]भाषामा

�[नेपाल

ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ
]ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻨﻴﺒﺎﻟﻴﺔ[

लेखकः

शैख़ अब्ुद र र्ऊफ अरर्हम
ﺗﺄﻟﻴﻒ:
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻧﻲ

प्रकाश

आमन्त्रण तथा सहयोगी प्रदशर्न कायार्ल

ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ ﻧﻲ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﺑﻮﺓ  -ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ

1430 - 2009

२

�बिस्मल्ला�हरर्हमा�नरर

(शुरु अल्लाहको नामबाट जुन �मा गनर् सक्ने कृपालु र याल
द )

प्रथम आघ- प�वत्र कल
मस
ु ्लमान उह� व्य�� हुन्छ जस

आत्माले अल्लाहलाई मात्र पुजनीय सम्झ

बचनले प�न स्वीकारो��त गदर्छ र अल्लाह बाह

फ�रश्त,

वल� वा अरुलाई पूजनीय मान्दै

�कनभने �तनीहरु प�न हामी जस्तै अल्लाह
सेवक हुन ्। �तनीहरुले कसैलाई जन्म �द

अथवा

लाभ हा�न पुयार्उने �मता राख्दैनन्। यी सब

कुराहरु अल्लाहको अ�धकारमा छ , उसैले सबैलाई

जन्म �दएको  , सबैलाई रोजी �दन् , त्यसैको
हातमा सबैको ज्यान 

,

मा�नसलाई जी�वत

राखने, मान�, �बरामी पान� , �नको पान� उसैको

अ�धकारमा छ। पथ
ृ ्वी र आकाशलाई उसैले स भाल�
राखेको छ सम्पूणर् �व�को पालनकतार् उह� ह

उसको अन्य कोह� साझी वा सहायक छैन। उसका

कोह� �पता वा पुत्र वा भाई छैन। सब उसैका सेव
र याचक हुन , उ कसैको याचक होइन। उसैले

३

सबैलाई मदत गदर ् छ। सबैको साथ छ र सबैको

वास्ता राख्दछ। उ एक्लै पूजनी , उस बाहे क

कोह� पूजनीय छै न।

अल्लाहलाई नमान्ने व्य��त का�फर ह

मरणोपरािन्त उ नकर्मा जानेछ। अल्लाहका स
अरुलाई साझेदार मान्ने व्-

मुश�रक-

उसले मु�� पाउने छै न। मु�� उसले पाउनेछ

,

हुन्,
,

जसले अरुलाई पूजनीय मान्दैन र अल्लाहको म

सेवक हुन् , उसैको आदे शमा �हड्द , उसै�सत

डराउँछ उसैमा�थ भरोसा राख्दछ। रसैलाई –तौह�दभ�नन्छ। यह� तौह�द इस्लाम धमर्को वास्त

आधार हो र यसको अभावमा अन्य कुनै व्यवहा

स्वीकायर् हुँद , न नमाज न रोजा

, न हज न

जकात र न त दान वा बकस।

याद रा�ुस –�शकर- सबभन्दा ठूलो अपराध हो जो
कदा�प �म्य हुनेछैन। सवर्प्रथम यो स्वीकार ग

होस ् �क अल्लाह बाहेक कोह� पूजनीय छैन र क ुफ
ठू लो पाप हो जुन क�हले प�न �म्य हुनेछैन।

यसथर् स्वीकार गनुर्होस् अल्लाह नै पूजनीय

लाइलाह इल्लल्ला– को अथर् यह� हो �क अल्ला

बाहे क कोह� पूजनीय छै न। यस सानो

स्वीकारो��बाट मा�नस �शकर् र क ुफ्रबाट प�

४

भएर तौह�दमा प्रवेश गदर्छ। यह� कलमा धमर
मूल ढोका हो र यह� कलमा स्वगर्को सांचो ह
मुहम्मदुरर्सूलुल्:
(मुहम्मद अल्लाहका रसूल हु)
अल्लाह आफ्नो �ान र श��त दुरा सबैको साथ

तर सबै�सत कुरा गन्ुर उसको �नयम होइ , अ�पतु

मा�नसहरु मध्ये कसै कसैलाई छानेर उसले आफ्
रसूल बनाउँछ र उसलाई फ�रशता

(दे वदू�) हरुको

माध्यमबाट आफ्ना कुराहरु भन्न लगाउँछ। रसू
कूनै काममा अल्लाहको खुशी र कुनैकाममा क्र

हुन्, अल्लाहुद रा �नद��शत क ुराहरु अरु मा�नसल

बताउँछन, यसैको नाम धमर् हो

�व�मा मा�नसको सृ�� भए दे �खन ् �तनलाई सोझो
बाटो दे खाउन र सचेत गनर् प्रत्येक दे

समुदायबाट अल्लाहले रसूलहरु बनाउन थालेको हो
तर रसूलहरुको देहावसाना प�छ मा�नसले रसूलका
कुराहरु �बसर्ने र बदल्ने गदर

५

त्यसकारण अन्तमा अल्लाहले आफ्ना सबभ

ठू लो रसूल मु हम्मद–वहाँ मा�थ शािन्त होस- लाई
सम्ूणर् 
�व�का ला�ग पैगम्बर बनाएर पठायो
प

वहाम
ँ ा�थ कुरआन अवतरण गराई त्यस धमर्ला

जसको प्रचार प्रारमभदे�ख रसूलहरुल े गद�
�थए, प�रपूण् ग
र
य�

अ�न अल्लाह तआलाले बतायो �क त्यस �कताबक

संर�क उ स्वयम्  , यसका कुराहर लाई कसैले
बदल्ने सक्दैन त्यसकारण मुहम
शािन्त होस-

–वहाँ मा�थ

प�छ कुनै रसूलको आवश्यकता रहेन

र कयामत (प्र) सम्म अन्य कुनै रसूल आउन
छै न।

यसथर् जो  सुकैले आत्मा र वचनले वहाँलाई रसू
स्वीकार गदर , उ मुसलमान हो र अस्वीकार गन�

व्य��त का�फर हो। प�व

कलमा

इलाहाइल्लल्लाहो मुहम्मदुरर्सूलुल-

–ला

लाई मानेर

स्वीकार नगरेसम्म कोह� मुसलमान हुन सक्दै

मुहम्मदुरर्सूलुल्लाहो सल्लाल्लाहो अलै�ह व

हजरत मुहम्म- वहाँ मा�थ शािन्त होस- को जन्म

20 अप्रैल सन 571 ई. तदानुसार, सम्बत 620
सालको बैशाख मह�नामा सऊद� अरबको प्र�स –

६

मक्-

नगरमा भएको �थयो। वहाँको बुवा

अब्ु
द ल्लाह वहाँ जिन्मनु भन्दा केह� अगा�ड
�बती सक्नु भएको �थयो। वहाँको बाजे

अब्ुलमु
��लबले वहाँको पालन पोषण गनुर् भयो
द

वहाँ 6 (छ) वषर्को उमेर पुग्नासाथ वहाँक� आम
प�न �ब�ु भयो र त्यसको ुई 
द

षर् प�ात बहाँ

आफ्ना काका अबू ता�लबको घरमा बस्नु थाल्

भयो, अबू ता�लब प्यार र स्नेहका साथ वहाँक
पालन पोषण गनर् थाल्नु भय

त्यस बेला मक्कामा कुनै �वधालय वा पाठशाल

�थएन।

पढ्ने लेखने प्रथा प�न नभएकोले

मा�नस सरह रसूल मुहम्म ( वहाँ मा�थ

शािन्त

होस ्) प�न अ�श��त नै हुनु हुन्थ्यो। मक्का

मा�नस �शकर् गदर् , मू�त्
र पूजा गदर् , कोह� जुवा

खेल्ने र म�दरा पान प�न गदर् , तर मुहम्मद (
वहाँ मा�थ शािन्त होस ) लाई अल्लाहले सम्पूण
खराबीहरुबाट बचाएका थयो

वहाँ अ�तनै स्वच्छ सच्चा र

हुन्हुन्थ्यो। सबैमा�थ दया गनुर  हु्न्थ्यो
्

वहाक
ँ ो इमानदार�मा�थ �व�ास �थयो र आफ्-

पालु

७

आफ्ना नासो वहाँ�सत राखने गदर् , यसैकारण वहाँ
अमीन को नामले प्र�सद्ध हुनुहुन

वहाँको उमेर पचीस वषर् पुगेप�छ

मक्काक� एउट� सम्पन्न र बु�द्
�वधवा म�हला हजरत खद�जा

40 वष�या

(रजी,) संग वहाँको

�ववाह सम्मपन्न भयो। हजरत खद�ज (रजी) बाट
का�सम र अब्ु
द ल्लाह र अब्दुल्लाह नाम गर
दुईजना छोरा जन्मेका �थए तर �तनीहरुक

वाल्यकालमा नै देहावसान भयो। साथै चार छोर�हर
जिन्मन् �तनीहरुमा कान्छ� छोर� हजरत फा�

