْيُز اْلَحِكْيمُ 

यसको पतलि होः अल्लाह िाहके 

कोबह पबन सत्य पजु्य इश्वर रै्नन ् । 

 मा पबहला सिै असत्य َْلٓاِٰلهَ 

पजु्यहरूको इनकार र त्यस पबर्   َّاِْل 
 मा एक मात्र अल्लाह लाई ईश्वर الله

मानेर उनकै इिादत गनुइ र वहाँ सँग 

कसैलाई साबझ निनाउनु भनेर 

िताईएको र् । यसको राम्रो ब्याख्या 

कुआनको यस आयत िाट हुनर्ः  

ِْلَبِْيِه َوقَْوِمٖهٓ اِنَّنِْي َواِْذ قَاَل اِْبٰرِهْيُم 

ا تَْعبُُدْون اِْلَّ الَِّذْي فََطَرنِْي  مَّ بََرۗاٌء ِم 

 بَاقِيَةا  فَِانَّٗه َسيَْهِدْيِن 
َوَجعَلََها َكِلَمةاًۢ

 .(2)فِْي َعِقبِٖه لَعَلَُّهْم يَْرِجعُْونَ 

  

 

 

 

 

इनकार 

 

बस्वकार 

लेखक महोदयले शहादा को प्रमाण र त्यसको 

मतलि पनी िताऊन ुभएको र् र त्यो हो 

अल्लाह िाहके कोबह पबन सत्य पजु्य इश्वर 

रै्नन ्भनने कुरा मानन ु। 

 

ििादामा दुईटा कुिा िुनु जरूिी छ ि 

हत िुन ्

 

 

इनकारः कोबह पबन सत्य पजु्य ईश्वर रै्न । 

बस्वकारः अल्लाह िाहके । 

 

र यस वाक्यमा यो कुरा स्पश्ट हुनर् बक एक 

मात्र अल्लाहको ईिादत गनुइ पर्इ र अल्लाह 

िाहके सिै असत्य पजु्य हरूको इनकार गनुइ 

पर्इ यबह कुर प्रस्टयाउनको लाबग लेखक 

महोदयले कुरआनको यो आयत राख्न ुभयोः 

َواِْذ قَاَل اِْبٰرِهْيُم ِْلَبِْيِه َوقَْوِمٖهٓ اِنَّنِْي بََرۗاٌء   

ا تَْعبُُدْون اِْلَّ الَِّذْي فََطَرنِ  مَّ  ْي فَِانَّٗه َسيَْهِدْينِ ِم 

 

 

 



 
 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 यबद कसैले यो भनर् बक إْل الله ْل إله  को अथइ अल्लाह िाहके कोबह पबन सत्य 

पालनकताइ रै्न ? 

हामी भनर्ौ बक कुरो सबह र् तर यो ْل إله إْل الله को ब्याख्या हनै यो तौबहद ेरूिबुियत हो र 

मक्का का काबफरहरू पबन यसकुरालाई मानथे तर इस्लाम कुिूल गरेनन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

अल्लाह तआला भनन ुहुनर्ः 

قُْل ٰيٓاَْهَل اْلِكٰتِب تَعَالَْوا اِٰلى َكِلَمٍة 

 نَْعبَُد اِْلَّ اللّٰهَ َسَوۗاٍءًۢ بَْينَنَا َوبَْينَُكْم اَْلَّ 

َِّخذَ  َْل يَت ا وَّ َوَْل نُْشِرَك بِٖه َشْيـــًـٔ

ْن ُدْوِن اللِّٰه  ۭ  ا اَْربَاباا م ِ بَْعُضنَا بَْعضا

فَِاْن تََولَّْوا فَقُْولُوا اْشَهُدْوا بِاَنَّا 

 .(1) ُمْسِلُمْونَ 

 

 

 

 

यबद कसैले यो भनर् बक ْل إله إْل الله 
को अथइ अल्लाह िाहके कोबह पबन ईश्वर 

रै्नन हो भने हामी भनर्ौ बक यो मतलि 

एकदम ैगलत र् बकन बक यस कुराले 

अल्लाह िाहके पजुा भइ राखेको सिै 

लाई सत्या ठहयाइउँर् तर जि बतमी यो 

भनर्ौ बक सत्य पजु्य अरू कोबह पबन 

रै्न भने यसले अल्लाह िाहके पजुा भइ 

राखकेो सिै लाई असत्या ठहयाइई 

उबनहरूको इनकार गर्इ र एक मात्र 

अल्लाह लाइ सत्य पजु्य ठहयाइउँर् । 

 

  قُْل ٰيٓاَْهَل اْلِكٰتِب تَعَالَْوا اِٰلى َكِلَمٍة َسَوۗاٍءًۢ بَْينَنَا َوبَْينَُكمْ  (1)

यस आयत िाट यो कुरा प्रश्ट हुनर् बक धमइहरूको सिै आदशे एक जस्तो रै्नन ्। 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मोहम्मद ملسو هيلع هللا ىلص अल्लाहको सनदिेा 

हुन भनने कुराको प्रमाणः  

ْن اَْنفُِسُكْم  لَقَْد َجۗاَءُكْم َرُسْوٌل م ِ
ُّْم َحِرْيٌص َعلَْيُكْم  َعِزْيٌز َعلَْيِه َما َعنِت

ِحْيمٌ   .(1) بِاْلُمْؤِمنِْيَن َرُءْوٌف رَّ

    

र मोहम्मद स. अल्लाहको 

सनदशेवाहक हुन ् भनेर गवाबह बदन ु

को अथइ होः जनुकुरा को आदेश बदन ु

भयो त्यसको अनुशरण गनुइ, जनु कुरा 

िताउन ु भयो त्यसको पबुि गनुइ, जनु 

कुरो िाट रोक्न ु भयो र त्यस िाट 

रूक्न ुर ऊहाँले िताउन ुभएको तररका 

िाहके अरू कुनै तरीका ले इिादत न 

गनुइ । (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  लेखक महोदयले यस आयत लाई 

मोहम्मद स. अल्लाह सनदशेवाहक हुन ्भनने 

प्रमाण स्वरूप पेश गनुइ भएको र् । 

(2 )  लेखक महोदयले ''मोहम्मद स. 

अल्लाह सनदशेवाहक हुन'्' भनेर गवाबह बदने 

जबत सिै मबुस्लम मबहला तथा परुूष माबथ 

यो कुरो मानन अबनवायइ र् भनेर प्रश्टयाउन ु

भएको र्ः 

जनुकुरा को आदशे बदन ुभयो त्यसको 

अनशुरण गनुइ, जनु कुरा िताउन ुभयो 

त्यसको पबुि गनुइ, जनु कुरो िाट रोक्न ुभयो  

त्यस िाट रूक्न ुर ऊहाँले िताउन ुभएको 

तररका िाहके अरू कुनै तरीका ले इिादत न 

गनुइ र यो पबन िताउन ुभयो बक अल्लाह 

तआलाले उहाँ माबथ दरूदो सलाम पठाउन ु

हुनर् । 
 

 

 

 

 

 

ऊहाँले िताउन ु

भएको तररका 

िाहके अरू 

कुनै तरीका ले 

इिादत न गनुइ 

र यसमा 

बिदअबतहरू

को रद्द र् । 

उनले आदेश 

बदन ुभएको 

हरेक कुरामा 

उनको 

अनशुरण गनुइ 

बकन बक वहाँ 

अल्लाह 

तआलाको 

आदशे पयुाइउन ु

हुनर् । 

 

जनु कुरा 

िताउन ुभयो 

त्यसको पबुि 

गनुइ बकन बक 

वहाँ सच्चा 

हुनहुुनर् । 

जनु कुरो िाट 

रोक्न ुभयो 

त्यस िाट 

रूक्न ुताबक 

बतमी उहाँको 

तफइ  होउ । 

मोहम्मद ملسو هيلع هللا ىلص अल्लाहको सनदशेवाहक हुन ्भनेर बदने गवाबहले यो कुरो माग गर्इ 

बक उहाँ भि हुनहुुनर् उनको इिादत न गररयोस, र उहाँ सनदशेवाहक हुन उनलाई 

झठुा न माबनयोस र यसको अथइ यो हुनर् बकः 
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नमाज, रोजा र जकात तथा 

तौहीदको ब्याख्या र प्रमाणः  

ا اِْلَّ ِليَْعبُُدوا اللّٰهَ  َوَمآ اُِمُرْوٓ
ْيَن ڏ ُحنَفَۗاَء  ُمْخِلِصْيَن لَهُ الد ِ
ٰكوةَ  ٰلوةَ َويُْؤتُوا الزَّ َويُِقْيُموا الصَّ

  .(1)َوٰذِلَك ِدْيُن اْلقَي َِمةِ 
 

रोजा को प्रमाणः 

ٰيٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا ُكتَِب َعلَْيُكُم 

يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَي الَِّذْيَن ِمْن ا لص ِ

َّقُْونَ     .(2) قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَت

 

हज्जको प्रमाणः 

َوِللِّٰه َعلَي النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت 
َمِن اْسـتَـَطاَع اِلَْيِه َسبِْيلا  ۭ 
َوَمْن َكفََر فَِانَّ اللّٰهَ َغنِىٌّ َعِن 

 .(3)   اْلٰعلَِمْينَ 

  

 

(1) दोस्रो स्तम्भ नमाजः 

अल्लाह तआलाको इिादत गनुइ िोबल र 

शाररर को माध्यमले, यसको सुरूवात तक्िीर 

द्वारा र समाप्त सलाम द्वारा हुनर्, र यो इस्लाम 

धमइको एउटा स्तम्भ हो र यो अल्लाह 

तआलाको तफइ िाट महुम्मद स. माबथ 

अबनवायइ गररयो त्यस िेला जि महुम्मद ملسو هيلع هللا ىلص 

लाई आकाशमा लबगएको बथयो । 
तेस्रो स्तम्भ जकातः 

शब्दकोष अनसुार सफाई तथा िढोतरर हुनर्,   

यसको दईवटा बकबसमहरू र्नः शरीरको 

जकात र धन-मालको जकात । 
(2) चौथो स्तम्भ (ब्रत) िोजाः 

शब्दकोष अनसुार कुनै कुरािाट रूक्न ु

शररयत अनसुारः बिहान सयुोदय भनदा पबहला 

दबेख सयुइ अस्ताए सम्म आफुलई खानबपन 

तथा स्वाबस्न सँग शाररररक सम्िनध िनाउन 

िाट रोबकन ुरोजाको बनयतको साथ अल्लाह 

तआलाको ईिादत गनुइ । 

रोजा ईिादतहरू मध्ये उत्तम ईिादत हो बकन 

बक यसमा सब्रको तनै वटा बकबसम पाईनर् र 

यसको महत्व यस कारण पबन धेरै र् बकन बक 

यसको िदला अल्लाह तआला स्वयम बदन ु

हुनर् भनेर िाचा गनुइ भएको र् । 

 
(3) पाैाँचौ स्तम्भ िज्जः  

शब्दकोष अनसुारः ईरादा गनुइ  

शररयत अनसुारः नबि ملسو هيلع هللا ىلص को सनुनत अनसुार हज्जको सिै रुक्नहरूको अनशुरण गद ै

अल्लाह  तआलाको ईिादत गनुइ । 

हज्ज हरेक सिम मबुस्लम माबथ बजवनमा एक पटक अबनवायइ र् । 
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दोस्रो दजाण इमानः  

ईमानको ७० भनदा िबढ दजाइहरू र्न ्

''त्यसको सि भनदा ठुलो दजाइ 

अल्लाह िाहके कोबह पबन सत्य पजु्य 

ईश्वर न भएको गवाबह बदन ूहो'' र 

सिभनदा कमतर दजाइ ''िाटोमा 

भएको हाबनकारक कुरा हटाई बदन'ु' 

हो र ''लाज शरम'' पबन ईमानको 

दजाइहरू मध्ये एउटा दजाइ हो । 

ईमानको ६ वटा स्तम्भिरू छन ्

 

अल्लाह तआला माबथ ईमान राख्न ु

का साथै फररश्ताहरू, इश्वररय 

ग्रनथहरू, इश्वररय सनदिेाहरू र 

कयामतको बदन तथा राम्रो र न राम्रो 

बकस्मत माबथ इमान ल्याउन ु। 
 

बय सिै ६ वटा स्तम्भहरूको प्रमाणः 

ْم قِـبََل لَْيَس اْلبِرَّ اَْن تَُولُّْوا ُوُجْوَهكُ 
اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوٰلِكنَّ اْلبِرَّ َمْن 
ىَِٕكِة 

ۗ
ِخِر َواْلَمٰل ٰاَمَن بِاللِّٰه َواْليَْوِم اْْلٰ

 َواْلِكٰتِب َوالنَّبِٖي نَ 
 

तबक्दरको प्रमाणः 

 اِنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقٰنهُ بِقََدرٍ  

दोस्रो दजाण ईमानः 

शब्दकोष अनसुारः बस्वकार गनुइ 

शररयत अनसुारः बजब्रोल ेबस्वकार गनुइ, 

बदलमा यकीन गनुइका साथै शरीर िाट 

अमल गनुइ र पनुयको काम गदाइ बदलको 

यबकनमा िढोतरर हुनर् र गनुाहको काम 

गदाइ इमानमा कबम हुनर् । 

 शररयतमा जनु कुरालाई ईमान भबनएको र् 

त्यसमा पाँच वटा कुरा हुन जरूररू र् त्यस 

मध्ये एउटा पनी कमी भयो भने त्यो 

ईमानको पररभाषा िाट खारेज भइ हाल्र् । 

यो पाैाँच वटा कुिाको के प्रमार् छ ? 

अबनतम सनदिेा मोहम्मद ملسو هيلع هللا ىلص ले भनन ुभयो 

''इमानको सि भनदा ठुलो दजाइ अल्लाह 

िाहके कोबह पबन सत्य पजु्य ईश्वर न भएको 

गवाबह बदन ूहो'' र यो कौल अथाइत बजब्रोले 

िोलेर बस्वकार गनुइ को प्रमाण हो । 

र सिभनदा कमतर दजाइ ''िाटोमा भएको 

हाबनकारक कुरा हटाई बदन'ु' हो र यो शरीर 

िाट अमल गनुइ को प्रमाण हो । 

''लाज शरम'' यो बदल िाट गररने ने अमल 

हो । 

 

र अल्लाह तआलाले भनन ुभयो ِاْيَمانًا ٖٓ  र यस कुराको प्रमाण हो बक اَيُُّكْم َزاَدتْهُ ٰهِذه 

ईमानमा िढोत्तरर हुनर्, र जि िढोत्तरर हुनर् त कबम पबन अवश्य हुनर् होला । र मोहम्मद 

स. को हबदस मा धमइमा कमी हुनकुो प्रमाण प्रश्ट पाईनर् जसमा उहाँले भनन ुभयो बक 

 ''ما رأيت من ناقصات عقل و دين '' 
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पहिलो रूक्न अल्लाि तआला माहथ ईमान यिमा 

चाि वटा कुिा िुनु जरूिी छ 

 

अल्लाह तआला 

हुन ुहुनर् भनने कुरो 

मा ईमान ल्याउन ुर 

यसमा पबन चार वटा 

कुराहरू र्न ्

 

तौबहद अस्मा व 

बसफात माबथ 

ईमान 

 

 

तौबहद 

उलबुहयत माबथ 

ईमान 

 

 

तौबहद रूिबुियत 

माबथ ईमान 

िबुद्ध 

 र बदमागले स्िा 

बिनाको सिृ 

मानदनै 

اَْم ُخِلقُْوا ِمْن 

َغْيِر َشْيٍء اَْم 

 ُهُم اْلٰخِلقُْونَ 

 

शररयाः 

इब्नलु कैबय्यम 

ले भनन ुहुनर् 

बक कुरआनमा 

कुनै पनी यस्तो 

आयत रै्न 

जसमा 

तौबहदको प्रमाण 

न होस ।  

प्राकृबतः 

हरेक िच्चा 

प्राकृबतक धमइमा 

जनमनर् तर 

उसको िा-

आमा ले 

उसलाई यहुबद, 

इसाई वा मजसुी 

िनाई बदनर्न ्। 

एहसासः 

 

कुनै पबन 

बकबसमको दखु 

कश्टमा आकाश 

बतर हात उठाएर 

ह ेमेरा पालनकताइ 

भनन ुयसिाट यो 

प्रश्ट हुनर् बक 

अल्लाहले नै 

हरेक समस्याको 

समाधान गनुइ हुनर् 

। 

ईमानको ६ वटा स्तम्भिरू छन ्

इश्वररय 

ग्रनथहरू 

माबथ 

ईमान 

कयामत

को बदन 

माबथ 

ईमान 

इश्वररय 

सनदिेाह

रू माबथ 

ईमान 

राम्रो र न 

राम्रो 

बकस्मत 

माबथ 

इमान 

 

 

फररश्ताह

रू माबथ 

ईमान 

                                     

अल्लाह 

तआला 

माबथ 

ईमान 
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ईमानको दोस्रो स्तम्भः फरिश्तािरू माहथ इमान 

फररश्ताहरू अदृश्य प्राबण हुन,् अल्लाह तआलाले प्रकाश िाट उहाँ हरूको सबृि गनुइ भयो । 

उहाँहरू आज्ञा पालन मातै्र गनुइ हुनर् अवज्ञा कबहल्यै गनुइ हुनन र उहाँ हरूको पबन शरीर हुनर्ः 
ثْٰنى َوثُٰلَث َوُرٰبَع ۭ يَِزْيُد فِي اْلَخْلِق َما َيَشۗاء  ىَِٕكِة ُرُسلا اُوِلْيٓ اَْجِنَحٍة مَّ

ۗ
 َجاِعِل اْلَمٰل

 प्राण हुनर्ः  ُرْوُح اْلقُُدِس बदमाग र बदल हुनर्ः َع َعْن قُلُْوبِِهْم قَالُْوا َماذَاۙ  قَاَل َربُُّكمْ   َحت ٰىٓ اَِذا فُز ِ  

हामी उहाँहरू सिैमाबथ ईमान राख्र्ौ ँ। 
उहाँहरू मध्ये अल्लाह तआला ले जसको नाम िताउन ुभएको र् ती हुन ्बजब्रईल, मीकाईल, 

इस्ाफील र हामी उहाँहरूको गणुः  ََّلَّ يَْعُصْوَن اللّٰهَ َمآٖ اََمَرُهْم َويَْفعَلُْوَن َما يُْؤَمُرْون    

उहाँहरूको काम जस्तै अशइलाई उठाउन ूहो र उहाँहरूको िारेमा केबह कुराहरू तफ्सीलको 

साथमा िताइएको र् र केही बिना तफ्सील । 

हाबम अबनवायइ रूपमा ईमान रख्न ुपर्इ बक इश्वरीय ग्रनथहरू वास्तवम ैइश्वररय वाबण हुन र 

ती अवतररत गरीएका र्न ्कुनै सबृि हनैन,् र अल्लाह तआलाले हरेक रसलूलाई एउटा 

बकताि प्रदान गनुइ भयो ती सिै माबथ हामी ईमान राख्द र्ौ ँर अल्लाह तआलाले त्यस 

मध्ये केबहको नाम र काम िताउन ुभएको र् तफ्सील र बिना तफ्सील । 
बनशनदहे कुरआन आफु भनदा पबहला अवतररत इश्वररय ग्रनथहरूको नाबसख हो र ती हुन ्

तौरात, इनजील, जिरू तथा इब्राहीम को बकताि र मसुा को बकताि । 

ईमानको तेस्रो स्तम्भः इश्वरिय ग्रन्थ 

 

ईमानको चौथो स्तम्भः िन्देश्टािरू माहथ इमान 

 हबमले यसकुराको गवाबह बदन जरूरर र् बक सिै सनदषेवाहक हरू माबनस हुन उहाँहरूमा 

इश्वररय गणुहरू हुदनै र उहाँहरू पनी भि हुन तसथइ वहाँहरूको इिादत गनुइ हुदनै, अल्लाह 

तआलाले उहाँ हरूलाई शनदषे पयुाइउन पठाउन ुभएको हो र वहाँ हरूमाबथ आकाशवाबण 

हुनर् र बनशाबनहरू िाट उहाँहरूको मदत गररनर्, वहाँहरूले उम्मतलाइ बसधा मागइ देखाउन ु

भयो र अल्लाह को िाटोमा जेहाद गनुइ भयो । 
हामी उहाँहरू सिै माबथ ईमान राख्र्ौ ँर ती सिै माबथ ईमान राख्र्ौ ँजसको नाम र गणुहरू 

हाबमलाई िताईयो तफ्सील र बिना तफ्सील । सि भनदा पबहला नबि आदम अलैबहस्सलाम 

हुन र सिै भनदा पबहला रसलू नहु अलैबहस्सलाम हुन र अबनतम शनदिेा महुम्मद स. हुन ्र 

शररयते इस्लाबमया आए पबर् पबहलेका सिै शररयतहरू अमानय भए । 
र पाँच िटा उललु अज्म नबिहरू र्न ्जसको वणइन सरुह शरुा र सरुह अहजािमा गररएको 

र् ती हुन ्मोहम्मद सल्लाहु अलैबह व सल्लम, नहु, इब्राहीम, मसुा, ईसा अलैबहमसु्सलाम । 
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ईमानको पाैाँचौ स्तम्भः कयामतको हदन माहथ ईमान 

 
इमानमा त्यो सिै कुराहरू पबन शामले र्न ्जसको खिर मोहम्मद ملسو هيلع هللا ىلصले बदन ूभयो जनु 

मतृ्य ुपबर् हुने र्न ्जस्तै कब्रको बफतना, सरूमा फुक्न,ु क्रि िाट मानरे्हरूलाई दिुारा 

उठाइन,ु बमजान, पलु सरात, हौज शफेाअह, जननत, जहननम, र मोबमनहरूले जननतमा 

अल्लाह तआला लाई दखे्न पाउन ुजस्ता अरू कुराहरू । 

 ईमानको छ ठौ ैाँ स्तम्भः िाम्रो तथा न िाम्रो 

हकस्मत माहथ ईमान 
यिमा चाि वटा कुिािरू अहनवायण रूपमा 

िामेल छन ्
 

 

ज्ञानः 

यसकुरामा ईमान 

राख्न ुबक 

अल्लाह तआला 

लाई हरेक 

कुराको ज्ञान र् । 

सबृिः 

यसकुरामा ईमान 

राख्न ुबक 

भिहरू र 

बतबनहरूको सिै 

कमइ सबृि हो र 

यस्तै गरर परु 

ब्रम्हाण्ड सबृि हो 

यसको प्रमाणः 

َخاِلُق ُكل ِ  اللّٰهُ 
 َشْيءٍ 

हरेक कुराको 

तक्दीर लेखरे 

राबखएको र्ः 
यसकुरामा ईमान 

राख्न ुबक 

अल्लाह 

तआलाले 

कयामत सम्म हुने 

हरेक कुराहरूको 

िारेमा पबहलै 

लेखरे राख्न ु

भएको र् । 
 

अल्लाह 

तआलाको 

चाहनाः 

यसकुरामा ईमान 

राख्न ुबक अल्लाह 

तआलाले जे 

चाहन ुहुनर् त्यबह 

हुनर् जे चाहन ुहुनन 

त्यो हुदनै र 

भिहरूको पनी 

चाहना हुनर् तर 

अल्लाह 

तआलाको चाहना 

मातहत । 
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दोस्रो दजाणः अल एहसान यसको 