हुनुहु न्थ्य

मक्काबाट केह� टाढा हेरा

नाम गरे को एउटा पहाडी गुफा छ। सोह� हे रा भन्ने

गुफा�भत्र गएऱ एकान्तमा कय्यो �दनसम्म

गर�राखने वहाक
ँ ो बानी �थयो। चाल�स वषर्को उमेर

पुगेप�छ अल्लाहले त्यहा –िजब्रा- भन्ने फ�रश्त
पठायो जसले वहाँला

पं��तहरु  पढाउनु भयो

ई सूरः इकरा का केह�

८

यसप�छ अ�ल अ�ल गर� कुरआन

वहाम
ँ ाथी अवतरण हुन थाल्यो। वहाँले

मक्कावासीहरुलाई त्यसको पं��तहरु सुनाउन था

भयो। �तनीहरुले �तनको ठट्टा गरेर वहाँको श
बने। तर हाम्रो रसूलले  �तनीहरुको शत्रु

परवाह न गर� अल्लाहको सन्देश बराबर पुयार ्उँ
गन् भयो।
यसै बीचमा केह� व्य��त मुसलमा
ुर

बने। का�फरहरुले �तनीहरुलाई प�न सताउन था ,
प�वत्र रसूलले �तनीहरु मध्ये केह�हरुलाई न
राजा भएको दे श हब्शमा

(हालको ईथोयो�पया )

शािन्तपूवर्क बस्न पठाउनु भ

नबी (रसूल) भएको दशै वषर् मेराज

भयो । अथार्त् एक राती अल्लाहले वहाँला

मिस्जदे हराम बाट मिस्जद अक्सा लगेर स

आकाशहरुको भ्रमण गरायो र आफ्ना �चन

दे खायो। उसै वषर् वहाँक� धमर्प�ी हरजत खद�ज

(रजी) र शत्रुहरुबाट सुर��त राखने वहांको का

अबु ता�लब प�न परलोक हुनु भयो।

त्यसकारण का�फरहरुले धेरै दुः

�दन थाले प�छ �तनको प्र�तकार शुरु भय

अल्लाहका रसुल र इस्लाम स्वीकार गन�हरु

९

कृपा �थयो �क सोह� समयमा मद�ना आएर केह�
व्य��तहरु मुसलमान बनेर रसूलल

(वहाँमा�थ

शािन्त होस ) मुसलमानहरु लाई त्यह�ं पठाउ
थाल्नु भयो

अन्तमा का�फरहरु राय सल्लाह ग

अल्लाहको रसूललाई नै रातीमा हत्या गन� �नध

गरे । �तनीहरुको योजना�सत अल्लाहले वहाँला

सावधान गराएर प्रवास गन� अथार्त् मक्का छो

स्वीकृ�त प्रदान गय�। रातीमा वहाँले सबभन
प�हले इस्लाम स्वीकार ग

हजरत अबु बक्

(रिजअल्लाहो अन् ) �सत एउटा खड्डमा लुक�

राखनु भयो । का�फरहरुले क�त �दन सम्म हे रे त
पाएनन ् ।

�तनीहरु थाकेर बसी सकेप�छ वहाँले

हजरत अबु बक्र �सत कड्डाबाट �नस्केर मद

जानु भयो त्याहाँका धेरै मा�नस मुसलमान भए र
मक्कामा रहेका मुसलम नहरु प�न त्यह� आउ

थाले । त्यसकारण का�फरहरुले मद�ना मा�

आक्रमण गनर् थाले र पटक पटक युद्ध 

�तनीहरुले  मुसलमानहरुलाई समा

गनर् चाहन्थे तर अल्लाहले आफ्ना रसूल

१०

�बजयी गराउँदै गयो र प्रवासको आठ� वषर् मक

मा�थ प�न �वजय प्रा� भयो। त्य का मा�नस प�न

मुसलमान भए। यस प�छ सम्ूणर् अरब भर�म
प
मुसलमानहरु फैल�न पुगे

मुहम्मद (वहाँ मा�थ शािन्त होस

टुहुरो भएर जन्मनु भएको �थयो । चा�लस वषर्क

)

उमेरमा अल्लाहले वहाँलाई आफ्नो रसूल बनायो

तेइस वषर्सम्म रसूल रहनु भयो। �यनै तेइस वषर्
आवश्यतानुसार अ�ल-अ�ल अवत�रत हुँदै कुरआन
पूण् रुपले अवत�रत
र
भय

�त्रसठ� वषर्को उमेरमा प�वत्र रसूल

मा�थ शािन्त होस् 12 रबीउल अव्व ,अथार्त 8

जुन 632 ई. तदानुसार जे� 685 �ब, स ् मद�नामा
वहाक
ँ ो दे हावसान भयो

.

र त्यह�ं वहाँलाई

दफनाइयो। वहाँ मा�थ शािन् होस ्।

दोस्रो आध- नमाज :
मक्कामा मेराजको राती मुसलमानहरुक

ला�ग प्रत्येक �दन पाँच च-

फ्, जोहर, अस,

मग़�रब र एशाको नमाज पढ्नु अ�नवायर् भय

११

नमाजमा अल्लाहले ठुगरे को छ।
1-

ठु ला फाइदाहरु �नह�त

नमाजले मा�नसलाई लज्जाह�न्ता

दुष्कमर्बाट अ राख्दछ
2-

नमाज पढे बाट मा�नसको आत्मा

प्रज्जव�लत हुन्छ। उसको काममा फाइदा र उ
दुःख �नवरण हुन्छ

3-

नमाजबाट अल्लाह खुशी हुन्छ। यसल

मा�नसका पापहरुलाई समा� गदर्छ र मरणोपरान
स्वगर् प्रदान ग
4-

नमाज पढ्नेहरु समयको पाबन्द हुन्

5-

ठ�क समयमा प�ढने नमाज अन्

सबै

पूजाहरु भन्दा अल्लाहलाई बढ� मनपराउने हु
6-

नमाज इस्लामको एउटा ठुलो प�रचायक

�चन्ह ह , जसले यसलाई कायम राख्य , उ सच्चा
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मुसलमान हुन् . र जसले छा�डयो उ फा�सक
अथवा अना�ाकार� हुन्छ

नमाजका शतर्ह:
सवर्प्रथम नमाजमा सात कुराहरु अ�नवायर्
�तनीहरु�बना नमाज हुँदै न।

1- शर�रको प�वत्रत- शर�रको कुनै अंग्ङमा कुनै

प्रत्य� अप�वत्रता जस

,

मुत्र इत्या

नलागोको होस ् र अप्रत्य� अप�वत्रता जस्तै
वा वोजू गन् पन� कारण नभएको हुनु पदर्
ुर

2- व�को प�वत्रत- नमाज पढ्दा लगाइने कपड़ा
प�वत्रनु पदर ्छ

3- स्थानको प�वत्र- नमाज प�ढने स्थान प�वत

हुनु पदर ्छ
4-

आवरणः-

लोग्ने मा�नसले नाभीदे�ख

घुँडासम्मको अग्ङ अ�नवायर् रुपले ढाक्न ु

नमाजमा र अ�ध प�छ प�न। स्वास्नी मा�नसले दुब

१३

हात , र अनुहार बाहे क कपाल समेत शर�रको

प्रत्येक अग्ङलाई ढ अ�नवायर् छ

5- उपयु� समय हुनः- कुनै प�न नमाज �न�शचत
समयमा प�ढनु पदर ्छ। �न�शचत समयमा भन्द
लगावै प�ढएको नमाज स्वीकायर् हुँदैन र प�
प�ढने नमाज कजा हुनेछ।

6- �कब्ला�तर मुख गनुर-

मुसलमानको �कब्ला

प�वत्र बैतुल्लाह अथार्त काब

, जुन मक्का

नगरमा छ। यहाँ बाट प�शचम �दशामा पदर ्छ। त्यस

�तर मुख गर� नमाज प�ढनु पदर ्छ
7- नीयत गन्ुर -

जुन नमाज प�ढने हो , हृदयमा

उसको नीयत गनु् पदर्छ।
र
त्यसर� नीयत गद

मख
ु ले नै भन्नु पन� क ुरा प्रमा�णत छ
पानी:

वोजू वा स्नान पानीले हुन्छ। सम

नद� , तलाउ वा इनार वा यी सबैमा पाइने पानी
प�वत्र र प�वत्रगन� हुन्छ। तर त्यसमा अन्
प�वत्र वस्तु �म�सएर शबर्त वा गुलाफ जल

,
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गएमा त्यो प�वत्र त हुन्छ तर प�वत्र गनर्
त्यसबाट वोजू वा स्नान गनर् हुँद

वा सो भन्दा बढ� छ र त्यसमा कुन

अप�वत्र चीज �म�स

त्यसको रंग वा गंधमा

अ�लक�त प�न प�रवतर्न हुन गएको छ भन

त्यसतो पानी प�वत्र रहँदैन। उ� प�रमाण भन

,

थोरै पानीको रंग वा गंधमा प�रवतर्न नभए प�न

त्यो प�वत्र रहँदैन। तर नद�मा बग्ने पानी ठ
कुण्ड वा तलाउको पानी प�वत्र हु

स्नान

मा�नसको शर� रबाट प�सनाका साथै

एउटा अन्य अप�वत्रता �नस्कन्छ। बा�ह

धुलोहरु प�न पन� गदर्छ। जसले गदार् मैले जम

हुन जान्, त्यसकारण स्नान गन� आदेश �दइएक
छ। जुमाको �दन अवश्य नै नुहाउनु पदर्छ

यसकारण �क त्यो सुन्नत हो। ईद र बकरईदहरु
प�न नुहाउनु सुन्नत हो
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अप�वत्र मा�नसले स्नान गनुर् अ�नवायर् ह
�तनले न नुहाएसम्म क ुरआनको पाठ गनुर् व
नमाज पढ्नु हुँदैन