एउटा मात्र दजाइ र् र यसको अथइ हो 

''अल्लाह तआलाको इिादत यसरी 

गनुइ जस्तो बक बतमी अल्लाह 

तआलालाई दबेख राखकेा र्ौ यबद 

यस्तो सक्दनैौ भनो यो त पक्कै हुन ु

पयो बक अल्लाह तआला ले 

बतमीलाई दखे्द ैहुनहुुनर् । 
यसको प्रमाणः  
الَِّذْيَن ُهْم  اِنَّ اللّٰهَ َمَع الَِّذْيَن اتَّقَْوا وَّ

ْحِسنُْونَ   مُّ

 

र अको ठाउँमा भबनएको र्ः 

ِحْيمِ   الَِّذْي  َوتََوكَّْل َعلَي اْلعَِزْيِز الرَّ
يَٰرىَك ِحْيَن تَقُْوُم َوتَقَلُّبََك فِي 

 السِّٰجِدْيَن اِنَّٗه ُهَو السَِّمْيُع اْلعَِلْيمُ 
 

र अको ठाउँमा भबनएको र्ः 

َما تَتْلُْوا ِمْنهُ  َوَما تَُكْوُن فِْي َشاٍْن وَّ
َْل تَْعَملُْوَن ِمْن َعَمٍل اِْلَّ  ِمْن قُْرٰاٍن وَّ

 ْوداا اِْذ تُِفْيُضْوَن فِْيهِ ُكنَّا َعلَْيُكْم ُشهُ 

मोिािदा को 

ईिादतः 
 र यो इिादत 

माया, शौक र 

चाहना सबहत 

गररनर् जस्तै 

नबि र रसलू 

हरूले गनुइ 

भएको इिादत । 
 

मोिाकिा को 

इिादतः 

 यो डर र भय 

सबहत को इिादत 

हो र यस िट कुनै 

पबन मबुस्लम टाढा 

हुन ुहुदनै । 

ब्याख्याः यस दजाइको इिादत गनुइको अथइ यो हनै बक त्यस मानरे्लाई अल्लाह तआला 

बसत माया मत्रै र् डर रै्न । 

मोहम्मद ملسو هيلع هللا ىلص ले भनन ुभयोः أفل اكون عبدا شكورا  

के म कृतज्ञयता ब्यि गने वाला भि न िनुँ  

 

  

 

 

 

दोस्रो दजाणः अल एििान 
यो धमणको िि भन्दा उच्च दजाण िो ि 

यिको एउटा मात्र स्तम्भ छ यिको 

मातित दईवटा कुिािरू छन ्
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सनुनत िाट इस्लाम र ईमान को प्रमाण त्यो मशहूर हबदस हो 

जनु हजरत उमर रबजयल्लाहु अनहु ले ियान गनुइ भयो उहाँले 

भनन ुभयोः एक बदन हमी मोहम्मद ملسو هيلع هللا ىلص को साथमा िसेका 

बथयौ ँबक एक जना सेतो कपडा र अत्यनतै कालो कपाल 

भएको भएको मानरे् आयो उस माबथ यात्राको प्रभाव पबन 

देबखनथेन र हामी मध्ये कसैले उसलाई बचनेको पबन बथएन यहाँ 

सम्म बक ऊ  मोहम्मद ملسو هيلع هللا ىلص को घुँडा सँग घुँडा जडुाएर र 

आफ्नो दईुटै हात उहाँको साप्रडु माबथ राखेर भनयो ह ेमोहम्द 

स. मलाई इस्लामको िारेमा िताउनसुः  

त मोहम्मद स. भनन ुभयो बक ''इस्लाम यो हो बक यस कुराको 

गवाबह बदन ुबक अल्लाह िाहके कोबह पबन सत्य पजु्य ईश्वर 

रै्नन ्र मोहम्मद स. अल्लाहको अबनतम रसलू हुन, र नमाज 

काएम गनुइ जकात बदन ुरमजानको रोजा िस्न ुर शाररररक तथा 

आबथइक िमता भए हज्ज गनुइ'' त त्यस मानरे्ले भनयो बक 

तपाइले एकदम बठक भननु भयो । 

हजरत उमर ले भनन ुहुनर् बक हामीलाई अचम्म लाग्यो बक त्यो 

मानरे् आफै प्रश्न सोध्र् र आफै जवाि सबह भएको पुबश्ट गर्इ ! 

त्यस पबर् त्यो मानरे्ले भनयो बक मलाई ईमानको िारेमा 

िताउनसु ्मोहम्मद स. ले भननु भयोः अल्लाह तआला माबथ 

ईमान रख्न,ु फररश्ताहरू माबथ ईमान, इश्वररय ग्रनथहरू माबथ 

ईमान, इश्वररय सनदेिाहरू माबथ ईमान, कयामतको बदन माबथ 

ईमान र राम्रो र न राम्रो बकस्मत माबथ इमान, त त्यस मानरे्ले 

भनयो बक तपाइले एकदम बठक भनन ुभयो । 

त्यस पबर् त्यो मानरे्ले भनयो बक मलाई एहसानको िारेमा 

िताउनसु ्त मोहम्मद स. ले भनन ुभयो बक ''अल्लाह 

तआलाको इिादत यसरी गनुइ जस्तो बक बतमी अल्लाह 

तआलालाई देबख राखेका र्ौ यबद यस्तो सक्दैनौ भनो यो त 

पक्कै हुन ुपयो बक अल्लाह तआला ले बतमीलाई देख्दै हुनहुुनर् 

। त त्यसले भनयो बक मलाई कयामतको िारेमा िताउनसु ? त 

मोहम्मद स. ले भनन ुभयो बक जो सँग प्रश्न सोबधएको र् 

त्यसलाई सोध्ने वाला भनदा िबढ थाहा रै्न । त त्यसले भनयो 

बक मलाई त्यसको बनशानीहरूको िारेमा िताउनसु ? त 

मोहम्मद स. ले भनन ुभयो बक जि नोकबनइ ले आफ्नो 

माबलकबन लाई जनमाउनेर्न ्र जि नाङ्गे शरीर नाङ्गे खटु्टा 

भएका गरीि िाख्राको चरवाहा हरू ठुला ठुला भवन िनाउनमा 

पबतइशप्रधा गने र्न ्। त हजरत उमर ले भनन ुभयो त्यस पबर् 

त्यो मानरे् गयो र हाबम एक बर्न िसेका बथयौ ँत त मोहम्मद 

स. ले सोध्न ुभयो बक हे उमर बतमीलाई थाहा र् त्यो मानरे् को 

बथयो ? मैले भने बक अल्लाह र उसको रसलूलाई िबढ जानने 

वाला र्न् त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैबह व सल्लमले भननु 

भयो बक यो जबब्रल फररश्ता हुनुहुन्यो जुन बतमीहरूलाई 

ईस्लामको ताबलम बसखाउन आउन ुभएको बथयो । 

 

र जि नाङ्गे शरीर नाङ्गे खटु्टा 

भएका िाख्राको चरवाहा हरू ठुला 

ठुला भवन िनाउनमा पबतइशप्रधा गने 

र्न ्अथाइत गरीिहरू 

ठुला ठुला भवन िनाउनमा 

पबतइशप्रधा गने र्न ्अथाइत बत 

गररिहरूको हालत िदलेर फाबहश 

धबन हुनेर्न ्।  

 
 
 
 
 

यो हबदस ईस्लाम इमान र एहसानको 

स्तम्भहरूको प्रमाण हो । 

मोहम्मद  ملسو هيلع هللا ىلص भनाई बक ''जो सँग प्रश्न 

सोबधएको र् त्यसलाई सोध्ने वाला 

भनदा िबढ थाहा रै्न'' यो त यसकुराको 

प्रमाणहो बक कयमातको िारेमा 

अल्लाह तआला िाहके अरू कसैलाई 

थाहा रै्न । 

 

 

 

अवज्ञा गनेवाला िैगबुणहरूको 

संख्या िढन ु

 
अबवश्वाबसहरूको संख्या िढन ु

 
बजवनशैबलमा न राम्रो पररवतइन 

 

अथाइत माबलकले नोकनइ सँग 

बिवाह गने र् र त्यो नोकबनइले 

जनमाएको िच्चा िवुाको मतृ्य ु

पबर् प्रमखु िनने र् । 

 

मोिम्मद को भनाई हक नोकिाहन 

ले आफ्नो माहलकहनलाई 

जन्माउने छन ्
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आफ्नो ज्यानको अबधकारः एख्लास को साथ इस्लाबम बशिा िारे ज्ञान प्राप्त गनुइ 

पबन इिादत हो, र साथै त्याग र नबमइ अपनाऊनएमन सफलता हाबसल हुनर् । 

सनतबुि र पररत्याबगता गद ैन राम्रो कायइक्रमहरू िाट जोबगद ैज्ञान िाडदा सिैको 

भलो र सहयोग हुनर् । 

ज्ञान प्राबप्तमा बहम्मत, लोभ, ज्ञान बतर यात्रा, ज्ञानको बहफाजत गनुइ पबन अबत 

आवश्यक हुनकुा साथै ज्ञानको उसलू र त्यसको खलुासा जानने ब्यबत्त अल्लाह कै 

तफइ  फबकइ न ुसरह हो र ज्ञानको अमानत सत्य िोबल हो । 

राम्रो प्रश्न गनुइ, र ध्यान पवुइक त्यसको जवाि सनुन ु। 

राम्रो शबैलम िाद-बववाद गनुइ, ज्ञान वधइक कुरो एक अकाइ बसत साटा-साट गनुइ । 

कुनै पबन कुराको बशिा बलए पबर् त्यस अनसुार कमइ गनुइ र त्यस कुरोलाई 

ब्यवहारमा लाग ुगनुइ । 

संसाररक लोभमा न परेर परलोकको लाबग तयारी गनुइ । 

कसैलाई कुनै कुराले भ्रममा पारेको र् भने त्यसको भ्रम बनवारण गनुइ । 

 

िहदिे हजहब्रल िाट के हिषा ा हमल्छ 

 
1. बिधाबथइ माबथ ६ वटा अबधकार रहकेो र्ः आफ्नो ज्यानको अबधकार, 

बशिकहरूको अबधकार, पाठशालाको अबधकार, साबथहरूको अबधकार, त्यस 

ज्ञानको अबधकार जनु उसले प्राप्त गयो । 
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2. प्रश्न सोध्नमा यो कुरा ध्यान बदन जरूरर र् बक प्रश्न फाईदाजनक होस ।  

3. बिधाबथइले आफ्नो हुबलया राम्रो िनाएर राख्न ुपर्इ ।  

4. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैबह व सल्लमको वफात पबर् अि यो भनन ुहुदनै  الله و رسوله

  الله أعلم िबल्क यो भनन ुपर्इ أعلم
 

हिषा कको अहधकािः यस माबमलामा मानरे्हरू दईु बगरोहमा बिभाबजत र्न ्र 

अगाबड ियान आउँद ैर् बक दबुनयामा सि भनदा पबहलो बशकइ  साबलहीन को शानमा 

गलु ूगरेकै कारण भएको हो तसथइ हामी न त वहाँहरूको शानमा गलु ूगनइ हुनर् न त कबम 

। 
पाठिालाको अहधकाि 
िाहथिरूको अहधकािः अल्लाह तआला ले भनन ुहुनर्ः  ٍة ُاْخرَِجْت ِللنَّاِس  ُكْنُتْم َخيَْر ُامَّ

र मोहम्मद स. ले भनन ुभयोः ''बतमी मध्ये कोबह पनी त्यस िेला सम्म ईमानवाला हुन 

सक्दनै जि सम्म आफ्नो साबथ भाईहरूको लाबग त्यबह मन पराउँदनै जनु आफ्नो लाबग 

मन पराउँर् ।''  

हकतािको अहधकािः बकतािको बहफाजत गनुइ, बकन बक अल्लाह तआलाले 

हाबमलाई बकताि अथाइत कुरआन कै माध्यमले ईनाम अथाइत इस्लाम बदन ुभयो तसथइ 

हाबमले बकतिको बहफाजत गनइ जरूरी र् । 

हिषा ाको अहधकािः बशिालाई िाबक राख्ने जतन गनुइ र त्यसलाई दोहोयाइइ राख्न,ु र 

त्यस अनसुार ब्यवहार गनुइ बकन बक बशबित ब्यबिले ब्यवहारमा लाग ुगर्इ र त्यस पबर् 

मानरे् हरूलाई त्यसको दावत बदन ुबकन बक यो पबन एउटा नेमत हो र नेमत पाएकोमा 

कृतज्ञयता गनुइ जरूरी र् । 
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तेस्रो कुिाः हाम्रो नबि मोहम्मद 

 को िारेमा जानन ुर उहाँ ملسو هيلع هللا ىلص

हुनहुुनर्ः मोहम्मद बिन अब्दलु्लाह 

बिन अब्दलु मतु्तबलि बिन हाबशम, र 

हाबशम कुरैशको खानदान मध्येका 

हुन र कुरैश अरिको एउटा नाबम 

कबिला हो र अरि इस्माईल बिन 

इब्राबहम अलैबहस्सलाम को सनतान 

हुन ्। उहाँहरू सिैमाबथ अल्लाह 

तआलाको तफइ  िाट शाबनत तथा 

कृपा होस ्। उहाँले ६३ वषइको उमेर 

पाउन ुभएको बथयो जस मध्ये ४० 

वषइ निुवुत भनदा पबहलाको बथयो र 

२३ वषइ निुवुत र रेसालत को बजवन 

। पबहलो आयत  إقرأ अवतररत 

भएर उहाँलाइ अल्लाह तआले नबि 

िनाउन ुभयो र अल मदुबस्सर भनेर 

उहाँलाई दावतको बजम्मवार िनाइयो 

। 

र उहाँको जनम मक्का शहरमा भयो र 

मबदना बतर बहजरत गनुइ भयो ।  

 

मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैबह व सल्लम माबथ 

अल्लाह तआलाको तफइ  िाट सलातो सलाम र 

साथै नाम, नसि, उमरे र उहाँको दावबत कामको 

िारेमा केबह जानकाररहरू । 

 

 
 

मुिम्मद ملسو هيلع هللا ىلص को िािेमा िाहमले जन्न  

पने कुिािरू मध्येः 

 

उिाैाँको नाम ि 

नििः 

मोहम्मद बिन 

अब्दलु्लाह बिन 

अब्दलु मतु्तबलि बिन 

हाबशम, र हाबशम 

कुरैशको खानदान 

मध्येका हुन र कुरैश 

अरिको एउटा नाबम 

कबिला हो र अरि 

इस्माईल बिन 

इब्राबहम 

अलैबहस्सलाम को 

सनतान हुन ्। उहाँहरू 

सिैमाबथ अल्लाह 

तआलाको तफइ  िाट 

शाबनत तथा कृपा 

होस ्। 

 

उनको उमेिः 

उहाँले ६३ वषइको 

उमरे पाउन ुभएको 

बथयो जस मध्ये 

४० वषइ निुवुत 

भनदा पबहलाको 

बथयो र २३ वषइ 

निुवुत र रेसालत 

को बजवन । 

नुिुवत पहछको हजवनः 

 1 

 

 

मबक्क बजवन १३ वषइको 

 

मदबन बजवन १० वषइको 

महुम्मद सल्लल्लाहु अलैबह व सल्लम नबि हुनहुुन्यो वा रसलू ? 

उहाँ नबि र रसलू दईुटै हुनहुुन्यो । 
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अल्लाह तआलाले मोहम्मद स. लाई 

बशकइ  िाट डराउन र तौबहद तफइ  

िोलाउन पठाउन ुभएको बथयो  

प्रमाणः 

ث ُِرقُْم فَاَْنِذْرَوَربََّك فََكب ِْرَوثِيَابََك   ٰيٓاَيَُّها اْلُمدَّ
ْجَز فَاْهُجْرَوَْل تَْمنُْن  ْرَوالرُّ فََطه ِ

 تَْكثُِرَوِلَرب َِك فَاْصبِرتَسْ 

र  ْقُْم فَاَْنِذر  अथाइत बशकइ  िाट सावधान 

गराउन ुर तौबहद बतर िोलाउन ु।  

 अथाइत तौहदको महानता । َوَربََّك فََكب ِرْ 

رْ   अथाइत आफ्नो َوثِيَابََك فََطه ِ

अमललाई बशकइ  िाट मिु राख्न ु। 

ْجَز فَاْهُجْرَوْلَ   अल रुज्ज मतलि َوالرُّ

मबुतइ र वहजरुहा मतलि मबुतइ र मबुतइ 

पजुक दईुटैलाई र्ोड बदन ुर उबनहरू 

बसत नाता तोड्न ु। 
 

दस वषइ सम्म उहाँले तौबहदको दावत 

बद राख्न ुभयो र त्यस पबर् उहाँलाई 

मरेाज को सैर गराईयो जहाँ पाँच 

टाईमको नमाज अबनवायइ गररयो र 

मक्कामा तीन वषइ सम्म नमाज पढन ु

भयो त्यस पबर् मबदना बतर बहजरत गने 

आदशे आयो । 

उिाैाँ ملسو هيلع هللا ىلص को हजवनीको िािेमा 

केहि जानकािीः  

मक्कामा तौबहदको अहबमयत र बशकइ को 

घाटा िारे दावत बदन ुभयो र साथै एक मात्र 

अल्लाह को इिादत गने कुराको दावत 

बदन ूभयो र दावत यो अनतराल १३ वषइ 

सम्मको बथयो । 

त्यस पबर् उहाँलाई मबदना बतर बहजरतको 

आदशे आयो र त्यहाँ गए पबर् पबन 

तौबहदको दावत बद राख्न ुभयो र साथ 

साथ इस्लामको अरू अहकाम जस्तै 

इिादात, ब्यवहाररक मआुमला को साथै 

अनय मोआमलातहरू को पबन दावत बदन ु

भयो । 

महुम्मद सल्लल्लाहु अलैबह व सल्लम को 

बजवबनको िारेमा जानकारी भएको 

मानरे्लाई यो कुरा राम्रो सँग थाहा होला 

बक उहाँ बजवनको अबनतम घबड सम्म 

िरािर तौबहदको दावत बद राख्न ुभयो र 

यो त्यस मानरे् को रद्द हो जसले यो भनर् 

बक तौबहदको िारेमा एकबर्न िताई बदए 

काबफ र् र मानरे्हरूलाई तौबहदको दावत 

िाट टाढा गराउँर् । 

 

अल्लाह तआलाको भनाइ عرج به الى السماء  यसिाट यो कुरा फाईदा हुनर् बकः 

1. महुम्द सल्लल्लाहु अलैबह व सल्लमले गिैको िारेमा ज ेपबन िताउन ुभयो त्यो 

सिमाबथ हाम्रो इमान र् । 

2. अबनवायइ नमाजको महत्व थाहा हुनर् बकन बक अल्लाह तआलाले आसमानमा 

त्यो नमाज अबनवयइ गनुइ भयो । 
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हिजितः बशकइ  र कुफ्र ले भररएको ठाउँिाट 

इस्लाबमक समाज भएको ठाउँ बतर इस्लाबमक 

आदशेमा अमाल गने बनयतको साथ प्रस्थान 

गनुइलाई बहजरत भबननर् । 

र यस उम्मत माबथ बशकइ  र कुफ्र ले भररएको 

ठाउँिाट इस्लाबमक समाज भएको ठाउँ बतर 

बहजरत अबनवायइ गररएको र् र यो कयामत सम्म 

िाबक रहने र् । 

प्रमाणः 

ىَِٕكةُ َظاِلِمْيٓ اَْنفُ  
ۗ
ِسِهْم قَالُْوا اِنَّ الَِّذْيَن تََوفّٰىُهُم اْلَمٰل

فِْيَم ُكْنتُْم  ۭقَالُْوا ُكنَّا ُمْستَْضعَِفْيَن فِي 
ا اَلَْم تَُكْن اَْرُض اللِّٰه َواِسعَةا  اْْلَْرِض ۭقَالُْوٓ
ىَِٕك َماْٰوىُهْم َجَهنَُّم   َۭوَسۗاَءْت 

ۗ
فَتَُهاِجُرْوا فِْيَها  ۭفَاُوٰل

ا جَ  َمِصْيرا اِل َوالن َِسۗاِء اِْلَّ اْلُمْستَْضعَِفْيَن ِمَن الر ِ
َْل َيْهتَُدْوَن  َواْلِوْلَداِن َْل يَْستَِطْيعُْوَن ِحْيلَةا وَّ

 َسبِْيلا 

र अको ठाउँमा अल्लाह तआलाले भनन ु

भयोः 

ا اِنَّ اَْرِضْي َواِسعَةٌ فَِايَّاَي   ٰيِعبَاِدَي الَِّذْيَن ٰاَمنُْوٓ
 فَاْعبُُدْونِ 

इमाम िबग्व रबहमहुल्लाह भनन ुहुनर् बक 

यो आयत ती मबुस्लमहरूको लाबग 

अवतररत भएको हो जो मक्काम ैबथए 

बहजरत गरेका बथएनन ्त अल्लात 

तआलाले उबनहलाई ''ह ेईमान वालाहरू'' 

भनेर बहजरत गनइ बतर प्रोत्साहन गनुइ भयो । 

सनुनत िाट बहजरत को प्रमाणः बहजरतको 

आदशे त्यस िेला सम्म िाबक रहने र् जि 

सम्म तौिा गने मौका हुनर् र तौिा को 

ढोका त्यस िेला हुनेर् जि सुयइ पवुइ 

बतरिाट बनबस्कने र् । (अि ुदाऊद 2346) 

 

हिजितलाई हतन हकहिममा 

िाहडएको छः 

 

बशकइ  ले 

भररएको 

ठाउँिाट 

इस्लाबमक 

समाज 

भएको ठाउँ 

बतर प्रस्थान 

गनुइ र यो 

अबनवायइ 

र् 

हरेक त्यो 

ठाउँ जहाँ 

िाट अल्लाह 

तआलाले 

बहजरत गनइ 

अबनवायइ गनुइ 

भएको र्, 

ब्यबि, काम, 

ठाउँ र समय 

अनसुनर । 

मक्का िाट 

मबदना बतर 

बहजरत 

गनुइ, 

यसको 

आदशे 

मक्का 

फतह 

भएपबर् 

सक्यो । 

 
कामः हरेक त्यो काम जनु अल्लाह 

तआलाले अवधै गनुइ भएको र् र यसमा सि 

भनदा ठुलो हो बशकइ  । 

 ब्यबिः काबफर तथा मोनाबफकहरू  

समयः जि सम्म काबफरहरूले बशकइ को 

उत्पात मच्चाउँर्न ् 

ठाउः हरेक त्यो ठाउँ जहाँ बशकइ को उत्पात 

मच्चाउँर्न् 

 

 तौिा यी दईुओटा कुरो पबर् अमानय हुनेर्ः 

1. पवुइ बतर िाट सयुइ उदाऊन ु

2. मतृ्य ुको समय 

َولَْيَسِت التَّْوبَةُ ِللَِّذْيَن يَْعَملُْوَن السَّـي ِٰاِت ۚ  
َحتّٰى اَِذا َحَضَر اََحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل اِن ِْى تُْبُت 

َن َوَْل الَِّذْيَن يَُمْوتُ   ْوَن َوُهْم ُكفَّارٌ اْلــ ٰ
 

 नबि सल्लल्लाहु अलैबह व सल्लमको भनाईः  ْل هجرة  بعد الفتح अथाइत मक्का िाट मबदना 

को बहजरत अि अमानय भयो, र यो यसकुराको तफइ  इशारा हो बक अि फेरर मक्का कुफ्र को ठाउँ 

हुने रै्न । 
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जि मबदना मा िसाई भयो त शररयतको 

अरू काननुहरूमा अमल गने आदशे 

आयो । 

जस्तैः जकात, रोजा, हज्ज, जेहाद र 

आजान साथै राम्रो कामको आदशे र न 

राम्रो काम िाट रोक्ने जस्तो सिै कुरामा 

अमल गनइ आदशे भयो । 

यो १० वषइ सम्म भयो र त्यस पबर् नबि 

सल्लल्लाहु अलैबह व सल्लमको वफात 

भयो तर उनले ल्याउन ुभएको दीन अझ ै

िाबक र् जसमा हरेक राम्रो कामको 

आदशे बदइएको र् र हरेक न राम्रो काम 

िाट रोबकएको र् र सि भनदा राम्रो तथा 

महत्वपुणइ आदशे तौबहदको आदशे हो र 

साथै हरेक त्यो काम जसिाट अल्लाह 

तआला राबज हुनहुुनर् । 

र सि भनदा न राम्रो काम जसिाट 

रोकेको र् त्यो बशकइ  हो र हरेक त्यो काम 

जनु अल्लाह तआलालाई मन पदनै ।(3) 

 

 

(1) शखै इब्ने उसैमीन भनन ुहुनर् बक 

जकात मक्का म ैफजइ भयो तर त्यसको 

नेसाि मबदनामा आएर बनधाइररत भयो । 

 

(2) नबि सल्लल्लाहु अलैबह व सल्लम 

को वफात सन.् ११ बहज्रीमा भयो र 

उहाँलाई हजरत आईशा रबजयल्लाहु 

अनहाको हुज्रा शरीफमा दफन गररयो । 

1. (3) कुनै पबन भलाईको काम न िताई 

र्ोडन ुभएन र कुनै पबन न राम्रो काम िाट 

आवगत न गराई र्ोडन ुभएन त सथइ 

हामीले यस कुराको गवाबह बदन जरूरर र् 

बक उहाँले पणुइ ईमानदारी पवुइक अमानत 

पयुाइउन ुभयो र रेसालतको परुा परुा हक 

अदा गनुइ भयो र उम्मतको साथ भलाई 

गनुइ भयो र अल्लाहको िाटोमा जहेाद 

गनुइ भयो र हामीलाई यस्तो ईस्पश्ट 

िाटोमा पयुाइउन ुभयो जसको रात पनी 

बदन जस्तै उज्यालो र् त्यस िाट त्यो 

मानरे् मातै्र हटने र् जो ििाइद हुन चाहनर् 

। 

 
 

 

िि  भन्दा ठुलो अव ध कुिोिरू 

 

ठुलो बशकइ  जनु 

इस्लाम िाट 

खारेज गबदइनर् 

सानो बशकइ  जनु 

इस्लाम िाट 

खारेज गदनै 

ठुला पापहरू 

हरेक त्यो गनुाह 

हरू जसको 

सजाय बनधाइररत 

र् 

 

साना पापहरू 

हरेक त्यो गनुाह 

हरू जसको 

सजाय बनधाइररत 

रै्न । 
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अल्लाह तआलाले ममु्मद ملسو هيلع هللا ىلص 

लाई मानरे्हरूको लाबग पणुइत िनाएर 

पठाउन ुभयो र मानव तथा बजननात 

दईुटै माबथ उहाँको अनुशरण 

अबनवायइ गनुइ भयो । 

प्रमाणः 

قُْل ٰيٓاَيَُّها النَّاُس اِن ِْى َرُسْوُل اللِّٰه  
ا  .(1) اِلَْيُكْم َجِمْيعََۨ

  

र उहाँको माध्यमले दीने इस्लामलाई 

पणुइ गनुइभयो  

اَْليَْوَم اَ ْكَمْلُت لَُكْم ِدْينَُكْم َواَتَْمْمُت 
ْسَلَم  َعلَْيُكْم نِْعَمتِْي َوَرِضْيُت لَُكُم اْْلِ

 .(2)ِدْيناا

र मोहम्मद सल्लल्लाहु 

अलैबहस्सलाम को वफातको प्रमाणः 

ي ِتُْوَن ثُمَّ اِنَُّكْم يَْوَم  اِنَُّهْم مَّ اِنََّك َمي ٌِت وَّ
 اْلِقٰيَمِة ِعْنَد َرب ُِكْم تَْختَِصُمْونَ 

 

 

(1) ममु्मद ملسو هيلع هللا ىلص लाई मानरे्हरूको लाबग 

पणुइत िनाएर पठाइयो र उहाँ आएपबर् 

पबहलाको सिै शररयतहरू मनसखू भयो 

तसथइ हरेक यहुबद र इसाई वा अनय चाह े

त्यो नबि सल्लल्लाहु अलैबह व सल्लम को 

जमानाको होस वा हाम्रो जमानाको होस 

यबद त्यसलाई इस्लामको दावत पगु्यो तर 

उसले कुिलू गरेन भने त्यो काबफर हो चाह े

त्यो मसुा अलैबहस्सलामको शररयतमा 

अमल गने वाला होस वा इसा 

अलैबहस्सलामको शररयतमा होस ्। 

1- प्रमाणः 

قُْل ٰيٓاَْهَل اْلِكٰتِب تَعَالَْوا اِٰلى َكِلَمٍة َسَوۗاٍءًۢ 
بَْينَنَا َوبَْينَُكْم اَْلَّ نَْعبَُد اِْلَّ اللّٰهَ َوَْل نُْشِرَك 

ا  بِٖه َشْيـــًـٔ

 

2- र अको ठाउँमा भबनएको र्ः 
يَْوِم قَاتِلُوا الَِّذْيَن َْل يُْؤِمنُْوَن بِاللِّٰه َوَْل بِالْ 

َم اللّٰهُ َوَرُسْولُٗه  ُمْوَن َما َحرَّ ِخِر َوَْل يَُحر ِ اْْلٰ
ِ ِمَن الَِّذْيَن اُْوتُوا  َوَْل يَِدْينُْوَن ِدْيَن اْلَحق 
 اْلِكٰتبَ 
 

3 नबि सल्लल्लाहु अलैबह व सल्लमले 

भनन ु भयोः उसको कसम जसको हातमा 

मरेो ज्यान र् जनु पबन यहुबद र इसाई ले 

मरेो िारेमा सनुयो तर म माबथ ईमान ल्याएन 

भने त्यो नकइ मा जानेर् । 

 

 

 

 

 

 

 
 

(2) आयतमा बिदअबत हरूको बिदअतको पबन रद्द गररएको र् । 
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र जि मानरे्हरू मरर हाल्र्न ्त फेरी उठाइन े

र्न ्अल्लाह तआलाले भनन ुभयोः 
ِمْنَها َخلَْقٰنُكْم َوفِْيَها نُِعْيُدُكْم َوِمْنَها نُْخِرُجُكْم تَاَرةا 

 اُْخٰرى

र अको ठाउँमा र्ः 
َن اْْلَْرِض نَبَاتاا ثُمَّ يُِعْيُدُكْم فِْيَها َواللّٰهُ اَْنًۢ  بَتَُكْم ِم 

ا  َويُْخِرُجُكْم اِْخَراجا

दिुारा उठाइए पबर् सिैको बहसाि बकताि 

हुनर् र त्यस पबर् सिैलाई उसको कमइको 

िदला बदईनेर् । 
प्रमाणः 

َوِللِّٰه َما فِي السَّٰمٰوِت َوَما فِي اْْلَْرِض ۙ ِليَْجِزَي  
َسۗاُءْوا بَِما َعِملُْوا َويَْجِزَي الَِّذْيَن اَْحَسنُْوا الَِّذْيَن اَ 
   (1)  بِاْلُحْسٰنى

 

र जसले दिुारा उठाईन ेकुराको इनकार गयो 

उसले कुफ्र गयो अल्लाह तआलाले भनन ु

हुनर्ः 
ا اَْن لَّْن يُّْبعَثُْوا   ۭ قُْل بَٰلى  َزَعَم الَِّذْيَن َكفَُرْوٓ

ثُمَّ لَتُـنَبَُّؤنَّ بَِما َعِمْلتُْم   ۭ َوٰذِلَك  َوَرب ِْي لَتُْبَعثُنَّ 
   (2)َعلَي اللِّٰه يَِسْيرٌ 

 

र अल्लाह तआलाले हरेक रसलूलाई 

खशुखिरर सनुाउने वाला र डराउन बदने 

वाला िनाएर पठाउन ुभयो अल्लाह 

तआलाले भनन ुहुनर्ः  َرِْيَن َوُمنِْذرِيْن بَشِّ  ُرُسًلا مُّ

सि भनदा पबहला नबि हजरत नहू 

अलैबहस्सलाम हुन ्र सिै भनदा अबनतम 

मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैबह व सल्लम हुन 

। 

सि भनदा पबहला नबि हजरत नहू 

अलैबहस्सलाम हुन ्भनने कुराको प्रमाणः 

اِنَّآ اَْوَحْينَآ اَِلْيَك َكَمآ اَْوَحْينَآ اِٰلي نُْوحٍ 
َن ِمْنًۢ بَْعِده النَّـبِي ٖ    (3)وَّ

 
 

(1) हरेक मानरे्ले मतृ्यकुो स्वाद 

चाख्नै पनेर् र कयामतको बदन फेरर 

उठाइने र्न ्र त्यस पबर् आफ्नो हरेक 

कामको प्रबतफल पाउने र्न ्। 
(2) जसले दिुारा उठाइने कुरा र बहसाि 

बकतािको इनकार गयो भने उसले कुफ्र 

गयो बकन बक त्यसले इस्लामको एउटा 

स्तम्भको इनकार गयो । 
(3) सि भनदा पबहला नबि हजरत नहू 

अलैबहस्सलाम हुन ्भनने कुराको प्रमाणः 
اِنَّآ اَْوَحْينَآ اَِلْيَك َكَمآ اَْوَحْينَآ ِاٰلي نُْوحٍ 

َن ِمْنًۢ بَْعِده النَّـبِي ٖ  وَّ

हुन त सिै भनदा पबहला नबि आदम 

अलैबहस्सलाम हुन प्रमाणः मोहम्मद 

सल्लल्लाहु अलैबहस्सलाम सँग आदम 

अलैबहस्सलाम को िारेमा सोबधयो त 

उहाँले भनन ुभयो उहाँ नबि हुनुहुन्यो ।  

सिै भनदा अबनतम नबि र रसलू मोहम्मद 

 ملسو هيلع هللا ىلص

प्रमाणः 
َجاِلُكْم َوٰلِكْن  ْن ِر  ـٌد اَبَآ اََحٍد ِم  َما َكاَن ُمَحـمَّ

نَ  ُسْوَل اللِّٰه َوَخاتََم النَّـبِي ٖ  رَّ

तसथइ अि जस कसैले पनी निुवुत र 

रेसालतको दावा गर्इ भने ऊ काबफर हो र 

त्यसलाई सच्चा मानने वालाहरू पनी 

काबफर हुनेर्न ्। 

 

 

 

 

 

 

पाैाँचौः िमाहि 
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अल्लाह तआले आफ्नो भिहरू माबथ 

तागतूको ईनकार र तौबहदलाई बस्वकानइ 

अबनवायइ गनुइ भएको र् । 

इब्ने कोदामा ले भनन ुहुनर् बक ''कुनै पबन 

भि जो आफ्नो हद भनदा अगाबड िढ्र् 

वा आफ्नो अनशुरण गराउँर् त्यो तागतू 

हो ।  

र हरेक समदुाय तफइ  अल्लाह तआलाले 

रसलू पठाउन ुभयो, नहु अलैबहस्सलामको 

उम्मबत दबेख मोहम्मद स. को उम्मबत सम्म 

र उहाँहरू सिैले एक मात्र अल्लाहको 

भबि गनुइ पने कुरो िताउन ुभयो र 

तागतूको ईिादत िाट रोक्न ुभयो । 

अल्लाह तआलाले कुरआनमा भनन ु

भयोः  ُسْوْلا اَِن ٍة رَّ َولَقَْد َبعَثْنَا فِْي ُكل ِ اُمَّ

َواْجتَنِبُوا الطَّاُغْوتَ اْعبُُدوا اللّٰهَ   

तागतूहरू धेरैनै र्न ्तर मखु्य पाँचवटा 

रहकेा र्न ्र बत हुनः इबब्लस मलऊुन, 

जसको इिादत उसको राजी खबुश ले 

होस, जसले आफै आफ्नो इिादत गनइ 

लगाउँर्, जसले इल्म ेगिैको दावा गर्इ र 

जसले अल्लाहको बकताि िाहकेिाट 

फैसला गर्इ । 

यसको प्रमाण अल्लाह तआलाको भनाईः 

ْشُد ِمَن  ْيِن ڐ َقْد تََّبيََّن الرُّ َْلٓ اِْكَراهَ فِي الد ِ
ِ  ۚ فََمْن يَّْكفُْر بِالطَّاُغْوِت َويُْؤِمْنًۢ بِاللِّٰه  اْلغَي 

 فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوةِ اْلُوثْٰقى

र यबह ला इलाह इल्लल्लाह को यबह मतलि 

हो । 

हदीसमा भबनएको र् बक मलु आदशे 

इस्लाम हो, त्यसको खम्भा नमाज हो र 

त्यसहो महत्वपणुइ भाग अल्लाहको लागी जेहाद 

हो । 

अल्लाह तआलाले नबि तथा रसलू 

हरूलाई खशुखिरर सनुाउने वाला र 

डराउन बदने वाला िनाएर पठाउन ु भयो 

सिैले तौबहदको दावत बदन ुभयो र बशकइ  

तथा तागतु बिरूद्घ लडनए गनुइ भयो 

जसको प्रमाण यो आयत होः 

ُسْوْلا اَ   ٍة رَّ نِ َولَقَْد بَعَثْنَا فِْي ُكل ِ اُمَّ   

अथाइत सिैले एक मात्र अल्लाह कै 

इिादत गनुइ पर्इ र बशकइ  र तागतू िाट 

िच्न ुपर्इ । 
 

अल्लाह तआलाले सिै माबथ अबनवायइ 

गनुइ भएको र् बक उसले तागतूको इनकार 

गरोस र तौबहदलाई बस्वकार गरोस र 

तौबहदलाई बस्वकार गनइ भनदा पबहला 

तागतूको इनकार जरूरी र् । 

अल्लाह तआलाले भनन ुभयोः  

للّٰهِ فََمْن يَّْكفُْر بِالطَّاُغْوِت َويُْؤِمْنًۢ بِا  
तागतूको पररभाषाः कुनै पबन भि वा 

वस्त ुजो आफ्नो हद भनदा अगाबड िढ्र् 

वा िढाइनर्, जस्तै ढुग्ङा वा रूख वा 

जसले आफ्नो अनशुरण गराउँर्न ् वा 

गररनर्, जस्तै गलत आबलम हरू 

(ओलमाए स)ू वा हाबकमहरू जनु 

अल्लाह तआलाको अवज्ञयतामा आफ्नो 

अनशुरण गराउँर् भने त्यो तागतू हो । 
 

तागतूहरू धेरैनै र्न ् तर मखु्य पाँचवटा 

रहकेा र्न ् र बत हुनः इबब्लस मलऊुन, 

जसको इिादत उसको राजी खबुश ले 

होस, जसले आफै आफ्नो इिादत गनइ 

लगाउँर्, जसले इल्मे गैिको दावा गर्इ र 

जसले अल्लाहको बकताि िाहकेिाट 

फैसला गर्इ । 
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अल्लाि तआलाले अवतरित गनुण भएको ििेक 

फ िला गनुणमा तफ्िील छ 

 
ठुलो कुफ्रः 

 यो आस्था रख्न ुबक माबनसले गरेको 

फैसला अल्लाह तआलाको फैसला 

जस्तै हो वा त्यो भनदा बन राम्रो हो । 

इनकार बिनाको कुफ्रः 

जसले यो आस्था राख्दर् बक अल्लाह 

तआलाले अवतरण गनुइ भएको िाहके 

िाट फैसला गनुइ गलत हो तर उसले 

बिना कारण वा आफ्न ्पदको मायामा 

वा यस्तै कुनै कारण फैसला गर्इ । 

 

िमाहि 

हरेक िबुद्धबजबव माबथ अबनवायइ र् बक ियान गररएको कुरा आफ्नो बजवनमा जरूर लाघ ु

गरोस बकन बक यो सि मानरे्लाई कब्रमा जरूरत पने र् । 

 هذا و الله أعلم و صلى الله على محمد و على آله صحبه و سلم

 इमाम इब्नुल क हय्यम ले जेिादलाइ चाि हकहिममा िाडनु भएको छ 

 
 

नफ्सको जहेादः 

यो ज्ञान, अमल, 

दावाह र सब्र को 

साथ अल्लाहको 

लाबग गररनर् । 

शतैान सँग 

जहेादः 

यो बशकइ  र 

बिदअत तथा 

ठुलो र सानो 

गनुाह िाट 

गररनर् । 

काबफर र 

मोनाबफक 

हरूसँग जहेादः 

यो बदल, बजब्रो, 

धनमाल र शरीर 

िाट गररनर् । 

 

जाबलम 

बिदअबत र न 

राम्रो काम गने 

वाला सँगः 

  यो हात तथा 

बजब्रो र बदल 

िाट गररनर् । 
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ज्ञान 
अल्लाहको िारेमा ज्ञान, नबि स. को िारेमा ज्ञान र इस्लामको िारेमा 

ज्ञान प्रमाण सबहत । यसैलाइ उसलेू सलासा भबननर् । 

ज्ञान अनुसार कमइ 
ज्ञान अनसुारको अमलः ज्ञानलाई अमल गरेर िाँबक राख्न ुपर्इ  न भए 

त्यो बिसेर जानर् । 

दावाह 

दावाहः सि भनदा पबहला तौहीदको दावत बदन ुपर्इ बकन बक नबि र 

रसलू हरूको पबन यबह दावात हो र दावाहको सि भनदा उच्च स्तर 

तौहीद मानन ुका साथै बशकइ  को इनकार हो । 

दावाह को शतइहरूः सफा मनले अल्लाहको लागी खास, 

शररयतको ज्ञान हुन,ु दावत बदईने ब्यबिको पररबस्थबत 

अनसुार, बहक्मत अपनाउन ुर सब्र गनुइ । 

हतनवटा 

मिाइल 

 

यसमा काममा हुने आफतमा सब्र गनुइः अल्लाह तआलाको इताअतमा सब्र गनुइ जस्तै नमाज, र अवज्ञाको 

काम र्ोडनमा सब्र गनुइ जस्त ैब्याबज कारोिार, र अल्लाह तआल ेफैसला गनुइ भएको कुरोमा सब्र गनुइ जस्त ै

गररबि । अथाइत ज्ञान प्राबप्तमा सब्र गनुइ, त्यस पबर् अमलमा सब्र गनुइ र त्यस पबर् दावाह को काममा सब्र गनुइ । 

तौहीद ेरूिबुियह, तौहीद ेउलुबहयत र तोहीद ेअस्मा व बसफात 
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तौहीद ेउलबुहयतः बनसनदहे अल्लाह तआला लाई उनको साथ अरू कसैलाई 

साबझ िनाएर इिादत गरेको राम्रो लाग्दनै । 

बशकइ  र बशकइ  गने वालाहरू बसत नाता तोड्न,ु बदलको नाता (उबनहरू सँग नफरत हुन)ु, 

बजब्रोले इनकार गनुइ, र शाररररक अनसुार पबन टाढा िस्न ुजस्तै उबनहरूको पजुा, पवइ र 

कयइक्रम हरूमा शामले न हुन ु। 

इस्लाम धमइको िारेमा प्रमाण सबहत जनन,ु इस्लामको पररभाषा, धमइको दजाइ, इस्लामको 

स्तम्भहरू, शहादाको पररभाषा, आस्थाका स्तम्भहरू, ईमानको बवभागहरू, अल एहसान 

र कयामतको बनशाबनहरू । 

नबि स. को िारेमा जानन,ु उहाँको उमेर, निुवुत र रेसालत, ठाउँ, उहाँलाई पठाउनकुो 

कारण, तौहीदको दावत बदन ुभएको समय, इस्ा र मरेाज, कहाँ र कबत नमाज अबनवायइ 

गररयो, बहज्रत र त्यसको आदशे तथा समय, शररयतको अरू बनयम हरू कबहले िताईयो 

 

 

उ
स

लूे
 

स
ल

ास
ा 

भ
न
ेक

ो 

क
ब्र

म
ा 

ग
रर

न
े 

प्र
श्न

ह
रू

 

र 

त्य
स

क
ो 

प्र
म

ाण
ह

रू
 ह

ुन
 ्,

 

त
ौब

ह
द

क
ो 

ि
ारे

म
ा 

बक
न
 

प
ढ

न
 

ज
रू

री
 

र्
 ?

 र
 

उ
स

लूे
 

स
ल

ास
ा 

क
ो 

ि
ारे

म
ा 

बक
न
 

प
ढ

न
 

ज
रू

री
 

र्
 र

 य
ो 

स
ि

 

प
ढ

ेर 
के

 

फ
ाइ

द
ा 

र्
 ?