स्नान गन� �व�ध यो हो �क

सवर्प्रथम दुबै हात नार� सम्म धोएर अप�व

लागेको ठाऊँ लाई धुनु पदर ्छ। यसप�छ �बिस्मल्ल

पढे र दुबै हाथ नार� सम्म धुनु पदर ्छ। फे�र कुल्ल
गनु,र नाकमा पानी हालेर सफा गनुर

, यसप�छ

नधारमा कपाल दे �ख मु�न अनुहारमा एक कान

बाट अक� कानको लोती सम्म तीन तीन चो�ट धुनु
पछर ्। फेर� ुबै हात कु�हना स
म्म धुनु पदर्
द

यसप�छ सम्ूणर् शर�रमा पानी हालेर मल्नु पदर
प

र दाह�का र�हरुमा

औंल हालेर कुनै प�न र�का जरा

सुख्खा नरहने गर� धुनु पदर्छ। फे�र शर�रमा पान
हालेर दुबै खुट्टा धुनु पदर

य�द नद� वा तलाउमा नुहाउने हो भने डुबुल्क�

लगाएर राम्रोसंग शर�र सफा गन� पछर्। िजउ

अन्य अग्ङ मुख र नाकमा प�न पानी पुयार्उ
आवश्यक छ
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वोजू
नमाजको ला�ग वोजू गनु् अ�नवायर
र

हो। वोजू गन�हरुलाई धेरै फाइदा हुन्छ। वोजू गदा

अंग, प्रत्यंगबाट चु�हने पा�नको प्रत्येक थो

पाप धुल्दै जान्छ

प्रलयको �दन वोजू गनर्हर

शर�रका अंगहरु चम्कान ्छन् जसबाट �तनीहरु म
उम्मतका मा�नस हुन

भनी रसूल वहाँ मा�थ

शािन्त होस् ले �चन्नु हुने

वोजू गन� �व�ध यो हो �क प�वत्

पानी सफा भांडोमा �लएर कुनै अग्लो ठाउँमा �छटा
नपन� गर� बस्नु पदर्

�बिस्मल्लाह पढेर प�हले दुबै हा

नार�सम्म धुनु अ�न तीन चो�ट कुल्ला गन

द�तवन भए दाँ त राम्रोसंग माझनु अ�न नाकम

,

दुबैप्वालामा तीन तीन चोट� पानी हाल� सफा गरेर

�नधारमा कपाल दे �ख मु�न अनुहारमा एक कानबाट

अक� कानबाट कानको लोती सम्म ती- तीन चोट�
धुनु पछर ्
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यसप�छ दुबै हात कु�हना समेत

प�हले दायाँ अ�न दे ब्रे गर� तपदर ्छ।

औंलामा

तीन चोट� धुनु

औंठ� वा अरु केह� भए हल्ला

त्यस मुनीको छाला �भज्ने गर� दुबै हातका पन्
�नधार दे �ख पछा�ड सम्ूणर् टाउको घस
,
प

कानका चारै �तर औंला घुमाउनु पन� र

अन्तमा दायाँ र देब्रे दुबै खुट्टा धुनु

वोजूमा चार कुराहरु अ�नवायर् छन्। सम्प

म ुख

धुन,ु दुबै हात कु�हनासम्म धुनु टाउको धस्नु र दुब
गोडा धुने। एउटै वोजूबाट त्यो कायम रहेसम्म धर

चोट� नमाज पढ्नु स�कन्

धस्ने कामवोजू गदार् य�द टाउको मा�थ पगर�

छ भने त्यसको मा�थबाट धसे प�न हुन्छ तर टोप
भने उतानु् पदर्छ। य�द वोजू
र

दार् कुनै अग्ङम

धाउले गदार् पट्टी बाँधीएको रहेछ र सो खोल

�झक्दा क� हुने वा रोग बढ्ने संभावना छ भन

त्यसको मा�थबाट मात्र हात फेरेर प�न पुग्
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य�द पाउमा सुत , उनी, नाइलन वा

अन्य कुनै चीजको मोजा लगाई राखेको छ भने
वोजू गदार् त्यसमा�थ हात फेन

मात्र प�न पयार

हुन्छ। घरैमा बस्ने व्य��त एक �दन र एक र

सम्म र वा�हर गएका यात्री 3 �दन 3 रात सम्म

त्यसर� हात फेनर् वा धस्न स, त्यसप�छ मोजा

फु लकाल� गोडा धोएर पन
ु ः लगाउन हुन्छ र
उल्ले�खत अव�धसम्म फे�र धसेर हुन
तयम्मुम

पानी उपल ब्ध नभएको अवस्था ,

पानी प्रयोग गदार् �वरामी हुने वा रोग बढ्न स
सम्भावना हुँदा तयम्मुम गनुर् पदर्छ। तयम
प�वत्र माटोले गनुर् पद

यसो सवर्प्रथम �बिस्मल्लाह पढेर

हात प�वत्र माटो मा�थ राखेर हतकेला नार�सम्म
फेर� अनुहारमा फेन् पद
छ। यह� नै तयम्मुम को
ुर

वोजू र स्नान हो
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वोजू कुन-कुन �क्रयाले समा� हुन
�नम्न�ल�खत पाँच क ुराहरुले वोजू समा� हुन
1- �दशा गरे बाट।
2- �पसाब गरे बाट।
3-

उ� दुबै �नस्कने बाटोबाट अन्य कुनै ची

�नस्केमा

4- पल्टेर वा अडेस लगाएर �नदआएमा र
5- बेहोश भएबाट।
जुन-जुन कुराहरुले वोजू समा� हुन ,

�तनै कुराहरुले तयम्मुम प�न समा� हुन्छ र पा
उपलब्ध नभएर ग�रएको तयमम
् ुम पानी उपलब
हुना साथ समा� हुन्छ

नमाजको समयः
1- फजरः- �बहान भएप�छ फजरको समय प्रारम

हुन्छ र सूय�दय नहुन्जेलम्म रहन्
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2- जोहरः- सूयर् ढल� अपरान्ह भए दे�ख प्रा

हुन्छ र कुनै वस्तुको छाया वास्त�वक आकारब

बढे र दुगुना वा सो भन्दा बढ� भए प�छ समा�
हुन्छ

3- अस्- जोहरको समय समा� भएप�छ अस्रक
समय प्रारम्भ हुन्छ र सूयार्स्त न

रह�रहन्, तर धाम पह� लो भए प�छ नमाज पढ्नु
प्रभावह�(मकरु) हुन्छ

4- मग�रबः- सूयार्स्त प�छ प्रारम्भ भएर सा

ला�लमा रहे सम्म रहन्

5- एशाः- आकाशमा साँझको ला�ल समा� भएप�छ

आ�ध रात सम्म रहन्छ। नमाज प्रारि
समयमा नै पढ्नु श्रेयस्क

,

तर एशाको

नमाजमा अ�ल अवेर गनु् नै
र
श्रेर हुन्छ

जुमाः

जुमाको समय त्यह� हो जुन जोहरको

समय हो। ईदहरुको नमाज सूयर् एक प्रहर

सकेप�छ मध्यान्ह भन्दा अगा�ड सम्म रह
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ईदुल�फत्रमा मा�नसहरु केह� खान पीन गनर् भ्य
गर� अ�ल अबेर गनु् पदर्छ
र
र बकरईदमा कुरबान

सबेरै गनर् भ्याउने गर� अ चांडै गन् पदर्
ुर

जुन बेला सूयर् ठ�क टाउको मा�थ

हुन्छ।(मध्यान्ह) वा अस्त हुन लागेको बेला वा
उदय हुन लागेको बेला नमाज सूयर्को पूजा

गदर ्छन्

अजान र अकामतः
मिस्जदमा पाँज फजर् नमाजहरु

जुमाको ला�ग अजान �दइन्छ। अजान यो हो

अल्लाहो  कबरः (चार चो�ट ) अल्लाह सबै भन्द

माहन छ।

अश्हदो अल्लाइलाहा इल्लल्ल

चोट� ) म सा�ी छु �क अल्लाह बाहेक को�ह

(दुई

पूजनीय छै न।

अश्हदो अन्नमुहम्मदरर्सूलुल (

दूई चोट� )

म

सा�ी बस्छु �क मुहम्म (वहाँ मा�थ शािन्त होस )
अल्लाहका रसूल हुन्

२२

हय्अलस्सलाहः( दुई चोट�) आउनु होस ् नमाजको
ला�ग।

हय्यअलल्फलाह (दुई चोट� ) आउनु होस ् मु��को
ला�ग।

अल्लाहो अकबर

इल्लल्ल:

,

अल्लाहो अकबर लाइलाह

फजरको नमाजका ला�ग �दइने अजानमा

हय्यअलल्फलाह प�छ दुई चोट� अस्सलातो खैर

�मनन्नौ, (नमाज �नद्रा भन्दा बेश ) भन्न वा

पुकान् पदर्
ुर

नमाज को ला�ग जमाअत खडा

हुने बेला अकामत भ�नन्छ। यसमा प�न अजानमा

पक
ु ा�रने शब्दहरु नै पुका�रन्छ । दुबैमा केह� अन

छन ् जुन यस प्रकार छन

अकामतः
अल्लाहो अकबरः ुई चो�ट मात्र पुका�र
द
अश्हदो अल्लाइलाह इल्लल्ल(एक चोट�)

अश्हदो अन्नमोहम्मदरर्सूलुल(एक चोट�)
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हय्यअलस्सल, र हय्यअलल्लफलाहः एक ए
चोट� मात्र पुका�रनु पदर्छ। फे

कदमकाम�तस्सलाह र अल्लाहो अकब (दुई चोट�)

पुका�रनु पदर ्छ। यसप�छ एक चोट� लाइलाह
इल्लल्लाह भन्नु पद

अजान ठू लो आवाजले

रुक� रु

रक�कन परुकानुर् पदर्छ। भने अकामत सो भन
आधी आवाजले अ�ल �छटो �छटो पकानु् पदर्छ
र
जुनसुकै मुसलमानको कानमा अजानको आवाज

पुग्द, कुनै �बरामी वा अन्य कारण छैन भने

उसले मिस्जदमा आई फजर् नमाज पढ्नु पदर

अजान सुन्नेले जवाफमा अजानम पुका�रने
वाक्यांशहरु दोहयार् गनु् पदर्
र

तर हय्यअलस्सलाह र हय्यअलल्फलाह सु

लाहोलावला कुव्वता इल्ला �बल्लाह भन्नु पद

मिस्जद बा�हर अन्य कुनै ठाउँमा सामू�हक तौरल
नमाज प�ढने हो भने त्यहाँ प�न अजान र

अकामतका साथ पढ्नु पदर्छ। मोअिज्जन अथार

अजान पुकान� मा�नसलाई धेरै पुण्

(सवाब) प्रा

हुन्छ। उसले पुकारेको अजान सुन्ने सम्पूणर् प्र
वस्तु प्रलयको �दन उसले अजान �दएको गवा
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�दनेछन ् र �नणर्यको मैदानमा उसको मस्त
मस्तक अरु भन्दा उच्च रह

नमाज पढ्ने प्रकृ
नीयत गरे र �कब्ला तफर् मुख गरेर दुब

हात कानसम्म उठाई अल्लाहो अकबर भनेर देब्
हात मा�थ दायाँ हात पन� गर� दुबै छातीमा बाँध्नु

पदर ्छ। फेर� सना पढ्नु पदर्छ जुन यसर�

(अल्लाहुम्मबाइद बैनी व बैन खतायाय

कमा बाअ�ा बैनल मश�रके वल ् मग�रबे

,

योनक्कस्सैवुल अबाय

,

अल्लाहुम्म नक्केनी �मनल्खताया

�मनद्दनस

अल्लाहुम्मिग्सल खतायाया �वल्माए वस्

वलबरद।

अथर्- हे अल्लाह तपाईले पूवर्

पि�म �बच ज��कै मेरो र मेरो पापहरु बीच दूर�

पानु्होस
र
, हे अल्लाह मलाई तपाईले सेतो लुगा

फोहोरबाट सफा भए जस्तो मेरा पापहरुबाट प�व

पानु् होस
र
, हे अल्लाह तपाईलाई मेरा पापहरुला
पानी, अ�सना र बरफले धोइ �दनुहोस ्।
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यस

प�छ अऊजो �बल्लाहे �मनश्शता�नरर्ज

�बिस्मल्लाह�हरर्हमा�नरर, भन्नु पदर्
यस प�छ अल्हमदो

(सूरह फा�तहा ) पढे र

अन्य कुनै सूरत वा कन्ठ गर� राखेको कुरआन ,

केह� आयतहरु पढेर अल्लाहो कबर भन्दै रुकू म

�नहूरनु र कम्तीमा तीन चोट� सुब्हान रिब्ब

अजीम भन्नु पदर्

यस प�छ टाउको उठाउँदै समेअल्लाहो लेमन

हमेद अथर्ः अल्लाह उसले गरेको प्रशंसा सु

जसले उसको प्रशंसा गय�। भन्दै दुबै हात कांध

कान सम्म उठाएर हात नबाधी तलै राखेर यो पन्

पदर ्छ। रब्बना लकलहमदो हम्दन कसीरन् तयये

मोबारकन ् फ�ह, (अथर्ः हे मेरो अल्लाह प्रशंसा �

ला�ग हो �तमी प�वत्रतम र बरकत वाला ह

फे�र अल्लाहो अकबर भन्दै �सज्दामा जानुपदर्
दुबै हतकेला अनुहार�नर हुनेगर� �नधार र नाकले

भुईमा टे क्नुपदर्छ। यसर� गदार् क नाहरु छाती�सत

अलग्ग र ुबै
घुँडा तथा दुबै खुट्टा का औंला
द

भुईमा रहनु पदर ्छ खुट्टका औंलाहरु �कब्ला
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मुडक
े ो हुनु पदर ्छ र किम्तमा तीन चोट� सुब्ह

रिब्बयल आला ( अथर्ः प�वत्र छ मेरो पालनकत
जो सब�च्च  ) भनेर तकबीर अथार्त अल्लाह

अकबर भन्दै देब्रे ख पल्टाएर त्यस मा�थ यसर
बस्नु पदर्छ �क दायाँ खुट्टाको पंजा उिभ्भएको
पदर ्छ र त्यसका औंलाहरु �कब्ला �तर रह

दुबै हात �तध्राहरु मा�थघँडा�नर राख

-अल्लाहुम्मिग्फरल� वरहम्नी व आफेनी वहद

वरजुकनी- (अथर्- हे अल्लाह मेरो अल्लाह मला

�मा गर, मलाई इज्जत प्रदान , सोझो बाटो
दे खाउर रोजी दे ऊ)

पढे र दोस्रो चोट� �सज्दा गरेर अ�लब

सोझो भई बसेर उभीसक्नु पदर्छ। यो एक रका

पूरा भयो। यस्तै दोस्रो रकात प�न पूरा गर� बस

यो दुआ (अ�ह�यात) पढ्नु पदर्

(अ��हयातो �लल्लाहे वस्सलवात

व�इयेबातो

अस्सलामो अलैक अययोहन्नबीयो वरहमतुल्लाहे
बरकातोहु अस्सलामो अलैना वअला
एबा�दल्ला�हस्सालेह,

अश्हदो अल्लाहइला
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इल्लल्लाहु व अश्हदो अन्न मोहम्मदन अब्द
रसूलोहु)

अ��हयात पढ्दा प्रारमभदे�खनै दाय

हातको चोर औंला अ�ल उठाएर संकेत गनुर पदर ्छ

अ��हयातको अथर्- मन वचन र धनका

सम्पूणर् पूजाहरु अल्लाहका ला�ग हुन् । हे

�तमी मा�थ सलाम होस ् हामी मा�थ र अल्लाहका
असल सेवकहरु मा�थ । म गवाह� �दन्छु �

अल्लाह बाहेक कोह� ूजनीय छैन र गवाह� �दन्छ
प

�क मुहम्मद अल्लाहका सेवक र रसूल हु।

य�द दुई रकात नमाज मात्र पढ्ने हो भ

अ��हयात पढे र दरुद फर�फ पढ्नु पदर्छ अ�न

दुआ पढ्नु पदर्

(( अल्लाहुम्म इन्नीजलम्तो नफसी जु

कसीर� वला यगफेरुज्जोनूबा इल्ला अ

फग�फरल� मगफेरतम ् �मन इनदे क वरहम्नी
इन्नका अन्तल्गफुरुर))
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अथर्ः हे अल्लाह मेरा इिन्द्रय

धेरै पाप गरे का छन ् र पापहरुलाई �तमी बाहेक अर
कोह� �मा गनर् सक्द , तसथर् �तमीले मलाई माफ

गर, र म मा�थ दयागर �नःसन्देह �तमी सबभन्द

महान ् �मा गन� र दया गन� हौ।

यो दुआ पढे र सलाम फेन् पदर्
ुर
दुई रकात भन्दा बद�को नमाज हो

भने अ��हयात पढे प�छ हात कांध वा कानसम्म

उठाउँदै उिभ्भएर बाँक� रकात हरु पूरा गर� दोस

बैठकमा अ��हयात प�छ दरुद शर�फ र उपरो�
दुआ पढे र प�हले दायाँ�तर फे�र दे ब्रे�त

अस्सलामो अलैकुम व रहमतुल्ल-

फेन् पदर्
ुर

–

भनेर सलाम

दरुद शर�फ यो हो
(अल्लाहुम्म सल्ले अला मुहम्म�

व अला आले मुहम्म�दन् कमासल्लैत अला इब्रा

व अला आले इब्राह�म इन्नक हमीदुम्मज

अल्लाहुम बा�रक अला मुहम्मद�दंव व अला आल
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मुहम्म�दन् कमा बार�ा अला इब्राह�म व अ
आले इब्राह�म इन्नक हमीदुमद))

अथर्ः हे मेरो पालनकतार् �तम

मुहम्मद र उनका अनुयायीहरु मा�थ दया र �नगा

गर यसर� �क जुन रुपले �तमीले इब्राह�म र उन
अनुयायीहरु मा�थ गय�। �नःसन्देह �तमी प्रश

गनर्लायक महान हौ

नमाजका आधारभूत कुराहरु
नमाजमा छ आधारभूत कु राहरु फज (

अ�नवायर) हुन ्। यी मध्य कुनै एउटा छुटे प�न

नमाज पुरा हुँदै न ् �यनैलाई नमाजका आधारभूत

कुराहरु अथवा अरकाने नमाज भ�नन्छ। ती य
हुन ्।

1- तकबीर तहर�मा अथार्त अल्लाहो अकबर भने

हात बाँध्नु। यसलाई तहर�मा यसकारण भ�नन्

�कन �क यस प�छ नमाज �बरुद्ध ग�र

कुराहरु हराम(विजर्) हु न् ्छन
2- कयाम अथार्त खडा हुनु

सबै
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3- केरात अथार्त सूरह अल्हमद

(सूरह फा�तहा )