 

ि
म
ाह
ि
 

तौहीदको स्तम्भहरू 
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  मतृ्य ुपबर् फेरी उठाइने र कमइहरूको बहसाि बकताि, दिुारा 

उठाइने कुराको इनकार गनुइ कुफ्र हो, सनदिेा हरूको 

बजम्मवेारर र दावाह को काम, पबहलो र अबनतम 

सनदशेवाहक, 

मतृ्य ुपबर् फेरी उठाइने र कमइहरूको बहसाि बकताि, दिुारा 

उठाइने कुराको इनकार गनुइ कुफ्र हो, सनदिेा हरूको 

बजम्मवेारर र दावाह को काम, पबहलो र अबनतम 

सनदशेवाहक, तौहीदको स्तम्भहरूः तागतूको इनकार र 

तौबहदलाई बस्वकानुइ, तागतूको पररभाषा, तागतूको 

मबुखयाहरू, तागतुको इनकार के गरर गनुइ पर्इ, ला इलाह 

इल्लल्लाह को अथइ, इस्लाम सिै धमइहरू भनदा माबथ र्, 

इस्लामको खम्भा नमाज हो, इस्लामको ताज जहेाद हो । 

सरुह अस्मा िताइए अनसुार अमल गनइ जरूरी र् । 
जे
ि
ाद
क
ो 
हक

हि
म

 

नफ्सको जहेादः यो ज्ञान, अमल, दावाह र सब्र को साथ 

अल्लाहको लाबग गररनर् जस्तै बक सरुह अस्मा भबनएको र् 

। 

शतैान सँग जहेादः शहवात 

काबफर र मोनाबफक हरू िाट जहेादः यो बदल, बजब्रो, 

धनमाल र शरीर िाट गररनर् । 

जाबलम बिदअबत र न राम्रो काम गने वाला सँगः  यो हात 

तथा बजब्रो र बदल िाट गररनर् । 
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स
म

ाब
प्त

 

कुनै पबन भि वा वस्त ुजो आफ्नो हद भनदा अगाबड िढ्र् वा िढाइनर्, जस्त ै

ढुग्ङा वा रूख वा जसले आफ्नो अनशुरण गराउँर्न ्वा गररनर्, जस्तै गलत 

आबलम हरू (ओलमाए स)ू वा हाबकमहरू जनु अल्लाह तआलाको 

अवज्ञयतामा आफ्नो अनशुरण गराउँर् भने त्यो तागतू हो । 
 

तागतूको 

पररभाषाः 

कुनै पबन भि वा वस्त ुजो आफ्नो हद भनदा अगाबड िढ्र् 

वा िढाइनर्, जस्तै ढुग्ङा वा रूख वा जसले आफ्नो 

अनशुरण गराउँर्न ् वा गररनर्, जस्तै गलत आबलम हरू 

(ओलमाए स)ू वा हाबकमहरू जनु अल्लाह तआलाको 

अवज्ञयतामा आफ्नो अनशुरण गराउँर् भने त्यो तागतू हो । 

तागतूहरू धेरैनै र्न ्तर मखु्य पाँचवटा रहकेा र्न ्र बत हुनः 

इबब्लस मलऊुन, जसको इिादत उसको राजी खबुश ले होस, 

जसले आफै आफ्नो इिादत गनइ लगाउँर्, जसले इल्मे 

गैिको दावा गर्इ र जसले अल्लाहको बकताि िाहकेिाट 

फैसला गर्इ । 

महुम्मद सल्लल्लाहु अलैबह व सल्लम र उहाँको पररवार तथा साबथ 

हरूमाथ ्अल्लाहको तफइ िाट शाबनत होस । 
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सबह जवाि र्ाननहुोस ्

1- उसलेु सलासा को लेखकः मोहम्मद बिल सलैुमान अल तमीबम, मोहम्मद बिन अब्दलु 

वह्हि, यी दईुटै । 

2- उसलेू सलासा र्ोटकररमा भनन ुपदाइ कब्रमा गररने प्रश्न हुन ्। (सबह गलत) 

3- उसलेू सलासामा लेखक महोदयले ........... ठाउँमा पाठक हरूको लाबग दवुा गनुइ भएको 

र् । दईु ठाउँमा, तीन ठाउँमा 

4- लेखक महोदयको बकतािको बवशषेताः सरल भषा, र्ोटकरर त्यस पबर् तफ्सील, कुरआन 

र सनुनत िाट प्रमाण सबहत, बिरोबध हरूको जवाि सबहत, ब्यख्या सबहत, महत्वपणुइ 

प्रश्हरू र त्यसको जवाि, माबथको सिै, 

5- उसलेू सलासाको बवषयसबुच लाई ५ वा ६ बकबसम मा िाड्न सबकनर् । 

6- तौहीदको िारेमा ज्ञान प्रप्त गनुइः अबनवायइ हो, केबह जनाले प्रप्त गरेको काबफ र् । 

7- मसाईले अरिा (चारवटा मसाईल) को प्रमाणः सरुह अस्, सुरह अल इख्लास । 

8- जसले ज्ञान प्रप्त गयो तर ब्यवहारमा लाग ुगरेन भने ........ भयोः इसाई हरू जस्तो, यहूदी 

हरू जस्तो, माबथको दईुटै । 

9- सब्रलाई िाबडएको र्ः दईु भागमा, तीन भागमा । 

10- सरुह अस्को िारेमा इमाम शाफई को भनाईको अथइः हुज्जत काएम गनइको लाबग काबफ र्, 

अरू कुनै सरुह हरू अवतररत न गरीएको भए पबन काबफ र्  

11- जसले तौहीदको एउटा बकबसममा मात्रै इमान ल्यायो भने त्यो मौवबह्हद हुदनै । (सबह 

गलत) 

12- बशकइ  गने वालाहरू बसत नाता तोड्नःु बदल बजब्रो र शारीरले, ब्वहारले, माबथ को दईुटै । 

उिूले िलािा ि त्यिको प्रमार्को परिषा ा 
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13- मबस्जद भननालेः मबस्जदको भवन, सज्दा गररने शाररररक अगं, सज्दा गररने ठाउँ, सिै । 

14- सलफ साबलहीनको तरीकाः  पबहला आस्था त्यस पबर् प्रमाण, पबहला प्रमाण त्यस पबर् 

आस्था । 

15- हाम्रा बिद्वानहरू मदे्ध जो पथभ्रि भए उनको उदाहरणः यहुबद, नसराबन । 

16- हाबमहरू मदे्ध जो भि पथभ्रि भयो भने उसको उदाहरणः यहुबद, नसराबन । 

17- मसाइले सलासा भनेको उसलेु सलासा नै हो । (सबह गलत) 

18- दवुा िाबडएको र्ः इिादतको दवुा र जरूरतको दवुा, बजब्रोले िोलेर दवुा र अवस्था तथा 

बस्थबत को दवुा । 

19- जरूरतको दवुा िाबडएको र्ः दईु बकबसम, चार बकबसम । 

20- वबसलाको माबमलामा मानरे्हरू ......... िाबडएका र्न ्। दईु भागमा-ठुलो तथा सानो बशकइ  

गने, जाएज वबसला । 

21- मानरे्हरू सँग मदद माग्न सबह हो । (बिना कुनै शतइ, जनु कुरामा शिम हुनर् त्यो पबन 

चारवटा शतइ सबहत) 

22- ला इलाह इल्लल्लाहको अथइः उत्पबत्त गनइ सक्ने िमतावान, अल्लाह िाहके कोबह पबन 

पजु्य रै्नन,् अल्लाह िाहके कोबह पबन सत्य पजु्य रै्नन,् । 

  

23-   धमइहरू बिच तलुना गनुइः जाएज, ठुलो गनुाह, कुफ्र । 

24- अल्लाह तआला हुनहुुनर् भनने कुराको प्रमाणः धेरै र्न,् चारवटा र्न ्। 

25- के फररश्ताहरू सँग पबन बदल हुनर् । (हुनर्-हुदनै) 

26- तौहीद र इमानको सम्िनध, इमान आम हुनर् र तौहीद त्यसको एउटा भाग हो । (सबह-

गलत) 

27- इमानको स्तम्भः (५,६,८) 

28- बशकइ  गने वालाहरूको पबन केबह इिादतहरू अल्लाहकै लाबग हुनर् । (सबह-गलत) 
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29- अल्लाह िाहके कसैको इिादत उसको खबुश बिना हुदरै् भने त्यो तागतू हो । (सबह-गलत) 

30- संसारको सिै ब्यवस्था बमलाउने र वषाइ गराउने तौहीदको कुन बकबसम मध्ये होः तौहीद े

उलबुहयत, तौहीद ेरूिबूियत, तौहीद ेअस्मा व बसफात । 

31- तौहीदको बिपररत कुन हो बशकइ , बिदअत । 

32- सि भनदा ठुलो अबनवायइ कुरा आमा-िवुाको साथ राम्रो ब्यवहार हो । 

33- सि भनदा ठुलो अवधै ब्यबभचार र ना हक कसैको हत्या हो । सबह गलत  

34- मरेाज भनेको नबि स. को मक्का िाट अल-कुदस् को यात्रा हो । सबह गलत 

35- नबि स. लाइ पठाइएको बथयो । खास उनको समदुायको लाबग, हरेक को लाबग 

36- नबि स. को । इनतेकाल भयो, नबि हरूको इनतेकाल हुदनै  

37- जसले निुवुतको दावा गयो उसले कुफ्र गयो । ठुलो सानो 

38- नबि हरूको धमइ । एउटै हुनर्, हरेक को आ-आफ्नो धमइ हुनर्  

39- बहजरत । फतह ेमक्का िाट समाप्त भयो, कयामत सम्म िाबक रहने र् 

40- बहजरत भनेको । कुफ्रको ठाउँ िाट इस्लामको ठाउँ तफइ  प्रस्थान गनुइ, अवधै कुरा िाट 

िच्न ु 

41- इस्लाम एउटा पणुइ धमइ हुन्यो यबद साबलहीन हरूको सपना िाबक न भएको भए । सबह 

गलत 

42- अल्लाह िाहके अरू कसैको लाबग इिादत गनुइ बशकइ  हो । ठुलो सानो 

43- काम र काम गने वाला बिच फरक रु्ट्टयाउन जरूरी र् । सबह गलत 

44- सि भनदा पबहलो नबि । नहु अलैबहस्सलाम आदम अलैबहस्सलाम 

45- हाम्रो नबि । नबि पबन हुनहुुनर् र रसलू पबन । 
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पबहलो सबुचमा भएको कुरा सँग बमल्ने वाक्य दोस्ो सबुचमा लेख्न ुहोस । 

ख # # क 

 1  
तौबहद को अथइ शब्दकोष 

अनसुार 

 2  
तौबहदको अथइ शररयत 

अनसुार 

 3  तौबहद ेउलबुहयत 

 4  तौबहद ेरूिबूियत 

 5  तौबहद ेअस्मा व बसफात 

 6  अल हबनबफया 

 7  कुरआनको पबहलो आदशे 

 8  अल-बनद्द 

 9  अल-खबशयत 

 11  तवक्कुल 

 11  इिादत कुिूल हुने शतइ 

 12  चार वटा मसाइल 

 13  तीन वटा उसलू 

 14  वबसलाको बकबसम 
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15  मननतको बकबसम 

 

 

 

16  जिहको बकबसम 

 

 

 
17  डरको बकबसम 

 

 
18  इस्लामको पररचय 

 

 
19  धमइको दजाइ 

 

 
21  ईमान भनेको के हो ? 

 

 

 
21  

कयामतको बदन माबथ इमानमा 

के के शाबमल र् ? 

 

 

 
22  बशकइ  

 

 

 
    23   तौिाको अनतम समय 

 

 

 
24  तागतू भनेको के हो ? 

 

 
25   
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   1 पररचय    3-5 

   2 चार वटा मसाइल 6-10 

3 बतन वटा मसाइल 11-14 
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चाि वटा काइदा मुतून हिलहिलामा हिधाहथण िरूले पढ्ने दोस्रो हकताि िो 

ि यिलाई यो क्रममा पढ्ने कािर्िरू मदे्ध केहि यि प्रकाि ििेका छन ्

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

शखैलु इस्लाम व मोजबद्दद ेदावत व तौहीद अल इमाम मोहम्मद बिन अब्दलु वह्हाि 

बिन सलैुमान अल तमीबम उहाँको कुबननयत होः  अिलु हसन । 

उनको जनम सनः १११५ बहबज्र मा ओयइना भनने ठाउँमा, र उनको बनधन सनः १२०६ 

बहबज्र मा भएको हो । 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده 
شهد أن الله فال مضل ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن َّل إله إَّل الله وحده َّل شريك له وأ

 :محمدا عبده ورسوله

 

सलफ साबलहीनलाई आदशइ मानद ै

 

कश्फुश्शिुहात नाबम बकतािको 

र्ोटकररमा ब्याख्या 

 

 

बिद्धवान हरूले यसलाई पढ्ने सल्लाह बदन ुभयो 

 

 

यसमा वतइमान कालको बशकइ السُّهولَة  गने 

वालाहरूको रद्द ियान गररएको हुनाले 

 
ब्याख्या िाट सरुू गर्छ ँताबक पाठकको बदमागमा कुनै बकबसमको शखंा िाबक न रहोस 

 

यि ब्याख्याको िािेमा प्रस्तावना 

 यसको लेखक 
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कवाईद ेअििाको हवषय िुहच 

2.  
 

तौहीदको िारेमा 

ज्ञान प्राबप्तको महत्व 

 
 

3.  
 

बनयमहरू 

 

1. 

प्रवबेशका 

बवषय 
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पहिलोः प्रवेहिकाको हवषय िुहच 

 

(3) औबलयाअल्लाह ती हुन ्जसमा ईमान र तक्वा दईुटै जम्मा हुनर् । 

शखैलु इस्लाम इब्ने तैमीया उहाँ माबथ अल्लाह को कृपा होस ले भनन ुहुनर् बक जो ईमानको 

साथ तक्वा पबन अपनाउँर् त्यो अल्लाहको वली हुनर् ।  

प्रमाणः अल्लाह तआलाले भनन ुभयोः 

 اََْلٓ اِنَّ اَْوِليَۗاَء اللِّٰه َْل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَْل ُهْم َيْحَزنُْوَن الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َوَكانُْوا يَ تَّقُْونَ  

(2) प्रवबेशका पबर् लेखक महोदयले पाठकको लागी अल्लाह तआला बसत हरेक 

बकबसमको भलाई प्रदान गनइ दवुा िाट सरुू गनुइ भएको र् र यसले लेखक महोदयको पाठक 

प्रबत माया दशाइउँर् । 

ओलमाए 

सलफको आदशइ 

लाई मानेर, 

बकनबक लेख पढ 

गदाइ 

बिबस्मल्लाह 

िाटै सरुू गने 

उहाँ हरूको 

िाबन बथयो । 

लेखक महोदयले बिस्मिल्लाह िाट सुरू गरुु् भएको 

कारण 

 

कुरआन र 

सनुनतको 

अनशुरण 

गद ैबकन बक 

यो सिै 

सनदिेा 

हरूको 

तररका हो । 

 

 

अल्लाह 

तआलाको 

कृपा 

प्राबप्तको 

लागी 

﷽ 
 

(1) अत्यन्त कृपालु 

अल्लाह सँग दुवा गदै छु 

जो ववशालकाय अशशको 

मावलक हुनुहुन्छ (2)  

 वक तपाईको रक्षा गरून 

र तपाई जहाँ कावहँ 

भएपवन तपाई मावि कृपा 

गरून् ।(3) 

 

अल-िरकहः िबृद्ध, बिकास । 
अल-तिरूइ कः िबृद्ध र बिकासको माग । 
अल-मोिारकः प्राबप्त पबर् लाभ उठाउन ु। 
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अल्लाह तआलाले 

वतमीलाई ती 

ब्यक्तिहरू मधे्य 

बनाउन जसले 

नेमत पाए पवछ 

धन्यबाद ज्ञापन गछश  

। 

 (1)      

 )1(कृपा र उपकार पनी पररिा हो जसको प्रमाणहरू धेरै र्न:्  َونَْبلُْوُكْم بِالشَّر ِ َواْلَخْيِر فِ تْنَةا  

अको ठाउँमा भबनएको र्ः 

ا ِعْنَدٗه قَاَل ٰهَذا ِمْن فَْضِل َرب ِْي ڷ ِليَْبلَُونِْيٓ َءاَْشُكُر اَْم اَْكفُُر  ۭ َوَمْن شَ   ا َرٰاهُ ُمْستَِقرًّ َكَر فَلَمَّ
 ِرْيٌم    فَِانََّما يَْشُكُر ِلنَْفِسٖه ۚ َوَمْن َكفََر فَِانَّ َرب ِْي َغنِيٌّ كَ 

 

अको प्रमाणः  َْنَساُن اَِذا َما اْبتَٰلىهُ َربُّٗه فَاَْكَرَمٗه َونَعََّمٗه ڏ فَيَقُْوُل َرب ِْيٓ اَْكَرم ا اْْلِ نِ فَاَمَّ  

 र हदीसमा भबनएको र् बकः िबन इस्ाईलको बतन जनाको अल्लाह तआलाले पररिा बलन ु

भयो । 

 

अवधै तवरूइ क, जनु शररयत र बहस्स 

िाट साबित रै्न त्यो स्यानो बशकइ  

हो । 

 

 

वधै तवरूइ क 

 

तवरूण कको दईवटा हकहिमिरू ििेका छन ्

शररयत िाट 

साबितः जस्तै 

मबस्जद अल-

हरम मबक्क वा 

मबस्जद अल-

हरम मदनीमा 

नमज पढ्न ु। 

बहबस्सः जस्तै ज्ञान, दवुा आबद, जस्तै 

कोबह मानरे् जसको ज्ञान िाट र उसले 

भलाई तफइ  बदएको दावत िाट फाईदा 

उठाईयोस, त यो फाईदा जनक हुनर् 

बकन बक यसिाट हाबमले धेरै लाभ प्राप्त 

गयछ ँ जस्तै शैखलु इस्लाम (इब्ने 

तैमीया) र अनय बवद्धानहरू जसको 

बकतािमा अल्लाह तआलाले भलाई 

राख्न ुभयो जसिाट उम्मतले लाभ प्राप्त 

गर्इ । 
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बदलः बजब्रोः शारररः 

उपकार पाउन भनदा पबहला 

पबन अल्लाह तआलाको  

कृतज्ञयता गनुइ । 

उपकार पाए पबर् कृतज्ञयता 

ब्यि गनुइ र यो बनम्न कुराले 

हुनर्ः 

 

तौिीदे उलूहियत ि तौिीदे रूिुहियत िैाँग िम्िहन्धत उपकाि ि 

त्यिको कृतज्ञयता दुई भागमा िाहडएको छ । 

 

र यो पबहलो बकबसमले भिहरू सँग 

यो माग गदइर् बक कुनै पबन कुरा 

अल्लाहले नै बदन ुहुनर् भनने आस्था 

र बवश्वास राख्न ुपर्इ, त उसको बदल 

अरू कोबह बतर माएल हुन ुहुदनै र 

कुनै पबन भलाई मात्र अल्लाह 

तआला बसत माग्न ुपर्इ । 
 

जस्तै बक स्वगइ, अल्लाह तआला 

बसत मातै्र माग्न ुपदइर् बकन बक 

स्वगइको माबलक अल्लाह नै हुन ्र 

यस्तै गरी ररज्क (बजबवका चल्ने 

आवश्यक सामबग्र) पबन । 

 ِ َْل  الَِّذيْ َوتََوكَّْل َعلَي اْلـَحي 
  يَُمْوتُ 

र अको ठाउँमा भबनएको र्ः 

اِنَّ الَِّذْيَن تَْعبُُدْوَن ِمْن ُدْوِن اللِّٰه َْل  
يَْمِلُكْوَن لَُكْم ِرْزقاا فَاْبتَغُْوا ِعْنَد اللِّٰه 

ْزقَ   الر ِ

र यो आफु 

माबथ त्यस 

काममा खचइ 

गरेर हुनर् जनु 

काम गदाइ 

अल्लाह 

खबुश 

हुनहुुनर् र 

साथै 

आज्ञाकारर 

भि भएर 

उहाँको 

आज्ञापालन 

गद ैअवज्ञा 

गनइिाट िच्न ु

पर्इ । 

जसब्रोले 

िोलेर 

बस्वकार गद ै

उसको 

कृतज्ञयता 

ब्यि गनुइ 

बक प्राप्त 

नेमत सि 

अल्लाह 

तआला ले 

नै बदन ु

भएको हो 

जस्त ै

अल्लाह 

तआला ले 

भनन ुभयोः 

ا بِنِْعَمِة  َواَمَّ
ثْ   َرب َِك فََحد ِ

 

र यो बदलको 

दृढ बवश्वास र 

आस्थाका 

साथ यस 

कुरालाई मानन ु

बक बजबवका 

चलाउन हरेक 

कुरा बदने वाला 

केवल एक 

मात्र अल्लाह 

हुन ्र भएको 

सिै कुरा पबन 

अल्लाह ले नै 

बदएका हुन ्। 
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 )1(बकन बक सब्र गनइ अबनवायइ भएको कुरा इज्मा िाट 

प्रमाबणत र् । 

. 

 

 

 

ि जि परिषा ाको 

घहड आउैाँछ त 

ध यण गछण )1( ि 

गुनाि भयो भने 

माहफ माग्छ  

 

 

कृतज्ञयता 

गनेवालाः 

 

राबजः 

 

धयैइ गने 

वालाः 

खराि 

मानबस्थबत

मा पने 

वालाः 

 

दुहनयामा मान्छेको दुख कटेपहछ चाि थरिको ब्यव्िाि गछणन ् 

 

बदल िाट खराि सोच्नःु इमाम इब्नलु कैबय्यमले भनन ुहुनर् बक केबह मनरे्हरूले बजब्रोले िोलेर 

अपमान गदनैन ्तर उसको हावभावले यो कुरो प्रश्ट िबुझनर् बक उसले आफ्नो पालनकताइको 

िारेमा राम्रो धारणा राख्दनै र मनमनै भबन राख्र् बक मेरो पालनकताइले म माबथ अनथइ गनुइभयो, 

मेरो पालनकताइले मलाई केबह पबन बदन ुभएन, मेरो पालनकताइले मलाइ पाखा लगाउन ुभयो 

......यहाँ सम्म बक उसले िरािर यो कुरो भबन राख्र् र गरर राख्र् । 

 बजब्रो िाट नराम्रो िोल्नुः बचच्याउन,ु रून,ु  लानत मलामत गनुइ, िनास गनुइ, गाबल गनुइ । 
शरीरिाट  नराम्रो ब्यवहार गनुइः गालामा चडकाउन,ु कपडा च्यात्न ुर होश गमुाउन ुआबद ।  

2. सब्र गनुइः र यो अबनवायइ र् जनु इज्मा िाट प्रमाबणत र् र सब्र बदल, बजब्रो र ब्यवहार िाट 

गनुइ पर्इ । ईमाम अहमदले भनन ुभयो बकः सब्रको िारेमा कुरआमा लगभग ९० स्थानमा 

भबनएको र् र यो अबनवायइ गनुइ पर्इ जनु इज्मा िाट प्रमाबणत र् र यो आधा ईमान हो 

ईमानलाई दईु भगमा िाबडएको र् एक भाग सब्र र अको भग कृतज्ञयता हो । (मदारेजसु 

साबलकीन ले इब्नुल कैय्यीम । 
3. राबजः यो मसु्तहि हो अथाइत गरेको बठक हो र यो सब्र भनदा ठुलो दजाइ हो । 
4. कृतज्ञयता गनुइः यो मसु्तहि हो अथाइत गरेको बठक हो र यो सि भनदा उच्च दजाइ हो । 
 

 

 

 

1. खराि मानबस्थबतमा पनुइ हराम अथाइत अवधै गररएको र्  र यो हुनर्ः 

 

शररर बजब्रो बदल 
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अल्लाह तआलाले तपाईलाई आफ्नो आनुशरणको वहदायत 

देउन् । याद रख्नुहोस हवनफीयत इब्राहीम 

अलैवहस्सलामको बाटोको नाम हो र त्यो यो हो वक तपाई 

एक मात्र अल्लाहको इबादत गनुशहोस जसै्त वक अल्लाह 

तआलाले भनु्न भयोोः  ِْنَس اِْلَّ ِليَْعبُُدْون  (1) َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ

जब तपाईलाई यो िाहा भयो वक अल्लाह तआलाले 

तपाईलाई आफ्नो उपासना को लावग मात्र सृवि गनुश भएको 

छ त यो पवन बुवि हाल्नुस वक इबादतलाई तौहीद अिाशत 

एकेश्वरवाद वबना इबादत भन्न सवकन्न जसै्त वक तहारत 

अिाशत सफाई र पावक वबनाको नमाजलाई नमाज भन्न 

सवकन्न र इबादतमा वशकश को वमसावट भयो भने त्यो 

इबादत मान्य हुदैन जसै्त वक सफाईमा हदस (गन्दवग) को 

वमसावट भयो भने सफाई मान्य हुदैन । 

जब तपाईलाई राम्रो सँग यो कुरा िाहा भयो वक इबादतमा 

वशकश को वमसावट भयो भने इबादत अमान्य हुन्छ र त्यो 

इबादत खेर जान्छ र वशकश  गनेवाला हमेशा हमेशको लावग 

नकश मा जानेछ भने भने तपाईलाई यो कुरा पवन राम्रो सँग 

िाहा भइसके होला वक तपाई ले के जान्न अवनवायश छ! त्यो 

वशकश को बारेमा जानकारी हो तावक अल्लाह तआलाले 

तपाईलाई यस संजालबाट छुटकारा देउन् । 

अल्लाह तआलाले भनु्न भयोोः 

 اِنَّ اللّٰهَ َْل يَْغِفُر اَْن يُّْشَرَك بِٖه َويَْغِفُر َما ُدْوَن ٰذِلَك ِلَمْن يََّشۗاء 

र त्यो चार वटा काईदा जुन अल्लाह तआलाले आफ्नो 

वकताब कुरआनमा बताउनु भएको छ त्यसको जानकारर 

तपाईले हावसल गनुश भयो भने यस वशकश  बाट बच्न सकु्न 

हुन्छ । 

पवहलो काइदाोः याद रख्नुस जुन कावफरहरूले सने्दिा 

मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैवह वससल्लम सँग लडाई गरे 

वतनीहरू पनी यो कुरा मान्दिे वक अल्लाह तआला नै पुरा 

ब्रम्हण्डको सृवि कताश र संयोजक हुन तर वतनीहरूको यो 

अवकदाले पवन वतनीहरूलाई इस्लाममा ल्याएन । 

अल्लाह तआलाले भनु्नोः 

ْن يَّْمِلُك السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر   َن السََّمۗاِء َواْْلَْرِض اَمَّ قُْل َمْن يَّْرُزقُُكْم ِم 
ِ َوَمنْ َوَمْن يُّْخِرُج اْلـَحيَّ ِمَن اْلَمي ِِت َويُْخِرُج اْلَمي ِ   َت ِمَن اْلَحي 

 (2)يَُّدب ُِر اْْلَْمَر  ۭ فََسيَقُْولُْوَن اللّٰهُ  ۚ فَقُْل اَفََل تَتَّقُْونَ  
  

)1( लेखक महोदयले तौहीदको 

ज्ञान बकन प्राप्त गनुइ पर्इ भनने िारे 

प्रश्ट्याउन ुभएको र् । 

)2( नबि ملسو هيلع هللا ىلص लाई जनु 

काबफरहरू तफइ  पठाइएको बथयो 

बतनीहरू तौहीद ेरूिबुियत लाई 

मानथे तर पनी नबि सल्लल्लाहु 

अलैबह व सल्लम सँग उबनहरूले 

लडाई गरे । 

असलमा उबनहरू तौहीद ेउलबूहयत 

को इनकारी बथए र जो कसैले पबन 

अल्लाह िाहके अरू कसैको 

लागी इिादत कहलाइने कुनै पबन 

कायइ गयो भने ऊ मशुररक हो 

काबफर हो । 

 
 
 
 
 

 

चारवटा कायदा 
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दोस्रो काएदाोः उनीहरूले भने्थ वक 

हामी त वतनीहरूको इबादत गदशनौ तर 

नजवदवक र शफाअतको लागी मात्र 

उवनहरू वसत दुवा गछौँ । 

नजवदवक को प्रमाणोः 

َوالَِّذْيَن اتََّخذُْوا ِمْن ُدْونِٖهٓ اَْوِليَۗاَء ۘ َما  
ٓ اِلَى اللِّٰه ُزْلٰفى ۭ  بُْونَا اِنَّ  نَْعبُُدُهْم اِْلَّ ِليُقَر ِ

اللّٰهَ يَْحُكُم بَْينَُهْم فِْي َما ُهْم فِْيِه يَْختَِلفُْوَن 

 (1) اِنَّ اللّٰهَ َْل يَْهِدْي َمْن ُهَو ٰكِذٌب َكفَّارٌ 

 

र शफाअतको प्रमाणोः 

ُهْم   َويَْعبُُدْوَن ِمْن ُدْوِن اللِّٰه َما َْل يَُضرُّ

ِء ُشفَعَ  ۗاُؤنَا َوَْل يَْنفَعُُهْم َويَقُْولُْوَن ٰهُٓؤَْلۗ

 (2)ِعْنَداللّٰهِ 

शफाअतको दईवटा वकवसम छोः 

शफाअत मनवफ र शफाअत मुस्बत । 

  
 

 

 )1( मबुिक र काबफरहरू यो भनेर झगडा 

गर्इन बक उनीहरू यो असत्य पुज्य हरूको 

पजुा गदनैन ्िस उबनहरू तफइ  नजबदबक र 

शफाअतको लागी मतै्र जानर्न ्यसै कारण 

नबि सल्लल्लाहु अलैबह व सल्लमले 

उबनहरू बसत जगं गनुइ भयो । 

 

 )2(अल-शफाअहः शब्दकोष अनसुार 

बमलाउनु  
शररयत अनसुार कुनै पबन दखु कि दरु गनइ 

वा कुनै पनी फाईदा आजइन गनइको लागी 

अरू बसत मदत माग्न ु। 
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मसु्ितः जनु अल्लाह तआला सगँ 

माबगनर् र यसको केबह शतइहरू 

रहकेा र्न ्

१: शफाअतको लाबग अल्लाह 

तआलाको अनमुबत 

२: शफाअत गनेवाला सगँ 

अल्लाह तआलाको रजामबनद 

३: जसको लाबग शफाअत गररनेर् 

उस सँग अल्लाह तआलाको 

रजामबनद 

 

मबनफ 

जसिाट कुरआनले मनाबह 

गरेको र् र त्यो यो हो बक 

अल्लाह िाहके अरूसँग 

माग्न ुजनु कुरामा अल्लाह 

िाहके अरू कोबह पबन 

सिम रै्न । 

र यो ठुलो बशकइ  हो । 

 

जनु कुरामाबथ सबृि सिम 

र् त्यो चारवटा शतइको 

साथ वधै र् । 

१: हबजर 

२: बजवत 

३: सिम 

४: कारण 

 

शफाअतको कककिमहरू 

यो नबि ملسو هيلع هللا ىلص सँग खास र् यो अरू 

कसैको लागी रै्न । 

शफाअतुल उज्मा 

. 

यो सावइजबनक र् नबि, रसलू, फररश्ता 

र एकेश्वरवबद र िच्चा हरू सिैको 

लाबग । 

 

सि भनदा 

ठुलो 

बसफाररश 

जननतको 

ढोकाहरू 

खोल्नको 

लागी 

शफाअत 

 

उनको 

ठुलो िा 

अि ु

ताबलि

को 

पिमा 

यातनामा 

कमीको 

शफाअत 

एकेश्वरवा

बदहरू 

मध्ये 

नकइ मा 

हाबलएको 

लाई त्यस 

िाट नजात 

को लाबग 

 

एकेश्वर 

वाबदहरू

को दजाइ 

िढाउन 

एकेश्वरवा

बदहरू 

मध्ये 

नकइ को 

भाबगदार 

बक त्यसमा 

न 

हाबलयोस 
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दोस्ो बनयमः नबि ملسو هيلع هللا ىلص लाई यस्तो 

मानरे् हरू बिच पठाइयो जनु इिादतको 

माबमलामा अलग अलग बिभाबजत बथए, 

केबह ले ईशदतू हरूको उपासना गथे, 

केबहले सनदशेवाहक र महान 

ब्यबिहरूको इिादत गथे त केबहले रूख 

बिरूवा र ढुङ्गा को इिादत गथे र केबहले 

सयुइ र चनद्रको इिादत गथे त महुम्मद 

 ल ेउबनहरू सिै सँग जङ्ग गनुइ  ملسو هيلع هللا ىلص

भयो बिना कुनै तफरीक । 

प्रमाणः  
يَُكْوَن  َوقَاتِلُْوُهْم َحتّٰي َْل تَُكْوَن فِتْنَةٌ وَّ

ْيُن ُكلُّٗه ِللّٰهِ   الد ِ
सयुइ र चनद्रको इिादत न गनुइको प्रमाणः 

َوِمْن ٰاٰيتِِه الَّْيُل َوالنََّهاُر َوالشَّْمُس 
َمِر َواْلقََمُر ۭ َْل تَْسُجُدْوا ِللشَّْمِس َوَْل ِلْلقَ 

اهُ َواْسُجُدْوا ِللِّٰه الَِّذْي َخلَقَُهنَّ اِْن ُكْنتُْم اِيَّ 
 تَْعبُُدْونَ 

र फररश्ताहरूको प्रमाणः 

ىَِٕكةَ َوالَوَْل يَ  
ۗ
َِّخذُوا اْلَمٰل َن اُْمَرُكْم اَْن تَت نَّبِي ٖ

 اَْربَاباا

शफाअते मबनफः अल्लाह िाहके अरूसँग 

माग्न ुजनु कुरामा अल्लाह िाहके अरू 

कोबह पबन सिम रै्न । 

प्रमाणः अल्लाह को भनाईः 

ْن   ا َرَزْقٰنُكمْ  ِم  ا اَْنِفقُْوا ِممَّ ٰيٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوٓ
َْل لَّ قَْبِل اَْن يَّاْتَِي يَْوٌم ْلَّ بَْيٌع فِْيِه َوَْل خُ  ةٌ وَّ
 َشفَاَعةٌ  ۭ َواْلٰكِفُرْوَن ُهُم الظِّٰلُمْون

 
र शफेाअते मसु्ितः जनु अल्लाह तआला 

सँग माबगनर् र शफाअत गनेवाला र जसको 

लाबग शफाअत गने हो उसको लाबग 

शफाअतको अनमुबत होस जो अल्लाह 

तआलाको आदेश र काम दईटै िाट राबज 

होस ततपिात अल्लाह तआलाको 

अनमुबत पबर् जस्तै बक अल्लाह तआलाले 

भनन ुभयोः 
 َمْن َذا الَِّذْي يَْشفَُع ِعْنَدٗهٓ اِْلَّ بِِاْذنِهٖ 
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सनदशेवाहक हरूको प्रमाणः 

َواِْذ قَاَل اللّٰهُ ٰيِعْيَسى اْبَن َمْريََم َءاَْنَت  
َي اِٰلــَهْيِن ِمْن  قُْلَت ِللنَّاِس اتَِّخذُْونِْي َواُم ِ

ُن ِلْيٓ اَْن ُدْوِن اللِّٰه ۭ قَاَل ُسْبٰحنََك َما يَُكوْ 
ٍ  ڲ اِْن ُكْنُت  اَقُْوَل َما لَْيَس ِلْي ۤ بَِحق 

قُْلتُٗه فَقَْد َعِلْمتَٗه  ۭ تَْعلَُم َما فِْي نَْفِسْي َوَْلٓ 
ُم  اَْعلَُم َما فِْي نَْفِسَك ۭاِنََّك اَْنَت َعلَّ

 اْلغُيُْوبِ 

र महान ब्यबिहरूको प्रमाणः 

ىَِٕك الَِّذْيَن يَْدُعْوَن  
ۗ
يَْبتَغُْوَن اِٰلى َرب ِِهُم اُوٰل

اْلَوِسـْيلَةَ اَيُُّهْم اَْقَرُب َويَْرُجْوَن َرْحَمتَٗه 
 َويََخافُْوَن َعَذابَهٗ 

र िोट बिरूवा तथा ढुङ्गा हरूको प्रमाणः 

ى َوَمٰنوةَ الثَّاِلثَةَ  اَفََرَءْيتُُم اللَّٰت َواْلعُزّٰ
 اْْلُْخٰرى

र अि ुवाबकद लैबस रजयल्लाहु अनहु को 

हबदसमा र् उहाँ भनन ुहुनर् बकः हाबम 

नबि ملسو هيلع هللا ىلص  को साथमा हुनैन नामक ठाउँ 

तफइ  नस्क्यौ ँर हामी भख्खर भख्खर कुफ्र 

िाट बनस्केर इस्लाम तफइ  आएका बथयौ ँर 

मबुिकीन हरूको लाबग एउटा रूख बथयो 

जहाँ उनीहरू आराम गथे र आफ्नो 

हबतयार पबन त्यसमा झणु्याउँथे त्यसलाई 

जाते अनवात भबनन्यो, त हामी त्यस 

ठाउँिाट जदाँ खरेी ملسو هيلع هللا ىلص  सँग भनयौ ँबकः 

ह ेअल्लाहको रसलू हाम्रो लागी पबन 

बतनीहरू सँग भएको जस्तै पबन एउटा 

जाते अनवात बनधाइररत गरर 

बदनहुोस.्....... (हदीस) 
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चौथो बनयमः हाम्रो जमानाको मबुिकहरू 

पबहलेका मबुिकहरू भनदा िदत्र र्न ्

बकन बक पबहलेका मबुिकहरू त सखुको 

हालतमा मात्र बशकइ  गथे र दखुमा िच्थे, 

तर हाम्रो जमानाको मबुिकहरू त हरेक 

हालतमा बशकइ  गर्इन ् प्रमाण अल्लाह 

तआलाको भनाईः 

فَِاَذا َرِكبُْوا فِي اْلفُْلِك َدَعُوا اللّٰهَ  

ىُهْم اِلَى  ا نَجّٰ ْيَن ڬ فَلَمَّ ُمْخِلِصْيَن لَهُ الد ِ

 اَِذا ُهْم يُْشِرُكْونَ  اْلبَر ِ 

 

(1)  लेखक महोदयले वतइमान कालको 

मिुकहरूको तरीका प्रश्ट पानुइ भएको र्  

बक इबनहरू बशकइ मा पबहलेका भनदा िबढ 

कट्टर र िदत्र र्न ्बकन बक हाम्रो जमानाको 

मबुिकहरू त हरेक हालतमा बशकइ  गर्इन ्तर 

पबहलेका मबुिकहरू त सुखको हालतमा 

मात्र बशकइ  गथे र दखुमा एकेश्वरवाद लाई नै 

मानथे । 

तसथइ त्यो काबफरहरू जसतफइ  मोहम्मद 

 लाई अल्लह तआलाले पठाउन ुभयो ملسو هيلع هللا ىلص

बतबनहरूको बशकइ  त कम बथयो तर पबन 

उबनहरूले अल्लाहको इनकार गरे त यो 

काबफर हरूको के कुरो गनुइ जो सखु र दखु 

सिैमा कुफ्र गर्इन ्! त इबनहरू त उत्तम 

दजाइको काबफर हुन ्। 
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कृपा पर्ी 

पररक्षा हो 

यसको 

प्रमाणः 

ُكْم َونَْبلُوْ 
بِالشَّر ِ 
َواْلَخْيِر 
فِتْنَةا  ۭ 
َواِلَْينَا 
 تُْرَجعُْونَ 

र्
म

त
म

ा 
कृ

त
ज्ञ

य
त

ा 
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जननत अल्लाह िाहके अरू कोबह बसत 

माग्न ुहुनन बकन बक जननतको माबलक एक 

मात्र अल्लाह नै हुन यबह माबमला 

ररज्कको पबन र् बक अल्लाह िाहके कसै 

बसत माग्न ुहुनन त्यसैले अल्लाह तआला 

सँग सम्िनध गाँस्न ुपर्इ न बक अरू बसत । 

त
ौव
ह

दे
 उ

लू
वह

य
त

क
ो 
स

म्ब
न्ध

म
ा 

बदलिाट धनयिाद ज्ञापन गनुइः यो कुर 

बस्वकार गद ैबक हरेक बकबसमको कृपा 

अल्लाह कै तफइ िाट हो अरू कसैको 

तफइ िाट हनै । 

बजब्रो िाट कृतज्ञयता गनुइः 
ٰهذَ ا ِمْن فَْضِل َرب ِْي ڷ ِليَْبلَُونِْيٓ  

 َءاَْشُكُر اَْم اَْكفُرُ 

शाररररक अगंिाट कृतज्ञयता गनुइः हरेक 

नेमतको कृतज्ञयता गने तरीका फरक र् 

जस्तै धन-माल को कृतज्ञयता अल्लाह 

तआलाले बनधाइररत गनुइ भएको िाटोमा 

खचइ गनुइ र ज्ञानको कृतज्ञयता यो हो बक 

जसले ज्ञान हाबसल गनइ चाहनर् उसलाई 

बसकाउन ु। 

 

दुखको घहडमा मान्छेिरूको 

ब्यविाि 

असनु्तिोः यो ठुलो गुनाह हो र कवहले 

कावह त यो वशकश  सम्म पुवग हाल्छ र 

असनु्तक्ति वदल वजब्रो र शारीररक 

अंगबाट हुन्छ ।  

धैयश गनेवालाोः वदल, वजब्रो र शारीररक 

अंग सबै बाट सब्र गनश अवनवयश छ । 
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खबुशः यो मसु्तहि हो अथाइत यस्तो गरेको राम्रो हो, यो सोच्द ैबक मलाई पगुकेो 

हरेक कुर अल्लाह तआला कै तफइ िाट हो र अल्लाह तआला आफ्नो भिहरूको 

लागी ज ेगनुइ राम्रो गनुइ हुनर् । 

 

  

कृतज्ञयता गनेवालाः कृतज्ञयता गनेवाला सि भनदा 

बप्रय र हुनर् र उसकै दजाइ सि भनदा उच्च रहकेो र् । 
जि गलबत हुनर् त माबफ माग्दर् 

च
ार

 व
ट
ा 

क
ाए

द
ा 

 

अल-हनीबफयाः इब्राहीमको मागइ, बनशनदहे अल्लाह तआलाले बतमीलाई आफ्नो 

उपासनाको लागी सबृि गनुइ भएको र् र तौहीद बिनाको इिादतलाई इिादत भनन सबकनन 

र बशकइ  गरेमा सिै इिादतहरू भ्रि हुनर् र बशकइ  गने वाला हमेशाको लागी नकइ को 

भाबगदार भइहाल्र् त्यस कारण यसको िारेमा ज्ञान जरूरी र् । 

पबहलो कायदाः महुम्मद सल्लल्लाहु अलैबह व सल्लम सँग लडाई गने काबफरहर तौहीद े

रूिबुियत त मानदथे तर तौबहद ेउलबुहयत मानथेनन ्तसथइ बतनीहरूको यो आस्थाले 

उबनहरूलाई इस्लाममा ल्याएन । 

दोस्ो कायदाः काबफरहरू इश्वर सँग नबजक हुनको लाबग वा शफेाररश पाउनको लाबग 

मबुतइ पजुा गदइथे । 

तेस्ो कायदाः नबि सल्लल्लाहु अलैबह व सल्लम लाई जनु समदुाय तफइ  पठाइयो 

बतनीहरू इिादतको मामीलामा अलग अलग बिभाबजत बथए तर बशकइ को माबमलामा 

एक बथए । 
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कुरआन र कुननत िाट प्रमाण अमल 

 पररिा स्वरूप कृपा 
 काबफरहरू तौबहद ेरूिुबिगत मानदथ े

 नजबदबक माग्न ु

 मबनफ शफाअह 
 सयुइ र चनद्र को प्रमाण 
 फररश्ता हरू िारे प्रमाण 

 सनदशे्टाहरू िारे प्रमाण 

 नेक मानरे् हरूको प्रमाण 

 काठ र ढुगाको िारेमा प्रमाण 

 बशकइ  गने वालाहरू आफतमा एक अल्लाहको 

इिादत गर्इन र आसाबनमा शसकइ  गर्इन 

 बशकइ को प्रमाण 

 

नाम     . .................................................. ............ ....................... 

कबत याद गनुइ भयोः................................................................................. 

चार वटा कायदा मध्ये कबत कायदा याद गनुइ भयो............................................ 

पररिा 
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तल वदइएको मसाइलको बारेमा लेख्नुसोः  
ـ                     2ـ                           1
ـ4    ـ                     3     

िामी तौहिको िािेमा हकन पढनु पछण ? 

ـ       8ـ                7ـ                         6ـ                           5
ـ9                     

 

ـ                                                   1
ـ2         

चाि वटा कायदाको िािेमा हकन पढनु पछण ? 

ـ4                                                         ـ 3   
ـ    2ـ                                            1

ـ3                                     
चाि वटा कायको हकहिम : 

 खलुासा 

  
ـ    2ـ                                            1

ـ3                                     बवषय सबुच ? 

 अल हबनबफया भनेको के हो ? 

 यो पढनकुो फाइदा के हो ? 

 अल्लाहको वबल को हुन ्? 

 यसको प्रमाण 

ـ1  कृपाको धनयवाद कसरर ज्ञापन गने ? 

ـ2   
ـ3   

 भिको  नाता इश्वर बसत कसरी हुन सक्र्? 

 
आफतको िेला मानरे्हरूको ब्वयहार 

 

ـ4                                                   ـ   3   

: शफेाअत भनेको के हो ? 

ـ2ـ                          1  शफेाअतको बकबसम 

ـ3ـ                         2ـ           1  शफेाअतको शतइहरू ? 