पढ्नु। रातीको नमाज मग�रब , एशा र फजर को

प�हलो दुई दुई रकातहरुमा ठूलो आवाजका साथ
पढ्नु पदर्छ। सामू�हक नमाजमा इमाम ले ठूल

स्वरका साथ पढ्नु अ�नवायर् छ

�दउँसोको

नमाजमा जोहर र अस्रमा बस्तारै पढ्नु पदर्
जुमा र ईदहरुमा नमाजमा भने इमामले ठुलो

स्वरले केरात गनुर् अ�नवायर् छ। �बस्तारै प�

नमाजहरुलाई–�सर� –नमाज र ठु लो स्वरमा प�ढने
नमाजहरुलाई-जेहर�- नमाज भ�नन्छ

4- रुकअ अथार्त �नहुरे र घुँडामा हात राख।
5- �सज्दा अथार्त भुई मा�थ टाउको राखनु। यसम

दुबै हात दुबै घुँडा दुबै खुट्टाका पं , �नधार र नाक
समेत भुईमा टे क्नु पदर्

6- कदा, अथार्त नमाजको अन्तमा अ��हयात पढ्
�न�म� बस्नु
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नमाज कुन-कुन कुराले समा� हुन्छ
नमाजमा एकदम आदर र प्राथ

भावमा उिभ्भई राखनु पदर्छ। यताउता नहेर�क

अल्लाहले हेर� राखेको छ भ�न सम्झदै उिस्

ध्यानमग्न हुनु पदर

नमाजमा कुरा गरे बाट ठू लो स्वरले

हाँसेबाट ,तन ढाकेको लुगा फु लकालेबाट वा यस्तो
कुरा गन् जुन सुनेप�छ त्य
स्तो कुरा 
ुर

मा�नस

नमाजमा रहे नछ भन्ने सुन्नेलाई आभास हुन्छ

वोजू वा तयम्मुम टुटेप�छ त्यस्तो नमाज सम

हुन्छ

रोगीको नमाजः
य�द कुनै व्य�� रोगले गदार

नमाजमा कयाम गनर् (उ�भन) सक्दैन भने उसले

बसेरै नमाज पढ्न सक्ने स्वीकृत �दइएको छ। य

रुकु र �सज् गनर् तागत छैन भने संकेतुद रा गनुर

पदर ्छ। बस्न प�न नसक्ने भएप�छ �कब्ला

मुख गर� सुतेर संकेतदुरा नमाज सम्पन्न गनु
पदर ्
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फजर् र सुन्न

पाँज समयको नमाज प्रत्य

मुसलमान पुरुष र नार�को ला�ग अ�नवायर

(फजर)

छ। �व��� मा�नस र नाबलाक बच्च हरुका ला�ग
होइन । तर सात वषर्को उमेर पुगेप�छ

केटाकेट�हरुलाई नमाज पढ्न बानी बसाल्नु प ,
10 वषर्को उमेर पुगेर प�न नमाज नपढ्नेला

हफ्काउनु वा आवश्यकताअनुसार �पट्नु प�न पद

जसबाट वयस्क होउञ्जेलसम्म पढ्ने बानी पूणर

बा�ससकोस ्।

हाम्रो रसूलल

(वहाँ मा�थ शािन्त

होस ्) अ�नवायर् नमाजका साथै केह� रकात नमाज

अरु प�न पढ्ने गनुर् हुन , �यनलाई , सुन्नत
नमाज, भ�नन्छ। �यनीहरुमा केह� यस्ता छ
जसलाई अकरण वहाँले क�हले प�न छाड्नु भएन र

अरुलाई प�न त्यसो गनर् आदेश �दनु भयो। यसल

-मोवक्कद- भ�नन्छ। शेष सबै सुन्नत नमाज गैर

मोवक्कदा हुन्। �तनीहरुमा कोह� फजर् नमाज भन
अगा�ड र को�ह प�छ प�ढन्छ
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�नम्न�ल�खत �ववरणबाट फजर्

सुन्नत मोवक्कदा  नमाजको रकातहरुको संख

थाहा हुनछ, साथै कुन फजर्भन्दा अ�ध र कुन प�

प�ढने हो, त्यो प�न थाहा हुनेछ
नमाजको
नाम

फजर

फजर

दुई रकात

सुन्नत

फजर्भन्दा अ�फजर्भन्दा प

जोहर चार रकात

दुई रकात

चार रकात

अस्र

  चार रकात -

एशा

चार रकात

मग�रब तीन रकात

 सुन्

-

-

हाम्रो प�वत्र र

-

चार रकात
-

दुई रकात

दुई रकात

(वहाँ मा�थ शािन्त

होस ्) ले सारा �व� �नद्रामग्न भईरहेको बेला उठ
रातीको एकान्तमा अल्लाहको पूजा गर

रहनुहु न्थ्यो। यसलाई तहज्जुदको न , भ�नन्छ।

यो नमाज अ�नवायर् नभए प�न यसबाट धेरै

सवाब(पुण्) प्रा� हुन्छ। यसमा - दुई रकातमा

सलाम फेन� गर� आठ रकात पढ्नु हुन्थ्

यसको अ�त�र� रमजानको मह�ना

भ�र दुई- दुई रकात गर� समूहका साथ तरावीहको
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नमाज पढ्नु हुन्थ्यो। यो सुन्नत मोव

, हो

�व�तरको नमाज तीन रकात , एशाको नमाज प�छ
प�ढन्छ तर तहज्जुको नमाज पढ्नेले त्यस

�व�तरको नमाज पढ्न पदर ्छ �कनभने रसूल (वहाँ

मा�थ शािन्त होस) यसर� नै पढ्नु हुन्थ्यो तराव
पढ्ने हरुले तरावीह प�छ �व�तर पढ्नु पदर्छ।
नमाजहरुको अ�त�र� ु
द -

दुई रकात ईदको

नमाजहरु सुन्नत मोवक्कदा 

नमाजे कसरः
कमी गनु्लाई कसर भ�
र
नन्छ

यात्रामा भएको बेला या मा�नसले जोहर, असर, र
एशाको फजर् नमाज चा- चार रकातको सट्टा द- दुई

रकात पढ्ने हुन्छ। फजर र मग�रब भने कस
हुँदै न ्।

सामू�हक नमाजः
दुई वा बढ� नमाजहरु एकैसाथ �मलेर

नमाज पढछन ् भने त्यसलाई सामू�हक

नमाज(नमाज जमाअत) भ�नन्छ
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हाम्रो रसू (वहाँ मा�थ शािन्त होस )

ले फजर् नमाज सँघै समूहका साथ पढ्नु हुन्थ्
एक्लै नमाज पढ्नु भन्दा जमातका साथ पढे
पच्चीस गुना बढ� सवाब
हुन्छ

(पुण्य व ला ) प्रा

सामू�हक नमाज पढ्न बनाइने घरलाई

मिस्जद भ�नन्

यो अल्लाहको घर हो। यसमा फजर

नमाज पढ्नु घरमा पढ्नु भन्दा बढ� लाभदा
हुन्छ। सुन्नत र न�फल नमाजहरु घरैमा पढ

श्रेयस्कर हुन्छ। स्वास्नी मा�नसहरु प�न
सिम्म�लत हुन सक्दछन् तर �तनको पं��

लोग्नेमा�नसहरुको पं��त भन्दा पछा�ड हुनुप

,

�तनीहरुले श्रृंग्ङार गरेर वा अ�र जस्ता स त

पदाथर् लगाएर आउनु हुँदैन

सामू�हक नमाजमा एक व्य��

सामान्य पं��त भन्दा अगा�ड खडा हु , उसलाई
इमाम भ�नन्छ र उसको पछा�ड उिभ्भनेहरुल

मु�द� भ�नन्छ मु�द� हरु कोह� अगा�ड पछा�

नभएर पं��तवद्ध वा �सधा हुनुपदर
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सबैले एक अकार्को गोडाको प

जा�सत टाँिस्सएर

उ�भई राखनुपदर ्छ र केरात बाहेक इमामले गरे

जस्तै सवथोक मु�द�हरुले प�न गद� जानु पदर्

नमाजमा प�ढने दुआहरु �बस्तारै भन्दै जानु पदर
प्रत्येक रेकातमा मु�द�हरुले प�न सूरह फात

पढ्नु आवश्यक छ। जमाअत खडा भइसके प�

आउनेहरु प�न त्यसैमा सि �लत हुँदै जानु पदर ्छ
र छुटे को नमाजको अंश इमामले सलाम फेर�

सकेप�छ पूरा गन् पदर्
ुर

जमाअतमा दुई जना मात्र छन भन

इमाम दे ब्रे तफर् र मु�द� दा�हने तफर् भई एकै

ख़डा हुनु पदर ्छ

य�द तेस्रो मा�नस आएर शर�

हुन्छ भने उसले प�हलेक मु�द�लाई पछा�ड तानेर

उसैको साथ उिभ्भनु पदर्छ। य�द पछा�ड ठाउँ छै
भने इमामको दे ब्रे�तर गएर उिभ्भनु पदर्

इमामले

प�न अवस्थअनुसार तीन पाइला अगा�ड

सनर्सक्द
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�सज्दा सहो
नमाजमा कुनै प्रकारको त्यस्तो

हुन गएमा जसबाट नमाजको प्रकृया अ�

�मत

हुन जान्छ अथवा �बस्तारै पढ्नु पन�मा ठूलो स्व
व ठू लो स्वरले पढ्नु पन�मा �बस्तारै पढेको