  

 
 

 पबहलो कायदा 

  

 दोस्ो कायदा 
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 तेस्ो कायदा 

  

 चौथो कायदा 

 
 

 
त्यस अमलको िारेमा आदेश जसमा बशकइ  शामेल 

र् 
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बतन वटा उसलू र त्यसको प्रमाण 

1 प्रवबेशका  

2 चार वटा मसाएल  

3 तीन वटा मसाएल  

4 तौहीदको िारेमा ज्ञानको महत्व  

5 तीन वटा उसलू  

6 समाबप्त  

7 र्ोटकरीमा ब्याख्याको सबुच  

8 पररिा  

बवषय सबुच 

 



 

 

 شرح متن 

اقض الإسلامنو  

 

इस्लाम िाट खारिज गने कुिािरूको ब्याख्या 

 

 

لإمام الدعوة شيخ الإسلام   

 محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي
رحمه الله و أسكنه فسيح جناته  

 

 

اعتني به فضيلة الشيخ   

 هيثم بن محمد جميل سرحان

-سابقا-المدرس بمعهد الحرم بالمسجد النبوي  

التأصيل العلميو المشرف علي موقع   

http://attasseel-alelmi.com  

غفر الله له و لوالديه و لمن أعانه علي إخراج هاذا التاب  

 

 

अनवुादकः 

ररजवानलु्लाह बिन अब्दलु मननान सेराबज 
मबदना बवश्वबवधालय साउबद अरि 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ि खुल इस्लाम मुिम्मद हिन अब्दुल वह्िाि िहिमिुल्लाि भन्नु िुन्छ हकः 

स्मिर् ििोि हक इस्लाम िाट खारिज गने कुिािरू 11 वटा ििेका छन ्। 

पहिलोः (बशकइ ) इिादतमा अल्लाह तआला सँग कसैलाई साबझ िनाउन ूजस्तै बक 

अल्लाह तआलाले भनन ुभयोः   ُاِنَّ اللّٰهَ َْل يَْغِفُر اَْن يُّْشَرَك بِٖه َويَْغِفُر َما ُدْوَن ٰذِلَك ِلَمْن يََّشۗاء 
अको ठाउँमा अल्लाह तआलाले भनन ुभयोः  ِۭاِنَّٗه َمْن يُّْشِرْك بِاللِّٰه فَقَْد َحرَّ َم اللّٰهُ َعلَْيه 

 सरुह माइदा आयत72 اْلَجنَّةَ َوَماْٰوىهُ النَّاُر  َۭوَما ِللظِّٰلِمْيَن ِمْن اَْنَصاٍر  
र यसै गरर अल्लाह िाहके मदुाइ वा बजनन र शैतान हरूको लागी िबलदान बदन ुपबन बशकइ  हो । 
 

दोस्रोः जसले अल्लाह र आफु बिच अरूलाई राखेर उसैसँग दवुा माग्यो वा समस्याको समाधान गनइ 

आग्रह गयो वा शेफाअतको लाबग बशफाररस गयो वा उसैमाबथ हरेक माबमलामा भरोसा गयो (अथइत 

त्यो कुराहरू माग्यो जसमा अल्लाह िाहके अरू कोबह पबन सिम रै्न) भन ेत्यो पबन काबफर हो । 

।यसमा इज्मा र् । 

 तेस्रोः जसले काबफर हरूलाई काबफर मनदनै वा उबनहरूको कुफ्रमा शकंा रख्र् बक यो कुफ्र हो बक हनै 

भनेर वा उबनहरूको िाटो लाई सबह मानदर् भने त्यो पबन काबफर हो । 
 चौथोः जसल ेयो मानयता रख्दर् बक अरूको मागइदशइन महुम्द  ملسو هيلع هللا ىلص को मागइदशइन भनदा राम्रो र उत्तम र् वा 

अरूको आदशे उहाँको आदशे भनदा राम्रो र् जस्तै बक तागतूको आदशेलाई  महुम्द सल्लल्लाहु अलबैह व 

सल्लमको आदशे माबथ राख्ने वालाहरू, त यस्तो मानयता राख्ने वालाहरू पबन काबफर हुन । 

पाैाँचौः जसले महुम्मद ملسو هيلع هللا ىلص को कुराहरू मध्ये केबह कुरालाई मन पराउँदनै चाह ेत्यो 

त्यस माबथ अमल पबन गरी राखोस, त्यो पबन काबफर हो । 

इस्लाम बाट खारिज गरे्न कुिाहरू 
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सातौः जाद,ु जसले जाद ुगयो वा त्यसिाट राबज भयो त्यसले कुफ्र गयो  

प्रमाणः  ْْن اََحٍد َحتّٰى يَقُْواَلٓ اِّنََّما نَْحُن فِّتْنَةٌ فاََل تَْكفُر   َوَما يُعَل ِّٰمنِّ مِّ

सरुह िकरह आयत 102 

 

आठौः मबुस्लम बिरूद्ध मबुिकीनहरूको मदत गनुइ ।  

प्रमाणः   َْين ي اْلقَْوَم الظّٰلِّمِّ ْنُهْم ۭاِّنَّ اللّٰهَ اَل يَْهدِّ ْنُكْم فَاِّنَّٗه مِّ   َوَمْن يَّتََولَُّهْم مِّ 

सरुह माइदाः 51 

 

नवौः जसले यो मानयता राख्दर् बक केबह मानरे् हरूलाई शररयते इस्लामिाट हटेर मनमाबन 

गने अबख्तयार बदईएको र् जस्तै बक हजरत बखबजर अलैबहस्सलामले गनुइ भयो भने त्यो 

मानरे् पबन काबफर हो । 

 
दसऔः जो इसलाम धमइ िाट पबनर्नर्, न त त्सलाई बसक्ने कोबशस गर्इ न त्यस माबथ 

अमल गर्इ । 

प्रमाणः   َْيَن ُمْنتَقُِّمْونَ َوم مِّ َن اْلُمْجرِّ َر بِّٰاٰيتِّ َرب ِّٖه ثُمَّ اَْعَرَض َعْنَها ۭ اِّنَّا مِّ ْن ذُك ِّ مَّ ْن اَْظلَُم مِّ  

सरुह अस्सज्दहः 22 

 
यो सि मध्ये कुनैमा पबन केबह फरक रै्न चाह ेमजाकमा गररयोस वा गबम्भरता पवुइक, तर यबद 

कसै िाट िलापवुइक गराइनर् र उसले गनइ न चाह ेपबन गनै पयो भने त्यसको कुरा रु्ट्रटै र् । र यो 

सिै ठुला घातक कुराहर हुन जसमा मानरे्हरू धेरैजसो बलप्त भइ हाल्र्न ्त्यसैले मबुस्लमहरू यो 

सि िाट िच्न जरूरी र् र आफु पनी आफ्नो ज्यानलाई यी कुराहरू िाट िचाउन जरूरी र् । 
हामी यी सिै घातक कुराहरू िाट र अल्लाह तआलाको प्रकोप िाट अल्लाह कै शरण माग्दर्ौ ँ 

 

छ ठौः जसले महुम्मद सल्लल्लाहु अलैबह व सल्लम ले ल्याउन ुभएको कुन ैकुराको मजाक उडाउँर् 

वा अल्लाह तआलाको कुन ैआदशेको मजाक उडाउँर् भन ेत्यो पबन काबफर हो । 
जस्तै अल्लाह तआलाले भनन ुभयोः  ُء ْوَن اَل قُْل اَبِّاللّٰهِّ َوٰاٰيتِّٖه َوَرُسْولِّٖه ُكْنتُْم تَْستَْهزِّ

ُرْوا قَْد َكفَْرتُْم بَْعدَ اِّْيَمانُِّكمْ تَْعتَ  ذِّ  सरुह तौिाः 65-66 
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 ملسو هيلع هللا ىلص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्मरण होस बनसनदहे इस्लम िाट खाररज गने कुराहरू 10 वटा रहकेा र्न ्। 

बिद्वानहरू आफ्नो लेखको शरुूवात बिबस्मल्लाह िाट बकन गर्इन ्? 

 

अल्लाह तआलाको 

नाम िाट शरुू गनइमा 

अल्लाह को कृपा 

हुनर् । 

 

हबदस माबथ अमल 

यधबप यस हबदस 

केबह कमजोरर र् 

 

पवुइ बिद्वानहरूको 

तरीका यबह हो 

कुरआन तथा निी र 

रसलू हरूको 

अनशुरण गनइ । 

ब्याख्या 

लेखकको प्रवेबशका 

 

यहद कुिआन ि िदीिमा यो ििको िखं्या हनधाणरित भएको भए 

र यबद कुरआन र हदीसमा यसको संख्या बनधाइररत रै्न 

तर त्यसको मफहुमहरू िताइएको भने त्यस मफहूम 

अनसुार थप्न सबकनर् जनु कुरआन र हदीस अनसुार र् 

जसतै बक  नबि सल्लल्लाहु अलैबह व सल्लम ले भनन ु

भयोः पाैाँच वटा काम गनुण प्राकृहतक प्रचलन मध्ये 

िो.... र यस्तै एउटा अको ठाउँमा भनन ुभयोः िात वटा 

हवनािकािी कुिा िरू िाट िच्नु.... 

यबद कुरआन र हदीसमा यसको संख्या बनधाइररत 

र् भने त्यस माबथ केबह थप्न सबकनन जस्तै बक 

अकाइने इस्लाम र अकाइने इमान जसको वणइन 

हबदसे बजबब्रलमा र् । 



 
 

 

इस्लाम िाट खाररज गने कुराहरू 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

इस्लाम िाट खारिज गने कुिोिरू िाहम हकन पढ्नु पछण ? 

ताबक हाबम त्यस िाट िच्न सकौ ँर यसैमा फाईदा र् िरू यो भनम बक सि भनदा िबढ 

फाईदा यसैमा र्, जस्तै बक हाबम वज ुभङ्ग गने र नमाज भङ्ग गने कुराहरूको िारेमा 

पढर्ौ ँताबक हाम्रो वज ुर नमाज भङ्ग न होस, जस्तै बक होजैफा बिन यमान रबजयल्लाहु 

अनहु द्वारा वबणइत हबदसमा र् उहाँ भनन ुहुनर् बक मानरे्हरू रसलूलु्लाह सल्लल्लाहु अलैबह 

व सल्लम सँग भलाई को कुरा हरू सोध्ने गथे र म िरुाई को कुराहरू सोध्ने गथे यो डरले 

बक कतै म नै त्यसमा न पररहालुँ । 
 

इस्लाम िाट खारिज गने कुिािरू भनेको के िुन ्?  

यो बत कुराहरू हुन जनु जसले मानरे्लाई इस्लाम िाट बनकालेर ठुलो कुफ्रको दाएरामा 

लबग्दनर् र इस्लाम भनेकोः अल्लाि लाई एक मान्द  आफ्नो िािा इच्छा अकान्छा 

अल्लाि लाई न  िमहपणत गदै उनको अनुििर् गनुण ि हिकण  तथा मुहिक िरू हित टाढा 

िस्नु । यसको मतलिः जसले मबुस्लमलाई इस्लाम िाट बनकालेर कुफ्रमा पयुाइइ बदनर्, 

अल्लाह तआला ले हाबम सिैलाई यसिाट िचाउन ्। 

त दि वटा छ 

भनेि हकन भन्नु 

भयो ? 

बकन बक यो सिै 

भनदा घातक हुन 

त्यसैले यो िताइयो 

ताबक यस िाट 

िच्न सबजलो होस ्

। 

के यो िि इस्लाम 

िाट खारिज गहदणने 

कुिामा हिद्वानिरू 

एकमत छन ्? 

हो एकमत र्न् 

के यिको 

िंख्या 

हनधणरित छ ? 

हनै यसको 

संख्या बनधइररत 

रै्न । 

हिद्वान िरूले 

यिलाइ हिहभन्न 

नामले हकन 

नामाङकन गछणन ्? 

ताबक यसको हरेक 

प्रकार थाहा भइ 

हालोस तर वास्तवमा 

यो सिै एउटै हुन । 

हकन कहिले काहि मफिुम न िताई हनधाणरित िंख्या िताइन्छ ? 

यो हाम्रो नबि सल्लल्लाहु अलैबह व सल्लमको ताबलम बसकाउने अनदाज मध्ये एक 

अनदाज हो ताबक सनुने वाला राम्रो सँग याद गररहालोस । 
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के नहि िल्लल्लािु अल हि व िल्लमले यो दि वटा ियान गनुण भाछ ? त्यिको प्रमार् ? 

हो नबि सल्लल्लाहु अलैबह व सल्लमले यो दस वटा ियान गनुइ भार् र यी सिै कुराहरूको प्रमाण 

कुरआन र सनुनतमा र्, अल्लाह तआलाले भनन ुभयोः 

ٰيتِّ َولِّتَْستَبِّْينَ   ُل ااْلٰ ْينَ  َوَكٰذلَِّك نُفَص ِّ مِّ َسبِّْيُل اْلُمْجرِّ  सरुह अल-अनआम 55 

 

इस्लाम िाट खारिज गने कुिािरूको िािेमा क-किले लेखेका छन ्? 

बफक्ह को िारेमा लेख्नेहरू सिैले यसको िारेमा लेखरे्न ्तर यो लेखक महोदय 

पबहलो हुनहुुनर् जसले यसको िारेमा रु्टै्ट बकताि लेख्न ुभयो । 

कि ले यि मध्ये कुन  काम गयो त के उि माहथ िाहमले कुफ्रको फतवा लगाउने ? 

हनै ठुला बिद्वानहरू तफइ  वा शररया कोटइ तफइ  रुज ुगनुइ पर्इ जसलाई यो सिको पणुइ ज्ञान र्, 

नबि सल्लल्लाहु अलैबह व सल्लम ले भनन ुभयोः जस कसैले आफ्नो भाईलाई काबफर भनेर 

सम्िोधन गयो भने त्यो दइुटै मध्ये एक जना त्यसको भाबगदार भइ हाल्र्,,, 

 

के इस्लाम िाट खारिज गने कुिािरूलाई छोटकरिमा िताउन िहकन्छ ? 

यहुद र नसारा तथा 

मबुिकहरूको कुफ्रमा 

शक गनुइ जसलाई 

नबिको दावाह पगु्यो 

तर उसले कुिलू गरेन 

। 

 

आस्थाः अल्लाह 

तआला िाहके 

अरूलाई पबन 

उनकै जस्तो 

शबिशाली ठानन ु। 

काम मध्ये 

जाद ु

बजब्रोले 

अल्लाह तआला 

लाई वा नबि स. लाई 

वा धमइ लाई गाबल 

गनुइ 

 

के इस्लाम िाट खारिज गने काम ि यो काम गने ब्यहि हिच फिक छ ? 

अवश्य बकनबक जरूरी रै्न बक कुफ्रमा पने हरेक ब्यबि माबथ कुफ्र लाग ुभइ हालोस 

बकन बक त्यस ब्यबिको त्यो काम प्रश्ट न भए सम्म र उसमाबथ सिै प्रमाण प्रमाबणत न 

भए सम्म त्यस माबथ हुक्म लगाउन सबकनन र लेखक महोदयको उद्दशे्य ब्यबिहरू 

माबथ कुफ्रको फतवा लगाउन ुहनै िबल्क यो सि िाट िचाउन उद्दशे्य हो । 
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जिले यो ििको िािेमा ज्ञान प्राि गयो उिमाहथ के हजम्मेवारि छ ? 

मबुस्लम माबथ यो अबनवयइ र् बक आफु पनी त्यस िाट टाठा होस र अरू लाई पबन त्यस िाट 

िचाओस तर कुन ैमनरे् माबथ हुक्म लगाउनको लाबग बिद्वानहरू बतर रूज ुगरोस । 

अल्लाह तआला ले कुरआनमा भनन ुभयोः 

ْيٌص َعلَْيُكْم بِّاْلُمؤْ   ْيٌز َعلَْيهِّ َما َعنِّتُّْم َحرِّ ُكْم َعزِّ ْن اَْنفُسِّ نِّْيَن لَقَْد َجۗاَءُكْم َرُسْوٌل م ِّ مِّ

ْيٌم فَاِّْن تََولَّْوا فَقُْل َحْسبَِّي اللّٰهُ اَلٓ اِّٰلهَ اِّالَّ ُهَوَعلَْيهِّ تََوكَّْلُت َوُهَو رَ َرُءْوٌف رَّ  بُّ حِّ

ْيمِّ   اْلعَْرشِّ اْلعَظِّ
 सरुह तौिा 128-129 
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इस्लाम िाट खारिज गने पहिलो कुिा 

 इिादतमा अल्लाह तआलाको साबझ िनाउन,ु अल्लाह तआला ले कुरआनमा भनन ुभयोः 

َك بِٖه َويَْغِفُر َما ُدْوَن ٰذِلَك ِلَمْن يََّشۗاءُ َْل يَْغِفُر اَْن يُّْشرَ اِنَّ اللّٰهَ    
र एउटा अको ठाउँमा भनन ुभयोः 

َم اللّٰهُ َعلَْيِه اْلَجنَّةَ َوَماْٰوىهُ النَّاُر  َۭوَما ِللظِّٰلِمْيَن ِمْن  راَْنَصااِنَّٗه َمْن يُّْشِرْك بِاللِّٰه فَقَْد َحرَّ   
र यसमा अल्लाह िाहके अरू कसैको लागी जिह गनुइ पबन शाबमल र् जस्तै बक बजनन वा मदुाइको लाबग 

जिह गनुइ । 

 

हिकण को हकहिमिरू 

 स्यानो हिकण  

यो भनकेो यस्तो कुरो लाई माध्यम िनाउन ु

जसलाई अल्लाह तआलाले माध्यम िनाउन ु

भएको रै्न र हरेक त्यो वबसला जनु ठुलो बशके 

सम्म पयुाइउँर् त्यो सानो बशकइ  हो । 

 

ठुलो हिकण  

(लेखक महोदयले पबन यबह बशकइ लाइ प्रश्टयाउन खोज्न ु

भएको हो) 

यो भनेको अल्लाह िाहके अरूपनी नाफा नकुसान को 

माबलक वा संसाररक ब्यवस्थामा हरेफेर गनइ सक्ने र्न् 

भनने आसथा राख्न ुहो । 

 यस्तो आस्था राख्ने इस्लाम िाट खाररज हुनर्  

त्यसको सिै कमइहरू िेकार भइ हाल्र्न ्

हाबकम नबजक उसको ज्यान माल हलाल 

हुनर् (यबद इसलामी शररया काननू लाग ु र् 

भने) र त्यो सदाको लागी नकइ को भाबगदार 

हुनेर् यबद उसले गरेको काम बशके अक्िर हो 

भने यबद अरबिमा त्यस बशकइ  वा कुफ्रलाई 

अल को साथ ियान गरीएको र् भने त्यो 

ठुलो मध्ये हो ।  

यस्तो आस्था राख्ने इस्लाम िाट खाररज त 

हुदनै तर त्यसको केबह खास कमइहरू िेकार 

भइ हाल्र्न ्तर हाबकम नबजक उसको ज्यान 

माल हलाल रै्न (यबद इसलामी शररया 

काननू लाग ुर् भने) नकइ मा जानर् तर सदाको 

लागी नकइ को भाबगदार हुनेरै्न 

यबद उसले गरेको काम बशके असगर हो भने 

यबद अरबिमा त्यस बशकइ  वा कुफ्रलाई अल 

को साथ ियान गरीएको रै्न भने त्यो स्यानो 

मध्ये हो । 
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के ठुलो हिकण  माफ िुन्छ ? 

यबद मतृ्य ुयस्तो हालतमा भयो बक उ ठुलो बशकइ  ग्यो भने माफ हुदनै बकन बक अल्लाह 

तआलाले भनन ुभयोः  ُاَْن يُّْشَرَك بِّهٖ  اِّنَّ اللّٰهَ اَل يَْغفِّر   तर यबद मतृ्य ुभनदा पबहला प्राबित गयो 

भने माफ हुन सक्र् । 

प्रमाणः  َْحَمةِّ اللّٰهِّ ۭ اِّنَّ اللّٰه ْن رَّ ْم اَل تَْقنَُطْوا مِّ هِّ ي اَْنفُسِّ
ْيَن اَْسَرفُْوا َعٰلٓ َي الَّذِّ بَادِّ  يَْغفُِّر قُْل ٰيعِّ

ْيعًا ۭ اِّنَّٗه ُهَو اْلغَ  ْيمُ الذُّنُْوَب َجمِّ حِّ فُْوُر الرَّ   (सरुह जमुर 53) र यो माबफ सयुइ पबिम बतर िाट 

उदाउन भनदा पबहला पबहला माग्न ुपर्इ । र यस्तै गरर अल्लाह तआलाले कुरआनमा भनन ुभयोः 

ْيَن يَْعَملُْوَن السَّـي ِّٰاتِّ ۚ َحتّٰى اِّذَا َحَضَر اََحدَُهُم اْلَمْوُت قَ  لَّذِّ ْبُت اْلــٰننَ اَل اِّن ِّْى تُ َولَْيَستِّ التَّْوبَةُ لِّ  
 

ठुला पापिरू 

हरेक त्यो गनुाह जसको सजाय 

बनधाइररत गररएको र् वा लानत र 

फटकार लगवइएको र् वा त्यो गने 

वालाहरू िाट टाढा िस्ने आदसे 

बदइएको र् वा त्यसको तलुना न 

राम्रो जनावर िाट गररएको र् । 

 

अव ध कुिा िरूको हकहिमः 

 
 

ठुलो हिकण  

र यो सि 

भनदा घातक 

हो 

िानो पापिरू 

हरेक त्यो कायइ 

जसलाई गनइिाट 

रोबकएको र् तर 

त्यसको लाबग 

कुनै सजाय 

बनधाइररत 

गररएको रै्न । 

 

िानो हिकण  

यो ठुलो 

िाहके हो 

त्यसको 

संख्याः 

संख्या 

बनधाइररत 

रै्न 

यस्तो कायइ गने माबनसको हुक्मः 

कमजोर इमान भएको मोबमन, 

इमान त र् तर गलत कामहरू 

गर्इ त्यसलाई उसको इमान 

अनसुार माया र गलबत अनुसार 

घणृा गनुइ पर्इ उसको ठुलो 

पापहरू गनुइको कारण उसलाई 

समाजमा िस्न बदन ुहुनन । 

दजाइ 

 बिबभनन 

दजाइमा 

बिभाबजत र् 

जस्तै बक नबि 

स. ले भनन ु

भयो अक्िरूल 

किाएर अथाइत 

ठुलो पापहरू 

मध्ये सिै भनदा 

ठुलो पाप 

यसको िारेमा आदशेः 

 यस्तो काम िाट तौिा 

गनइ जरूरी र् जनुबक 

हदीस िाट साबित र् । 
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अल्लाह िाहके अरूको 

लागी उसको मायामा वा 

सम्मानमाः 

यो ठुलो बशकइ  हो जस्तै 

बक बजननात वा मदुाइको 

लाबग जिह गनुइ । 

जििको हकहिमिरू 

 

जाएजः 

जस्तै बक पाहुनाको 

सत्कार वा ब्यापारको 

लाबग । 

अल्लाहको लाबगः 

र यो शररयतले तोकेको 

र् जस्तै कुिाइबन वा 

सदका वा हबदय अथाइत 

हज्ज उम्रा हरूमा भएको 

गलबतको जररवाना 

स्वरूप । 
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जसले आफु र अल्लाह तआला बिच कसैलाई माध्यम िनाइ उबनहरू सँग अल्लाह 

तआला कहाँ आफ्नो लाबग बसफाररश  गनइ अनरुोध गर्इ र उसैमाबथ भरोसा गर्इ भने 

उसले कुफ्र गयो । 

इस्लाम िाट खारिज गने दोस्रो कुिा 

 

िफाअतको हकहिम ? 

 

जिमा अल्लाि तआला िािेक कोहि पहन िषा म छ नः जिमा आम माहनि 

िषा म छ ि त्यो चाि 

वटा ितणको िाच 

जाएज छः 

त्यो मान्छे िाहजि िोि 

हजहवत िोि 

िषा म िोि 

त्यो िरियत अनुिाि 

जाएज िोि । 

शररयतमा साबितः 
जनु अल्लाह तआलाले िताउन ु

भएको र्, त्यस िाहके अरू कसै 

बसत माग्न मनाबह र् र यसको केबह 

शतइहरू र्न् 

1 अल्लाह तआलाको तफइ िाट 

साबित होस 

2 बसफाररश गने वाला बसत 

अल्लाह तआला राबज हुन ुपयो 

3 जसको लाबग बशफाररश गररदै र् 

त्यस सँग अल्लाह राबज होस । 

 

जनु साबित रै्न 

र लेखक महोदय यबह 

िताउन चाहद ैहुनहुुनर् 

कुरआमा जसिाट रोबकएको 

र् र त्यो यो हो बक जस 

कुरामा अल्लाह िाहके अरू 

कोबह पन ु सिम रै्न र यो 

ठुलो बशकइ  हो । 

त्यो बसफाररश जनु नबि वबल फररश्ता र 

मोवबह्हदीनको लाबग आम र्ः 
1-एकेश्वरवाबद हरूको दजाइ िलुनद गनइको 

लाबग बसफाररश 

2- र त्यो एकेश्वरवाबदहरूको लाबग 

बसफाररश जो जहननममा जान ेलाएक र्न ्

ताबक उबनहरू िबचहालुन  

3- जो एकेश्वरवाबद जहननममा गई सकेका 

र्न ्बतबनहरूको नजातको लाबग बसफाररश 

 

त्यो हिफारिि िरू जुन नहि  ملسو هيلع هللا ىلص को 

लहग खाि छ 

1- कयमतको बदनको त्यो मशहूर बसफाररश 

2- त्यो बसफाररश जनु उहलेँ आफ्नो काका 

अब्दलु मतु्तबलि माबथ अजािलाई हल्का 

गनइको             लाबग गनुइ भयो । 

3- जननतको ढोकाहरू खोल्नको लाबग 

बसफाररश । 
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यहद अल्लाि तआला िािेक 

अरू कि को लहग यो गरियो 

भने ठुलो हिकण  िो जस्त  हकः 

परुा भरोसा उसमाबथ नै गनुइ यो 

मानयताको साथ बक उसको 

वशमा पबन नाफा र घाटा र् 

जस्तै केबह माबनसहरूले मदुाइ 

माबथ गर्इन । 

स्यानो हिकण ः 

बजबवत मानरे् माबथ 

यस्तो भरोसा गनुइ बक 

जस्तो बक रोबज रोबट 

को माबमलामा 

गररनर् तर यो 

आस्थाको साथ बक 

त्यो माध्यम भनदा 

पबन ठुलो र 

महत्वपुणइ र् । 

जाएजः 

बजबवत मानरे् माबथ 

भरोसा गनुइ त्यो 

उसलाई त्यो 

माबमलामा हरेफेर 

गनइ अबधकार 

बदइएको र् जस्तै बक 

कसैलाई बकन-िेच 

को काममा हुनर् । 

के कुन  मान्छेको लाहग यो जाएज छ हक उ कि िैाँग भनोि हक मेिो लाहग 

दुवा गरिहदनु ? 

यबद कुनै बजबवत, हाबजर र सिम मानरे् सँग गररएको र् भने जाएज र् तर यस्तो न 

गरेको बठक हो । 

कसैलाई यो भनन ुबक फलानो माबथ भरोस गर, वा अल्लाह पबर् फलानो माबथ 

भरोसा गर, कुन सबह र् ? 

न त फलानो माबथ भरोसा गर भनन ुबठक र् न त अल्लाह पबर् फलानो माबथ भरोसा 

गर भनन ुनै, बकन बक यो सि बदलको अमलहो जनु अल्लाह िाहके कसैको लाबग 

बठक रै्न । िरू यसो भनन ुपर्इ बक फलानो लाई यस कामको बजम्मवेारर बदए,ँ नबि 

सल्लल्लाहु अलैबह व सल्ल्मले पबन केबह सहािा हरूलाई कुनै कुनै बजम्मवेारर बदन ु

भएको बथयो । 

 

तवक्कुलः 

अल्लाह तआला मबथ परुा भरोसा गनुइ त्यो सि माध्यम हरू अपनाएर जनु 

शररयतमा साबित र् 
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जिले मुहिकीनिरूको कुफ्रलाई कुफ्र भनेन वा उहनिरूको कुफ्रमा िंखा गयो वा 

उहनिरूको तरिकालाई िहि मान्यो त त्यिले कुफ्र गयो । 

 

इस्लाम िाट खारिज गने तेस्रो कुिाः 

 

मुहिकको िािेमा इस्लामको आदेिः 
ििेक त्यो मन्छे जिलाई इस्लामको दावत पुग्यो ि त्यिले त्यो कुिा माहथ इमान ल्यएन भने त्यो 

काहफि िो ि उिले ठुलो कुफ्र गयो । 

अल्लाि तआलाले भन्नु िुन्छः 
ْينَ   رِّ َن اْلٰخسِّ َرةِّ مِّ خِّ ْنهُ  ۚ َوُهَو فِّي ااْلٰ ْينًا فََلْن يُّْقبََل مِّ ْساَلمِّ دِّ  ििुि 3 आयत 85 َوَمْن يَّْبتَـغِّ َغْيَر ااْلِّ

के अिले हकताि िरू पहन मुहिकमा िाहमल छन ्? 
अवश्य; हत अिले हकताि त्यिमा िामेफ छन ्जिले नहि िल्लल्लािु अल हि व िल्लमले 

ल्याउनु भएको िरियत माहथ इमान ल्याएनन ्जिको प्रमार् अल्लाि तआलाको यो भनाइ िो  

َم اللّٰهُ وَ  ُمْوَن َما َحرَّ رِّ َواَل يَُحر ِّ خِّ نُْوَن بِّاللّٰهِّ َواَل بِّاْليَْومِّ ااْلٰ ْيَن اَل يُْؤمِّ ْيَن  َرُسْولُٗه َواَل قَاتِّلُوا الَّذِّ ْينُْوَن دِّ يَدِّ

ُرْونَ  ُهْم ٰصغِّ ْزيَةَ َعْن يٍَّد وَّ ٰتَب َحتّٰي يُْعُطوا اْلجِّ ْيَن اُْوتُوا اْلكِّ َن الَّذِّ ِّ مِّ   िुिि 9 आयत 29 اْلَحق 

ि नहि िल्लल्लािु अल हि व िल्लमले भन्नु भयोः त्यि (अल्लाि) को किम जिको ितमा 

मोिम्मद ملسو هيلع هللا ىلص  को प्रार् छ, यि उम्मतको जो कोहि यिुहद अथवा नििानीले मेिो कुिो िनु्यो िऊ 

म माहथ इमान न ल्याकन मयो भने त्यो मान्छे नकण को भाहगदाि छ । 

  
के यिको मतलि यो िो हक िाहमले उहनिरू िैाँग गिेको िमझौता पुिा न गिौ ैाँ ? 

जिको िमझौता छ उि माहथ जरूिी छ हक उिले आफ्नो िम्झौता पुिा गिोि (त्यि िेला िम्म जि िम्म 

उहनिरू आफ्नो तफण  िाट वफादािी गदै छन)् ताहक अल्लाि तआलाको माया पाउन िकोि हकन हक 

अल्लाि तआलाले भन्नु भयोः  

अथणः जि िम्म उहनिरूले िम्झौता पुि गदै छन ्ति िम्म हतमीिरूले पहन पुिा गि हकन हक अल्लाि तआला 

मुत्तहक िरू हित माया गनुण िुन्छ । ििुि 9 आयत 7 

मुहिकीनिरूको िाथ ब्यविािको माहमलामा मान्छेिरू हतन हकहिमको छन ्। 

र यो दईुटैको बिचमा अहलसु्सनुनह वल 

जमाअह र्न ् जो उबनहरूको चाँडमा त 

शाबमल हुदँनैन ्तर उबनहरू सँगको सम्झौता 

परुा गर्इन,् उबनहरू माबथ ज्यादबत गदनैन,् र 

उबनहरू सँग बकन-िेचको माबमला गद ै

उबनहरूलाई तौहीदको दावत बदनर्न ्। 

अको समहु त्यो र् जनु 

उबनहरू माबथ ज्यादबत 

गनै उबनहरू सँग 

धोखाधबड र मार-काट 

गरर उबनहरूको 

धनमाल लट्ुर्न ्। 

एउटा समहु त्यो 

र् जनु 

उबनहरूको चाँड-

िाँड र कायइक्रम 

हरूमा शामेल 

हुनर्न ्
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अल्लाि तआलाले अवतिर् गनुण भएको आदेि िािेक अरूको आदेि 

िमोहजम हिन्ने वालाको िािेमाः 

 
अल्लाह तआलाले अवतरण 

गनुइ भएको आदशे माबथ अरूको 

आदशेलाई यो मानयताको साथ 

तरबजह बदन ु बक अल्लाह 

तआलाको आदेश काबफ वा 

पणुइ रै्न भने यो मानयता रख्ने 

वाला काबफर हो र उसले ठुलो 

कुफ्र गयो जसले इसलाम िाट 

खाररज गबदइनर् । 

अल्लह तआलाले भनन ु भयोः 

ا اَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهْم  اِّتََّخذُْوٓ

ْن دُْونِّ اللّٰهِّ   कुरआनः9-31 اَْربَابًا مِّ 

 
 

तर जसले यो आस्था रख्र् बक अल्लाह 

तआलाको आदशे लाई नै लाग ुगनुइ पर्इ र त्यो 

नै असल र पणुइ हो, तर आफ्नो राज-पाटको 

मायामा तागतुको आदेश लाई तरबजह बदनर् भने 

त्यसले कुफ्र त गयो तर इस्लाम िाट खाररज 

हुदँनै तर उसले अल्लाह तआलाको नाफरमानी 

र बफस्क (न राम्रो काम) गयो र मबुस्लमहरूको 

अबधकार हनन गरेकोमा जाबलम ठहर भयो र धेरै 

सम्भावना र् बक उ कुफ्रमा परेर इस्लाम िाट 

खाररज भइ हालोस । 

 

जसले यो आसथा रख्र् बक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैबह व सल्लमको िाटो भनदा राम्रो अरू 

कसैको िाटो र्, वा उनको उपदेश भनदा राम्रो अरू कसैको उपदशे र्, जसतै बक तागतूको 

कुरलाई महुम्मद सल्लल्लाहु अलैबह व सल्लमको कुरा मबथ तरजीह बदनेवाला हरू, त त्यसले 

कुफ्र गयो । 

 

ईस्लमा िाट खारिज गने चौथो कुिा 
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अल्लाह तआला कै लाबग शत्रुता र बमत्रताः 

अल्लाह तआलाको लाबग माया र  घणृा गनुइ आस्थावान माबथ अबनवायइ र्, िरू यो त 

इमानको मजिबूत मध्येको हो । 

 

यस कुराको प्रमाण अल्लाह तआलाको यो भनाइः 

ُهْوا َمآ اَْنَزَل اللّٰهُ فَاَْحبََط اَ    सरुह 47 आयत 9 ْعَمالَُهمْ ٰذلَِّك بِّاَنَُّهْم َكرِّ

र अको ठाउँमा अल्लाह तआले भनन ुभयोः 

ْم َحرَ   ھِّ ُدْوا فِّْيْٓ اَْنفُسِّ ُمْوَك فِّْيَما َشَجــَر َبْينَُھْم ثُمَّ ََل َيجِّ نُْوَن َحتّٰي يَُحك ِّ ا فَََل َوَرب َِّك ََل يُْؤمِّ مَّ ًجا م ِّ

ــْيًما  सरुह 4 आयत 65 قََضْيَت َويَُسل ُِّمْوا تَْسلِّ

अको प्रमाणः 

لَّٗه يَْجعَْل َصْدَرٗه َضي ِّ   ْد اَْن يُّضِّ َْلِّْسََلمِّ ۚ َوَمْن يُّرِّ يَٗه يَْشَرْح َصْدَرٗه لِّ دِّ اللّٰهُ اَْن يَّھدِّ قًا فََمْن يُّرِّ

ْيَن ََل يُْؤمِّ  ْجَس َعلَي الَّذِّ عَُّد فِّي السََّمۗاءِّ  ۭ َكٰذلَِّك يَْجعَُل اللّٰهُ الر ِّ  सरुह 6 आयत نُْونَ َحَرًجا َكاَنََّما َيصَّ

125 

 

 

त्यो कुन कुन कामिरू िुन ्जिमा अल्लािको लाहग हमत्रता गनुण अहनवायण 

छ? 

 
त्यो ठाउँहरू जनु 

अल्लाह तआलाले 

मन पराउन ुहुनर् 

जसतै मक्का, 

मबदना आबद । 

त्यस समयलाई 

माया गनुइ जसलाई 

अल्लाह तआलाले 

मन पराउन ू हुनर् 

जस्तै बक लैलतुल 

कद्र वा आधा 

रातको समय इिादत 

गनुइ । 

त्यो कामहरू गने 

जनु नबि, रसलू र 

सहािाहरू तथा 

सिै एकेश्वर वाबद 

हरूले गर्इन ्। 

त्यो काम जनु 

शररयत िाट साबित 

र् र जसलाइ गनाइले 

अल्लाह तआला 

खबुश हुनहुुनर् जस्तै 

अल्लाह तआला 

लाई एक मनन ु। 

 

महुम्मद सल्लल्लाहु अलैबह व सल्लमले ल्याउन ुभएको कुनै पबन कुरािाट घणृा गरेमा 

चाह ेत्यस माबथ अमल गरोसः 

 

इस्लाम िाट खारिज गने पाैाँचऔ कुिा 
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के त्यो आइमाइले कुफ्र गयो जिले ििु हिवाि मन पिाउैाँद न ? 

वास्तवमा त्यो आइमाइले शररयतको इनकार गरेको हनै तर उसले आफुमाबथ अको सौता 

मन पराउँदनै त्यस कारण उस माबथ कुनै बकबसमको मलामत रै्न । 

 

त्यो कुन कुन कामिरू िुन ्जिमा अल्लािको लाहग ित्रुता गनुण अहनवायण छ? 

 

त्यो ठाउँहरू जनु 

अल्लाह तआला 

लाई मन पदनै 

जस्तै बक बशकइ  

गने ठाउँहरू । 

 

त्यो समय जसमा 

अल्ला िाहके को 

पजुा हुनर् 

त्यसलाई पबन 

अल्लाह को 

लाबग हाबमले 

घणृा गनुइ पर्इ । 

 

त्यो कामहरू जनु 

मबुिकीन, 

मोनाबफकीन र 

शतैान हरूले गने 

गर्इन । 

हरेक त्यो काम 

जनु अल्लाह 

तआला लई मन 

पदनै र त्यस काम 

िाट रोबकएको र् 

जस्तै बशकइ  । 
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जसले नबि स. ल्याउन ुभएको शररयतको वा अल्लाह तआलाले सबह ठहयाइउन ुभएको कुरा वा 

बनधाइररत गनुइ भएको कुनै सजायको मजाक उडाउँर् भने उसले कुफ्र गयो । 

प्रमाणः   ُُرْوا قَْد َكفَْرت ُء ْوَن اَل تَْعتَذِّ ْم بَْعدَ اِّْيَمانُِّكمْ قُْل اَبِّاللّٰهِّ َوٰاٰيتِّٖه َوَرُسْولِّٖه ُكْنتُْم تَْستَْهزِّ    

सरुह 9 आयत 65-66 

 

इस्लाम िाट खारिज गने छ ठौ ैाँ कुिा 

 

मजाक उडाउने वालाः 

मजाक उडाउने वालाको िरेमाः 

शररयतको मजक उडाउने वाला वा गाबल 

गने वाला काबफर हो र यो ठुलो कुफ्र हो 

जसले इस्लाम िाट खाररज गबदइनर् र यस्तो 

अपराध गने वाला हमेशाको लाबग नकइ मा 

जानेर् । 

तर जसले कुनै न राम्रो कुरा सनुयो वा दखे्यो 

भने या त त्यस लाई मना गरोस वा त्यस 

मजबलस िाट टाढा भइ हालोस र यबह 

आदशे त्यसलाई पबन र् जो त्यो कुरा सबुन 

राख्या र् वा दबेख राख्या र् । 

अल्लाह तआलाले भनन ुभयोः  َل َوقَْد نَزَّ

ْعتُْم ٰايٰ  ٰتبِّ اَْن اِّذَا َسمِّ تِّ اللّٰهِّ َعلَْيُكْم فِّي اْلكِّ

ا َمعَُهْم دُوْ يُْكفَُر بَِّها َويُْستَْهَزاُ بَِّها فاََل تَْقعُ 

ٖهٓ َحتّٰي يَُخوْ  ْيٍث َغْيرِّ ْم اِّذًا اِّنَّكُ ُضْوا فِّْي َحدِّ

ثْلُُهمْ   सरुह 4 आयत 140 م ِّ

 

यस्तो मानरे्को तौिा चारवटा शतइको 

साथ कुिलू हुनर्ः 

उसले अल्लाह तआलाको मबहमा ियान गरोस 

जनु अल्लाह तआलाको शानको लाएक र् । 

उसले जनु मजाक उडाउन ेकाम गथइयो त्यस 

काम िाट तौिा गरोस । 

उसको तौिाको असर यसरी जाहरे होस ्बक 

सिैलाइ उसको सच्चा तौिाको िारेमा थाहा भइ 

हालोस । 

तर जसले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैबह व 

सल्लमको मजाक उडायो भने दबुनयाँमा उसको 

सजाय कत्ल नै हो उसले तौिा गरे पबन अल्लाह 

तआला कहाँ मात्र कुिलू हुनरे् यबद उसले 

साचो मनले गयो भने तर दबुनयाँमा त हाबकमले 

उसलाई कत्ल न ैगर्इ उसको त्यो गम्भीर 

अपराधको कारण । 

 

यबद कसैको िोबल गाबल गरेको जस्तो र् भने उसमाबथ कुफ्रको फतवा लाग्र् ? 

त्यसलाई बिस्तार पवुइक सम्झाउन ुपर्इ यबद उसले तौिा गयो भने र्ोड बदने न भए उसको 

माबमला नयायालय र बिद्वानहरूको हवाले गनुइ पर्इ । 
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इस्लाम िाट खारिज गने िातऔ ैाँ कुिा 

 

जादु 

 जादुको हनिाहनिरू 

शररयतले बनधाइररत गरेको झाडफँुक को बिबधको बिपररत गनुइ 

हुरूफे मोकत्तआत हरू लेख्न,ु वा िझु्न न सक्ने कुरा लेख्नु 

हस्त रेखा र इल्मे नजुमू । 

केबह कुरोमा फुक्द ैगाँठ लगाउन ु। 

बिराबमलाई शररयत बिपररत काम गनइ लगउन,ु जस्तै बक हराम 

काम गनइ वा नमाज र्ोड्न भनन ुवा जिह गने िेला अल्लाहको 

नाम न बलन ु। 

आमाको नाम सोध्न ु। 

अदृश्यको ज्ञान भएको दाबि गनुइ । 

जादुको िािेमा आदेिः 

जाद ुठुलो कुफ्र हो र 

यसको प्रमाण 

कुरआनको यो आयतः 

ْن اََحٍد  َوَما يُعَل ِّٰمنِّ مِّ

ُن  اِّنََّما نَحْ َحتّٰى يَقُْواَلٓ 

 فِّتْنَةٌ فاََل تَْكفُر

जादगुर कहाँ जानेवालाको िारेमा आदशेः 

जादगुर कहाँ जान ुभननाले उस कहाँ गएर िस्न,ु वा त्यस कहाँ कोबह माबनस वा बचबि 

पठाउन,ु वा त्यस सम्िनध कुनै सभामा शामले हुन ुवा त्यस सम्िबनधत च्यानल वा 

बकतािहरू वा हस्त रेखा हरू पढन ुअबद.... 
जो कोबह जादगुर कहाँ जानर् 40 बदन सम्म उसको नमाज कुिलू हुदनै जसको िारेमा 

हबदसमा िताइएको र् बक जो कोबह ले जादगुरको कुरलाई सत्य मानयो उसले शररयतको 

इनकार गयो । तर यसिाट त्यो मानरे्हरू अलग र्न ्जो जादगुरको पदाइ फाश गनइको बनबम्त 

जानर्न । 

 

जाद ूर यो जस्तो अरू काम जस्तै बक कुनै यस्तो कुरा ख्वाउन ुजसले मानरे्को िबुद्ध, चाहना र 

मैलानमा िदलाव ल्याओस, र जसले जाद ुगयो वा जाद ुगनुइ िाट खबुश र् भन ेत्यसले कुफ्र गयो । 

प्रमाण अल्लाह तआलाको यो भनाईः   َْن اََحٍد َحتّٰى َيقُْواَلٓ اِّنََّما نَْحُن فِّتْنَةٌ فَاَل ت ْكفُرْ َوَما يُعَل ِّٰمنِّ مِّ   

सरुह 2 अयत 102 
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अन्नुिििः जादुको इलाज जादु िाट, र यसलाई दईु 

भागमा िाबडएको र् 
 

नाजाएजः 
यबद यसमा कुनै पबन बकबसमको जाद ुर् 

भने, नबि ملسو هيلع هللا ىلص ले भनन ुभयो यो 

शतैानको तरीका हो । 

जाएजः 
शररयतले िताए अनसुार झाड फँुक गनुइ 

वा जाएज तररकाले दवा र दवुा गनुइ । 

जिले जादुको इलाज जादु िाट गनण हठक छ भन्नेमा ििमत छन ् 
हतहनिरू लाई जवािः 

जादकुो इलाज जाद ुिाट गनुइ कुरआन र सनुनतको तथा सहािा र सलफको बिपररत 

अमाल हो । 

यसले कुरआन र सनुनत तथा दवुाए मासरू िाट इलाज गने वालाको आस्थालाई 

कमजोर िनाउँर् । 

यसले आम माबनस को मनमा जाद ुर जादगुर माबथ बिस्वास िढाउँर् । 

यसले कुरआन र सनुनत र दवुाए मासरूको माध्यमले औषबध गन ेवालाको मनमा 

शकंा उत्पनन गर्इ बक उसले पबन जाद ुिाटै दवाई गराओस । 

जाद ुको माध्यमले जाद ुहटाउनको लाबग शतैानको मदद बलन जरूरर पर्इ ताबक जाद ु

हटाउन सबकयोस । 

यबद जाद ुलागकेो मानरे्ले सब्र गयो भने उसको लाबग जननत को जमानत महुम्मद 

 ल ेबदन ुभएको र् ।  ملسو هيلع هللا ىلص

जाद ुिाट जादकुो इलाज गरेमा बिराबमको रोगमा अझ ैिढोत्तरर हुनर् । 
नबि ملسو هيلع هللا ىلص  माबथ पबन जाद ुगररयो तर उहाँले जाद ुिाट इलाज न गरर शररयतले 

िताए अनसुार गनुइ भयो । 
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मबुस्लमहरू बिरूद्ध मबुिकहरूको मदत गनुइ, यसको प्रमाण अल्लाहको यो कथनः 

ْينَ  ي اْلقَْوَم الظّٰلِّمِّ ْنُهْم ۭاِّنَّ اللّٰهَ اَل يَْهدِّ ْنُكْم فَاِّنَّٗه مِّ  सरुह 3 आयत 51 َوَمْن يَّتََولَُّهْم مِّ 
 

इस्लाम िाट खारिज गने आठौ कुिा 

 

मबुस्लमहरू बिरूद्ध मबुिकहरूको मदत गनुइ, 

मबुस्लम माबथ अबनवायइ र् बक उसले आफुलाई मबुिकीनहरू र उबनहरूको कुफ्र िाट 

आफुलाई टाढा राखोस, र एकेश्वरवाबद हरूसँग बमत्रता गरोस ्र उबनहरूकै धमइलाई माया 

गरोस, तर जसले कुफ्र (अल्लाह तआलाको अवज्ञा) गने लाई माया गयो वा त्यस लाई 

मन परायो वा मबुस्लमहरू बिरूद्ध त्यसको मदत गयो त उ पबन काबफर हो र उसले ठुलो 

कुफ्र गयो जसकारण उ इस्लाम िाट खाररज हुनर् । 

र मबुिकीन हरूको मदत गने मानरे् पबन दईु बकबसमका र्नः 

 

जनु अवस्थामा काबफर र मरुतद हुदनैः 

न त मबुस्लमहरू सँग घणृा न त मबुिकहरू 

सँग माया, िरू संसाररक कुरामा मदत गदाइ 

केबह हुदनै । 

जनु अवस्थामा काबफर र मरुतद हुनर्ः 

मबुस्लमहरू सँग घणृा र मबुिकहरू सँग माया 

को कारण मबुस्लमहरू बिरूद्ध मबुिक 

हरूको मदत गनुइ । 
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जसले यो आस्था रख्यो बक केबह माबनसहरू महुम्मद सल्लल्लाहु अलैबह व सल्लम 