त्यस्तै गनुर् पन� कुनै कुरा नगरेको वा नगनुर्

कुनै कुरा गरे को भन्ने शंका लागेकोछ वा दोस्

राकातको कादह छुटे को वा ईदको नमाजमा तकबीर

�बस�को छ भने यी सबै अवस्थामा �बस�को �सज्द

अथवा �सज्दा सहो गनुर् आवश्यक हु

यसको तर�का यो हो �क

अन्तमा अ��हयात प�छ सलाम फेनुर् भन्दा अ

वा प�छ दुई �सज्दा गनुर् पदर्छ। फे�र अ��हयात
दरुद पढ्नु आवश्यक हुँदैन। �सज्दा सहो नगर

नमाज त हुन्छ तर अध रो रहन्छ। इमामका साथ
मु�द�हरुले प�न �सज्दा सहो गनुर् पद

य�द नमाजमा साथ इमामले कुनै भल
ु

गनर् लागेको छ भने मु�द�ले ठूलो स्वरम

सुब्बहानल्ला- भनेर इमामलाई सावधान गराई

३८

�दनु पदर ्छ र म�हला मु�द�ले दायाँ हातको हत्केल
दे ब्रे हत्केलाको पछ ताल� बजाई �दनु पदर ्छ

जुमा र ईदको नमाजः
जुमाको नमाजमा इमामले �मम्बर

मा�थ बस्दा अजान �दनु पदर्छ। यसप�छ इमामल

उिभ्भएर अल्लाहको वणर्न हुने गर� धा�मर्क उप
र जानकार� भएको दुईवाटा खुत्बा पढ्नु पदर्

सबैले बुझने भाषामा एउटा खुत्बा पढ� इस्लाम ग

सम्बिन्धत कुराहरु बताउनुका साथै एउटा खुत

अरबी भाषामा पढ्नु पदर्छ। दुबै खुत्बाको बीच

�छनको ला�ग बस्नु पदर्

जुमाको नमाज नभेट्टाउने जोहरक

नमाज पढ्नु पदर्छ। ईद र बकरईद खशीका �द

हुन। यसमा है �सयतले भ्याएको राम्रो लुगा लग

अ�र घसी ठू लो स्वरले तकबीर भन्दै ईदगाह जान
सुन्नत हो। ईद बकरईदका नमाजहरुमा प�हल
रकातमा तकबीर प�छ सात चो�ट

अ�त�र�

तकबीर र दोस्रो रकातमा केरा( कुरआनको पाठ)

भन्दा अगा�ड पाँच चो�ट अ�त�र� तकबीहरु भन्
पदर ्छ
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इमामकासाथ मु�द�ले प�न त्यस्तै गनु

पदर ्छ। ईदगाहमा सबै नार� – पुरुष बच्चाहरु यह
सम्म �क प�वत्र नभएका नार�हरु प�न

सक्छन् तर अप�वत्र नार�हरुले नमाज पढ्नु ह,
प्राथर्नामा मात्र सिम्म�ल

सक्दछन्। ई , बकरईदको नमाजमा खुत्बा नमाज

प�छ मात्र हुन्छ र ती नमाजहरुका ला�ग अजा
अकामत भन्न पद�न।

जनाजाको नमाजः
यो यस्तो नमाज हो जसमा रुकू

�सज्दा हुँदैन। मृतकको मु��ता ला�ग प्राथर

ग�रन्छ। यसको प्रकृया यो हो �क जनाजा इमाम

अगा�ड रा�खन्छ। मृतक पुरुष हो भने इमाम उसक
छाती र य�द नार� हो भने उसको कम्मरको
सामुन्ने उिभ्भनुदर ्छ

मु�द� य�द धेरै छन ् भने तीन ,

पाँज वा सात पं�कतमा र थोरै छन ् भने एउटै

पं�कतमा उिभ्भनु पदर्छ। इमामले प�हलो तकबी
भन्दा सबैले नमाज जस्तै हात बाँधेर सना अ�
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अल्लहम्(

सूरह फा�तहा )

पढ्नु पदर्छ। दोस

तकबीरमा दरुद शर�फ र तेस्रो तकबीर यो दुआ

पढ्नु पदर्
((

अल्लाहुम्मिग्फरले हय्येना व मय्येते

शाहे देना व गाएबेना व सगीरे ना व कबीरे ना व

जकरे ना व उन्साना अल्लाहुम्म मन् अहययत

�मन्ना फअहयेह� अलल इस्लाम वमन तवफ्फैत

�मन्ना फतवफ्फहु अललईमान अल्लाहुम्म
तह�रम्ना अज्रहु वला तिफ्तन्नहु))
(मुिस्ल)

अथर्ः हे मेरो अल्ल ! हाम्रा जी�वत

म ृतकलाई ,रुजु र बेरुजुल , साना र ठू लालाई र
पुरष तथा नार�लाई मु�� प्रदान 
अल्ला!

, हे मेरो

हामी मध्ये जसलाई �तमीले जी�वत

राख्दछ, उसलाई इस्लामका साथ जी�वत राखनु र
जसलाई मतृ ्य �दन् , उसलाई इस्लामका साथ

मतृ ्य दे, हे अल्ला!

यसको फाइदाबाट हामीलाई

अलग नरा�खयोस ् र यसप�छ हामीलाई
खराबकाममा नलगाईयोस ्।))
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फे�र चौथो चोट� तकबीर भनेर सलाम फेन् पदर्छ
ुर

उ� दुआ

(प्राथर) बा�लग म ृतकको ला�ग हो।

नाबा�लग केटाकेट�का ला�ग यो दुआ पढ्नु पदर्
(( अल्लहुम्मजअलहु लना फरतन् वजअलहु

लना अजर� व जुखरन ् वजअल लना शफेअन व

मोशफ्पेअ)).

अथर्ः हे अल्लाह यो बच्चालाई हा

मु��तका ला�ग अ�ध सनर् बनाउ र यसलाई हाम्
ला�ग पण
ु ्य र स्रोत बनाउ र यरसलाई हाम्रो
�सफारइश ल हामीबाट �सफा�रश ग�रएको

बनाउ।)).

तेश्रो आधा–जकातः
कुनै व्य��संग सु , चाँद�, अन्न

वा जनावर नेसाब सम्म पु�गसकेकोछ भने त्यस्
व्य�� मा�थ त्यसको एउटा �नि�त प�रमाण प्
गनर् समुदायको अ�धकार हुन जान्

त्यस प�रमाणमा त्यस्ता वस्तुहरु �दन

भनी नमाज जस्तै

अल्लाहले अ�नवायर् बना

�दएको छ। नेसाबको मा�लक भएर प�न जकात
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न�दने व्य��लाई प्रलय अथवा कयामत
का�फरहरु सरह मा�नने छ

जकातको अथर् प�वत्र गनुर् वा

पानु् हो।
र
यो दा�यत्व पुरा गर� सकेप�

मुसलमानको सम्ूणर् सम्प�
� प�वत्र हुने हु
प

यसको नाम जकात अथार्त प�वत्र गन� रा�खए

छ। �व��� र नाबालकहरुको सम्प��बाट प�

जकात अ�नवायर् हुन्छ जसलाई त्यस्ता नाबाल

हकवालाहरुले �नकाल्नु पदर

जकातमा अल्लाह तआलाले धेरै फाइदाहरु �न�ह

गरे कोछः

1- जकात कयामत (प्र) को �दन प्रकाशपुञ

हुनेछ।
2-

जकात �न का�लएको सम्प�� अल्लाहक

संर�णमा रहन्छ

3- जकात �नकालेबाट सम्प��मा बृ�द्ध हु
4- जकातबाट गर�ब मिस्लम बन्धुहरुको क

चल्दछ र �तनहरुले जकात �दनेहरुका ला�ग प्रा

गदर ्छन् जसलाई अल्लाह स्वीकार गद
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नसाबः
जकात एकवषर्सम्म सं�चत रह�स केक

त्यस्तो मालमा अ�नवायर् ह
, जुन स्वतः
बृ�द्धयोग्य हुन्छ। घर र घरका भांडाकुँडामा ज
लाग्दैन

जकातको ला�ग चाँद�को नेसाबमा

हद साढे बाउन्न तोला र सुनको साढे सात तोला

वा यसको मोल ज�तको नगद रुपैया , एकवषर्सम्

सं�चत र�हरहयो भने त्यसको मा�लकले , चा�लस
रुपैयांमा एक रुपैयांको दरले जकात �नकाल्
पदर ्छ

जनावरहरुमा प्रत्येकको हद

अलग हुन्छ। बाख- बाख्रहरुको ला�ग चा�लसमा
, गाई , गोर, भ�सीको ला�ग तीसमा एक र ऊंटको

ला�ग पांचमा एक जकात �नकाल्नु पदर्

अन्नको उब्जमा माटोको मताको

�हसाबले जकात �नकाल्नु पदर्छ। अन्नको य

स्वयम् �सिञ्चत भू�मबाट उब्जेको छ भने त्यस

दश भागमा एक भाग जकात �दनु पदर ्छ। य�द
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�कसानले नहर वा अन्य �क�समले पानी पुयार्

�संचाई गनु् पन� माटो 
र
रहेछ भने त्यसको उब्जाब

बीस भागको एक भाग जकात �दनु पदर ्छ

जकातको उपयोगः
जकातको माल वा रकम दे हायका

आठ कायर्हरुमा आवश्यकतानुसार खचर् वा उप
गनर् स�कन्

1-आयका श्रोत नहुने गर�बहरुको पालन पाषण
2-आफ� आजर्न गनर् नसक्ने �नःसहायकहर
सहायता गनर्मा