को शररयते िाट मिु हुनर्न जस्तै बक बखबजर अलैबहस्सलाम हजरत मसुा 

अलैबहस्सलामको शररयत िाट मिु बथए भने त्यस्तो मानरे् काबफर हो । 

 

इस्लाम िाट खारिज गने नवौ ैाँ कुिा 

 

जसले यो आस्था रख्यो बक केबह माबनसहरू महुम्मद स. को शररयते िाट मिु हुनर्नः 

त यस्तो मानरे् काबफर हो जसले ठुलो कुफ्र गयो र त्यो इस्लाम िाट खाररज हुनर्, 

यस्तो मानरे् यस कुरालाई प्रमाण सबहत सम्झाएर उस सँग तौिा गराउन ुपर्इ यबद गरेन 

भने अदालते शररयाले उसलाई कत्ल गर्इ । 

अल्लाह तआलाले कुरआनमा भनन ुभयोः 

ا قُْل ٰيٓاَيَُّها  ْيعََۨ  सरुह 7 आयत 158 النَّاُس اِّن ِّْى َرُسْوُل اللّٰهِّ اِّلَْيُكْم َجمِّ
र महुम्मद स. ले भनन ुभयोः यबद मरेो भाई मसुा अलैबहस्सलाम पबन बजबवत हुन ुभएको 

भए उहाँले पबन मरैे अनशुरण गनुइ प्यो । 

र यस आदशेमा बकताि वालाहरू पबन शाबमल र्न ्जसलाई इस्लामको कुरा पगु्यो 

बकन बक बतबनहरू पबन मिुबकन हरू कै सबुचमा र्न ्जस्को िारेमा पबहला हमीले िताइ 

सक्यौ ँ। 

यहाँ प्रशन यो पबन र् बक के बखबजर अलैबहस्सलाम मसुा अलैबहस्सलामको शररयत 

िाट आजाद हुन ुभा ्यो ? हाबम सँग यस कुराको कुनै पबन प्रमाण रै्न, यबद यो साबित 

भयो भने यसको अथइ यो हो बक उहाँ मसुा अलैबहस्स्लामको उम्मबत मध्ये हुनहुुनथेन 

बकन बक नबि हरू खास आफ्नो उम्मबत हरूकोलाबग पठाइनर्न ्तर महुम्मद स. त परुा 

मानव जाबतको लाबग पठाइन ुभएको बथयो तसथइ कोबह पबन उनको शररयत िाट मिु 

रै्न । 
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अल्लाह तआलाले बदन ुभएको धमइ िाट पबनर्न,ु न त उसको ज्ञान प्राप्त गनुइ न त 

त्यसलाई ब्यवहारमा लाग ुगनुइ, यस कुराको प्रमाणः 

ْيَن ُمْنتَقُِّمْونَ   مِّ َن اْلُمْجرِّ َر بِّٰاٰيتِّ َرب ِّٖه ثُمَّ اَْعَرَض َعْنَها ۭ اِّنَّا مِّ ْن ذُك ِّ مَّ   َوَمْن اَْظلَُم مِّ
सरुह 32 आयत 22 

 

इस्लाम िाट खारिज गने दिऔ कुिा 

 

अल्लाि तआलाले हदनु भएको धमण िाट पहन्छनु 

नबि स. ले भनन ुभयो बक अल्लाह तआलाले जसको साथमा भलाईको इरादा गनुइ हुनर् 

उसलाई इसलामको ज्ञान बदन ुहुनर्, र जसको लाबग भलाइ चाहन ुहुनन उसलाई इस्लाबम 

ताबलम िाट गाबफल गबदइन ुहुनर् । 

जस्तै बक अल्लाह तआलाले भनन ुभयोः 

ْيَن ُمْنتَقُِّمْونَ  َوَمْن اَْظلَمُ   مِّ َن اْلُمْجرِّ َر بِّٰاٰيتِّ َرب ِّٖه ثُمَّ اَْعَرَض َعْنَها ۭ اِّنَّا مِّ ْن ذُك ِّ مَّ  مِّ

 र अपराबधहरू नै नकइ को भाबगदार हुन ्। 

 
इस्लाम िाट पहन्छने वालाको िािेमा आदेि 

यबद उ नबि स. र उनको शररयतको िारेमा सनुन र जानन िाट भाग्र् न उनलाई न त बठक 

भनर् न िे बठक र न त उनको शररयतलाई मन पराउँर् न त घणृा, त यस्तो मानरे् पबन 

काबफर हो र उसले ठुलो कुफ्र गयो जसकारण इस्लाम िाट खाररज हुनर् । 

अल्लाह तआला ले भनन ुभयोः  ُِّسْول َواِّذَا قِّْيَل لَُهْم تَعَالَْوا اِّٰلى َمآ اَْنَزَل اللّٰهُ َواِّلَى الرَّ

قِّْيَن يَُصدُّْوَن َعْنَك ُصدُْودًاَراَْيَت الْ  ُمٰنفِّ  सरुह 4 आयत 61 

अको ठाउँमा भनन ुभयोः 

ْكرِّ َرب ِّٖه يَْسلُْكهُ َعذَابًا َصعَدًا  ْض َعْن ذِّ  सरुह 72 आयत 17  َوَمْن يُّْعرِّ

 



 
 

 

इस्लाम िाट खाररज गने कुराहरू 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यी सिै मध्ये कुनैमा पबन केबह फरक रै्न, चाह ेमजाकमा होस, जाबनजाबन होस वा 

डराएर, बकन बक यी सिै ठुला र घातक बकबसमका गनुाह हरू हुन ्र धेरैजसो मनरे्हरू 

यसमा बलप्त भइ हाल्र्न,् तसथइ आफुलाई पनी यस िाट िचाउन जरूरी र् र अरू 

मबुस्लमहरू लाई पबन यसिाट सावधान गराउन अत्यनत जरूरी र् । 

अल्लाह तआलाले हाबमलाई हरेक बकबसमको सजाय र प्रकोप िाट िचाउन ्आबमन । 

 

लेखकको अहन्तम िब्द 

 

हय िि  मध्ये कुन मा पहन केहि फिक छ नः 

 
डराएरः 

उसले यस कुराको झठुो दावा गर्इ बक उसले आफ्नो जान-

मालको डरले यसो गरेको हो तर उसले यस्तो गदाइ कुनै 

बकबसमको अप्ठ्यारो महससू गदनै । 

अल्लाह तआलाले कुरआनमा भनन ुभयोः 
َي فِّي اللّٰهِّ َجعََل   َن النَّاسِّ َمْن يَّقُْوُل ٰاَمنَّا بِّاللّٰهِّ فَاِّذَآ اُْوذِّ َومِّ

ب َِّك فِّتْنَةَ النَّاسِّ َكعَ  ْن رَّ ْن َجۗاَء نَْصٌر م ِّ ذَابِّ اللّٰهِّ  ۭ َولَىِٕ

لَيَقُْولُنَّ اِّنَّا ُكنَّا َمعَُكْم  ۭ اََوَلْيَس اللّٰهُ بِّاَْعلََم بَِّما فِّْي ُصدُْورِّ 

ْينَ   सरुह 29 आयत 10 اْلٰعلَمِّ

 

जाबनिबुझः 

उसले जाबन 

जाबन गरेको 

हुनर् त्यसैले 

उस सँग 

आफ्नो 

गलबतमा कुनै 

बकबसमको 

सफाई बददनै । 

मजाकमाः 

मानरे्ले पबहला 

त्यस कामलाई 

गरर हाल्र् 

त्यस पबर् भनर् 

बक उसले त 

मजाक गद ै

बथयो । 

 

अप्ठ्यारो भएर गरेमाः 

त्यस माबथ कुफ्रको फतवा लाग ुहुदनै जसले अप्ठयारो भएर यस्तो गरेको हो, र अप्ठयारो किलू 

हुने केबह शतइहरू रहकेा र्नः 

1: वास्तामै उसले यो काम न चाहरे पबन गनइ परेको होस, तर जसले बिना कुनै अप्ठयारो यस्तो 

गयो भने मानय हुदनै । 

2: एक जना लाई अप्ठयारो भएमा अरूले पबहलै डराएर बिना कुनै कारण आफै-आफै यो काम 

गयो भने उसले कुफ्र गयो । 

3: उसले सके सम्म त्यसको बिरोध गरोस । 

4: मखुले त्यस कुरालाई बस्वकार गरे पबन त्यसको बदलमा इमान होस । 

5: यस्तो न होस ्बक एस जना मबथ यस्तो भयो भने त्यसको असर अरूमाबथ पबन हुनर् भनेर 

अरूलाई गमुराह गरोस । 
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महत्वपणुइ बटप्पबणहरूः 

पबहलोः लेखकको यो उद्दशे्य कदाबप हनै बक उनको यस बकतािको माध्यमले अरूमाबथ 

कुफ्रको फतवा लगाउँद ैबहबडयोस, िरू उनको उद्दशे्य त मानरे् हरूलाई ताबलम बदएर यस्तो 

कुराहरू िाट िचाउन ुर  डराउन ुहो, र जि यस्तो कुरा िाट डराउँर्न ्त उनको इमानमा पबन 

मजिबूत आउँर् र यसको प्रकोप िाट पबन िच्र्न,् र यस्तै गरर उबनहरू माबथ पनी अबनवायइ 

र् बक उबनहरूले पबन यकसो िारेमा अरूलाई खिरदार गरून । 

 

दोस्ोः शररयतको िारेमा ज्ञान प्राबप्त पबर् नै मानरे् बशकइ  िाट डराउँर्, नबि सल्लल्लाहु 

अलैबह व सल्लमले भनन ुभयोः अल्लाह तआलाले जसको लाबग भलाई को इरादा गनुइ 

हुनर् त्सलाई शररयतको ज्ञान बदन ुहुनर् तसथइ यी कुराहरू िाट िच्न र इस्लामको िारेमा 

जानन ुअबनवयइ र्, यसको माध्यमले मानरे् आफुलाई बशकइ , बिदअत र गनुाह िाट 

िचाउँर्, र मानरे् आफ्नो पालनकताइको िारेमा जबत्त धेरै ज्ञान प्राप्त गर्इ त्यबत्त नै आफ्नो 

ब्यवहार र स्वभावमा सधुार गर्इ र जबत धेरै ज्ञान प्राप्त गर्इ त्यबतनै उसको एख्लास र 

इमानमा िढोतरर हुनर् । 

 

तेस्ोः कुनै पबन खास ब्यबिलाई काबफर भनन जाएज रै्न, तर इस्लाम िाट खाररज गने 

काम गरेको पणुइ सितू र प्रमाण भटेाएपबर् मात्र उसमाबथ कुफ्रको फतवा लाग्र् र सजाय 

बदन सबकनर् र त्यो पबन नयायालय र नयायबधशले अ्वा त्यसको नायिले मात्र यो लाग ु

गर्इ । तर आम जनतालाई यस्तो काम गने कदाबप अनमुबत रै्न । 

 

चौथोः लेखकले आफ्नो लेख यो दवुा गद ैसमाप्त गनुइ भएको र् बकः हाबम अल्लाह 

तआलाको शरण चाहनर्ौ ँहरेक बकबसमको सजाय िाट र हरेक त्यो काम िाट जनु 

अल्लाह तआला लाई आक्रोबसत िनाउँर् । 

र यो लेखकको पाठक हरूसँ मायाको प्रमाण हो र लेखक महोदयले यो शबैल आफ्नो हरेक 

लेखमा अपनाउन ुभएको र् । 

अल्लाह तआलाले उहाँको र हाम्रो पापहरू माफ गरून ्र हामी सिै माबथ दया गरून । 

आमीन 
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तल हदइएको प्रश्नको उत्ति हनधाणरित ठाउैाँमा लेख्नु िोि । 

1. बिद्वानहरूले बिबस्मल्लाह िाट बकन शरूवात गर्इन ्? 

1-……………………………………………………………………………………. 

2-……………………………………………………………………………………. 

3-……………………………………………………………………………………. 

4-……………………………………………………………………………………. 

2. नवाबकज ेइस्लामको मतलि के हो ? 

………………………………….  ......................................................................................  

3. बिद्वानहूले बकन कबहले नवबकज र कबहले फाबसद गनेवाला र िाबतल गनेवाला भनने 

गर्इन ्? 

………………………………… .................................. ....................................................

......................................................................................  

4. के इस्लाम िाट खाररज गने यी सिै कुरामा बिद्वानहरू एकमत र्न ्? 

………………………………….. ....................................... ...............................................

......................................................................................  

5. के इस्लाम िाट खाररज गने कुराहरूको संख्या बनधाइररत र् ? बनधाइररत र्, बनधाइररत रै्न, 

संख्यामा बनधाइररत रै्न तर त्यसको बकसमहरू बनधाइररत र्न ्। 

6. लेखक महोदयले यो दस वटा र्न ्भनेर बकन भनन ुभएको र् ? 

....................................................................................................................................

.... .................................................................................................................................  

आफ्नो परिषा ा आफ  हलनुिोि 
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7. यबद कुरआन र सनुनतमा त्यसको संख्या बनधाइररत भाको भए के त्समा िढोतरर वा कबम 

गनइ हुन्यो ? 

............................................................................................................................................

........................................................................................................................... ................  

8. बकन कबहले काबह संख्या िताइनर् र त्यसको बकबसम िताइनन ? 

................................ ............................................................................................................

...................................................................................... ............................... .......................  

9. केबह उदाहरण हरू िताउनसु जसको अनय बकबसमहरू र्न ्? 

...................................................................................... ................................... .................. 

10. केबह उदाहरण हरू िताउनसु जसको बकबसमहरू रै्नन ्? 

.............................. .......................  ......................................................................................  

11. के लेखक महोदयको नजरमा यो संख्या अझ ैिबढ हुन सक्र् ? 

………………………………….. ..................................................................... .................

......................................................................................  

12. यो जवाि उनको कुन कुरा िाट बलन ुभएको हो ? 

.................................................... ........................................................ ...............................  

13. के यो इस्लाम िाट खाररज गने कुराहरूलाई कुनै तररकाले बनधाइररत गनइ सबकनर् । 

.....................................................  ......................................................................................  

14. कसरी बनधाइररत गनइ सबकनर् ? 

1-……………………………………………………………………………………. 

2-……………………………………………………………………………………. 

3-……………………………………………………………………………………. 

4-……………………………………………………………………………………. 
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15. इस्लाम िाट खाररज गने कुराहरूको िारेमा हामी बकन ज्ञान प्राप्त गर्छ ँ? 

..........................................................................................................................................  

16. के यस सम्िनधमा यस लेखक िाहके अरूले पनी बकताि लेखकेा र्न ्? 

………………………………… .............................................................. ........................

......................................................................................  

17. के यो इस्लाम िाट खाररज गने काम गने र ब्यबि र त्यस काममा फरक गनइ सबकनर् ? 

………………………………… ................................................... ...................................

.......................................................................................  

18. के कारणले फरक गनइ सबकनर् ? 

………………………………… ......................................................................................

. ......................................................................................  

19. के यस बकतािको माध्यम िाट लेखकले कुनै खास ब्यबिलाई काबफर ठहयाइउन ुभएको 

र् ? 

………………………………… ................................................................................. .....

. ......................................................................................  

20. नवाबकजको िारेमा ज्ञाबन मानरे्ले के गनुइ पर्इ ? 

………………………………… ......................................................................................

.......................................................................................  

21. कुन बशकइ  गने लाई लेखकले इस्लाम िाट खाररज हुने कुरा िताउन ुभएको र् ? 

………………………………… ......................................................................................

.......................................................................................  
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22. ठुलो बशकइ  र सानो बशकइ  मा फरक कसरर थाहा हुनर् ? 

 ......................................................................................

...................................................................................... 

 ......................................................................................

 ......................................................................................

..................................... .................................................

......................................................................................  

23. के ठुलो बशकइ  गने वालाको तौिा कुिलू गररने र् ? कुन अवस्थामा कुिलू हुने रै्न ? 

………………………………… ......................................................................................

.......................................................................................  

24. ठुलो बशकइ , सानो बशकइ  र ठुलो गनुाह हरू िताउनहुोस ? 

………………………………… ......................................................................................

.......................................................................................  

25. ठुलो गनुाह हरू कसरी थाहा हुनर् ? 

………………………………… ......................................................................................

.......................................................................................  

26. के ठुलो गनुाह हरूको संख्या बनधाइररत र्न ्? 

………………………………… ......................................................................................

.......................................................................................  

27. ठुलो गनुाह गने वालाको िारेमा के आदशे र् ? उस सँग माया गने बक घणृा ? 

 ......................................................................................

...................................................................................... 

............................................................................. .........

......................................................................................  



 
 

 

इस्लाम िाट खाररज गने कुराहरू 

 

28 

28. के ठुलो गनुाह गने वालाको साथमा िस्न सबकनर् ? 

………………………………… ......................................................................................

. ......................................................................................  

29. के ठुलो गनुाह हरूको दजाइिबनद र् ? 

………………………………… ......................................................................................

.......................................................................................  

30. के ठुलो गनुाह हरू पनुयको काम गरेमा समाप्त हुनर् बक उसको प्राबितको लाबग तौिा गनइ 

जरूरी र् ? 

………………………………… ......................................................................................

.......................................................................................  

31. अवधै को कबत वटा बकबसम र् ? 

………………………………… ......................................................................................

.......................................................................................  

32. ठुलो बशकइ को कुन-कुन बकबसमहरू र्न ्? 

1-……………………………………………………………………………………. 

2-……………………………………………………………………………………. 

3-……………………………………………………………………………………. 

4-……………………………………………………………………………………. 

33. जिह को कबत वटा बकबसमहरू र्न ्? 

1-……………………………………………………………………………………. 

2-……………………………………………………………………………………. 

3-……………………………………………………………………………………. 

34. कुन अवस्थामा जिह ठुलो बशकइ  हुन जानर् ? 

………………………………… ......................................................................................

.......................................................................................  
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35. बशफाअतको कबत वटा बकबसमहरू र्न ्? 

1-……………………………………………………………………………………. 

2-……………………………………………………………………………………. 

3-……………………………………………………………………………………. 

 

36. तवक्कुल भनेको के हो ? 

………………………………… ................. .....................................................................

. ......................................................................................  

37. तवक्कुल लाई कबत भागमा िाबडएको र् ? 

1-……………………………………………………………………………………. 

2-……………………………………………………………………………………. 

3-……………………………………………………………………………………. 

 

38. के यो भनन जाएज र् बक म फलानो माबथ भरोसा गदइ रु्, वा म अल्लाह तआला पबर् 

फलानो माबथ भरोसा गदइ रु् ? 

-  C’est correct.                    - C’est incorrect. 

39. उसले कसरर भनने ? 

………………………………… .......................... ............................................................

. ......................................................................................  

40. मबुिक हरू काबफर हुन भनने के प्रमाण र् ? र के बकताि वालाहरू पबन त्यसैमा शाबमल 

र्न ्? 

………………………………… ........ ..............................................................................

......................................................................................  

41. के यसको मतलि यो हो बक उबनहरू बसत मोआबहदा परुा न गरौ ँ? 

42. मोआबहदाको माबमलामा मानरे् हरूको कबत वटा बकबसहरू रहृको र् ? 

1-……………………………………………………………………………………. 
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2-……………………………………………………………………………………. 

3-……………………………………………………………………………………. 

 

43. अल्लाह तआलाले अवतररत गनुइ भएको कुरामा के गनुइ पर्इ ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………. ...................... ................................................................

.......................................................................................  

44. अल्लाहको लाबग माया को िारेमा के आदशे र् ? 

………………………………… ................................................. .....................................

.......................................................................................  

45. को सँग अल्लाहको लाबग माया गने र कसलाई हलेा गने ?  

………………………………… ............................................................... .......................

.......................................................................................  

46. धमइको मजाक उडाउनेवाला कुफ्रको कुन बकबसममा पदइ र् ? 

………………………………… ............................................................................... .......

.......................................................................................  

47. के धमइको मजाक उडाउने वाले तौिा गनुइ पर्इ ? त्यसको के के शतइहरू र्न ्? 

1-……………………………………………………………………………………. 

2-……………………………………………………………………………………. 

3-……………………………………………………………………………………. 

48. नबि सल्लल्लाहु अलैबह व सल्लम लाई गाबल गने वालाको िारेमा के आदशे र् ? 

………………………………… ......................................................................................

.......................................................................................  

49. जसले गाबल सनुयो उसले के गने ? 
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………………………………… ......................................................................................

.......................................................................................  

50. जादगुर काबफर हो भनने कुराको के प्रमाण र् ? 

………………………………… ......................................................................................

.......................................................................................  

51. जादकुो बनशाबन हरू के हुन ्? 

………………………………… ......................................................................................

.......................................................................................  

52. जादगुर कहाँ जाने वालाको िारेमा के आदशे र् ? 

………………………………… ...................... ................................................................

.......................................................................................  

53. जादगुर कहाँ जानेहरूको कबतवटा बकबसम र् ? 

………………………………… ................................................... ...................................

.......................................................................................  

54. अननशुरह को कबत वटा बकबसमहरू र्न ्? 

1-……………………………………………………………………………………. 

2-……………………………………………………………………………………. 

55. त्यो मानरे्लाइ कसरी जवाि बदने जसले जादकुो इलाज जाद ुिाट गनइ जाएज मानर् ? 

1-……………………………………………………………………………………. 

2-……………………………………………………………………………………. 

3-……………………………………………………………………………………. 

4-……………………………………………………………………………………. 

5-……………………………………………………………………………………. 

6-……………………………………………………………………………………. 

7-……………………………………………………………………………………. 
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8-……………………………………………………………………………………. 

 

56. मबुिबकन हरूको मदत गने वालाको िारेमा के आदशे र् ? 

………………………………… ......................................................................................

.......................................................................................  

57. के कोबह महुम्मद स. को शररयत िाट मिु हुन सक्र् ?  

………………………………… ......................................................................................

.......................................................................................  

58. के बखबजर अलैबहस्सलाम हजरत मसुा अलैबहस्सलामको शररयत िाट मिु भएका बथए 

?   

………………………………… ......................................................................................

.......................................................................................  

59. धमइ िाट पबनर्ने ब्यबिको िारेमा के आदशे र् ? 

………………………………… ......................................................................................

.......................................................................................  

60. लेखक को नजरमा "डराएर" को के मतलि ? र के त्यस माबथ जिरदबस्त गररएको र् ? 

………………………………… ......................................................................................

. ......................................................................................  

61. जिरदबस्त गराएको माबथ के के शतइहरू देख्न ुपर्इ ? 

1-……………………………………………………………………………………. 

2-……………………………………………………………………………………. 

3-……………………………………………………………………………………. 

4-……………………………………………………………………………………. 

5-……………………………………………………………………………………. 
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62. दवुा िाट लेख समप्त गनुइ को कराण के हो ? 

………………………………… ......................................................................................

.......................................................................................  

63. मबुस्लमले आफुलाई बशकइ  िाट कसरी डराउन बदन ुपर्इ ? 

………………………………… ......................................................................................

.......................................................................................  
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