3-जकात सम्बन्धी काम गन� कमर्चार�
कामदारहरुको लबमा।

4-इस्लाम फैलाउने काममा
5-दासहरुलाई स्वतन्त्र गनर् 
6-ॠण �तनर् स�म नहुने ॠणीहरुको कजार् चु
गनर् काममा
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7-अल्लाहको मागर्मा मुसलमानहरुको श�� बढा
र शत्रुहरु�सत संघषर् गनर् , र

8-मुसलमान यात्रुहरुको खाना र यात्रा ख

जकातको रकम समूह वा समूदायको मु�खया कहाँ

वा यस्तो �व�ा�सलो संस्थामा जम्म गनुर् श्र
हुन्छ जसले त्यो रकम ईमानदार�का साथ उपयु

काममा खचर् गरोस्

प्रत्येक बस्ती को रकम सोह� ठाउँमा

ग�रनु पदर ्छ र तर कुनै �वशेष आवश्यकता

प�रिस्थ�तमा दोस्रो ठाउ प�न सानर् र खचर् गन

स�कन्छ

चौथो आधार-रोजाः
�बहानदे �ख सूयार्स्तसम्म खानप

नगन्लाई रोजा भ�
नन्छ। �हजर� सन
ुर

2

रमजान मह�ना भ�रको रोजा राखनु सवर्प्र

मुसलमानहरुका ला�ग अ�नवायर् ग�रएको �थय

मा

४६

प्रत्येक बा�लग र होश भएको र रोजा राखन् स
व्��ले रमजानको मह�ना भर� रोजा राखनुपदर ्छ।

जानीजानी एउटा रोजा प�न छाड्नहुन्

रोजाको फाइदाहरु
1- रोजा राखनेहरु �सत अल्लाह खुशी हुन्छ
कयामत
गन�छ।

(प्र)

मा त्यसतालाई स्वगर् प्

2- रोजा राखनाले हृदयमा प्रकाश र अल्लाह

भय उत्पन्न हु, जुन एउटा ठू लो उपलिब्ध हो

3- रोजा राखने भोक र �तखार् सहने बानी बस्द

र मा�नसले मन मा�थ �नयन्त्रण राखन सक
4-

रोजामा मा�नसले हलाल

(स्वीकायर् अथव

जायज) कुराहरुको प्रयोगमा �नयन्त्रण गनर्

हराम (विजर्त अथवा नाजाय ) कुराहरुको अप्रय
सरल हुन जान्छ

5- रोजाबाट रोग हट्दछ र स्वास्थ्य राम्रो
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6- रोजाबाट सामथ्यर्वान र धनी मा�नसले प्र

असमथर् र गर�बहरुले बेहोन� भोक र �तखार्

अनभ
ु व गन� हुनाले �तनको सहायत गनर् अग्र
हुन्छन्

रोजा राखनेले �बहान हुनु भन्दा अ�ध सेहर� खानु
र सूयार्स्त हुने �ब��कै रोजा
इफतार� गन् सु
न्नत ह
ुर

ब्रत तोड्नु अथा

रोजा कुन कुन कुराले टुट्दछ
जाना जानी केह� खानु

, �पउनु वा

बान्त गरेबाट रोजा टुट्दछ तर �बस�र त्यसो गरे
रोजा टुट्दैन

रोजामा द�तवन गनुर , तेल र अ�र

लगाउनु वा सुरमा

(गाजल) लगाउनु वा

गम�को

कारणले टाउको , छाती वा खुट्टामा पानी हाल्

,

नुहाउनु र आवश्यकतानुसार घाँट- �भत्र प्रवेश न
गर� खानाको नूनको स्वाद चाखनुमा बन्देज छै
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सट्टा रोज
रमजानको मह�नामा �बरामी परे का

वा यात्रामा रहेकाहरुलाई रोजा नरहने अधकार

। तर �नको भईसके प�छ वा यात्रा समा� भएप�

अक� रमजान शुरु हुनुभन्दा अ�ध छुटेको ज�
रोजा राखनु पदर ्छ

म�हलाहरु प�वत्र नभएसम्म रोजा राखनु हुँद

अप�वत्रताको अवस्थामा छुटेका रोजाहरु प

भएप�छ अक� रमजान शर
ु ु नहुँदासम्म सोह� अव�
�भत्रै राखी पूरा गर� सक्नु प।

कमजोर, बृद्ध वा सँघै �बरामी भईरहने मा�नसल

रोजा राखन नसके त्यस्ताको ला�ग सट्टा र

राखनु अ�नवायर् छैन। छुटेको प्रत्येक रोजाको

सामथ्यर् भए एउटा गर�बलाई भोजन गराई �दन
पदर ्छ

न�फल रोजाः
हाम्रा प�वत्र रसूल रमजानको रोजाह

अ�त�र� अरु धेरै रोजाहरु राखनु हुन्थ्यो ज
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अ�नवायर् �थएन न् तर राखेबाट अत्या�धक पुण

प्रा� हुन

यी मध्य शव्वाल मह�नाक

6

रोजाहरु र अरफा अथार्त िजल�हज्जा मह�नाका न
तारे खको रोजा जुन �दन हज हुन्

, महत्वूणर
प

छन ्। साथै आशुरा अथार्त मोहरर्म मह�नाको  जा
जुन �दन �फरऔन र उसको फौज समा� भएको

�थयो र हजरत मूसा आफ्ना अनुयायीहरुका साथ
मु�� पाउनु भएको �थयो।

ईदुिल्फत (ईद) को �दन र बकरईदको

�दन अथार्त िजल�हज्जाक

10

दे �ख

13

तारे खसम्म रोजा राखन मनाह� ग�रएको छ। हजमा
सिम्म�लत भएकाहरुले अरफाको रोजा खनु हुँदै न।

एतेकाफः
रमजानको मह�नामा ग�रने पूजाहरुबाट बढ� पुण्
प्रा� हुन्छ। त्यसकारण यस मह�नामा सके
पूजाहरु र क ुरआनको पाठ गनुर् पदर्छ।

मह�नाको अिन्तम 10 रातीमध्ये कुनै �वजोडा राती
शब कदर हुन्छ जुन हजार मह�ना भन्दा प�न श्
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हुन्, यसमा ग�रएका पूजाहरुबाट मा�नसलाई मु��

प्रा� हुन

हाम्रो रसू (वहाँ मा�थ शािन्त होस ) यस रातीको

ला�ग रमजानको अिन्तम दस �दन मिस्जदमा न
बस्नु हुन्थ्यो र पूजामा नै ला�गरहनु हुन्थ
यसैलाई एतेकाफ भ�नन्छ। एतेकाफमा बस्न

व्य��ले प्राकृ�तक आवश्यकता �बना मिस्ज
बा�हर �नस्कनु हुँदैन

सदकतुल�फत्
घरको मुख्यले घरको सबै सान

ठू ला पर
ु ुष र नार�हरुको तफर्बाट सदका �फत्र

,

पदर ्छ। यसको प�रमाण िजन्सी माल (खाधन्नम)

साढे दुई �कलोग्राम हुन्छ। त्य�� िजन्सी
त्यसको मूल्य ज�त नगदमा �नकालेर ईदक

नमाजको ला�ग जानु भन्दा अ�ध नै गर�बहरुम

�वतरण ग�रसक्नु पदर्छ। यस सद

(दान) बाट

रोजामा केह� साना- �तना त्रुट�हरु हुन गएको
�तनीहरु माफ हुनेछन्
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पाँचो आधार हज्ज
प�वत्र बैतुल्लाहको प�रक्रमा

िजल�हज्जाको नव� तारेखमा अरफातको मैदानमा

,

उपिस्थत भ तत्सम्बन्धी कतर्ब(�व�ध-�वधान)

पूरा गनु्लाई हज भ�
र
नन्

हज सन ् आठ् �हजर�दे�ख त्यस्

प्रत्येक मुसलमानको जीवनमा एक चोट� अ�नवा

ग�रयो जो यात्र गनर् स�म हुनुका साथै उ संग
गनर् जाँद

र आउँदासम्म उसको प�रवारले खानलाउन पुग्न

ज�त सम् �� हुन्छ। मुना�सब कारण वेगर हजमा

अल्लाह तआलाले भौ�तक र नैस�गर्क दुबै फाइदाह

�न�हत गरे को छः

1- हज गरे बाट मा�नस सम्पूणर् पा

हरुबाट स्वच्छ र प�वत्र 
2-

(गुनाह)

हज गर� सकेकाहरुलाई अल्लाह तआल

�न�शचत रुपले स्वगर् प्रदान 
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3- हज गदार् काबाको  �रक्रमा र त्यहाँ नम

पढ्ने अवसर उपलब्ध हुन्छ । जुन संसारको प�ह

मिस्जद हो र त्यहाँको एक नमाज अन्य मिस्ज
एक लाख नमाज ज�त प्रभावकार� हुन
4- हजमा �व�का सबै

दे शका मुसलमानहरु एक

ठाउँ मा जम्मा हुन्छन्। �तनीहरु पारस्पा�रक र

एक अकार्बाट प्रत्येक  मको भौ�तक र धा�मर् ,

बौ�द्धक तथा व्यवहा�रक फाइदाहरु प्रा

सक्दछन्
5-

हजको माध्यमबाट सम्पूणर् �व�

मुसलमानहरु संग�ठत हुन सक्दछन् यो यस्

प�वत्र संस्था हो जुन मुसलमान बाहेक अरु

प्रा� छै

6- हज गनर् जाँदा यात्रा र पयर्टनको अ�त
अन्य द शको मा�नसहरु �सतको भेटघाटबाट

�व�भन्न अनुभव प्रा� गनर् स�

7- हजमा मा�नसले चाहे मा ब्यापा�रक सामानहर
लगेर धेरै फाइदा आजर्न गनर् सक्दछ

हज्ज उमरा
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हज्ज सालमा एक चोट� मात

िजल�हज्जा मह�नाको नवौ तारेखका �दन
अरफातको मैदानमा सम्पन्न हन
12 मील

यो मक्काबाट

टाडा छ। हज्ज गनर् गएका सबै न

नार� यस �दन स� मैदानमा पुगेर प्राथर्मा गदर्छ
यस �दनको अ�त�र� अन्य कुनै �दनमा कुनै

व्य�� काबाको प�रक्रमा गरेर सफा र मरवा ब

चक्कर लगाउँछ भने त्यसलाई सानो हज्ज अथा

उमरा भ�नन्छ। यसको ला�ग कुनै � �शचत �म�त

र समयको प्र�तबन्ध छ

अहरामः
चारै �तरबाट हज्ज गनर् जान

हज्ज यात्रीहरुले अहराम बाँध्नु पन� स्

�न�शचत छन ् जसलाई मीकात भ�नन्छ।

उपमहा�द्धपका देशहरु  र नेपालका ला�ग यो ठा
यलमलम हो। जो समुद्र को निजकै छ र पान
जहाजदुरा जाँदा

सामुन्ने  पदर्छ। जहाजक

कायर्कतार्हरुले उ� स्थान आएप�छ

यात्रीहरुलाई जानकार� गराउँछन् हर यात्रले
बख्त स्नान गरेर दुई रकात नमाज पढ� लागा
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राखेको �सएको लुगा उतार� अहरामको कपडा
लगाउनु पदर ्छ

अहराममा लुँगी बाँधेर काँधमा चादर राखेर टाउको
खुल्ला रखनुपछर ्

अहराम लगाएको अवस्थामा

अ�रहरु लगाउनु हुँदैन। जु�ा लगाउनु हुन्छ त

गोल� गाँठो नढाक्ने गर� लगाउने पछर्। सथै मोज
लगाउनु हुँदै न। यह� प�हरन राजा र रंक सबैका

ला�ग हो र अल्लाहको दरबारमा मा�लक र दासमा
कुनै भेदभाव हुँदै न।

म�हलाहरुले �सएको प�हरन

लगाउनु हुन्छ तर अनुहारमा पदार

हातमा पन्जा लगाउनु हुन

,

सुगिन्धत पदाथर् प्रयोग गनुर् हु

(नकाब) र

साथै अ�र वा

जो सकैले यसको �वपर�त गरे मा

उसले त्यसको प�ाताप गनुर् पन�छ। समुद्

�शकार गनर् भने स�कन्छ। अहराम बाँध सकेप�छ
सँघै तकबीर तलबीया अथार्त् �नम्न�ल�खत दु

पढ�रहनु पदर ्छ
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(( लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला
लक लब्बैक इन्नलहम्दा वन्नेअमता
वल्मुल्कालाशर�क )).

अथर्ः हे मेरो अल्लाह म उपिस्थत छु

अल्ला! म उपिस्थत छु म उपिस्थत छु तेरो कोह
साझेदार छै न म उपिस्थत छु। �नःसन्देह सब
प्रशंसा तेरो ला�ग छ। सबै अनुग

(नेमत) र

शासन स�ा तेरो हो। तेरो कोह� साझेदार छै न।

तवाफ र सईः
हज्ज यात्रीहरु मक्का �भत्र पस

सवर्प्रथम वोजू स�हत स्नान गरेर बैतुल्लाह

त्यहाँ त्यस अवसरमा प�ढने प्नाका सूत्र

(तवाफको दुआ ) पढ्दै काबाको सात

चो�ट प�रक्रमा गनर् पदर्छ। प�रक्रमा गरेर
अथार्त काबाको ढोकालाई पक्रेर प्राथर्ना गनुर
अ�न मोकामे इब्राह�

(इब्राह�मक

स्था) मा दुई रकात नमाज पढ्नु पदर्छ। यसप�
काबाको निजकै र हे का सफा र मरवा त त्यहाँका
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पहाडीहरु जसलाई जोड्ने सडक छ र त्यसको दु
�तर बाटो छ,

त्यसमा सात चो�ट �बस्तारै दगुनु

पदर ्छ। यस प�छ टाउको कपाल काटनु र

खौरनप
ु छर ्। य�� गरे प�छ उमरा ूरा हुन्
प
यस प�छ उमराको ला�ग मात्र नीयत गन�ल

अहरामका प�हरन फु का�ल�दनु पछर ्। हज्जमा जान
बेला फे�र लगाउनु पन� तथा उमरा र हज्ज ुबैको
द

�नयत गन�ले हज्ज र कुबार्नी नगरेसम्म अहराम

पोशाक नफु काल� लगाई राखनु पदर ्छ

हज्रे असव
हजरत इब्राह�मल एकमा

अल्लाहको ूजाको ला�ग क
ाबा �नमार्ण गदार् ह
प

असवद भन्ने एउटा कालो ढ ुग्ङालाई काबाको एउट

कुनामा जडान गन् भएको
�थयो। हज्ज गनर् प्र
ुर
व्य��ले यस मा�थ हात राखनु पछर् र धेरैको समू

भए टाढै बाट यस तफर् हात उठाउनु पन� र

त्यसप�छ सात चो�ट काबाको प�रक्रमा गनुर्  प
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हज्जको प्रकृ
िजल�हज्जको आठ तारे खका �दन

हजका ला�ग प्रस्थान ग�रन्छ। मक्कादे�ख
मील टाढा पन� मेना मा हाजीहरु राती बस्दछन

भो�ल पल्ट �बहानै फजरको नमाज प�छ त्यहाँबा
�हडेर अरफात को मैदानमा पुगेर त्यहाँ जोहरको

समयमा नै जोहर र अस्रका द- दुई रकात नमाज

पढ्नु पदर्छ। त्यसप�छ  मैदान (चौर) मा जब्ले

अरफात वा जब्ले रहमत मध्ये जुन एकमा भ

प�न उिभ्भएर स्वच्छ हृदयले आफ्ना म

(अल्ला) �सत साँझसम्म (सूयार्स्त भए स )

दुआ (वरदानहर) मागी राखनु पदर ्छ

सूयार्स्त प�छ तिल्बया पढ

त्यहाँबाट प्रस्थान गर� मुज्दलेफा

स्थानमा

पुगेर एशाको समयमा मग�रबको तीन रकात र
एशाको दुई रकात पढे र राती �बताउनु पदर ्छ।

�बहान पख फजरको नमाज पढे र अल्लाहको चचार

गनु्मा र प्
र
ाथर्
र
ना गनुर्मा ब्यस्त रह� सूय�द
बेला मेना�तर प्रस्थान गनुर् प
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रमीः
मेनामा तीन स्थानमा �नशानह

(�चन्ह) बनाइएका छन ्। जसलाई जम्रात भ�न ,
ती मध्ये प्रत्येकलाई ससना सात सातवटा ढुग्
हान्नु पदर्छ। यसले शातान �सतको घृणा प्

गदर ्छ जसबाट मा�नस शैतान भन्दा टाढ
र�हरहोस ्।

कुबार्नी
मेनामा रमी प�छ कुबार्नी गनुर् पछर

यह� नै त्यो ठाउँ छ 

हाँ हजरत इब्राह�मल

स्वप्नमा अल्लाहको संकेत पाएर आफ्नो छ
हजरत इस्माईललाई क ुरबानी
तयार हुनु भएको �थयो।
तर

जबह गन�

( ब�लदान) गनर्

( काट्न) बेला

छोराको घाँट�मा छुर� राखेप�छ अल्लाहले आफ्न

कृपाले वहाल
ँ ाई रोक्यो र भन्यो �क वहाँ त्यस
कडा जाँचमा अ�बच�लत रह� सफल हुनु भयो।
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यसै इब्राह�म सुन्नतलाई अल्ला

कायम राख्दै प्रत्येक मुसलमानलाई हज प�छ त्
कुबार्नी गनर् आदेश �दय

कुबार्नीको मासु आफु प�न खानु र आफ्न

नातेदार र सम्बन्धीह

,

�मत्र,

र गर�ब-

गरुवाहरुलाई खुवाउ पदर ्छ। कुबार्नबाट फुसर्द पा
आफ्नो अहरामको प�हरन उतारेर लोग्ने मा�न

भए कपाल खौरनु पन� र त्यसप�छ गएर काबाको
प�रक्रमा गर� मेना फकर्नु पद

सके तीन �दन अथवा घट�मा दुई �दन मेनामा

बस्नु पदर्छ। प्रत्येक �दन (अथार्त शैतानलाई

ढुग्ङाले �हकार्उने का ) गन् पदर्छ। तेस्रो
ुर

मक्कामा आएर काबाको अिन्तम प�रक्रमा
त्यहाँबाट प्रस्थान गरे ह

मद�ना मोनव्वरा को भ्रमण आफूलाई अनुक

परे को बेला पार� गन् पदर्
ुर
हज्ज भन्दा अ�ध वा प�

मौसमको कुनै प्र�तबन्ध छ

. त्यसको ला�ग
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